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Nacionalinės dailės galerijos nuolatinės ekspozicijos fragmentas

Muziejų renesansas

G . G r i g ė n a i t ė s n u ot r .

Apie pokyčius pasikeitus vadovams
Monika Krikštopaitytė

Norėčiau tikėti, kad muziejų lankymo bumas pasaulyje kyla ne tiek
dėl pagerėjusios vadybos, kiek dėl
supratimo, kad atmintis lemia šiandieną, ir vis didesnio kultūros institucijų įsitraukimo į kasdienybės aktualijų analizę, vizionieriškumo ir
sudėtingiausių žmogiškųjų dilemų
turtinimo. Ne paprastinimo – tai
daro dauguma politikų, o turtinimo
per įvairiapusiškesnį tyrimą. Galbūt
daliai žmonių muziejus tebelieka
aukštesnio lygio pramoga, bet jei tai
būtų kompiuterinis žaidimas, manyčiau, pastarieji naudotojai yra tik
pirmame lygyje. (Labai laukiame
jūsų kituose lygiuose.) Atrodo, jau
aiškėja, kad kultūra yra ne kosmetika, o stuburas.
Pastaraisiais metais muziejai
artėja prie anksčiau labiau galerijose spręstų aktualijų, permąsto
ne tiek abstrakčias estetines problemas, kiek lyčių, rasinės reprezentacijos, ekologijos problemas,
vaizdžiai rodo pragaištingos politikos ir valdininkijos ydas, pasakoja

atkaklumo, drąsos ir silpnybių isLietuvoje mažiau kaip per metus
torijas. Visa tai vėliau išrieda iš muziejų gyvenime įvyko esminių
muziejų ir virsta visuomeninėmis pokyčių: rudenį atidaryti du nauji
bangomis. Vietinis pavyzdys – Auš- įspūdingi privatūs muziejai: „Tarros Petrulienės buriamos ben- tle“ ir MO, o vasarį pasikeitė trijų
druomenės už medžių gyvybę pagrindinių – Lietuvos nacionalimieste ir miesto grąžinimą jame nio, Lietuvos dailės ir Nacionalinio
gyvenantiems.
M.K. Čiurlionio dailės – muziejų
O štai rašytojas Jonathanas Fran- vadovai, ir tai reiškia, kad šios srizenas dar prieš 15 metų esė „Vie- ties padėtis pasikeitė iš esmės. Žinas didžiulis miegamasis“ rašė, niasklaidoje klausėmės ir skaitėme
kad „viena iš priežasčių, dėl kurių naujų vadovų pasisakymus, taigi ar
pastaraisiais metais taip pagausėjo jau galime kalbėti apie regimus pomuziejų lankytojų, yra ta, kad mu- kyčius? Aptarti yra ką.
ziejų erdvė vis dar lieka vieša“ klaNuolatinė ekspozicija Naciona
sikine prasme: laikomasi etiketo, tylinėje dailės galerijoje tapo
los ir nėra įžūlaus vartotojiškumo,
daugiabalsė
nes, pavyzdžiui, TV „viešoji“ erdvė
pergrūsta svetimų intymumų ir išNDG atnaujinta nuolatine ekspažinčių, net per žinias tau į veidą pozicija ir ją tarsi papildančia paroda
sviedžiami prezidentų lytiniai nuo- „Saldus ateities prakaitas“ didžiotykiai“ (Kaip būti vienam, Alma joje salėje švenčia savo veiklos delittera, 2005). Tad koks turi būti šimtmetį. Lietuvos dailės muziejaus,
šiandienos muziejus: ar antivar- kurio padalinys yra NDG, vadovo
totojiškumo sala, ar pilietiškumo, pasikeitimas (40 metų vadovavusį
bendruomenės dialogo vieta? Edu- Romualdą Budrį pakeitė Arūnas
kacijos? O gal tai suderinama? At- Gelūnas) tik sutapo su jau kelerius
sakymų gali būti įvairių ir apie juos
galvosime dar ilgą laiką.
N u k e lta į 9 p s l .
1 psl.
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Skambantys tėvynių apmąstymai
Prisimenant šių metų Thomo Manno festivalį Nidoje
Laimutė Ligeikaitė

Žavioji Nida, matyt, kiekvienam kelia vis kitokias asociacijas: nuo unikalių kopų, senųjų kurėnų iki „Nida
Jazz“ arba šūkio „Benai, plaukiam
į Nidą!“ su nelabai vykusia talentingojo Vytauto Kernagio skulptūra
ant suoliuko prie marių, arba stačiai gėdinga popsine „žvaigždžių
alėja“. O gal dabar Nidą garsina
ant Parnidžio kopos išdygęs paminklas prancūzų rašytojui ir prosovietiniam veikėjui Jeanui-Pauliui
Sartre’ui? Sakoma, kad Klaudijaus
Pūdymo skulptūra yra neblogas
Antano Sutkaus fotografijos įamžinimas. Žinia, 1965 m. A. Sutkui
pavyko nufotografuoti Sartre’ą su
Simone de Bouvoir besilankantį
Nidoje. Tada tokių veikėjų atvykimas į Sovietų Sąjungą buvo stiprus
ideologinis sovietų laimėjimas. Vis
dėlto prieštaringai vertinamo rašytojo skulptūra viename svarbiausių
Nidos taškų atsirado tik pernai. Ne
vienas svarstė kodėl. Literatūrologė
Solveiga Daugirdaitė iškėlė versiją (kultūros almanachas „Dorė“,
2018, Klaipėda), jog tai „skulptūra
ne Sartre’ui, ne Sutkaus fotografijai,
bet desperatiškam norui pritraukti
daugiau turistų (...). Šiuo atveju dar
verta kalbėti apie politinės situacijos neišmanymą ir tautinės savigarbos stoką.“ Gal ir vėl eilinį kartą
prašauta su paminklais?.. Tiesa, apie
kultūrinio turizmo plėtrą nebūčiau
tokios skeptiškos nuomonės, kaip
savo straipsnyje toliau dėsto S. Daugirdaitė. Manyčiau, kultūrinis turizmas yra tai, ką geriausio galima
pasiūlyti pasauliui. Žinoma, turint
tvirtus vertybinius kriterijus.
Kokią vietą tarp visų paminėtų
Nidos simbolių užima vokiečių rašytojas Thomas Mannas ir jo vardu
pavadintas festivalis? Į šį klausimą
atsako jau dvidešimt trejus metus
gyvuojantis intensyvus tarpdisciplininis renginys, kuris kasmet gvildena prasmingas tėvynės ieškojimų,
egzodo, žmogaus orumo, Europos
likimo ir panašias temas. Šiemet jis
buvo pavadintas „Tėvynių Europa“
ir, kaip sakė T. Manno kultūros centro kuratoriumo pirmininkė Ruth
Leiserowitz, kvietė apmąstyti šią
įvairialypę sąvoką ir daugybę jos aspektų, atspalvių bei pavidalų, kuriais
tėvynė gali atsiskleisti. Ši tema ir pastaruoju metu itin aktualus Europos,
kaip bendro likimo vienijamos bendruomenės (Th. Mannas), leitmotyvas ryškesne ar plonesne gija siejo visus festivalio renginius: skaitymo
iš Th. Manno kūrybos rytmečius,
įdomius susitikimus su festivalio
svečiais, muzikos programas, dailės parodas, vakaro kino seansus,
jaunųjų eseistų konkursą.
Prieš pirmąjį koncertą liepos 13 d.
Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje festivalį sveikino renginio
2 psl.

globėjas prezidentas Valdas Adamkus. Greta kitų kalbėjusiųjų – Neringos mero Dariaus Jasaičio, Seimo nario Antano Vinkaus ir Th. Manno
kultūros centro direktorės Linos
Motuzienės – prezidentas vėl priminė kultūrinę festivalio svarbą,
tolerancijos ir pagarbos aktualumą
dabarties pasaulyje. Savo ruožtu
festivalio rengėjai suskubo pasveikinti V. Adamkų su kitą rytą jam
suteikiamu Neringos garbės piliečio vardu.
Lygiavertę atsvarą turiningai žodžio programai festivalyje sudaro
muzikinė, taip pat besisiejanti su
pagrindine tema. Muzikos programos kuratorė Vytautė Markeliūnienė į koncertus įpynė ir „dialogų“
paantraštę, gretindama po du įvairiais aspektais susijusius autorius,
atlikėjus, kūrybinį braižą, o ir ryšius
su pačiu Th. Mannu ar germaniškąja kultūrine terpe.
Bene konceptualiausia muzikine
programa festivalis ir buvo pradėtas. Iš Nidos kilusi ir pirmą kartą čia
dalyvaujanti pianistė bei pedagogė
iš Austrijos Gaiva Bandzinaitė bei
jos pasikviestas universiteto „Mozarteum“ kolega, žinomas baritonas, „Grammy“ laureatas Wolfgangas Holzmairas pristatė Franzo
Schuberto ir Vienoje gimusio čekų
kilmės kompozitoriaus Ernsto
Křeneko dainų pynę.
Besigilindamas į Schuberto kūrybą Křenekas sukūrė dvidešimties
dainų ciklą „Kelionės po Austrijos
Alpes žurnalas“, op. 62 (paties autoriaus žodžiais), ieškodamas prasminių ir muzikinių sąsajų su Schuberto dainomis ir iš naujo atrasdamas
jo kūrybos metodą. W. Holzmairas
jau prieš dešimtmetį sumanė abiejų
autorių dainas sukomponuoti į
vieną programą ir atlikti jas pakaitomis, lyg vieno autoriaus ciklą. Išties, kompozitoriai, atrodo, susiliejo,
susitapatino. Schubertas suskambo
dar moderniau, o romantizuota
Křeneko muzikos kalba, kaip ir
dainų įvaizdžiai (pašto autobusai,
siaurukas, arogantiškas vienuolis ir
pan.) perteikė jau kitokį, nei Schuberto apdainuotasis, Austrijos atspindį, iškylantį lyg iš senų atvirukų
ar nuotraukų albumo. Vėliau, per
susitikimą su rašytoju iš Kanados
Antanu Šileika, blykstelėjo net savotiška šio koncerto refleksija, kurią
sukėlė jo mintys apie visą gyvenimą
ieškotą savo tėvynę, kai dažnai ji
tėra tik vaizduotėje, ir jo pacituotą
istorikę Kate Brown, kuri rašo „apie
vietą, kuri daugiau neegzistuoja, ir
apie žmones, kurie daugiau ten
nebegyvena“...
Pirmajame rečitalyje turėjome
progą pasimėgauti tikrų Lied
meistrų muzikavimu. Išgirdome
ypač išraiškingą dainininką, kuris
žavėjo ne tik aktoriniais gabumais,
bet, svarbiausia, balso valdymo
spalvomis, niuansais, dinamika,

intonacijomis. Nieko nereikalingo
ar perspausto. Pianistė G. Bandzinaitė buvo tikra jo antroji sceninė
pusė, laisvai, lyg visiškai be pastangų padėjusi kurti Lied spektaklį.
Bisui jie atliko taip pat dar negirdėtą Křeneko folkloro stiliaus dainų
popuri.
Panašūs minčių apie tėvynės
paieškas aidai lydėjo ir kituose koncertuose. Lyg atliepdamas įdomaus
susitikimo su tuometėje Čekoslovakijoje gimusio ir augusio rašytojo
Jindřicho Manno išsakytas mintis,
liepos 16-osios koncerte suskambo
čeko Bohuslavo Martinů Fortepijoninis trio Nr. 1. Tai vėlgi prarastos tėvynės kompozitorius, prieš
Antrąjį pasaulinį karą, 1938-aisiais,
atsisveikinęs su Čekija ir daugiau
ten negalėjęs grįžti. Pirmą kartą Nidoje apsilankęs Jindřichas Mannas –
Heinricho Manno (Thomo brolio,
taip pat garsaus rašytojo) anūkas –
susitikime pasidalijo savo šeimos
istorijos fragmentais. 1968-aisiais,
po tragiškų įvykių Čekoslovakijoje,
Jindřichas emigravo į Vakarų Vokietiją, kur pradėjo mokytis jam dar
svetimos vokiečių kalbos. „Kalba
man yra tėvynė. Tėvynės dvasia
glūdi ne tik vienoje kalboje“, – dabar sako rašytojas. „Mano tėvynė
yra Čekija, kur gimiau, ir Vokietija,
kurioje gyvenu. Ir Europa, kurią jau
daugelis dabar, deja, nuvertina...“ –
dar mintyse aidi J. Manno išsakyti
žodžiai skambant ypatingo grožio,
audringai ir sudėtingai Martinů
muzikai. Opusą atliko dažni festivalio dalyviai, tikri kamerinio žanro
meistrai – trio „FortVio“: pianistė
Indrė Baikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė, violončelininkas
Povilas Jacunskas.
Koncerte išgirdome ir melodingąjį Gabrielio Fauré Fortepijoninį
kvartetą Nr. 1 c-moll, op. 15. Prie
trio prisijungė orkestre „Kremerata Baltica“ griežianti altininkė
Kristina Anusevičiūtė. Atlikėjai labai raiškiai perteikė visą Fauré lyrizmo gylį ir audringas emocijas, o
3-ios dalies faktūra leido atsiskleisti
ir kiekvienam instrumentui atskirai,
jo garso grožiui. Vieningas atlikėjų
įsijautimas į muziką darė stebuklus.
Publika aplodismentais išprašė kūrinio fragmentą pakartoti.
Bet grįžkime pora dienų atgal
(į liepos 14-ąją) ir prisiminkime
antrąjį vokalinį rečitalį. Visiškai
kitokį nei pirmasis! Po ilgos pertraukos festivalyje pasirodė operos žvaigždė Edgaras Montvidas,
koncertais Vilniuje, Kaune ir Nidoje paminėjęs savo sceninės veiklos 20-metį. Atvykęs su scenos
partneriu, puikiu pianistu Simonu
Lepperiu iš D. Britanijos, dainininkas pateikė savo kūrybinį kelią atspindinčią programą – stilistiškai
margą, bet turtingą įvairios tematikos, žanrų, kontrastų ir solisto žavesio. Labai emocingai ir

Gaiva Bandzinaitė, Wolfgang Holzmair

ryškiai dainininkas atliko penkias Richardo Strausso dainas,
kurių paskutinioji „Rytoj“, op. 27
Nr. 4 (Johno Henry Mackay’aus ž.),
tapo tiesiog sukrečiančia tyliąja
kulminacija. Tai, kad dainininkui
arčiau širdies vis dėlto prancūzų
muzika, įsitikinome jam su spindinčia elegancija ir puikia prancūzų
kalbos tartimi atliekant Reynaldo
Hahno ir Claude’o Debussy dainas.
Į programą dainininkas įtraukė
ir Manuelio de Fallos „Septynias
populiarias ispaniškas dainas“.
Ryškius vaizdinius – nuo skausmingos raudos iki žaižaruojančio
flamenko temperamento – koncentruotai „sugėrusios“ miniatiūros iš
atlikėjų pareikalavo daug jėgų. Jas,
atrodo, E. Montvidas kompensavo
gražiu lietuviškos muzikos intarpu –
Kastyčio arija iš Kazimiero Viktoro
Banaičio (irgi tėvynę praradusio
kūrėjo) operos „Jūratė ir Kastytis“
ir bisui padainuota Benjamino Gorbulskio „Sningant“ (Irenos Mikšytės ž.). O nuostabiai atliktos Piotro
Čaikovskio ir Giacomo Puccini
operų arijos bei bisinė Augustino
Lara „Granada“ tapo efektinga koncerto kulminacija, užlieta galingos
aplodismentų jūros.
„Jūra ir muzika visiems laikams
mano širdyje sudarė idėjinę, jausminę sąjungą ir iš šios jausmų ir
idėjų sąjungos kažkas išėjo – ogi
pasakojimas, epinė proza. (...) Norėčiau manyti, kad jūra, jos ritmas,
jos muzikinė transcendencija yra
visad kažkokiu būdu juntama mano
knygose“, – nors apie jūrą čia taip
gražiai rašo Th. Mannas (cituotas
leidėjo Uwe’s Neumanno pranešime), bet, spėju, ne vienam dabar
iškilo Eduardo Balsio figūra. Pagerbiant kompozitoriaus 100-ąsias
gimimo metines, liepos 15-ąją Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje
įdomiai buvo pateikti ankstyviausiam ir vėlyviausiam periodams
atstovaujantys jo kūriniai. Greta
koncerte skambėjo ir Vytauto Barkausko muzika, kurios, tiesą sakant,
mūsų scenose jau spėjau pasiilgti.
Beje, lietuviškos muzikos segmentas Th. Manno festivalyje kasmet išsiskiria apgalvota koncepcija, kokybe, naujų kūrinių gimimu. Šių
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metų lietuvišką muziką išsamiau
esu aptarusi Lietuvos kompozitorių sąjungos svetainėje (www.muzikosantena.lt), tačiau, remdamasi
ten išsakytomis mintimis, norėčiau
dar kartą akcentuoti tokių koncertų
unikalumą ir svarbą.
Visiškai skirtingų kartų ir braižo
Balsio ir Barkausko kūrybos koncertas iš pirmo žvilgsnio atrodė
keistas pasirinkimas. Tačiau netikėtai atsiskleidė nemažai jų panašumų – emocingumas ir racionalumas, matematinis mąstymas, logika.
Be to, gretindama instrumentinę
muziką su chorine, programos sudarytoja V. Markeliūnienė siekė priminti beveik nežinomą šių autorių
chorinę kūrybą.
Iš tiesų, tą vakarą atradau Balsio
jaunystėje (kai karo metais dirbo
gimnazijos mokytoju Kretingoje)
sukurtas skambias patriotines dainas (vyrų balsams). O su pagrindine festivalio tematika susisiejo ir
jų žodžių autoriaus Rimvydo Šilbajorio asmenybė – pokario karo
pabėgėlio, Maince (Vokietija) studijavusio filologiją, JAV įgijusio filologijos daktaro laipsnį, dėsčiusio
ne viename universitete. Šilbajorio, kaip ir Banaičio, priminimas
festivalio kontekste dar labiau sustiprino čia vykusių įdomių susitikimų su pasaulio rašytojais, kritikais, leidėjais (Jindřichu Mannu,
Antanu Šileika, Uwe Neumannu,
Tomaszu Różyckiu) įspūdžius, praplėtė jų tėvynės paieškų ir apmąstymų spektrą.
Turėjome progą išgirsti ir mažai
žinomą Barkausko chorinės kūrybos šedevrą – nepaprastai jautrias,
vaizdingas, mažytes, nelyginant
haiku, „Septynias miniatiūras“ chorui a cappella (Omaro Chajamo ž.)
su menišku Lino Brogos vertimu.
Chorinę abiejų autorių kūrybą puikiai pristatė festivalio senbuvis choras „Aidija“, diriguojamas Romualdo
Gražinio.
Instrumentiniai Balsio ir Barkausko kūriniai atskleidė jų braižo
bei kūrybinių idėjų kaitą. Dar studijų metais Balsio pradėtas rašyti
N u k e lta į 3 p s l .
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styginių kvartetas byloja, koks puikus instrumentuotės meistras jau
tada jis buvo! Sodrią, kone simfonišką kūrinio faktūrą ir romantines
spalvas, liaudiškų intonacijų žaismę
ir melodingumą perteikė išraiškingai griežęs ištikimas ilgametis festivalio dalyvis Kauno kvartetas:
Karolina Beinar ytė-Palekauskienė (I smuikas), Aistė Mikutytė
(II smuikas), Eglė Lapinskė (altas),
Saulius Bartulis (violončelė).
Suskambus paskutiniam kom- Ruth Leiserowitz, Jindřich Mann, Jūratė Žukauskaitė
G . B e r ž i n s ko n u ot r a u ko s
pozitoriaus opusui – Trečiajam
smuiko koncertui – išgirdome visiš- bei savita muzikos kalba. Tiesa, iš- Liepos 18-osios koncerte suskambo
kai kitokį Balsį. „Griežiant Trečiojo girdome ne saloninį, o sudėtingą, Medtnerio Sonata smuikui ir fortekoncerto Čakoną visąlaik gniaužia gyvybingo tempo, išradingų me- pijonui Nr. 1, op. 21, atliekama Ingrigerklę... Čia užkoduoti kažkokie lodinių motyvų ir ritmikos kūrinį. dos Armonaitės ir Daumanto Kirilikimo ženklai, nuojauta...“ – sakė Pirmą kartą siuitą atliekantis kvin- lausko. Ryškių solistų muzikavimas
kūrinį atlikusi Ingrida Armonaitė, tetas turėjo gerokai paplušėti, tačiau, duetu galėjo tapti dar vienu sunkiai
tiesiog prikausčiusi garso išraiška, kaip tikri meistrai ir seniai „susi- įveikiamu uždaviniu, tačiau patyrę
jėga, išsisakymo dramatizmu, in- grojęs“ kolektyvas, sėkmingai nardė atlikėjai koncerte jį išsprendė netuicija. O štai tarptautiniu mastu tirštos faktūros ir tempų tėkmėje. priekaištingai ir brandžiai. Sodrus
įžymią Barkausko Partitą, op. 12, Publika šiltais aplodismentais ne tik smuiko kalbėjimas, prie kurio deatlikėja traktavo jau kitaip, tarsi sveikino atlikėjus, bet ir linkėjo ne- rėjo išraiškinga fortepijono linija,
objektyviau, atskleisdama barokinę blėstančių kūrybos idėjų koncerte atskleidė gilią šios muzikos lyriką,
taurumą, ne išorinį, o iš sielos geldvasią, autoriaus genialiai paįvai- dalyvavusiam kompozitoriui.
Reikėtų
pasidžiaugti,
kad
festivamių kylantį dramatizmą.
rintą rumbos bei bliuzo intonacijų
lyje
nuolat
skamba
lietuviška
muSusipažinome ir su Medtnerio
atspalviais. Šį efektingą kūrinį pavokaline
kūryba. Gana modernų
zika
ir
vyksta
naujų
kūrinių
premskutinį kartą I. Armonaitė griežė
jeros,
kas
yra
reikšminga
paskata
Lied
perlą
– dainą „Sėdžiu vienišas
prieš trisdešimt metų! Tad festivamūsų
kūrėjams,
atlikėjams,
o
ir
ir
susimąstęs“
(Fiodoro Tiutčevo ž.)
lyje išgirdome naują atlikėjos šio
opuso traktuotę. Naujai suskam- proga tarptautinei publikai bei Ni- iš ciklo „Septynios poemos“, op. 28, –
bėjo ir Barkausko „Monologas“ dos bendruomenei su ja susipažinti jautriai padainavo bosas-baritonas
obojui, raiškiai pagrotas talentingo ir, tikėkimės, pamėgti. Matyti, kad Nerijus Masevičius. Šių naujų sceištikimiausi, ilgamečiai koncertų nos partnerių muzikavimas pasiatlikėjo Ugniaus Dičiūno.
Liepos 17-osios vakaras buvo ne lankytojai ją priima labai natūra- žymėjo geru dinamikos balansu,
mažiau išskirtinis. Pradėtas festiva- liai ir smalsiai. Kita vertus, norėtųsi skoningumu, o audringas vien forlyje debiutuojančio Kristupo medi- ir dar platesnio iš čia kylančio ak- tepijoninis dainos finalas patvirtino
nių pučiamųjų kvinteto – Giedrius tualios lietuviškos kūrybos atgarsio pianisto meistriškumo svarbą tokio
Gelgotas (fleita), Ugnius Dičiūnas bei sklaidos, netgi už Lietuvos ribų. žanro opusuose.
Koncertą dar galima vadinti D. Ki(obojus), Andrius Žiūra (klarnetas), Gal festivalio rengėjų bendradarbiavimo
galimybės
su,
pavyzdžiui,
rilausko
rečitaliu, kuriame jis pasirodė
Andrius Dirmauskas (valtorna),
giminingomis
Vokietijos
kultūros
keliais
amplua.
Itin solidžiomis
Andrius Puplauskis (fagotas) – laprogramomis
garsėjantis
pianisinstitucijomis
ateity
subrandintų
bai artistiškai ir išraiškingai atliktu
tokių
vaisių?
tas
stambiausius
savo
repertuaro
Luciano Berio „Opus Number Zoo“,
Muzikos vienišius, įsigilinęs į savo banginius atplukdo ir į Nidą – jau
vėliau panardino į visiškai skirtingo
kūrybos
ir vertybių pasaulį, – taip vien ko vertas jo ir Kauno kvarbraižo lietuvišką muziką.
galima
apibūdinti
itin retai atlie- teto parengtas Ericho Wolfgango
Onutės Narbutaitės „Labirintą“
kamą
XX
a.
pirmos
pusės kompo- Korngoldo Kvintetas, Ludwigo van
(Ingeborg Bachman ir Jorge’s Luiso
zitorių
Nikolajų
Medtnerį,
turėjusį Beethoveno fortepijoninių sonatų
Borgeso žodžiai), kaip ir pernai
premjeroje Vilniuje, negailėdami daniškų, švediškų, vokiškų šaknų, serija arba grandiozinės Diabelli
emocinių jėgų, giliai įsijautę atliko gyvenusį Rusijoje, vėliau išvykusį variacijos, op. 120. Šįkart koncertą
sopranas Gunta Gelgotė ir fleiti- į Vokietiją, Prancūziją, galiausiai užbaigė įžymioji Ferenco Liszto
ninkas Giedrius Gelgotas, kuriems iki gyvenimo pabaigos likusį Lon- Sonata h-moll – bemaž simfonija
opusas ir dedikuotas. Bemaž nekvė- done. Jis rašė itin sudėtingą muziką, fortepijonui, kurią atlikėjas yra gropuodami sekėme tą, anot autorės, tad jo įtraukimas į festivalį liudija jęs beveik prieš porą dešimtmečių
„nežinia kada prasidėjusią ir neži- programos sudarytojos ir juolab at- ir neseniai vėl įtraukė į repertuarą.
nia kada pasibaigsiančią kelionę“, tą likėjų pasirinkimą neiti lengviau- Kadangi D. Kirilauskas sonatą žada
subtilų balso ir fleitos – lyg dviejų siu keliu, o šiuo atveju veikiau jau pristatyti ir didžiųjų Lietuvos scenų
gyvenimų – dialogą, sukrečiantį ir užsibrėžti sunkiausius iššūkius. publikai, tepasakysiu tiek, jog ir šis,
muzikinio, ir žodinio pasisakymo
intymumu.
Koncertą užbaigusi Teisučio
Makačino siuita „Rudens motyvai“ pučiamųjų kvintetui (festivalio užsakymas) papasakojo jau kitokią istoriją. Autorius minėjo, kad
kūrinį rašė įkvėptas XX a. pradžios
saloninės muzikos (bet ne džiazo),
prancūzo Eriko Satie „nostalgiško
lengvumo valsų“, kadais populiarių
austro Roberto Stolzo šlagerių (galbūt skambėjusių ir Th. Manno aplinkoje?). Trijų dalių siuitą T. Makačinas
sumanė tarsi tų intonacijų, vaizdinių, prisiminimų kompendiumą,
išsakomą autoriui artimais šokio
žanrais (Valsas, Tango, Regtaimas) Franzo Schuberto Okteto atlikėjai
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dar „šviežias“ atlikimas pasižymėjo
plačia dramatizmo skale, tauria lyrika, logiškomis kulminacijomis ir
atoslūgiais. O po didingos finalinės
kulminacijos, prieš paskutinius kodos skambesius stojusi prasminga
pauzė tiesiog sukrėtė visa ko apibendrinimu ir įprasminimu...
Mintyse dar skambantys šios
sonatos atgarsiai tampa impulsu
prisiminti dar vieną mažą, jaukų,
bet kultūriškai reikšmingą renginį.
Meno istorikė Lore Drath surengė
unikalią menininkių iš Rytų Prūsijos seserų Annos ir Helenes Michelau parodą Kuršių nerijos istorijos muziejuje. Jai apibūdinti tinka
Karaliaučiaus Hartungo laikraštyje
1914 m. Annos ofortą vertinanti
frazė: „(...) motyvas paprastas, bet
jo poveikis didžiulis“. Iš eksponuotų
keleto Nidos menininkų kolonijai
priklausiusios Annos akvarelių
bei grafikos darbų, fotografės Helenės originalių Kuršių nerijos nuotraukų, 1915–1943 m. darytų vaikų
portretų, atvirukų, reprodukcijų
(eksponatai surinkti iš Aleksandro
Popovo kolekcijos bei privačių asmenų) padvelkė nostalgiška amžių
sandūros atmosfera, iškilo pajūrio
vaizdų grožis, nuvilnijo menininkių
gyvenimo aidas. Nuostabu, kai atidengiama dar viena mikroistorinės
dėlionės detalė – kaip simbolis, kiek
daug dalykų yra paslėpęs laikas! –
o šių neabejotinai talentingų, bet
stereotipiškai neįvertintų moterų
kūrėjų vardai pagaliau ištariami
garsiai ir pagarbiai. Tik gaila, kad
paroda veikė neilgai, o sudarytoja
darbus turėjo netrukus grąžinti
savininkams...
Finaliniai muzikinės festivalio
programos akcentai turi ilgametes
tradicijas. Ypač išsiskiria koncertai,
pavadinti „Mažuoju orkestru“, kuriuose muzikuoja gausesni instrumentiniai ansambliai, nuskamba ir
tikros scenų retenybės: Maxo Brucho, George’s Enescu ir Felixo Mendelssohno Styginių oktetai, Ericho
Wolfgango Korngoldo Siuita fortepijonui kairei rankai, 2 smuikams ir
violončelei, Richardo Strausso Styginių sekstetas iš operos „Capriccio“, Arnoldo Schönbergo styginių
sekstetas „Pragiedrėjusi naktis“ ir
kt. Didžiausių Lietuvos salių vertos
programos! Linkėčiau ieškoti būdų,
kaip jas pakartoti. To nusipelnytų
ir šių metų liepos 19-osios koncertas. Draugėn susibūrė Kauno
styginių kvarteto nariai, Donatas
Butkevičius (kontrabosas) bei dalis Kristupo medinių pučiamųjų
kvinteto – Andrius Žiūra (klarnetas),
Andrius Dirmauskas (valtorna) ir Andrius Puplauskis (fagotas). Girdėjome
Th. Manno mylimo kompozitoriaus,
radusio atgarsį ir rašytojo literatūroje, –
Schuberto – monumentalų, valandos
trukmės Oktetą F-dur (D. 803). Liejosi skaidri šubertiška lyrika ir audringas dramatizmas, atlikimas alsavo
darna ir susiklausymu, o svarbiausi
dramaturgijos veikėjai – pirmas
smuikas (K. Beinarytė-Palekauskienė), violončelė (S. Bartulis) ir
klarnetas (A. Žiūra) – ir raiškiai
perteikė savo solo fragmentus, ir
mezgė dialogus. Aplodismentai paragino kūrinio fragmentą pakartoti.

