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Aistė Kisarauskaitė 

Nepavyksta pradėti planuoto teksto, 
vis lenda į galvą Sapiegų parkas, 
nors jau išgelbėtas, bet ar ilgam? 
Neduoda ramybės Reformatų skve-
ras. Kęstučio / Latvių gatvių kampe 
neseniai (17 d.) nupjauti medžiai. 
Vienas iš jų tokio storio, kad neuž-
tektų mano rankų apkabinti... Kaip 
kalbėti apie meną, kai, atrodo, po 
gabalėlį trupa ne tik mūsų mylimas 
miestas, bet ir kiti, net maži jaukūs 
miesteliai, kai pjaunami jų centri-
nių aikščių medžiai, naikinamas 
paveldas? Ir Klaipėdoje „tvarkant“ 
skulptūrų parką ruošiamasi išpjauti 
apie 500 medžių... 

O planavau kalbėti apie KKKC 
Parodų rūmuose vykstančią parodą 

„Rekomendacija“, sumanytą Igno 
Kazakevičiaus. „Projektas „įteisina“ 
de facto jau egzistuojančią praktiką, 
paverčia ją konceptualiu kuratori-
nio modelio principu, kai tiek daly-
vių atranka, publikos integravimas, 
tiek ir išskirtinė parodos architek-
tūra tampa bendradarbiavimo kul-
tūra“, – sakė projekto organizato-
rius. Tik šiuo atveju kuratoriumi 
jo vadinti negalima. Čia menas vėl 
pirmauja, gerokai lenkdamas valdi-
ninkus, vis dar reginčius save visa-
galiais būsimo ar buvusio pasaulio 
kūrėjais. 

Paroda „Rekomendacija“ atrodo 
itin savalaikė koncepcija – šiek 
tiek žaisminga, šiek tiek paradok-
sali. Tad pradėsiu nuo pradžių. Iš 
atrinktų nemažo būrio menoty-
rininkų, kuratorių, galerininkų, 

rašančių ar dirbančių su tapyba, 
galiausiai liko trys. Ir pasirin-
kimą lėmė ne kauliukas, moneta, 
ne trauktas iš skrybėlės popierė-
lis su vardu. Tris menotyrininkus 
atrinko šuo – KKKC edukacinių 
programų asistentė anglų koker-
spanielė Kleopatra! 

Turiu iš karto prisipažinti, kad 
aš tapau viena iš trijų, šunys mane 
visad mėgo. Tačiau šis vaidmuo 
nebuvo labai ryškus, uždavinys 
tebuvo pasiūlyti tris, tik tris me-
nininkus – gerą, gražų ir teisingą. 
Tuo ši garbinga funkcija ir baigėsi. 
Tą patį padarė kitos dvi šuns at-
rinktos menotyrininkės – Vaidi-
lutė Brazauskaitė-Lupeikienė ir Si-
mona Skaisgirytė-Makselienė. Trys 

D. Rimeikos  n uotr .Aurimas Eidukaitis, nebaigta „Rekomendacija“
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Gera kompanija
Lietuvos kamerinio orkestro ir solistų koncerto „Sergejus Krylovas ir draugai“ Vilniaus festivalyje įspūdžiai

M u z i k a

Laimutė Ligeikaitė

Šiųmetis Vilniaus festivalis išsiski-
ria gerai apgalvotomis programų 
koncepcijomis. Tai vėl atsiskleidė 
koncerte, vykusiame birželio 11 d. 
Šv. Jonų bažnyčioje. Jį pavadi-
nau koncertu su gera kompanija, 
turėdama omeny ir programos 
kompozitorius, ir atlikėjus. Visus 
skambėjusius autorius – Vidmantą 
Bartulį, Algirdą Martinaitį, Alfredą 
Schnittke, Giyą Kancheli (Giją Kan-
čeli) – sieja tai, kad jie dažnai pasi-
telkia pamėgtąją praeities muziką, 
kiekvienas savitai ją cituoja ir per-
prasmina, stebina teatrališkumu, 
paradoksaliais istoriniais ir nū-
dienos kontekstais. Bendraminčių 
kompanija. Reikia pasidžiaugti ir 
atlikėjų sambūriu – meistriškumo 
kartelė buvo iškelta tikrai aukštai. 
Sergejų Krylovą, griežiantį su savo 
vadovaujamu Lietuvos kameriniu 
orkestru, girdime dažniau, o, pa-
vyzdžiui, Pavelo Vernikovo da-
lyvavimas buvo retas ir svarbus 
įvykis. Žymus smuiko virtuozas iš 
Šveicarijos, ne vieno festivalio, tarp 
kurių ir prestižinis Siono festivalis 
(Šveicarija), meno vadovas, dau-
gybės mūsų užsienyje studijavusių 
smuikininkų pedagogas, konkursų 
žiuri narys P. Vernikovas Vilniuje 
muzikavo su kolega S. Krylovu ir 
jaunomis atlikėjomis Svetlana Ma-
karova (smuikas, Šveicarija), Elena 
Daunyte (violončelė), Gloria Cam-
paner (fortepijonas, Italija). 

Išskirtinis Vidmanto Bartulio 
„brendas“ – kūrinių serija „I like ...“. 
Čia, autoriaus žodžiais, naudo-
damas originalias „detales“ jis 
konstruoja lyg ir „naują“ muziką. 
Koncertą pradėjo tokiu principu 
parašytas „I like F. Schubert“ (su-
kurtas 1998 m. Šv. Kristoforo orkes-
trui Donato Katkaus užsakymu) 
pagal Franzo Schuberto Kvinteto 
C-dur, op. 163, lėtąją dalį Adagio. 
Skaidri, meditatyvi soluojančio S. Kry-
lovo smuiko partija, kartkartėmis 
užliejama šubertiškos harmonijos 
orkestro bangų, leido publikai nu-
rimti ir susikaupti iš nežmoniškos 

kaitros atbėgus į bažnyčios vėsą. 
Kulminacinis kūrinio etapas su 
energingu ir sodriu orkestro tutti 
srautu gražiai siejosi su kitu vakaro 
opusu – Algirdo Martinaičio Kon-
certu smuikui ir styginių orkestrui 

„Trijų m’art komedijų sezonas“. 
Šį, neabejotinai vieną ryškiau-

sių Martinaičio kūrinių seku jau 
ne vienus metus. Premjera su LKO 
ir kviestine užsienio soliste 2014 m. 
festivalyje „Gaida“ nuskambėjo 
blankiai. 2015-aisiais „Sezonus“ 
atliko Šv. Kristoforo kamerinis or-
kestras su Rūta Lipinaityte, išsiski-
riančia nepaprastu išraiškingumu 
ir energija, ir tai kūriniui grąžino 

„gerą vardą“. 
„Trijų m’art komedijų sezonas“ 

yra grįstas šiuolaikinėje muzikoje 
pamėgta „Metų laikų“ idėja. Trijų 
dalių koncertas – I d. Komedija 
dell’arte („Pavasaris“), II d. Bale-
tas-komedija („Vasara“), III d. La 
caccia-komedijos sezonas („Me-
džioklė. Ruduo“) – sumanytas 
kaip mozaikiškos stilistikos žai-
dimas. Čia susipina kelių epochų 
bruožai ir šmėkščioja vos apčiuo-
piamai įvairiais štrichais ir intona-
cijomis ženklinamos aliuzijos tai į 
Piotro Čaikovskio mažųjų gulbių 
šokį, tai į groteskišką Dmitrijaus 
Šostakovičiaus Fortepijoninio trio 
ritmiką, tai į Leonido Desiatni-
kovo „Rusų sezonus“, tai į tango ir 
t.t. Martinaitis visa tai šmaikščiai 
vadina „palaido intertekstualumo“ 
pavyzdžiais. 

Lauktas kūrinio atlikimas su 
LKO ir S. Krylovu užganėdino su 
kaupu. Beje, autorius specialiai 
šiam koncertui kūrinį redagavo, o 
solistas, atrodo, sudėjo ir visus mu-
zikinės raiškos akcentus, lyg pasku-
tinius taškus ant „i“. Tokio vieningo 
orkestro ir solisto alsavimo seno-
kai negirdėjau. Jie tarsi susiklijavo. 
Negana to, buvo grojama be diri-
gento (!), taip pridedant dar vieną 
stilingą senosios epochos detalę. 
Viskas skambėjo aiškiai, netrukdė 
net bažnyčios akustika, nesusiliejo 
net pašėlusiu tempu šuoliuojantis 
finalas. Galiu drąsiai sakyti, kad iš-
girdome geriausią kūrinio atlikimą. 

Jame, žinoma, dalyvavo ir autorius 
(nebūtų Martinaitis), trečioje dalyje 
atsistojęs iš savo vietos ir pūtęs švei-
carišką medžioklės ragą. 

Po pertraukos S. Krylovas su savo 
ilgamečiais scenos partneriais pa-
teikė Vakarų scenose itin mėgsta-
mus autorius – Alfredą Schnittke ir 
Giyą Kancheli. Pagalvojau, jog čia 
tetrūksta Arvo Pärto ir Leonido De-
siatnikovo, – susirinktų visas pana-
šias idėjas išpažįstančių kūrėjų žie-
das. Beje, visi šie kompozitoriai kilo 
iš sovietinės erdvės, o gyvendami 
(gyvenę) Vakaruose savo kūrybi-
niu užtaisu vis dar stipriai veikia 
pasaulį. Kas tai lemia – autentiškai 
gilus jų muzikos dvasingumas, sa-
vito humoro jausmas ar stilistikos 
valdymo galios, – labai įdomus, bet 
ne šio straipsnio klausimas. 

Schnittke’s kūriniai kaip visuo-
met intriguoja netikėtomis „ra-
zinkomis“. „Moz-Art à la Haydn“ 
dviem smuikams ir kameriniam 
orkestrui, grįstas nebaigta Mozarto 
pantomimos muzika (KV 446) ir dar 
begale vos juntamų, bet atpažįstamų 
atgarsių, suskambo muzikantams 
stovint ratu, diriguojant S. Krylovui. 
Iš kraštų – solistai smuikininkai Pave-
las Vernikovas ir Svetlana Makarova. 
Puikiai girdėjosi visas poliritmijos 

žaismas, faktūros sluoksnių persi-
pynimai, atlikėjai raiškiai perteikė 
šelmišką, teatrišką nuotaiką. Kuo 
čia dėtas Haydnas, paaiškėjo pa-
baigoje: sekant garsiosios jo „At-
sisveikinimo“ simfonijos pėdomis, 
čia taip pat grieždami po vieną išėjo 
visi muzikantai, liko tik kontrabo-
sininkas, kuriam nutilus dirigentas 
dar kurį laiką dirigavo tyloje, tuš-
tiems pultams... 

Koncertą užbaigė Kancheli Kon-
certas fortepijoniniam trio ir stygi-
nių orkestrui „Middelheim“, apie 
kurio premjerą Vilniaus festivalyje 
paskelbė net prestižinė leidykla „Si-
korski Music Publishers“. Kūrinį 
autorius paskyrė Antverpeno (čia 
bemaž 20 metų gyvena) ligoninės 

„Middelheim“ gydytojams, neseniai 
vėl gelbėjusiems kompozitoriaus 
sveikatą. Pernai Lietuvos kameri-
nis orkestras kūrinį atliko Siono 
festivalyje. 

Paprastutis motyvas, vėliau vis 
pasigirstantis kūrinyje, davė pra-
džią labai savotiškai muzikinei 
meditacijai. Atrodė, viskas taip ele-
mentaru ir minimalistiška, o visko 
buvo tiek daug: ir atskirų tembrų 
solo, ir tutti fragmentų, melodijų, 
sekvencijų, skaidrių akordų, kon-
sonansus užklojančių disonansų ir 

t.t. Kūrinį pirmą kartą girdint, ap-
rėpti visą smulkių detalių mozaiką 
gana sunku, juolab kad tai buvo ne 
nuoseklus pasakojimas, o veikiau 
būsena. Stipriausiai paveikė nepa-
prasta garso švara. Tokią autoriaus 
kalbėseną sėkmingai perteikė ir or-
kestras, ir solistės Svetlana Maka-
rova, Gloria Campaner (fortepijo-
nas), Elena Daunytė (violončelė), 
akivaizdžiai pažįstančios šiuolai-
kinės muzikos specifiką ir šio au-
toriaus savitumą. Ilgai trukusio 
kūrinio finale sodri tutti banga ir 
fortissimo dinamika užliejo visą 
bažnyčią, taip padėdama paskutinį, 
kulminacinį tašką. Nugriaudėjus 
ovacijoms buvo atlikti net du bisai – 
taip pat Kancheli instrumentinės 
pjesės, – juos su S. Krylovo diriguo-
jamu orkestru atliko P. Vernikovas, 
S. Makarova ir G. Campaner. 

Gera Lietuvos kamerinio orkes-
tro ir solistų kompanija dovanojo 
itin kokybiškos muzikos fiestą ir 
leido pasijausti esant prestižiniame 
Europos forume. Jam neabejotinai 
priklauso ir Vilniaus festivalis, o 
tokie koncertai pritraukia gausią 
ne vien profesionalų publiką. O jei 
dar apsilankytų tie, kurie nulemia 
materialią mūsų muzikinės kultū-
ros būklę!..

Grigališkojo choralo   
savaitė Marijampolėje

Vasara – puikus metas išmokti 
kažko naujo ar neskubant pasi-
gilinti į jau žinomus dalykus. Tai, 
pavyzdžiui, gali būti grigališka-
sis choralas, o viena palankiausių 
progų mokytis jį giedoti – tradici-
niai grigališkojo choralo vasaros 
kursai Marijampolėje. Kaip sakė 
pernai juose dėstęs garsus Esti-
jos chorvedys ir grigališkojo cho-
ralo žinovas Jaanas-Eikas Tulve: 

„Grigališkasis choralas – tai laisvės 

mokykla.“ Taigi choralo savaitėn 
Marijampolėje kviečiami siekian-
tys pažinti laisvę.

Jau keturioliktą kartą Vilniaus 
Šv. Kazimiero grigališkojo cho-
ralo studijos rengiami grigališkojo 
choralo vasaros kursai šiemet vyks 

liepos 28 – rugpjūčio 4 dienomis. 
Devinti metai palaimintojo arki-
vyskupo Jurgio Matulaičio mieste 
Marijampolėje vyksianti kasmetinė 
grigališkojo choralo entuziastų stovy-
kla bus skirta Bažnyčios mokytojams, 
pagerbiant tomis dienomis Bažny-
čios kalendoriuje įrašytus šventuo-
sius kunigus, Bažnyčios mokytojus 
šv. Ignacą Lojolą ir šv. Alfonsą Mariją 
Liguorį. Šiemet minint 450 metų jė-
zuitų misijos Lietuvoje sukaktį savai-
tės motto pasirinkta Šv. Rašto eilutė 

„In nomine Iesu omne genu flectatur“ – 
„Jėzaus vardui priklaups kiekvienas 
kelis“ (Fil. 2,10).

Šių metų kursų vyriausiuoju mo-
kytoju ir choro vadovu sutiko būti 

mokytojas iš Lenkijos dr. Michałas 
Sławeckis. Šis vargonininkas, kom-
pozitorius, dirigentas, grigališkojo 
choralo tyrinėtojas baigė vargonų 
studijas saleziečių muzikos licėjuje 
Liutomerske, Varšuvos F. Chopino 
muzikos akademijoje 2001–2006 m. 
studijavo bažnytinę muziką, o 2003–
2008 m. – kompoziciją. 2006–2007 m. 
Italijoje, A. Casellos konservatorijoje 
L’Akviloje, studijavo kompoziciją, 
vargonus ir grigališkąjį choralą, 
taip pat stažavosi „Pontificio Isti-
tuto di Musica Sacra“ Romoje (pas 
A. Turco ir D. Saulnier). M. Sławec-
kis aktyviai reiškiasi kaip solistas, 
akompaniatorius bei dirigentas, va-
dovauja kard. Stefano Wyszyńskio 

universiteto akademiniam chorui 
bei moterų ansambliui „Clamave-
runt iusti“. 2012 m. F. Chopino mu-
zikos akademijoje apsigynė daktaro 
disertaciją. Dėsto bažnytinę muziką, 
tyrinėja grigališkąją semiologiją, 
dermes, estetiką, istoriją, atlikimo 
tendencijas. 2010 m. Vygrių vie-
nuolyne Lietuvos choralistams vedė 
choralo kursą. Marijampolėje dės-
tys ir diriguos jungtiniam choralo 
savaitės dalyvių chorui „Cantores 
Montis Pacis“ ir vadovaus baigia-
majam Savaitės koncertui.

Šiųmečiuose kursuose taip pat 
dėstys nuolatinis savaitės kursų 

Anonsai

N u k elta į  3  p s l .

Svetlana Makarova, Sergejus Krylovas, Pavelas Vernikovas ir Lietuvos kamerinis orkestras D. Matv ejevo n uotr .

K. Lapi ni a u sko  nu ot r.
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Sugrąžintas į Vilnių
Stanisławo Moniuszko „Aušros vartų litanijos“ Vilniaus festivalyje

M u z i k a

mokytojas ir choralistų draugas 
iš Lenkijos kun. dr. Mariuszas 
Białkowskis, grigališkojo choralo 
savaičių Marijampolėje 2014–2018 m. 
dėstytojas ir dvasios tėvas, puikus 
liturgijos žinovas kun. Kęstutis Pa-
likša, pirmą kartą kursuose daly-
vausiantis kun. Gabrielius Satkaus-
kas, „Schola Gregoriana Vilnensis“ 
choro nariai dr. Giedrius Tamaševi-
čius ir Živilė Stonytė-Tamaševičienė.

Savaitės metu vargonuos ir bai-
giamajame koncerte Marijampolės 
bazilikoje šiemet dalyvaus Dovilė 

Savickaitė. Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje (prof. L. Digrio 
klasėje), Leipcigo aukštojoje muzikos 
mokykloje (pas prof. Chr. Krumma-
cherį) ir Amsterdamo konservatori-
joje (pas prof. J. van Oortmersseną) 
vargonus studijavusi ir vargonų bei 
bažnytinės muzikos magistro laipsnį 
turinti muzikė yra Vilniaus Kalva-
rijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažny-
čios vargonininkė.

Kursuose kviečiami dalyvauti 
visi grigališkojo choralo mėgėjai, 
patyrę ir pradedantieji: muzikos 
mokytojai, vargonininkai, bažnyčių 
choristai, kiti besidomintieji šiuo 

unikaliu viduramžių muzikos pa-
veldu ir liturginiu giedojimu. Savai-
tės programa formuojama iš dviejų 
esminių dėmenų: teorinių studijų 
(paskaitų, seminarų) ir praktinio 
giedojimo (repeticijos, giedojimas 
liturgijoje). Daug dėmesio šią sa-
vaitę skiriama ir dvasiniam ugdy-
mui ar tiesiog dvasinei ir fizinei 
rekreacijai.

Savaitės metu dalyviams bus su-
rengta vienos dienos išvyka į Šv. Be-
nedikto vienuolyną Palendriuose. 
Čia drauge su broliais benedikti-
nais bus giedamos liturginės va-
landos, vyks Mišios, broliai skaitys 

paskaitas aktualiomis dvasinio gy-
venimo temomis. Savaitės daly-
viai gyvens ir mokysis istoriniame 
Marijampolės Marijonų vienuolyne 
(Vilkaviškio vyskupijos pastoraci-
niame centre). Baigusiems šiuos 
kursus bus išduoti diplomai. 

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, 
vainikuos baigiamieji renginiai, į 
kuriuos kviečiami visi norintieji ir 
mėgstantieji grigališkąjį choralą ir 
katalikišką liturgiją. Rugpjūčio 
3 d., šeštadienį, 19 val. Marijampo-
lės bazilikoje vyks jungtinio savai-
tės dalyvių choro „Cantores Mon-
tis Pacis“ (dir. Michał Sławecki) ir 

Atkelta iš  2  psl .

Beata Baublinskienė

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties 
dieną – Vilniaus festivalyje nu-
skambėjo Stanisławo Moniuszko 
keturios „Aušros vartų litanijos“, 
jas atliko solistai Vera Talerko (so-
pranas, Latvija), Ewa Wolak (me-
cosopranas, Lenkija), Rafałas Bar-
tmińskis (tenoras, Lenkija), Liudas 
Mikalauskas (bosas), Kauno valsty-
binis choras ir Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orkestras. Dirigavo 
žymusis maestro iš Lenkijos Antoni 
Witas. Programos pasirinkimas 
sveikintinas keletu požiūrių. Visų 
pirma, ypatingai progai deramu kū-
riniu prasmingai pažymėtos su Vil-
niumi glaudžiai susijusio kompozi-
toriaus 200-osios gimimo metinės: 
kaip žinome, UNESCO 2019-uosius 
paskelbė Stanisławo Moniuszko 
metais. Vilniuje sukurtos ir vienai 
svarbiausių miesto religinių šventovių 
skirtos „Aušros vartų litanijos“ – retai 
skambantis XIX a. sakralinės muzikos 
pavyzdys, tad tai buvo ir originalus, ir 
taiklus, ir autentiškas pasirinkimas. 

Šitaip Vilniaus festivalis prisidėjo 
prie savo miesto muzikinės kultū-
ros istorijos puoselėjimo ir gaivi-
nimo: Moniuszko (1819–1872) buvo 
bene žymiausias XIX a. kompozi-
torius, gyvenęs Vilniuje. Jis čia pra-
leido beveik dvidešimt gražiausių 
savo gyvenimo metų (1840–1858), 
įsikūręs Vilniuje po studijų Berlyne. 
Nebūtų klaida teigti, kad netoli 
Minsko gimusio kompozitoriaus 
kūryba buvo gludinama būtent 
mūsų sostinės kultūrinės terpės, 
glaudžiai susijusios su tuo metu 
neseniai uždaryto Vilniaus univer-
siteto intelektualų – filomatų ir fila-
retų – žiedu. Moniuszko pagrįstai 
gretinamas su kitais žymiais buvu-
sios LDK kultūros arealo meninin-
kais, taip pat glaudžiai susijusiais su 
Vilniumi, – Adomu Mickevičiumi, 
Vladislavu Sirokomle ir kitais. 

Moniuszko buvo tikras vilnie-
tis – aktyvus išprususios miesto 
visuomenės narys, daug prisidėjęs 
prie Vilniaus muzikinės ir kultūri-
nės atmosferos kūrimo ir puose-
lėjimo, bet ir pats nemažai iš jos 
sėmęsis. Ne veltui Vilniuje buvo 

sukurta ir 1848 m. pirmą kartą at-
likta vėliau kertine lenkų muziki-
nio teatro istorijoje tapusi ir patį kū-
rėją išgarsinusi opera „Halka“. Čia 
buvo rengiama ir redakcija Varšu-
vos premjerai 1858 m., o kai kurie 
šiuolaikiniai Moniuszko tyrinėto-
jai net linkę antrąjį vilnietiškosios 

„Halkos“ variantą, kai 1854 m. opera 
buvo pastatyta miesto teatro scenoje, 
apskritai vadinti antrąja operos re-
dakcija, nes ji skiriasi nuo pirmo va-
rianto ir artėja prie trečio, bet nėra 
identiška jam. 

Vilniuje Moniuszko kūrė ir statė 
vodevilius (operetes) – jų buvo bent 
aštuoni, taip pat parašė visą pluoštą 
kamerinės muzikos. Iš pastarojo 
žanro garsiausias jo darbas, žinoma, 
yra „Namų dainynas“ – dainų balsui 
ir fortepijonui rinkiniai (Vilniuje 
išleisti keturi iš šešių jam gyvam 
esant publikuotų „Namų dainyno“ 
sąsiuvinių). Tai dainos vienam ar 
keletui balsų pagal jo amžininkų, 
iškilių lenkų poetų tekstus – savo-
tiška lenkiškoji Lied atmaina. 

Vilniuje Moniuszko kūrė ir re-
liginę muziką, o keturios „Aušros 
vartų litanijos“, skirtos garsiajam 
Vilniaus šventovės Dievo Moti-
nos paveikslui, yra plačiausiai ži-
nomos iš šio tipo kompozitoriaus 
opusų. Pirmoji litanija F-dur para-
šyta 1843 m., antroji F-dur – 1849 
m., trečioji litanija e-moll, labiau-
siai išgarsėjusi iš visų, nes buvo de-
dikuota Gioacchino Rossini ir dėl 
to išleista Paryžiuje, sukurta iki 
1854 m., ketvirtoji C-dur datuo-
jama 1855 metais. Visos keturios 

„Aušros vartų litanijos“ yra beveik 
identiškos struktūros, nes remiasi 
Švč. Mergelei Marijai skirta lotyniš-
kąja Loreto litanija. Nors esama tam 
tikrų skirtumų, kiekviena prasideda 
malda „Kyrie eleison“ („Dieve pa-
sigailėk“), tuomet skamba pati lita-
nija – maldavimai, kreipiantis į Ma-
riją, kiekvieną kreipinį užbaigiant 

„ora pro nobis“ („melski už mus“), 
o pabaigoje giedamas „Agnus Dei“ 
(„Dievo avinėli“). Skirtingi litanijų 
sukūrimo metai ir pats kūrinio 
pobūdis rodo, kad „Aušros vartų 
litanijos“ nėra ciklas. Anuomet 
jos skambėdavo Aušros vartuose 
prie stebuklingojo Dievo Motinos 

paveikslo, tad, žinoma, nebūdavo 
reikalo litaniją atlikti keliskart. Anot 
muzikologo Stanisławo Dąbeko, da-
lyvavusio birželio 13–14 d. Vilniuje 
surengtoje tarptautinėje konferenci-
joje „Žymusis vilnietis Stanisławas 
Moniuszko“, „Aušros vartų litanijų“ 
maldavimai yra lyg garsinis pačią 
ikoną supančių sidabrinių votų ati-
tikmuo. Vis dėlto suvestos į vieną 
visumą keturios „Aušros vartų lita-
nijos“ sudaro įspūdingą XIX a. sa-
kralinės muzikos programą. 

