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Jelena Orlova ir Andrius Darela spektaklyje „Dėdė Vania“

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

Žiūrovas vaiduoklis

„Dėdė Vania“ Lietuvos rusų dramos teatre
Ieva Tumanovičiūtė

Galimybė tapti nematomam jaudina vaizduotę – tai leistų slapčia priartėti prie kitų. Šią svają išpildo Lietuvos rusų dramos teatro
(LRDT) spektaklis „Dėdė Vania“
(premjera – birželio 20, 21 d.). Nors
menas ir taip leidžia žiūrovui iš arti
stebėti veikėjų gyvenimą, šiame kūrinyje suartėjimas tampa dar intymesnis. Čia aktoriai vaidina, o žiūrovai vaidenasi – kaukė kiekvieną
jų paverčia šmėkla, galinčia patekti į veikėjų kambarius, apžiūrėti
jų daiktus, stovėti visai greta jų ir
likti nematomam. Tik ar šis žiūrovą
įtraukiantis žaidimas, suteikiantis
potyrių, atskleidžia ką nors daugiau
apie Antono Čechovo personažus,
leidžia stipriau išgyventi jų dramas
ar išplečia pjesės prasmes?
Apibendrintai sakyčiau ne, tačiau
šis „imersiniu“ vadinamas „Dėdė
Vania“ koncentruojasi į patyrimą. Šį
terminą ir jo vertimą į lietuvių kalbą

straipsnyje „Naujosios teatro realybės. Keletas pastabų dėl terminijos“
(Menotyra, 2016, t. 23, Nr. 2) išsamiai aptaria Vaidas Jauniškis, siūlydamas jį versti „tiesioginės patirties
teatru“, pabrėžiant būtent pojūčių
aspektą. Dėl savo nekonkretumo
kritikuojamas terminas vis dėlto
dažniausiai reiškia, kad kūrinyje
žiūrovą apsupa įtraukianti aplinka,
kurioje jis gali judėti bei dalyvauti.
Nors anonsuose LRDT ir pabrėžia spektaklio sumanymo naujumą,
šiame teatre jau prieš keletą metų
buvo sukurtas Olgos Lapinos „Kodas: Hamlet“ (2016), veikęs pagal
populiaria pramoga virtusio „pabėgimo kambario“ principą. Nedidelė
žiūrovų grupė kiekviename kambaryje turėjo įminti su Williamo
Shakespeare’o tragedija „Hamletas“
susijusį galvosūkį, leidžiantį rasti
raktą ir patekti į kitą teatro erdvę.
Pati režisierė, tyrinėjanti imersinius
kūrinius ir iš teorinės perspektyvos,
teigia, kad jų „siekis yra vienaip ar
kitaip įtraukti publiką ir užtikrinti

jai kitokią žiūrovo patirtį nei tradiciniame teatre“ (Ars et praxis, 2017,
Nr. 5).
Šiame kontekste galima minėti
Karolinos Žernytės „Pojūčių teatro“ spektaklius, grupės „Rimini
Protokoll“ sukurtą „Remote Vilnius“ (2014), Oskaro Koršunovo
„Eglę žalčių karalienę“ (2016), Sonyos Schönberger „Vokietukus“
(2017) ar net „Low air“ „Su(si)tikimą“ (2018) bei kt. Šiuos kūrinius
vienija ne tik tai, kad žiūrovai neturi tradicinių sėdimų vietų ir juda
erdvėje, bet ir tai, kad akcentuojamas jų susitelkimas į save. Nors tai
individualu, dažniausiai tokiuose
spektakliuose bent pusė žiūrovo
dėmesio nukrypsta į savo pojūčių
stebėjimą, bandymą susigaudyti erdvėje, pasirinkti joje vietą ir t.t. Dėl
to nukenčia kūrinio prasmių gelmė.
Todėl neretai ši imersinė forma pasirodo patrauklesnė už turinį.

N u k e lta į 5 p s l .
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Muzika

Daugiasluoksnės senosios muzikos jungtys
Žvilgsnis į III tarptautinį senosios muzikos festivalį Kretingoje

Eglė Šeduikytė

Rugpjūčio 23-iosios vakarą Kretingos pranciškonų Viešpaties
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
bažnyčioje prasidėjęs III Tarptautinis Kretingos senosios muzikos
festivalis buvo ypatingas daugiaplaniškumu ir daugiasluoksnėmis
jungtimis, pirmiausia tarp publikos
ir atlikėjų. Šias jungtis teko stebėti,
girdėti ir jausti visuose koncertuose.
Šių metų festivalis dedikuotas Baltijos kelio 30-mečiui. Kiekviename
koncerte buvo atskleisti ryšiai, jungiantys vėlyvuoju Renesansu ir
ankstyvuoju baroku įvairių šalių
ryškiausiuose muzikiniuose centruose sukurtą muziką.
Kita, nors ir neįvardyta, bet širdyje skambanti dedikacija buvo
skirta patiems broliams pranciškonams, prisimenant jų išėjimą iš pogrindžio dar sovietinėje Lietuvoje ir
sugrįžimą į Kretingos parapiją bei
dalyvavimą jų kuriamos bendruomenės įvykiuose. Nuo 1989 m. šį
rudenį (lapkričio 19 d.) bus praėję
30 metų, kai per Kristaus Karaliaus
iškilmę Kretingos bažnyčioje pranciškonai aukojo pirmąsias šv. Mišias
ir buvo atkurta Lietuvos Šv. Kazimiero provincija.
Tačiau pagrindinė šio koncertų
ciklo radimosi priežastis yra Kretingos bažnyčioje esantys XVII a.
vargonai, laikomi seniausiais Lietuvoje. Šis koplyčioje saugomas
nedidelis, retas, ypatingo skambesio instrumentas 2017 m. buvo
perkeltas į pagrindinę bažnyčios
erdvę ir tapo prieinamas plačiam
klausytojų ratui. Spėjama, jog apie
1680 m. mažyčius vargonėlius, kurių dalys buvo rastos Gintališkės
bažnyčioje, sukonstravo nežinomas
Mažosios Lietuvos ar Kuršo meistras. 2004 m. vargonus restauravo ir
Kretingoje pastatė Vilniaus vargonų
dirbtuvė (vadovaujama Rimanto
Gučo). Vargonai suderinti istoriniu, dabar neįprastu ausiai 465 Hz
aukščio derinimu, būdingu XVII a.
instrumentams.
Festivalio atidaryme dalyvius ir
gausiai susirinkusius klausytojus
savo apsilankymu pagerbė iškilūs
Bažnyčios atstovai, specialiai iš Rygos atvyko Šveicarijos konfederacijos ambasados Latvijai, Lietuvai
ir Estijai misijos vadovo pavaduotojas Aldo de Luca. Koncertų dalyvius ir programą pristatė festivalio prodiuserė dainininkė Renata
Dubinskaitė ir senosios muzikos
ansamblio „Canto Fiorito“ bei šio
festivalio meno vadovas, išilginės
fleitos ir korneto atlikėjas Rodrigo
Calveyra.
Festivalį koncertu „Perlų vėrinys:
muzika kornetams ir barokiniams
trombonams nuo Pietų iki Šiaurės Europos“ pradėjo Šveicarijos
2 psl.