Tą vakarą girdėjome tikrą orkestrą,
kuriam nereikia dirigento.
O štai paskutiniame koncerte liepos 20-ąją dirigentai tapo svarbiausiais dalyviais. Su choru „Aidija“
festivalio kūrybinėse dirbtuvėse savaitę dirbę jaunieji dirigentai – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų
mokyklos absolventai Jurgita Česonytė (studijuojanti Graco menų
universitete), Izabelė Jankauskaitė
(Ciuricho menų akademijos studentė) ir Martynas Stakionis (Hamburgo muzikos ir teatro akademijos studentas) – pateikė kiekvienas
savo sudarytą ir parengtą chorinės
muzikos programą, atstovaujančią
dabartinėms jų studijų šalims – Austrijai, Šveicarijai ir Vokietijai. Nors
buvo galima tikėtis parankesnio ir
labiau vasariško repertuaro, dirigentai pasirinko itin sudėtingus ir
stilistiškai įvairius opusus. Natūralu,
ne visi ką tik parengti kūriniai suskambėjo tobulai, buvo justi, kad
Jurgitai pritrūko pasitikėjimo savimi, Izabelė žavėjo nuotaikingu,
laisvu dirigavimu, o labiausiai patyręs dirigentas Martynas – išraiškingais „orkestriniais“ mostais ir
artistiškumu. Nenorėčiau detaliau
vertinti šių didelių programų, juolab kad dirigentai jas, ko gero, dar
gludins ateityje. Svarbiausia, kad
koncertas dar kartą įrodė, kokį
Lietuva turi unikalų ir brangintiną
talentų potencialą, jaunų muzikų,
keliančių kokybės kartelę kiek įmanoma aukščiau. Beje, reiklumu sau
ir intelektualumu festivalyje sužavėjo ir kiti trys jauni žmonės – esė
konkurso (moderatorius Laurynas
Katkus) laimėtoja Lina Hall ir finalininkai Domas Lavrukaitis bei
Justinas Martinkus.
Reikia pripažinti, kad būtent
kokybė yra išskirtinis Th. Manno
festivalio bruožas. Nidos kultūros
įstaigų, evangelikų liuteronų parapijos, Goethe’s instituto Lietuvoje
bei įvairių tarptautinių institucijų
ir Lietuvos kultūros tarybos remiamus festivalio renginius kokybiškai
koordinuoja, administruoja, veda,
komentuoja neatsitiktinės kultūros
asmenybės: Antanas Gailius, Ruth
Leiserowitz, Laurynas Katkus, Rytis Zemkauskas, Vytautė Markeliūnienė, Rima Povilionienė, Lina Motuzienė, Nerijus Masevičius, kino
programos rengėjai Detlefas Gericke ir Rūta Rocher, dailės parodas
rengiantys Virginija ir Kazimieras
Mizgiriai, VDA Nidos meno kolonijos parodos kuratorės Dovilė
Tumpytė ir Marina Valle Noronha.
Visi renginiai vyksta lietuvių ir vokiečių kalbomis, labai profesionaliai dirba vertėja Jūratė Žukauskaitė,
taip pat parengiami ir išdalijami
dvikalbiai susitikimų tekstai, koncertų programėlės, skoningai Jokūbo Jacovskio apipavidalinti
festivalio bukletai. Tikrai būtų prasminga Th. Manno festivalio renginius, kviečiančius mąstyti, klausytis,
diskutuoti ir muzikuoti, taip pat čia
gvildenamas idėjas skleisti kur kas
plačiau. Kaip ir žinią, kad turėdamas tvirtus vertybinius orientyrus
kurortinis vasaros festivalis gali
tapti rimtu tarptautinio kultūrinio
bendradarbiavimo židiniu.
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Šokis

Karalienė be karūnos
Eduardo Balsio baletas Klaipėdos muzikiniame teatre
Helmutas Šabasevičius

Prieš dvidešimt suvirš metų Klaipėdoje gimęs festivalis „Muzikinis
rugpjūtis pajūryje“ jau ne kartą yra
prisidėjęs prie Lietuvos šokio kultūros įvairovės stiprinimo. Šiais metais jo indėlis – ypatingas. Tai naujas vilniečio choreografo Martyno
Rimeikio darbas – Eduardo Balsio
baletas „Eglė žalčių karalienė“, afišose pristatomas kaip šiuolaikinio
šokio spektaklis (premjera – rugpjūčio 16 ir 17 d.).
Žalčiai, tinklai, karūnos, povandeniniai rūmai, nesuavimos klumpės ir nesuverpiami kuodeliai šį
kartą liko glūdėti XX a. antrosios
pusės Lietuvos kultūrą žinančiųjų
kolektyvinėje atmintyje. Nors spektaklio programėlėje atiduodama
pagarba kompozitoriui, nurodant
jo libreto autorystę, šį tekstą galima
suvokti kaip XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigoje sukurto baleto muzikos literatūrinį pagrindą, kurio dramaturginės smulkmenos naujajam
scenos kūriniui įtakos jau nebeturi.
Choreografas žinomą pasaką
suvokė kaip mitą, kuriame svarbu
ne aplinka ar detalės, bet herojus
ištikusios lemties tragizmas. Tik
scenografas Marijus Jacovskis mėgino spektakliui suteikti tam tikrų
veiksmo vietą nurodančių (kad ir
labai lakoniškų ir apibendrintų)
vaizdinių asociacijų, naudodamas
nesunkiai atpažįstamus, su jūra ir
net konkrečiai su Palanga susijusius
motyvus: virvių ir grandinių krūvos, molo poliai, tilto fragmentas.
Palanga – itin tinkama vieta šiam
spektakliui: čia gyveno kompozitoriaus tėvai, vasarodavo ir kurdavo jis pats, čia 1960-aisiais, baleto premjeros metais, atidengta
Roberto Antinio skulptūra „Eglė
žalčių karalienė“, čia vaikystėje po
tradicinių saulės palydų su tėvais
grįždamas per vakarėjantį Tiškevičių parką baugščiai spėliodavai –
kuri eglė ta, tikroji?
Jau ne pirmą kartą tenka žiūrėti
šokio spektaklį 2015 m. atnaujintoje
Palangos koncertų salėje ir apgailestauti, kad didesnių ambicijų scenos
kūriniams ši erdvė nėra dėkinga –
stinga techninių galimybių scenovaizdžiui ir apšvietimui. Jacovskis
pastaraisiais darbais su Rimeikiu
išlepino žiūrovus lakoniškais ir
konceptualiais sprendimais, padedančiais kurti vidinę, jausminę
spektaklio dramaturgiją, – šiuo
požiūriu kol kas neprilygstamas jo
darbas Mindaugo Urbaičio „Procesui“. „Eglės“ sceniniams elementams stinga dinamikos, jų minimalizmas kiek iliustratyvus, norėtųsi
išradingesnių dviejų pasaulių skirties akcentų, erdvės, kurioje geriau
atsiskleistų choreografiniai sprendimai. Tapybiškos Levo Kleino šviesos taip pat atrodė kiek monotoniškai, žemė ir jūra neįgavo įtaigių,
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Julija Stankevičiūtė šokio spektaklyje „Eglė žalčių karalienė“

filosofiškai pateisinamų prasminių
kontrastų.
Balsio baletas – ko gero, dažniausiai statytas Lietuvos scenoje:
pirmasis spektaklio ėmėsi Vytautas Grivickas (1960; jis buvo vienas
iš pirmojo ir vienintelio Lietuvos
kino studijoje sukurto filmo-baleto autorių, filmo premjera įvyko
1965-aisiais, jį galima pasižiūrėti
LRT mediatekoje), vėliau baletą
statė Elegijus Bukaitis, į pagalbą
pasitelkęs talentingąjį dailininką
Rimtautą Gibavičių (1976); Egidijus
Domeika (dailininkė Dalia Mataitienė, 1995; įrašas taip pat saugomas
LRT mediatekoje). Naujausia anglo
George’o Williamsono „Eglės žalčių
karalienės“ interpretacija (2015) dar
teberodoma Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro scenoje.
Dviejuose pastaruosiuose šio
baleto pastatymuose, kuriuos teko
matyti, daugiausia klausimų kėlė
poetinės, pasakoje labai svarbios
scenos – piršlybos, netikra nuotaka, Žilvino skirti Eglei neįveikiami darbai, Žilvino nužudymas,
Eglės ir jos vaikų virtimas medžiais;
spektakliuose jos stokojo įtaigos, atrodė iliustratyviai.
Rimeikio „Eglės“ režisūroje ir
choreografijoje iliustracijų neliko –
mąstoma apie pasmerktą skirtingiems pasauliams priklausančių
herojų meilę, apie jų egzistencinį
nerimą, kuriam nelemta išsisklaidyti ir kuris visais atvejais turės
pražūtingų pasekmių. Choreografas apsaugojo spektaklį nuo literatūrinių asociacijų, sukūrė šiuolaikišką vaizdinę formą, kuri surado
tinkamą ryšį su muzika ir nesileido
jos užgožiama. Žilvino pasiuntinių
plastika griežta, lakoniška, be jokių
zoomorfinių užuominų; netikra nuotaka – viena iš kaimo merginų, žaismingai koketuojančių su piršliais
iki pat gegutės signalo. Iš Žilvino

skirtų darbų liko vien klumpių avėjimo epizodas, bet šią užduotį padeda įveikti ne ragana (kurios išvis
spektaklyje nėra), o pats Žilvinas.
Drebulės kvotimo scenoje neliko
dekoratyvaus smurto dramatizavimo, emocijų pertekliaus – Žilvino šaukinys išgaunamas tarytum
nejučia, o Žilvino ir keturių brolių
susidūrimas įdomus ritualinėmis
potekstėmis. Ypač sujaudina paskutinis Žilvino ir Drebulės apsikabinimas, po kurio ir prasideda gerai
žinomos pasakos metamorfozės –
virsmas medžiais. Choreografas šią
sceną taip pat sprendžia paprastai,
tačiau įtaigiai: sustingsta-sumedėja
Drebulė, Ąžuolas, galiausiai – ir pati
Eglė – beveik nuolankiai, be jokių
efektingų pozų ar patoso.
Dauguma spektaklio scenų –
choreografinės; čia beveik nėra
vaikštinėjimų, gestikuliacijos, atidžiai įsiklausius į muziką, kiekviena
situacija choreografizuojama pasitelkiant įdomius mikrojudesius, išvengiant deklaratyvios ekspresijos,
kurią kartais provokuoja veiksmą
pasakoti linkusi muzika. Pasirinkta
šokio kalba reikalauja daug fizinių
jėgų, tačiau neuždaro artistų choreografinėse schemose, leidžia jiems
pasijusti kuriamų vaizdinių bendraautoriais. Atsisakius klasikinės,
neoklasikinės leksikos pavyko sukurti fiziniu ir metafiziniu požiūriu
intensyvų plastinį naratyvą, toliau
tvirtinantį savitą Rimeikio, kaip
choreografo, tapatybę.
Įsiminė kelios scenos, kurių interpretacijas dar norėtųsi pasitikrinti
būsimuose „Eglės“ spektakliuose.
Eglės išgabenimo į jūrą epizode išvengiama patetikos, o tėvo ir brolių tūžmą suvaldo lakoniški, orūs
motinos gestai ir žvilgsniai; taip
sukuriamas akivaizdus moteriško
solidarumo akcentas, tvirtas motinos ir dukters ryšys, apčiuopiamas

personažą iš įprasmintų judesių,
kurie iškalbingi tiek monologuose,
tiek dialoguose su kitais spektaklio
veikėjais.
Žilvino paveikslą sukūrė šokėjas
Mantas Černeckas – jo plastika santūri, bet raiški, turininga, jis geba
užmegzti partnerystės ryšį tiek
su Egle, tiek su Drebule, bet vengia sentimentalumo ir daugiausia
dėmesio skiria organiškai judesio
sklaidai.
Šiame sezone Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro baleto
trupė pasipildė naujais šokėjais –
spektaklio programėlėje įrašyta
M.K. Čiurlionio meno mokyklos
Baleto skyriaus absolventė Kamilė
Pilibaitytė (ji baigė Audronės Domeikienės klasę), taip pat keletas
šokėjų iš Ukrainos, o du naujokai atliko reikšmingus vaidmenis.
Kijevo baleto mokyklos auklėtinė
Kira Tykhonova gerai perprato choreografo sumanymą ir tiek artistiniu,
tiek plastiniu požiūriu sukūrė vienM . A l e k s o s n u ot r .
tisą Drebulės – likimo įrankio – pair antroje spektaklio dalyje Eglei veikslą; jos šokis lengvas, sklangrįžus į tėviškę. Drebulės šokis dus, vaidyba organiška. Vladislavas
antroje dalyje, atvykus į Eglės tė- Bondaras, baigęs Serge’o Lifario
viškę, – gaivališkas, valiūkiškas, sa- choreografijos koledžą Kijeve, įsivaip atkartojantis trijų seserų žaismą minė gaivališka šokio energija. Tespektaklio pirmoje dalyje, priside- atro artistės Ema Marija Maslausdantis įprasminant moters likimo kaitė ir Eiva Dobilaitė Eglės seserų
temą. Spektaklio finale Drebulės iš- vaidmenis taip pat perteikė sklandavystė suvokiama kaip neišvengia- džiai ir nuotaikingai. Choreografimybė, todėl Eglės paguoda tolygiai nis ir Tėvo (Darius Berulis) bei Mopadalijama abiem vaikams.
tinos (Aušra Krasauskaitė) duetas,
Spektaklis pradedamas Žilvino šių veikėjų plastika santūresnė, bet
monologu, vis dėlto pagrindinė jo ne mažiau įdomi, papildanti spektaveikėja – Eglė, jos paveikslas tampa klį svarbiais prasminiais akcentais.
svarbiausiu jausminiu ir reikšminiu Rimeikio pasirinkta šokio stilistika
akcentu. Eglės vaidmenį abiejuose suvienijo visą Klaipėdos muzikinio
premjeriniuose spektakliuose šoko teatro trupę, leido visiems artistams
Julija Stankevičiūtė, Lietuvos na- maksimaliai įsijausti į emocinę
cionalinio operos ir baleto teatro spektaklio atmosferą.
artistė, ryžtingai kopianti pripažiKaip ir kitiems Rimeikio speknimo link. Prieš porą metų baigusi takliams, šiam būdingas beveik
M.K. Čiurlionio menų mokyklos monochrominis koloritas, kurio
Baleto skyrių (klasikinio šokio pe- prisilaikė ir kostiumų dailininkė
dagogė Beatričė Tomaševičienė), ji Elvita Brazdylytė. Drabužiai lakone tik tapo 2018 m. LNOBT baleto niškų formų, lengvi, atrodo, patoviltimi, bet ir sėkmingai dalyvavo gūs šokti, detalėmis nesistengiama
choreografinių projektų koncerte iliustruoti veikėjų, bendrą spek„Kūrybinis impulsas“. Akivaizdu, taklio paletę jie papildo keliais
kad Rimeikio braižas jai artimas, mėlynais atspalviais: sodriai tamsuteikia progų atsiskleisti individu- sūs jūros dugno gyventojų drabualybei, o Eglės vaidmuo – neabejo- žiai, melsvais ir pilkšvas pustoniais
tina jaunos šokėjos sėkmė. Tai nėra mirguliuoja Eglės suknelės klostės
įprasta merginos-moters-motinos paskutinėje dalyje.
likimo trajektorija, brėžiama artistiDirigentas Modestas Barkausniais triukais. Maža tėra tokių – bent kas su Klaipėdos muzikinio teatro
jau Rimeikio spektaklio – žiūrovų, orkestro artistais įtaigiai perteikė
kurie nežinotų, kaip jis baigsis, to- Balsio muzikos dramatizmą, išryšdėl nei choreografui, nei artistams kino ir lyriškuosius, introvertiškus
nereikia dirbtinai kurti draminės jos aspektus, padėjo jai suskambėti
intrigos. Kita vertus, emocinė per- jaudinančiai ir šiuolaikiškai. Scesonažo raida akivaizdi muzikoje, ninė Rimeikio „Eglės žalčių karao choreografas, pasitelkęs ją į pa- lienės“ biografija prasidėjo, ji tęsis
galbą, sukonstruoja plastinius pa- Klaipėdos Žvejų rūmų scenoje, ją
vidalus, kuriems gyvybę įkvepia plėtos ir turtins kiti pagrindinius
kūrybiškas artistės santykis su siū- vaidmenis rengiantys artistai. Būtų
loma medžiaga. Imponuoja Stan- puiku, kad spektaklis sulauktų ir rekevičiūtės kuriamas racionalumo konstruotos Klaipėdos muzikinio
ir emocionalumo dialogas, gebėji- teatro scenos.
mas išvengti pervaidinimo ir kurti
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Teatras

Majakovskis iliustruoja mūsų gyvenimą
Pokalbis su dailininku Jonu Arčikausku

teatras sugeba ir tikrai gali. Neabejoju, kad scena, kaip metafizinė
erdvė, dar išlaiko tiesą.

Laura Pačtauskaitė
Scenografiją ir kostiumus Lietuvos
rusų dramos teatro (LRDT) spektakliui pagal Vladimiro Majakovskio
kūrybą kuriantis dailininkas Jonas
Arčikauskas sako teatro vyksme
nebrėžiantis ryškios ribos tarp dekoracijos ir kostiumų, nes kostiumas
teatre nėra drabužis – tai mintis, idėja.
Jono Vaitkaus režisuojamas spektaklis
„Tryliktas apaštalas, arba Debesis
kelnėse“ pradės naująjį LRDT sezoną.

Šiuolaikiniame teatre paminė
jus Majakovskį galima pama
tyti suglumusių, klausiančių
žvilgsnių. Kodėl būtent dabar
sumanyta prisiminti šio poeto
kūrybą ir likimą?

Jūsų kūrybinis tandemas su
Jonu Vaitkumi išlieka tvarus,
gal todėl, kad paremtas ir pa
saulėžiūrų sutapimu?

Jonas Arčikauskas

atsiranda ligos ir talento dermė: jo
talentas – neįtikėtinas, liga – nedvejotina. O dar masinio futuristinio
užkrato sąlygomis. Kad ir kokie
būtų tie futuristų lozungai, jie yra
griovimo, naikinimo ir niokojimo
elgsenos išraiška.