Itin retai mūsų muzikinėse sce-
nose iki šių metų skambėjusi Mo-
niuszko muzika pasirodė esanti, 
drįsčiau teigti, kiek kitokia – uni-
versalesnio europinio stiliaus, nei 
galbūt daug kas įsivaizdavo pagal 

„iš bendro išprusimo“ susikurtą 
įvaizdį. Moniuszko dažnai pir-
miausia piešiamas kaip lenkų tau-
tinės operos – apskritai tautinio sti-
liaus – tėvas, kuris savo kūryboje 
rėmėsi ir baltarusių folkloru (net 
galbūt keletu girdėtų lietuviškų 
dainų). Tačiau išgirdus gyvą mu-
zikos skambesį pasirodo, kad tasai 
kompozitoriaus folklorizmas yra, 
sakytume, gana bendro pobūdžio: 
autoriaus stilius, ypač religinėje 
muzikoje, kuri savo prigimtimi vi-
suomet esti kiek konservatyvesnė, 
labiau apibendrinta nei pasaulie-
tinė, artimesnis klasicizmui nei 

romantizmui. Muzikologė Laima 
Budzinauskienė, minėtoje konfe-
rencijoje kalbėdama apie Mo-
niuszko Vilniuje sukurtas mišias, 
vartoja sąvoką „pseudoklasicizmas“. 
Gana taiklus apibūdinimas, tačiau 
aš atsisakyčiau priešdėlio „pseudo“, 
nes jis suteikia neigiamų konota-
cijų, ypač po to, kai gyvai išgirdome 

„Aušros vartų litanijas“, puikiai at-
liktas Šv. Jonų bažnyčioje. 

Tai muzika, kupina išties klasi-
cistinės pusiausvyros, giedros ir 
drauge – didingumo. Kažkuo pri-
mena Ludwigą van Beethoveną. 
Taip, kaip gruodį Valdovų rūmuose 
nuskambėjus vilnietiškajai „Halkai“ 
teko stebėtis vokalinių partijų bel-
kantiškumu, autentišku (beveik 

„itališku“) operiniu melodingumu, 
taip dabar nuostabą kėlė „Litanijų“ 
simfonizmas ir didybė, paradoksa-
liai deranti su ištarmės paprastumu. 
Sykiu jaučiama kompozitoriaus iš-
manyta liturginės praktikos tradicija, 
apie ką byloja solistų partijos, kai jie 
tarsi kantoriai užgieda pirmą mal-
dos frazę ar eilutę. Reikėtų pažymėti, 
kad nors Moniuszko šventadieniais 
grodavo Šv. Jonų bažnyčios vargo-
nais, nebuvo nuolatinis vargoninin-
kas, nes jam, kaip dvarininkų šeimos 
palikuoniui, tokia pozicija nederėjo. 

Tai, kad „Aušros vartų litanijos“ 
nuskambėjo įspūdingai, be abejo, 

yra didelis atlikėjų ir ypač diri-
gento, „Grammy“ laureato Antoni 
Wito nuopelnas. Turėdamas „po 
ranka“ elitinius Lietuvos kolek-
tyvus – Kauno valstybinį chorą 
(meno vadovas Petras Bingelis) 
ir Lietuvos nacionalinį simfoninį 
orkestrą (meno vadovas Modestas 
Pitrėnas) – žymusis lenkų maestro 
sukūrė interpretacinį stebuklą. Tiek 
epizodai, reikalaujantys jautraus įsi-
klausymo, tiek kulminacijų augini-
mas buvo muzikalūs ir prasmingi. 

Atlikimui buvo surinktas puikus 
tarptautinis solistų ansamblis, ku-
riame girdėjome ir garsų Lenkijos 
mecosopraną, daugelyje žymių Eu-
ropos scenų dainuojančią Ewą Wo-
lak. Lietuvai atstovavo bosas Liudas 
Mikalauskas, tačiau latvių sopranas 
Vera Talerko taip pat, galima sakyti, 
yra mūsų vokalo mokyklos atstovė, 
nes vos prieš keletą metų baigė Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademiją 
(prof. Astos Krikščiūnaitės klasę). 
Ypač įspūdingai nuskambėjo tenoro 
Rafało Bartmińskio balsas – turint 
minty jo garsų tėvynainį Piotrą 
Beczałą, galima tarti, kad kaimy-
nai turi neblogą tenorų „kalvę“. 

Audringos ovacijos po koncerto 
parodė, kad Moniuszko muzika gali 
ir turėtų dažniau skambėti mūsų 
scenose. 

vargonininkės Dovilės Savickaitės 
koncertas. O rugpjūčio 4 d., sekma-
dienį, 12 val. Marijampolės bazi-
likoje vyks Mišios, kuriose gie-
dos Savaitės dalyviai, vargonuos 
D. Savickaitė.

Visa informacija apie Savaitę 
skelbiama inerneto svetainėje gre-
goriana.lt (čia galima užpildyti da-
lyvio anketą, išankstinė registracija 
būtina!), o aktualijos publikuoja-
mos adresu http://www.facebook.
com/gregoriana.lt. 

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo 
choralo studijos inf. 

D. Matv ejevo n uotr .Kauno valstybinis choras ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Antoni Witas
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Pripažinimo banga
Užsienio spauda apie Asmik Grigorian

M u z i k a

Neilgai trukus po to, kai Asmik Gri-
gorian sukėlė furorą Zalcburgo fes-
tivalyje įsimintinu Salomėjos vaidme-
niu Richardo Strausso operoje 

„Salomėja“, tarptautinių Operos 
apdovanojimų ceremonijoje Lon-
done buvo paskelbta geriausia pa-
saulyje operos soliste ir šiemet 
įspūdingai debiutavo Milano „La 
Scala“ teatre, Ericho Wolfgango 
Korngoldo operoje „Miręs miestas“ 
(„Die tote Stadt“), užsienio spauda 
jai ėmė skirti vis daugiau dėmesio. 
Siūlome fragmentus iš Stefano Nar-
delli ir Asmik Grigorian pokalbio 
debiuto „La Scaloje“ išvakarėse 
(interviu publikuotas italų portale 
www.giornaledellamusica.it).

Kaip rašo Stefano Nardelli, re-
tai pasiseka pamatyti tokį emocinį 
pakilimą, kuris persiduoda ir publi-
kai, visus operoje sujungia. As-
mik Grigorian tai pavyko praeitą 
vasarą Zalcburge, operoje „Salo-
mėja“: penkiolikos minučių žydų 
princesės monologe atlikėja visiš-
kai susiliejo su personažu ir tiesiog 
prikalė žiūrovus prie kėdžių iki pat 
finalinių aplodismentų, kurie buvo 
tarsi išlaisvinimas. Taip pašventinta 
dainininkės karjera, kuri prasi-
dėjo jau esant truputį virš dvide-
šimties ir naujai prašvito sulaukus 
trisdešimtmečio. 

Jei sutinkate, nuo Salomėjos 
ir pradėsiu. Ėjo antri Jūsų kar-
jeros Zalcburge metai, po „Vo-
ceko“ 2017-aisiais, nors, žinoma, 
atvykdavote čia ir dažniau. Ar 
tikėjotės tokio triumfo?

Prieš trylika metų prasidėjo 
mano, kaip dainininkės, karjera. 
Aišku, tokio milžiniško pasise-
kimo nesitikėjau, nors gal ir tikė-
jausi. Kita vertus, kiekvieną dieną, 
vos užlipusi ant scenos, stengiausi 
daryti viską kuo geriausiai.

Didžiausią įspūdį man padarė 
visiškas, beveik fizinis Jūsų 
susiliejimas su personažu. Tai 
Jūsų ypatumas?  

Operą sudaro daug komponentų, 
kurie negali būti atskirti vienas nuo 
kito. Tai ne tik fizinis veiksmas, nes 
dar yra ir dainavimas, o dainuoti, 
aišku, reikia gerai. Kita vertus, ope-
rai neužtenka tik turėti gerą balsą. 
Niekada nebūna svarbus vien tik 
balsas. Taigi, kartu su balsu turi 
kuo geriau vaidinti ir kūnu. Visiems 
garsiausiems atlikėjams pavyko su-
derinti abu šiuos aspektus.  

Tikrai taip, tačiau dainininkai 
visada labai atsargūs, kai kal-
bama apie judėjimą scenoje. 
Jūs visą save atidavėte, net pa-
nirdama į baseiną. Nebijojote 
dėl savo balso?

Aišku, turi būti dėmesingas, – 
vanduo iš tikrųjų buvo šiltas! – be 
to, visi labai padėjo. Nebuvo jau taip 
ir sudėtinga.

Kaip sekėsi dirbti su Romeo 
Castellucci, žmogumi, kurio 
teatras nelieka nepastebėtas? 

Darbas su Romeo „Salomėjoje“ 
buvo tikra palaima. Tai didi asme-
nybė, pasižyminti ypatingu me-
niniu skoniu ir, svarbiausia, labai 
gerbianti muziką, artistus bei dai-
nininkus. Tikrai labai malonu, kad 
turėjau galimybę dirbti su juo. Nie-
kada neprašė padaryti neįmanomo: 
tikiu, kad mus jungė gilus supra-
timas, bendras jausmas, kaip turi 
būti atliktas Salomėjos vaidmuo. 
Niekada neturėjau dėl jo problemų. 
Netgi priešingai – iš jo sulaukiau 
daug paramos.

Kitas stebinantis Jūsų Salomė-
jos elementas yra, žinoma, bal-
sas, ypač šio, tikrai nelengvo vai-
dmens. Jūsų karjeroje „sunkių“ 
vaidmenų ir taip netrūksta: 
nebijote pakenkti balsui? 
Esate jauna ir daug metų kar-
jeros dar prieš akis.

Dainavimas – tai profesija, reika-
laujanti milžiniškų pastangų, ypač 
technikos. Paprastai manoma, kad 
reikalingas tik talentas, o sėkmė ap-
lanko atsitiktinai. Bet tai netiesa. Aš 
dirbu 24 valandas per parą, lavinu 
balsą, kalbą, kūną. Jei šalia turi tin-
kamus žmones, kurie tavęs klauso, 
ir jei save kontroliuoji, teisingai pri-
žiūri ir mokaisi – nemanau, kad tai 
labai pavojinga. Pagaliau nesu tokia 
jauna ir tikiu, kad dabar yra tinka-
miausias laikas imtis tų „sunkių“ 
vaidmenų, kurių visi iš manęs lau-
kia. Šiuo metu repertuaras yra tin-
kamiausias mano balsui, ir... jei ne 
dabar, beveik keturiasdešimties, 
tai kada? Juokinga, kai tau ketu-
riasdešimt, o visi sako, jog esi dar 
per jauna tam tikriems vaidmenims, 
o kai sueina keturiasdešimt penkeri, 
pradeda sakyti, kad tu tiems patiems 
vaidmenims jau per sena! 

Vieną kartą pasakėte: „Mano 
moto yra dainuoti visu balsu, 
o kartu dirbti kūnu ir balsu. 
Vaidyba ir dainavimas nuo 
pat pradžių.“ Galėtumėte 
paaiškinti?

Kalbėjau tik apie tuos vaidme-
nis, kuriuos rengiu pirmą kartą. 
Jei vaidmenį jau esu atlikusi daug 
kartų, žinau, kaip veikia mano kū-
nas, ką galiu padaryti, žinau kiekvieną 
judesiuką ir t.t. Rengiantis naujam 
vaidmeniui reikia dainuoti, nes 
turi leisti jam „įeiti“ į tavo raume-
nis, kūną. Jei raumenys nepažįsta 
medžiagos, jie tiksliai negali dirbti 
ir greitai pavargsta. Kūnas kuo grei-
čiau turi būti pasiruošęs, nes kai 
prasideda repeticijos su orkestru, 
būna per vėlu. 

Taip pat sakėte, kad didelė 
klaida (ir daug dainininkų tai 
daro) per repeticijas dainuoti 
ne visu balsu.

Tikrai taip. Klaida, kai daininin-
kai per repeticijas taupo balsą. Kai 
dainuoji tik pusiau, gali daryti, ką 
tik nori. O kai pradedi dainuoti iš 
tikrųjų, supranti, kad daug dalykų, 
kuriuos darei scenoje, neveikia, nes 
dainuojant visu balsu tai padaryti 
kur kas sunkiau. Pagrindinis mano 
motyvas – jau pradinėse vaidybos 
repeticijose dainuoti nesitaupant, 
nes tik taip galiu iš karto suderinti 
vaidybos judesius su balsu.

Įsivaizduoju, kad šios nuosta-
tos galioja ir Jūsų vaidmeniui, 
su kuriuo debiutuojate teatre 

„La Scala“. Tai Jūsų naujas 
vaidmuo? Ir tikrai nelengvas...

Marieta – tikrai labai labai sun-
kus vaidmuo. Turiu pasakyti, kad 
man jis sunkesnis net už Salomėją.

Tikrai?
Marieta techniškai klastinga, nes 

yra daug pokalbių ir tuo pat metu 
staiga prireikia pereiti prie vokiškos 
bel canto technikos. Kalbi, kalbi, ir 
jei tik nekontroliuoji situacijos, la-
bai sudėtinga pradėti dainuoti. Turi 
būti gerai pasiruošęs šį labai klas-
tingą pasažą įveikti. Marieta taip pat 
daug šoka, tai reikalauja papildomų 
kūno jėgų. Tenka neprarasti dėme-
sio ir nepervargti.

Personažą sudaro dvi asmeny-
bės: šokėja Marieta ir mirusi pa-
grindinio veikėjo žmona – Mari, 
bent jau Paulio fantazijose. Ko-
kių sunkumų Jums kelia sceninė 
ir vokalinė jų interpretacija? 

Marieta nėra dvigubas persona-
žas: turi šimtus aspektų, bet tai tikrai 
nėra problema, nes visus personažus 
vaidinu tuo pačiu būdu. Kiekvienas 
vaidmuo visada turi daug spalvų. Ir 
būtent tas įvairiapusiškumas lemia 
personažų įdomumą. Todėl nema-
nau, kad šis vaidmuo šiuo aspektu 
labai ypatingas.

Milane dirbate su Grahamu 
Vicku. Kaip jaučiatės dirbdama 
su dar vienu „sunkaus“ būdo 
režisieriumi?

Tai monstras gerąja šio žodžio 
prasme. Su juo dirbti yra tiesiog 
nerealu! Jo patarimai kiekviename, 
kad ir mažiausiame, pasaže yra fun-
damentalūs. Tai tikras mokytojas 
visais atžvilgiais. Jis taip pat yra ir 
didis muzikas, ir, sakyčiau, didis 
balso pedagogas, neeilinis režisie-
rius, protingas vyras ir... gražuolis! 
Aš džiaugiuosi kiekviena akimirka, 
nes kasdien iš jo išmokstu ką nors 
naujo. Kartais būna nelengva, bet 
labai Grahamą gerbiu! Kiekvieną 
repeticijose praleistą dieną sten-
giuosi kuo daugiau iš jo išmokti.

Italijoje jau debiutavote Romos 
operoje dainuodama Puccini 
operų triptiką, bet teatre „La 
Scala“ – viename iš lyrinės ope-
ros simbolių – pasirodote pirmą 
kartą. Ką Jums reiškia šis teatras 
ir šis debiutas?

Mano šeimos ryšys su šiuo teatru 
ypatingas: mano tėvai susitiko te-
atro „La Scala“ akademijoje. Tam 
tikra prasme ši vieta reprezentuoja 
mano pradžią, čia atvykdavau gan 
dažnai, kai mano tėvai šiame teatre 
dainavo. Dainuoti šiame teatre man 
pačiai – iš tikrųjų yra kažkas ypa-
tingo. Man atrodo keista ir kartu 
nuostabu čia būti.

Labai dažnai menininkų vaikai 
laikosi atokiai nuo tėvų. Jūs, 
priešingai, kalbate apie savo 
tėvus su pagarba ir pripaži-
nimu, pabrėždama, kad būtent 
jie išmokė Jus dainuoti. Visada 
norite apie juos kalbėti? 

Turėjo praeiti daug prieštaringų 
ir kovingų metų, kol to pasiekiau. 
Pirmiausia kovojau pati su savimi. 
Aišku, daug metų niekam nesa-
kiau, kad esu Gehamo Grigoriano 

ir Irenos Milkevičiūtės dukra, nes 
buvau nepatenkinta savo daina-
vimu ir nenorėjau kenkti jų repu-
tacijai. Tik dabar, po ilgo proceso, 
pradedu didžiuotis tuo, ką darau, ir 
išdidžiai galiu pasakyti, kad esu jų 
dukra. Noriu priminti žmonėms, 
kas buvo tie du artistai.  Pradėti 
studijuoti dainavimą Lietuvoje – ša-
lyje, kur motina yra žymi, – buvo 
labai sudėtinga. Pavyzdžiui, visą 
laiką vengdavau vaidmenų, ku-
riuos teatre dainuodavo mama, ir 
stengiausi rasti savo kelią, bandy-
dama imtis įvairiausių vaidmenų. 
Šiandien pagaliau atėjo laikas, kai 
kalbama apie Gehamą Grigorianą, 
Ireną Milkevičiūtę ir Asmik Grigo-
rian – ir tuo esu labai patenkinta!

Ar tiesa, kad motina ir tėvas 
buvo Jūsų dainavimo mokytojai?

Taip, mano tėvai mane mokė nuo 
pat mano karjeros pradžios. Kai 
pradedi, o aš pradėjau labai jauna, 
dvidešimt dvejų metų, – nenori mo-
kytis, tik stengiesi kuo greičiau pa-
tekti ant scenos. Debiutavau iškart 
labai rimtais vaidmenimis: Violeta 
buvo mano antras vaidmuo. Labai 
jauna tapau motina ir turėjau ša-
lia dainavimo prižiūrėti vaiką. Tais 
metais labai daug dirbau ir nega-
lėjau skirti laiko sau, o svarbiausia, 
neturėjau galimybės skirti laiko 
mokymuisi. Ačiū Dievui, įgijau 
dainavimo technikos pagrindus iš 
savo tėvų, kai dar buvau visai jau-
nutė: netgi kai dariau daug klaidų, 
galėjau tik džiaugtis tėvų pamo-
komis. Žinojau, kaip turėčiau dai-
nuoti. Trisdešimties turėjau rimtų 
balso problemų, o dainininką ša-
lia šių problemų visada lydi ir 
psichologinės.

N u k elta į  1 0  p s l .

Asmik Grigorian ir Klausas Florianas Vogtas operoje „Miręs miestas“ Teatro al la Scal a n uotr .
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T e a t r a s

Gyvas žmogus netikrame teatre
„Pelenai“ ir „Margaretė“ festivalyje „TheATRIUM“

Aušra Kaminskaitė

Kai tarptautinis teatro festivalis 
„Sirenos“ paskelbė šių metų temą ir 
dalį programos, režisierius Juozas 
Javaitis netruko į tai sureaguoti so-
cialiniame tinkle „Facebook“: „Ne-
jaugi tikrasis TEATRAS mirė??? Ką 
man, seniui, daryti, jeigu aš pakęsti 
negaliu to PROJEKTINIO SNAR-
GLIŲ – atseit aktualaus – teatro, o esu 
pasiilgęs – LABAI LABAI – ŠIUO-
LAIKINIO ir TIKRO TEATRO su 
profesionaliais aktoriais ir režisie-
riais??? Susikiškit tą savo atseit do-
kumentinį ir aktualų į savo klaus-
trofobinius PROJEKTUS ir suteikit 
galimybę pamatyti išties geriausius 
pasaulio teatro spektaklius. Prašau 
už Kultūros tarybos (t.y. ir mano) 
finansavimą NEVEŽTI Į LIETUVĄ 
jokių „postdraminių“, „aktualių“ 
PROJEKTŲ, prašau, atvežkit tikrą 
šiandieninį TEATRĄ. (...)“

Diskutuojant su tokiu pasisa-
kymu pirmiausia reikėtų susėsti 
su jo autoriumi ir išsiaiškinti, kaip 
kiekvienas suprantame sąvokas 

„šiuolaikinis ir tikras teatras“, „post-
draminis“, „aktualus“, „projektai“ ir 
kaip suvokiame šių reiškinių egzis-
tavimą šiandieniame teatro ir so-
cialiniame kontekste. Tačiau šįkart 
pasisakymą norėčiau panaudoti 
tik kaip konkretų pavyzdį, pagrin-
džiantį pastaruoju metu vis pasi-
girstančią ironiją ar panieką teatrui, 
kuriam dažnai taikomi apibūdini-
mai „projektėlis“, „dokumentinis“, 

„aktualus“, – visam tam, ką ir mini 
Javaitis. Neteko dalyvauti Vilniaus 
mažajame teatre vykusiame an-
šlaginiame pokalbyje su Gintaru 
Varnu, Jonu Vaitkumi ir šiandien 
jau šviesaus atminimo Eimuntu Ne-
krošiumi, tačiau Jurgitos Jačėnaitės 
užrašytose tą vakarą nuskambėju-
siose mintyse galima įskaityti Vait-
kaus ir Varno ironiją šiuolaikinių 
kūrinių, vadinamų „žalių pievelių 
projektėliais“ (nurodant, žinoma, 
vieną ryškiausių dokumentinio 
teatro pavyzdžių Lietuvoje – spek-
taklį „Žalia pievelė“), atžvilgiu. Ko-
mentarų tenka išgirsti ir iš konfe-
rencijose kalbančių teatrologų, ir iš 
studentų, kuriems skeptišką požiūrį 
į šiandien populiarėjančias teatro 
formas kartais išreiškia dėstytojai.

Prisiekusiems klasikos šalinin-
kams norisi priminti klasikinę 
frazę: teatras tik atspindi visuomenę, 
laiko veidrodį prieš gamtą, rodo jai 
jos pačios paveikslą. Teatras evoliu-
cionuoja drauge su žmonėmis – at-
sirandant naujiems įpročiams bei 
poreikiams gimsta naujos teatro 
formos, artimos ir suprantames-
nės esamuoju laiku besiformuo-
jančiai visuomenei. Kaip ir bet kur 
kitur, čia pasitaiko sėkmingesnių ir 
mažiau sėkmingų darbų. Skamba 
elementariai, tačiau girdint ironiją 
ne konkrečių kūrinių, bet žanrų ir 
formų atžvilgiu susidaro įspūdis, 

kad vis dar reikia apie tai disku-
tuoti – visai kaip apie Umberto Eco 
atviro kūrinio idėją, išnagrinėtą ir 
publikuotą knygoje dar 1962-aisiais. 
Todėl net stebina tai, kad pasibai-
gus Klaipėdos dramos teatro orga-
nizuojamam tarptautiniam teatro 
festivaliui „TheATRIUM“ nekilo, 
liaudiškai tariant, neapykantos 
banga, – čia parodyta pakankamai 
spektaklių, kuriuos būtų galima pa-
vadinti „netikru teatru“. Kas tai per 
teatras? Kol kas svarstant į galvą atėjo 
vienas atsakymas: tai spektakliai ar 
pasirodymai, kuriuose gyvas aktorius, 
įkūnijantis personažą, paprastai nėra 
svarbiausias elementas.

XX a. pradžioje britų teatro 
kūrėjas (pirmiausia – scenogra-
fas) Edwardas Gordonas Craigas 
tekste „Aktorius ir viršmarionetė“ 
bandė paaiškinti, kodėl aktoriaus 
darbas nėra menas ir kodėl akto-
rius teatre tėra nesusipratimas, iš 
kurio išsivadavęs menas pasiektų 
naujas aukštumas, į kurias jį at-
vesti gali tik nesavanaudiškos ma-
rionetės. XX a. viduryje lenkų re-
žisierius Jerzy Grotowskis daugybę 
metų eksperimentavo, bandydamas 
atmesti kiekvieną teatro elementą, 
kol galiausiai priėjo išvadą: teatras 
gali apsieiti be visko, išskyrus ak-
torių. Istorija linkusi kartotis, tad 
sekdami chronologiją neturėtume 
stebėtis XXI a. grįžę prie klausimų, 
kiek teatre reikalingas aktorius, 
tiksliau – gyvas žmogus, transliuo-
jantis informaciją kitiems gyviems 
žmonėms. Tokia yra šiandienos vi-
suomenė – siekianti įpūsti gyvybę 
jos neturintiems mechanizmams 
ir besitikinti, kad tokie padarai už 
juos nudirbs sunkiausius ir nema-
loniausius darbus. 