kolektyvas „I Fedeli“. Į ansamblį paskutiniams kūriniams, muzi- repertuaro ir instrumentinio solo
susibūrę muzikai iš įvairių šalių kantai atliko R. Calveyros senovi- su akompanimentu atsiradimo isatliko prancūzų, flamandų, italų, niams instrumentams aranžuotą toriją. Įvairių senovinių klavišinių
ispanų, Šiaurės ir Pietų Vokietijos, Juozo Naujalio giesmę „Lietuva instrumentų solistas bei kompoAustrijos bei Anglijos XVI–XVII a. brangi“. Užsienio muzikų pagarba, zitorius Luca Guglielmi meistriškompozitorių kūrinius. Vėlyvajame parodyta Lietuvai ir čia susirinku- kumu žavėjo ir rugpjūčio 30-ąją.
Renesanse ir ankstyvajame baroke siems žmonėms, sujaudino klausy- Rečitalyje „Apolono heksakordas“
gyvavusią muzikinę atmosferą se- tojus. Visi stovėdami giedojo kartu. jis pateikė visą spektrą XVI a. panoviniais instrumentais atkūrė Jo- Tačiau net ir šia iniciatyva koncer- baigoje – XVII a. pradžioje sukurtų
sué Meléndezas Peláezas (ansam- tas nesibaigė. Pranciškonai lai- kompozicijų, skirtų atlikti vienu
blio meno vadovas) ir Rodrigo mino muzikantus giedodami ben- manualu. „Hexachordum ApolliCalveyra (kornetai), Catherine druomeninę giesmę. Buvo matyti, nis“ vadinosi Johanno Pachelbelo
Motuz, Simenas van Mechelenas kad šis ekumeninis susivienijimas kūrinių klavišiniams instrumen(trombonai), Wimas Becu (bosi- stipriai paveikė atlikėjus, kai kurie tams rinkinys (1699 m.), dedikuonis trombonas) ir Maria Morozova– jų negalėjo sutramdyti ašarų. Kaip tas dviem svarbiausiems vokiečių
Meléndez (vargonai). Talentingi ir atsaką ir padėkos ženklą bendruo- vargonų meistrams: Dietrichui
išprusę atlikėjai grojo vienu pulsu, menei, dar vienam bisui jie atliko Buxtehude’i ir Franzui Xaverui
vienu kvėpavimu, jautė menkiau- džiaugsmingą Italijoje gyvenusio Richteriui.
sią vienas kito niuansą, gestą, im- XVI–XVII a. sandūros kūrėjo SaFestivalis užbaigtas koncertu
pulsą. Galima buvo gėrėtis darniu lamone’o Rossi kompoziciją.
„Baltijos kelias: muzikinės Lietuvos,

Finalinio festivalio koncerto akimirka

muzikų susikalbėjimu, visiškai pateisinusiu ansamblio „I Fedeli“ (liet.
„ištikimieji“ arba „tikintieji“) pavadinimą. Išmėginant akustines galimybes iš įvairių bažnyčios vietų
klausytojai buvo stebinami ir netikėtomis atlikėjų lokacijomis. Ottavio Bargnani kanconoje (Canzon 16
a 5 „La Monica“) po vargonų solo
lyg aidas iš už altoriaus vienas po
kito pasigirdę klausytojams neregimi kornetai ir kiti instrumentai
finalinę kanconos dalį atliko bažnyčios centre. Taigi koncerte netrūko
ir teatrališkų elementų. Dar vienas
jų radosi netikėtai: grakščiai sėdinčios dviejų vargonininko asistentų
figūros abiejose vargonų pusėse priminė barokinį paveikslą.
Kaip koncerto pradžioje drauge
pagiedotas Lietuvos himnas suvienijo auditoriją, tokia pat jaudinanti buvo ir koncerto pabaiga.
Publika jautriai reagavo į dar
vieną staigmeną. Nuskambėjus

J . K l i e t k u t ė s n u ot r .

Kiekviename festivalio koncerte
senoji muzika buvo pristatyta vis
kitu rakursu. Antrąjį festivalio „Turas po Europą“ vakarą garsines ir
tembrines istorinių vargonų galimybes demonstravo Ženevos aukštosios muzikos mokyklos vargonų
ir improvizacijos profesorius,
Šv. Petro katedros Ženevoje vargonininkas bei kariljonininkas
Vincent’as Thévenazas. Jis atskleidė
visą mūsų vargonų registrų spalvų
spektrą nuo švelniausių 8 ir 4 pėdų
fleitinių iki principalinių balsų derinių, apvainikuodamas vargonų
ripieno skambesį išskirtinai ryškiu
trompette.
Antrąjį festivalio savaitgalį (rugpjūčio 29 d.) skambėjo žinomo
italų baritono Furio Zanasi ir jam
akompanavusio vargonų virtuozo
Lucos Guglielmi rečitalis. Koncerte
„Balsui solo su simfonijomis“ XVI–
XVII a. kompozicijos pasakojo
sakralinio monodinio-vokalinio

Latvijos ir Estijos jungtys“, įtraukusiu šių trijų Baltijos šalių atlikėjus ir
kompozitorius. Koncerte dalyvavo
Rodrigo Calveyra (kornetas, išilginės fleitos), Ieva Gaidamavičiūtė
(sopranas), Renata Dubinskaitė
(mecosopranas), Nerijus Masevičius (bosas) bei viešnia iš Latvijos Agnese Kanniņa-Liepiņa (barokinis smuikas) ir estas Reinutas
Teppas (vargonai). Klausytojams
buvo pristatyti ne tik žinomi, bet
ir primiršti trijų Baltijos valstybių
baroko kompozitoriai: LDK kanclerio Leono Sapiegos kapelmeisteris
Giovanni Battista Cocciola ir Vazų
dvaro vargonininkas Tarquini Merula; Latviją reprezentavo Johannas
Valentinas Mederis bei Johannas
Fischeris, Estijai atstovavo Dietricho Buxtehude’s mokinio, talentingo estų kilmės kompozitoriaus
Ludwigo Busbetzkio kūryba, beje,
kai kurie jo opusai neretai priskiriami didžiajam jo mokytojui.