L . Va n s e v i č i e n ė s n u ot r .

replikas apie jį. Jie nesivargina pasigilinti, paskaityti daugiau, pagalvoti,
įsivaizduoti save kūrėjo kailyje. Dabar juk net universitetinio akademinio lygmens žmones erzina šaltinio autentiškumas. Daugelis net
nemąstydami vartoja surogatus –
netikrus, nepatikrintus dalykus.
Būsiu atviras, man šiandien žmonės labai negražūs – isteriški, kaprizingi, savimeilės dozė didžiulė – va
kur Majakovskis! Aršus tipas, įžūlus narcizas, katastrofiškas... Tokių
galime sutikti ir mūsų politikoje,
kabinetuose, gatvėse.
Negalima sakyti, kad praradome
tiesą, – mes sąmoningai jos vengiame. Nebeliko tiesos, teisingumo
poreikio. Todėl man vėl norisi atgal
į gamtą, kur žiūrėdamas į krintantį
medžio lapą dar jauti kažkokį pasaulio autentiškumą. O teatras gali
padaryti vienintelį dalyką – nustoti
parsidavinėti ir pradėti kalbėti apie
šiandienos žmogų, jo tikslus. Dabar
teatrai dažniau pataikauja žiūrovų
įnoriams ir nesiekia būti klausimų
kėlėjais, kalbėtojais, tribūna. Neturiu iliuzijos, kad teatras pateiks
atsakymą ar ko nors pamokys, bet
kelti klausimus labai svarbu. Tai

Jei klausiate mano nuomonės, tai
esu įsitikinęs, kad šiuo metu Majakovskis mums labai reikalingas.
Iš istorijos žinome, kad praėjusio Dabar daug diskutuojama apie
amžiaus pirmoje pusėje ir Vokie- paminklų mūsų talentingiems
tijoje, ir Rusijoje žmogui buvo pri- menininkams, kūrusiems so
metama tam tikra elgsenos norma, vietmečiu ir aktyviems to meto
tariama idėja, šiuo atveju – prole- gyvenime, griovimą bei apie
tariato revoliucijos arba perversmo. talento, kūrybos ir visuome
Neabejotinai didelio talento poetas ninių veiksmų takoskyrą. Ką
tampa revoliucijos šaukliu ir prole- apie tai manote?
tariato dainiumi, o paskui ta revoTaigi su Majakovskiu irgi taip
liucija jį patį ir suvalgo. Jau beveik buvo – po jo mirties valdžia susiz90 metų sklando ne viena versija gribo, kad jis parankus sovietinei
dėl Majakovskio (1893–1930) mir- ideologijai įtvirtinti, ir padarė jį
ties aplinkybių, bet man visai ne- didžiu, jo vardu pavadino aikštes,
svarbu, ar jį kas nušovė, ar jis pats gatves, metro stotis, teatrus... Taip
nusišovė, – aš ne kriminalistas ir ne įvairios epochos ir politinės sisteteismo medikas. Iš laiko perspek- mos visais laikais pritaiko kūrėjus
tyvos man įdomu, kodėl jam taip savo ideologijai. Aš šitai vadinu
nutiko, kodėl prieš pat mirtį jis ėmė „majakovščina“.
priešintis santvarkai? Ar jis tapo per
Žmonės, atsainiai vadinantys
didis savo laikui ir aplinkai? Mane, Majakovskį sovietų ir proletariato
kaip menininką, šioje situacijoje in- dainiumi, tariasi daug apie jį žinantriguoja tai, kad poetas tikrąja to tys, nes perskaitė kokius du jo eilėžodžio prasme apdainuoja maka- raščius arba dar geriau – kieno nors
brišką revoliucijos procesą, iškelia
jį į aukščiausią lygį ir savo kūrybos
viršūnėje praregi.
Majakovskis yra ne tik aktualus,
bet ir tiesiog iliustruojantis šiandienos mūsų gyvenimą. Mūsų visuomenėje vyrauja kaprizas ir pinigo
religija, o žmonių santykiai yra tapę
karikatūra. Visa tai galime perskaityti ir prieš šimtą metų sukurtoje
Majakovskio poezijoje. Be to, norisi
teatro kalba priminti ir išaukštinti
poeto talento sąvoką. Net jeigu nekenčiame jo eilių, vis dėlto jos mus
veikia. Talentas, tauta ir idėja – tarp
šių sąvokų ir turėtų atsirasti mūsų
spektaklis. Tikrai nemanau, kad
turėtume pateikti vienintelį būdą,
kaip perskaityti Majakovskį, nes
būdų jį išgirsti yra labai daug.
Pats Majakovskis man yra lyg kokia katastrofa, anomalija, ištisinis
konfliktas, kurio priežasčių nenuspėsi, kad ir kiek būtų gvildenami jo
trumpo ir ryškaus gyvenimo faktai.
Kiekviename eilėraštyje jo minties
šuorai – visiška šizofrenija, tik vis
kitame kontekste. Man atrodo, čia Spektaklio „Tryliktas apaštalas, arba Debesis kelnėse“ scenovaizdžio eskizas
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Mes seniai dirbame su Vaitkumi,
daug spektaklių kartu esame išleidę, vien LRDT ši premjera bus
jau trečias mūsų bendras darbas po
„Stabmeldžių“ ir „Eglutės pas Ivanovus“. Man patinka, kad Vaitkus
gyvenime ir kūryboje nesitenkina
hedonistiniu džiaugsmeliu, o siekia
gilumos, principinių klausimų, kurie jam visada rūpėjo.
Nenustebau, kai Vaitkus man
pasiūlė perskaityti spektaklio pagal Majakovskį inscenizaciją. O kai
prisėdau prie jos, ėmiau džiūgauti,
klimpti vis gilyn. Daug laiko kartu
praleidome skaitydami Majakovskį,
jo eilės net pradėjo siutinti, erzinti,
kelti šleikštulį, kaip ir žiūrint į kai
kuriuos mūsų viešosios erdvės veikėjus – suaugusius žmones vaikiškais veidais. Nes Majakovskis irgi
buvo didelis vaikas, įsitikinęs, kad
tik jis turi talentą, o visi aplink – nuliai, tik jis milžinas, valdantis pasaulį. Žiūrėk, kam nors nepatiko jo
eilėraštis, jis gali ir nušauti, ir nusišauti, ir apsiverkti, ir pulti muštis. Pasirodo, menininkas gali būti ir
toks... O to meto ideologai ilgai netruko tuo pasinaudoti ir labai subtiliai žmogų su jo talentu išnaudoti
savo tikslams. Kaip ir šiandien, kai
mūsų jaunimui ta savimeilės injekcija vis įleidžiama įvairiais kanalais,
naudojantis nemeile, nepagarba kitiems ir nepasotinamu godumu.
Žinant Jūsų kūrybinį braižą,
smalsu, ar spektaklio sce
novaizdyje bus užuominų į

Majakovskio laiką ir futuris
tinį kontekstą?
Žinoma, spektaklio scenovaizdis
bus susijęs su tuo laiku ir futurizmu,
nors man visai nerūpi sukurti „interjerą“ – spektaklio scenovaizdis
bus kaip tam tikras psichinis laukas. Man seniai neduoda ramybės
„šventosios geometrijos“ sąvoka, leidžianti neschematinant gamtos ar
kitokio darinio pajusti dėsningumą,
geometrijos dalyvavimą mūsų pasaulyje, žmogaus būtyje ir sampratoje, kai, pavyzdžiui, žmogiškos
proporcijos diktuodavo miestų
planus, sakralinių taškų, bažnyčių
parametrus ir vietą...
Šįkart labai rizikuoju dėl kostiumų sprendimo – sumaniau išvis
ignoruoti kostiumą. Seniai neskaičiuoju, kiek ir kokių kostiumų esu
sukūręs teatrui, bet šį kartą kostiumas bus tikrai kitoks. Teatriniame
vyksme nedarau ryškios ribos tarp
dekoracijos ir kostiumų, nes kostiumas teatre nėra drabužis, – tai
mintis, idėja, jis visiškai skiriasi nuo
kostiumo gyvenime. Man dekoracija neveikia be kokio nors, kad ir
smulkaus, kostiumo elemento – jie
kartu sukuria spektaklio pasaulėlį,
žaidimo lauką. Kostiumas svarbus
ir savo nuorodomis – laiko, sociumo atžvilgiu, ir kaip viso scenos
paveikslo spalvinės gamos akcentas.
Spektaklio veikėjų kostiumai šįkart atliks ir kaukių funkciją – išryškinto, išdidinto kūniškumo požiūriu. Jomis pastiprinu juslinius
dalykus. Poetinis žodis gali vesti
meilės liniją, o aš prie jos prieinu
su fiziologiniu aspektu, kad jausmą,
emociją įžeminčiau, įneščiau šiandienos socialinio „jovalo“. Tikiuosi,
kad spektaklio aktoriai už tai man
atleis ir manimi pasitikės.
Kaip manote, ar publika pri
ims spektaklį?
Nieko gero nelaukiu. Nemenkinsiu publikos, bet žmonės teatre
yra linkę ieškoti vienokio ar kitokio
malonumo. Man norėtųsi, kad žiūrovas būtų veiksme, būtų aktyvesnis. Žinoma, tai siekiamybė. Pats
nekantrauju laukdamas spektaklio
dekoracijų, kostiumų. Esu tikras,
kad bus labai įspūdinga, tik nežinau,
kiek bus salėje žmonių, kuriems tai
irgi sukels nuostabą. Turiu vilties,
kad nemažai.
Jei lygintume, žiūrovų pamėgto
spektaklio „Eglutė pas Ivanovus“
pagal oberiutą Aleksandrą Vvedenskį scenovaizdis savo linija,
ritmika, spalva yra daug santūresnis. O čia negali nepaisyti Majakovskio poezijos, kur kas aštresnio kalbėjimo ir minties posūkių.
Dar noriu pasakyti, kad teatrai
dabar yra nuvargę, ir ne tik Lietuvoje, todėl materializuoti dailininko
idėją jiems darosi sunku. Taigi, jei
su dabartinėmis teatro galimybėmis atliksime 40 procentų to, ką esu
sumanęs, tai bus stebuklas.
5 psl.

Muzika, Fotografija

Kilti vis aukščiau

Pokalbis su LNOBT vyriausiuoju dirigentu Ričardu Šumila
metų. Pavyzdžiui, „Kandido“ pastaty- kuris repetuoja ir ugdo orkestrą,
mas jau įpusėjęs, orkestras intensyviai jį stebi ir kreipia tam tikra linkme,
repetavo ir vasarą, praktiškai viskas atsako už meninį rezultatą. Kita –
Pamažu artėjant jubiliejiniam, 100-ajam, parengta. Prie baleto „Amžinybė ir nematoma pusė, kuri apima visus
LNOBT sezonui, Lietuvos nacionalinio viena diena“ taip pat daug nuveikta – vadybinius reikalus: turiu daug ką nuoperos ir baleto teatro vyriausiasis įgrota muzika, parengtas įrašas, cho- matyti, formuoti repertuarą, spręsti
dirigentas Ričardas Šumila dalijasi min- reografas Itzikas Galili jau repetuoja. iškylančias problemas, dalyvauti potimis, kokias užduotis orkestras rengiasi Po „Kandido“ premjeros pasirengi- sėdžiuose. Žodžiu, daug biurokrati- Ričardas Šumila
įgyvendinti artimiausiu metu.
mas baletui taps dar intensyvesnis. nio darbo, o kartu ir dirigavimo.
išmokta, grota, bet vis dėlto
Taip ir su kitomis premjeromis – deima ir ištinka nuostaba –
rinami tvarkaraščiai, solistų sudėtys. Jūsų kūrybinio kelio hori
įvyksta kažko naujo atradi
Naująjį 2019–2020 metų se
zonte – siekiai ir idealai. Pra
zoną numatytos Leonardo
šau pasidalinti mintimis, ko
mas. Kas pastaruoju metu
Kurie iš minėtų naujų teatro
Bernsteino operetės „Kandi
siekiate šiuo gyvenimo etapu
Jus nustebino, kas sujau
repertuaro kūrinių Jus patį la
kaip muzikas, kaip dirigentas,
das“, Ritos Mačiliūnaitės kartu biausiai jaudina, įkvepia?
dino, palietė, įkvėpė ir dabar
su Izraelio choreografu Itziku
skamba kaip dabarties Jūsų
Man sunku pasakyti, nes la- tiesiog kaip žmogus.
Galili kuriamo baleto „Am
biausiai atsiduodu tam kūriniui,
Noriu tobulėti ir augti kaip muzi- melodija?
žinybė ir viena diena“, naujo
prie kurio tuo metu dirbu. Ka- kas, kaip dirigentas. Noriu daugiau
Atradimas, kurį nešiojuosi pasAdolphe’o Adamo baleto „Žizel“ dangi dirbsiu praktiškai prie visų, veikti savarankiškai, diriguoti dau- taruosius mėnesius, yra Vasilijaus
pastatymo, Gaetano Donizetti
tai visos premjeros man svarbios ir giau operų. Tai, beje, ir numatyta šį Barchatovo režisuotas „Faustas“
operos „Ana Bolena“ bei reži
laukiamos. Galėčiau išskirti „Am- sezoną. Šis veiklos etapas man yra Sarbriukene, Vokietijoje. Tai gesieriaus Vasilijaus Barchatovo
žinybę ir vieną dieną“, nes tai bus mokykla, investicija į ateitį. Nors niali režisūra, niekada nesu matęs
2018 m. Bazelio teatre pastaty
pirmas mano, kaip muzikos vadovo, būti „biurokratijos“ sūkuryje, stra- panašaus darbo – kaip tas pats litos Sergejaus Prokofjevo ope
darbas teatre. Dabar gyvenu „Kan- teguoti, prodiusuoti dirigentui nėra bretas gali būti perkeistas į absoliuros „Lošėjas“ premjeros. Kaip
didu“ – intensyviai repetuoju. Labai pats maloniausias užsiėmimas, tai čiai kitą istoriją! Taip pat ilgą laiką
joms rengiamasi?
laukiu „Lošėjo“ repeticijų su Asmik naudingos pamokos ir kartu atsa- man galvoje skambėjo „Madam
Pasirengimas premjeroms vyksta Grigorian, taip pat vėl noriu prisi- komybė. Siekiu dirbti su įdomiais Baterflai“, pastatyta Nansi operoje
etapais, kuriuose dalyvauja ne tik liesti prie bel canto – operos „Ana žmonėmis, naujais režisieriais, di- Prancūzijoje, nes pusantro mėmuzikiniai skyriai, bet ir kiti – or- Bolena“.
rigentais, solistais. O kaip žmogus nesio prie jos dirbau su Modestu
ganizavimo, vadybos, komunikanoriu turėti daugiau laisvo laiko sau Pitrėnu. Labai įdomi ir naudinga
cijos, atsakingi prodiuseriai. Tai Esate vyriausiasis LNOBT diri
ir savo šeimai bei trobelę ant ežero patirtis. Džiaugiuosi, kad šimtakompleksinis darbas. Kiekvienos gentas. Kokios tai pareigos?
kranto, kur tą laisvą laiką leisčiau. jame sezone LNOBT pats galėsiu
premjeros pasirengimo fazė yra kiIš tikrųjų šios pareigos neįstatodiriguoti „Madam Baterflai“. Ir,
žinoma, Asmik Grigorian Salotokia, nes jos įvyks vis kitu metu: mos į rėmus. Sakyčiau, jos susideda Muziko gyvenime, rodos, jau
vienos tuoj pat, kitos – tik po pusės iš kelių krypčių. Viena – dirigento, tiek daug girdėta, pažinta,
mėja Zalcburgo festivalyje, Romeo
Elvina Baužaitė
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Castelucci pastatytoje operoje – labai giliai įstrigo įspūdingas kūrinys
ir režisūra.
Dirigentas, galima sakyti,
groja orkestru tarsi instru
mentu. Kartu orkestras yra
kaip kūrinys. Tad ką patartu
mėte ir ko linkėtumėte LNOBT
orkestrui – savajam instru
mentui ir savajam kūriniui?
Orkestrui linkiu profesionalaus
požiūrio į darbą. Tai nereiškia, kad
jie – neprofesionalai, bet profesionalumą turime nuolat auginti. Norėčiau, kad orkestras jaustųsi atsakingas už kiekvieną spektaklį, už
kiekvieną premjerą ir taip visiems
įrodytų, koks jis stiprus ir geras
kolektyvas. Tuo remdamiesi galėtume kovoti ir dėl muzikantų materialinės gerovės, kad atlygis būtų
adekvatus jų tikrai labai sunkiam
darbui.
Kalbino ir parengė Elvina Baužaitė

Taip praeina pasaulio garbė
Raimondo Paknio fotografijų paroda „Mūro istorijos“ Valdovų rūmuose
Gražina Mareckaitė

Griūvančio Gedimino kalno papėdėje, Nacionalinio muziejaus patalpose, dar 2017 m. buvo eksponuota
Raimondo Paknio fotografijų paroda
„Išlikęs laikas. LDK mūrų istorijos“.
Ji nesulaukė didesnio atgarsio, nors
tai buvo neregėtas ir negirdėtas,
apstulbinęs savo forma, dalykiškas istorijos dokumentas ir paveikslas, unikalus fotografijos galimybių
demonstravimas, emocingas šauksmas, simboliškomis paralelėmis sugretinęs reiškinius, kurie kelia mūsų
tautos, jos egzistencijos, išlikimo, kultūros paveldo, istorinės atminties bei
dabarties santykių problemas.
Didžiulėse fotografijose (1,6 x
1,3 m) – šimtmečių architektūros
ženklai, fantastiškų formų ir siluetų griuvėsiai, kiekvienas savaip
iškalbingas, melancholiškas, tragiškai liūdnas... Atsidūrus tarp šių
įspūdingų kūrinių netikėtai suskambo kadaise iškaltos sentencijos „mirusia“ kalba: „Taip praeina
pasaulio garbė“ („Sic transit gloria
mundi“), „Viskas, kas atsiranda, tas
ir išnyksta“ („Omnia orta cadunt“),
„Laikas bėga“ („Fugit hora“). Šias senas tiesas patvirtino nuotraukose
6 psl.

įamžinti vaizdai: bokštai, vienuolynų Kniažyčiai, Variažas, Uhnivas... Rosienos, apgriuvę bažnyčių skliautai, manikos liekanos, barokas, vilnieprašmatnių rūmų liekanos. Juk ne tiškas barokas, klasicizmas, gotikos
viena naikinanti banga nuvilnijo per mūro fragmentas. Sapiegos, Pacai,
šias žemes: karai, okupacijos, revoliu- Šemetos, Sanguškos, Komarai, Oscijos. Stebėjausi, kad tokio jaudulio, trogiškiai... Ką žinai? Ko nežinai?
kaip šioje parodoje, nejutau tikro- Ką esi girdėjęs? Kieno vardas lyg
vėje net Pompėjoje ar antikos šven- tolimas aidas atskamba iš tolumos?
tovių griuvėsiuose. Kurgi to jaudulio Prie kiekvienos eksponuojamos
priežastis?
nuotraukos – glausta informacija
Žiūrovas, atsidūręs tarp įspū- apie objektą: buvimo vieta, paskirdingų Lietuvos Didžiosios Kuni- tis, buvę savininkai, architektūros
gaikštystės griuvėsių, visa esybe stilius, trumpa „žūties“ istorija. Kiekviepajaučia, ko yra netekęs: savo di- nas sunaikintas pastatas patyrė bedingos istorijos. Jis – tiktai per am- veik tuos pačius kataklizmus – karus
žius grobiamo ir trypiamo krašto su švedais, caro valdžios kerštą po
čiabuvis, galingųjų niekinamas, XIX a. sukilimų, rusinimą, du paRaimondas Paknys, Šv. Morkaus bažnyčia. Ukraina. 2018 m.
nepilnavertiškumo kamuojamas saulinius karus, tačiau negrįžtamai
„baudžiauninkų palikuonis“. Todėl juos pribaigė sovietinė santvarka ir stipriausias, ko gero, dėl neįprastai šiuolaikinio žmogaus buvimo pėdnebūk, lietuvi, juokingas savo pre- vietinė kolchozų valdžia.
didelio darbų mastelio. Žiūrovas sakų. O ten, kur pastatų likučius gotenzijomis į seniai išnykusią praeiPaknio fotopaveikslai – tai ne pasijaučia apsuptas tų irstančių žia laukinė vasaros gamta, sienas
ties didybę! Šitaip blaiviai, pasak tik romantiški atsidūsėjimai, bet ir mūrų, kai pro skylėtus bažnyčių apraizgiusi augalija baigia įkalinti
parodos autoriaus, mąsto ir kalba efektinga (daugeliui ir sensacinga) stogus galima matyti dangų, gro- pastatų liekanas lyg džiunglės, pane vienas prie pilies ar bažnyčios informacija, architektūrinė doku- žėtis skliautų aukštybėje išlikusio- laidojusios inkų ar actekų miestus.
griuvėsių sutiktas vietos gyventojas. mentacija, kurią perteikia daug mis aptrupėjusiomis freskomis arba
2019 m. Valdovų rūmuose praKadaise buvę didingi mūrai, gar- per buvusias LDK žemes keliavęs matuoti akimis snieguotas lygumas. turtinta ir pakartota paroda, pavasios pavardės, platūs fundatorių už- autorius. Šiandien jau nebenaudo- „Nepalikdamas pėdų“ tartum dva- dinta neutraliai „Mūro istorijos“,
mojai. Girdėtos ir negirdėtos vie- jamais būdais (plokštelinė kamera sia jis gali žingsniuoti per lygumas veikė visą vasarą ir uždaryta kaip
tovės tartum sujaukia istorijos ir ir kt.) gamintos jo fotografijos įtai- link horizonte šmėkšančių rūmų ir tik naujųjų mokslo metų pradžioje –
architektūros kortų kaladę – trauki gumu lenktyniauja su dailės kūri- niekados jų nepasiekti. Ypač tapy- rugsėjo 1 dieną. Ši paroda – galinpo vieną ir dėlioji miglotą visumą niais ir žadina emocijas, visų pirma biški raudonų mūrų ir juos apkritu- gas istorijos pliūpsnis į mūsų lėkštą
iš atsitiktinių fragmentų: Smalėnai, emocijas, tik po to ateina suvoki- sio sniego deriniai, didžiulės baltos kasdienybę. Ar daugelis ją aplankė?
Guliai, Ružanai, Onuškis, Sialecas, mas ir apmąstymai. Pirmas įspūdis erdvės be jokių dabarties žymių ar
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Teatras

Teatro verslo pamokos Portugalijoje
Scenos menų savaitė Porto mieste (I)

Monika Jašinskaitė

Visuotinis visuomenės bendravimas matomas ir teatre. Po spektaklio
žiūrovai neformaliai kalbasi su
menininkais – suteikia grįžtamąjį
ryšį. Beveik mėnesį po festivalio
sulaukdavau laiškų iš kūrėjų, prašančių papasakoti savo įspūdžius
apie jų darbus. Menininkai atrodo
atviri bet kokiai nuomonei – įpratę
išklausyti įvairaus išsilavinimo, socialinės padėties ir interesų žmones,
jie neišsigąsta radikaliau išreikštos
minties ar nepriimtinų pasiūlymų.
Portugalijos teatro kūrėjai vertina
žiūrovų nuomonę ir jų skirtą laiką,
remdamiesi mačiusiųjų įžvalgomis
tobulina savo darbus, priima arba Scena iš spektaklio „Imóvel“
atmeta pasiūlytas interpretacijas,
apsvarsto pageidavimus. Tai lemia,
kad dauguma matytų kūrinių yra viešinti skirtą medžiagą: kūrinio
ištobulinti scenos meno produk- informaciją, aprašymą, interviu su
tai. Jie gali pasirodyti neįdomūs menininkais bei atsiliepimus spaudėl jums neaktualios temos, neati- doje. Toks pasiruošimas neleidžia
tikti jūsų skonio ar supratimo, bet abejoti kūrėjų profesionalumu ir,
daugeliu atvejų bus kokybiški. Be to, esu įsitikinusi, lemia nesudėtingą
daugelis portugališkų scenos kūri- bendradarbiavimą. Apskritai, stenių artimi žiūrovams: jie arba kalba bint portugalų scenos menininkus
apie visiems suprantamas, kasdie- tapo aišku, kad jų pasaulyje „meno
nes problemas, arba, net būdami kūrinys“ ir „industrijos produktas“
smarkiai politiškai angažuoti (tai, vienas kitam neprieštarauja, o teatras
rodos, dažnai pasitaiko), yra pa- yra ir menas, ir verslas. Galbūt toks
trauklūs savo lengva, pramogine ir požiūris – dar viena priežastis, skasuprantama forma.
tinanti menininkus ieškoti ekonoDar vienas bruožas, būdingas ne- miškų raiškos priemonių?
mažam būriui teatro kūrėjų, – uniRomantiškai apie tarpusavio
versalumas. Dalis jų turi atlikimo
santykius
(vaidybos ar šokio) patirties, taip
pat dirba su tekstais (arba / ir muNedideliame, tarp gyvenamųjų
zika, scenografija) bei režisuoja. namų įsikūrusiame teatre „Mala
Galima galvoti, kad „devyni ama- Voadora“ parodytas šokėjos, chotai – dešimtas badas“, nes nė vieno reografės, dramaturgės ir režisierės