Šias mintis įkvėpė vieni pirmųjų 
festivalyje „TheATRIUM“ Klaipė-
doje parodyti spektakliai – Pran-
cūzijoje statytas norvegų režisie-
rės Yngvild Aspeli lėlių spektaklis 
suaugusiems „Pelenai“ ir lenkų filo-
logo, kultūros renginių kuratoriaus 
ir organizatoriaus Janeko Turkows-
kio sukurtas bei atliekamas pasa-
kojimas „Margaretė“. Nė viename 
jų žmogus atlikėjas nėra svarbiau-
sias, tačiau kiekvienam būdingos 
pastangos įkvėpti gyvybę jos ne-
turinčiai materijai. Čia egzistuoja 
svarbus paradoksas, kurį įvardinsiu 
teksto pabaigoje, tačiau visų pirma 
tokie darbai įkvepia svarstyti apie 
žiūrovų teatre išsiilgtą žmogišką 
santykį, už kurio kūrimą visą atsa-
komybę linkstame perduoti gau-
nantiems už tai pinigus.

Spektaklis „Pelenai“ galėtų tapti 
vienu pavyzdžių, grindžiančių „Ak-
toriuje ir viršmarionetėje“ Craigo 
išdėstytas idėjas. Kritikė Dovilė Za-
vedskaitė sako, kad „svarbi spektaklio 
problema – labai didelės šalia lėlių 
veikiančio pagrindinio aktoriaus 
(Viktoras Lukawskis) pastangos 
išvaidinti emocijas: paradoksalu, 
bet negyvos lėlės atrodo kur kas 

tikresnės, organiškesnės nei gy-
vas žmogus, turįs amžiną pomėgį 
persistengti“. Būtent šis kontrastas 
iš Prancūzijos atvykusiame spek-
taklyje trikdė stipriausiai: pačioje 
pradžioje sutrikusį rašytoją vaidi-
nantis Lukawskis nepaprastai in-
tensyviai stengėsi suvaidinti prie 
nervų priepuolio artėjantį rašytoją, 
nubrėždamas silpną ir neįtikinan-
čią spektaklio starto liniją. Ilgainiui 
viskas keitėsi, vis didesnę veiksmo 
dalį atiduodant į lėlių rankas: teatro 

„Plexus Polaire“ lėlininkų profesi-
niai įgūdžiai stebino kaskart suvo-
kus, kad scenoje veikiantis žmogus 
iš tiesų yra lėlė – manipuliuoja-
mas objektas, kurio rankas, kojas, 
torsą ir netgi akių judesius, kone 
veido išraiškas gali valdyti lėlinin-
kas. Toks darbas kuria kur kas sti-
presnį įspūdį nei gyvo žmogaus 
veikimas: stebėdamas, kaip paga-
mintas daiktas pradeda gyventi, 
reaguoti į aplinką, nuosekliai, tarsi 
dirbant tikram raumenynui, judėti 
scenoje, jauti nepaaiškinamą malo-
numą, kuris nutrūksta kaskart įsiter-
pus kitoms priemonėms – priekyje 
nuleistame ekrane išvedžiojamam 
tekstui, minkštai vilko figūrai, įvai-
riuose kampuose pasirodančioms 
liepsnelių projekcijoms, galiausiai – 
tam nelaimingam gyvam aktoriui, 
primenančiam, kokie riboti mes, 
žmonės, esame (nors iš tiesų juk ne!). 

„Pelenų“ – kaip ir „Margaretės“ – 
veiksmo pagrindas yra praeities 
įvykių refleksija. Pasitelkęs žinias 
ir vaizduotę Rašytojas įprasmina 
8-ojo dešimtmečio istoriją: tai, kas 
įvyko, vis dar svarbu, nes daro 
įtaką šiandien gyvenančiam žmo-
gui, tampa jo kūrybos ir savianalizės 
šaltiniu. Trumpai tariant, pasiekia tai, 
dėl ko sąmoningai atvyko į mistiniais 
pasakojimais apipintą (ir tokia scenos 
atmosfera pasižyminčią) erdvę.

„Margaretėje“ savianalizės (šįkart – 
nesąmoningos) inspiracija tapo 
tikrų įvykių įrodymai – filmuota 
medžiaga, kurioje užfiksuoti pa-
prasčiausi žmonių veiksmai: pasi-
vaikščiojimas po įvairius Europos 
miestus, pasisėdėjimas su drau-
gais namuose ir ant suoliukų par-
kuose, kompanijų išvykos. Šiuose 

įrašuose nieko nevyksta, tačiau Ja-
nekas Turkowskis savo asmeniniu 
santykiu ir jo diktuojamais veiks-
mais įprasmina filmuotą medžiagą. 
Bandydamas atkurti juostose užfik-
suotos moters istoriją, jis sukuria 
savąją, kurią ir pasakoja dvidešim-
čiai jo pasiklausyti atvykusių žiū-
rovų. Spektaklyje sukuriamą namų 
jaukumą ir dramaturginį išdėstymą 
puikiai aprašė Zavedskaitė tekste 

„TheATRIUM: tie, kurie šoka, kurie 
lėlės, kurie Margaretės“ ir japonų 
kritikė Ji Takatsuki internetiniame 
žurnale „Artscape“. Tad išvengiant 
aprašymų norėtųsi peršokti prie 
žmogaus buvimo scenoje, tiksliau – 
erdvėje ant kilimo, maždaug vieno 
metro atstumu nuo vienoje iš dviejų 
eilių sėdinčių žiūrovų, temos. Kaip 
minėta, Turkowskis nėra aktorius, 
tad personažo kūrimo, minties ve-
dimo ir perdavimo susirinkusiai 
auditorijai jis nėra mokęsis profe-
sionaliai. Čia nusivylę šaukiame: 

„Netikras teatras!“ Tačiau minėti 
dalykai nėra išskirtinai teatro ele-
mentai – tai kiekvieno paveikaus 
pasakojimo taisyklės: pranešdami 
apie įvykius paprastai jaučiame ir 
kitiems perduodame intrigą, pake-
liui neretai suvaidindami ir vieną 
kitą personažą (mėgdžiodami ar 
pajuokdami „personažo“ balsą, ju-
desius). Panašiai veikia ir Turkows-
kio pasakojimas. Visų pirma kūrė-
jas nuteikia žiūrovus ne spektakliui, 
bet pasisėdėjimui, kuriame niekas 
nebus verčiamas kalbėtis, tačiau 
norintiems bendrauti ir užduoti 
klausimus proga bus suteikta. Prie-
šingai nei daugybėje aktorių atlie-
kamų spektaklių, čia interakcija ne-
glumina ir neskatina svarstyti savo, 
kaip žiūrovo, vaidmens ir pozicijos 
susidūrus su tiesiogiai personažo 
užduodamais klausimais. Kalbėda-
mas čia ir dabar, asmeniškai pasido-
mėdamas susirinkusiais žiūrovais 
(klausdamas, kokiomis aplinky-
bėmis žmonės gavo bilietus, kodėl 
kažkas atėjo į spektaklį antrą kartą 
etc.) Turkowskis galiausiai sukuria 
bendruomenę ir leidžia žiūrovams 
pasijusti bendro ritualo dalimi, vie-
toj emocinių uraganų ar įspūdingų 
vizualinių efektų pasiūlydamas 

paprastą pokalbį ir pasibuvimą ne-
dideliame rate. Jis neslepia, kad ir 
jam ne viskas istorijoje įdomu, kad 
jis pats pavargsta daug sykių karto-
damas tas pačias siužeto peripeti-
jas. Taip mums mažiau įprastomis 
priemonėmis kuriama teatro ma-
gijos dalis – (aktoriaus ir žiūrovų) 
buvimas čia ir dabar, natūrali re-
akcija į esamas aplinkybes ir visa 
kita, kas leidžia pasijusti – kaip mes 
norime tikėti – vienintelio ir nepa-
kartojamo ritualo dalimi.

„Margaretės“ išeities taškas ir ašis – 
filmuota medžiaga, kurią Turkows-
kis įsigijo netikėtai ir ji, kaip minėta, 
savaime nieko įdomaus nepasakoja. 
Čia galima grįžti prie svarstymų 
apie aktoriaus vietą spektaklyje ir 
bandymus gyvą žmogų keisti me-
dijomis. Taip „Pelenai“ ir „Marga-
retė“ susisieja darkart: pastarajame 

– kaip ir pirmajame – gyvas žmo-
gus siekia įpūsti gyvybę netikrai, 
pagamintai materijai. Turkowskis 
apie save kalba nedaug – kur kas 
labiau jis stengiasi įpūsti gyvybę is-
torijai, prieš daugiau nei dešimtmetį 
tapusiai ir vis dar esančiai svarbia jo 
gyvenimo dalimi. Tad vienoje „Mar-
garetės“ pusėje matome ne(be)gy-
vus (tiesiogine ir perkeltine prasme) 
žmones iš mėgėjiškai nufilmuotos 
medžiagos, o kitoje – gyvą žmogų, 
kuriantį santykį tarp žiūrovų ir to, 
kas rodoma ekrane. Turinio kūrė-
jas ir medija čia susikeičia vietomis: 
nors dažniau technologijos naudo-
jamos kaip tarpininkės siunčiant 
vieno žmogaus informaciją kitam, 
čia būtent vienas iš žmonių yra lai-
dininkas tarp žiūrovų ir technologi-
jose užfiksuotos informacijos.

Tokie bandymai suteikti gyvybę 
netikrai materijai sufleruoja dvi 
svarbias temas. Pirmoji – žmogaus 
polinkis ieškoti į save panašių gyvy-
bės formų ar tiesiog sužmoginti tai, 
kas neturi nieko bendra su žmogiška 
prigimtimi. Antroji, ir tai yra teksto 
pradžioje minėtas paradoksas, – kad 
ir kaip bandytume scenoje išvengti 
žmogaus, bet kokiam veiksmui at-
likti pirmiausia bus reikalingas bū-
tent jis. Ir kol teatre egzistuos dviejų 
žmonių ryšys, tol bus sunku patei-
sinti sąvoką „netikras teatras“.
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Š o k i s

Naujos choreografijos erdvės
Aštuntasis „Kūrybinis impulsas“

Helmutas Šabasevičius

2011 m. prie Lietuvos baleto tru-
pės vairo stojęs choreografas Kr-
zysztofas Pastoras metė gelbėjimo 
ratą tuomet merdėjusiai Lietuvos 
choreografijai – inicijavo „Kūry-
binį impulsą“, padrąsindamas ba-
leto artistus ir kitus su šokiu susi-
jusius menininkus išbandyti jėgas 
kuriant choreografiją. 

Aštuoneri metai jau davė apčiuo-
piamų rezultatų – pokyčiai aki-
vaizdūs ir Lietuvos baleto reper-
tuare, ir pačiame „Kūrybiniame 
impulse“. Neseniai Pastoras ofici-
aliai pristatė savo asistentą – pir-
majame „Impulse“ choreografine 
novele „Belaukiant Godo“ debiuta-
vusį Martyną Rimeikį, jis tapo šių 
metų „Impulso“ kuratoriumi. Prie 
organizatorių komandos prisidėjo 
ir Kristina Gudžiūnaitė, be jos ne-
įsivaizduojame ir tradicinio, klasi-
kinio Lietuvos baleto repertuaro.

Aštuntojo „Impulso“ pagrindinė 
naujovė ta, kad sąmoningai išeita 
iš baleto komforto zonos, šiuolai-
kinis baletas įtrauktas į šiuolaikinio 
meno procesus, kurie birželį jau de-
šimt metų sutelkiami „Litexpo“ rū-
muose vykstančioje tarptautinėje 
meno mugėje „ArtVilnius“. Išanks-
tinės abejonės, ar bus rasta reikiama 
erdvė tinkamam choreografinių kū-
rinių pristatymui, buvo išsklaidy-
tos – ketvirtojoje salėje įrengta erdvė 
buvo pakankamai gerai pritaikyta 
ir atlikėjams, ir žiūrovams, artistų 
pasirodymus buvo galima stebėti 

„artimesniu planu“, taip pat (sąmo-
ningai ar ne) neliko pagundų cho-
reografinius sumanymus maskuoti 
vaizdo projekcijomis ir animuotais 
efektais. Šviesa ir tamsa liko pagrin-
diniai kūrėjų partneriai, raginantys 
kalbėti visų pirma šokio kalba. 

Lygia greta su Pastoro inici-
atyva didžiojoje baleto scenoje 

imta skatinti choreografines im-
provizacijas ir M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos Baleto skyriuje, 
kur jau kelinti metai iš eilės ren-
giami moksleivių choreografinių 
bandymų pristatymai. Šių dviejų 
iniciatyvų sąsajos šių metų „Kūry-
binio impulso“ programoje buvo 
parodytos pirmuoju kūriniu – „Do-
mino efektą“ sukūrė septintokės 
Milda Luckutė ir Dorotėja Navic-
kaitė. Pagal Johano Trocho muziką 
pastatytą debiutinį darbą joms pa-
dėjo atlikti bendramoksliai Elzė 
Sadauskaitė ir Jonas Bernardas 
Kertenis. Mokinių koncerte jau ma-
tytas kūrinys peržengė mokyklinės 
saviraiškos ribas – atkreipė dėmesį 
gana racionalios judesių struktū-
ros, aiškiai, per daug neiliustruo-
jant perteikiančios pasirinktą temą, 
mokėjimas rasti santūrių atlikimo 
intonacijų, kurios leidžia suvokti 
kūrinį ne kaip individualų, o kaip 
universalų meninį vienetą. 

Septynerius karjeros metus Lie-
tuvos baletui atidavęs anglų šokė-
jas Isaacas Evansas savo kūriniui 

„Sheep or not“ pasirinko Olafuro 
Arnaldso muziką; kompoziciją at-
liko Marija Kastorina, Jade Lon-
gley, Emilija Šumacherytė ir Ignas 
Armalis. Vieno karto perprasti šio 
kūrinio idėjai, perteiktai modifi-
kuota neoklasikinio šokio kalba, 
neužteko, bet ji pasirodė estetiškai 
nuosekli ir vientisa.

Tokio vientisumo pritrūko Vai-
dos Šniurevičiūtės „Miražui“ pagal 
Phun Thomas muziką (šoko Darija 
Seliukaitė, Agnė Trimonienė, Vilija 
Montrimaitė, Greta Gylytė, Mantas 
Daraškevičius, Laimis Roslekas ir 
Karolis Šemetas). Eklektiška cho-
reografija (supaprastinti kampuotų 
formų judesiai, ryški, šiek tiek ero-
tizuota moterų šokio su puantais 
estetika, veržlūs vyriški sukiniai) 
kartu su skirtingų pavidalų kos-
tiumais, atkeliavusiais iš ankstesnių 

„Impulsų“, labiau priminė ne miražą, 
o sapną, kuriame gali atsitikti bet 
kas. Choreografiniai efektai atrodė 
savitiksliai, dramaturgija su kart-
kartėm akinančiomis į žiūrovus nu-
kreiptomis šviesomis stokojo kon-
ceptualumo, skilo į kelias temas ir 
sunkiai leidosi suvokiama.

Monologą „The Spotlight“ su-
kūrė armėnė Gohar Mkrtchyan, 
prieš keletą metų atvykusi į Lie-
tuvą iš Ispanijos ir tapusi viena 
iš LNOBT solisčių. Jos debiutinį 
darbą, įsijautusi į Zacko Hemsey 
muziką, atliko Haruka Ohno. Kū-
rinio mintis aiški, galutinė choreo-
grafinė forma remiasi emocionaliu 
šokėjos santykiu ir su tema, ir su 
siūlomais plastiniais pavidalais, įti-
kina tiek choreografės, tiek šokėjos 
nuoširdumu.

Visada domina šiuolaikinio 
meno požiūris į tradiciją, siekis 
save suvokti kaip kūrybinių ir in-
telektinių pastangų istorijos dalį. 
Vilniuje dirbanti anglų šokėja Jade 
Longley savo kūrinį pavadino skai-
čiumi – „259“. Tiek laiptelių reikia 
užkopti norint patekti į Christophe-
rio Wreno suprojektuotos Londono 
Šv. Pauliaus katedros „šnabždesių 
galeriją“ – pokupolinę erdvę, ste-
binančią ypatingomis akustinėmis 
savybėmis. Skaičiai visada traukia, o 
ir laiptelius dažnai norisi skaičiuoti – 
kad ir lipant į Trijų Kryžių kalną 
ar Seredžiaus piliakalnį. Kitą sykį 
lankantis garsiausioje lietuviškoje 

„šnabždesių galerijoje“ po Suder-
vės Švč. Trejybės bažnyčios kupolu 
taip pat rūpės pasitikrinti laiptelių 
kiekį. Epizode pagal „Nuages“ mu-
ziką choreografei juos padėjo skai-
čiuoti šokėjai Ugnė Milerytė, Do-
minyka Vosyliūtė, Victoras Coffy ir 
Isaacas Evansas – jie perteikė aiškią, 
architektonišką epizodo struktūrą, 
jos per daug neįjausmindami, išlik-
dami atidžiais choreografinės for-
mos įprasmintojais.

Pirmą kartą „Kūrybiniame im-
pulse“ dalyvavo Julija Stankevi-
čiūtė, sukūrusi šokio novelę tal-
piu pavadinimu „Daug, vėlu, toli, 
nėra“. Aplink šiuos keturis trum-
pus žodžius susiformavo intensyvi 
prasminė erdvė, atskleidusi dviejų 
žmonių susitikimo ir išsiskyrimo 
temą be perdėto dramatizavimo 
(šoko Mel Bombardo ir Aistis Kava-
liauskas), taupiais choreografiniais 
štrichais, kurie, nors galbūt ir artimi 
Rimeikio pastarųjų metų stilistikai, 
formuoja savarankišką plastinę 
kalbą su pakankamai tvirtu dra-
maturginiu karkasu. Joepo Bevingo 

„Midwayer“ muzika skatino ne vien 
emocines, bet ir intelektines šokėjų 
reakcijas į kūrinio temą. Ir chore-
ografė, ir šokėjai išlaikė reikiamą 
pusiausvyrą tarp proto ir jausmų, 
tik pačioje pabaigoje akimirką pri-
pažindami impulsyvią jausmo per-
galę – kai vieno drabužis tampa jo 
prisiminimu, priglundančiu prie 
kito kūno kartu su visam laikui iš-
saugoma šiluma, virstančia nebe 
fiziniu, bet metafiziniu reiškiniu.

Pirmą kartą „Impulse“ dalyvavo 
ir Klaipėdos muzikinio teatro so-
listė Aušra Krasauskaitė, pernai su-
kūrusi spektaklį „Karmen“ ir už jį 

pelniusi „Auksinio scenos kryžiaus“ 
apdovanojimą. „Leisk man verkti“ – 
pagal ariją „Lascia ch'io pianga“ iš 
Georgo Friedricho Händelio ope-
ros „Rinaldo“ – Urtės Bareišytės 
atliktas monologas, kuriame telpa 
tai, kas tikra, ir tai, kas dirbtina, kai 
jausmai tirštinami tam, kad ir sau, ir 
žiūrovams būtų atskleistas žmogaus 
būsenų trapumas ir pažeidžiamu-
mas. Kiek groteskiškas įvaizdis tiko 
barokiškos egzaltacijos prisodrin-
tam muzikiniam fonui ir netapo pa-
rodija – choreografinė kalba atitiko 
muzikos emociją su plastiška forte 
ir piano dramaturgija.

Mugėje „ArtVilnius“ keturis 
kartus parodyta aštuntojo „Kūry-
binio impulso“ programa sulaukė 
nemažo susidomėjimo ir greitos 
įvairaus amžiaus šokio vertintojų 
reakcijos – apie koncertą rašė ba-
leto istorikė ir kritikė Skaidrė Ba-
ranskaja, teatro kritikė Dovilė Za-
vedskaitė, aktyviai Lietuvos šokio 
procesus stebinti pačios jauniausios 
kartos tinklaraštininkė Ditė Elzber-
gaitė. Nuomonės ir sutapo, ir išsi-
skyrė – taip ir turėtų būti vertinant 
profesionaliąją Lietuvos choreogra-
fiją, sąmoningai įžengusią į plataus 
šiuolaikinio meno kontekstą.  

Laura Šimkutė

Neverta nė sakyti, kad technologi-
jos užkariauja mūsų gyvenimą. Visi 
ir taip žinome, praktiškai nė die-
nos nepraleisdami be išmaniojo te-
lefono ar kompiuterio ir tikrindami, 
ką veikia mūsų pažįstami ir kas šiuo 
metu aktualu interneto bendruo-
menėse. Turbūt neverta priminti, 
kad išmanieji įrenginiai yra puikūs 
prietaisai, galintys rinkti informa-
ciją apie tai, ką mes veikiame, kur 
esame, kokie mūsų įpročiai, ir ta 
informacija pasidalinti su trečio-
siomis šalimis, suinteresuotomis 
parduoti mums kokį nors produktą 

ar kitaip paveikti mūsų kasdienybę. 
Šiame kontekste tinka paminėti JAV 
ir Kinijos informacinių technolo-
gijų bendrovės „Huawei“ krizę: JAV 
kaltina „Huawei“ naudojant įrengi-
nius sekimui, t.y. Kinija gali rinkti 
svarbią informaciją apie kitų šalių 
klientus, besinaudojančius bendro-
vės prietaisais, todėl „Google“ nu-
stoja teikti „Huawei“ telefonų pro-
graminės įrangos palaikymą. Gana 
utopiškai atrodę scenarijai neįtiki-
nėtinu tempu persikelia į tikrovę 
ir tampa įkvėpimu scenos menų 
ar kino bei televizijos produkcijos 
kūrėjams. 

Lietuvos teatre technoutopi-
nes temas ir dirbtinio intelekto 

įsigalėjimo scenarijus nagrinėja re-
žisierės Agnijos Leonovos ir drama-
turgo Mato Vildžiaus duetas. Pernai 
rudenį Oskaro Koršunovo teatre 
pristatę spektaklį „Y: Alisa“, po ke-
leto mėnesių jie pakvietė į antrą Ali-
sos istorijos dalį „Sapiens“ (Juozo 
Miltinio dramos teatre), kurioje su-
sitelkiama į priežastis, dėl ko buvo 
sukurta Alisa, ir jos mokymąsi su-
prasti žmones bei jų emocijas. 

Dviem personažams – dirbti-
niam intelektui Alisai (Adelė Šu-
minskaitė) bei jo Kūrėjui (Šarūnas 
Zenkevičius) – skirta pjesė scenoje 
beveik galėtų tapti savotišku Alisos 
monospektakliu, kuriame ji inte-
raktyviai bendrauja su publika. Iš 

pasikartojančių ciklų susidedantis 
kūrinys žiūrovams pasiūlo keletą 
segmentų: Alisos pokalbį su Kū-
rėju, per kurį ji išmoksta vis naujos 
informacijos apie žmones, Alisos 
pristatymą, kuriame ji pateikia lo-
giškus, tačiau tikrovėje absurdiškai 
skambančius žmonių tobulinimo 
scenarijus, bei grįžtamąjį ryšį, per 
kurį bandoma suprasti, kodėl ne-
pavyko įtikinti Alisos pristatyme 
dalyvavusių žmonių. Po šio ciklo 
Alisa perkraunama ir jis prasideda 
iš pradžių, su kiekvienu perkro-
vimu žengiant į vis utopiškesnius 
ir absurdiškesnius scenarijus, ku-
riuose gausėja bendravimo su žiū-
rovais. Svarbu, kad nuo to, kaip 

žiūrovai priima Alisos pristatymą, 
priklauso ir spektaklio eiga (pje-
sėje pateikiami variantai, kaip el-
giasi dirbtinis intelektas atitinkamo 
scenarijaus atveju, kiek reikšmės 
turi kiekvienas žiūrovų „taip“ arba 

„ne“), todėl galima beveik garan-
tuoti, kad dviejų vienodų „Sapiens“ 
versijų pamatyti neįmanoma. Toks 
principas spektakliui suteikia gy-
vumo ir padeda kurti stiprų ryšį su 
žiūrovais, leidžia jiems įsitraukti ir 
padeda sutelkti dėmesį į veiksmą 
scenoje. Bent jau gegužės 29-ąją 
Vilniuje, „Meno forte“, interakcija 
pasiteisino – viena žiūrovė beveik 

Technoutopijos
Spektaklis „Sapiens“ Vilniuje
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Haruka Ohno kompozicijoje „The Spotlight“ M. Alek sos  n uotr .
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Mąstyti, kaip padėti kitam
Pokalbis su menininku Denisu Kolomyckiu

Š o k i s

sugebėjo į sistemą įvesti klaidą, pa-
siūlydama savas taisykles. 