Į senosios muzikos vandenyną
organiškai įsiliejo šių dienų estų
kompozitoriaus Arvo Pärto kūriniai. R. Teppo vargonais solo atliekamas Pärto „Pari intervallo“ (galima versti „tolygi distancija“, tai
vienas iš kompozitoriaus tintinnabuli stiliaus pavyzdžių) panardino į
vibruojančias garso bangas. Aštuonių pėdų fleitinių registrų deriniu
išgautas mistiškas tremolo efektas
priminė Renesanso epochoje pamėgtą lėtąją tocatta per la levatione, dažnai atliekamą vargonais
šv. Mišiose per pakylėjimą. Kitas
koncerte skambėjęs Pärto kūrinys
„Tėve mūsų“ yra dedikuotas popiežiui Benediktui XVI ir buvo atliktas
švenčiant jo dvasiškojo pašaukimo
60-metį Vatikane (2011 m.), o specialiai šiam festivaliui R. Calveyra
jį aranžavo mecosopranui, smuikui
ir vargonams.
Kaip ir kiekvienas šio festivalio
koncertas, taip ir šis neapsiėjo be
biso, kuriam „Canto Fiorito“ su
svečiais atliko nuotaikingą Merulos „Confitebor tibi Domine“.
Festivalis įgyvendino ir dar vieną
svarbią misiją – buvo puiki senosios muzikos mokykla, kurią patyrė
kiekvienas šio koncertų ciklo dalyvis. Prieš kiekvieną koncertą organizatoriai publiką supažindindavo
su programa, atlikėjais, kūrinių turiniu ir sukūrimo aplinkybėmis, pasakojo apie senovinius instrumentus, aiškino neįprasto mūsų ausiai
derinimo niuansus ir skambėjimą.
Galbūt ir tai lėmė, jog į kiekvieną
koncertą rinkosi vis gausesnė
publika.
Savaitė iki festivalio pradžios visuomenei buvo pristatytos visų koncertų programos lietuvių ir anglų
kalbomis su išsamiais aprašymais,
o kiekvienam koncertui meniškai
parengtus informatyvius bukletus
buvo malonu paimti į rankas. Čia
neapsieita be nuoširdžiai dirbančių
žmonių iniciatyvos. Festivalio ryšių
su visuomene atstovės, semiotikės,
A.J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantės Dalios Kaladinskienės išversti aktualūs tekstai artėjant renginiui buvo
platinami internete ir lengvai prieinami besidomintiems senąja muzika. Festivalio koncertuose nuoširdžiai talkino ir daugiau savanorių,
tarp kurių buvo tapytojas, poetas ir
vertėjas Audrius Dzikaras. Dalyvius
rūpestingai globojo prieš pusmetį į
Kretingą sugrįžę broliai pranciškonai – dabartinis bažnyčios klebonas
Astijus Kungys (OFM) ir vienuolyno gvardijonas Gediminas Numgaudis (OFM). Šio straipsnio autorei taip pat pasisekė, jog atvykus į
pajūrį buvo galimybė pasinerti ne
tik į jūros, bet ir į renesansinės bei
barokinės muzikos bangas.
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Du dešimtmečiai muzikos jūroje
Pokalbis su operos solistu Edgaru Montvidu
Laimutė Ligeikaitė

Kaip Virgilijaus Noreikos mokinys jaučiate gavęs itališkos
mokyklos pagrindus? Ir kaip
tobulinatės dabar?

tam tikrus vaidmenis ir tęsiame
darbą su jais toliau. Mums tai didelė prabanga.

Dvidešimties metų scenoje tarpsnį
šiemet pažymi žinomas dainininSave iš tiesų priskirčiau itališkai O ką norėtumėte išbandyti, pakas Edgaras Montvidas. Nuo sta- dainavimo mokyklai, nes pagrindi- vyzdžiui, kamerinės vokalinės
žuotės Londono Karališkojoje niai pamatai, dainavimo technika muzikos srityje? Jūs vis dėlto
operoje „Covent Garden“, kurioje yra itališka. Šviesaus atminimo pro- esate iš esmės operos solistas.
2002 m. debiutavo Alfredo vaidmeniu fesoriaus V. Noreikos genealoginis O kamerinis vokalinis žanras,
Giuseppe’s Verdi operoje „Traviata“, dainavimo medis siekia klasikinius arba Lied, reikalauja jau visai
solistas Lietuvoje retokas svečias. itališkus pagrindus. Be to, dabar kitokio mąstymo, kitokios išLondone gyvenantis E. Montvidas kartais tobulinuosi pas iš JAV at- raiškos, jėgų. Ar dabar vis dažpasirodo daugelyje pagrindinių vykstantį pedagogą, kuris tęsia bū- niau dainuojate Lied?
Europos ir JAV operos teatrų bei tent tos mokyklos tradiciją.
Kamerinio vokalinio žanro kol
Anksčiau turėjau progą gauti Lu- kas netenka daug dainuoti, bet jis
scenų nuo „Covent Garden“, Miuncheno „Bayerische Staatsoper“, Ber- ciano Pavarotti, Plácido Domingo man artimas. Ši muzika mane pralyno „Komische Oper“ iki Santa patarimų. Visiems muzikams, ne turtina, galiu pats sau būti šeimiFe (JAV) operos, Glaindborno ir tik vokalistams, labai svarbu pa- ninkas scenoje, pats kurti tuos maProvanso Ekso festivalių. Kasmet dirbėti su tokiais meistrais, kad žus spektaklius. Sudėlioti rečitalio
turime progų žavėtis jo vaidmeni- koks nors autoritetas tave, važiuo- programą nėra toks paprastas darmis „Vilnius City Opera“, Lietuvos jantį tuo profesiniu „geležinkeliu“, bas. Be to, tokios muzikos pasaulyje
nacionaliniame operos ir baleto prilaikytų ir neleistų nuklysti į šalį. sukurta labai daug. Reikia gerai į
teatre, o kartais ir mūsų koncer- Kartais aš pasikliauju tais pedago- save įsiklausyti ir suvokti, kaip satinėse scenose, Pažaislio, Vilniaus, gais. Dėl mokyklų dar pridurčiau, vitai galėtum prabilti, kokia kalba
Kristupo festivaliuose. Į tėvynę no- kad klasikinis dainavimas iš prin- yra tinkamiausia, suprantamiausia.
riai dainuoti atvykstantis solistas šį cipo yra „belkantinis“, nors, jei Ką tik atlikau rečitalių ciklą Kaune,
sezoną baigė rečitaliais Kaune, Vil- kalbėtume apie britų dainavimo Vilniuje ir Nidoje, labai džiaugiuosi,
niuje ir Nidoje, taip pradėdamas manierą (ypač tenorų) arba vo- kad koncertai pavyko. Labiausiai
savo sceninės veiklos 20-mečio kiškąją, – jos šiek tiek skiriasi ir nerimavau dėl pačios prograkoncertų maratoną. Ta proga ir estetika, ir technika.
mos – ar ne per ilga, ne pernelyg
kalbinu dainininką.
akademiška. Bet jaučiausi savame
Ar sunku patekti į meistriškailyje. O turėdamas tokį puikų
kumo užsiėmimus pas tokius
Po ilgos pertraukos išgirdome
pianistą kaip Simonas Lepperis
garsius vokalo pedagogus?
Jūsų rečitalį Thomo Manno
rečitalių galiu rengti ir daugiau.
festivalyje, kurio šių metų
Kai stažavausi „Covent Gardene“, Bet, žinoma, beveik visą laiką sutema – „Tėvynių Europa“. Pasi- sutikau ne vieną tikrą žvaigždę. Jie ryja opera. Beje, pasirengti rečitatelkdama šią įvairialypę, daug
labai geranoriški. Kartais užtenka liui užtrunka tiek pat laiko, kiek ir
pavidalų apimančią sąvoką,
paklausti, ar galėtų skirti kokią va- operai. Ir vis dėlto ateityje tikrai
simboliškai paklausiu: kas yra
landėlę, ir jie sutinka. Aš dabar taip ketinu skirti nemažai dėmesio kaJūsų muzikinė tėvynė? Stilius,
pat darau, kai į mane patarimo krei- meriniam žanrui.
kuriame jaučiatės savimi, arba
piasi jauni dainininkai. Iki šiol gašalis, kurioje esate kaip namie? liu naudotis „Covent Garden“ teatro Labai džiugu, kad į savo konPirmiausia galbūt tai, kas mane paslaugomis. Po dvejų metų stažuo- certų programas įtraukiate
išugdė kaip muziką. Augau Lietu- tės jie nė vieno dainininko nepaliko Kazimiero Viktoro Banaičio
voje, bet dabar gyvenu Londone, likimo valiai, sudaro palankias sąly- dainas, o Nidoje bisui padaikuris suformavo mano muzikinį es- gas individualiam darbui. Atvykęs į navote nuostabią Benjamino
tetinį skonį. Kita vertus, ir Londoną Londoną galiu ten dirbti, repetuoti Gorbulskio dainą „Sningant“.
sudaro daugybė tautybių, mane čia savo vaidmenis. Galima sakyti, kad Ar lietuviška muzika – neatsisupa skirtingiausi žmonės, įvairūs „Covent Garden“ yra mano antrieji tiktinė programos puošmena?
dirigentai. Matyt, teisinga sena namai. Džiaugiuosi, kad netrukus Smagu, kad ir Jūsų kolega piatiesa, kad muzika neturi sienų, ne- būtent ten dainuosiu pagrindinį nistas turėjo progą susipažinti
turi tėvynės. Tai tarptautinė kalba. vaidmenį naujame Wolfgango su lietuviška muzika. Ar padaiO kokia muzika man pačiam arti- Amadeus Mozarto operos „Tito nuojate mūsų autorių dainų ir
užsienio publikai?
miausia? Prancūziška. Tenka nema- gailestingumas“ pastatyme.