Kelerius metus į akiratį patekdavę
portugalų kūriniai vis nustebindavo stipriu meniniu poveikiu, nepaisant jų raiškos priemonių ekonomiškumo ir nedidelių materialinių
sąnaudų. Teatro srityje didžiausią
įspūdį padarė režisieriaus Tiago Rodrigueso darbas „Antonijus ir Kleopatra“, matytas 2015 m. Avinjono
teatro festivalio „In“ programoje.
Mintis, kad šiame Iberijos (mums
labiau žinomo kaip Pirėnų) pusiasalio krašte menininkai yra labai kūryJ . P e i xoto n u ot r a u ko s
bingi, paskatino ieškoti galimybių iš
arčiau susipažinti su portugalų scena.
Teatro sezonui artėjant prie pabaiklasės poros – gyvenimą. Svajoja,
gos, gegužės 8–12 d., Porto mieste
kaip visą gyvenimą praleidžia kartu,
žiūrėjau „Week+“ („Savaitė+“) prožinodami
savo ligų diagnozę ir viegramoje pristatytus darbus. „Week+“
nas
nuo
kito
neslėpdami artėjančios
sujungė du scenos menų festivalius:
mirties.
Antra
vertus, graužiasi, kad
„DDD – Festival Dias Da Dança“ ir
negali
pakeisti
savo gyvenimo. Ji
„FITEI – Festival Internacional de
Teatro de Expressão Ibérica“, per
sako, kad yra lyg akmenukas jo bate.
vieną savaitę Portugalijos šokio ir
Jis atkreipia dėmesį, kad kalbėdama
apie save ji vartoja daugiskaitą; ji
teatro kūrėjų darbus parodžiusius
atkreipia dėmesį į savo išsilavinimą.
užsienio prodiuseriams. Dviejuose
Princas
ir Pelenė dalijasi pamąstystraipsniuose pasidalinsiu dramos
mais,
vis
labiau išduodančiais, kad
teatro spektaklių įspūdžiais.
priešais
mus
– du visiškai skirtingi
Nagrinėjant meno kūrinius
žmonės.
Kartais
atrodo, kad jų siedažnai kalbama ne tik apie tai, kas
las
skiria
šviesmečiai,
bet kažkodėl
juose vaizduojama, bet ir apie jų
jie būna kartu, bendrauja.
sukūrimo kontekstą. Nors ir tuSoares spektaklyje Pelenės ir
rime šį tą bendra, portugalų kulPrinco
asmenybių skirtumai sutūra skiriasi nuo lietuviškosios, tad
kuria
dramaturginį
konfliktą.
keletas žodžių apie jų visuomenę.
Bet
vaidmenys
pagal
autorės
suViena svarbiausių portugalų savymanymą
atlikti
taip
subtiliai
ir
nebių – visuotinis bendravimas ir iš
dramatizuojant, kad individualyjo gimstantis skaidrumas. Štai, pabių prieštaravimai veda į buvimą
vyzdžiui, viešajame transporte arba
kartu.
Kūrinys priminė Vestos Šuparduotuvėlėse įprasta šnekučiuotis
milovaitės
ir Justo Tertelio interpresu nepažįstamaisiais. Jei stovinčiatuotą
Ivano
Vyrypajevo „Saulėtąją
jam šalia pasakysi, ką manai apie
liniją“
–
iš
pastaruoju
metu matytų
lentynoje gulinčią duoną, arba pakūrinių
tai
ryškiausias
scenos darsiskųsi šia diena, jis greičiausiai subas,
kalbantis
apie
poros
santypratingai užjaus, pasakys gerą žodį
arba padės išspręsti problemą. Viekius. Tačiau savo prasmėmis minėti
spektakliai skiriasi: „Atviro rato“
šojoje erdvėje matydamas, kad esate
darbas
parodo, kad poroje dviejų
susirūpinęs ar sutrikęs, žmogus
individų
konfliktas neišvengiamas
pats pasiūlys pagalbą, bet neįkyrės,
(nors,
anot
kūrėjų, siekiama terajeigu jos atsisakysite, – gerasis džipinio
poveikio),
o Soares kūrinyje
nas ar stebuklų fėja tiesiog keliaus
poros
narių
individualumo
sukurta
savo keliais. Rodos, šioje visuomeįtampa
vis
dėlto
nevirsta
konfliktu
nėje didžiausias turtas yra žmogus,
dėl dviejų asmenybių nuostatos ieštodėl portugalai (ar tai būtų buto
koti bendrystės. Dėl šio sprendimo
nuomotojas, ar teatro kasininkė)
Scena
iš
spektaklio
„Pelenė“
portugalų
menininkės darbas draskiria laiko ir dėmesio kitam. Svematurginiu
aspektu pasirodė novatingumas – viena didžiausių vitoriškas
ir
vertingas.
suomenės vertybių – atsispindi iš jų kūrėjas nėra iki galo įvaldęs. Lígios Soares darbas „Pelenė“
net „TAP Air Portugal“ avialinijų Tačiau matyti spektakliai leidžia da- („Cinderela“). Spektaklio pradžioje
Vandenyje tarp elektros
lėktuvuose: per keleivių įlaipinimą ryti išvadą, kad toks visapusišku- du aktoriai Cláudio Silva ir Crista
lempučių
ir išlaipinimą pilotų kabinos durys mas kaip tik prisideda prie kūrinių Alfaiate įtvirtina pagrindinį scenobūna atdaros, tad galima žiūrėti, do- kokybės, nes idėjos autoriams lei- grafijos elementą – rožinį lanką su
Gyvenamojo namo pirmame
įmontuotomis
sėdynėmis,
pasviruaukšte,
kuriame paprastai būna įsimėtis, o gal net pasikalbėti su skry- džia patiems pakankamai profesiokūrusios
parduotuvėlės, parodytas
džio vadovais. Per daugelį metų su- naliai suvaldyti raiškos priemones. siomis viena į kitą. Ant jų atsisėdę
politiškai
aktyviai nusiteikusio resiklosčiusi tradicija mėginti suprasti
Taip pat reikia paminėti, kad dau- aktoriai priversti suartėti: linksta
šalia esantįjį šiandien leidžia manyti, gelis teatro įstaigų ir menininkų yra vienas prie kito, kol susiima ran- žisieriaus Hugo Cruzo spektaklis
kad šioje visuomenėje išties egzis- visiškai pasiruošę „parduoti“ spek- komis. Taip romantiškai susikibę „Nuosavybė arba nepajudinamas“
tuoja minties laisvė. Būdamas šalyje taklius. Kiek teko susidurti, visi turi Princas ir Pelenė sėdi visą spektaklį. (pavadinimas „Imóvel“ portuganegali nepastebėti, kaip bendra erdve parengę savo kūrinių techninių (apPer beveik valandos trukmės dia- liškai sieja kelias reikšmes) pagal
dalinasi ir darniai joje sugyvena la- švietimo, garso, vaizdo projekcijų ir logą vadindami vienas kitą „mano Reginos Guimarães pjesę. Scebai įvairūs žmonės.
kt.) reikalavimų aprašus bei darbui meile“, jie kalbasi apie savo – vidurinės noje rodoma ribinė situacija – dvi
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vidutinio amžiaus moterys (Margarida Fernandes ir Susana Madeira)
ir vyras (Vitor Alves da Silva) gyvena kartu nuomojamame bute,
nes neturi pinigų nuosavam būstui.
Konfliktą geriausiai atskleidžia situacija, kai taupydami paskutinius
pinigus veikėjai perka vieną picą visiems trims ir turi pasiekti tai, kas
tarp svetimų žmonių beveik neįmanoma, – suderinti savo požiūrius,
skonį, gyvenimo būdą ir tikslus taip,
kad visi trys liktų sotūs ir patenkinti.
Spektaklio tekstas sudarytas iš,
pagal įvairius šaltinius, „teisingo“
gyvenimo nuostatų, tvirtai deklaruojamų vertybių bei nesibaigiančių skundų, kad išsvajoti idealai
nepasiekiami. Kodėl? Dėl vienos
paprastos priežasties – spektaklio
veikėjai tiesiog neturi lėšų sumanymams įgyvendinti. Trys aktoriai, tragikomiškai perteikiantys
savo personažų troškimus ir nusivylimus, parodo Portugalijoje
gyvenančių keturiasdešimtmečių
kartos problemas, itin paplitusias
tarp humanitarinio išsilavinimo
akademikų ir menininkų. Situaciją
vaizduodami stipriai sutirštintomis
spalvomis, spektaklio kūrėjai klausia, kodėl žmonės, kurie seniai turėjo būti susitvarkę savo gyvenimą,
įsigiję būstą ir sukūrę šeimas, gyvena užsitęsusiomis studentiškomis sąlygomis. Kaip alternatyvą į
akademines vertybes įsikibusiems
personažams jie siūlo pragmatišką
picų išvežiotojo (Sérgio Anjos) požiūrį, leidžiantį dvidešimt kelerių
metų jaunuoliui išlaikyti dviejų
vaikų šeimą.
Spektaklyje aštriai nagrinėjama
problema, aktuali ir mūsų humanitarinio bei meninio išsilavinimo
žmonėms, kompensavo silpnesnę
aktorių vaidybą. Be to, Cruzo kūrinį sustiprino kartu su aktoriais
scenoje svarbų vaidmenį atlikusi
elektros ir vandens instaliacija. Lubomis ir sienomis išvedžioti vandens vamzdeliai po truputį leido
vandenį, o specialiai sujungtos
dienos šviesos lempos mirgėjo lyg
per trumpąjį jungimą. Spektaklio
pabaigoje telkšantis vanduo ir trūkinėjanti elektra vaizdingai papildė
aktorių kuriamo nerimo atmosferą.
Hugo Ribeiro scenografija atsiskleidė kaip taikli neišspręstų problemų ir nesutvarkyto gyvenimo
iliustracija.
B. d.

Komandiruotę į „Week+“ finansavo Lietuvos kultūros taryba
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Dailė

Atleiskit už visa tai

Apie išgyvenimus parodoje „Mūsų asmenukė“ MO muziejuje
Linas Bliškevičius

Menininką galima suvokti kaip jaunuolį, kuris įsimylėjo savo mentalinį atvaizdą vandenyje ir panoro
jį įamžinti, kad ne jis vienas galėtų
pasidžiaugti jo dailumu. Sodri to
išraiška yra autoportretas, selfis ar
tiesiog kūrinys. Tačiau kodėl jaunam žmogui to prisireikia? Gal visuomenė kelia per aukštus reikalavimus, sureikšmina klaidas ir šiaip
visuomet nepatenkinta, todėl reikia
priešintis kuriant savo tikrovę? Ar
aš darau tą patį? Ir apskritai, kam
viso to reikia? Iškart ir meldžiu atleidimo už šią dėmesio nevertą tiradą, o menininkus tik skatinu toliau užsiimti ta pačia veikla, kuria
jie dėl pašaukimo užsiima.
Į galvą šovęs René Descartes’as
pasiūlė man prisiminti, dėl ko aš
egzistuoju. Mintyse svarstydamas
savo autoportretą, įrodantį mano
egzistenciją, prisimenu, jog pats esu
įvairių aplinkybių kūrinys ir rezultatas. Pats galiu būti analizuojamas
ar aprašomas, o mano prasmę lemia
išorinis poreikis įtekstinti, nustatyti,
kurioje galios hierarchijos vietoje
atsiduriu, ar aš instagramiškas, ar
man, kaip lietuviui, tinka postkolonialistinis diskursas. Ir tada atėjau
į parodos pristatymą su kuratore
Francesca Ferrarini. Mintis užliejo
suvokimas, jog tikrasis autoportretas šioje parodoje nėra išreikštas kūriniais, bet pasislėpęs mano
mintyse, kurios dėl vienos ar kitos
priežasties (pavyzdžiui, alkio) gali
būti tamsios. Akistata su paroda
pasiūlo ne tik introspekciją, autoportretu tapo ir MO muziejaus, ir
„Lewben Art Foundation“ pasirinktos kuratorės, ir visų su paroda susijusių šaunių žmonių kūrinys. Tuomet
man ir prasidėjo nuodėmingos mintys
ir abejonės, vadinamoji tikėjimo krizė.
Didi kuratorinė apvaizda kėlėsi
į plačiuosius kontekstus, per pristatymą buvau supažindintas su
kūriniais, jų istorijomis ir visokiomis kūrybos stebuklą liudijančiomis, fiziškai reliatyviomis dvasinių
absoliutų apraiškomis. Bet galėjo
man įduoti katalogą į rankas, tai
bent turėčiau ką cituoti. O cituoti
norisi, nes kalbant prelegentėms
galvoje sukosi įsišaknijusios erezijos – senos, skausmingos ir nuo pat
pirmo gilaus susidūrimo su menu
lydinčios blogosios mintys, priverčiančios pasijusti it apaštalui Tomui,
kuriam reikia prisiliesti prie žaizdos
ir empiriškai viską patikrinti. O tas
įsitikinimo poreikis prasidėjo nuo
to, jog kuratorė sumanė pasimėtyti
epitetais, pabrėžiančiais kūrinių išskirtinumą ir garsumą, o aš alpau
nuo tos reikšmės, kolegė net traukė
nosinaitę šluostyti ašaroms nuo to
ekskliuzyvinio reiškinio intensyvumo, kurį teko patirti.
Prakalboje pristatyta nuostabi istorija ir tradiciniai publiką nokautuojantys pritempinėjimai – selfiu
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tapo viskas, nuo padidintų pensijų iki kažkokiomis mitologijomis ir meno teorijomis apipintų
hermeneutinių, sociokultūrinių ir
simuliakrinių, beletristinių, grafomaniškų beigi intertekstualių, formalių, psichoanalitinių minčių ir
žvilgsnio būdų. Raktiniai žodžiai
pasidabino ypatingos raiškos objektų
gilumu ir itin plačiu kontekstu, taip
tiksliai pataikančiu į nūdienos aktualijas, kad net svarstant teminį savalaikiškumą pasidarė nuobodu.
Ypač džiugino, kad visas veiksmas vyko ten, kur galima sėdėti.
Dangiškieji kūriniai jau vaidijosi
mano sąmonėje ir mintyse rašiau
didų panegirinį tekstą, liudijantį
girdimus pareiškimus. Bandžiau
įžvelgti selfį kiekviename žmogiškajame pėdsake, visoje kultūroje
antropologine prasme. Pradėjęs
pykti ant savęs už ribotą pajėgumą
bei kategoriškumą, pagavau mintį.
Seną ir skausmingą, dalinę mano
gyvenimo pasirinkimų kritiką,
depresijos ir gausaus substancijų
vartojimo priežastį. Jau ilgą laiką
vaikščiodamas po parodas, keliaudamas po muziejus, žvelgdamas į
nūdienos meną ir visaip kitaip tyrinėdamas kultūros artefaktus vis sutinku surūdijusį, įsišaknijusį pojūtį,
kad visko pas mus daug, tačiau tas
viskas nesukelia taurumo jausmo
ir neapvalo. Tampu abejingas, bet
puikiosios studijos Vilniaus dailės
akademijoje neleidžia man taip
paprastai imti ir teisti, mėtyti kaip
kankorėžius nuomones ir nuteisimus. Poreikis gilintis ir suprasti
sprendimus, juos suvesti į reikšmes,
suvokti žemiškųjų gėrybių funkciją
yra. Nuklydau iki klausimo: ar aš
kvailas ir nieko nesuprantu, ar ta
kartelė, atskirianti kokybę nuo paviršutiniškumo ir dizaineriškumo,
namedroping’o stiliaus yra išnykusi
ir viskas turi būti svarstoma kaip
pranašiškos analitikos ar hagiografiški kultūros pjūviai. Parodos
pristatymas buvo persmelktas šiuo
mano suvokimu, o žvelgdamas į publiką galvojau, ar ir jie taip pat mano.
Bet piršto į žaizdą nekišau, todėl ir
lieku su klausimais be atsakymų.

N . T u ka j n u ot r .

Pasijutau svetimas, nes apie tai praSulaukiau antrosios pristatymo
kalbo tik viena kolegė, kuri visuomet dalies – videomeno peržiūros. Propasižymėjo kritine povyza par excel- grama apibūdinta kaip įdomi ir telence. Todėl pasilikau tuo į klubą ne- trunkanti 35 minutes. Skalsus būpakviestuoju marginalu.
rys klausytojų staiga išskuodė iš
Kuratorė Francesca Ferrarini šio laivo, mane irgi skatino, bet aš
teigė, jog „menas neturi būti gra- mazochistas ir dėl sąlygiško jaužus“, – rimtai? O mano mintis apie numo dar mėgstu save pakankinti
šią parodą? Kas man išties sunku, ir įdėmiai įsismelkti į aplinkoje supilant šį pasvarstymą, yra tai, jog tinkamus fenomenus. Videodarbai
vis dar kalbu apie neišvystų kūrinių aiškiai nurodė į platų kolekcininkų
pristatymą. Girdėdant kuratorines akiratį – rodyta darbų iš Afrikos ir
interpretacijas apie tai, kas yra sel- Indijos (?). Trys pirmieji pasirodė
fis / autoportretas, negalėjau neabe- kaip vienos koncepcijos dalis, kujoti, nes, atsiradęs iš to senovinio gi- rios esminė idėja yra daryti kažką
mimo, autoportretą suvokiau kaip vizualiai panašaus į filmus „Koyabūdą menininkui sukurti savo au- anisqatsi“ ar „Baraka“, kitaip tatobiografiją, lyg jo paties savivertę riant, užsiimti vaizdine eseistika ir
išreiškiantį, savaip sukomponuotą papildyti ją poezijos dėmeniu. Tafragmentą apie save. Tačiau kas rašo čiau filmuose girdima kalba buvo
autobiografijas, jei ne norintys kon- nesuprantama, nes kažkodėl vertroliuoti savo pačių istorijos repre- timais ar subtitrais niekas nepasizentaciją ir jos atmintį. Menininkas rūpino. Tat teko žvelgti tik į vizuajuk kuria savo apologiją, kuria gina linę prasmę, o ši pasirodė primityvi,
savo socialinį vaidmenį, statusą, ge- neskoninga (jei tokia sąvoka dar
nijų, meistro potėpio vertę ar dar galima) ir iliustratyvi. Paskutinis
kaži ką. Taip ir prelegentės gynė kūrinys vaizdavo žmogų, kuris atsavo pasirinkimus lyg kurdamos sisėda gatvėje ir siūlo pinigų tam,
autoritratto d’onore – garbės auto- kuris atspės jo profesiją. Apspistas
portretus, su siekiu savo pavardes gausaus smalsuolių būrio, jis visaip
ir darbus įamžinti kuklioje vietos ir atmušinėja neteisingus spėjimus, o
galingoje pasaulio istorijoje.
mano, kaip žiūrovo, lūkesčiai pateiNarcizai trokšta regėti patys save, sinti nebuvo, nes, matyt, dėl neatijie nori vientiso atvaizdo, kuriame dumo taip ir nepavyko sužinoti, komatosi visa poviškoji uodega, ku- kia gi jo profesija. Dėmesį telkiau į
rios forma turi būti aiški ir joje ne- publiką ir per visą šią mišias primeturi išnykti tasai kuratorinis „aš“, ir nančią nuobodybę pastebėjau protą
todėl užsibrėžtas tikslas – selfio na- uzurpuojančią asmenybę, sėdinčią
ratyvas – tapo per plačių įžvalgų ir kampe. (Aš tave matau.)
pritempimų arealu, pildančiu įvaiAtėjo laikas apžiūrėti ir pačią
rius gyvenimo aprašymus ir sujun- ekspoziciją. Nesamprotaudamas
giančiu vienas pavardes su kitomis. apie konkrečius kūrinius, panorau
Tatai ir yra tų įstaigų baltais fasadais pažvelgti į bendrą juos jungiančią
problema (šiuo atveju reikėtų pa- idėją, kuriai taikomas ne atmetimo,
likti ramybėje NDG, nes išties buvo o inkorporavimo metodas. Itin maįdomu tyrinėti naująjį darinį) – pa- loniai nuteikė toji siena, ant kurios
sirenkamos temos tampa spekulia- buvo parodos aprašymas. Nesupycijas sprogdinančios, niekaip neat- kau ir ant logikos klaidų, kai viesižvelgiant į struktūras, intencijas ir nas dalykas vienoje pastraipoje apivisa tai, ką mes realiai matome ir brėžiamas vienaip, o vėliau kitaip
jaučiame įkišę pirštą tarp šonkaulių. ir dargi prieštaraujančiai. Kartais
Iškart išgirstu kažkokio progresy- pats esu pasmerktas taip daryti, tavaus asmens pasakymą, jog reikia čiau kai pats taip padarau, žinau kosuprasti, gilintis ir svarstyti – tatai dėl – nes esu išsiblaškęs, neatidus,
ir yra kultūra, tačiau man tesinori šiaip jausmų persmelktas ir dargi
žvelgti į laikrodį.
diletantas. Eksponatai jungiami itin

„kvadratiškai“, kompiliaciškai ir elementariai. Bet nereikia skubėti su
skambiais pareiškimais – pati erdvė
yra kvadratinė ir ne per daug dėkinga, tačiau ji neturi didelės įtakos
aprašymų turiniui, o peržvelgęs kelis supratau, koks gausus lozungų ir
raktinių žodžių asorti mane aplieja.
Kas nors gali pagalvoti, jog tai neigiama kritika, bet man tai it poezija,
senovinė akademinio ar klasikinio
meno tradicija, kurioje ikonografija visaip vartoma ir papildoma
kontekstualumu, tačiau išlaiko tą
nekintamą struktūrą ir esmę. Taip,
šiuolaikinis menas jau yra akademinis ir it geras troškinys, į visus jo gabalus įmirkęs tas pats skonis, sutinkamas bet kokioje chrestomatijoje.
Galinga institucinė kolaboracija
ir jos sukeltos mintys ištaškė mano
jausmus ir suformulavo norus bei
darbymečio planus. Ir staiga nerūpestingai suvokiau, jog viskas kvepia sąmoningu pasyvumu (užmirštant itin aktyvią rinkodarą). Kaip
institucinis selfis konstruojama
kuratorinė idėja buvo svarbesnė
už tuos, kuriuos skatino daryti organizatoriai, net vietas erdvėje nurodydami (tikras viešųjų ryšių perlas, kai vartotojai patys reklamuoja
produkciją). Taip formuojama autorinė, tačiau savo autorius suvalganti koncepcija, pretenzingai įsikalinanti idėjoje, susiaurinančioje
patyrimą. Pati tema gausiai išnarpliota, išeksploatuota, bet kas traktuojama kaip jos dalis. Narcisizmas,
savieška, poreikis komunikuoti per
vaizdus ir pasirinkimų, reprezentacijų kontrolė yra ekshibicionistinis šio fenomeno pobūdis, suteikęs
man galimybę nustatyti savo vietą,
taksonomiškai išsiskirti iš šio instagramiško renginio, puikių kolekcijų
susijungimo ir likti vienam su savo
suvokimu. Aš padariau savo mentalinį selfį ir publikavau jį ne socialiniame, o savo neuronų tinkle (beigi
šiame leidinyje), suvokiau savo tapatumą iš esmės ir susidūriau su rutiniška, refleksyvia individo savastimi, traukiančia iš chaoso į vientisą,
logišką žodyną. Pajutau drugelius
pilve dėl su paroda nesusijusių priežasčių ir galiu užtikrinti, kad visas
šis pompastiškas tekstas žymi gilesnę problemą, slypinčia ne pačioje
parodoje, o manyje, – aš pradedu
abejoti menu, savo pasirinkimais,
publika ir mitu, kuris kaip pinavija
apsivijęs visus nūdienos reiškinius.
Pavojingi rinkodaros žaidimai priverčia dėmesį kreipti ne į meninius
tikslus, o į prestižo siekį, gilumo
įspūdį, globalią dvasią ir universalių
bei sudėtingų problemų perkėlimą
į dabitos su šampano taure sąmonę,
kad visi pasijustų kažką išsprendę
ar bent pamąstę. Man reikalingas
ne tik kratinys, ne tik apreiškimas,
bet ir sukrėtimas, empirinis dėmuo,
kurį išreiškia ne žodis meh (išreiškiantis abejingumą), o awe (baiminga pagarba).
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Dailė

Muziejų renesansas
At k e lta i š 1 p s l .

metus planuotu atnaujinimu. Tačiau, sakyčiau, sutapimas įvyko
pačiu laiku, nes Budrys (neatmetant jo kitų nuopelnų) buvo labiausiai kritikuojamas už šiuolaikinio
meno nesupratimą ir nevertinimą
bei kliūčių sudarymą jį kolekcionuojant. Tačiau turėkime omenyje
ir tai, kad anksčiau numatyto atsinaujinimo tikrai nebetrikdė apmąstymai, kaip projektą įvertins senasis
vadovas, o naujasis šios ydos tikrai
neturi. Apie paskutinius dešimtmečius pasakojančios salės iš vienos pavirto į dvi (kuravo NDG vadovė Lolita Jablonskienė) ir pristatė kur kas
didesnę šiuolaikinio meno įvairovę.
Kitas sales atnaujinti buvo pakviestos kolegės: Agnė Narušytė
(salė skirta ankstyvajam sovietmečiui), Laima Kreivytė (kalba apie
modernizaciją ir kosmosą kaip to
laiko leitmotyvą) bei Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė (su pasakojimu apie pūvančio vėlyvojo sovietmečio dailės reiškinius). Kuratorės iš
trijų skirtingų kartų ir skirtingai
mato galimas pasakojimo formas,
todėl eiti iš salės į salę buvo ne šiaip
nenuobodu, bet intrigavo, kaip keisis akcentai ir pateikimo būdai. Narušytės rengtoje salėje „Sprogimas“
dvipusis eksponavimas kalba apie
laikotarpio netolygumą: oficialus
vaizdas ir patiriamoji aplinka buvo
kaip juoda ir balta. Dvipusybė atveria laiko esmę, todėl nėra taip
graudu, kad tokiam sudėtingam
laikotarpiui skirta tik maža salytė.
Dar įdomiau tampa tada, kai vienos
autorės, pavyzdžiui, Marijos Cvirkienės, kūryboje atsiskleidžia abu
poliai: kairuoliškos temos ir susižavėjimas Paryžiaus simbolistais
stilistikoje.
Kreivytei į klasikinio Lietuvos
modernizmo kanoną, ko gero, geriausiai pavyko integruoti daugiau
menininkių kūrybos, nors tokia
pastanga sutarta bendrai, tačiau,
metų metais muziejuje kaupiant
daugiausia vyrų kūrybą, tai padaryti nebuvo paprasta. Šioje „Modernizacijos projektų“ salėje visa jėga
atsikleidžia Kazės Zimblytės abstrakcijos, apskritai išgyvenančios
renesansą – neseniai taip pat rodytos Šiuolaikinio meno centre ir dažnai matytos šiųmetinėse parodose.
Irenos Giedraitienės fotografijos
naujai suskamba prie Stasio Krasausko grafikos – juose tas pats sutaurintas tarybinis žmogus artėja
prie žvaigždžių. Marijos Teresės
Rožanskaitės stiprios moters vaizdinys, Elenos Urbaitytės (Urbaitis)
nesentimentalios konstrukcijos,
Aleksandros Kašubos ekologinis
vizionieriškumas nepalieka abejonių dėl teisės formuoti kanoną ir
atrodo puikiai šalia mums gerai žinomų klasikų. O jie irgi parodomi
atrandant naujų sugretinimų: tapyba su tekstile, skirtingose politinėse situacijose tapytos, bet labai
panašiai atrodančios minios ir kt.

Marcišauskytės-Jurašienės rengtoje dalyje „Krizė ir maištas“ kūrinių tankis artėja prie skruzdėlyno
lygio, kas visai dera prie Mindaugo
Skudučio ar Henriko Natalevičiaus
„kirmėlizmo“ tapyboje. Greta tapybos, skulptūros modelių, grafikos,
fotografijos, lydinčios į to laiko
sąmonės prietemą ir užkaborius,
įrengta išilginta vitrina-stalas, kur rodomi intymūs laiko dokumentai: asmeninės nuotraukos, dienoraščiai ir pan.
Po klaustrofobiškos „Krizės ir
maišto“ erdvės Jablonskienės salės
„Virsmas“ ir „Šiuolaikybė: kritika
ir vaizduotė“ atrodo itin stilingos:
daug dėmesio kūrinių tarpusavio
kompozicijai, pauzėms, įtaigiai išnaudotas salės aukštingumas komponuojant keliais aukštais. Dėmesys patraukiamas ne tik estetika, bet
ir svarbiais nepriklausomybės pradžios naratyvais: kunigaikščio Gedimino paminklo konkurso skulptūrų
maketai (su Vlado Urbanavičiaus
niekada nepastatytu konkurso laimėtoju), moters vaizdavimo kaita,
atsispindinti Eglės Rakauskaitės,
Violetos Bubelytės darbuose.
Labai aišku, kad atnaujintoje ekspozicijoje nepapasakota viskas. Bet
tai neįmanoma. Ankstesnėje versijoje lyg ir bandyta kaip nors įterpti
visus autorius, kurie privalo būti
garbės sąraše, tačiau tokioje ribotoje erdvėje tai apsunkina net supaprastintą pasakojimą. Manau, kad
atnaujintoji ekspozicija pirmauja
ne tik dėl to, kad kurta pagal šiuolaikišką daugiabalsiškumo principą
(kalbama iškart trijų kartų balsais),
bet ir todėl, kad pirmenybė teikiama
pasakojimams, kurie turi potencialo
atskleisti, kad yra kita galybė pasakojimų. Ir, mano supratimu, tai pavyko. Prie daugiabriauniškumo prisidėjo ir ekspozicijų architektų Onos
Lozuraitytės ir Petro Išoros sprendimai: įtraukti ankstesnių parodų
architektūriniai elementai kaip retrospektyviniai reliktai, analogijos
su kvantinės fizikos susiliečiančių
matavimų idėja grafikoje ir pan.