Įdomu stebėti, kaip Šuminskaitė 
geba įsikūnyti (jeigu čia tokia są-
voka tinka, vis dėlto kalbama apie 
personažą, neturintį gyvybės, kaip 
mes ją suprantame) į dirbtinį inte-
lektą. Alisą aktorė kuria pasitelk-
dama kalbėjimo manierą, būdingą 
telefonuose įdiegtoms virtualioms 
asistentėms Siri ar Alexai: ji sudaro 
gramatiškai taisyklingus sakinius 
be jokių jaustukų, vartoja tiksliai 
informaciją pateikiančias formu-
luotes (ko gero, dramaturgas pra-
leido nemažai laiko nagrinėdamas 
robotus ir jų ypatybes), balse nėra 
emocijų. Jos kūno raiška atitinka 

robotišką kalbėseną – tikslūs, tvirti 
judesiai, įsitempusi laikysena. Dėl 
tokio derinio kartais pavyksta iš-
gauti itin komišką efektą, kai teksto 

turinys absurdiškai prieštarauja sa-
kymo būdui. Tarkim, pristatymo 
segmento finale: „O pabaigai pokš-
tas: kaip pavadinsite blondinę, kuri 

nusidažė plaukus?.. Dirbtiniu inte-
lektu. Ačiū.“ Turinys lėkštas, tačiau 
pateikimo maniera suteikia absur-
diškumo prieskonį. Šalia robotiškos 
Alisos Zenkevičiaus Kūrėjas atrodo 
keistai – daugiausia girdime jo ko-
mandas duodantį balsą. Iš pažiūros 
jis neutralus, tačiau opozicijoje su 
dirbtine Alisa kiekviena jo žmo-
giška emocija atrodo keliskart iš-
didinta tarsi pagal Levo Kulešovo 
efektą, tik teatre. 

Kuo susiję „Sapiens“ ir pradžioje 
minėta „Huawei“ ir JAV krizė? 
Duomenų rinkimu ir žmonių rei-
tingavimo sistema, kokia rodoma 
seriale „Juodasis veidrodis“ („Black 
Mirror“, 2011–dabar) kaip veikianti 
Kinijoje (kuri ir gamina „Huawei“ 
produkciją). Tai turi ryšį ir su 

Atkelta iš  6  psl . spektaklio pradžioje skambančios 
Descartes’o minties „Mąstau, va-
dinasi, esu“ perfrazavimu į „Dali-
nuosi, vadinasi, egzistuoju“. Dali-
nuosi, vadinasi, mane gali įvertinti 
socialinio reitingavimo sistema, da-
linuosi, vadinasi, esu prieinama(s) 
įvairiems duomenis renkantiems 
šaltiniams. „Juodajame veidrodyje“ 
parodoma, kaip socialinio reitin-
gavimo sistema leistų visapusiškai 
sekti žmogų, o nuo turimų taškų 
ir parankumo bei paklusimo val-
džiai priklausytų, ar jis, pavyzdžiui, 
gali naudotis tokiu paprastu dalyku 
kaip traukiniai. Tokia sistema būtų 
stiprus galios įrankis valdžios ran-
kose. Seriale atrodžiusi kaip tech-
noutopija, ši idėja, atrodo, tuoj taps 
tikrove. 

Brigita Kulbytė

Būdamas įvairiapusis meninin-
kas, kuriam savo talentui teiki 
pirmenybę? 

Prioritetas visada buvo ir yra 
teatras – norėjau būti režisieriumi. 
Būdamas maždaug keturiolikos 
pradėjau lankyti Mažąją teatro aka-
demiją (MTA). Tai parengiamieji 
aktorių kursai moksleiviams, keti-
nantiems studijuoti Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijoje (LMTA). 
Dėstytojai MTA dirbo kaip su vai-
dybos studentais pirmame kurse – 
gyvūnėlių etiudai, scenos kalba, ju-
desio, šokio pamokos etc. Trejus 
ketverius metus lankiau užsiėmi-
mus, susipažinau su nuostabiais 
menininkais, kurie ir vėliau mane 
lydėjo bei užaugo žinomais kūrėjais: 
tai Vilma Kutavičiūtė, Greta Šušče-
vičiūtė, Romas Zabarauskas, Julija 
Šatkauskaitė ir daugybė kitų žmonių, 
pasukusių į muziką, kiną ar kitas sri-
tis, bet išlikusių meno pasaulyje. 

Atrodo, nuo paauglystės buvai 
apsuptas menininkų ir kūry-
biškos aplinkos.

Taip. Aplinka mane motyvavo 
nesustoti ir išbandyti vis ką nors 
naujo. Dėstytoja pasakė, kad esu 
lankstus, o aktorius turi mokėti 
gerai šokti. Ji man pasiūlė stoti į 
M.K. Čiurlionio menų mokyklą 
(MKČMM), kurią ir pasirinkau. 
Tada manyta, kad norėdamas būti 
geru režisieriumi turi būti ir geras 
aktorius, o norėdamas būti geru ak-
toriumi turi būti geras šokėjas. Ir 
dar dainuoti! Jau mokykloje pradė-
jau lankyti paskaitas LMTA, kaip 
laisvas klausytojas. MKČMM tarp 
kitų nuostabių jaunų menininkų 
kilo noras manifestuoti ir protes-
tuoti per kūrybą. Pradėjome kurti 
grupėmis ir atskirai įvairius pasiro-
dymus ant Vilniaus stogų, važiuo-
davome autostopu iki Paryžiaus ir 
ten patirdavome įvairių nuotykių. 
Visada derindavome skirtingas me-
dijas, o įvairiose vietose prisistaty-
davome vis kitaip. Buvo labai gera 

aplinka augti, o gyvenimas pado-
vanojo skirtingų patirčių. 

Bandai save šokio, vaidybos, 
performanso, skulptūros, kino 
srityse. Kuriai sričiai pats save 
priskirtum? O gal nereikia 
skirstyti? 

Aplinka visada spraudžia į rėmus. 
Suprantu, kodėl taip yra. Žmonėms 
patogiau kažką įvardyti vienu ar 
keliais žodžiais. Iš čia kyla noras 
kurti skirtingus dalykus, nes mes 
kiekvienas esame paketas visokių 
potyrių, žinojimų ir tik ne visada 
drįstame išbandyti įvairias prak-
tikas. Įdomu įsigilinti į skirtingas 
disciplinas. Kiekvieną naują pasiū-
lymą (tarkim, sukurti scenografiją, 
kostiumą) priimu kaip išbandymą, 
eksperimentą pamatyti save, kaip 
menininką, skirtingose situacijose.

Ar jautiesi laisvas? O gal 
kūrybiškumas yra kažkaip 
slopinamas? 

Perskaičiau nuostabią Skaidros 
Trilupaitytės knygą „Kūrybiškumo 
galia? Neoliberalistinės kultūros 
politikos kritika“, labai rekomen-
duoju. Kūrybą dabar stengiamasi 
pateikti kaip vieną svarbiausių da-
lykų. Kiekvienas turi būti kūrėjas. 
Jeigu esi versle, turi kūrybingai žiū-
rėti į savo darbą, nes tik tada gali su-
kurti naują produktą ir t.t. Skaidra 
kritikuoja šį procesą ir teigia, kad 
mes praradome grynąjį kūrybos 
pradą. Kūryba dabar suvokiama 
bendrine prasme: neva, bandyk 
kitokiu kampu daryti tą patį kaip 
kiti, ir pinigų iš karto atsiras. Ar 
kūryba slopinama? Tikriausiai ne, 
net priešingai, ji dabar smarkiai 
kultivuojama, bet aktyvinama ne-
tikrąja prasme. O man kuo toliau, 
tuo lengviau pavyksta kurti, mažiau 
kreipiu dėmesio į bereikšmius da-
lykus ir koncentruojuosi į tai, kas 
man patinka.

Kas Tave, kaip menininką, da-
bar labiausiai erzina? 

Mane skaudina socialinė ne-
teisybė. Žmonės dirba daugybę 

valandų, dirba viršvalandžius ir šie 
yra neapmokami arba apmokami 
nepakankamai. Vyrauja didžiulė at-
skirtis tarp tų, kurie uždirba ir tarsi 
yra vidurinė klasė, bei tų, kuriems 
mokama minimali alga. Mane tai 
labai veikia. Gyvendamas Sena-
miesčio burbule matai tik prašmatniai 
apsirengusius žmones, gražius au-
tomobilius ir pilnas gatves turistų, 
sėdinčių kavinėse ir geriančių kok-
teilius. O pavažiuoji link Markučių 
ar dar šiek tiek tolėliau ir pamatai, 
kad ten gyvena žmonės, kurie pirmi 
atsikelia ir paskutiniai grįžta namo. 
Jie miesto bitutės, skruzdėlytės – sa-
kau tokius epitetus nenorėdamas 
jų sumažinti, siekdamas pabrėžti 
jų darbštumą. Ir galiu čia sapalioti 
apie meną, apie tai, kaip smagu 
kurti, bet iš tikrųjų tai jie atlieka 
visą darbą, dėl kurio ir sukasi mūsų 
pasaulis. Manau, kad būtent šiems 
žmonėms skiriama per mažai dė-
mesio, jiems reikia pagalbos. Mes 
esame bendruomenė, turime mąs-
tyti, kaip padėti kitam. Ir tai yra jau-
trumas aplinkai. Mes visi jo turim, 
bet reikia sustoti dažniau. 

Kadaise protestą laikei 
vienu iš tinkamų būdų 
kalbėti. Ar dabar rengi 
performansus-protestus? 

Manau, kad kritikuoti valdžią ir 
sistemą yra vienas iš demokrati-
nės valstybės principų. Tai kiekvieno 
prievolė. Mes ne tik turime atlikti 
pareigą ir nueiti balsuoti, bet ir 
protestuoti prieš tam tikrus reiš-
kinius. Ar tai būtų Sapiegų parkas, 
ar Bernardinų sodas, ar Cvirkos 
skulptūra, ar Žaliojo tilto paveldas, 
ar gėjų eitynės, kurios buvo drau-
džiamos, ar maži atlyginimai kul-
tūros sektoriuje. Paskutinė akcija, 
kurią surengiau, – „Tuščia vieta“. 
Prie Seimo buvo suneštos tuščios 
kėdės ir tai buvo jungtinis perfor-
mansas. Reaguoti į situacijas, ne-
būtinai kūrybine raiška, yra pilie-
tinė atsakomybė. Svarbu, kokiais 
būdais reaguoji. Kaip menininkas, 
atsakau tam tikromis meninėmis 
intervencijomis. 

Dirbai su Jonu Meku. Kokią 
įtaką Tau padarė jo asmenybė?

Projektą, kurį sudaro 1001 šokio 
istorija, įkvėpė Jonas. Prieš beveik 
dešimt metų jis baigė kurti video-
dienoraštį – 365 dienas filmavosi ir 
dalijosi vaizdo įrašais. Tuo metu 
nebuvo instagramo istorijų (Insta-
gram stories), ir jis, per visą savo 
gyvenimą ir taip atnešęs daugybę 
naujų dalykų į meno istoriją, video-
meną, avangardinį kiną, poeziją, 
dar kartą tapo pradininku. Dabar 
mums tai įprasta, bet tuo metu… Jis 
revoliucionierius. Po 365 dienų pro-
jekto jis manė dokumentuoti 1001 
dieną. Tačiau sakė, kad nepradės, 
nes turi daug kito darbo. Pasakiau, 
kad perimsiu projektą, ir iš tikrųjų 
jį plėtojau, šiuos metus pradėjau re-
zidentūroje Anglijoje, kur į jį ir susi-
telkiau. Sausį filmavausi. Netrukus 
Jonas mirė. Tai sužinojęs viską me-
čiau ir išskridau atsisveikinti. Pasi-
kalbėjau su šeima ir ji pritarė, ska-
tino projektą paleisti kuo anksčiau. 
Tad dabar kiekvieną dieną dedu 
skirtingą šokio videoįrašą. Šokį pa-
sirinkau kaip mediją, šis projektas 
vyks trejus metus. Tai mano dedika-
cija Jonui ir tam tikras paveldėjimas 
iš jo. Birželio 10 d. projektas buvo 
pristatytas „Skalvijos“ kino teatre. 

Dalyvavai spektaklyje „Border-
line queen. Kerštas“. Ko išmo-
kai iš šio projekto?

Šis spektaklis priminė apie ke-
letą dalykų, kurių vis dar pasigendu 

Lietuvoje. Pirma – profesinis pro-
fesionalumas. Iki šiol nevyksta ak-
torių atrankos. Režisieriai renkasi 
pagal nuožiūrą, nė nebandydami 
pakviesti ir kitų, galbūt net geriau 
tinkančių vaidmeniui, nei jie gali 
įsivaizduoti. Antra, požiūris į sek-
sualines mažumas vis dar mažai 
keičiasi. Kone devynis kartus iš de-
šimties, kai man skambina su pa-
siūlymu, žinau, kad siūlys vaidinti 
gėjų, translytį, kitos lyties ir t.t., 
kitaip tariant, mano, kad pasirašy-
siu „nestandartiniam“ vaidmeniui. 
Mane tai šiek tiek erzina, nes jau-
čiu klijuojamą etiketę. Šis spekta-
klis – performatyvus pasirodymas, 
kuriame žiūrovai sutinka atšiaurų 
jaunuolį ir turi galimybę pama-
tyti jo transformacijas, tiek fizines, 
tiek emocines. Režisierius Maciejus 
Gośniowskis-Gąsiu norėjo remtis 
veikalu „Beformis“ („Unshaped“) 
apie beformius žmones, objektus. 
LGBTQ+ – tai tarsi beformis da-
lykas visuomenėje. Čia kalbama 
apie skirtingus žmones ir jų patir-
tis. Kalbama, kad lytiškumas nėra 
apribotas tik seksualiniu požiūriu, – 
ne tik seksualiniai dalykai apibū-
dina tavo tapatybę. 

O koks Tavo personažas šiame 
spektaklyje? 

Tai mačistinių pažiūrų, „maro-
ziškas“ vaikinas, kuris turi nueiti vi-
dinių permainų kelią, kad suprastų 
savo seksualumą.

Denisas Kolomyckis Asmen inio  archyvo n uotr .

Adelė Šuminskaitė spektaklyje „Sapiens“
T. Povi lo ni o  nu ot r.
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Miesto ikonografijos kaita
Paroda „Vilnius dailėje. 1939–1956“ LDM Vilniaus paveikslų galerijoje

Dovilė Barcytė

Atrodo, jog pagaliau jaučiamės pa-
togiai vertindami Vilniaus praeitį ir 
savo santykį su ja. Bent jau tiek, kad 
galime atsikratyti amžinojo lietuvio 
naujakurio, į idealizuotą atgautąją, 
bet vis dėlto nelabai savą sostinę 
atsikrausčiusio Antrojo pasaulinio 
karo ir pokario metais, sindromo. 
Miesto ir jo gyventojo tapatybės 
paieškose objektyvus nekomplek-
suotas požiūris vis labiau tampa 
nekvestionuojamu kriterijumi. Ne-
nuostabu, kad Vilniaus genius loci 
paieškos pasitelkiant miesto ikono-
grafiją yra aktuali tema pastarojo 
meto parodose. XIX–XX a. miesto 
vaizdų kaitai buvo skirta Laimos 
Laučkaitės kuruota „Vilnius. Topo-
philia“ (Nacionalinėje dailės galeri-
joje, 2017), o vis dar mažai pažįsta-
mas tarpukario periodas apžvelgtas 
Algės Andriulytės, Rasos Butvilai-
tės ir Ilonos Mažeikienės parodoje 

„(Ne)matomas Vilnius: tarpukario 
dailės ir architektūros pavida-
lai“ (V. Kasiulio muziejuje, 2018). 
Naujausias bandymas Vilniaus iko-
nografijoje sugauti genius loci – Ri-
mos Rutkauskienės kuruota paroda 

„Vilnius dailėje. 1939–1956“.
Parodoje dominuoja tapybos ir 

grafikos darbai. Kūriniai ekspo-
nuojami tik iš dalies chronologiš-
kai, vaizdai grupuojami atsižvel-
giant į temas: panorama, senojo 
miesto architektūra, gamta mieste 
ir priemiesčiuose. Tiesa, pirmose 
salėse matome tarpukario Kauno 
dailės tradiciją Vilniaus vaizduose 
bei kelis lenkišką Stepono Batoro 
universiteto Dailės fakulteto mo-
kyklą reprezentuojančius darbus. 
Tolimesnės salės leidžia pamąstyti 

apie kultūrinį gyvenimą vokiečių 
okupacijos metais, sovietų valdžios 
reikalavimą dailės kūriniams ati-
tikti socialistinio realizmo kanoną. 
Kolūkių Vilniaus senamiestyje, 
žinoma, nematysim, bet vaizdai 
tampa realistiškesni, prislopinto 
kolorito. Tiesa, išvadas lankytojui 
dažnai tenka daryti pačiam, trūksta 
parodos idėją lydinčio teksto, ga-
linčio padėti lengviau suprasti karo 
ir pokario dailės kontekstą. Pasi-
mesti galima ir bandant tarp pa-
veikslų gausos įžvelgti anotacijoje 
pateiktą parodos struktūrą, nesant 
nuorodų vaizdai supanašėja ir kyla 
klausimas, ką tuo norima pasakyti. 
Kiemai, kiemeliai, architektūros ir 
gamtos dermė – estetiška, bet ne-
žinant platesnio laikotarpio kon-
teksto iš parodos galima ir išeiti tik 
pasigrožėjus ar pasižiūrėjus, kaip 
pasikeitė ar nepasikeitė miestas. 
Galbūt tai bus ištaisyta būsimame 
parodos kataloge.

Sudėtingas 1939–1956 m. laiko-
tarpis keičia Vilniaus vaizdų ikono-
grafiją dėl okupacinių valdžių me-
nininkams keltų reikalavimų ir dėl 
naujų miesto fiksuotojų – iš Kauno 
į atgautą sostinę atvykusių lietuviš-
kos dailės klasikų. 1939 m. uždaryto 
Stepono Batoro Dailės fakulteto pa-
talpose 1940 m. birželio 14 d. įstei-
giama Vilniaus dailės mokykla, ji 
po metų reorganizuojama į Vil-
niaus dailės akademiją, čia dėsto iš 
Kauno atvykę Justinas Vienožinskis, 
Viktoras Vizgirda, Antanas Gudai-
tis, Jonas Kuzminskis. Ekspresyvų 
potėpį ir kolorito raišką tapyboje 
akcentavę, įkvėpimo dažniausiai 
gamtos ar kaimo vaizduose ieškoję 
menininkai, atstovavę Kauno meno 
mokykloje vyravusiai tradicijai, Vil-
niuje atrado urbanistinį peizažą. 

Ikoninius architektūros objektus 
derindami su žaliųjų miesto plotų 
vaizdais, savita stilistika jie keitė ir 
Vilniaus vaizdų ikonografiją. Toks 
miesto įvaizdis skyrėsi nuo lenkiš-
kos mokyklos, kur daugiau dėmesio 
skirta piešiniui nei tapybiškumui, 
o Vilnius dažnai rodomas kaip ro-
mantiškas, kartais mistiškas mies-
tas, pabrėžiant praeities miesto di-
dingumą ir istorinę svarbą. 

Stepono Batoro universiteto mo-
kyklai, o kartu ir lenkų dailinin-
kams dėmesio skirta nedaug, nors 
į skirtumus tarp Vilniaus ir Kauno 
meninių tendencijų verta įsižiūrėti. 
Pirmoje parodos salėje vilnietiškai 
mokyklai atstovauja trys Vlado 
Drėmos darbai, eksponuojami 
greta Vienožinskio ir Vizgirdos kū-
rinių. Skiriasi ir miesto įvaizdžiai, ir 
tapybos stilistika. Tiesa, karo metų 
lenkų dailės trūkumą ekspozicijoje 
iš dalies galima paaiškinti okupaci-
nės vokiečių valdžios politika, ribo-
jusia slavų kilmės dailininkų daly-
vavimą meniniame gyvenime, bei 
sovietų vykdyta lenkų repatriacija 
po karo. Tai nereiškia, kad šie me-
nininkai karo metais nekūrė. Dalis 
paskutinėje salėje eksponuojamų 
Mečislovo Bulakos Vilniaus sena-
miesčio piešinių galėjo nesunkiai 
būti pakeisti Stepono Batoro uni-
versiteto aplinkos autorių grafika. 
Vaizdas būtų įvairesnis, o kartu būtų 
galima pradėti dialogą apie kaunie-
tiškas ir vilnietiškas miesto vizijas.

Įdomu ir tai, kad eksponuoja-
muose Vilniaus vaizduose nejau-
čiama slogi karo ir pokario nuo-
taika. Tai galima paaiškinti noru 
užsimiršti, idealizuotais vaizdais 
pabėgti nuo realybės, kita vertus, 
neigiama situacijos reprezentacija 
būtų neįtikusi nei vokiečių, nei 

sovietų cenzūrai. Išimtis šiuo atveju – 
Augustino Savicko „Vilniaus griu-
vėsiai“, Rafaelio Chvoleso tušti 
žydiškojo Vilniaus kiemai bei kai 
kurie pačioje karo pabaigoje nuta-
pyti darbai. Beje, su okupacinių val-
džių reikalavimais meno kūriniams 
susijęs ir peizažo žanro populiaru-
mas dailėje. Urbanistiniai vaizdai 
leido dailininkams išlikti sąlyginai 
neutraliems totalitarinių režimų 
propagandos kontekste ir toliau 
dalyvauti meniniame gyvenime.

Peizažas tapo galimybe išvengti 
ir ideologinių socialistinio realizmo 
metodo reikalavimų. Utopinius ko-
lūkius ir sovietinius herojus daili-
ninkai mielai keitė Vilniaus sena-
miesčio ir priemiesčių vaizdais. Vis 
dėlto sovietinis laikotarpis reika-
lavo realistinės dailės, prislopinto 
kolorito. Ne visiems tarpukario 
metais susiformavusiems dailinin-
kams buvo paprasta prisitaikyti prie 
naujų stilistinių reikalavimų. Ne-
matome šio laikotarpio Gudaičio 
darbų, matyt, paprasčiau buvo kon-
centruotis į pedagoginę veiklą. O 

Jono Mackevičiaus darbai karo ir 
pokario metais stilistiškai skiriasi 
nedaug.

Stalinistinė griežtų apribojimų 
meno kūrinių turiniui ir formai 
pabaiga siejama su 1956 m. prasi-
dėjusiu visų kultūros sričių atsinau-
jinimu bei laisvesnių modernisti-
nių tendencijų dailėje atsiradimu. 
Chronologinės parodos ribos nuro-
dytos pavadinime bei anotacijoje ir 
apima 1939–1956 m. laikotarpį, sie-
jamą su totalitarinių režimų cen-
zūra ir propaganda, tiesa, nema-
žai rodomų darbų datuojami 1957 
metais.

Parodoje eksponuojami kūriniai 
leidžia stebėti sudėtingu karo ir po-
kario laikotarpiu besikeičiančią Vil-
niaus vaizdų ikonografiją, pagalvoti 
apie besikeičiančius miesto gyven-
tojus ir miesto svarbą jų tapatybei.

Paroda veikia iki rugsėjo 8 d.
Vilniaus paveikslų galerija (Didžioji g. 4) 
dirba antradieniais–šeštadieniais 11–18 val., 
sekmadieniais 12–17 val.

pasiūlytieji menininkai savo ruožtu 
turėjo pateikti dar po tris autorių pa-
vardes. Visą kolekciją sudaro 32 Lie-
tuvos menininkų darbai. Paroda, su-
kurta atsitiktinių įnorių, nuomonių, 
simpatijų sekos, tapo netikėtumu ne 
tik žiūrovams, bet ir patiems daly-
viams, lyg slaptame šnipų žaidime, 
kai žinai tik savo ryšininką ir negali 
matyti visos dalyvių grandinės. 

Tiesa, atrodo, kad nebuvo jokio 
pogrindžio, tik geras, gražus ir tei-
singas menas. Šios trys sąvokos, iš-
trauktos iš kasdienių pokalbių (save 
gerbiantis menotyrininkas vargu ar 
tekste vartos sąvoką „gražus“ kal-
bėdamas apie meno kūrinį), yra 
tarsi ne visai legalios, nors veikia 
lyg lengvas vasaros lietus – gaiva, 
netikėtumas ir jokių traumų. Tačiau 
to negalėčiau sakyti apie atrinktus 
kūrinius, jie veikia visu rimtumu, 

išlaikydami netikėtumo parametrą. 
Nesitikėjau šioje parodoje pamatyti 
Vincento Gečo „Žiemos miego“ 
(1982), nors mano atminties gale-
rijoje jis užima solidžią vietą tarp 
Lietuvos modernistų. Nustebino 
ir Lino Katino kūrinys „Nieko nu-
kryžiavimas“ (1997) – atrodė, kad 
šio menininko kūrybą pažįstu nuo 
vaikystės, ir štai – katiniškas, tačiau 
visai kitoks rakursas. Kai kurie me-
nininkai buvo „nominuoti“ net ke-
lis kartus, tačiau lyderis – Ričardas 
Nemeikšis, tapęs ir geru, ir gražiu, – 
iš viso 4 kartus. Didelis netikėtumas 
buvo man nematytas Juozas Algir-
das Pilipavičius. Teks pasidomėti. 