žai jos dainuoti, ji man tinka prie
Su Simonu esame atlikę ir daubalso, mano tembro spalvos. Nuo Dainuojate viso pasaulio scegiau Banaičio dainų. Turiu jų visą
vaikystės esu frankofonas. Neatsi- nose, į Vilnių dažniausiai
sąsiuvinį. Kai surengėme rečitalį
tiktinai ir namus įsigijau Prancūzi- grįžtate dainuoti „Vilnius City „Covent Gardene“, tai net teko jojoje. Taip susiklostė, kad daug metų Opera“. Kaip gimsta nauji Jūsų mis dalintis, pianistai prašė natų,
taigi tos dainos jau pasklido plabendradarbiauju su koncertine or- vaidmenys, kur pirmiausia atganizacija, įsikūrusia Paryžiuje ir siranda idėjos?
čiau. Bet matau ir bėdą – lietuviškos
Venecijoje. Šios organizacijos miDaug kas priklauso ir nuo orga- vokalinės muzikos galbūt nėra tiek
sija – atgaivinti XIX a. prancūzų nizatorių, nuo jų planų. Ne paslap- daug, gal mažai išleista, nes sunku
romantikų operas, nes yra dar ne- tis, režisierė Dalia Ibelhauptaitė yra jos rasti. Kitaip nei chorinių kūrimažai, pavyzdžiui, Charles’io Gou- mano kaimynė, gyvename tame pa- nių. Kreipiuosi ir į dabarties komnod ar Camille’o Saint-Saënso men- čiame Londono rajone, esame drau- pozitorius, prašydamas, kad man
kai žinomų veikalų. Su muzikologų gai. Ji nuolat manęs klausia, kokį padėtų plėsti repertuarą. Pamenu,
pagalba jie atrandami, įrašinėjami į vaidmenį norėčiau išbandyti, ką kad ir mano mokytojas V. Noreika
kompaktines plokšteles. Tame pro- padainuoti. Ir, atsižvelgdama į tuos koncertuose būtinai atlikdavo liecese dalyvauju ir aš. Taigi, save labiau pageidavimus, ne tik mano, bet ir tuviškų dainų. Taigi ir aš ketinu jų
tapatinčiau su prancūziška muzika. kitų dainininkų, ji stengiasi mums dainuoti vis daugiau.
suteikti tą operinį „trampliną“.
Gal iš savo ilgametės praktikos Taip gimė mano Verteris, Faustas. Koks Jūsų santykis su scenos
galėtumėte pasakyti, ar vokalo Jos dėka mes galime turėti meninę partneriais – pianistais, dirimokyklos – mitas, ar tiesa?
laboratoriją, kurioje išbandome gentais? Ar galima sakyti, kad
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Edgaras Montvidas

jie yra Jūsų bendraminčiai,
netgi mokytojai? Kaip sekasi
dirbti bendrą darbą?
Na, nepatikėsite, pavyzdžiui,
šiems rečitaliams Lietuvoje mums
su Simonu repetuoti reikėjo tik
poros dienų. Kai sutampa abiejų
muzikų skonis, pasaulėžiūra, estetika, tai repeticijų per daug ir nereikia. Nuostabu, kai per koncertą
scenoje vienas kitą jauti, atrandi
net kažkokių improvizacijos akimirkų. Tai ansamblinis darbas, o
scenos partnerio kokybė – didelė
dalis sėkmės, tavo užnugaris. Visoje toje garsų jūroje su juo gali
sėkmingai plaukti arba... nuskęsti.
Simonas yra sėkmės garantas, Karališkosios muzikos akademijos
Londone pedagogas, pianistų koncertmeisterių vadovas. Labai norėjau, kad jis aplankytų Lietuvą, kad
parodytų, koks svarbus pianisto
meistriškumas akompanuojant
kitą kartą ir ne pačiais geriausiais
instrumentais.
Beje, man akompanuoti nėra
lengva. Man patinka išgauti kokį
netikėtą rubato, dinamikos niuansus ar impulsyvų improvizacijos
momentą. Atliekant kūrinius su
orkestru, žinoma, sąlygas diktuoja
dirigentas. Tarkime, Karolio Szymanowskio „Harnesie“, kurį atlikau
su Simono Rattlo diriguojamu Londono simfoniniu orkestru, yra labai
sudėtingas, struktūriškas kūrinys,
kiekvienas taktas vis kitos ritmikos,
tad per daug nepaimprovizuosi.

G . B e r ž i n s ko n u ot r .

Koks bus naujas sezonas? Kiek
žinau, debiutuosite Milano „La
Scaloje“? Kas dar laukia Jūsų
gerbėjų?
Sezonas, manau, bus turiningas.
Debiutuosiu teatre „La Scala“ – Szymanowsko operoje „Karalius Rogeris“, o Ciuricho operoje – naujame
Modesto Musorgskio operos „Borisas Godunovas“ pastatyme. Taip
pat, kaip minėjau, dalyvausiu „Covent Gardene“, operoje „Tito gailestingumas“. Dar laukia Brėgenso
festivalis, jame dainuosiu Giacomo
Puccini „Madam Baterflai“. Laukia
ir kiti debiutai, tad džiaugiuosi, kad
kiekvieną sezoną galiu atlikti vis
naujų kūrinių, nuolat lavinti savo
muzikinį skonį.
Koncertiniais rečitaliais tik pradėjau savo 20-ąjį sezoną. Lietuvos
publika mane išgirs Jules’io Massenet operoje „Manon“ Nacionaliniame operos ir baleto teatre, o
Nacionaliniam simfoniniam orkestrui švenčiant 80-metį atliksime Ernesto Chaussono „Meilės ir jūros
poemą“ tenorui ir orkestrui. Su
„Vilnius City Opera“ planuojame
vėl parodyti Charles’io Gounod
„Faustą“. O jau kitą vasarą esu pakviestas dalyvauti „Midsummer
Vilnius“ festivalyje Valdovų rūmuose. Taip visus metus ir švęsiu!
Dėkoju už pokalbį. Linkiu
sėkmingai įgyvendinti visus
planus.