„Saldus ateities prakaitas“ –
beveik enciklopedija
Tos pačios jau minėtos kuratorės kartu su Egle Mikalajūne ir Ieva
Mazūraite pasakojimus tęsė didžiojoje salėje, konceptualizuodamos
nerimą dėl ateities maždaug nuo
8-ojo dešimtmečio iki dabar. Salės
centras – dabartis, pakraščiuose –
ankstyviausi pavyzdžiai. Sienelių
įstrižainės kaip spinduliai parodą
dalino į tematikas, kurios turi susipinti su kaimynėmis. Salės struktūra priminė apvalios servetėlės nėrimą (architektės Ieva Cicėnaitė ir
Julija Reklaitė), kiti sako – sprogimą,
bet galima lyginti ir su skalbyklės
centrifuga arba knyga išverstu pilvu.
Tiesa, gamtos, kūno ir erotikos
skyriuose patyriau aiškų estetinįintelektualinį džiaugsmą dėl taiklių sąsajų: Rakauskaitės „Meduje“
taip gerai ir visai kitaip skamba prie
Gabrielės Gervickaitės sukaustytų
kūnų ir su Pakui Hardware dirbtine
gyvybe, o Bubelytės autoaktai šalia
Rožanskaitės teroristės (įtariu Kreivytę) įsiplieskė nauja prasme, bet ne
visi poskyriai man buvo lengvai įveikiami, nors tikrai daug gerų kūrinių.
Gal dėl gausos. Gal dėl didžiam sumanymui reikalingo kai kurių kūrinių fizinio sumažinimo (ir todėl
šiokio tokio poveikio nususinimo).
Gal dėl to, kad reikia eiti daug kartų
ir tą tortą (dar vienas palyginimas –
geras požymis) pjaustyti vis kitaip,
pasijungus kitu dažniu.
„Saldus ateities prakaitas“ turėjo
milžinišką edukacinį užtaisą – buvo
galima ne tik susipažinti su galybe
vertų dėmesio kūrėjų ir nustatyti,
kas būtent ką traukia, bet ir atgaivinti (ar pradėti formuoti) kelių dešimtmečių dailės istorijos sluoksnį
savo galvoje, prie šios misijos puikiai prisidėjo kontekstiniai intarpai
sienų briaunose: TV žinių ištrauka,
antraštės, skelbimai ir pan.
Mane ypač džiugino, kad įtraukta
tiek daug įvairių autorių, į kuriuos
norint lengva būtų numoti ranka.
Viena vertus, NDG, kaip Lietuvos

Ekspozicija Kazio Varnelio namuose-muziejuje
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dailės „Baltieji rūmai“, vienu mostu asmens visata. Nors ir pasitelkęs sau
susitvarkė „diplomatinius santy- imponuojančius padėjėjus, Varnelis
kius“ su labai plačiu iki tol čia dar pats kaupė, lipdė kolekciją, mainėsi
nerodytų kūrėjų sluoksniu, kita ver- jos eksponatais, įsigijo jų garsiuose
tus – šitas kūrėjų „prakaitas“ įterpti aukcionuose. O svarbiausia – gykuo daugiau ir plačiau labai logiškas – vendamas šalia ekspozicijos ją ištoformų ir temų įvairovė yra pasta- bulino iki ekstazės. Todėl svarbu ne
rųjų dešimtmečių tikrovė. Gaila, tik ką pamatysime ten nuėję, bet ir
kad veikė tik iki rugsėjo 1 dienos. kaip mums tai bus parodyta. Vis neGeros parodos trumpo veikimo palieka jausmas, kad iš už kokio goskausmas gerai paaiškina kultūri- tikinio labirintą primenančio pasninkų karštį susidūrus su dažniausiai tato kambario išlįs Varnelio galva
labai paviršutiniškai parengtų milijo- ir akimirką stebės įsivaizduodama,
ninių projektų viešosioms erdvėms kad yra nematoma. Fiziškai Varnepristatymais. Metų metais prakaitavi- lio nebėra, lankytojams atverti jo
mas už grašius atrodo dar komiškiau gyventi kambariai, bet jis ten yra,
įsisavinimo fone. Bet grįžkime prie to, kol gyvuoja jo genialiai sudėliotos
kas mūsų stotą stiprina.
struktūros.
Įspūdingo optinio meno maestro
„Išslaptinti“ Kazio Varnelio
buvo ne tik geras ir žymus meninamai-muziejus
ninkas, bet ir laiką pranokęs kolekNe dėl sutapimo, o jau atvirai cininkas bei muziejininkas. Jam imnaujosios Nacionalinio muziejaus ponavo senosios dailės santykis su
vadovės Rūtos Kačkutės valia, Ka- naujuoju menu, šiuo principu rengta
zio Varnelio namai-muziejus veiks ir ekspozicija. Kiekvienas kambarys
kiekvieną dieną, išskyrus pirma- vis kitoks ir kiekviename viskas pridienį, jau ne tik susitarus iš anksto. taikyta būtent tai vietai (site specific).
Ekskursiją galima bus užsisakyti ir Muziejus įdomus pats savaime, bet
toliau bei sužinoti ir pamatyti dau- dar įdomesnis dėl galybės gerų isgiau, tačiau šis ypatingas muziejus torijų, kurias pasakoja muziejininkė
tampa nebe „paslaptimi“.
Gabrielė Paškevičiūtė.
Varnelio muziejus man primena
Kai labai sužavėta muziejaus ir
tuometinio jo vadovo Vido Poš- bedugnį mago cilindrą ne tik dėl
kaus pasakojimais 2010 m. para- klaidžių erdvių, kad gali pasijusti
šiau straipsnį apie prieš pat nosį tarsi Alisa iš stebuklų šalies, bet
esantį (Rotušės aikštėje), bet tarsi ir dėl kolekcijos gelmės. Jo paties
nematomą muziejų, komentatoriai geriausieji optiniai darbai, Goyos
mane gėdino: „redaktorė, ir giriasi, „Kapričių“ originalai, vienetinis
kad tik dabar rado“. Tačiau žinau LDK žemėlapis, o jau knygų lobynemažai iki kaulų smegenų kultū- nas... Retenybė už retenybės, idėja
rininkų, kurie iki dabar taip ir ne- už idėjos, muziejus turi potencialo
nuėjo iki Varnelio. Juokaujama, kad išsiversti dar tūkstančius kartų, ir
buvusi LNM vadovė Birutė Kulnytė puiku, kad yra tam papildomų
geriausiai atliko saugojimo funk- ekspozicijų salė. Ir šaunu, kad duciją, įskaitant ir nuo žiūrovų. Galbūt rys lankymui atdaros, važiuodami
būta laikų, kai ši savybė buvo svarbi. svetur lietuviai galės pamiršti komKoncentracija į lankytojų skaičius pleksus, kad „pas mus tai nieko“ –
man atrodo kaip kitas kraštutinumas. yra perlų įvairiuose lygiuose.
Tačiau panašu, kad naujieji muziejaus
Permainų dar bus
tikslai sutampa su mano balanso tarp
kokybės ir kiekybės lūkesčiais.
Apie permainas Nacionaliniame
Varnelio muziejaus dilemos yra M.K. Čiurlionio dailės muziejuje,
visiškai kitokios nei NDG. Tai vieno ėmus vadovauti Inai Pukelytei (vietoj Osvaldo Daugelio), plačiau pakomentuoti dar negaliu, nors apie
jubiliejų ir informacijos pateikimo
atnaujinimus žinios pasiekia. Suprantama, kad pokyčių iš visų trijų
muziejų bus laukiama ateityje, suprantama, kad jiems prireiks laiko,
visgi kadrai, struktūros ir procedūros nepersimaino staiga. Po įdomių,
daug žadančių direktorių pasisakymų,
aišku, auga ir lūkesčiai: nuo platesnio
profesionalų rato įtraukimo rengiant
ekspozicijas iki parankiai parengtų
pranešimų spaudai ir šypsenų prie
kasos, bet svarbiausia – darbo su
fantastiškais rinkiniais.
Galima tik dar kartą pasidžiaugti,
kad naujieji atėjo tikrai ne tamsiais
laikais, atvirkščiai – per patį pakilimą, kai susidomėjimas muziejais
tik laukia kur įpulti.
K . S to š ka u s n u ot r .
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Dailė

Dešimtojo dešimtmečio kontekstai
Ievos Mediodios paroda „Fiziniai analogai / Iš Niujorko į 90-tųjų Vilnių“ Vilniaus rotušėje
Aistė Kisarauskaitė

Vis tas dejá vu, lydintis kai kurias
parodas, ypač retrospektyvas, nukeliantis į sovietinius Dailės parodų
rūmus. Tik ne Paulinos Eglės Pukytės retrospektyva „Kažkas yra“, vykusi VDA parodų salėse „Titanikas“
paskutinėmis 2018 m. dienomis,
kuruota menotyrininkės Laimos
Kreivytės kartu su autore (kuri yra
taip pat aktyvi meno kritikos lauko
dalyvė ir 2017 m. Kauno bienalės
kuratorė). Paroda anąkart netapo
tiesiog kūrybinio sandėliuko ekspozicija, o kūrybą įkontekstino, aktualizavo kiek primirštus ar nuo nūdienos tolimesniuose laiko taškuose
atsidūrusius kūrinius, sukūrė nuoseklų parodos naratyvą. Ievos Mediodios parodos „Fiziniai analogai /
Iš Niujorko į 90-tųjų Vilnių“ Rotušėje retrospektyva nepavadinsi, nes
ir tam skirta salė nedidelė, darbų ne
tiek daug, nors ekspozicija apima
beveik visą menininkės kūrybinį
laikotarpį nuo 1992 m. iki dabar,
bet būtent čia veikiama pagal senąją
(reprezentavimo) parodų kuravimo
tradiciją – tiesiog iškabinti ant sienų
darbai palieka žiūrovą (ypač mažiau
žinantį ar jaunesnį) klaidžioti vaizduose, nesuteikiant jokios informacijos apie laiko ar net žemyno kontekstą. O gaila, nes čia buvo galima
kurti reklamines odes, atverti istorinius rakursus ar tiesiog suteikti daug
informacinio malonumo.
„Skirta Miegamajam“
Tarkim, parodoje eksponuojamas „Skirta Miegamajam“ (1995)
dalyvavo vienoje iš pirmųjų stambių atgautos nepriklausomybės
parodų – Sandros Skurvidaitės ir
Raimundo Malašausko kuruotoje
trečiojoje Soroso meno fondo parodoje „Dėl grožio“. Parodoje dalyvavo Akademinio pasiruošimo
grupė, Aidas Bareikis, Darius Girčys, Karla Gruodis, Leila Kasputienė, Žilvinas Kempinas, Svajūnas
Kižys, Dainius Liškevičius, Julius
Ludavičius, Ieva Martinaitytė, Jonas
Mackonis-Mackevičius, Vytautas
Mikšionis, Audrius Novickas, Valdas Ozarinskas, Artūras Raila, Šarūnas Sauka, Augustinas Savickas, Vincas Smakauskas, Svajonė ir Paulius
Stanikai, Mindaugas Šimkus, Gintaras Znamierowskis, Darius Žiūra.
„Pagrindinė parodos „Dėl grožio“ idėja – analizuoti šios pamatinės estetinės kategorijos prigimtį
ir raiškos būdus. Pasak kuratorių,
atrinkdami kūrinius jie vadovavosi
savo subjektyvia nuomone, parodą
konstravo polilogo ir kontrasto
principu, nesiekė pateikti atsakymų
į klausimus, kas yra grožis ar menas,
o provokavo žiūrovus mąstyti ir norėjo sukelti jų abejones.“ (in: Julija
Fomina, „Šiuolaikybės išradimas“,
Artnews.lt, 2016 m. gruodžio 10 d.) Į
grožį buvo siūloma žvelgti kritiškai,
10 psl.

kaip į vieną pagrindinių idėjų, kuria
buvo įprasta aiškinti meno prigimtį,
ir drauge – kaip į produktyvią tyrimo kategoriją, galinčią atskleisti
grožio transformacijas ir šios idėjos (ne)relevantiškumą šiuolaikinio
meno praktikose.“ (Ten pat.)
Net ir buvusieji toje parodoje
turbūt blankiai pamena daugelį ten
rodytų kūrinių – mūsų selektyvioji
atmintis pasilieka tik kelis tuomet
aktualiausius fragmentus, o jaunesnei kartai kodas „Dėl grožio“ apskritai mažai ką sako. Taigi, priminti
šią vieną iš parodų pionierių, šiuolaikinės kuratorystės pradžią Lietuvoje verta, nes aktualūs ne tik joje
kelti klausimai. Tiesą sakant, toji
„Dėl grožio“ vis dar atrodo gerokai
konceptualesnė nei dabartinė paroda
Rotušėje. Negali dėl to kaltinti autorės, tačiau gaila, kad kuratorius, pats
aktyvus Lietuvos meno perversmų
dalyvis, praleido progą prisidėti prie
parodos savo prisiminimais ir žiniomis (nepyk, Virgi, nepyk).
Tokia parodų rengimo praktika,
žiūrovų liūdesiui, egzistuoja ir yra
dažna viešnia mūsų meno padangėje. Neseniai Rotušėje veikusi Gintauto Trimako paroda „Tavo bažnyčios“ taip pat liko vaizdų rinkiniu (o
Trimakas visuomet skelbė kovą atvaizdui ar bent jo atpažįstamumui).
Kaip teigia menininkas: „Vaikščiodamas po „Savąjį“ miestą stengiuosi
žiūrėti kiek įmanomai toliau, dangaus link. Pasilabinu su Vilniaus
bažnyčiomis. Kai surandu savuosius atramos „taškus“, imu su savimi
medinuką ir vaikščioju drauge su
savo vilniečiais „mokytojais“ – Juozapu Čechavičiumi, Stanislovu Filibertu Fleri, Janu Bulhaku.“ (Iš parodos anotacijos.) Autorius kviečia
pasivaikščioti drauge, bet nutyli
informaciją apie atskirų fotografijų sukūrimo metus (ciklas kurtas
nuo 1989 m.), o būtų svarbu suvokti
ir tai, kaip kito Vilnius, būtų buvę
prasminga ir įvardinti bažnyčias, o
autoriaus anotacijoje minimos sąsajos su senaisiais Vilniaus fotografais – „mokytojais“ lieka neaiškios,
mums pateikiant tik paties Trimako
sukurtus vaizdus. Kartais menininkai tiki, kad kontekstualizuoti privalo ne jie, o kuratoriai. Jų nesant,
kalti lieka laiku neapsireiškusieji ir
nepanorusieji kuruoti.
Ievos Mediodios paroda taip pat
vilioja istorijos fragmentais, nors atveria portalus ir į futuristinę ateitį,
siūlo keliauti neuronų impulsais,
per venas ir arterijas, per vieno
žmogaus kūrybinę biografiją ir
per Žemės raidos tūkstantmečius,
žvelgti į ląstelių vidų, širdies darbą,
organų, kūno funkcionavimą ar į
kosminių ledynų pasaulius. Atidžiau pažvelgus matyti, kad autorės pasaulis ryškiai padalintas į du –
anuomet Lietuvoje ir dabar JAV. Du
pasauliai, dvi jausenos, nors iš tiesų
glaudžiai sujungtos tomis pačiomis
venomis, neuronais.

Ieva Mediodia, Perskirstymas. 2017 m.

Taigi, tai, kas „Skirta Miegamajam“, dabar kabo prabangioje Rotušės salėje, vis rodydamas į moters
(liudiju – autentišką, dar tais laikais
autorės pasakotą) istoriją apie mylimą vaikystės triušiuką, kurį vieną
dieną senelis papjovė ir pagamino
iš jo maistą. Pasakojimą apie ausyse
skambantį gyvuliuko cypimą, kviečiant pamąstyti apie malonybinius
vardus, kuriuos taip dažnai taria vyrai – „zuikuti“. Dirbtinės gėlės (gebenės) vejasi iš moters lūpų, žodžius
versdamos mirtimi, manifestuodamos mirtį, kaip ją praneša visos gyvūnų iškamšos. Ir nenuostabu, kad
šis kūrinys siejasi su psichoanalize,
feministine savimone, su erotinėmis,
kaip ir archajinėmis, zuikio, medžioklės, skerstuvių reikšmėmis. Miegamojo istorijos.
„Mūsų skausmai“
Kitas kūrinys turėtų būti pirmasis,
nes yra dar iš 1992 metų, kai Dailės akademijoje pusmetį dėstė iš
Niujorko atvykęs Kęstutis Zapkus.
To atvykimo reikšmė dar ir dabar
nėra pakankamai pabrėžta, nes būtent jis buvo vienas iš tų pagrindinių variklių, įsukusių šiuolaikinio
meno karuselę Lietuvoje, teikiančių studentams didžiulius masyvus
informacijos, kuri tuomet, nesant
interneto, buvo prieinama sunkiai,
inspiravusių ir palaikiusių, pritaikiusių šiuolaikinius dėstymo metodus.
Kaip rašo Laima Kreivytė,
2014-aisiais rengusi jubiliejinę „Gerų
blogybių“ parodą „Inversija. Blogos
gėrybės“, Zapkaus studentai „aktyviai
dalyvavo vieni kitų darbų aptarimuose,
netgi kūrė bendrą diplominį darbą –
devynias drobes, sukomponuotas iš
devynių stačiakampių, iš kurių tik
vienas buvo originalas, o kiti – bendrakursių darbų kopijos. (Tiesa, jo neleista gintis.) Tai išryškino nehierarchinį kūrybos ir bendradarbiavimo
supratimą.“ (Iš parodos anotacijos.)

A u to r ė s n u ot r .

Viena iš Zapkaus dėstymo metodo performansų mieste, žemės meno;
dalių – reikalavimas rašyti dienoraštį- jų veikla įsibėgėjo dar Sąjūdžio mesavianalizę. Šio savęs tyrimo rezul- tais ar netrukus po nepriklausomytatas – Ievos Martinaitytės (dabar bės atgavimo). (...) Grupė menininkų,
Mediodios) kūrinys „Mūsų skaus- pasivadinusių „Geromis blogybėmis“,
mai“ (1992). Šis darbas įdomus tiek parodą surengė tuometiniame Šiaupačios autorės kūrybos perspektyvoje, rės miestelyje, apleistame buvusių
nes aiškiai rodo perėjimą nuo duslios kultūros namų pastate.“ (7 meno
pilko kolorito neoekspresionistinės dienos, 2004-07-23, Nr. 624)
tapybos, taip pirštos kitų naujai atė„Infantili Laisvės Idėja“
jusių dėstyti menininkų, prie labiau
Paskutinis kūrinys, kuriam dar
analitinio metodo, rodo posūkį į fenorėtųsi
suteikti istorinę persministinį diskursą, išlaikant visiems
pektyvą,
taip
pat ir aktualizuoti
lietuviškos parodos dalies darbams
šiandienos
kontekste,
yra „Infanbūdingą konstantą – moters kūno,
skausmo, mirties, raganiškų, šama- tili Laisvės Idėja“ (1996), sukurtas
niškų ar katalikiškų ritualų mišinį, jau prieš autorei išvykstant į NiuPeterio Greenaway’aus filmų įtaką. jorką. Jis kvestionuoja tuomet taip
Menininkė pasakoja, kad dėstant neseniai įgytą laisvę. Kodėl? Verta
Zapkui tokių darbų buvo sukurta 8. prisiminti gariūnmetį, kai kultūrininkai buvo atsidūrę gyvenimo ir
„Nature Morte“
pragyvenimo užribyje, banditizmo
Dar vienas aptarimo vertas kū- siautėjimą, kaip sako menininkė –
rinys yra „Nature Morte“ (1996), baisu būdavo vakarais eiti gatve. Ir
nes jis mena dar vieną reikšmingą vėlgi, sakyčiau, kad šis darbas vis
pirmojo Nepriklausomybės de- dar tikrina mūsų laisvės supratimą,
šimtmečio parodą „Banginio pilve“ tapdamas dabar ypač aktualus. Kai
(1995). Tiksliau, jis yra nuoroda į du vieno miesto meras gali savavališkai
kitus savo „brolius“, kurie buvo su- spręsti tautos atminties klausimus,
kurti 1995-aisiais, bet kaip tie dino- o paminklų nuėmimas numatytas
zaurai dėl savo dydžio neišgyveno. partijos programoje, nė nesistenBuvo sunaikinti, nes nebuvo kur giant kreipti dėmesio į kultūrininkų
tokių laikyti. Yra išlikęs tik vieno skundus, kai Kultūros ministerija
kūrinio fragmentas – menininkės sprendžia centrinio Vilniaus gamautoportretas. Apie šią parodą taip tinio (ne tik kultūrinio) rezervato –
pat rašyta mažai, informacijos iš- Kalnų parko – likimą, projektuolikę nedaug, į knygą „(Ne)priklau- dama ten statybas, kurios rezervate
somo šiuolaikinio meno istorijos“, apskritai negalimos pagal įstatymą,
sudarytą Vytauto Michelkevičiaus o Gedimino kalnas, Misionierių anir Kęstučio Šapokos, paroda nepa- samblis ir Trakų Vokės parkas sunioteko, nors, kaip mini Dovilė Tum- koti politikų valia (ar dėl valios stopytė straipsnyje „Kas rašo šiuolaiki- kos), belieka paklausti: ar mūsų laisvė
nės dailės istoriją?“, svarbų posūkį tikrai nėra toji pati infantili gariūnneinstitucinio meno link žymi bū- mečio gaujų siautėjimo laisvė? Bent
tent projektas „Banginio pilve“. „Tai jau nuotaika, kurią priminė Ieva Mebuvo pirmas didesnis meno, išsi- diodia, – kai nesinori išeiti į gatvę, – ta
veržusio iš „baltojo kubo“ sienų, pati, nesvarbu, kad dabar siautėja ne
reiškinys (neskaitant Mindaugo Vilniaus brigada, o medkirčiai.
Navako skulptūrinių intervencijų,
„Post Ars“ ir „Žalio lapo“ akcijų, Paroda veikia iki rugsėjo 7 d.
7 meno dienos | 2019 m. rugsėjo 6 d. | Nr. 27 (1306)
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Lyg veidrodyje
Nauji filmai – „Vieną kartą Holivude“
Živilė Pipinytė

Kiekvienas naujas Quentino Tarantino filmas priverčia susimąstyti,
kas dabar yra kinas, nes, regis, to
savęs klausia ir režisierius. Tiesa, atsakymų jis ieško „restauruodamas“,
sugrąžindamas į apyvoką skirtingus
kino istorijos sluoksnius. Tarantino
nėra kino be praeities: kad ir apie ką
pasakotų jo filmas, atrama visada
bus ekskursas į vieno ar kito žanro,
stiliaus, personažo, net kameros rakursų istoriją. Būtent tai, nors ir netiesiogiai, sufleruoja atsakymą, kad
kinas ir dabar yra ne politiškai korektiškų atsakymų į svarbius klausimus rinkinys, o daugiau nei šimtą
metų tobulintas būdas suvokti save,
tikrovę ir laiką.
Žiūrėdama devintąjį Tarantino filmą „Vieną kartą Holivude“ („Once Upon a Time in...
Hollywood“, JAV, D. Britanija, 2019)
džiaugiausi, kad režisierius manęs
nešviečia, nemoko, kaip traktuoti
vieną ar kitą socialinį reiškinį ar
psichikos ligą, neverčia gilintis į
postkolonijinę tapatybę, kultūros
apropriacijos problemas, bet siūlo
kartu patirti kino galimybes – jo
kalbos niuansus, aktorių žvilgsnių
ar kameros judesio grožį, ironiškus
dialogus ir vaizdų paraboles. Pasinerti į svetimą laiką.
Laiko tėkmę junta ir pagrindiniai filmo veikėjai – aktorius Rikas

Daltonas (nuostabus Leonardo DiCaprio) bei jo dubleris, kaskadininkas Klifas Butas (dar nuostabesnis
Bradas Pittas). Kadaise Rikas vaidino filmuose, bet dabar filmuojasi televizijos serialuose, vaidina
blogiukus ir net be garsaus agento
Marvino Schwartzo (Al Pacino)
postringavimų suvokia, kad jo šlovės metai – praeityje. Kažkas keičiasi: permainos jau kybo ore, bet
dar iki galo nesuvokiamos. Rikas tebegyvena prabangioje viloje, tačiau
vis daugiau geria ir vis geriau suvokia, kad agento siūlomi italų „spagečių vesternai“ – vienintelis būdas
bent trumpam pristabdyti žemyn
besiritančią karjerą. Retkarčiais jis
viltingai žiūri į kaimynų sklypą –
šalia neseniai įsikūrė didžioji Holivudo viltis Romanas Polanskis
(Rafał Zawierucha) ir jo žmona
Sharon Tate (Margot Robbie). Tačiau kad ir kaip būtų sunku, Rikas
visada gali atsiremti į vyrišką Klifo
petį. Šis ne tik dubleris, bet ir vairuotojas, guodėjas, namų tvarkytojas. Apie Klifą sklando legendos, esą
jis kariavo, nužudė savo žmoną ir
išsisuko. Šiuos fiktyvius filmo veikėjus Tarantino prisodrino atpažįstamais vaizdais, kuriuose tiek nuorodų į matytus filmus ar girdėtus
faktus (man užteko dubens su ledu
grimo kambaryje, į kurį Rikas kaip
koks Paulas Newmanas panardina
veidą), kad nė minutei nesuabejoji
jų autentiškumu.

Tarantino tarsi Marcelis Proustas nuo pat pirmųjų kadrų panardina į epochą: „Playboy“ vakarėlio
siautulyje rodo jos simbolius Steve’ą McQueeną ir Michelle Phillips,
verčia klausytis radijo, įsižiūrėti į
plakatus, vedžioja po kino studijų
labirintus, Los Andželo gatvėse
rodo šiukšlių konteineriuose besikuičiančius hipius, o Tate kelionė į
knygyną atsiimti dovanos vyrui – pirmojo Thomo Hardy romano „Tesė
iš d’Erbervilių giminės“ leidimo –
baigiasi kino teatre, kur aktorė
laiminga žiūri į save didžiajame
ekrane (Tarantino rodo fragmentą
su tikra Sharon Tate). Neprikibsi
nei prie audinių ar batų faktūrų,
nei prie autentiškų detalių (prižėlusi Klifo vežamos jaunutės hipės
pažastis), kartais net atrodo, kad
junti ne tik laiko ritmą bei spalvas,
bet ir aromatą – tokia ryški ir įtikinama Tarantino 1969-ųjų Holivudo
vizija. Ji apima ir Riko vaidmenų ar
filmavimo epizodus. Tarantino ne
tik meistriškai kuria „kiną kine“, bet
ir ironiškuose dialoguose subtiliai
komentuoja Holivudo praeitį – kad
ir galingą jo sukurtą Laukinių Vakarų mitą – ir dabartį – ko vertas
Riko pokalbis su aštuonerių metų
partnere, mergaite, išdėstančia jam
savo pažangias pažiūras į kino vaidybos meną. Režisierius elgiasi
taip, lyg rodytų 1969-ųjų Holivudą
veidrodyje, kuriame atsispindi ir jo
dabartis.