Galvojant, kaip pasikeistų paroda, 
jei šuo būtų atsirinkęs kitus me-
notyrininkus, Ignas Kazakevičius, 
ko gero, teisingai sako, kad ne per 
daug ir pasikeistų. Pagrindiniai 

tapybos lauko žaidėjai yra gerai ži-
nomi, nors tie netikėtumai, tokie 
kaip Sigitas Lukauskas su kūriniu 

„Kėdžiažmogiai“ (2019), galėjo ir 
neatsirasti arba atsirasti kiti. O šie 
seniai matyti ar nematyti autoriai 
ir yra tos razinos pyrage, be kurių 
paroda būtų tik teisingai padaryta, 
bet ne gera. Akivaizdu, kad renkant 
gerą, teisingą, o ypač gražų (-ią) ta-
pytoją buvo pagalvota ir apie kūri-
nių atranką. 

Ar ši paroda, šis nuotykis yra 
suprantamas žiūrovui, nežinan-
čiam žaidimo sumanymo? Ne taip 
ir svarbu. Visų pirma, eksponuo-
jami tikrai stiprūs darbai. Algi-
manto Jono Kuro „Atspindys Nr. 
22“ toks atsainiai gaivus, kad at-
rodo lyg dabarties jaunosios kar-
tos tapyba, o sukurtas 1997 metais! 
Tas pats sakytina apie Jono Gasiūno 

drobę „Našlių uniformos“ (2018). 
Džiaugiuosi, kad parodoje galima 
pamatyti Eglės Ridikaitės „Dievo 
spalvą V“ (2004–2006 m.), kas 
gali būti teisingiau? O kartais va 
taip atsiskleidžia ir visa istorija, su 
socialiniu kontekstu – Jono Jurciko 
darbai rodomi tik ekrane, virtua-
lūs. Priežastis liūdna – šiuo metu 
menininkas neturi dirbtuvės, visi 
darbai parduoti... Gerbėjai gali pa-
sidžiaugti Adomo Danusevičiaus 
mažučių paveiksliukų serija „Ma-
giškas kempas“ (2018), kuri rodo 
menininko naują plastinę raišką. 
Akivaizdu, kad Solomonas Teitel-
baumas ar Justas Vaitiekūnas taip 
pat turi savo gerbėjų. 

Tačiau visko nelukštensiu, tegul 
razinos lieka pyrage. Tik paminėsiu 
puikų architekto Vilnio Putrāmo 
(Latvija) darbą. Rizikinga rožinė 

spalva, tapusi pagrindu plakatams 
ir kitai reklaminei produkcijai (žy-
minti gerą, o ne gražų meną!) papil-
doma melsva ir žalsva (gražiam ir 
teisingam), jomis pildoma ir ekspo-
zicinė erdvė, taip išvengiant baltojo 
kubo nuobodulio. Vasariška gaiva 
persmelkta parodos architektūra, 
žaisminga ir šiuolaikiška parodos 
idėja, geri, gražūs ir teisingi kūriniai – 
ko dar gali norėti žiūrovas, meno 
gerbėjas, patys dalyviai?!

Galiu dar pridėti, kad parodoje 
Aurimas Eidukaitis tapė paveikslą 
iš visų parodos kūrinių fragmentų, 
bet šis publikos viliojimo triukas 
nėra svarbiausias. O geras, gražus 
ir teisingas vasarinis tapybos kok-
teilis priskirtinas prie būtinų patirti 
vasaros malonumų.

Paroda veikia iki birželio 23 d.

Geras, gražus ir teisingas menas
Atkelta iš  1  psl .

Viktoras Vizgirda, „Bernardinų bažnyčia nuo Vilnelės“. 1943 m. LDM n uos.
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Pictor stultus
Linas Bliškevičius kalbasi su tapytoja Monika Radžiūnaite

Kiekvienas menininkas turi pirmą 
kartą patirti tai, kas jį lydi visą kar-
jerą. Nuo pirmo paveikslo, studijų 
semestro, pirmosios parodos, kritikos 
straipsnio, pirmųjų pardavimų iki 
oficialios iniciacijos apeigos – gyni-
mų. Tada trūksta tik pirmojo interviu 
ir pripažinimo. Pirmą interviu man 
duoti sutiko tapytoja, ką tik prista-
čiusi savo VDA baigiamuosius darbus 
galerijoje „Vartai“.

Dabar esi diplomuota tapytoja. 
Vis dėlto stodama į akade-
miją buvai pasirinkusi grafiką. 
Kodėl?

Man didžiulę įtaką padarė 
draugė, su kuria lankėme paruo-
šiamuosius kursus, kartu paišyda-
vom. Supanašėję stiliai lėmė tokį 
pasirinkimą, nors vidinės abejonės 
visuomet lydėjo, turint omeny ir tai, 
jog jaunas žmogus dar negali žinoti, 
ko jis iš tikro nori. Paprasčiausiai 
tenka bandyti.

Antrame kurse nusprendei 
mesti grafiką. Kokios priežas-
tys tai lėmė?

Supratau, kad man ne visai įdomi 
būtent tokia raiška. Taip pat prisi-
dėjo ir Grafikos katedroje pasikei-
tusi aplinka. Didelių asmenybių su-
sidūrimai ir netaktiški pasakymai 
studentams, pozicijų stumdymai 
ir protekcionizmas, dėl ko kenčia 
studentai, galų gale lėmė galutinį 
apsisprendimą.

Tačiau akademijos neapleidai. 
Po pertraukos įstojai į Tapy-
bos katedrą. Keista, kad sugrį-
žai į tokią vietą, kurioje, kaip 
žinome, vyko dar sodresni 

įvykiai. Ar ir ten susidūrei su 
tuo pačiu?

Jau buvo daugiau patirties, suge-
bėjau už save pakovoti, nors su keis-
tais dalykais susidurti teko. Gandų 
girdėjau dar studijuodama grafiką, 
Tapybos katedra iš kito bokšto at-
rodė kaip „chronių“ landynė, nes 
atėjęs į akademiją tu tiesiog paveldi 
vyresnių studentų istorijas. Bet bu-
vau jau užtikrinta dėl savo pasirin-
kimo ir nebenorėjau blaškytis.

Kaip galėtum apibūdinti tapy-
bos studijas VDA?

Žvelgdama iš dabartinės perspek-
tyvos galiu pasakyti, kad jos man 
suteikė tai, ko nebuvo grafikoje – 
kūrybinę laisvę. Po visų skambių 
įvykių katedra bando atsinaujinti, 
nors rudimentai vis dar išsilaiko. 
Yra apatiškų žmonių, kurie, atrodo, 
nebemėgsta savo veiklos. Tačiau to-
kie žmonės kaip Arvydas Šaltenis, 
nors ir būdamas vyriausiasis dės-
tytojas, vis dėlto nori suprasti ir 
neužkirsti jauniems kūrėjams ke-
lio. Mano darbo vadovas Konstan-
tinas Bogdanas man tapo vienu iš 
žiburėlių tamsiame urve – visuo-
met skatina naujoves, ieškojimus, 
užstoja studentus, kurie eksperi-
mentuoja su anksčiau nepagrįstos 
kritikos sulaukusiomis idėjomis, 
priemonėmis. Iš principo akade-
mijoje yra visos galimybės, tereikia 
turėti motyvaciją ir daug dirbti. Kai 
dėstytojai pamato, kad įdedi daug 
darbo ir nebūtinai į įprastas tapybai 
praktikas, tai kristalizuoji ir apmąs-
tai, visuomet sulauki palaikymo.

Šių metų pradžioje pristatei 
pirmąją autorinę parodą „Stul-
tus Pictorem“ VDA galerijoje 

„Akademija“. Toks žingsnis 
sukelia reakcijas iš didesnio 
burbulo nei akademijoje? Ar 
sulaukei kritikos?

Taip, dar prieš atidarant parodą 
sulaukiau pašiepiančio komentaro 
dėl pavadinimo. Jame buvo inten-
cionaliai palikta vertimo klaida, ta-
čiau komentatoriai, atskleidę ją, iš-
ryškino man, jog tai buvo ir mano 
išraiškos problema, nes žiūrovui 
nereikia palikti per daug vietos in-
terpretacijai. Frazė stultus pictorem 
yra klaidinga – „Google“ vertėjas 
netaisyklingai išvertė „kvailas ta-
pytojas“. Kita vertus, apsidžiaugiau, 
kad žmonės apskritai domisi, kas 
vyksta. Taip pat sulaukiau pirmojo 
kritikos straipsnio po parodos, ta-
čiau kritikuoti kritikų nesinori. 
Galiu tik pasakyti, jog stebintysis 
kartais teikia didelę prasmę išskir-
tinai vizualumui ir savo paties kons-
truojamai aiškinimo sistemai, kuri 
nebūtinai užkoduota mano inten-
cijose. Žinoma, tai leidžia tik dar 
labiau atverti prasmę.

Gynimuose pristatei savo ketverių 
metų darbo rezultatus, kuriuos 
galima įvardinti ir kaip kūry-
bos apžvalgą. Būtent klaida 
tapo ir tavo bakalaurinio rašto 
darbo pagrindiniu leitmotyvu. 
Kokią svarbą teiki klaidai savo 
kūryboje?

Visą laiką susiduriu su savo proto 
ribotumu ir pridarau nesąmoningų 
klaidų, kurias norisi paversti turi-
niu arba produktyviomis klaidomis. 
Vienas toks pavyzdys iš istorijos 
galėtų būti mano bakalauriniame 
darbe aprašytas atvejis apie Mo-
zės ragus, dėl vertimo klaidos at-
siradusius vietoj šviesos spindulių. 
Ši klaida inspiravo vieną vienuolį 
poetiškai aprašyti teologinę ragų 
svarbą ir visa tai virto dailiu lite-
ratūriniu kūriniu. Žinoma, mano 
klaidos nėra tokios tiesioginės, 
kurias gali imti ir nurodyti. Pavyz-
džiui, savo darbe „Kur dingo vaikas“ 
(2018) cituoju Jeano Fouquet darbo 

„Meluno madona“ (~1452) diptiko 
dalį. Ten įvedu sąmoningą klaidą, iš 
madonos rankų pašalinu Kūdikėlį 
Jėzų. Ši sąmoninga klaida kartu su 
netiksliu kopijavimu virsta naują 
prasmę kuriančiu vaizdu.

Tavo darbuose gausu ikono-
grafinių nuorodų, motyvų iš 
viduramžių ir ankstyvojo Re-
nesanso. Kuo traukia istorinė 
tematika?

Du aspektai. Pirmasis – to lai-
kotarpio tapyba yra tiesiog graži. 
Man ji kelia estetinį pasitenkinimą, 
kurį bandau atkurti ir šiuolaikine 
forma. Antrasis – konceptualus. Vi-
duramžiai yra laikotarpis, kurį na-
grinėti, atkurti ar net suvokti gana 
sudėtinga. Pavyzdžiui, bakalauri-
nio darbo recenzentė pateikė puikų 
pavyzdį – tais laikais nebuvo dabar 
savaime suprantamo reiškinio kaip 

netikėjimas. Tuo metu jis buvo arba 
teisingas, arba ne. Apskritai bendra 
visuomenės sąmonė yra tokia nere-
konstruojama ir nepalyginama su 
dabartine, jog neišvengiamai in-
terpretuojant praeities kūrybą ar 
ją „atkuriant“ įvyksta klaida, ku-
rios neįmanoma fiksuoti. Tame ne-
matau nieko blogo, nes man, kaip 
menininkei, tai suteikia galimybių 
lauką, o likusios nežinomos pras-
minės dėmės tik papildo prasmę.

per viduramžišką pamokymų, mo-
ralizavimų manierą, per konceptua-
lią prieigą. Vizualine prasme, mano 
darbus sieja plokštumas, stilizavi-
mas, iš grafikos atsinešta patirtis, 
kuri suteikė akademinius pagrin-
dus, leidusius iš karto ieškoti savo 
kūrybinių sprendimų ir to, kuo galiu 
papildyti įprastai suvokiamą tapybą.

Net paskiri darbai turi rebuso, 
daugiasluoksnišką ir net 

Tenka pasakyti, jog Tavo kū-
ryboje yra ir iš konteksto iš-
krentančių kūrinių. Pavyzdžiui, 
Jaunojo tapytojo prizo kon-
kurse dalyvavęs „Beginners 
guide“ (2017) ar grupinėje gale-
rijos „April“ parodoje „Laisva“ 
eksponuotas „f6ccd7“ (2017). 
Ar kūrybos nevientisumas kyla 
iš patirties stokos?

Taip, nes akademijoje tenka iš-
bandyti daug būdų tapyti. Dirbant 
natūraliai išsigrynina stilius, do-
minanti tema. Reikia turėti min-
tyje, jog pirmuosiuose kursuose dar 
nėra laisvės, reikia įgyti pagrindus. 
Pirmi du kursai skirti kompozicijos 
interjere ir eksterjere nagrinėjimui, 
akademiniam piešimui, šviesos ir 
tamsos, niuansavimo pratyboms, 
meno istorijai. Tai tave galų gale 
pastumia viena ar kita kryptimi. O 
įgijęs pakankamai žinių ir praktikos 
pradedi savojo stiliaus ir tematikos 
plėtojimą. Tačiau yra ir kitas aspek-
tas – nevientisumą kartais suvokiu 
kaip rebuso konstravimą. Iškritę iš 
konteksto darbai susiję kitu būdu, 

tarpusavyje prieštaraujančią 
ikonografiją. Galima teigti, jog 
prasmes konstruoji ir pasirem-
dama konkrečiomis nuorodo-
mis, bet ir papildydama jas 
intuityviomis?

Žinoma. Pavyzdžiui, darbe 
„Pinokis“ (2019) vaizduodama 
karalių, remiuosi knyga „Kvai-
lybės enciklopedija“, kurioje ap-
rašytą veikėją tiesiog iliustruoju. 
Šią iliustraciją papildau ir savo es-
tetiniais sprendimais, kurie lemia 
intuityviai parinktą ikonografiją, 
pavyzdžiui, atsirandantį juodą pu-
delį iš Johanno Goethe’s „Fausto“, 
kuriame taip aprašomas pats vel-
nias. Mano darbe pudelis siūlo ka-
raliui antkaklį, kitaip tariant, savo 
paslaugas. Per tam tikrą laiko tarpą 
prisikaupia kiekis žinių, jos tampa 
puikiu siužetų konstravimo būdu. 
Toks kontekstualumas kūrinyje vi-
suomet būna ir sąmoningas, ir intu-
ityvus. Apibendrinant galima teigti, 
jog mano kūryba yra „atviro“ turi-
nio ir visų pirma užpildoma paties 
skaitytojo.Monika Radžiūnaitė, „Kur dingo vaikas“. 2018 m.

Monika Radžiūnaitė, „266242“. 2017 m.

Monika Radžiūnaitė, „Pagal ganytojo dūdelę“. 2019 m.
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D a i l ė ,  M u z i k a

(Ne)pažįstama tapyba
Vidmanto Jusionio paroda „Prieš saulę“ Pamėnkalnio galerijoje

Rita Mikučionytė

Gyvendami nuolatinės kaitos ir ne-
apibrėžtumo laikais, manau, daž-
nai išjaučiame tai, kas yra „tarp“ 
gyvenimo ir mirties, fikcijų ir rea-
lybės. Tad šiek tiek pasivaikščiosiu po 
Vidmanto Jusionio paveikslų eks-
poziciją ieškodama tarpinių būvių 
tarp tradicijų ir šiuolaikiškumo.

Lietuvių koloristinės mokyklos 
kontekste Vidmanto Jusionio kū-
ryba dar XX a. 9–10-uoju dešimtme-
čiais išsiskyrė savita tapymo ma-
niera, lygiu paveikslų paviršiumi, 
komplikuotais rakursais, intensy-
vių spalvų deriniais. Bėgant me-
tams jo darbų stilistika pamažu 
keitėsi – figūrinėse kompozici-
jose įsivyravo animalistiniai mo-
tyvai, aitrūs spalviniai sąskambiai, 
skysto dažo klojiniai ir išgryninta 
paveikslo struktūra. Manau, stilis-
tinę Vidmanto tapybos raidą lėmė 
ir tapytojų dinastijos paveldas, pra-
dedant savotiška opozicija pastozi-
nėms tėvo Stasio Jusionio drobėms 
ir baigiant sūnaus Lino Jusionio pa-
noraminių vaizdinių galia.  

Parodoje „Prieš saulę“ pristatyda-
mas pastarųjų metų tapybą Vidman-
tas Jusionis konstruoja naują vaizdų 
pasakojimą, greta naujausių įtrauk-
damas ir kelis kituose renginiuose 
jau matytus darbus. Autoriui ypač 
svarbi konkrečioje galerijos erdvėje 
jo paties sukurta paveikslų nuotaika, 
apgalvotai sudėliota spalvų ir kom-
pozicijų visuma. Kaip ir atskiruose 
kūriniuose, ekspozicija grindžiama 

tapytojo pamėgtais rausvai raudo-
nos ir smaragdo žalios, sodrios mė-
lynos ir citrininės geltonos spalvų 
kontrastais. Taip parodoje sąmo-
ningai sukuriama atsikartojanti 
spalvinė ritmika, akcentuojama 
kolorito polifonija.

Mano manymu, didžiausia Vidmanto 
Jusionio tapybos intriga yra paradoksai 
tarp vaizduojamų motyvų ir stilistinių 
niuansų. Viena vertus, žvelgdami į nu-
tapytus keliaujančius ar besiilsin-
čius, susimąsčiusius ar pramogau-
jančius gyvūnų-fantomų pavidalus 
norom nenorom atpažįstame savąją 
žmogišką prigimtį. Autorius išsita-
ria, jog tapydamas šias figūras iškart 
mato žmones. Tad Vidmantui svar-
bios metaforos ir alegorijos, įkūni-
jančios mumyse slypinčius katinių 
ar šuninių šeimos būdo bruožus, o 
kartais monstrų charakterius.

Kita vertus, man labai netikėta 
yra Vidmanto Jusionio kūrybos 
proceso ir stilistinės manieros san-
kirta. Tapytojas mąsto ir mato pa-
saulį spalvomis, tiksliau, išgyvena 
tai dėl emocinių spalvos santykių. 
Todėl Vidmantui, manau, svarbu 
atkurti patirtą jausmą derinant 
grynus, atvirus, dažnai skausmin-
gai rėžiančius akį spalvinius plotus, 
daugiausia dėmesio skiriant racio-
naliam jų išdėstymui. Dominuoja 
akademinis komponavimo princi-
pas, kai ryški monumentalių dėmių 
išdėstymo logika, aiškus ir švarus 
tikslių linijų piešinys.

Šį akademistinį požiūrį praplečia 
labai ekspresyvūs neopopmeno ele-
mentai, t.y. rėksmingi spalvų deriniai, 

primenantys neonines miesto rekla-
mas arba hedonistinius kelionių pei-
zažus. Tačiau išorinis spalvingumas 
apgaulingas, nes nekviečia vartoti, 
o nuteikia būties apmąstymams. Be 
abejo, ryškus koloritas tik iš pirmo 
žvilgsnio veikia pozityviai – atidžiau 
stebint Vidmanto paveikslus junta-
mas egzistencinis ilgesys, tarsi staiga 
sugnybtų paširdžius ir vėl atleistų, 
pamačius šypsnį keliančias kasdie-
nybės detales.

Manau, neatsitiktinai Vidmantas 
Jusionis parodos anotacijoje prisi-
mena Vasilijų Kandinskį. Emoci-
nis (net muzikinis ritminis) spal-
vos poveikis itin svarbus Vidmanto 

kūryboje, kurioje jis pats atranda 
tiek romantizmo, tiek prerafaelitų 
tapybos jausmingumo. Juk naujau-
siuose „geltonuosiuose“ paveiks-
luose mes pirmiausia pajuntame 
plieskiančią vasaros saulę ir karštį, 
o po to šešėlyje pamatome tikrą 
gyvenimą.

Man asmeniškai artimiausi 
Vidmanto Jusionio darbai, ku-
riuose beveik nebelieka figūrų. 
(Ypač įspūdingos interjerinės kom-
pozicijos: jose atpažįstu tuščią Na-
cionalinės M.K. Čiurlionio menų 
mokyklos, kurioje dirba Vidman-
tas, Šokio teatro sceną, kur papras-
tai rengiami pedagogų posėdžiai.) Ir 

Kaip matome, iš tos krizės 
išsivadavote.

Tam tikra prasme džiaugiuosi, 
kad ši bėda mane ištiko trisde-
šimtmetę. Tai amžius, kai dar ga-
lima viską pradėti nuo pradžių. Taip 
ir padariau. Persimokiau dainuoti. 
Todėl šiandien sakau, kad išmokau 
dainuoti būdama trisdešimties.

Ko Jus išmokė ši patirtis?
Iš karto pajutau skirtumą. Kalbu 

drąsiai apie savo balso problemas, 
nes noriu nusiųsti žinią jauniems 
dainininkams: nebėkite, neskubė-
kite! Šiai profesijai reikia laiko. Kaip 
ir kiekvienoje kitoje profesijoje, jei 
nori pasiekti viršūnę, reikia daug 
studijuoti, mokytis ir pirmiausia 
skirti laiko tiek, kiek reikia, be bai-
mės, kad būsi užmirštas. Ši profesija 
reikalauja laiko, kad ją kaip reikiant 
įsisavintum. Yra daug dainininkų, 
kurie turėtų tik pradėti, o jau eina 
į karjeros pabaigą. Tai sakau vi-
suose savo interviu, nes tikrai noriu 

apsaugoti jaunus dainininkus ir pa-
dėti jiems išvengti tų klaidų, kurias 
esu padariusi pati.

Kalbant apie tėvus, ką svar-
biausio jie Jums perdavė?

Iš mamos išmokau, o tiksliau, pa-
ėmiau sielos gerumą: mano mama 
turi gerumo iki sielos gelmių. Iš jos 
perėmiau tikrą empatiją – niekada 
neatsisakyti pagalbos prašančiam. 
Tai savybė, kuria labai didžiuojuosi 
ir laikau tai pačia geriausia dovana, 
kurią mama man padovanojo. Pro-
fesinėje veikloje iš jos išmokau „or-
ganizuoti“ savo kūną, valdyti jį tei-
singai, visada eiti koja kojon su laiku 
ir, trumpai tariant, gyvenimą ir kūną 
valdyti preciziškai. Jauna to visiškai 
nesupratau, bet dabar savęs klausiu, 
kaip galėjau išgyventi be šių savybių. 
Kad būtum scenoje, būtina koncen-
tracija ir tobula kiekvienos kūno da-
lies kontrolė.

O iš tėvo? 

Pripažinimo banga
Atkelia iš  4  psl .

Niekada nebūčiau pasirinkusi 
šios profesijos, jei ne mano tėvo 
pavyzdys. Jis buvo ne tik išskir-
tinis profesionalas, bet taip pat ir 
nuostabus tėtis, nuostabus draugas, 
kuris iš tikrųjų džiaugėsi gyvenimu. 
Štai būtent tėvas mane išmokė, kad 
svarbiausia yra vertinti tai, ką darai: 
džiaugtis draugystėmis, supančiais 
kvapais, dainavimu, buvimu kartu 
su šeima, su savo vaikais. Tėvas man 
padovanojo šią didelę šypseną ir su-
gebėjimą džiaugtis gyvenimu. Pro-
fesinėje srityje iš jo išmokau svar-
biausią dalyką – kad į sceną reikia 
nešti ne tik išmoktą savo partiją, 
bet visą savo gyvenimą ir savo 
džiaugsmą.

Ateinantis sezonas Jums bus 
pilnas įsipareigojimų: svar-
būs debiutai „Metropolitan 
Opera“, „Covent Garden“,  
Paryžiaus operoje ir t.t. Ar 
kuris nors debiutas yra arčiau 
širdies?

Jau praeitas sezonas, kaip ir šis, 
buvo gana užimtas, bet ateinantis 
bus dar intensyvesnis. Manęs laukia 
dvi naujos partijos – Jenufa „Coven 
Gardene“ ir Norma Vienos teatre. 
Šioms partijoms turėsiu atiduoti 
labai daug energijos.

Norma buvo ir Jūsų motinos 
didysis vaidmuo...