3 psl.

Muzika

Būta visko

Mintys po „Visagino Country 2019“
Algirdas Klova

Įvairiausios muzikos festivalių kasmet daugėja, tačiau yra daug ir tokių, kurie gyvuoja jau ilgus metus.
Vienas jų – „Visagino Country“, gimęs 1991 m., pučo Maskvoje dienomis, Visagino stadione. Pradžia
buvo itin sunki, vėliau viskas kaip
ir stojo į vėžes, kelerius metus kito
vyksmo vieta, kuri, manau, nėra
ideali ir šiandien. Gaila, kad stadiono vadovai neįsileidžia festivalio į gimtinę. Matyt, reikia aiškiau
jiems išaiškinti, kad, turint gerą
renginį, negalima jo išgyvendinti.
Atsimenu, kai prie šio festivalio
dirbau 1995 ir 1997 m., pasiūliau ir
atvežiau daug puikių atlikėjų, pagrojau daugybę koncertų su įvairiausiomis grupėmis. Daug kas pasikeitė, tačiau iki šiol dar neteko
matyti, kad festivalis neturėtų
jokios atributikos (programėlių,

Virgis Stakėnas

lankstinukų, marškinėlių, ženkliukų), kad po aikštę lakstytų
kažkokie prie vesterno kultūros nederantys piratai ir būtų tiek daug
prastų, su kantri muzika nesusijusių muzikantų, o linijinių šokių
šokėjų pasirodymuose beveik neskambėtų kantri stiliaus muzika.
Mugėje – vieni blizgučiai ir niekučiai, nieko bendro neturintys su

Anonsai

„Gaida“ – Europos
festivalių laureatas
Net 715 Senojo žemyno festivalių įvertinusi asociacija „Europe
for Festivals, Festivals for Europe“
(EFFE) šiemet paskelbė 24 geriausius festivalius. Tarp laureatų išrinktas vienintelis festivalis iš Lietuvos ir
Baltijos šalių – Vilniuje vykstantis
Tarptautinis aktualiosios muzikos
festivalis „Gaida“, jau pasirengęs
skelbti visą šių metų programą.
„Gaida 2019“ vyks spalio 4–19 dienomis. Beveik visi festivalio renginiai, išskyrus baigiamąjį koncertą
Kongresų rūmuose, vyks Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG) ir jos
4 psl.

vesternu, galbūt dėl to ji ir neturėjo
pasisekimo. Gerai, kad „Kantri viltis“ didžiojoje scenoje pavyko suglausti į vieną dieną iš dviejų, bet vis
tiek manau, kad šiam renginiui čia
ne vieta. Šis projektas man iki šiol
kelia abejones, jame seniai nebėra
nei vilčių, nei kantri. Vaikai prastokai dainuoja viską, ką tik liepia jų
mokytojai (tik ne kantri). O pagirti
norėčiau JAV ambasadą, festivalyje
pateikusią filmus, dariusią gražias
nuotraukas, parėmusią gerų atlikėjų atvykimą ir patį festivalį. Tai
padeda plėtoti bei populiarinti šį
žanrą ir jo aplinką.
Dabar apie muziką. Labiausiai
patiko grupės, kurios grojo tikrą
kantri, tai, kas iš tikrųjų yra gilu
ir prasminga. Pirmiausia paminėčiau tarptautinį trio „The Interstate Express“ (Australija, Didžioji
Britanija, JAV). Australietis Jakas
Latimeris (smuikas ir vokalas), britas Joe Buirskis (gitara ir vokalas)
bei amerikietis Craigas Judelmanas (bandža ir vokalas) kelionėje
po JAV subūrė grupę ir ėmė groti
tikrą old time country music, tikrąsias žanro šaknis. Jie labai mėgsta
senovines dainas ir istorijas, todėl
groja ir dainuoja ankstyvąją amerikietišką kantri, jungdami ją su senąja airiška, škotiška muzika, neužmiršdami ir naujovių. Atrodo, kad
kai kurios melodijos yra jų pačių
kurtos. Jie puikiai įrodo, kad su
tokiais paprastais instrumentais
kaip bandža, smuikas ir gitara galima pagroti gana sudėtingą ir įdomią muziką, o trimis balsais puikiai
dainuoti balades ir kitas dainas.
J. Texas ir Frankas Borgaardas
Jensenas iš Danijos groja taip pat
old time stiliaus muziką, tačiau ją
sukūrė patys, net kai kurie standartai yra puikiai (kartais neatpažįstamai) perdirbti. J. Texas gimė JAV,
augo Danijoje, bet sakėsi dažnai
grįžtantis į gimtinę, kurios folk ir
country muziką puikiai jungia su
daniškąja. Taigi, jo muzika panaši
į amerikietišką old time, tačiau turi
nemažai Danijos folkloro elementų.

J. Texas yra pelnęs daug įvairiausių
apdovanojimų kaip kūrėjas ir kaip
muzikantas. Dažniausiai jis groja
su Jensenu, puikiu bosinės gitaros
meistru. Tai unikali muzika, kuri
buvo pademonstruota ir Vilniuje,
bare „Country Heroes“. Buvo puikus koncertas rinktinei publikai.
Labai atidžiai jų klausėsi mūsų
kantri didvyriai Justas Jasenka,
Aleksandras Belkinas, Julija Ritčik
ir daug šios muzikos gerbėjų, kiek
tik tilpo. Tačiau aiškumo dėlei turiu
pasakyti, kad gyvas koncertas ir CD
įrašas smarkiai skiriasi. Beje, negaliu nepacituoti Virgio Stakėno žodžių: „J. Texas yra vienas iš penkių
per visus festivalio metus ryškiausių
žvaigždžių, nors pagal jo išvaizdą ir
elgesį to niekada nepasakysi. Bet tas
Muzikantas, Artistas turi tiek gelmės, tiek kantri muzikos šaknų, kad
turime būti dėkingi jo užimtumo
kalendoriui, dangui ir Elenai Čekienei, kad turėjome laimę išgirsti,
kaip skamba tikroji muzika.“
O kaipgi pats Virgis Stakėnas?
Buvome įpratę girdėti jį vieną, o
šiame festivalyje jam talkino puikūs, profesionalūs muzikantai: Vygantas Banys (boso gitara, elektrinė
gitara, smuikas, pritariantis vokalas), Arijus Ivaškevičius (klavišiniai,
akordeonas, pritariantis vokalas),
Robertas Gasiūnas (kachonas, perkusiniai instrumentai, pritariantis
vokalas). Man šis projektas atrodė
brandžiausias ir įdomiausias šio
muzikanto kūrybinis darbas per
visus Visagino festivalius.
Jessica Lynn (JAV), pristatyta
kaip pagrindinė festivalio žvaigždė,
visiškai pateisino lūkesčius, nors ji
dainuoja kiek kitokią muziką, nei
aš mėgstu. Bet tai, kas vyko, buvo
tikrai labai gerai: gražus Jessicos
balsas, judėjimas scenoje, ritminga,
žvali muzika, puikiai dirbanti komanda. Na, o bendras skambėjimas kartais net priminė ankstyvuosius Shanios Twain koncertus.
Grupėje dalyvauja kone visa šeima –
mama, tėtis, brolis, sesuo (ji, tiesa,
neatvyko). Gaila, kad slide gitara