„Vieną kartą Holivude“

Kiekvienam personažui Tarantino duoda ilgesnę sceną, perteikiančią jo esmę. Tate tai yra scena
kino teatre, Rikui – filmavimas, per
kurį jis vis pamiršta savo iš anksto
kruopščiai surepetuotą tekstą, Klifui – komiškos muštynės su pasipūtėliu Bruce’u Lee ir apsilankymas
Mansono gaujos perimtoje rančoje,
kurioje anksčiau buvo kuriami filmai. Riko pasivaikščiojimas po
rančą tiksliai parodo, kas Holivudui buvo Alfredo Hitchcocko „išrastas“ saspensas. Šiame epizode
Tarantino neskubėdamas mėgaujasi visomis kino saspenso galimybėmis, o Bruce’as Dernas, regis,
vaidina ne tik rančos savininką
George’ą Spahną. Tarantino suteikia jam (beje, kaip ir kiekvienam šio
filmo personažui) simboliškų poteksčių: Spahnas – ir aklas pranašas Tirezijas, ir netolimos Holivudo
ateities simbolis. Visą filmą, kuris
iš tikrųjų yra komedija, Tarantino

ironija neatskiriama nuo nostalgijos – ironija ir nostalgija persmelkia
ir sujungia skirtingus „Vieną kartą
Holivude“ sluoksnius (prisiminimų,
citatų, užkadrinio pasakotojo, kameros kuriamo ritmo ir pan.), pabrėžia kartėlio persmelktą pabaigos jausmą: viena epocha baigiasi,
o kita prasideda Italijoje iš naujo
perkuriamais didžiaisiais mitais,
kuriuos po kelių dešimčių metų
pažadins pats Tarantino?
Suprantu, kodėl režisierius taip
primygtinai prašė kritikų neatskleisti „Vieną kartą Holivude“ finalo. Jis tikrai netikėtas, ypač žinant
Mansono sektos istoriją. Filmo pabaiga – tikrojo kino triumfas prieš
bet kokius bandymus pakeisti ar
iškreipti jo esmę, priversti tarnauti
istorijai, psichoanalitikams ar ideologams. Kinas Quentinui Tarantino
tebėra didžioji iliuzija, galinti pakeisti tikrovę. Todėl jis vis dar gyvas.

Griaunant tabu

„Kreivės“ pristato Barbaros Hammer filmus
Vilniaus queer festivalis „Kreivės“ –
2014 m. prasidėjusi kultūrinė ir
socialinė iniciatyva. Festivalio rengėjai siekia parodyti bei apmąstyti
prasilenkiančias ir besikertančias
LGBT žmonių patirties kreives. Festivalis prasideda rugsėjo 4 d. „Skalvijoje“. Jo programoje – nauji vaidybiniai, dokumentiniai ir trumpo
metražo filmai iš skirtingų šalių bei
pažintis su amerikiečių menininkės
Barbaros Hammer (1939–2019) kūryba. Rugsėjo 5 d. 19.30 bus galima
pažiūrėti jos filmą „Nitratiniai bučiniai“ („Nitrate kisses“, 1992),
6 d. 19.30 – filmą „Švelnios fikcijos“
(„Tender Fictions“, 1996), 7 d. 19.30 –
ankstyvųjų trumpo metražo filmų
programą. Prieš pastarąją peržiūrą
Hammer kūrybą pristatys kino tyrinėtoja Natalija Arlauskaitė.
Barbara Hammer (1939–2019)
laikoma queer kino pradininke. Ji
buvo viena svarbiausių JAV nepriklausomo kino kūrėjų, sukūrė per
80 filmų, jie rodyti svarbiausiuose
kino festivaliuose. Hammer koliažai, piešiniai, filmai buvo pristatomi jos kūrybos retrospektyvose

Pompidou centre Paryžiuje, MOMA
muziejuje Niujorke ir „Tate Modern“
galerijoje Londone. Hammer ne
vienus metus dėstė kiną Europoje ir
JAV. Ji užaugo Kalifornijoje, su kino
pramone susidūrė nuo mažens, studijavo psichologiją ir anglų literatūrą. Susidomėti savo seksualumu
ir kurti eksperimentinius filmus
apie asmeninį gyvenimą Hammer
paskatino vienos pirmųjų JAV nepriklausomų kūrėjų Mayos Deren
filmas „Popietės tinklai“ („Meshes
of the Afternoon“, 1943).
Ankstyvuosiuose filmuose Hammer susitelkė į tabu temas: mėnesinės, moters orgazmas, lesbiečių
santykiai. 1974 m. sukurtas „Dyketactics“ laikomas pirmuoju filmu,
kuriame parodytas lesbiečių meilės
aktas. Kartu su Jacko Smitho ir Andy
Warholo kūriniais jis priskiriamas
prie vadinamųjų lūžio filmų. Kartu
su „Dyketactics“ ankstyvųjų filmų
programoje bus parodyti „Barbara
Ward niekada nemirs“ (1968) – antrasis filmas, kuriame Hammer fiksuoja kapinių išniekinimą, ir „Superdyke sutinka Madame X“ (1976),
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kuriame režisierė ir Max Almy dokumentuoja savo santykius.
Vėlesni Hammer filmai („Multiple Orgasm“, „Women I love“, „Sync
Touch“, „Doll house“), kuriuose ji
drąsiai, dažnai pasitelkdama autoprezentaciją, tyrinėja moters seksualumą, įrašė režisierės kūrybą į
radikaliojo 8-ojo dešimtmečio JAV
feminizmo judėjimo gretas. Jau kūrybos pradžioje Hammer daug dėmesio skyrė formos klausimams
ir eksperimentavo su 16 mm kino
juosta. Jos dokumentiniams filmams, kuriuose rodomi visuomenės nuomonės marginalizuoti žmonės, būdingas esė pobūdis. Hammer
siekė fiziškai ir psichiškai angažuoti
žiūrovus, įkvėpti juos permainoms.
Jos filmai dažnai sulaukdavo prieštaringų vertinimų, buvo kritikuojami už pernelyg drąsų žmogaus
fiziškumo, senatvės ar intymumo
rodymą.
„Nitratiniai bučiniai“ – pirmas
pilnametražis ir bene garsiausias
Hammer filmas, kuriame ji tyrinėja
LGBT žmonių represijas bei marginalizaciją nuo Pirmojo pasaulinio

karo laikų, pasitelkdama įvairaus
pobūdžio istorinę medžiagą, kino
archyvuose išlikusius kadrus. Pasak Hammer, „Nitratiniai bučiniai“
klausia, kaip užrašoma istorija, ir
skatina žiūrovą – homoseksualų
ar heteroseksualų – rinkti iškarpas, laiškus, knygas, įrašus ir užfiksuotus vaizdus, kad išsaugotų
„Nitratiniai bučiniai“
mūsų kasdienį gyvenimą kaip istoriją“. Filmą pristatys kino tyrinė- išgirdo žodį „lesbietė“ bei suprato,
toja, Linėjaus universiteto dėstytoja kad jis apie ją. Filmą pristatys kino
Dagmar Brunow.
režisierė iš Ukrainos Svitlana Šimko.
1996 m. sukurtas dokumentinis
Hammer ne kartą yra pabrėžusi,
eksperimentinis filmas „Švelnios kad būdama menininkė ji patyrė
fikcijos“ – antroji Hammer autobio- dvigubą marginalizaciją, nes lesgrafinių filmų trilogijos, kurią su- bietės nežiūri eksperimentinio
daro „Nitratiniai bučiniai“ ir „Isto- kino ir yra labiau linkusios į trarijos pamokos“, dalis. Iš mėgėjiškų dicines naracijos formas, o ekspefilmų, nuotraukų, pokalbių, citatų rimentinio kino kūrėjai ir žiūrovai
režisierė kuria koliažą, pasakojantį nesidomi LGBT ar feministinėmis
apie vaikystę imigrantų iš Ukrai- temomis, ieškodami universalesnos šeimoje – mamą, kuri norėjo, nių filmų. 2010 m. Hammer išleido
kad Barbara būtų kaip mažoji ak- autobiografinę knygą „HAMMER!
torė Shirley Temple, ir senelę, dirbu- Making Movies Out of Sex and Life“,
sią nebyliojo kino žvaigždės Lillian kurioje aprašo savo gyvenimą ir meno
Gish virėja. Hammer fiksuoja savo filosofiją.
gyvenimą 8-ajame dešimtmetyje ir
tą momentą, kai 1970 m. pirmą kartą „7md“ inf.
11 psl.
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Atgiję filmai
Artėja „Pirmoji banga“

Rugsėjo 12-ąją „Skalvijoje“ prasidės Theodoras Dreyeris rašė: „Visi gūžkino festivalis „Pirmoji banga“, jau čiojo pečiais ir laikė Christenseną
ne pirmus metus pristatantis anks- bepročiu. Tačiau laikui bėgant patyvąjį kiną. Šiemet festivalio progra- aiškėjo, kad būtent jis užmezgė ryšį
moje – klasikiniai filmai, sukurti XX a. su ateitimi.“
pradžioje skirtinguose žemynuose.
Garsiausią savo filmą „Ragana“
Apie filmus pasakos kino istorikai Christensenas kūrė Švedijoje, kur
ir kritikai, gyvai garsins muzikantai. jį 1918 m. pakvietė „Svensk Filmin-

Seniausi filmai rodomi programoje „Fono-kino-teatras“ („The
Phono-Cinema-Theatre“). Taip
buvo pavadinta kino rodymo sistema, kurią XIX a. pabaigoje išrado
Henri Lioret ir Clement’as-Maurice’as Gratioulet. Jie siekė sinchronizuoti fonografe įrašytus aktorių balsus ir ekrane rodomus kino
vaizdus. Tai buvo pirmas bandymas sujungti garsą ir vaizdą, tačiau
garsinio kino epocha prasidėjo tik
beveik po trisdešimties metų. Vis
dėlto „The Phono-Cinema-Theatre“
seansai 1900-aisiais tapo Pasaulinės
parodos Paryžiuje atrakcija. Juose
buvo galima pamatyti teatro, operos ir operetės, šokių, miuzikholų
pasirodymų fragmentus, didžiausias to laiko garsenybes.
1919 m. pasirodžiusią niūrią Irvino Willato dramą „Už durų“
(„Behind the Door“) prodiusavo
vienas JAV kino pradininkų Thomas Ince’as, o pagrindinį vaidmenį
sukūrė Hobartas Bosworthas, kurio
vardą dabar prisimena tik kino istorikai, nors kadaise jis viliojo minias.
Filme atsispindi ką tik pasibaigusio
Pirmojo pasaulinio karo išgyvenimai. Jo herojus Oskaras – vokiečių
kilmės amerikietis taksidermistas.
Tapęs jūreiviu Oskaras sieks atkeršyti vokiečių povandeninio laivo kapitonui, kaltam dėl jo žmonos mirties. Jis nori nudirti kapitonui odą.
Pasirodymo metais „Už durų“ vadintas antivokišku filmu. 2016-aisiais jis
buvo restauruotas ir po ilgos pertraukos vėl prieinamas žiūrovams.
Filmo „Ragana“ („Haxan“, 1922)
režisierius Benjaminas Christensenas
(1879–1959) – vienas originaliausių
XX a. pradžios kino kūrėjų. Jis buvo
aktorius, prodiuseris, režisierius, scenarijų autorius. Kino istorikai mano,
kad talento danui Christensenui galėjo pavydėti net kino kalbos pradininkas Davidas W. Griffithas. Carlas

Premjeros

„Sombras“
Nacionalinis Kauno dramos teatras
pradeda savo šimtąjį sezoną ir siūlo
jį švęsti apmąstant teatro savastį, istoriją ir dabartį. Į šios teatrinės savianalizės užkulisius pirmasis žiūrovus pakvies režisierius Gintaras
Varnas, rugsėjo 6, 7 ir 8 d. Didžiojoje scenoje pristatydamas spektaklį
„Sombras“ („Šešėliai“).
Šis kūrinys, režisieriaus Varno
eksperimentas, – pamąstymas
apie teatro prasmę ir vertę, kvietimas diskutuoti apie teatro meną
12 psl.

dustri“ vadas Charlesas Magnussonas. Filmo kūrimas truko trejus
metus, jis iki šiol laikomas vienu
brangiausių (galutinė suma taip ir
nenustatyta) ir originaliausių švedų
filmų. „Raganos“ tema – juodosios
magijos ir satanizmo istorija Europoje. Christensenas panaudojo
visas tada žinomas kino išraiškos priemones – filme susilieja ir
skirtingos kino rūšys, ir žanrai, ir
mokslo teorijos (daugiausia režisierius rėmėsi Sigmundą Freudą įkvėpusio psichiatro Jeano Charcot isterijos teorija), o kino triukai iki šiol
stebina meistriškumu.
„Ragana“ susideda iš septynių
dalių ir apima kelių tūkstantmečių
istoriją. Paskutinėje dalyje režisierius formuluoja tezę, kad tam tikri
psichikos reiškiniai, kurie anksčiau pasireiškė juodosios magijos
praktikomis, XX a. įgijo kitas formas, pavyzdžiui, somnambulizmo
ar kleptomanijos. „Ragana“ finansiškai žlugo, buvo sužalota cenzūros,
Prancūzijos katalikų bažnyčia pavadino filmą „niekingu antireliginės
propagandos aktu“. Christensenas
netrukus išvyko į Vokietiją, o nuo
3-iojo dešimtmečio vidurio kelerius
metus kūrė siaubo filmus ir trilerius
Holivude.
Kompiuterinės animacijos laikais sunku įsivaizduoti, kaip anksčiau buvo kuriami animaciniai filmai.
„Princo Achmedo nuotykius“ („Die
Abenteuer des Prinzen Achmed“,
1926) kūrė vokiečių animatorė Lotte
Reiniger (beje, bendradarbiavusi ir
su lėlinės animacijos pradininku
Vladislovu Starevičiumi). Ji išgarsėjo siluetinių iškarpų animacijos
metodu. Šiame filme iš „Tūkstančio
ir vienos nakties“ paimtą istoriją ji
perkėlė į ekraną pasitelkusi iš popieriaus iškarpytus žmonių siluetus.
Reiniger talkino jos vyras Carlas
Kochas ir tada abstrakčios animacijos, o vėliau ir dokumentinio

kino meistras Walteris Ruttmannas. „Princo Achmedo nuotykiai“
laikomi ne tik viena Veimaro respublikos kino viršūnių, bet ir pirmuoju pilnametražiu animaciniu
naratyviniu filmu.
„Pirmosios bangos“ žiūrovų laukia ir vieno svarbiausių pastarųjų
metų archyvo atradimų premjera –
klasikinio Fridricho Ermlerio filmo
„Imperijos nuolauža“ („Oblomok
imperii“, SSRS, 1929) originali versija. Rusų kino istorikai sugaišo
ne vienus metus, skirtingų šalių
archyvuose rado septynias „Imperijos nuolaužos“ versijas, kad
atkurtų filmą tokį, koks jis buvo
1929-aisiais. „Imperijos nuolauža“ –
vienas ryškiausių sovietų kino
avangardo filmų. Jo veikėjas Filimonovas (Fiodor Nikitin) buvo
sužeistas Pirmajame pasauliniame
kare ir prarado atmintį. Po dešimties metų, pamatęs pravažiuojančio
traukinio lange moters veidą, Filimonovas prisimena, kas jis yra, ir
grįžta į Peterburgą. Tačiau jis atsiduria Leningrade. Pasikeitė ne tik
miesto pavadinimas, bet ir žmonės,
jų gyvenimo būdas. Filmo herojus
pradeda ir pats keistis, nes nori tapti
normaliu sovietiniu žmogumi. Tačiau kad taip atsitiktų, jis turi išsižadėti savo praeities, t.y. savęs.
Karelo Antono filmas „Pasmerktoji Tonka“ („Tonka Šibenice“, Čekoslovakija, 1930) ne vienam čekui
ir slovakui tapo pirmuoju garsiniu
filmu jų gimtąja kalba. Melodrama
buvo įgarsinta „Gaumont“ studijoje
netoli Paryžiaus. Jos pagrindu tapo
vokiečių rašytojo Egono Erwino
Kischo romanas, paremtas tikrais
faktais. Filmo herojė – kaimo mergina Tonka, tapusi Prahos prostitute
(vaidmeniui buvo pakviesta gražuolė
Ita Rina iš tuometės Jugoslavijos karalystės). Tonka iš gailesčio sutinka
praleisti naktį su mirti nuteistu nusikaltėliu – išpildyti paskutinį jo prašymą. Bet po šios nakties ji pasmerkiama ir vis labiau ritasi į dugną...
1931 m. pasirodęs filmas „Merginos su uniformomis“ („Maedchen
in Uniform“) buvo pripažintas geriausiu metų vokiečių filmu ir sulaukė žiūrovų simpatijų apdovanojimo Venecijos kino festivalyje

„Birželio naktis“

1932-aisiais. Leontine Sagan ir Carlo
Froelicho (titruose jis vadinamas
„meno vadovu“) filmas užima ypatingą vietą, nes tai vienas pirmųjų
kino pasakojimų apie moterų meilę,
jį sukūrė moteris režisierė. 4-ojo dešimtmečio lietuvių spaudoje „Merginos su uniformomis“ dažnai buvo
pateikiamos kaip aukšto meninio
lygio filmo pavyzdys.
Filme pasakojama apie Potsdame
įsikūrusią merginų internatinę mokyklą, kur mokosi prūsų karininkų
aristokratų dukterys. Griežta direktorė stengiasi riboti mokyklos išlaidas, sakydama, kad vienintelis dalykas, kurio reikia būsimoms kareivių
motinoms, yra disciplina. Jautri
auklėtinė Manuela (Herta Thiele)
įsimyli mokytoją Elizą (Dorothea
Wieck), nes ši vienintelė supranta
dėl mamos mirties išgyvenančią paauglę. Mokytoja skatina Manuelą
tvardytis ir kontroliuoti jausmus,
kai ši prisipažįsta jai meilę.
Todo Browningo filmas „Išsigimėliai“ („Freaks“, JAV, 1932) pasirodymo metais buvo pristatomas
kaip siaubo filmas. Tai dar vienas
pasakojimas apie kerštą. Protiškai
neįgalūs cirko trupės nariai nori
nubausti oro gimnastę ir imtynininką už bandymą nužudyti ir apvogti vieną iš jų. Browningas filmavo tikrus cirkininkus, neįgalius
ir deformuotus žmones (neūžaugas,
Siamo seseris, vyrus ir moteris be
rankų, kojų ir pan.). Šis faktas bei
drastiškos filmo scenos iškart sukėlė daugybę kontroversijų. Studija
MGM sutrumpino filmą, pakeitė jo
pabaigą ir pridėjo prologą. Nepaisant to, žiūrovai filmo nepriėmė. Jis
buvo iš naujo atrastas ir įvertintas
tik 7-ajame dešimtmetyje.
Režisieriaus Alexandro
Esway’aus komedijos „Lažybos“
(„It‘s a Bet“, D. Britanija, 1935) tema

ir menininką, siekiantį nepasiekia- ir kautynių vieta. Teatras – tamsos atsiminti ir persvarstyti šiandienos
mos tiesos. Dramaturginį koliažą labirintas, kuriame klaidžioja per- teatrą, klausdamas, ar jis yra tiesos,
sudaro ispanų poeto, dramaturgo sonažų šešėliai, laukdami kito įsikū- ar melo erdvė. „Spektaklis gimė iš
Federico García Lorcos tekstai bei nijimo. Teatras – erdvė, kuri meilei, mano gana niūrių minčių apie teaištraukos iš italų dramaturgo Luigi nusikaltimui, karui suteikia poetinę tro ateitį, kai nebetiki, nebevaikštai
Pirandello pjesės „Šeši personažai būseną, o fizikai – metafiziką. į spektaklius, nebejauti teatro magiieško autoriaus“. Šis spektaklis – tai Teatras – tai, kas vilioja, gąsdina, jos. Nežinau, ar spektaklis įrodys, kad
intelektuali kelionė į teatro pasaulį, kelia nuobodulį. Teatras – tai peilis, teatras yra ta vieta, kur sakoma tiesa.
kuriame susipina magija ir kasdie- iki pusės panardintas į sapną, bet Tai paaiškės tik premjeros dienomis“,
nybė, realybė ir mistika, tikrovė ir skrodžiantis iki pat būties gelmių. – sako Varnas.
iliuzija, melas ir tiesa, gyvenimas ir
Lorca teigė: „Tikras teatras – tai
Spektaklis kuriamas kartu su
mirtis. Teatras – butaforijos, kar- skliautinis cirkas, kur įeina ir išeina teatru „Utopia“. Spektaklio scenotoninių pilių, netikrų peizažų, lėlių vėjas, mėnuo ir būtybės, nerasda- grafijos dailininkė – Julija Skurair kaukių karalystė. Teatras – sau- mos vietos, kur galėtų pailsėti.“ Var- tova. „Sombras“ atgyja jos kurtos
gus prieglobstis nuo gyvenimo ka- nas, gyvendamas šia Lorcos teatro lėlės iš Claudio Monteverdi madritaklizmų, bombardavimų ir revoliu- vizija, į sceną sugrąžina savos teatrinės galinės operos (rež. Varnas). Koscijų. Teatras – autentiškų tragedijų kūrybos citatas. Režisierius kviečia tiumus kuria dailininkas Juozas

tapo žiniasklaida. Jaunas reporteris susilažina su leidėju, kad mėnesiui išnyks, o jo išnykimas taps
sensacija ir padidins laikraščio tiražą. Žiniasklaida paveiks ir Pero
Lindbergo filmo „Birželio naktis“
(„Juninatten“, Švedija, 1940) herojės
Kerstin likimą. Ji gyvena mažame
miestelyje ir sutinka jūreivį Nilsą.
Netrukus Kerstin jau nori nutraukti
santykius, Nilsas grasina, kad nusišaus, bet šauna į merginą. Kerstin
lieka gyva, apsigyvena Stokholme.
Ji sutinka naujų draugų, bet žurnalistai sužino apie jos praeitį... Vis
dėlto svarbiausia šiame filme – pagrindinį vaidmenį sukūrusi Ingrid
Bergman. Po poros metų Holivude
ji nusifilmuos garsiojoje „Kasablankoje“, taps Alfredo Hitchcocko numylėtine, viena didžiųjų XX a. kino
žvaigždžių.
„Pirmoji banga“ kiekvienais metais primena iškilius japonų kino
kūrėjus. Sadao Yamanaka (1909–
1938) buvo kino klasikų Yasujiro
Ozu, Mikio Naruse’s ir Kenji Mizoguchi amžininkas. Jis pradėjo dirbti
kine vos dvidešimties – buvo scenaristas, režisieriaus asistentas. Tapęs
režisieriumi, per penkerius metus
sukūrė dvidešimt keturis filmus, tačiau išliko tik trys. Filmas „Samurajus ir garbė“ („Ninjo kami fuzen“,
1937) nukels į XVIII a. Japoniją. Jis
sukurtas pagal kabukio teatrui skirtą
pjesę ir realistiškai rodo skurdaus
Edo kvartalo gyventojus, kuriuos
valdo nusikaltėliai. Čia nėra nė
vieno teigiamo personažo, dominuoja satyrinė gaida. Po „Samurajaus ir garbės“ režisierius atsidūrė
armijoje – esą taip norėta nubausti
jį už nepriklausomą požiūrį. Mandžiūrijoje Yamanaka susirgo dizenterija ir mirė.
„7md“ inf.