Tikrai taip! Norma yra visiškai 
priešingas vaidmuo tam, ką iki šiol 
dariau. Net neįsivaizduoju, kaip vis-
kas bus. Tame, ką darau, visada yra 
truputėlis rizikos, bet tai ir yra tikroji 
Asmik. Niekada nedainuoju dviejų 
vaidmenų, kurie, jau iš anksto žinau, 
man tobulai tinka. Mano pasirinki-
mas visada susijęs su rizika, kurią 
anksčiau ar vėliau turiu įveikti. Neži-
nau, kokia bus Norma: gali būti pui-
kiausia, o gal ir prasčiausia. Žinau tik 
viena – stengsiuosi visu tūkstančiu 
procentų daryti viską, ką galiu. Kitką 
paliksiu atsitiktinumui, bet man ir 
pačiai labai įdomu, kaip viskas išeis.

Turite tikrai didelį vaidmenų 
bagažą: ar dar yra toks, kurio 
neatlikote ir apie jį svajojate?

Niekada neturėjau svajonių 
vaidmens, gal išskyrus Baterflai. 
Yra keletas, kai norėčiau, kad tėvas 
mane išgirstų: Adriana Lekuvrer 
ar, pavyzdžiui, Aida. Man patiktų 
jas dainuoti anksčiau ar vėliau, bet 
iš tikrųjų aš mėgstu visus vaidme-
nis, kuriuos atlieku. Naujos parti-
jos mokymasis išsiurbia labai daug 
energijos, pirmiausia dėl to, kad no-
riu tobulai tarti bet kokia kalba (ru-
siškai, vokiškai, itališkai ir t.t.), ir 
tai tikrai nėra lengva. Ateityje noriu 
dirbti tik kokybiškai. Bet esu tokia 
pavargusi nuo naujų vaidmenų, – 
kiekvienais metais savo repertuarą 
praplečiu dviem trimis, – tai norisi 
pasakyti, kad visus išsvajotus vai-
dmenis jau atlikau!

Iš italų kalbos vertė ir parengė 
Giedrė Šilinienė

visiškai nebijau, kad dėl atsiverian-
čios panoraminės erdvės fragmen-
tavimo Vidmanto ir Lino miraži-
niai paveikslai iš dalies supanašėja. 
Jau vien dėl to, kad Vidmantas tapo 
aliejiniais dažais, kurie leidžia la-
bai subtiliai, plonai sluoksniuojant 
sukurti gylio įspūdį. Be to, persi-
šviečiantys dažų sluoksniai ir dro-
bės paviršiaus įtrynimai savo ener-
gija visada yra labiau ekspresyvūs 
nei dekoratyvūs. Antra vertus, Vi-
dmantas nesibodi tapybos iliustra-
tyvumo, kuris šiandien vėl aktualus 
masinės kultūros akiračiuose. 

Paroda veikia iki birželio 22 d.

 Autor iaus  n uotr .Ekspozicijos fragmentas
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Kino naujienos trumpai
Pagal užsienio žiniasklaidą

K i n a s

Mirė Franco Zeffirelli

Birželio 15 d. Romoje mirė italų 
teatro, kino ir operos režisierius, 
scenografas Franco Zeffirelli. Jis 
gimė 1923 m. Florencijoje kaip Gian 
Franco Corsi, jo tėvas prekiavo au-
diniais. Šešerių metų be mamos li-
kusį berniuką globojo Florencijoje 
gyvenusios britės, vėliau įkvėpusios 
autobiografinį Zeffirelli filmą „Ar-
batėlė su Musoliniu“ (1999). 1941 m. 
jis baigė Florencijos dailės akade-
miją, Antrojo pasaulinio karo me-
tais dalyvavo italų pasipriešinimo 
judėjime, kovojo partizanų būryje. 
Po karo tęsė meno ir architektūros 
studijas Florencijos universitete.

Teatru Zeffirelli susižavėjo pa-
matęs Laurence’o Olivier režisuotą 
Williamo Shakespeare’o „Henriką 
V“. 1946 m. jis persikėlė į Romą, 
dirbo teatro dailininku, vaidino 
scenoje. Režisūros Zeffirelli mo-
kėsi iš garsaus italų kūrėjo Lu-
chino Visconti, su kuriuo jie buvo 
artimi. 1947 m. Visconti pakvietė 
Zeffirelli būti jo asistentu kuriant 
filmą „Žemė dreba“. Vėliau Zeffi-
relli dirbo kitų italų neorealizmo 
pradininkų Vittorio De Sicos, Ro-
berto Rossellini asistentu, 6-ajame 
dešimtmetyje statė operas ir teatro 
spektaklius, dirbo Londone, Niu-
jorke. Jo pastatymu 1966 m. buvo 
atidarytas naujasis „Metropolitan 
Opera“ pastatas.  

Kine  Z ef f i re l l i  debiutavo 
1967-aisiais – pagrindinius vaidme-
nis „Užsispyrėlės sutramdyme“ su-
kūrė tada garsiausia kino pora, Ho-
livudo žvaigždės Elizabeth Taylor ir 

Richardas Burtonas. Tačiau pasau-
linę šlovę režisieriui pelnė kita Sha-
kespeare’o ekranizacija – „Romeo 
ir Džuljeta“ (1968), iki šiol laikoma 
viena geriausių ekranizacijų, kartu 
su filmui parašyta Nino Rotos mu-
zika tapusi neatsiejama populiario-
sios kultūros dalimi. Shakespeare’o 
kūrinių Zeffirelli ėmėsi ir vėliau: 
jo „Otelas“ buvo Placido Domingo, 
Hamletas – Melas Gibsonas. Prie 
populiariausių Zeffirelli filmų pri-
skirtinas ir serialas „Jėzus iš Naza-
reto“ (1977). 1996 m. jis ekranizavo 

„Džeinę Eir“, pagrindinį vaidmenį 
filme sukūrė Charlotte Gainsbourg.  

Didžioji Zeffirelli meilė buvo 
opera. 1990 m. duodamas interviu 

„International Herald Tribune“ jis 
sakė: „Visada tikėjau, kad opera 
yra planeta, kurioje visos mūzos 
bendradarbiauja ir mėgaujausi vi-
sais menais.“ 9-ajame dešimtme-
tyje režisierius perkėlė į ekraną 
operas „Pajacai“, „Kaimo garbė“, 

„Traviata“, „Otelas“, jose vaidino 
ir dainavo garsūs dainininkai. 
2002 m. jis sukūrė paskutinį savo 
filmą – biografinį pasakojimą apie 
Marią Callas („Callas Forever“). 
Jame rodomos paskutinės daini-
ninkės, su kuria Zeffirelli ne kartą 
bendradarbiavo ir ilgai draugavo, 
gyvenimo dienos. 

Zeffirelli buvo gausiai apdovano-
tas įvairiomis premijomis. Jis garsėjo 
drąsiomis pažiūromis ir aštriu liežu-
viu, buvo tikintis krikščionis ir niekad 
neslėpė savo homoseksualumo, todėl 
sulaukdavo abiejų pusių kritikos. Zef-
firelli bandė jėgas ir politikoje – buvo 
italų Senato narys, į kurį jį išrinko nuo 
Silvio Berlusconi partijos „Forza Italia“. 

„Aš kaltinu“ – brangiausias šių 
metų prancūzų filmas

Šių metų pabaigoje ekranuose 
pasirodys Romano Polanskio fil-
mas „Aš kaltinu“ („J’accuse“). Jis 
remiasi Roberto Harriso knyga, 
kurioje aprašyta neteisingai šni-
pinėjimu apkaltinto ir nuteisto 
prancūzų karininko Alfredo 
Dreyfuso byla. Dreyfusas buvo 
pripažintas išdaviku, nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos ir išsiųs-
tas į katorgą Prancūzijos Gvia-
noje. Dėl jo išteisinimo kovojo 
naujasis žvalgybos vadas Geor-
ges’as Picqaurt’as. XX a. pradžioje 
Dreyfuso byla sukrėtė visą pasaulį. 
Karininko stojo ginti intelektua-
lai, įžvelgę byloje vis labiau Eu-
ropoje įsigalinčio antisemitizmo 
apraiškas. Jų kovos simboliu tapo 
vieno populiariausių prancūzų ra-
šytojų Emile’io Zola straipsnis „Aš 
kaltinu“.  

Polanskis seniai troško kurti 
filmą apie šią bylą. Jis norėjo, kad 
tai būtų ne kostiuminė drama, bet 
pasakojimas apie šnipus. Pasak re-
žisieriaus, „tik taip galima paro-
dyti jos panašumą į tai, kas vyksta 
šiuolaikiniame pasaulyje: į mažumų 
persekiojimą, saugumo priemonių 
absurdą, vyriausybių slepiamus fak-
tus, pasiutusią žiniasklaidą“.

Polanskio filmas bus brangiau-
sias iš šiemet sukurtų Prancūzi-
joje, jo biudžetas viršija 25 milijo-
nus eurų. Picqaurt’ą vaidina Jeanas 
Dujardinas, Dreyfusą – Louis Gar-
relis, operatorius Pawełas Edelma-
nas, muziką parašė Alexandre’as 
Desplat. 

Paskelbti 43-iojo animacinių 
filmų festivalio Ansi nugalėtojai

Šeštadienį paskelbti Prancūzijoje, 
Ansi, vykstančio didžiausio tarptau-
tinio animacinio kino festivalio 
nugalėtojai. Pagrindiniu prizu už 
geriausią pilno metražo filmą apdo-
vanotas Jérémy Clapino filmas „Aš 
pamečiau savo kūną“ („J’ai perdu 
mon corps“), neseniai jau pelnęs 
Kanų programos „Kritikų savaitė“ 
Didįjį prizą. Filmui taip pat įteiktas 
ir Ansi žiūrovų prizas. 

Debiutinis keturiasdešimt penke-
rių metų režisieriaus „Aš pamečiau 
savo kūną“ skirtas saugusiems žiū-
rovams. Jis sukurtas pagal „Ameli-
jos iš Monmartro“ scenarijaus auto-
riaus Guillaume’o Laurant’o romaną 
ir pasakodamas apie iš ligoninės pa-
bėgusią amputuotą ranką susieja 
fantastiką, meilės istoriją, dramą. 
Taip pat žiuri prizu apdovanotas is-
pano Salvadoro Simo pilno metražo 
filmas „Bunuelis po aukso amžiaus“ 
(„Bunuel après l’âge d’or“). Geriau-
sio trumpo metražo filmo apdova-
nojimas įteiktas prancūzui Bruno 
Collet už filmą „Mémorable“, žiuri 
prizas – portugalei Reginai Pessoa 
už filmą „Uncle Thomas: Accoun-
ting for the Days“. 

„Gucci“ Milane surengė Harmony 
Korine’o kino parodą 

Vyrų mados savaitės Milane ati-
darymo proga mados namai „Gucci“ 
pristatė amerikiečių režisieriaus, ra-
šytojo Harmony Korine’o („Laukinės 
atostogos“, „Pajūrio šlaistūnas“) kino 
parodą. „The Crack-Up“ – tai dešimt 
kino peržiūrų, birželio 13–16 d. vyku-
sių „Gucci Hub“ centre pastatytame 
laikinajame kino teatre, kuris suma-
nytas kaip Holivudo aukso amžiaus 
prisiminimas: auksinės aksominės 
užuolaidos, krėslai ir sofos. 

Programoje – debiutinis Korine’o 
filmas „Gummo“ (1997), jo ekspe-
rimentinė drama „Julien Donkey-
Boy“ (1999), komedija „Mister Lo-
nely“ (2007) ir siaubo filmas „Trash 
Humpers“ (2009), taip pat kelių 
kitų, Korine’ą labiausiai paveikusių 
režisierių filmai. Korine’as užfiksavo 

„Gucci“ mados namų moterų ir vyrų 
drabužių kolekcijas „Gucci pre-fall 
2019“, o Londono leidykla „Idea 
Books“ išleido joms skirtą knygą. 
Netrukus Korine’ą pakeis kitas re-
žisierius: Yorgosas Lanthimosas 
(„Favoritė“) jau kuria knygą, skirtą 
kruizinei „Gucci 2020“ kolekcijai. 

Parengė Ž. P.

Medžioklė su dainomis

„Džonas Vikas 3“ („John Wick: 
Chapter 3 – Parabellum“), rež. 
Chad Stahelski, JAV

„Daryk, ką moki geriausiai, Džo-
nai“, – vienoje scenoje sako bosas. 

„Ką?“ – akmeniniu veidu perklausia 
Keanu Reeveso Vikas, lyg prieš tai 
dviejose dalyse nebūtų daręs vis to 
paties – žudęs. „Medžiok“, –atsako 
bosas, ir po kelių minučių Džonas 
Vikas ant žemės pakloja du autobu-
sus nuo galvos iki kojų ginkluotų 
karių. Kliaudamasis tik pistoletu ir 
raumenimis. Sunku nesijuokti.  

Prisiminkime: viskas prasidėjo 
nuo nužudyto šuns ir pavogto auto-
mobilio. Automobilio bala nematė, 
bet už šunelį būtina atkeršyti. Ir he-
rojus keršija, savo kelyje be gailesčio 
šluodamas visus iš eilės.

Džono Viko poelgiai primena 
grandininę reakciją – nesustab-
dysi. Todėl logiškai mąstant keista, 
kad blogiukai vis dar tiki, jog įma-
noma pasipriešinti elitiniam žudi-
kui, valingai stoja jam skersai kelio, 

mojuoja kumščiais ir varpo kulko-
mis. Be šansų. Džonas Vikas – ne-
nugalimas. Pirmosios dalys parodė, 
kad jo rankose šaltuoju ginklu gali 
tapti net pieštukas, o štai naujoji da-
lis arsenalą papildo diržu, rusiškų 
pasakų knyga kietu viršeliu ir net 
žirgu, tik reikia jį tinkamoje vietoje 
spūstelėti. 

Žinoma, ieškoti logikos šioje 
franšizėje nėra jokios prasmės. To-
kie filmai vadinami „ginklų porno-
grafija“, vadinasi, už mintį svarbiau 
blizgūs šautuvų paviršiai, kulkų šo-
kiai, judesių ekvilibristika, kritimų 

choreografija, skriejančių automo-
bilių trajektorijos, dūžtantis stiklas, 
kompiuterinio žaidimo logika.

Vis dėlto trečioje dalyje ši 
veiksmo mašina be stabdžių ima 
atsibosti, todėl pradedi lauki to, 
kas bent jau pirmuose dviejuose 
filmuose erzino labiausiai – dia-
logų. Būtent scenos, kuriose veikė-
jai teatrališkai taria žodžius, neva 
mąsto, demonstratyviai varto akis 
ir bando būti rimti, paradoksalu, 
gelbėja filmą nuo visiškos tuštu-
mos. Šįkart atleidi net režisieriaus 
bandymą prabilti universaliau, 

formuluoti amžinus klausimus. 
Apie likimą, apie tai, kad ne visada 
esame jo kalviai. 

„Rocketman“, rež. Dexter Fletcher, 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada

Internete galima rasti straipsnių, 
kuriuose „Rocketman“ lyginamas 
su „Bohemijos rapsodija“. Rašoma, 
kad pirmasis geresnis, autentiškes-
nis, režisierius nenutyli nepatogių 
faktų ir net muzikaliai jame dau-
giau išmonės, su kuo visiškai su-
tinku. Dar pridurčiau, kad Eltoną 
Johną vaidinantis Taronas Egerto-
nas, priešingai nei Freddie Mercury 
įkūnijantis Rami Malekas, spindu-
liuoja charizma, jo vaidyba atrodo 
subtilesnė ir neperspausta, su pusto-
niais, kurie virpa lūpų kampučiuose 
ir žaidžia valiūkiškame žvilgsnyje. 

Bet tik tiek. Abu filmai – gana 
vidutiniški, nes naudojasi pana-
šia pasakojimo struktūra. Trafa-
retu. Sunki vaikystė, koncertai 
vietiniuose baruose, pirmieji įra-
šai, žaibiškas išgarsėjimas, sausa-
kimši pasaulio stadionai, šlovės 
akimirkos, vakarėliai, alkoholis ir 
narkotikai, nuopuolis, o tada atgi-
mimas… Viską galima nuspėti mi-
nučių tikslumu.

„Rocketman“ aukščiau „Bohemi-
jos rapsodijos“ kilsteli tik du daly-
kai. Pirma, muzikiniai numeriai, 
kuriuose, be kičo, yra ir ironiškos 
distancijos su realia asmenybe, lei-
džiančios režisieriui drąsiau fanta-
zuoti. Antra, žmogiškasis lygmuo, 
kurio filme apie Mercury labiausiai 
ir pritrūko. „Rocketman“ pirmiau-
sia yra ne apie Eltoną Johną kaip 
muzikantą, o apie Eltoną Johną kaip 
žmogų. Apie tai, kad norint sukurti 
save kaip asmenybę pirmiausia rei-
kia sau atleisti ir save pamilti. Kad 
ir kaip banaliai skambėtų, šios išva-
dos pakanka, kad iš kino salės išei-
tum ne tik dainų pasiklausęs, bet ir 
šį tą supratęs (pasikartojęs).

O kad imantis biografinio filmo 
galima dar drąsiau fantazuoti, nesi-
laikyti linijinio pasakojimo, laužyti 
panašių filmų taisykles, įrodė kad 
ir Toddas Haynesas filme „Manęs 
čia nėra“ („I’m Not There“). Šią mu-
zikinę fantaziją apie Bobą Dylaną 
visada prisimenu, kai einu žiūrėti 
dar vieno biografinio filmo apie 
muzikos ikoną.  

Gediminas Kukta

Trumpos kino recenzijos

„Romeo ir Džuljeta“

„Džonas Vikas 3“
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Vyriški žaidimai
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Evano Goldbergo ir Setho Rogeno 
komedija „Interviu su diktato-
riumi“ (LNK, 24 d. 22.50) prieš ke-
lerius metus sukėlė daug triukšmo, 
mat papiktino Šiaurės Korėjos dik-
tatorių Kim Jong-uną. Jis reikalavo 
filmo nerodyti, bet efektas buvo 
priešingas, juk ar gali būti geresnė 
reklama už draudimą? Juolab kad 
ant filmo plakato dar ir korėjietiškai 
parašyta: „Netikėkite tais negarbin-
gais ir neišprususiais amerikiečiais.“ 

Be abejo, diktatoriaus reakcija 
buvo perdėta, sakoma, jis liepęs 
surengti programišių ataką prieš 
filmą sukūrusią studiją, bet būkime 
teisingi – ne tik Šiaurės Korėjos va-
dovas nori būti rodomas ir aprašo-
mas kaip neklystantis visų dorybių 
įsikūnijimas. 

„Interviu su diktatoriumi“ vei-
kėjai – amerikiečių pokalbių šou 
žvaigždė Deivas (James Franco), 
kuriam priekaištaujama, kad jis 
nemoka parengti rimtų interviu, 
ir jo prodiuseris Aronas (Seth 
Rogen) – susitaria dėl interviu su 
Kim Jong-unu (Randall Park). Tai 
bus draugų atsakas kritikams. Bet 
apie tai sužino CŽV ir nusprendžia, 
kad Deivas su Aronu turi diktato-
rių nužudyti. 

„Interviu su diktatoriumi“ kūrėjai 
kritikuoja ne tik Šiaurės Korėją, bet 
ir savo tėvynę. JAV filme – pusgal-
vių šalis. Filmo humoras, žinoma, 
nėra rafinuotas, bet juk nieko 

Živilė Pipinytė

Pedro Almodovaro filmo „Skaus-
mas ir šlovė“ („Dolor y gloria“, 
Ispanija, 2019) pagrindinis veikė-
jas – pagyvenęs kino režisierius 
Salvadoras. Jį kankina depresija, 
vienatvė, nugaros skausmai ir dar 
dešimt įvairiausių ligų, kurias pa-
matome lyg mokslo populiarinimo 
filme animuotuose kadruose. Taip 
su šypsena Almodovaras išvardija 
tipiškus pagyvenusio žmogaus ne-
galavimus. Tačiau, nepaisant net ir 
fizinio Salvadorą vaidinančio An-
tonio Banderaso panašumo, ryškių 
ir iškart atpažįstamų džemperių ar 
paviljone atkurto Almodovaro buto, 

„Skausmas ir šlovė“ – ne visai auto-
biografinis filmas. Jo apibūdinimą 

„autofikcija“ Almodovaras įdėjo į 
Salvadoro mamos lūpas: ji nugirdo 
šį žodį, kai sūnus davė interviu. 
Nors „autofikcija“ filme skamba 
ironiškai, ko gero, ji tiksliausiai api-
būdintų ne tik „Skausmą ir šlovę“, 
bet ir ne vieną Ingmaro Bergmano, 

Lyg veidrodyje
Nauji filmai – „Skausmas ir šlovė“

panašaus ir nelaukta. Po ketverių 
nuo filmo pasirodymo praėjusių 
metų gyvenimas įrodė, kad yra 
įdomesnis (ir juokingesnis) už bet 
kokią komediją: užtenka prisiminti 
JAV prezidento ir Šiaurės Korėjos 
vado norus draugauti ir susitarti. 
Kol kas nepavyko, bet juk vyriški 
žaidimai taip paprastai nesibaigia.  

Kitą vyriškų žaidimų variantą 
siūlo graikų režisierė Athina Rachel 
Tsangari filme „Ševaljė“ („LRT 
Kultūra“, 26 d. 21.30). Jo pradžioje 
matome įkūnytą ne vieno lietuvio 
svajonę: Egėjo jūra, prabangi jachta, 
o joje – šeši skirtingo amžiaus vyrai. 
Jų profesijos solidžios – gydytojas, 
geometrijos mokytojas, draudimo 
agentas, nekilnojamojo turto pre-
keivis... Jų paslaugoms – trys pa-
tarnautojai. Vyrai išsirengė žvejoti. 
Bet vienas pasiūlo žaidimą, kuris 
taps tikrais psichologiniais spąs-
tais. Kelias likusias dienas kiekvie-
nas jų vertins viską, ką darys kiti. 
Ponai lygins savo pajamas, penio 
dydį, erekcijos dažnumą, choleste-
rolio lygį, gebėjimą žvejoti, surinkti 
baldus, vienas kito meninius talen-
tus. Visa tai turi padėti išsiaiškinti, 
kuris geriausias.

Varžyboms įsibėgėjant režisierė 
įterpia vis daugiau absurdiškų de-
talių, o kartais ir nematomos pa-
sakojimo slinktys suteikia tam, 
kas vyksta ekrane, siurrealistinį 
atspalvį, juolab kad visi veikėjai 

žaidime dalyvauja nepaprastai 
rimtais veidais. Režisierė puikiai 
išnaudoja klaustrofobiją (jachtos 
erdvė), kontaktų su išoriniu pa-
sauliu nebuvimą ir, žinoma, ritu-
alų pasikartojamumą. Tai suteikia 

„Ševaljė“ atitinkamą ritmą ir reginį 
daro dar keistesnį.

Filmas nuolat kelia klausimą, 
kieno tai metafora. Kam jos reikia 
režisierei? Ar tai vyriško narcisizmo 
parodija? Ar žiniasklaidoje vyrau-
jančių vyriško elgesio pavyzdžių ir 
su jais susietų sėkmės, prestižo, jė-
gos, statuso įvaizdžių demonstra-
cija? O gal pasityčiojimas iš liberalų, 
nuolat kalbančių apie konkuren-
ciją? Gal net visko kartu metafora, 
nors prisipažinsiu, kad man „Še-
valjė“ veikėjų žaidimai priminė lie-
tuvišką Seimą, o kelis seimūnus (iš 
mylimų patriotų konservatorių) net 
įsivaizdavau plaukiančius ta jachta. 

„Ševaljė“ siejamas su staiga išgar-
sėjusia ir greit nuslūgusia graikų 
Naująja banga. Man regis, atsakymą, 
kodėl ta banga nuslūgo taip greit, 
galima rasti ir „Ševaljė“, nes, ne-
paisant visų privalumų, filmas gana 
manieringas, atitrūkęs nuo Graiki-
jos kasdienybės ir jos problemų. 

Laukia dar vienas ilgasis savait-
galis, todėl pirmadienį per Jonines 
kiekviena televizija rodys dešimtis 
filmų. Vasara ir taip kartojimų me-
tas, o per šventes kartais net gėda 
skaityti programą ir kyla klausimas, 

ar televizijų programų sudarytojai 
patys tiki, kad jų parinktus filmus 
kas nors žiūrės. Kita vertus, juk 
sunku pasakyti, kiek metų LRT be 
perstojo suka serialus apie Puaro, 
panelę Marpl ir Senį. Net baisu pa-
galvoti, kiek žiūrovų kartų paseno 
žiūrėdami šiuos serialus. 