nebuvo gerai įgarsinta, o muzikantas, atrodo, puikus.
Nustebino ir nudžiugino Romo
Trijonio „Svirplys“. Puikiai dainuojančios ir tuo pat metu gražiai
šokančios merginos daro ir šou, ir
gerą muziką. Jeigu ir dainavo lietuviškai, tai dažniausiai specialiai parašytas lietuvių autorių dainas. Priešingai nei „Dinozaurai“, kurie dėjo
lietuviškus banalokus tekstus ant
standartinių melodijų. Nors viena
kita „Svirplio“ daina buvo ir tokia.
Būtų gerai, jei šalia tų gražiai dainuojančių merginų stovėtų ir grotų
gyvi muzikantai. O kadaise taip ansamblyje buvo. Vis dėlto fonograma
tokiame festivalyje jau galėtų būti
išgyvendinta.
Negaliu nepaminėti unikalios
rusų folkroko ir kantri muzikos
atlikėjos Marinos Kapuro ir grupės „Yabloko 20“. Skambėjo ir tikra
kantri muzika anglų kalba, ir rusų
liaudies dainos, ir naujausi Jurijaus
Berendiukovo kūriniai. Buvo labai
miela visa tai girdėti.

Labai patiko, tiesa, vėlokai pasirodžiusi ispanų grupė „Allwoods“. Puikūs muzikantai, grojantys gerą muziką. Scenoje pirmą kartą ši grupė
pasirodė neseniai, 2017 m., po metų
išleido pirmą albumą „Birth“. Tais
pačiais metais grupė buvo nominuota „Hall of Fame“ amerikietiškos muzikos kategorijoje.
Gaila, kad stipraus balso prancūzė Gaëlle Buswell ilgokai dainavo kietoką roką, su kantri neturintį nieko bendro, nors ji pati
to ir neneigė. Tai yra unikali atlikėja, didelė roko gerbėja, bet vis
dėlto festivalis skirtas kantri muzikai. Aleksandras Belkinas su „The
Road Band“ dainavo savo kūrybos
dainas, turinčias kantri kvapo. Na,
ir visiškai nesupratau šiaip jau gan
stiprios švedų grupės „Sentimental Falls“, save vadinančios kantri
muzikos grupe: kam čia tas popsas
buvo reikalingas?
Palinkėsiu festivaliui nenutolti
nuo tikrosios kantri muzikos, išlaikyti gerą vardą ir grįžti į stadioną.

Didžiojoje salėje specialiai įrengtoje
koncertinėje erdvėje.
Šiais metais „Gaidos“ programoje
publika išgirs plačios tarptautinės
sklaidos sulaukusius menininkus:
tai naujosios kartos fortepijono ir
elektroninės muzikos garsenybė
Francesco Tristano, Kanados muzikos sensacija Tanya Tagaq, naują
Philipo Glasso kūrinį atvežantys
„Grammy“ laimėtojai, garsieji JAV
perkusininkai „Third Coast Percussion“, britų grupė „Icebreaker“ su
pirmąkart Lietuvoje gyvai nuskambėsiančiu legendiniu Briano Eno
„Apollo“, elektroninės muzikos įžymybės Andy Stottas ir Maxas Cooperis, bene garsiausias šiandienos
britų kompozitorius ir dirigentas
Thomas Adès, pasaulinė fortepijono
garsenybė, Rusijoje gimęs žymus

JAV pianistas Kirillas Gersteinas.
Festivalio baigiamajame koncerte
įvyks naujo legendinio JAV kompozitoriaus Steve’o Reicho kūrinio – 2018
m. pabaigoje Los Andžele ir Londone pirmą kartą atlikto opuso
„Music For Ensemble And Orchestra“ – premjera Lietuvoje.
Bene didžiausia naujovė šiemet –
visą festivalį ištisai vyksiantys trijų
audiovizualinių kūrinių projektai:
Žilvinas Kempinas ir Justė Janulytė
pateikė du naujus bendros kūrybos projektus „Skycity“ ir „Waves“,
o videomenininkas Vaclovas Nevčesauskas ir kompozitorius Vytautas V. Jurgutis sukūrė unikalų audiovizualinį mechatroninį projektą
„Quantonom“.
Spalio 16 d. rengiamas koncertas, skirtas šių metų pradžioje mus

palikusio pasaulinio garso lietuvių menininko, JAV avangardinio
kino krikštatėviu vadinamo Jono
Meko (1922–2019) atminimui. Koncerte „Jonas Mekas. In memoriam“
skambės Niujorke kuriančių Philipo Glasso ir Tristano Pericho kūriniai, taip pat Broniaus Kutavičiaus
ir Juliaus Juzeliūno opusai, sukurti
pagal Jono Meko eiles. Koncerte
pasirodys Vilniaus kvartetas ir sopranas Gunta Gelgotė. Šią vasarą
itin neįprastomis aplinkybėmis žiniasklaidoje plačiai nuskambėjus
Jono Meko vardui, festivalis „Gaida“
nusprendė dovanoti šį koncertą
publikai ir taikyti nulinį bilietų kainos tarifą.
Į Vilnių atvyks Tristanas Perichas
su „Meehan / Perkins Duo“ (JAV),
Peteris Adriaanszas (Nyderlandai),

ryški Vokietijos tarpdisciplininio
meno kūrėja, „Ernst von Siemens
Prize“ laureatė Brigitta Muntendorf
(remiant Goethe’s institutui Lietuvoje) su „Ensemble Garage“. Koncerte, pavadintame „Clip & Club,
Plug & Play“, dalyvaus ir žinoma
elektroninės muzikos atlikėja Cio
D’Or.
Festivalyje pasirodys ir geriausios Lietuvos atlikėjų pajėgos, tarp
kurių – ansamblis „Synaesthesis“.
Jie pristatys Peterio Adriaanszo
kompoziciją „Waves“ ir moterų
kompozitorių kūrinius, tarp kurių
ypatingas akcentas – jau minėtos
B. Muntendorf kūryba.
Visą festivalio programą galima
rasti adresu www.gaida.lt

Trio „The Interstate Express“

J. Tex ir Frank Borgaard Jensen
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Teatras

Žiūrovas vaiduoklis
At k e lta i š 1 p s l .