Valenta. Muzika konstruojama
iš ankstesnių Varno spektaklių –
Onutės Narbutaitės, Vidmanto
Bartulio, Giedriaus Puskunigio,
Claudio Monteverdi kūrinių, taip
pat sefardų (žydų, gyvenusių Ispanijoje iki XV a.) melodijų.
Spektaklyje vaidina gausi teatro
aktorių trupė: Dainius Svobonas,
Vytautas Anužis, Jovita Jankelaitytė,
Vilija Grigaitytė, Gytis Laskovas,
Vaidas Maršalka, Saulius Čiučelis,
Jūratė Onaitytė, Matas Sigliukas, Sigitas Šidlauskas, Liubomiras Laucevičius ir kt.
NKDT inf.
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Ir saldu, ir pavojinga
Krėsle prie televizoriaus

Po atostogų įsijungęs televizorių pa- taip pat suformavo šūkiai. Tačiau
sijutau lyg išmaudytas kičo sirupe: iš tėvo paveldėtas verslas atsidūrė
LRT jį spaudžia iš kardelių – gra- prie bankroto ribos ir Kenis išsižių vasaros pabaigos gėlių. Karde- rengia į Indoneziją kartu su pažįslius visada mėgau ir net pagalvojęs tamu geologu Maiklu (Edgar Raminebūčiau, kad lietuviško reklaminio rez) džiunglėse ieškoti milžiniškų
kičo kūrėjai gali priversti nekęsti turtų. Regis, ambicijų, burbono
gėlių. Pasirodo, gali. LRT kartu su ir pykčio įkvėptas Kenis pamiršo
kardeliais žydi laisvė neturėti skolų, klasiko mintį: su auksu – kaip su
tinkamai vartoti, gaminti kartu su ugnimi: ir šilta, ir pavojinga.
virėja Beata ir kitais žiniasklaidos
„Auksas“ – pirmiausia McCopamėgtais personažais, kurie savo naughey filmas. Aktorius į Kenį,
pavyzdžiu turi liudyti akivaizdžią žinoma, sudėjo daug ankstesnių
žydėjimo naudą. Šie kiekviename vaidintų personažų, bet pilvą užžingsnyje vis kartojami užkeiki- siaugino tikrą. Labiau įgudęs režimai primena sovietmetį, kai įvai- sierius gal būtų sugebėjęs paversti
rūs šūkiai lydėjo kiekvieną žingsnį, šį filmą ir kapitalizmo satyra, ir panes žmogus pats juk nežino, kaip sakojimu apie pabudimą iš amerielgtis. Jam turi vadovauti išmintin- kietiško sapno. Bet pas mus panagesni. Sakysite, kad perdedu, bet ką šūs į Kenio sapnai – vis dar ne tik
pagalvojote išgirdę kitą panašų šūkį „gyvenimo būdo“ ar „stiliaus“ laidų
per LRT: „Klausyti – reiškia jausti“? siužetai, bet ir politikų programos,
Aš iškart prisiminiau Orwellą. Gal tad pamatyti, kaip tai atrodo iš šatodėl, kad tiek daug jo personažų lies, gal ir pravers, juolab kad filmą
kasdien matome televizorių ekra- įkvėpė tikra istorija.
nuose ir internete.
Ridley Scotto filmą „Marsietis“
Stepheno Gaghano filmo „Auk- (TV3, 7 d. 21 val.) taip pat verta
sas“ (LNK, 9 d. 22.30) veikėją Kenį pasižiūrėti dėl aktoriaus Matto Da(pasak Matthew McConaughey, tai mono ir dėl optimistinės intonacimėgstamiausias jo vaidmuo), regis, jos. Damonas vaidina astronautą

Marką, kuris lieka vienas Marse, bet
nenusimena, pasiraitoja rankoves
ir imasi darbo, nors NASA ir neskuba jo gelbėti. Scotto filmas man
padvelkė vaikystės skaitinių dvasia,
kad ir Jules’io Verne’o romanais, kurie įdiegė tikėjimą žmogaus protu
ir jo dvasios stiprybe. „Marsietis“
primena „Klausyti – reiškia jausti“
laikais pamirštas tiesas, kad problemas galima išspręsti, o klaidas
ištaisyti, jei tik pradėsi mąstyti. Todėl siūlyčiau filmą rodyti kiekvieną
rugsėjo 1-ąją vietoj garsių politikų
ir žymių tėvų vizitų. Ko jau ko, o
mąstyti, ir dar savarankiškai, jie tikrai „Auksas“
neišmokys.
Aktorę Rossy de Palmą žino Pe- viešnia, kad prie stalo būtų išvengta „grietinėlės“ satyrą, liūdną meilės isdro Almodovaro gerbėjai. Ji iš Al- nelemto skaičiaus „trylika“. Tačiau toriją, pasakojimą apie socialinius
modovaro pasaulio, bet prigijo ir Marija susidomi anglas prekiauto- skirtumus, kurių neįmanoma išrežisierės Amandos Sthers filme jas meno kūriniais. Pamažu ji pra- trinti, nes jie paprasčiausiai neištri„Madam“ (LRT, 7 d. 23.10), ku- dės atrasti turtingųjų ir gražiųjų pa- nami. Deja, režisierė pati pasimetė
riame tapo turtingų amerikiečių saulio malonumus.
tarp farso ir dramos, bet „Madam“
(Toni Collette ir Harvey Keitelis)
Jei tikitės kažko panašaus į „Žmo- pabaiga nežada socialinio teisingumo
Paryžiuje tarnaite. Marija – ties- nių“ pasakojimą, nuvilsiu, nes „Ma- triumfo. Tai pasakų prerogatyva.
muka ispanė imigrantė, suaugu- dam“ – ne tik tradicinė prancūziška
Jūsų –
sios dukters mama. Vieną vakarą komedija, kurioje vienas melas skaprietaringa šeimininkė liepia Ma- tina kitą ir taip sukasi smagi žmoJonas Ūbis
rijai persirengti vakariniais drabu- giškų silpnybių karuselė. Sthers turi
žiais ir apsimesti iškilmingo vakaro daugiau ambicijų. Ji kuria Paryžiaus

Kino naujienos trumpai
Pagal užsienio žiniasklaidą
Tęsiasi Venecijos kino
festivalis
Nuo rugpjūčio 28 d. Venecijoje
vyksta seniausias pasaulyje tarptautinis kino festivalis, šiemet surengtas 76 kartą. Jį atidarė japonų
režisieriaus Hirokazu Kore-edos
filmas „Tiesa“ („La vérité“), kuriame pagrindinius vaidmenis sukūrė Catherine Deneuve ir Juliette
Binoche. Deneuve vaidina motiną –
kino žvaigždę, gyvą legendą, Binoche – jos dukterį. Japonų režisierius
dažniausiai gilinasi į sudėtingus
šeimos santykius. „Tiesa“ pasakoja
apie motinos ir dukters pastangas
išsiaškinti tiesą. Tai pirmas režisieriaus filmas, kurtas Europoje. Dėl
„Auksinio liūto“ konkurse iš viso
kovoja 21 filmas, tarp jų – naujausi
Romano Polańskio, Steveno Soderbergho, Pablo Larraino, Roy’aus
Anderssono kūriniai.
Pasak festivalio meno vadovo
Alberto Barberos, Venecijos programa atspindi pagrindines šiuolaikinio kino kryptis: „Režisieriai
atsuko kameras į moteris ir pasakoja apie jų vaidmenį visuomenėje.
Jie taip pat rekonstruoja istorinius
įvykius, kurie buvo pamiršti arba
kurių reikšmę iškraipė ideologai.
Net ir pasakodami apie dabartį autoriai nebėga į išgalvotus pasaulius,
bet, padedami kino kameros, kuria

aštrų dabarties, jos problemų ir iššūkių paveikslą.“
Tačiau kritikai pabrėžė, kad programoje ir vėl stinga moterų režisierių filmų, o kai kuriuos festivalio direkcijos sprendimus pavadino
„provokuojančiais“, mat programoje
„Sconfini“ bus rodomas prieš trejus
metus išprievartavimu apkaltinto
Nate’o Parkerio filmas „American
Skin“, o pagrindiniame konkurse
dalyvaujantis Romano Polańskio
„Aš kaltinu“ („J’accuse“) papiktino
žiuri pirmininkę – argentiniečių režisierę Lucrecią Martel, mat jį pasirinkdamas festivalis, anot režisierės,
atsisakė meetoo dvasios.
Xavier Giannoli ekranizuoja
„Žmogiškąją komediją“

bus sutelktas į Pileckio pabėgimo
iš konclagerio epizodą, ar į jo pastangas, kad pasaulis sužinotų apie
nacių nusikaltimus žydų atžvilgiu.
Taip pat nežinoma, kas bus filmo
režisierius ir kas atliks pagrindinius
vaidmenis. „Medžiotojo“ gamyba
užsiims Varšuvoje įsikūrusi firma
„Madants“, tarp kurios projektų –
šiemet „Kino pavasaryje“ rodytas
Claire Denis filmas „Gyvenimas
aukštybėse“.
Michelle Obama taps serialo
veikėja
Kadras iš filmo „Tiesa“

kostiuminį filmą, kurio veiksmas
nukels į XIX a. Prancūziją. Pagrindinį vaidmenį filme kuria Benjaminas Voisinas, taip pat vaidina
Gérard’as Depardieu, Vincent’as
Lacoste’as, Jeanne Balibar, Cécile
de France ir pirmąkart prancūziškame filme pasirodantis Kanados
režisierius bei aktorius Xavier Dolanas. Filmavimas truks iki spalio
pabaigos. Filmo biudžetas – 18,7
milijono eurų.

Prancūzų režisierius Xavier
Giannoli („Apsireiškimas“) pradėjo
ambicingą projektą – ekranizuoja
Balzaco „Žmogiškąją komediją“.
Pasak filmo prodiuserio Olivier
Delbosco, Giannoli apie tai svajojo
trisdešimt metų. Režisierius yra didelis Balzaco kūrybos žinovas. Filmui jis pasirinko „Prarastas iliuBrangiausias lenkų kino
zijas“, pasakojančias apie jauną
istorijoje filmas
poetą Riubamprė, kuris svajoja
tapti rašytoju ir palieka Angulemą,
Lenkijoje bus kuriamas filmas
kad užkariautų Paryžių. Priešingai „Medžiotojas“ („Ochotnik“) apie
nei dauguma Balzacą mėgstančių Witoldą Pileckį – Lenkų armijos
sušiuolaikinti kūrėjų, Giannoli kurs rotmistrą, Armijos Krajovos karį,
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pasipriešinimo Aušvico koncentracijos stovykloje organizatorių ir Varšuvos sukilimo dalyvį, kuris komunistų
buvo nuteistas ir 1948 m. sušaudytas.
Pileckis (1901–1948) artimai susijęs
su Vilniumi, į kurį kartu su tėvais iš
Karelijos persikėlė 1910 metais.
Filmo biudžetas – 149 milijonai
zlotų. Lenkų kino istorijoje dar nebuvo tokio brangaus filmo (iki šiol
brangiausias Jerzy Kawalerowicziaus „Quo vadis“ kainavo 76 milijonus). Lenkų kino meno institutas „Medžiotojui“ skyrė 6 milijonus
zlotų, bet filmą finansuos amerikiečiai. Jis ir bus kuriamas pirmiausia
turint omenyje JAV ir Vakarų kino
rinkas. Kol kas nežinoma, ar tai
bus biografinis filmas, ar dėmesys

JAV kuriamas serialas „Pirmosios ponios“ („First Ladies“), kurio
tema – pirmųjų JAV ponių asmeninis gyvenimas. Viena pagrindinių
pirmojo serialo sezono veikėjų bus
Michelle Obama. Ją suvaidins „Oskaru“ apdovanota Viola Davis, kuri,
beje, yra ir viena serialo prodiuserių. Su savo heroje ji yra ne kartą
susitikusi. Pirmąjį serialo sezoną
dėmesio centre taip pat atsidurs
Eleanor Roosevelt ir Betty Ford.
Veiksmas nukels į rytinį Baltųjų
rūmų sparną, kuriame dažniausiai įsikuria pirmosios ponios ir
jų personalas. Serialo kūrėjai nori
parodyti, kokią įtaką JAV prezidentų sprendimams turi jų žmonos.
Premjeros data kol kas nežinoma.
Parengė Ž. P.
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Rugsėjo 6–15
Parodos

MO muziejus

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Pylimo g. 17

galerija

Vilnius

Paroda „Mūsų asmenukė“

Vilniaus g. 39 / 6

Nacionalinė dailės galerija

Valdovų rūmai

Paroda „Ežiukas – Mažasis Princas kosmi-

Konstitucijos pr. 22
Atnaujinta XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos
dailės ekspozicija

Katedros a. 4

niame ūke“

Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-

Vilniaus rotušė

gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m.

Didžioji g. 31

Vilniaus paveikslų galerija

Maskvos caro priesaika“

Didžioji g. 4

Paroda „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

unijos miestas“

iki 7 d. – Ievos Mediodia paroda „Fiziniai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Šiuolaikinio meno centras

analogai / Iš Niujorko į 90-tųjų Vilnių“

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Vilnius dailėje. 1939–1956“
Jono Rustemo paveikslas „Veneros gimimas“ 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 gimnazijos mokinių braižyti žemėlapiai“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
iki 8 d. – paroda „Orų dienoraščiai“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Ingrydos Suokaitės ir Rolando Helmerio
kūrybos paroda „Abstraktu –
geometriška – konkretu“
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“

Vokiečių g. 2

Mindaugo Vegio tapybos paroda
„Išbandymai“

nuo 9 d. – paroda „Leonardo & Friends“

nuo 6 d. – Koenraado Dedobbeleerio

Namų galerija „Trivium“

paroda „As Long As it Is Striven after, it

Vilkpėdės g. 7–105

Goes on Expanding“

Ievos Mediodios piešinių paroda

nuo 6 d. – grupinė paroda „Who‘s Werner?“

Prancūzų institutas

VDA parodų salės „Titanikas“

Didžioji g. 1

Maironio g. 3

Dano Hermouet (Prancūzija) paroda „Kin-

VDA Telšių fakulteto dėstytojų kūrybos

tanti vienatvė“

darbų paroda „Geriausi laikai“
Irmos Stanaitytės-Bazienės personalinė
paroda „Guggingo sodas“
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44
Dianos Zabielaitės personalinė paroda
„Būsena / Tėkmė“
VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 14 d. – Annelies Slabbynk personalinė

Užupio meno inkubatoriaus galerija
„Kalnas“
Krivių g. 10 A
Marijos Černiavskaitės personalinė paroda
„Dropout“
Baltijos gintaro meno centras
Šv. Mykolo g. 12
nuo 11 d. – Lauros Motiejūnaitės paroda
„Tekstilės ir juvelyrikos jungtis. Gintaro
pluoštas“

paroda „Netobulas kūnas“

Rašytojų klubas

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /

K. Sirvydo g. 6

meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
Jurgos Šarapovos personalinė paroda
„Apsišaukėlis“

Valdemaro Šoblinsko fotografijų paroda

Dailė
Įveikti naujų parodų gausą Vilniuje padės Lietuvos tarpdisciplininio
meno kūrėjų sąjungos jau ketvirtą kartą organizuojamas Vilniaus galerijų
savaitgalis (rugsėjo 5–8 d., vilniausgalerijusavaitgalis.lt), ir atidarysiantis
naują galeriją „Atletika“ (Vitebsko g. 21, Vilnius) rugsėjo 6 d. 19 val., ir
nuvesiantis į garsias ir mažiau girdėtas vietas. O kas galit, rugsėjo 9–15 d. dar
yra pretekstas nuvažiuoti į Nidą, kur vyks senas tradicijas turintis tarptautinis fotografų seminaras „Nida 2019“. Be nuostabios gamtos, jūsų laukia
paskaitos, meninės dirbtuvės, menininkų prisistatymai, parodų atidarymai,
naktinės projekcijos Nidos viešosiose erdvėse, neformalūs susitikimai su
seminaro lektoriais ir svečiais. Daugiau: photography.lt.
Muzika
Wolfgangas Amadeus Mozartas karaliaus Paliesiaus dvare! Rugsėjo 15 d.
14 val. Lietuvos kamerinis orkestras bei solistai fleitininkas Vytautas Sriubikis ir arfininkė Joana Daunytė interpretuos Mozarto Koncertą fleitai ir
arfai, Simfoniją Nr. 29, nuotaikingą Divertismentą Nr. 3 ir populiariąją
serenadą „Mažoji nakties muzika“.
Teatras
Rugsėjo 6, 7 ir 8 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre įvyks Gintaro
Varno spektaklio „Sombras“ (liet. šešėliai) premjera pagal Federico García
Lorcos ir Luigi Pirandello kūrinius. Režisierius kviečia permąstyti teatro
prasmę ir vertę, leistis į intelektualią kelionę po teatro pasaulį, kuriame
susipina magija ir kasdienybė, realybė ir mistika, tikrovė ir iliuzija, melas
ir tiesa, gyvenimas ir mirtis.
Rugsėjo 10–15 d. Vilniuje vyks 14-asis tarptautinis šiuolaikinio cirko
festivalis „Naujojo cirko savaitgalis ’19“, pristatantis 11 spektaklių iš 9 valstybių. Šiemet festivalis siekia parodyti kuo daugiau skirtingų cirko disciplinų bei technikų. Programoje dalyvauja aukščiausio lygio, tarptautiniu
mastu pripažinti kūrėjai. Festivalio programa – www.menuspaustuve.lt.

„Kol paukščiai sugrįš“
Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11

Prospekto fotografijos galerija

nuo 10 d. – Stanislovo Žvirgždo fotografijų

Gedimino pr. 43

paroda „M.K. Čiurlionis ir Vilnius“

nuo 6 d. – Justino Vilučio paroda „Baimė

„7md“ rekomenduoja

Kauno paveikslų galerija

Spektakliai

K. Donelaičio g. 16
Naglio Ryčio Baltušniko personalinė
paroda „WC TV | I dalis. Troškimai“

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86

Kauno bienalės paroda „Po išvykimo | Prieš

teatras

Vilniaus fotografijos galerija

nuo 6 d. – Juzefos Čeičytės-Jutos tapybos ir

atvykstant“

13, 14, 17 d. 18.30, 15 d. 18 val. – PREMJERA!

Stiklių g. 4

piešinių paroda „97“

L. Bernsteino „KANDIDAS“. Muzikos vad. ir

Claudios Corrent personalinė paroda „Tau,

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Meno ir edukacijos centras „Rupert“

muziejus

kad dažnai ją atsimintum“

Vaidilutės g. 79

V. Putvinskio g. 64

Pamėnkalnio galerija

Jono Meko paroda „Leiskite man svajoti

iki 8 d. – Osvaldo Jablonskio paroda „Mano

Arsenalo g. 3

Pamėnkalnio g. 1

utopijas“

Lietuva“

Lietuvos archeologija

Augustino Savicko (1919–2012) kūrybos

Gedimino pilies bokštas

paroda „Amžinasis keleivis“

„SHCH/ŠČ galerija“

Antano Martinaičio (1939–1986) piešinių

Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-

Dominyko Sidorovo paroda „Metonimija“

Polocko g. 17
Leo Ray piešinių ir tapybos paroda

„The Room“ galerija

dai pro Gedimino pilies bokšto langus“

Gabrielės Adomaitytės paroda „Dokumen-

Apžvalgos aikštelė

tinis tikslumas“

Kazio Varnelio namai-muziejus

Galerija „Arka“

Didžioji g. 26

Galerija „Atletika“

Aušros Vartų g. 7

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Vitebsko g. 21, 23

iki 14 d. – Eglės Gandos Bogdanienės per-

Broniaus Leonavičiaus paroda „Knygos

nuo 6 d. – grupinė paroda „TT“

sonalinė paroda „7 kambariai“

Andrés Padilla Domene paroda

„Vasara-ruduo“

Galerija „Meno niša“

„Reperkusija“

Signatarų namai

J. Basanavičiaus g. 1 / 13

Pilies g. 26

„Editorial“ projektų erdvė

Jurgio Tarabildos paroda „Tai, ko nėra“

Latako g. 3

16 d.“
Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas:
medaliai, monetos
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-

Dailininkų sąjungos galerija

Monikos Janulevičiūtės ir Antano Lučiūno

Vokiečių g. 4

paroda „Vandens čiuožikai“

Paroda „Klasikos metamorfozės 2“

Galerija „Autarkija“

Pylimo galerija

Naugarduko g. 41

Pylimo g. 30

Paroda „XVII a.“

iki 7 d. – Ernesto Žvaigždino tapybos paroda „Mano miestas prie jūros“
AV17 galerija
Totorių g. 5

radimų paroda

Džiugo Šukio paroda „Kūno tęsiniai“

Bažnytinio paveldo muziejus

Galerija „Kunstkamera“

Šv. Mykolo g. 9

Ligoninės g. 4

serijos „Psichodelicus“ paroda
Dano Aleksos ir Aistės Kisarauskaitės
paroda „Pėdsekys“

12 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo

Didžioji Vandens g. 2
nuo 6 d. – paroda ir performansų platforma
„Moterys mėnulyje“
Patricijos Gilytės instaliacijų paroda „Ekvinokcija / Lygiadienis“

tės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas
14 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio

Mažoji salė

„Laiptų“ galerija

7 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO

Žemaitės g. 83
Litvakų – Neemijos Arbit Blato (1908–
1999), Adomo Jacovskio, Solomono Teitel-

Vilniaus g. 141

V. Putvinskio g. 55

nuo 6 d. – Žemaičių dienai skirta paroda

VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis
8 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir
dail. R. Driežis
Palėpės salė
14, 15 d. 14 val. – PREMJERA! „KAIME
NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės
knygą). Rež. Š. Datenis, komp. V. Leistru-

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija

Paroda „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje

Lino Katino kūrybos paroda „Atbulas laikas“

pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaizdai

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Lietuvoje“

Vilniaus g. 41

mas Kaune“

Paroda „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai.

Paroda „Vanduo ir žemė. Martinaičio trilo-

Paroda „Tarptautinė tekstilės trienalė. Bal-

Fotografijos galerija

Bernardinės“

gija Mazūro teatre“

tijos šalių tekstilė“

Vasario 16-osios g. 11

iki 7 d. – paroda „Atradimai: Markučių

Paroda „Stanislavas Moniuško – aštuonio-

Antano Sutkaus fotografijų paroda „Pro

Kristiano Sakso (Estija) paroda „Saulė

Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos“

lika kūrybos ir meilės metų Vilniuje“

memoria“

skardinėje“
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13 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskai-

Vilniaus teatras „Lėlė“

Šiauliai

muziejus

Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-

„ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

„DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

Šiaulių universiteto dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

S. Zonys, L. Mikalauskas, Ž. Galinis,
R. Karpis, M. Jankauskas, M. Pleškytė,

Oskaro Koršunovo teatras

KKKC parodų rūmai

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

M. Žilinsko dailės galerija

I. Pliavgo, E. Chrebtovas, Š. Šapalas,

J. Vaškevičiūtė

Klaipėda

baumo – paroda

knygrišystės paroda „Duoklė mūzoms“

T. Pavilionis, G. Gelgotė, M. Levchuk,

J. Stupnianek, I. Linaburgytė,

Kaunas

nuo 6 d. – Leonoros Kuisienės meninės

šviesų dail. N. Gilli, vaizdo projekcijų dail.
meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai E. Casari,

nuo 6 d. – Agnės Juodvalkytės paroda

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

gumą nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27

Gedimino pilies istorija ir ginklai

V. Lemaire, kostiumų dail. Ch. Lacroix,
I. Robson, choreogr. H. Letonja, choro

Teatro g. 7A

Arsenalo g. 5

dir. S. Quatrini, dirigentai R. Šumila,
L. Brownas, rež. V. Boussard, scenogr.

Leonavičius“

Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybin-

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

ryja sielą“

Paroda „Istorija ir dailininkas: Bronius

menas ir kaligrafinės kompozicijos“

Vilnius

Paroda „Atminties popierius“

Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – XXII Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo paroda

mas, dail. A. Dubra
„Menų spaustuvė“
Naujojo cirko savaitgalis ’19
10 d. 19 val. Juodojoje salėje –
„PAMIRŠTI BABELĮ“ (trupė
„Kaaos Kaamos“, Švedija)
10 d. 20.30, 11 d. 20 val. Kišeninėje salėje –
„ŽIEMA LIEPĄ“ („Cie Biscornue“, Suomija,
Prancūzija)
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11, 12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PITI

scenogr. ir kost. dail. S. Davlidovičiūtė, šviesų

PETA HOFEN SHOW“ (Compagnie LPM,

dail. J. Kuršis, komp. Jo. Tulaba. Vaidina

Prancūzija)

G. Arlauskas, J. Nemanytė, E. Pavilionis, J. Ta-

12 d. 20 val., 13 d. 21 val. Kišeninėje salėje – „FAUX

mošiūnas, A. Ravdo

PAS“ (Latvija); „APIE LANKO SUKIMĄ“.

14 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR

Autorė ir atlikėja G. Degutytė

JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

13 d. 18 val., 14 d. 12 val. Bernardinų
sode – „BALTRINGUE“ ( Le Cirque Plein
d'Air“, Prancūzija)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
6–8 d. 18 val. – PREMJERA! „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandello). Rež. G. Varnas
10 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir
rež. A. Sunklodaitė
11 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas
12, 13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“.

Koncertai

[2019]. – 223, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-609-480-098-6 (įr.)

humana“, Šiaulių berniukų ir jaunuolių

vainikas“ (1995) su menininke K. Gruodis

Mėnulio tigras : romanas / Penelope Lively ; iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. – Vil-

choras „Dagilėlis“ (meno vad. R. Adomai-

12 d. 19 val. – F. Ackermanno paskaita apie

nius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 279, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN

tis). Solistai S. Liamo (sopranas), R. Beina-

Lukiškių kalėjimo istoriją ir šiandieninį ne-

978-609-480-088-7 (įr.)

ris (obojus), G. Steponavičius (diskantas),

befunkcionuojančių kalėjimų kontekstą

V. Vaičiulis (diskantas), V. Zelba (altas). Di-

Neprabusk : romanas / Liz Lawler ; iš anglų kalbos vertė Ieva Balčiūnaitė. – Vilnius : Lie-

Valdovų rūmai

tuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 422, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-

Istorinės operos diena Valdovų rūmuose

480-089-4 (įr.)

7 d. 12 val. – knygos vaikams „Vilniaus rū-

Paklydę paukščiai : [romanas] / Birutė Putrius ; iš anglų kalbos vertė Sigitas Parulskis. – Vil-

rigentai A. Vizgirda, R. Adomaitis. Programoje J.S. Bacho, J. Naujalio, E. Balsio,

R. Baltrušaitytė, M. Dirginčius, M. Nau-

(arfa)

džiūnaitė, M. Jonaitytė, K. Kasperavičius

15 d. 16 val. koncertų salėje „Organum“ –

Kauno lėlių teatras

kamerinės muzikos koncertas „Preliudas

J. Baranauskas, E. Barauskaitė, K. Žvinklys,
R. Idzelytė, A. Stančikas, M. Urbonas,

dviem“. R. Zarinis (fortepijonas), A. Bathgate
(violončelė). Programje K. Thomsono,
R. Fütingo, A. Williamso kūriniai

Vilnius
Šv. Kotrynos bažnyčia
Festivalis „Nowjapan“
10 d. 19 val. – koncertas „Asa-Chang & Junray“. Atlikėjai Asa-Chang (Hirokazu Asakura,
elektronika), Junray (robotas), A. Suharai
(smuikas), Y. Goseki (fleita)
11 d. 19 val. – Premjera! Solo teatro monospektaklis „Buda palėpėje“. Atlikėjai
B. Mar (scenarijaus autorė, režisierė, atlikėja), I. Pačėsaitė (dailininkė), E. Ališauskas (muzika), A. Kučinskas (kompozitorius),

K. Bručkus, V. Jočys

S. Mikalauskaitė (režisierės asistentė, cho-

13 d. 18.30, 14 d. 17 val. Kamerinėje

reografė), K. Bratkauskas (videodailinin-

salėje – PREMJERA! A. Strindbergo „KRE-

kas), A. Jankauskas (šviesų dailininkas)

DITORIAI“. Rež. D. Meškauskas, dail. P. Vy-

Lietuvos muzikų rėmimo

tytė, muzika N. Shalaevo

fondas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
12, 13, 15 d. 18 val. – PREMJERA! T. Šinkariuko
„KELIONĖ Į EDENĄ“. Rež. A. Gornatkevičius,

Kolizija : kūrybos rinktinė / Jurgis Gimberis ; [sudarytoja ir redaktorė Dovilė Gimberienė] ;

8 d. 16 val. – pokalbis prie kūrinio „Prarastas

Solistai V. Sriubikis (fleita), J. Daunytė

komp. E. Vasiljevas. Vaidina S. Šakinytė,

[2019]. – 253, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-480-090-0

vių muzika“. Festivalio orkestras „Musica

gas ir M. Arlauskas. Vaidina A. Ašmonas,

Rež. M. Pažereckas, scenogr. R. Veverskis,

Kas prieš mus : pjesės / Gintaras Grajauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,

kuratore L. Kreivyte

efektas“. Lietuvos kamerinis orkestras.