Kartais sekmadienį po sočių pietų 
ir man kyla noras prisiminti šimtą 
kartų matytas nusikaltimų istorijas 
art deco ar pokario interjerų fone. 
Ką jau kalbėti apie Džeimso Bondo 
nuotykius ar Alfredo Hitchcocko 
filmus, kuriuos vėl išsijuosusi kar-
toja LRT ir „LRT kultūra“. Michaelo 
Radfordo „Briliantinis planas“ 
(BTV, 22 d. 21.3) – iš panašių nos-
talgiją (tegu ir ne savo praeičiai) 

žadinančių filmų. Jo veiksmo vieta – 
7-ojo dešimtmečio pradžios Lon-
donas. Laura (Demi Moore) yra 
pavyzdinga Londono deimantų 
korporacijos darbuotoja. Nepaisant 
aukštos kvalifikacijos ir ambicijų, ji 
negali prasimušti į aukštesnes val-
dymo struktūras, nes yra moteris. 
Laurą net žadama atleisti. Kol taip 
neįvyko, į ją kreipiasi senas pastato 
sargas (Michael Caine), kuris prieš 
išeidamas į pensiją nori suvesti sa-
vas sąskaitas. Kartu jie nuspręs api-
plėšti firmos saugyklą, kurioje – net 
dvi tonos deimantų.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Federico Fellini ar Andrejaus Tar-
kovskio filmą. „Skausmo ir šlovės“ 
pradžioje nuo skausmo apdujęs 
Salvadoras pasako sutiktai aktorei 
absurdiškai skambančią frazę, esą 
dabar – restauruotame jo filme – 
Albertas (Asier Etxeandia) vaidina 
geriau. Nustebusi aktorė atsako, 
kad filmas liko tas pats. Filmai ne-
sikeičia, bet žiūrėdami senus filmus 
matome ir save, juose atspindėtus 
ir pasikeitusius lyg magiškame vei-
drodyje. „Skausme ir šlovėje“ toks 
veidrodis atspindi ir Salvadorą, ir 
Almodovarą. 

Pasakojimą apie kankinantį nu-
garos skausmą (šlovės filme be-
veik nėra, nebent jos šešėlis, kai 
taip pat animuotai Salvadoras pri-
simena savo keliones su filmais po 
pasaulį) Almodovaras pertraukia 
veikėjo vaikystės prisiminimais, su-
sitikimais su buvusiu meilužiu, res-
tauruoto filmo aktoriumi Albertu ir 
rūpestinga asistente (Nora Navas). 
Pereidamas iš vienos tikrovės į kitą 
Salvadoras lyg pasineria po vande-
niu. Filmas prasideda scena baseine, 

vėliau vandens motyvas pasikartos 
kartu su sinefiliškais prisiminimais, 
o filmo pabaigoje ant kėdės padėta 
vonelė vandens ir nuogas jaunuolis 
šalia jos taps pirmo Salvadoro pa-
tirto geismo prisiminimu. Stebėti 
kino juostoje nuolat besimainantį 
motyvų, asociacijų, ryškių spalvų ir 
garsų žaismą – ypatingas malonu-
mas. Režisierius juo nepiktnaudžiauja, 
tai sustiprina buvimo specifiniame 
Almodovaro kino pasaulyje jausmą, 
bet kartu sutirština liūdesio gaidas. 
Net pradeda atrodyti, kad tai atsis-
veikinimo filmas. 

Liūdesį Almodovaras atskiedžia 
komiškomis situacijomis, susiju-
siomis su Albertu, kuris pripratina 
Salvadorą prie heroino, absurdiška 
scena filmotekoje ar lyrišku vaikys-
tės prisiminimu apie motiną (Pene-
lope Cruz) ir jos drauges, dainuo-
jančias prie upės, kai ant krūmų 
džiausto skalbinius. Visos filmo 
situacijos vienaip ar kitaip padeda 
Salvadorui suvokti save. Jis nejaučia 
kaltės, bet, regis, gailisi neišnaudotų 
galimybių (heroinas, matyt, viena 

iš jų), nepasakytų žodžių ar nepa-
rodytų jausmų. 

Filme matome kelias atsisveiki-
nimo scenas: su motina, kuri duoda 
tikslias instrukcijas, kaip ją palai-
doti (ji nori būti karste basa ir ne-
surištomis kojomis), su jaunystės 
meile Frederiku (Leonardo Sba-
raglia). Jų susitikimas po kelias-
dešimties metų ir atsisveikinimas 
toks intymus ir jaudinantis, kad iš-
gyveni kiekvieną aktorių žvilgsnį, 
gestą kaip savo. Almodovaras su 
Banderasu (jo apdovanojimas Ka-
nuose už geriausią aktoriaus vai-
dmenį šiame filme labiau nei pel-
nytas) sukuria šiame epizode tokį 
intymumo pojūtį, kad žiūrovas ne-
sijaučia esąs vujaristas, kaip dažnai 

būna žiūrint panašias kino išpažin-
tis. Kaip Almodovaras tai padaro, 
man paslaptis. 

Scenos su motina, Frederiku ar 
dažytoju Gustavu, kurį mažasis 
Salvadoras moko skaityti ir rašyti, 
perteikia filmo esmę. Salvadoras 
negali gyventi nekurdamas kino, 
kuris veikia stipriau už narkotikus. 
Kūryba sulydo prisiminimus ir da-
bartį. Kinas pratęsia ir išsaugo gyve-
nimą kitoje erdvėje, atsirandančioje, 
kai įsijungia kino kamera. 

Fellini sakydavo, kad filmo pa-
baigoje būtinai turi būti šviesos 
spindulys. Pasižiūrėkite „Skausmo 
ir šlovės“ pabaigą ir bus aišku, ką 
jis norėjo pasakyti. 

„Skausmas ir šlovė“

„Interviu su diktatoriumi“
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Gracijus Pauga               
1942 10 31–2019 06 13

Nuvilnijo lengvas lietus kaip mu-
zika senuosiuose Baruoliuose, kur 
gamtos apsuptyje gyveno ir nu-
stojo plakusi Lietuvos trimitininko, 
kompozitoriaus Narcizo Gracijaus 
Paugos širdis. Kauno Petrašiūnų 
kapinėse atsiras jo atmintį sau-
ganti lentelė.

Gracijus Pauga – Kauno dešim-
tmetės muzikos mokyklos (dabar 
Juozo Naujalio muzikos gimna-
zija) auklėtinis. Ir tarp savo klasės 
draugų, dabar žinomų muzikų Do-
nato Katkaus, Petro Kuncos, Juliaus 
Andrejevo, Raimondo Kontrimo 
ir kitų, garsėjo talentingu muzika-
vimu trimitu. 1965 m. baigė tuometę 
Lietuvos konservatoriją, Jurijaus 
Laporevo klasę. Studijuodamas dar 
mokėsi kompozicijos pas Eduardą 
Balsį. Grojo 1960 m. įkurtame pir-
majame džiazo kolektyve sovieti-
nėje Lietuvoje – konservatorijos 
diksilende. Artima G. Paugai tapo 
džiazo, lengvoji muzika. 1965–1978 m. 
Liaudies meno rūmuose dirbo 
meno vadovu. Pažino visus muzi-
kos žanrus, bendravo su mėgėjiškų 
kolektyvų vadovais. Neapleido nei 
muzikavimo, nei kompozicijos. 

Dešimtmetį nuo 1978-ųjų buvo 
Lietuvos filharmonijos Estrados 

skyriaus meno vadovas. Mokėjo 
draugiškai patarti mėgėjams kū-
rėjams, vėliau ir profesionalais ta-
pusiems vokalinių-instrumentinių 
kolektyvų vadovams, besikurian-
tiems populiariems tapusiems an-
sambliams. Darbavosi rengdamas 
žinomus festivalius – „Baltijos jau-
nystė“, „Pavasario ritmai“, „Rudens 
paradas“. Kūrė pramoginius šokius 
(už „Rylio“ pelnė premiją), diksi-
lendus, dainas. Kūriniai skambėjo 
kolektyvų koncertuose ir autori-
niuose vakaruose, grojant Radijo 
ir televizijos lengvosios muzikos 
orkestrui. 1981 m. išleido autorinę 
plokštelę „Kaip muzika lietus...“. 

Parengė ir kitų įrašų, metodinių 
priemonių muzikams profesiona-
lams ir mėgėjams.

Be muzikos G. Pauga nerimo. 
Šio doro, kūrybingo muziko gedės 
ir Baruolių obelų žydėjimas, ir bal-
singi, muzikalūs Žaslių liaudiškos 
muzikos ansamblio „Žasla“, ku-
riam jis vadovavo, žmonės. Ilgėsis 
ir lengvosios muzikos entuziastai, 
bendraminčiai iš Kauno, Vilniaus, 
Druskininkų, kasmet susiburiantys 
po svetingu Jo stogu. Tegul toji pas-
togė saugo Gracijaus dvasią. 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

In memoriam

A u to rė s  nu ot r.

Bibliografinės žinios

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

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aukos : trileris / Bo Svernström ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis. – Vilnius : BALTO 
leidybos namai, 2019. – 477, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-8233-28-5 (įr.)

Aušvico tatuiruotojas : romanas / Heather Morris ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukai-
tis. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – 248, [7] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 3500 egz.. – 
ISBN 978-609-479-203-8 (įr.)

Bėgūnai : romanas / Olga Tokarczuk ; iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis. – Vilnius : 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 389, [2] p. : žml.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-480-082-5 (įr.)

Egzodika = Exodica : pasaulio lietuvių rašytojų antologija / [sudarytojai Žydronė Kolevins-
kienė, Loreta Mačianskaitė, Saulius Vasiliauskas] ; [vertėjai Vilma Kurapkaitė-Berg, Marius 
Burokas, Solveiga Daugirdaitė ... [et al.]. – [Vilnius] : Lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
titutas, 2019. – 117 p. : portr.. – ISBN 978-609-425-253-2

Ekvilibriumas : eilėraščiai / Alis Balbierius ; [dailininkas Zigmantas Butautis]. – Vilnius : 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 127, [7] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 
978-609-480-080-1

Esanti : eilėraščiai / Zita Mažeikaitė ; [dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – Vilnius : Lie-
tuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 111, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 
978-609-480-078-8

Gorilos archyvai : [poezija] / Vaiva Grainytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
2019. – 126, [1] p.. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-609-480-081-8

Jis pasakė. Ji pasakė : romanas / Erin Kelly ; iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė. – Vil-
nius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 486, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-480-084-9 (įr.)

Kai viskas pasakyta : romanas / Anne Griffin ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vil-
nius : Tyto alba, 2019. – 254, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-397-0 (įr.)

Kasdienė malonė : romanas / William Kent Krueger ; iš anglų kalbos vertė Goda Bulybenko, 
vertimo bendraautoris Gediminas Pulokas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
[2019]. – 415, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-480-064-1 (įr.)

Kelionė : romanas / Algirdas Landsbergis ; [sudarytoja ir tekstų „Gyvenimas tik kelionė ir 
ieškojimas“ bei „Literatūrą kuria ne tautos, o asmenybės“ autorė Virginija Babonaitė-Pa-
plauskienė]. – Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2019. – 343, [1] p. : iliustr., 
faks.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-711-36-0

Laiškų dialogas : šaltinio publikacija : rinktinė / Aleksandras Žirgulys, Dominykas Urbas ; 
parengė Ilona Čiužauskaitė. – Vilnius : Asociacija „Slinktys“, 2019. – 127, [1] p. : iliustr., faks.. – 
Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-95908-5-1

Linksmos akys : parodijos, epigramos, šaržai / Grigorijus Kanovičius ; [šaržų autoriai Stasys Kra-
sauskas ir Andrius Cvirka] ; [pabaigos žodžio autorius Petras Bražėnas] ; [biogramas parengė 
Audra Kairienė]. – [Vilnius] : Inter Se, [2018]. – 152 p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-548-59-1 (įr.)

Mano tėvas žūsta : eilėraščiai / Alvydas Šlepikas ; [dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – Vil-
nius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 173, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 600 egz.. – 
ISBN 978-609-480-079-5

Meilės neįmanomybė : romanas / Hannah Rothschild ; iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė. – 
Vilnius : Tyto alba, 2019. – 582, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-387-1 (įr.)

Naktis virš Tanžero : romanas / Christine Mangan ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – 316, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-
479-201-4 (įr.)

Nekenčiu tavęs! : romanas / Sally Thorne ; iš anglų kalbos vertė Karolina Masaitytė. – Vilnius : 
BALTO leidybos namai, 2019. – 409, [3] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-8233-32-2 (įr.)

Pakeleivingų stotys : proza / Vidas Morkūnas. – Vilnius : Odilė, [2019]. – 120 p.. – Tiražas 
800 egz.. – ISBN 978-609-8222-13-5

Paskutinė malonė : romanas / Elizabeth H. Winthrop ; iš anglų kalbos vertė Rita Pilkaus-
kaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – 258, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-
609-479-210-6 (įr.)

Perlų žvejo žmona : romanas / Roxane Dhand ; iš anglų kalbos vertė Renata Endzelytė. – Vilnius 
: „Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – 364, [1] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-479-204-5 (įr.)

Pilies šešėliuose : romanas / Santa Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Vaida Kelerienė. – Vil-
nius : Alma littera, 2019. – 350, [2] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-01-3683-6 (įr.)

Raštai / Kristijonas Donelaitis ; vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas. – Vilnius : 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015–    . – ISBN 978-609-425-151-1 (įr.)

T. 2, Poetiniai tekstai : „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai, „Metų“ fragmentas, „Pričkaus 
pasaka apie lietuvišką svodbą“, pasakėčios, eilėraščiai, kiti eiliavimai : dokumentiniai ir 
kritiniai leidimai, vertimai / sudarė Mikas Vaicekauskas ; dokumentinius tekstus parengė 
Mikas Vaicekauskas ; kritinius tekstus parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekaus-
kas ; įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė ir Vilma Zubaitienė. – 2019. – 
CXLIII, 184, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-425-252-5

Tik ištarti reikėjo : eilėraščiai ir proza / Ramutė Skučaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų są-
jungos leidykla, [2019]. – 134, [1] p.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-609-480-066-5 (įr.)

Trys vienatvės : novelių romanas ; Šventųjų gyvenimai : novelių apysaka / Romualdas Gra-
nauskas. – 2-asis leid.. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 325, [2] p. : 
portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-480-065-8 (įr.)

Vilniaus festivalio         
finalas su Calixto Bieito 
režisuotu „Laukimu“

Bene didžiausiu šiųmečio Vilniaus 
festivalio netikėtumu nuo pat jo 
pradžių vadintas birželio 21 d. Lie-
tuvos rusų dramos teatre vyksiantis 
teatralizuotas pastatymas „Lauki-
mas“ („Venter“). Tai dviejų meni-
ninkų katalonų režisieriaus Calixto 
Bieito ir norvegų rašytojo, libreto 
autoriaus Karlo Ove’s Knausgårdo 
sumanymas naujai pažvelgti į nor-
vegų epų herojų Perą Giuntą, kartu 
tai – tarsi negęstančios aistros 
norvegų kompozitoriaus Edvardo 
Griego muzikai paliudijimas. 

„Laukimo“ gimimą inicijavo tarp-
tautinis muzikos institucijų tinklas – 
net trys festivaliai (Bergeno, Tivolio 

„Summer Classical“ ir Vilniaus), Bil-
bao teatras „Arriaga“ bei Geteborgo 
ir Islandijos simfoniniai orkestrai. 
Pasaulinė „Laukimo“ premjera itin 
sėkmingai įvyko 2019 m. gegužės 
22 d. Bergeno tarptautiniame fes-
tivalyje, diriguojant Eivindui Gull-
bergui Jensenui griežė Bergeno fil-
harmonijos orkestras, dainavo Mari 
Eriksmoen ir Edvardo Griego cho-
ras. O jau netrukus pastatymą išvys 
ir Vilniaus festivalio publika. Čia, 
diriguojant E.G. Jensenui, grieš 
Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras, dainuos M. Eriksmoen, 
Steinas Skjervoldas, choras „Vil-
nius“. Ekrane matysime šveicarų 
menininkės Sarah Derendinger 
kurtas vaizdo projekcijas (kai kurie 

vaizdai gali būti itin jautrinantys, 
tad pastatymą rekomenduojama 
stebėti žiūrovams nuo 18 m.)

„Pagrindinė „Laukimo“ tema 
sukasi apie mus neišvengiamai ir 
nuolatos lydintį žmogaus vienatvės 
klausimą, mažus dalykus ir istori-
jas, kurie yra mūsų egzistencijos 
pagrindas“, – sako režisierius Ca-
lixto Bieito. Pagrindiniu personažu 
simfoninei pasijai „Laukimas“ pa-
sirinkta Henriko Ibseno „Pero 
Giunto“ Solveiga. Anot pasijos 

„Laukimas“ režisieriaus, Solveigos 
personažas jau senokai patraukė 
jo dėmesį. „Prieš kelerius metus 
stačiau „Perą Giuntą“ bei Toshio 
Hosokawos operą „Hanjo“. Abiem 
atvejais mane be galo žavėjo dviejų 
moterų portretai – Solveiga ir geiša 
Hanako. Jos abi buvo vienišos ir, re-
gis, ištisą amžinybę laukė sugrįžtant 
savo vyrų. Apstulbęs stebėjau, kaip 
jos išgyvena nusivylimą, neviltį, bet 
išlieka mylinčios, tvirtos ir atkaklios.“ 

O libreto autoriui norvegų ra-
šytojui Karlui Ove’i Knausgårdui 
šis kūrinys yra visiškai nauja patir-
tis. „Niekada neteko rašyti sceni-
nio kūrinio, be to, nemaniau, kad 
kada nors imsiuosi libreto. Mano 
kūrinio pagrindas – Solveiga, kuri 
niekur neiškeliauja ir lieka laukti. 
Solveiga pamažėle gęsta, gyvena tik 
dėl kitų. O vyras, kurio ji laukia, ak-
tyviai keliauja. Tačiau būtent ji yra 
tas žmogus, kuris duoda, o Peras 
Giuntas – tas, kuris ima. Ką iš tiesų 
reiškia duoti? Ką reiškia laukimas? 
Kaip tai pakreipia mūsų gyvenimą? 
Šie klausimai įkvėpė mane parašyti 
istoriją apie trijų kartų moteris.“

Rašytojas Knausgårdas savo 
poetinėje apybraižoje sukūrė 

šiuolaikišką Solveigos viziją, kuri 
tapo performanso „Laukimas“ 
ašimi. Pagrindinė tema – vienatvės 
jausmas – pažįstamas ir pačiam 
rašytojui, kaip tai jis paliudijo vie-
name interviu 2015 m. su „Die Zeit“ 
žurnalistu Ijoma Mangoldi. Kalbė-
damas apie savo vaikystę ir jį supu-
sią aplinką, Knausgårdas prisipa-
žino: „Norėjau kitokio gyvenimo nei 
tas, kurį mačiau augdamas. Jaučiausi 
idiotas, niekas, vienas kaip pirštas.“ 
(Interviu paskelbtas www.bernardi-
nai.lt, 2015 m. gruodžio 26 d.)

Simfoninė pasija „Laukimas“ su-
daryta iš Edvardo Griego muzikos 
fragmentų, daugiausia ištraukų iš 
jo 1875 m. sukurtos monumenta-
lios muzikos Henriko Ibseno dra-
mai „Peras Giuntas“ („Peer Gynt“), 
op. 23. Pasijoje taip pat yra kompo-
zitoriaus bičiuliui dedikuotas „Lai-
dotuvių maršas Rikardo Nordraako 
atminimui“ („Sørgemarsch over 
Rikard Nordråk“), EG 107 (1866) – 
kūrinys, kurį Griegas itin vertino, 
jo rankraštį pasiimdavo su savimi 
į visas keliones ir buvo išreiškęs va-
lią, kad šis maršas skambėtų ir per 
jo paties laidotuves. Pasijoje „Lau-
kimas“ skamba ir kelios vokalinės 
miniatiūros chorui a capella arba so-
listui ir orkestrui – tai ištraukos iš 
ciklų „Keturios giesmės“ („Fire sal-
mer“), op. 74 (1906), „12 dainų“, op. 
33 (1873–1880), ir „Širdies melodijos“ 
(„Hjertets melodier“), op. 5 (1864), 
bei giesmė „Sveika, jūrų žvaigžde“ 
(„Ave Maris Stella“), EG 150 (1893).

„Laukimo“ pastatymas bus rodo-
mas birželio 21 d., penktadienį, 19 val. 
Lietuvos rusų dramos teatre. 

VF inf.

Anonsai
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B irželio 21–30
 „7md“ rekomenduoja

Dėl aktoriaus, teatro veterano 
JuOZO MEŠKAuSKO 
mirties liūdime kartu 
su visa Lietuvos teatro                 

bendruomene ir reiškiame 
gilią užuojautą velionio 

giminėms ir artimiesiems.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Dailė

Naujos parodos Vilniaus Šiuolaikinio meno centre vilioja pirmiausia 
tuo, kad nežada pramogos „tamsūs menai tamsiems laikams“. Mindaugas 
Navakas apskritai niekada nesitaikė prie publikos. Bet geras menas geriau 
už visas pramogas. Parodos veikia iki rugpjūčio 18 dienos. 

Labai specifiškai abstrakčios tapybos tradiciją ir nacionalinio meno 
užduotis pristato Indrės Šerpytytės paroda, neseniai veikusi Londone, o 
dabar rodoma galerijoje „Vartai“ iki liepos 26 dienos.

Muzika

Vienas paskutinių tradicija tampančio festivalio „Šv. Jurgio meno se-
zonas“ Marijampolėje akordų – koncertas birželio 28 d. 19.30 Marijam-
polės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje. Įvyks pasaulinė kompozitoriaus 
Jono Tamulionio kūrinio „Lietuviškasis Requiem“ premjera. Dalyvaus 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, choras „Vilnius“ ir solistai: 
Kristina Zmailaitė (sopranas), Rita Novikaitė (mecosopranas), Edmundas 
Seilius (tenoras), Egidijus Dauskurdis (bosas). Koncerto dirigentas – ma-
estro Juozas Domarkas.

Teatras

P a r o d o s

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

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

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

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

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

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

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija
Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario 
16 d. deklaracija ir jos signatarai“
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
iki 30 d. – Rasos Janulevičiūtės darbų 
paroda „Spalvotoji 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 gin-
kluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda

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

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

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

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Paroda „Kraujas ir žemė: tamsūs menai 
tamsiems laikams“
Mindaugo Navako paroda „Daiktiškumai“
Beatričės Mockevičiūtės paroda „Asukas“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Paroda „Meno celės ’19“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 29 d. – Anastasijos Kodzisovos paroda 

„LT-RU-LT“

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 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“ 
nuo 26 d. – Ews Doroszenkos paroda, ku-
rioje eksponuojamos dvi menininkės seri-
jos „Kūno redaktorius“ bei „Neįmanoma 
teritorija“

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“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Alfonso Čepausko paroda „Būties 
panorama“
Rodiono Petroffo paroda „Triukšmas“
Manto Daujoto paroda „Mumpsimus“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Projekto „Gurrrgutis 8/9“ paroda

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) ta-
pyba ir Petro Vytauto Kalpoko (1920–2004) 
drožyba

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Dalios Mažeikytės tapybos paroda 

„Virpesiai“

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 kūrybos paroda „Prisimenant „ArtVil-
nius ’19“ 

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Paroda „Vanduo ir žemė. Martinaičio trilo-
gija Mazūro teatre“ 
Paroda „Stanislavas Moniuško – aštuonio-
lika kūrybos ir meilės metų Vilniuje“
iki 30 d. – baleto solistės Leokadijos Aške-
lovičiūtės jubiliejui skirta paroda „Meilė 
šokiui“

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

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 29 d. – Gintauto Trimako fotografijų 
paroda „Tavo bažnyčios“
Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Vil-
niaus mozaika“

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

„Chaoso sutramdymas“ 

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

Lietuvos nacionalinė uNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
Fotografijų paroda „Nugrimzdusios Lietu-
vos povandeninio paveldo istorijos“

Seimo rūmai
Gedimino pr. 53
Tautodailininko Liudo Ruginio (1943–2018) 
paroda „Atminimas“ 

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
Sigitos Puodžiūtės tapybos paroda 

„Knygos“  

LMA Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
Reginos Morkūnaitės tapybos paroda „Ža-
lia žolė per vaiko širdį. Žalia žaliausia...“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

Vienos knygos paroda „Lietuvių chartija“ 

Restauruotų dokumentų paroda „Pro captu 

lectoris“, skirta Lietuvos nacionalinės 

M. Mažvydo bibliotekos 100-mečiui ir Do-

kumentų konservavimo ir restauravimo 

veiklos 40-mečiui

Paroda „Atrask ir išgirsk Stanislovą 

Moniušką“

Paroda „Durys į nuotykį: popieriniai XIX–

XX a. bilietai“

iki 27 d. – paroda „100 pakilių akimirkų: 

tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės“ 

Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7
iki 28 d. – Sigitos Puodžiūtės paroda 

„Kraštovaizdžiai“

Meno ir edukacijos centras                  
„Rupert“ 
Vaidilutės g. 79
Jono Meko paroda „Leiskite man svajoti 
utopijas“

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2

Valiaus Staknio piešinių paroda 

„Na gi...“

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo cen-

tro lankytojų piešinių paroda

„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
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“
Paroda „Po Naktikovo ženklu: grafų Kosa-
kovskių biblioteka“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Atnaujinta XX a. pradžios belgų dailės 
ekspozicija 
Atnaujinta simbolistinės Europos dailės 
ekspozicija 

Liepos 11–14 d. „Menų spaustuvės“ organizuojamame tarptautiniame 
šiuolaikinio gatvės teatro festivalyje „Spot“ Vilniaus erdves savo pasiro-
dymais užpildys netradicinių scenos menų atstovai iš skirtingų Europos 
šalių. Bernardinų sode veiks katalonų kūrėjų „Guixot de 8“ interaktyvi 
instaliacija „Dviračių galvosūkis“. Vinco Kudirkos aikštėje iš Barselonos 
atvykusi fizinio teatro trupė „Cia Moveo“ pasirodyme „Pasekmės“ kalbės 
apie pagreitintą laiką. Tymo turguje įsikurs Belgijos menininkų „Pikz Pa-
lace“ vagonėlis „Bakiulų mėsinė“. Vilniaus dailės akademijos kiemelyje 
šiuolaikinio cirko artistai – ispanas Manelis Rosés ir švedas Nilas Kronli-
das – atskleis žmogiškąją sporto pusę pasirodyme „Kompanionai“. Vingio 
parke prancūzų šiuolaikinio cirko kompanijos „Cirque Inextremiste“ pa-
sirodymas „Pabėgimas“ vyks kylančiame karšto oro balione. Visi festivalio 

„Spot“ renginiai yra nemokami, be amžiaus apribojimų.