Nebūdamas naujas reiškinys Lietuvos teatre, „Dėdė Vania“ išsiskiria iš minėtų pavyzdžių, susiedamas
specifines teatro raiškos priemones
su žiūrovų judėjimu savitoje erdvėje.
Aktoriai čia vaidina pjesės personažus: iš Literatūrinio Aleksandro
Puškino muziejaus kambarių juos
perkėlus į teatro sceną kartu su jų
XIX a. pabaigos kostiumais ir rekvizitu
(dailininkė Irina Komissarova), pamatytume tradicinį spektaklį, kuriame dėmesys sutelkiamas į veikėjų vidines ir išorines dramas bei
psichologinę vaidybą. Režisieriaus
Tado Montrimo sumanymas Čechovo „Dėdę Vanią“ paversti tiesioginės patirties teatru pakeičia
žiūrovų poziciją ir pjesės scenų eigą.
Prie Markučių dvaro susirinkę žiūrovai padalijami į keturias grupes
po penkiolika žmonių, turinčias
vedlį (Arturas Svorobovičius, Artūras Aleksejevas, Telmanas Ragimovas ir Aleksandras Kanajevas).
Kiekviena grupė pamato skirtingą
siužeto versiją, t.y. pjesės įvykių
išdėstymą laike. Tai reiškia, kad
gerai žinantiems Čechovo kūrinį
nesunku atkurti fabulą – chronologišką scenų eiliškumą. Tačiau šis
įvykių nenuoseklumas laike, viena
vertus, tampa įdomiu rebusu, leidžiančiu žiūrovui atpažinti ir išnarplioti veiksmą, kita vertus, tai
vis dėlto sumažina kai kurių scenų
emocinį poveikį, nes dažnai pasekmė
eina prieš priežastį. Pavyzdžiui, iš
pradžių stebėdami desperatišką
Voinickį tik numanome, kas jam
nutiko. Garsioji scena, kai Vania
su gėlių puokšte užtinka Jeleną ir
Astrovą, dėl to nukenčia ir lieka tik
faktu, nes tuoj po to žiūrovai turi
palikti kambarį ir negali pabūti su
Vania, pamatyti, kaip jis tai išgyvena
(nors „po šio“ įvykio jau yra matę
jį spektaklio pradžioje, bet tada tai
jiems dar nieko nereiškė).
Režisierius meistriškai skaido
pjesę ir sudėlioja ją laike bei erdvėje
taip, kad visos keturios žiūrovų grupės vienu metu galėtų stebėti skirtingas scenas ir nesusidurtų vedžiojamos. Tai reiškia ir papildomą
užduotį aktoriams, turintiems po
kelis kartus vaidinti tą pačią sceną
ir iš karto, be nuoseklumo, panašiai
kaip kino aikštelėje, parodyti aukščiausią emociją. Tad dėl pjesės skaidymo neišvengiamai tenka atsisakyti dalies psichologinių niuansų ir
pasitelkti aiškius ženklus. Juk dalis žiūrovų jaučiasi kaip vaiduokliai,
ką tik kiaurai perėję svetimo namo
sieną, bandantys susivokti, kas yra
kas, kas ką įsimylėjęs ir dėl ko taip
stipriai kenčia (prieš spektaklį mūsų
grupėje tik maždaug pusė žmonių
buvo skaitę „Dėdę Vanią“ – to pasiteiravo palydovas).
Montrimo pjesės interpretacijoje
atgyja mirusios Serebriakovo žmonos – Sonios motinos ir Voinickio
sesers – Veros Petrovnos šmėkla.

Ji artimiausia žiūrovams, užmena
daugiausia mįslių ir verčia manyti,
kad aplink ją slypi kūrėjų sumanymo esmė. Puškino namų-muziejaus aplinka byloja apie kelių laikų
susidūrimą, per autentišką patalpų
interjerą, daiktus tarsi jaučiama čia
gyvenusių žmonių dvasia. Daiva
Šabasevičienė ir Jūratė Visockaitė
savo recenzijose išsamiai papasakojo šio namo ir jo gyventojų istoriją. Viliojanti, žaisminga ir kartu
atjaučianti Liudos Gnatenko Vera
Petrovna priklauso mirusiųjų karalystei, o žiūrovai tampa šmėklomis
iš ateities, tarsi spektaklyje būtų išsipildęs Astrovo noras sužinoti, „ar
tie, kurie gyvens po mūsų už šimto
ar dviejų šimtų metų ir kuriems
mes dabar skiname kelius, atmins
mus geru žodžiu?“ Ir štai režisierius mus, kuriems Astrovas sodino
ir saugojo medžius, kad būtume laimingesni, sujungė – ir ką mes gaLiuda Gnatenko, Jelena Orlova ir Viačeslavas Lukjanovas spektaklyje „Dėdė Vania“
lime pasakyti? Per šimtą metų daug
kas pasikeitė, bet personažų situaci- Astrovas tiesus, atsipalaidavęs, daž- vaikiškas vyras – aplinkinių dėMontrimo spektaklyje personajos, jausmai ir būsenos vis dar atpa- nai apgirtęs, todėl įžūlus. Vis dėlto mesio reikalaujantis Aleksandro žai nenustebina, jie tokie, kokius
žįstamos. Ir nors Veros šmėkla va- šis spektaklis leidžia žiūrovui pama- Agarkovo profesorius Serebriako- paprastai įsivaizduojame. Imersinis
liūkiškai klausia žiūrovų, kas mirs tyti tai, kas net iš pirmos parterio vas, – pabėgs iš šios erdvės, vilda- spektaklio pobūdis lemia situacijų
pirmas, vis dėlto anapusinį pasaulį eilės ne visada pavyksta (nors ka- masi kartu išsivaduoti iš intrigų, ir veikėjų reakcijų supaprastinimą.
čia galima suvokti tik protu, bet jo merinės erdvės populiarėja), – ak- aistrų, nusivylimų ir pavydo tin- Nėra laiko gilintis į niuansus, kai
dvelksmas, kaip ir teatro mistikos bei torių akis; čia stambus planas pa- klo, nors ir aišku, kad tai tik iliuzija. reikia spėti apsidairyti kambariuose,
paslapties šešėlis, taip ir pradingsta siekiamas be technologijų (kamerų, Tokia pati kaip ir Sonios močiutės, vaikščioti, nepasipainiojant aktotarp išorinių pojūčių. Nors Veros ekranų, videoprojekcijų) pagalbos. Vanios motinos Marijos Vasiljev- riams po kojomis, sudėlioti siužeto
šmėkla primena apie gyvenimo tra- Įsimena, kaip įdėmiai Darelos As- nos Voinickajos „moterų klausi- įvykius į nuoseklaus laiko grandinę
pumą, trumpumą ir žemiškų aistrų trovas žiūri į Jeleną, tačiau jo akys mas“, kurio ji tvirtai įsikibusi. Ją ir t.t. Žinoma, spektaklyje psichoiliuziškumą, kambariuose jos, kaip nespindi: bukas, be gelmės žvilgsnis azartiškai kuria Inga Maškarina. loginių niuansų ar originalios perir žiūrovų vaiduoklių, nepastebė- tiksliai apibūdina jo geismą, pertei- Tik Valentinos Lukjanenko auklė sonažų traktuotės trūkumą atperka
dami ir nepaisydami, čia ir dabar kia gyvenimo nuovargį. Palyginti į būtį jau žiūri ramiai ir išmin- galimybė būti tikroje aplinkoje, iš
kenčia personažai.
su kitais veikėjais, jam netrūksta tingai, nes nieko iš gyvenimo ne- arti apžiūrinėti interjerą, daiktus ir,
Viačeslavo Lukjanovo dėdė Va- nei prasmės pojūčio, nei idėjų, nei besitiki, o juk visi kiti, tiek daug be abejo, atsidurti taip arti aktorių.
nia – desperatiškas, susijaudinęs, polėkio, tačiau jis yra pasmerktas. šnekantys apie save ir savo nusi- Nors vaidentis tarp personažų išesantis ties riba. Jo sudribusi po- Kaip ir iš susirūpinimo papilkėju- vylimą, tik įrodo, kad dar nėra vi- ties smagu ir toks spektaklis suteivyza, nulinkusi galva atskleidžia sio veido, viską besistengianti kon- siškai susitaikę su esama padėtimi. kia įdomių bei vertingų potyrių,
prislėgtą būseną ir susitelkimą į troliuoti teisingoji Jelenos Orlovos Net Jurijaus Ščiuckio Teleginą vis tačiau – ne papildomų prasmių ar
save. Kita vertus, jis nervingas ir ne- Sonia bei tuoj tuoj pravirksianti dar galima įžeisti, nors jis taip pat gelmės. Pavyzdžiui, visai kitaip Čenuspėjamas, galintis bet kada pra- Julianos Volodko Jelena. Tačiau ji, jau nieko nelaukia iš ateities, ten- chovo personažus tyrinėjo Oskaras
trūkti. Andriaus Darelos gydytojas kaip ir jos užgaidus, kaprizingas, kindamasis gamtos grožiu ir gitara. Koršunovas su aktoriais spektaklyje
„Žuvėdra“ (2014). Čia dėl kamerinės erdvės žiūrovai taip pat buvo
priartėję prie aktorių, bet visas dėmesys buvo sutelktas ne į išorinių
žiūrovo pojūčių stimuliavimą, o į
psichologinius veikėjų vidinio gyvenimo niuansus bei aktorių vaidybą, jausmų ir emocijų raiškos
subtilybes.
Studijas Maskvoje baigęs, Rusijoje dirbantis režisierius Lietuvoje
pastatė spektaklius „Ribos“ („Menų
spaustuvė“, 2011), „Keletas pokalbių apie (Kristų)“ (LNDT, 2014) ir
„Parazitai“ (Panevėžio teatras „Menas“, 2019). Šis spektaklis pirmiausia yra žaidimas, nuotykis, proga
žiūrovui suvaidinti vaiduoklį, ir
tai jo vertybė. Kūrinyje akcentuodamas kelionę laiku, kelių kartų ir
epochų susidūrimą, anapusinį pasaulį, Montrimas vis dėlto neleidžia
mums atrasti, suprasti ir pajusti ko
nors, ko iki tol nebūtume žinoję
apie Čechovo personažus.
L . Va n s e v i č i e n ė s n u ot r a u ko s