PREMJERA! J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“.

raštai, 2019. – 212, [3] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9986-09-494-4

dernizacija“. Ekskursija su ekspozicijos

G. Aleksa, komp. J. Tulaba, dail. A. Lansber-

7 d. 18.30, 8 d. 17 val. Mažojoje salėje –

Irkos tragedija ; Sename dvare : apsakymas ir apysaka / Šatrijos Ragana. – Vilnius : Margi

festivalis „Kuršių nerija 2019“. Festiva-

muzikos koncertas „Mozarto muzikos

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

7 d. 17 val. – „Atodangos: Antano Martinaičio, Ričardo Povilo Vaitiekūno ir Edmundo

lio pabaigos koncertas „Bachas ir lietu-

15 d. 14 val. Paliesiaus dvare – orkestro

Klaipėda

609-480-087-0 (įr.)

8 d. 15 val. – „Menininkės, istorija ir mo-

DIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež.

Insc. aut. ir rež. O. Žiugžda

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 431, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-

tore, NDG vadove L. Jablonskiene

tarptautinis kamerinės muzikos vasaros

7 d. 18 val., 8 d. 16 val. – PREMJERA! „KAN-

dail. G. Brazytė, komp. A. Jasenka, Ū. Jasenka

vos dailę“. Ekskursija su ekspozicijos kura-

koja dailėtyrininkė R. Rachlevičiūtė

G. Savinienės kūriniai

8 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“.

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Atskirai kartu : romanas / Beth OʼLeary ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius :

7 d. 19 val. Nidos bendruomenės namuose – XXI

Kauno kamerinis teatras

kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda,

Nacionalinė dailės galerija
7 d. 16 val. – „Nauji pasakojimai apie Lietu-

Saladžiaus kolektyviniai piešiniai“. Pasa-

R. Šileikos, J. Tallat-Kelpšos, A. Martinaičio,

RIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett

Bibliografinės žinios

Vilnius

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Rež. A. Giniotis

7 d. 12 val. – PREMJERA! „KAIP TAMSA GE-

Va k a r a i

11 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Trečiadienio vakaras-koncertas. Lietuvos muzikinės kultūros veikėjo, dainininko ir dainavimo pedagogo V. Indrikonio gimimo
100-osios metinės

mai ir jų šeimininkai“ muzikinis pristatymas ir kūrybinės dirbtuvėlės. Renginį veda
aktorė D. Rudytė. Groja J. Bakševičiūtė (išilginė fleita) ir M. Miliūnaitė (klavesinas)
7 d. 15.30, 16.30 – edukaciniai užsiėmimai
„Muzikos instrumentų meistro dirbtuvės“
7 d. 16, 19 val. – A. Stradellos operos „Kirkė“
(1668) premjera. Meno vad. ir dir. R. Calveyra, rež. ir šešėlių teatras Juhyun ir Sunyoung Choi, tarptautinis senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“:
R. Dubinskaitė (mecosopranas), I. Gaida-

[knygoje panaudoti autoriaus piešiniai]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,

nius : Alma littera, 2019. – 299, [5] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3808-3 (įr.)
Pavasario delnuose upeliai sužydėjo [Elektroninis išteklius] : Vilniaus Pilaitės gyventojų ir jų
bičiulių kūryba : Pilaitės „Poezijos pavasarisʼ2019“ : XVII-asis skiriamas Pasaulio lietuvių
bendruomenės 70-čiui ir Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms / sudarė
Angelė Šarlauskienė ; iliustracijos: Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. – Vilnius : Pilaitės bendruomenė, 2019. – 1 pdf failas (225 p.) : iliustr., nat., portr.. – ISBN 978-609-95954-4-3
Pavasario delnuose upeliai sužydėjo [Elektroninis išteklius] : Vilniaus Pilaitės gyventojų ir jų
bičiulių kūryba : Pilaitės „Poezijos pavasarisʼ2019“ : XVII-asis skiriamas Pasaulio lietuvių
bendruomenės 70-čiui ir Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms / sudarė
Angelė Šarlauskienė ; iliustracijos Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės. – Vilnius : Pilaitės
bendruomenė, 2019. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) + 1 įd. lap. (12 x 24 cm). – ISBN

mavičiūtė (sopranas), N. Masevičius (bo-

978-609-95954-5-0

sas), R. Terakado (barokinis smuikas),

Poezija : rinktinė / Ramūnas Kasparavičius ; sudarė Antanas A. Jonynas. – Vilnius :

R. Calveyra (cinkas, išilginės fleitos),

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 303, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN

Sh. Noiri (archiliutnia), M. Galassi (baro-

978-609-480-102-0

kinė arfa), K. Uemura (viola da gamba),

Quo vadis : romanas / Henryk Sienkiewicz ; iš lenkų kalbos vertė Vytautas Visockas. – Kau-

F. Calascibetta (kontrabosas), D. Pozzi (klavesinas, vargonai)
8 d. 18 val. – festivalis „Banchetto musicale
2019“. A.M. Bononcini operos „Andromeda“
koncertinis atlikimas. Atlikėjai F. Antonelou (sopranas), Th. Baka (mecosopranas),
Ch. Kechris (tenoras), Y. Fillias (tenoras),
„Ex silentio“ (vad. D. Kountouras, Graikija)
12 d. 18 val. – ekskursija po parodą „Liubli-

nas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2019]. – 543, [1] p.. – ([Auksinio Obuolio serija], ISSN
2351-6593). – ISBN 978-609-484-033-3 (įr.)
Svėjos sūnus : romanas / Lena Andersson ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis. – Vilnius :
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 237, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609480-107-5 (įr.)
Undinės : apsakymai / Jurga Tumasonytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
[2019]. – 187, [3] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-480-086-3 (įr.)
Už vėjo tuščia : rimuoti ir nerimuoti eilėraščiai / Lukas Miknevičius. – Vilnius : Lietuvos

nas – Lietuvos ir Lenkijos unijos miestas“

rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 71, [1] p.. – (Pirmoji knyga : PK). – Tiražas 500 egz.. –

su istorike J. Karpavičiene

ISBN 978-609-480-097-9

M.K. Čiurlionio namai

Veneros : eilėraščiai / Nerijus Cibulskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,

10 d. 18 val. – S. Žvirgždo fotografijų

[2019]. – 77, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-480-101-3

paroda ir knygos pristatymas „M.K. Čiurlionis ir Vilnius“. Parodos atidaryme dalyvaus J. Staselis, A. Aleksandravičius,

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos

A. Krikščiūnaitė, R. Zubovas ir kt.

mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

Anonsai

trupės „Kaaos Kaamos“ pasiro- alsuojanti cirko jurta, kurioje nuoRugsėjo 14, 15 d. rodomą pranVis stipresnes pozicijas tarp tradymas „Pamiršti Babelį“, bendros širdų ir intymų pasirodymą surengs cūzų menininkų „Galapiat Cirque“ dicinių scenos menų Baltijos šakalbos ieškantis per kvapą gniau- keliaujanti prancūzų cirko artistų spektaklį „Parazitai“ drąsiai galima lyse užimantis šiuolaikinis cirkas
Naujojo cirko savaitgalis žiančius
akrobatinius triukus. Ati- šeima. „Le Cirque Plein d’Air“ save vadinti šio festivalio viršūne: Samu- džiugina besiformuojančia tradiRugsėjo 10–15 d. Vilniuje vyksian- darymo dienos programą vainikuos apibūdina kaip naujojo cirko atsto- elio Becketto įkvėpti artistai scenoje cija ir kylančiais talentingais kūtis 14-asis tarptautinis šiuolaikinio suomės cirko artistės Jattos Borg vus, siekiančius išsaugoti du tradi- kuria postapokaliptinę atmosferą, rėjais. Rugsėjo 12 ir 13 d. „Menų
cirko festivalis „Naujojo cirko sa- kūrinys „Žiema liepą“, žaismingai cinio cirko aspektus: apskritą pa- kurioje cirko disciplinos susilieja spaustuvės“ Kišeninėje salėje bus
vaitgalis ’19“ pristato iki šiol didžiau- ir autoironiškai pasakojantis neįti- sirodymų erdvę ir klajokliškumą. Jų su teatrališkumu, muzika ir poezija. rodomas Latvijos cirko artistų Lausią trupių bei atlikėjų įvairovę – 11 kėtiną herojės istoriją. Lankstumo naujausiame kūrinyje „Baltringue“ – Alegorijų kupino spektaklio veikėjai ros Gorodko, Aleksejaus Smolovo
spektaklių, atstovaujančių devy- akrobatikos ir balansavimo ant pavadinimas prancūzų kalba reiškia stengiasi išsilaisvinti nuo taip dažnai ir Janos Jacukos darbas „Faux Pas“.
nioms valstybėms. Vienas pagrin- rankų profesionalė Borg pasitelkia cirko palapinės montuotoją – susijun- atsakymo nesulaukiančių egzisten- Šiuolaikinio šokio ir cirko junginį
dinių šių metų festivalio tikslų – pa- ne tik savo kūną, bet ir riedučius.
gia gyvai atliekama muzika, akrobati- cinių klausimų, kurie, anot kūrėjų, pristatantys kūrėjai neria į intymią
rodyti kuo daugiau skirtingų cirko
Šių metų festivalio programoje niai numeriai ir truputis nostalgijos.
parazituoja mūsų kasdienybėje.
erdvę – dviejų žmonių santykių isdisciplinų bei technikų. Programoje netrūks visai šeimai skirtų reginių.
Sekmadienį paties įvairiausio am„Menų spaustuvės“ kavinę du va- toriją, subtiliai pasakojamą pasidalyvauja aukščiausio lygio, tarptau- Rugsėjo 11 ir 12 d. „Menų spaustu- žiaus smalsuolius į Energetikos ir karus kabaretu paversiantis tarp- telkiant Cyro ratą, judesį bei metiniu mastu pripažinti kūrėjai.
vėje“ prancūzų artistų „Compagnie technikos muziejų pakvies švedų iš- disciplininis kūrėjas Danas le Ma- taforą. Prie itin asmeniškų vidinių
Festivalio atidarymo dieną „Menų LPM“ pasirodymas „Piti Peta Ho- maniojo cirko kūrėjai „Kapsel“, jų dar- nas žada žaismingą cirko nuotykį, išgyvenimų prisiliečia ir estų kūspaustuvės“ kieme menininkai fen Show“ į naujas kūrybiškumo bas „Daiktų dėlionės“ susieja mokslą kurio eigą lemia fortūna. Per pa- rėjos Grete Gross kūrinys „Ribos“,
Džiugas Kunsmanas, Eneas Vaca aukštumas kilsteli žongliravimo ir meną. Dueto pasirodymas balan- sirodymą „Kauliukų žmogus“ iš- Juodąją salę paversiantis refleksiBualó ir Marija Baranauskaitė ro- meną. Objektų manipuliaciją ener- suoja tarp fizikos eksperimento, kū- trauktų kamuoliukų numeracija jos apie santykį su savo kūnu erdys humoro ir pojūčių kupiną spek- gingas menininkų trejetas papildo rybingo žongliravimo ir paprastų, bet nurodys jo trukmę ir kainą, kurią dve. Oro akrobatikos pasirodymą
taklio „Piknikas“ eskizą, ketinantį teatrališkomis improvizacijomis ir stulbinančių atradimų, besiremiančių už įėjimą susimokės kiekvienas papildys fortepijonu ir violončele
nustebinti netradiciniu požiūriu į savo pasirodymą grindžia ekstre- fizikos dėsniais. Nemokamame ren- žiūrovas. Interaktyvus bei dina- akomponuojantys J. Šervenikas ir
alkio jausmą. Kiek vėliau Juodo- malia poezija. Penktadienio va- ginyje žiūrovai galės ne tik stebėti iš- miškas „Kauliukų žmogus“ kaskart R. Vaitkevičius.
joje „Menų spaustuvės“ salėje vyks karą ir šeštadienio rytą Bernardinų radingą objektų manipuliaciją, bet ir tampa staigmena ne tik žiūrovams,
Švedijoje veikiančios tarptautinės sode įsikurs prabėgusiais amžiais patys prisiliesti prie jos gimimo.
bet ir autoriui.
Pagal „Menų spaustuvės“ inf.
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R ugsėjo 6–12
Savaitės filmai

Kino repertuaras

8 d. – Kol porno mus išskirs (dok. f., Portu-

6–11 d. – Agentė (JAV, Vokietija, Prancūzija,

galija) – 16.30

Izraelis) – 13.25, 18.30, 22.20; 12 d. – 13.25,

Vilnius

8 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 18.20

22.20
6–12 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta?

Forum Cinemas Vingis

(po seanso vyks susitikimas su kūrybine

6–12 d. – Tas: antroji dalis (JAV) – 11, 13.40,

grupe); 9 d. – 17.30; 10 d. – 19 val.;

(JAV) – 10.50, 17.20, 19.50

15.45, 17.10, 18, 20.40

12 d. – 16.20

12 d. – Zerovilis (JAV) – 19 val.
X. 12 d. – G. Puccini „Turandot“. Tiesioginė

6 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 11.15, 13.50,

8 d. – Odesa (Rusija) – 20.50; 10 d. – 21 val.;

16.10, 18.30, 21 val.; 5–9, 11, 12 d. – 11.30,

11 d. – 19.40

premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

13.50, 16.10, 18.30, 21 val.; 10 d. – 11.30,

9 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta? (JAV) –

politeno operos – 19.55

13.50, 16.10, 18.40, 21 val.

19.30; 10 d. – 16.30

8 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 12.50

6–12 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta?

11 d. – Specialus seansas. Išgyventi vasarą

X. 2 d. – filmas koncertas „Roger Waters Us

(JAV) – 13.40, 15.50, 18.40, 21.30

(rež. M. Kavtaradzė) – 17 val.

+ Them“ – 19 val.

6–12 d. – Agentė (JAV, Vokietija, Prancūzija,

„Karlsono kinas“

X. 9 d. – filmas koncertas „Metallica & San

Izraelis) – 12.45, 15.20, 19.10, 21.30

7 d. – Mano mažoji sesutė Mirai (Japonija) –

Francisco Symphony. S&M2“ – 19 val.

10 d. – Animus animalis (rež. A. Žegulytė) –

14 val.
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19 val.

8 d. – Trumpas kinas. Filmukai mažiau-

12 d. – Zerovilis (JAV) – 19.30

siems – 13.50

Agentė ***

12 d. – G. Puccini „Turandot“. Tiesioginė

9 d. – Seansas senjorams. Aušros pažadas

Šnipų drama. Šio amžiaus pradžioje Londone per tėvo laidotuves dingsta
Rašelė – Teherane infiltruota „Mossad“ agentė. Jos misijos vadovas Tomas turi
rasti agentę tarp Rytų ir Vakarų, nes ji renka duomenis apie Irano branduolinio
ginklo gamybą ir turi paklusti organizacijos kontrolei, nesvarbu, gyva ar mirusi. Pagrindinius vaidmenis pagal Izraelio žvalgybininko Yiftacho Reicherio
Atriro romaną sukurtame Yuvalio Adlerio filme sukūrė Diane Kruger, Martinas Freemanas ir Casas Anvaras (JAV, Vokietija, Prancūzija, Izraelis, 2019)

premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

(Prancūzija, Belgija) – 15 val.

politeno operos – 19.55

Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“

8 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 14.20

12 d. – Lažybos (D. Britanija) – 18.20

9 d. – Halstonas: šlovės ir nuopuolio isto-

(seansą pristatys archyvinio kino tyrėja

rija (JAV) – 19 val.

M. D. Hewins)

X. 2 d. – filmas koncertas „Roger Waters

12 d. – Pasmerktoji Tonka (Čekoslovakija) –

Us + Them“ – 19 val.

20 val. (seansą pristatys kino kritikas

Damų laimė ***

X. 9 d. – filmas koncertas „Metallica & San

N. Kairys, filmui akompanuos J. Sweeney

„Vieną kartą Holivude“

Šio dokumentinio filmo kūrėjos Stéphanie Chuat ir Véronique Reymond
ieškojo savo herojų pasitelkusios žiniasklaidą. Iš šimtų atsiliepusių moterų
jos išsirinko penkias (išsiskyrusias, našles, vienišes) šešiasdešimtmetes ir
metus jas filmavo, kad galėtų papasakoti apie retai filmų herojėmis tampančių pagyvenusių moterų vienatvę, laimės ir partnerių, kurie pirmenybę
teikia vis dėlto jaunesnėms, paieškas (Šveicarija, 2018)
Kur tu pradingai, Bernardeta? ****

Žavi moteris ir talentinga architektė Bernadeta (Cate Blanchett) turi viską:
puikius namus, nuostabią dukterį Bi (Emma Nelson) ir mylintį bei daug dirbantį vyrą (Billy Crudup). Ji nemėgsta išeiti iš namų ir nesijaučia bendruomenės, kurios neformali lyderė yra kaimynė Odrė (Kristen Wiig), dalimi, todėl
konfliktai neišvengiami. Tačiau niekas negalėjo pagalvoti, kad vieną lietingą
dieną Bernadeta tiesiog be pėdsakų dings. Bi nusprendžia surasti mamą ir
pamažu atskleidžia stulbinančius jos gyvenimo faktus... Nors filmas sukurtas
pagal Marios Semple romaną, skatinantį siekti svajonės, regis, niekas nesitiki,
kad Richardas Linklateris rimtu veidu pasakos apie sėkmės lydimos ekscentriškos filmo herojės – milijonieriaus žmonos – problemas. Bet Cate Blanchett įtikina, kad jos Bernadeta ras jėgų stoti akistaton su realybe (JAV, 2019)
Odesa ****

1970-ieji, Odesa. Mieste pilna poilsiautojų. Į svečius pas uošvius vienai
dienai iš Maskvos atskrenda žurnalistas tarptautininkas Borisas su aštuonerių metų sūnumi Valerijumi. Jis nori palikti anūką seneliams, bet kaip
tik tą dieną Odesoje skelbiamas karantinas – jūros vandenyje aptiktas
choleros vibrionas. Miestas uždaromas. Žentas iš Maskvos bus priverstas pasinerti į menkai žinomą pasaulį, sužinoti šeimos paslaptis ir patirti
uždraustą meilę. Pagrindinius vaidmenis Valerijaus Todorovskio filme
sukūrė Jevgenijus Cyganovas, Leonidas Jarmolnikas, Ksenija Rappaport,
Jevgenija Brik, Stepanas Sereda (Rusija, 2019)
Tas: antroji dalis ***

Populiaraus siaubo filmo „Tai“ tęsinys. Praėjus dvidešimt septyneriems
metams į miestelį, kuriame patyrė tragiškus įvykius, sugrįžta suaugę jų
dalyviai ir liudininkai. Jie vėl susidurs su klounu žudiku. Andreso Muschietti filme vaidina Jessica Chastain, Billas Skarsgardas, Jamesas McAvoy’us, Jay Ryanas, Billas Haderis (JAV, 2019)
Vieną kartą Holivude *****

Šis filmas – tai Quentino Tarantino kelionė į 1969-ųjų Los Andželą,
kur viskas pradeda keistis. Tai jaučia ir televizijos žvaigždė Rikas Daltonas (Leonardo DiCaprio) bei jo dubleris Klifas Butas (Brad Pitt). Jie
vis su didesniu nerimu žiūri į verslą, kuriame jaučiasi esą senbuviai. Devintame Tarantino filme daug personažų bei siužetų, iš kurių režisierius
kuria hommage į praeitį žengiančiam Holivudo aukso amžiui. Taip pat
vaidina Margot Robbie, Alas Pacino, Bruce’as Dernas, Dakota Fanning,
Kurtas Russellas, Luke’as Perry, Rafałas Zawierucha (JAV, D. Britanija, 2019)

Francisco Symphony. S&M2“ – 19 val.

(pianinas)
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Pasaka

Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė, Violeta Kundrotienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

18 val.; 7, 10 d. – 20.15; 8 d. – 19 val.
6 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 20.15
7 d. – Muzika tavo rankose (Prancūzija) –
14 val.; 11 d. – 18.15
7 d. – Damų laimė (dok. f., Šveicarija) – 16.15
7 d. – Duokit laisvę (JAV) – 18 val.
8 d. – Aušros pažadas (Prancūzija,
Belgija) – 14 val.
8 d. – Pavarotti (dok. f., D. Britanija,
JAV) – 16.45
10 d. – Čia buvo Saša (dok. f., rež. E. Jan-

Forum Cinemas Akropolis

6 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 18 val.;

kauskas) – 18.15

6, 7 d. – Tas: antroji dalis (JAV) – 10.30,

7 d. – 15 val.; 9 d. – 18.30; 10 d. – 20 val.;

11 d. – Kodėl mes kūrybingi? (dok. f. Vokie-

12.20, 14, 17.35, 18.20, 21.10, 23.20; 8–12 d. –

11 d. – 21.15

tija) – 20.30

10.30, 12.20, 14, 17.35, 18.20, 21.10

6 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 2

12 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-

6–12 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 10.50,

(Prancūzija) – 19.30, 20, 21.30; 7 d. – 17,

dzė) – 17.30

16, 17, 19.20, 21.40

19 val.; 8 d. – 16.30, 18.15, 20.30; 9 d. – 18.15,

12 d. – Naktis nuovadoje (Belgija, Prancū-

6, 7 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta?

20.45; 10 d. – 18.15, 20.30; 11 d. – 19.15, 21

zija) – 20.30

(JAV) – 13, 18.30, 21.20, 23.30; 8–12 d. – 13,

val.; 12 d. – 18.15, 20.15

18.30, 21.20

6 d. – Vieną kartą Holivude (JAV, D. Brita-

6, 7 d. – Agentė (JAV, Vokietija, Prancūzija,

nija) – 22 val.; 7 d. – 21 val.; 8 d. – 20.15;

Forum Cinemas

Izraelis) – 10.40, 16.10, 18.50, 21.30, 23.55;

12 d. – 20.45

6–12 d. – Tas: antroji dalis (JAV) – 10.40,
14.05, 17.30, 20.55

KLAIPĖDA

8–12 d. – 10.40, 16.10, 18.50, 21.30

6 d. – Damų laimė (dok. f., Šveicarija) – 17.45

12 d. – Zerovilis (JAV) – 19 val.

6 d. Valdovų rūmų didžiajame kieme – Kinas

6 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 10.50,

X. 8 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 10.20

po žvaigždėmis. Kur tu pradingai, Berna-

15.50, 17, 19.20, 21.40

X. 2 d. – filmas koncertas „Roger Waters

deta? (JAV) – 21 val.

6–12 d. – Agentė (JAV, Vokietija, Prancūzija,

Us + Them“ – 19 val.

7 d. – Čia buvo Saša (rež. E. Jankauskas) –

Izraelis) – 10.30, 16.05, 21.30

X. 9 d. – filmas koncertas „Metallica & San

15.15; 10 d. – 18.30

6–12 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta?

Francisco Symphony. S&M2“ – 19 val.

7 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 17.15

(JAV) – 13.10, 18.40
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7 d. – Pavarotti (JAV, D. Britanija) – 18.45

12 d. – Zerovilis (JAV) – 19 val.

8 d. – Medaus šalis (dok. f., Makedonija) –

X. 14 d. – G. Puccini „Turandot“. Tiesioginė

16.15; 10 d. – 18 val.; 12 d. – 18.30

premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

Skalvija
Vilniaus LGBT festivalis „Kreivės“
6 d. – Dokumentinės trumpikės: moterų
patirtys (5 trumpametražiai filmai, Ukraina,
Vokietija, Gruzija, Italija, D. Britanija, Ispanija) – 16 val. (seanse dalyvaus režisierė
S. Šimko)
6 d. – Nei Ieva, nei Adomas. Interseksuali
istorija (dok. f., Prancūzija) – 17.45 (seanse
dalyvaus filmo herojė D. Abate)

8 d. – Lietinga diena Niujorke (JAV) –

politeno operos – 17 val.

16 val.; 9 d. – 20.30

8 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 10.20

7 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta?

X. 2 d. – filmas koncertas „Roger Waters

(JAV) – 21.15; 8 d. –18 val.; 9 d. – 20.15;

Us + Them“ – 19 val.

10 d. – 20.15; 11 d. – 18 val.

X. 9 d. – filmas koncertas „Metallica & San

8 d. – Mūsų pirmosios atostogos (Prancū-

Francisco Symphony. S&M2“ – 19 val.

zija) – 18.30

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

8 d. – Aušros pažadas (Belgija, Prancūzija) –

Šiauliai

6 d. – Barbara Hammer: švelnios fikcijos

20.45; 9 d. – 18 val.; 11 d. – 18.15

(dok. f., JAV) – 19.30 (flmą pristatys kino

11 d. – Per dieną pamačiau 10 000 dramblių

Forum Cinemas
6–12 d. – Tas: antroji dalis (JAV) – 10.40,

režisierė S. Šimko)

(Ispanija) – 17.30

6 d. – Cola de Mono (Čilė) – 21 val.

11, 12 d. – Dauntono abatija

7 d. – Kreivių trumpikės 1 (4 trumpame-

(D. Britanija) – 20.30

tražiai filmai, Italija, Belgija, Nyderlandai,

12 d. – Duokit laisvę (JAV) – 18 val.

Vengrija, Švedija, Prancūzija) – 16 val.

Mo salė

7 d. – Kreivių trumpikės 2 (4 trumpametražiai filmai, Belgija, Izraelis, Bulgarija) – 17.45
7 d. – Barbara Hammer: Ankstyvieji trumpametražiai filmai (3 trumpametražiai
eksperimentiniai filmai, JAV) – 19.30 (prieš
peržiūrą vyks N. Arlauskaitės paskaita apie B.
Hammer kūrybą)

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

Romuva
6 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta? (JAV) –

7 d. – Jonas (Prancūzija) – 21 val.
8 d. – Mama + mama (Italija) – 15 val.

14.05, 17.30, 20.55
6–12 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 11.40,
13.55, 17, 19.20, 21.40
6–12 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta?

12 d. – Agnes Varda kūrybiškumo pamokos,
seansas su Giedre Šileikyte – 18.15

(JAV) – 18.30
6–12 d. – Agentė (JAV, Vokietija, Prancūzija,
Izraelis) – 18.20, 21.15
12 d. – Zerovilis (JAV) – 19 val.

Kaunas

8 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 10.20

Forum Cinemas

X. 2 d. – filmas koncertas „Roger Waters

6–12 d. – Tas: antroji dalis (JAV) – 10.40,

Us + Them“ – 19 val.

14.10, 17.40, 19.20, 21.10

X. 9 d. – filmas koncertas „Metallica & San

6 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 10.30,

Francisco Symphony. S&M2“ – 19 val.

12.40, 15, 17, 18.20, 22.50
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