„Cirque Inextremiste“ pasirodymas „Pabėgimas“ N. Wierzbickos  n uotr .
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Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-
mas Kaune“
Paroda „Tarptautinė tekstilės trienalė. Bal-
tijos šalių tekstilė“
Paroda „Arbit Blatas (1908–1999): nuo 
Kauno iki Niujorko“
iki 30 d. – paroda „Nakties vizijos: XVII–
XX a. dailininkų kūriniai iš Mykolo Ži-
linsko kolekcijos“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
XX a. 7–8-ojo dešimtmečio lietuvių daili-
ninkų kūrybos ekspozicija
Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolek-
cijos ekspozicija
Paroda „Atminties popierius“ 
Eimučio Markūno paroda „Miesto spalvinis 
kodas. Juoda“ 
Kauno bienalės paroda „Po išvykimo | Prieš 
atvykstant“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
Osvaldo Jablonskio paroda „Mano Lietuva“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Paroda „Tapatumo ženklai. Vinco Kisa-
rausko ekslibrisai iš Pauliaus Galaunės 
kolekcijos“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

iki 30 d. – Dorotos Kuczma ir Wacławo 

Kuczma paroda „Vietos atmintis“

iki 26 d. – Irenos Petravičienės paroda 

„Kūrybos kelias“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Kolektyvinė Europos fotografų paroda 

„Neatidėliotinas menas gyventi“

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

KKKC parodų rūmai

Didžioji Vandens g. 2

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“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 22 d. – 58-oji Šiaulių menininkų paroda

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Violetos Bubelytės retrospektyvinė foto-
grafijų paroda „Savas kūnas“

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
Girmanto Rudoko paroda

S p e k t a k l i a i

Kaunas
Kauno kamerinis teatras
21 d. 18 val. – PREMJERA! „NIGGAZ“. 
Rež. – A. Jankevičius

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
22 d. 18 val. Marijampolės evangelikų liu-
teronų bažnyčioje – festivalio „Šv. Jurgio 
meno sezonas“ koncertas. Ansamblis „Mu-
sica humana“ (meno vad. R. Beinaris). So-
listai R. Grakauskaitė (smuikas), R. Beinaris 
(obojus), V. Kiminius (birbynė). Programoje 
A. Vivaldi kūriniai
23 d. 13 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčioje, 30 d. 11 val. Akmens 
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje – „Varėnos 
krašto muzikos festivalis su Palaimintuoju 
Teofiliumi – 2019“. Ansamblis „Musica hu-
mana“ ir solistai. Meno vad. R. Beinaris 
28 d. 19.30 Marijampolės Šv. arkangelo 
Mykolo bazilikoje – orkestro muzikos kon-
certas. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistai K. Zmailaitė (sopranas), 
R. Novikaitė (mecosopranas), E. Seilius 
(tenoras), E. Dauskurdis (bosas). Dalyvauja 
choras „Vilnius“. Dir. J. Domarkas. Progra-
moje J. Tamulionio „Lietuviškasis 
Requiem“

Vilnius
„Vilniaus festivalis 2019“ 
21 d. 19 val. Lietuvos rusų dramos teatre – 

„Laukimas“. Pero Giunto istorija Solveigos 
akimis“. Solistai M. Eriksmoen (sopranas, 
Norvegija), S. Skjervoldas (baritonas; Nor-
vegija, Lietuva), choras „Vilnius“, Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. 
E.G. Jensenas (Norvegija), rež., idėjos aut. 
C. Bieito (Katalonija, Ispanija), libreto aut. 
K.O. Knausgårdas (Norvegija), vaizdo pro-
jekcijų aut. S. Derendinger (Šveicarija)

Šv. Kotrynos bažnyčia
25 d. 21 val. – koncertas „Metų laikai“ – 
NIKO naujojo albumo pristatymo kon-
certas. Atlikėjai naujų idėjų kamerinis 
orkestras „Niko“ (meno vad. G. Gelgotas). 
Programoje M. Richterio kūrinys „Vivaldi 
Recomposed“
30 d. 17 val. – paramos koncertas „Muziki-
nis linkėjimas“. Atlikėjai D. Kuznecovaitė 
(smuikas), J. Šležaitė (sopranas), P. Gefenas 
(fleita), G. Griniūtė (fortepijonas) ir kt.

Valdovų rūmai
26 d. 19 val. Renginių salėje – koncertas 

„XX–XXI a. duetai smuikui ir fortepijonui“. 
Atlikėjai J. Sadaunykaitė (fortepijonas, 
Lietuva), B. Livschitzas (smuikas, Šveica-
rija). Dalyvauja A. Gotesmanas (perkusija). 
Programoje G. Kuprevičiaus, A. Pärto, 
E. Leya, M. Kokzhayevo, C. Debussy, S. Pro-
kofievo kūriniai 

Kaunas
Pažaislio muzikos festivalis
21 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmoni-
joje – muzikinis-vizualinis projektas 

„Kaunas. Prisikėlimas I“. Atlikėjai Kauno 
miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C. Or-
belianas (JAV), vad. A. Treikauskas), Kauno 
styginių kvartetas: K. Beinarytė-Palekaus-
kienė (I smuikas), A. Mikutytė (II smuikas), 

E. Lapinskė (altas), S. Bartulis (violončelė); 
Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. 
dir. P. Bingelis), rež. P. Jurgutis. Dir. A. Če-
paitė. Programoje G. Crumbo, S. Rachmani-
novo, R. Wagnerio kūriniai
23 d. 14 val. Molėtų r. Dubingių Šv. Jurgio 
bažnyčioje – V. Bartulio „Taip niekas tavęs 
nemylės“. Atlikėjai Kauno valstybinis cho-
ras (meno vad. ir vyr. dir. P. Bingelis). Daly-
vauja D. Svobonas (aktorius). 
Dir. P. Bingelis
29 d. 19 val. Birštono kurhauze – Vasaros 
nakties sapnas. Atlikėjai R. Vaicekauskaitė 
(sopranas), B. Vingraitė (fortepijonas). Pro-
gramoje A. Dargomyžskio, A. Rubinšteino, 
P. Čaikovskio, N. Rimskio-Korsakovo, 
S. Rachmaninovo kūriniai
30 d. 16 val. Gelgaudiškio dvare – S. Mo-
niuškos 200-osioms gimimo metinėms 
paminėti. „Prieš saulę rožė jau nušvito…“. 
Atlikėjai ansamblis „RAMuzika“: A. Šir-
vinskaitė (sopranas), M. Dikšaitienė (smui-
kas), R. Blaškytė (fortepijonas). Programoje 
S. Moniuszkos kūriniai

Druskininkai
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu
22 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje – 
B. Livschitzas (smuikas, Lietuva, Šveicarija, 
Prancūzija), J. Kazakevičiūtė (vargonai). 
Koncerto vedėjas V. Juodpusis. 
Programoje M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, 
G. Kuprevičiaus, M. Bronnerio ir kt. 
kūriniai
23 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje – A. Cicė-
naitė (sopranas), A. Pleškūnas (altas), 
Ž. Survilaitė (vargonai). Programoje 
M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, V. Bellini, 
E. Griego kūriniai
30 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje – 
Z. Lukošiūnaitė (sopranas), A. Lukošiūnas 
(klarnetas), Z. Lukošiūnienė (vargonai). 
Dalyvauja VII J. Naujalio vargonininkų 
konkurso laureatai T. Babelis ir J. Janaudis. 
Koncerto vedėjasV. Juodpusis (muzikolo-
gas). Programoje M.K. Čiurlionio, J. Nauja-
lio, A. Kačanausko kūriniai

VILNIAUS FESTIVALIS 2019 

2019 m. birželio 3–21 d.
Vilnius

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

Fortepijoninės muzikos vasara 
Druskininkuose
26 d. 20 val. M.K. Čiurlionio memoriali-
niame muziejuje – R. Zubovas ir S. Zubo-

vienė. Programoje M.K. Čiurlionio, 

C. Debussy, M. Ravelio, G. Gershwino ir 

kt. kūriniai

29 d. 16 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame 

muziejuje – pianistė Ž. Karkauskaitė. Pro-

gramoje M.K. Čiurlionio, Ph. Glasso, 

J. Bramhso, S. Vainiūno, J. Kačinsko, 

O. Messiaeno kūriniai

Va k a r a i

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

25–27 d. 18 val. – seminarų tinklo „ArtCom-

Tec“ ir videomeno festivalio „Videoformes“ 

organizuojamos videofilmų peržiūros ir 

performatyvus pokalbis. Filmų ir video 

Prancūzų režisierius 
Ericas Lacascade’as            
pradeda repeticijas   
Jaunimo teatre

Birželio mėnesį Jaunimo teatre re-
peticijas pradėjo pasaulinį pripaži-
nimą pelnęs šiuolaikinio prancūzų 
teatro režisierius bei aktorius Ericas 
Lacascade’as. Į Lietuvą menininkas 
atvyksta jau ne pirmą kartą. Eks-
presyviomis klasikinių dramos 
tekstų inscenizacijomis išgarsėjęs 
režisierius prieš dešimtmetį Lie-
tuvos publikai pristatė originalią 
spektaklio „Dėdė Vania“ sceninę 
adaptaciją (OKT/Vilniaus miesto 
teatras). Dabar Lacascade’as atvyko 
statyti spektaklio pagal XX a. pran-
cūzų dramaturgijos klasiko Jeano 
Genet pjesę „Balkonas“. Šia prem-
jera spalio 2 ir 3 d. Jaunimo teatras 
atvers rekonstruotą sceną ir pradės 
55-ąjį sezoną.

„Balkonas“ – vienas reikšmin-
giausių XX a. dramos kūrinių. Jo 
pagrindiniai veikėjai – valdžios at-
stovai ir visuomenės normų sergėto-
jai, slapčia besinaudojantys iliuzijų 
namų (tradicinis prancūzų vieš-
namio pavadinimas) paslaugomis. 

Genet provokuojamai vaizduoja 
šiuolaikinės visuomenės modelį, 
nuplėšdamas socialinių vaidmenų 
kaukes ir rodydamas valdžios pri-
gimtį. Pjesėje susipina vodevilis ir 
filosofija, revoliucija ir kontrrevo-
liucija, iliuzija ir realybė. „Balkonas“ 
ne kartą statytas įvairiose pasaulio 
scenose. Pjesę interpretavo didieji 
XX a. scenos meistrai Peteris Za-
dekas, Peteris Brookas, Erwinas 
Piscatoras, Giorgio Strehleris, taip 
pat lietuvių kilmės JAV režisierė Jo-
Anne Akalaitis. Įtakingas dramos 
teoretikas Martinas Esslinas „Bal-
koną“ pavadino vienu iš mūsų laikų 
šedevrų. Lietuvoje ši pjesė statoma 
pirmą kartą.

Ericas Lacascade’as į prancūzų 
teatro elitą įsiveržė su Čechovo dra-
maturgijos adaptacijomis. Jo spek-
takliai pagal „Žuvėdrą“, „Ivanovą“ ir 

„Tris seseris“ tapo vienu didžiausių 
2000-ųjų Avinjono teatro festivalio 
įvykių. 2002-aisiais ir 2006-aisiais 
Lacascade’as savo pastatymus pa-
gal Čechovo „Platonovą“ ir Gorkio 

„Barbarus“ pristatė Avinjono Popie-
žių rūmų Garbės kieme. Režisierius 
daugiausia interpretuoja klasikos 
kūrinius (Čechovo, Molière’o, Ra-
cine’o, Claudelio, Ibseno, Gorkio 
pjeses). Lacascade’as vadovavo 

„Centre Dramatique National de 

Normandie“, dirbo garsiuose Pran-
cūzijos teatruose „l’Odeon“, TNS, 

„Théâtre National de Bretagne“. Jo 
spektakliai gastroliavo įvairiuose 
Europos teatro festivaliuose. La-
cascade’as aktyviai užsiima peda-
gogine veikla, ypač daug dėmesio 
skirdamas darbui su aktoriais. Savo 
pedagoginį darbo metodą jis taiko 
kurdamas kiekvieną spektaklį.   

Lacascade’o „Balkonas“ apims 
skirtingas Jaunimo teatro erdves. 
Spektaklio kūrėjai žada intriguojan-
čią kelionę po teatrą, kaip mažą vi-
suomenės modelį, kvestionuojantį 
mūsų įsivaizdavimą apie gyvenimo 
teatrą, vaidybą ir tiesą. Scenogra-
fiją kuria Marius Nekrošius. Spek-
taklyje vaidins skirtingų kartų Jau-
nimo teatro ir kitų teatrų aktoriai: 
Kristina Andrejauskaitė, Kęstutis 
Cicėnas, Matas Dirginčius, Dainius 
Gavenonis, Giedrė Giedraitytė, Ina 
Kartašova, Karolis Kasperavičius, 
Danutė Kuodytė, Eimantas Pakalka, 
Kamilė Petruškevičiūtė, Arūnas Sa-
kalauskas, Gediminas Storpirštis, 
Simonas Storpirštis, Dovilė Šilkai-
tytė, Monika Vaičiulytė, Neringa 
Varnelytė, Benita Vasauskaitė.

Jaunimo teatro inf.

kūrinių peržiūras pristatys festivalio kura-
toriai G. Soucheyre ir N. Karczmaras

Valdovų rūmai
27 d. 18 val. Renginių salėje – vieša paskaita 

„Sunaikintas Lietuvos bernardinų provin-
cijos paveldas“. Paskaitą skaitys dailėtyri-
ninkė R. Janonienė (Vilniaus dailės akade-
mijos Dailėtyros institutas)

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
21 d. 12 val. Kino salėje – vaidybinis f. 

„3 minutės“, dokumentinis f. „Nebalta 
drobė“ (rež. J. Naraškevičiūtė)

21 d. 18 val. Konferencijų salėje – J. Ohmano 

dokumentinis f. „Žalieji muškietininkai“

27 d. 17 val. – Meno edukacija. Pleneras. 

Edukacijų vedėja menininkė E. Jovaišaitė

27 d. 17.30 Renginių erdvėje – T. Četrausko 

knygos „Mekenija“ (leidykla „Charibdė“) 

pristatymas
28 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis f. 

„Aukoti ir aukotis“ (rež. S. Gužauskienė)

Anonsai
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Savaitės filmai

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

B irželio 21–27
Ki no re per tu a ras

Afera  **
Chriso Addisono komedijos veikėjos – dvi skirtingų sukčių katego-

rijų atstovės. Jas vienija tik noras išvilioti kuo daugiau pinigų iš turtingų 
vyrų. Lietuvių žiūrovams, ko gero, patiks gana seksistinis sėkmės receptas: 
aukštakulniai bateliai, ryškūs lūpdažiai, aptempti apatiniai ir gebėjimas 
reikiamu 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)
Domino  ***

Naujas amerikiečių kino klasiko Briano De Palmos filmas pasakoja apie 
Europoje tvyrančią terorizmo grėsmę. Du Kopenhagos policininkai me-
džioja dėl jų kolegos mirties kaltą kažkokį Imraną. Jie nesuvokia, kad tapo 
klastingo CŽV plano aukomis. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Nikolajus 
Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce’as (Danija, Prancūzija, 
Ispanija, Belgija, Olandija, 2019). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
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)
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)
Vaikų žaidimai  **

Vieniša motina Karen dovanoja sūnui Endžiui lėlę, apie kurią svajoja visi 
vaikai. Tačiau greitai tampa aišku, kad Endis gavo šį tą daugiau nei žaislą. 
Larso Klevbergo siaubo filme vaidina Aubrey Plaza, Brianas Tyree Henry, 
Gabrielis Batemanas (JAV. 2019). (Vilnius, Kaunas,Klaipėda, Šiauliai)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
21–24, 26, 27 d. – Vaikų žaidimai (JAV, Ka-
nada, Prancūzija) – 13.40, 16.05, 18, 20.40; 
25 d. – 13.40, 16.05, 18, 20.40, 23.20
21–27 d. – Pūkuota šnipė (Vokietija, Bel-
gija) – 11, 13.10, 15.20, 17.30
21–24, 26, 27 d. – Domino (Danija, Prancū-
zija, Italija, Belgija, Olandija) – 16, 19.40, 
21.50; 25 d. – 16, 19.40, 21.50, 23.50
26 d. – Muzika tavo rankose (Prancūzija, 
Belgija) – 19 val.
27 d. – Anna (Prancūzija) – 18.55
VII. 4 d. – Žmogus-voras: toli nuo namų 
(JAV) – 19 val.
21–27 d. – Žmogus-voras™. Į naują visatą 
(JAV) – 11.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Forum Cinemas Akropolis 
21, 22, 24, 25 d. – Vaikų žaidimai (JAV, 
Kanada, Prancūzija) – 15.30, 18.30, 21.10, 
22.40; 23, 26, 27 d. – 15.30, 18.30, 21.10
21–27 d. – Pūkuota šnipė (Vokietija, Bel-
gija) – 10.30, 13.20, 15.10, 17.15
Domino (Danija, Prancūzija, Italija, Belgija, 
Olandija) – 19.40, 21.45, 23.55
27 d. – Anna (Prancūzija) – 18.40
VII. 4 d. – Žmogus-voras: toli nuo namų 
(JAV) – 18.30
Belos kelionė namo (JAV) – 11.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Pasaka
21, 23 d. – Devym kažkelinti (JAV) – 17 val.; 
22 d. – 19.30; 24 d. – 19 val.; 25 d. – 20.45; 
26 d. – 18 val.
21 d. – Dar vakar (JAV) – 19 val.; 
27 d. – 18.15
21 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 21.30; 
22 d. – 18.45; 23 d. – 19 val.; 24 d. – 
17 val.; 24, 26 d. – 21 val.; 25 d. – 20 val.; 
27 d. – 20.45 
21 d. – Afera (JAV) – 17.15; 22 d. – 18.30; 
23 d. – 19.15; 24 d. – 19.15; 25, 27 d. – 18 val.
21 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 19.15; 
22 d. – 17 val.; 23 d. – 20 val.; 24 d. – 16.45; 
27 d. – 18.30
21 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 
21 val.; 22, 23, 24 d. – 21.15; 25 d. – 18.15; 
26 d. – 20.45
21 d. – Second Hand (rež. A. Jevdokimovas) – 
17.30; 27 d. – 20.15
21 d. – Valstybės paslaptis 
(rež. D. Ulvydas) – 19.30; 22 d. – 17.15
21 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 21.45; 23 d. – 17.15; 25 d. – 18.30 
22 d. – Vyrai juodais drabužiais: pasaulinė 
grėsmė (D. Britanija, JAV) – 20.30; 
27 d. – 20 val.
22 d. – Ričardas atsisveikina (JAV) – 21.30; 
23 d. – 21.45; 25 d. – 20.30 
23 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija) – 
21.30
23 d. – Kafarnaumas (JAV) – 17.30
24 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 
(Prancūzija, Japonija) – 217.15
24 d. – Putino liudininkai (Latvija, Šveica-
rija, Čekija) – 18.30
24 d. – Širdžių dama (Danija, Švedija) – 
20.45
26 d. – Mumbajaus viešbutis (JAV, Austra-
lija, Indija) – 20 val.

Mo salė
21–23 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 
18 val.
22 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 16 val.
23 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 
15.30

Kaunas
Forum Cinemas
21, 22, 24, 25 d. – Vaikų žaidimai (JAV, Ka-
nada, Prancūzija) – 16.40, 19.20, 22, 23.20; 
23, 26, 27 d. – 16.40, 19.20, 22 val.
21–27 d. – Pūkuota šnipė (Vokietija, Bel-
gija) – 10.40, 12.50, 15 val.
Domino (Danija, Prancūzija, Italija, Belgija, 
Olandija) – 17.30, 19.40, 21.50
27 d. – Anna (Prancūzija) – 20.10
VII. 4 d. – Žmogus-voras: toli nuo namų 
(JAV) – 18.30
21–27 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.15
Visą repertuarą rasite 
www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
21–27 d. – Pūkuota šnipė (Vokietija, Bel-
gija) – 10.30, 12.40, 14.50, 17 val.

21, 22, 24, 25 d. – Vaikų žaidimai (JAV, Ka-
nada, Prancūzija) – 15.35, 19.10, 21.50, 
23 val.; 23, 26, 27 d. – 15.35, 19.10, 21.50
21–27 d. – Domino (Danija, Prancūzija, Ita-
lija, Belgija, Olandija) – 19.25, 21.35, 23.40; 
23, 26, 27 d. – 19.25, 21.35
27 d. – Anna (Prancūzija) – 18.05
VII. 4 d. – Žmogus-voras: toli nuo namų 
(JAV) – 18.30
21–27 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 
10.50
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Šiauliai
Forum Cinemas
21–27 d. – Pūkuota šnipė (Vokietija, Bel-
gija) – 10.30, 12.40, 14.50, 17 val.
21, 22, 24, 25 d. – Vaikų žaidimai (JAV, Ka-
nada, Prancūzija) – 15.15, 19.10, 21.50, 
23 val.
Domino (Danija, Prancūzija, Italija, Belgija, 
Olandija) – 18, 20.10
27 d. – Anna (Prancūzija) – 18 val.
VII. 4 d. – Žmogus-voras: toli nuo namų 
(JAV) – 18.30
21–27 d. – Monstrų viešbutis 3: atostogos 
(JAV) – 10.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Videomeno festivalis 
„Videoformes“ 
Birželio 25–27 d. 18 val. Nacionalinėje 
dailės galerijoje vyks seminarų tinklo 

„ArtComTec“ ir videomeno festivalio 
„Videoformes“ organizuojamos filmų 
peržiūros ir pokalbis. Filmų ir video-
kūrinių peržiūras pristatys festivalio 
kuratoriai – Gabrielis Soucheyre’as ir 
Natanas Karczmaras.

„Videoformes“ – tai tarptautinis 
videomeno ir skaitmeninio meno 
festivalis Prancūzijoje, kurį 1986 m. 
inicijavo videomenininkas Ga-
brielis Soucheyre’as. Festivalio „Vi-
deoformes“ programoje daug dė-
mesio skiriama jaunų menininkų 
kūrybos sklaidai, prodiusuojami 
nauji skaitmeninio meno kūriniai 
ir organizuojamos menininkų re-
zidencijos. Festivalyje rodyti pa-
saulyje gerai žinomų menininkų 
Nam June Paiko, Billo Violos, Ga-
rio Hillo, Johno Sanborno, Pipilotti 
Rist, Roberto Caheno darbai. Taip 

Anonsai
pat festivalio „Videoformes“ rengė-
jai leidžia videomenui ir skaitme-
niniam menui skirtą žurnalą „Tur-
bulences Video Magazine“, kaupia 
videomeno archyvą, kuriame jau 
surinkta daugiau kaip 8 tūkstan-
čiai kūrinių. 

Birželio 27 d., ketvirtadienį, 18 val. 
vyks festivalio kuratoriaus Gabrie-
lio Soucheyre’o pokalbis su austrų 
menininke Regina Hübner „Grei-
tas pokalbis apie tave ir mane“. Bus 
kalbama apie asmenines patirtis ir 
menininkės kūriniuose sprendžia-
mas tapatybės, savimonės, komu-
nikacijos, meilės ir erotizmo temas. 

Nuo birželio 26 d. videomeno 
festivalio peržiūros persikels į Na-
cionalinį M.K. Čiurlionio dailės 
muziejų Kaune.

Renginys  nemokamas,  be 
registracijos.

Visos filmų peržiūros ir pokalbiai 
vyks anglų k. 

Rengėjų inf. 

„Domino“