Valentina Lukjanenko spektaklyje „Dėdė Vania“

7 meno dienos | 2019 m. rugsėjo 13 d. | Nr. 28 (1307)

Ieva Tumanovičiūtė

5 psl.

Teatras

Saulės ir smėlio teatras

Vasaros teatrinės patirtys: „Užpustyti“, „Eglė žalčių karalienė“, „Nerkis iš kailio“
Ingrida Ragelskienė

„Esu teatro kritikė iš Lietuvos, jūs
privalote mane įleisti“, – tokius niekus kalbėjau šią vasarą, įsitvėrusi
tinklinės tvoros, juosiančios nedidelį amfiteatrą. Buvo gaila kaitroje
numintų kilometrų žvyrkeliu į
kalną, be jokių nuorodų, tik su guglo pagalba. „Čia vis ta nesveika tradicija skaičiuoti metus teatro sezonais, o stojus vasarai vėl ieškoti, ko
nepametus, Graikijoje“, – keikiausi
mintyse iš kišenės traukdama paskutinį vilties šiaudą – Scenos meno
kritikų asociacijos kortelę, tą savaitę
jau atrakinusią man Atėnų akropolio ir kelių muziejų vartus. Eureka!
Sargas, užsimaukšlinęs klasikinę
nuobodžiaujančio, saulės išvarginto
graiko kaukę, neskubėdamas, oriai
pravėrė vartelius. Žengiau į ten,
mane pasitiko vėsesnio vėjo tumulas – „už tvoros, amfiteatro teritorijoje, cikados net ne čirpia, jos tiesiog žviegia“, – dar spėjau pagalvoti.
Kojos, mintys, širdis – viskas išsilakstė į priešingas puses. Kas ieškoti
pavėsio, kas spoksoti į stulbinantį
horizontą, o kas džiūgauti ir išgyventi momentą, kai tampi vieniu,
ištirpsti tobuloje būties akimirkoje.
Norėčiau mokėti aprašyti būseną, žmogų ištinkančią senoviniame graikų amfiteatre. Žinoti
atsakymą, kodėl reikėjo kadaise
statyti tokį statinį šalia mažiuko
žvejų, vynuogių augintojų ir ožkų
melžėjų kaimelio. Suprasti, ką tiems
keliems šimtams reiškė sėdėti protėvių sėdynių nuzulintose akmeninių suolų įdubose, pavakariais, maloniame šešėlyje įdėmiai žiūrint į
saulės nutviekstą reginį. Tobulos
akustikos, estetikos apgultyje, ir dar
traukiant į plaučius skalsų kalnų žolynų, jūros, prakaito, įkaitusių uolų
kvapo prisodrintą orą. Jų teatras

Anonsai

„Sirenos 2019“
„Ryšio klaida“ – tokiu šūkiu teatro
mėgėjus pasitinka atsinaujinęs
16-asis Vilniaus tarptautinis teatro
festivalis „Sirenos“. Tai nebus vien
reklama gatvėje ar internete – klausimai ir interpretacijos apie mūsų
ryšį bei jo klaidas sujungs tarptautinę ir lietuvišką festivalio programas ir kvies apie tai kalbėtis rugsėjo
25 – spalio 13 dienomis.
Sudarant „Sirenų“ programą
svarstyta, kad mes nuolat ieškome
ryšio su šeima, draugais, bendradarbiais, tais, su kuriais bendraujame
ir kuriuos sekame socialiniuose
tinkluose, ir net nepažįstamaisiais.
Tie bandymai rasti ryšį, susikalbėti
ne visada sėkmingi. „Artėjančio
festivalio programa – tai ir savotiškas pokalbis su šviesaus atminimo
Viktorija Ivanova, kuri turėjo tapti
6 psl.

gimė iš darnos, vienio su aplinka,
Nidoje – archaikos klodus išjudinanmokėjimo ištirpti akimirkoje, kai tys „Užpustyti“, Juodkrantėje – scenos
idėja virsta kūnu. Trisdešimt ge- iš Klaipėdos muzikinio teatro šokio
raširdžio sargo dovanotų minučių spektaklio „Eglė žalčių karalienė“.
baigėsi, išeidama pro petį regėjau Ankstyvą popietę netikėtai atgijęs
debesis, besiritančius per orches- Juodkrantės kultūros centro amfitra, – jų šešėliai akimirką užpildė teatras, ankstesnėmis vasaromis būvisą tos popietės „spektaklio“ tūrį, davęs bet kokio kultūrinio vyksmo
surinko, grąžino mane į save ir už- nuošalėje, staiga tapo artipilnis šodavė bendrą toną visoms mano šios kolado rudumo poilsiautojų. Eduardo
vasaros teatrinėms patirtims.
Balsio muzikos didybė tapo pirmąja
Rugpjūtį dėl teatro pavyko iš jungtimi tarp margos poilsiautojų
naujo atrasti Nidą. Nieko keisto, minios ir visiškai netikėtomis dieD. B i e l i a u s ko n u ot r .
kad ant lakios smėlio kopos staty- nos šviesos aplinkybėmis atsidūru- Scena iš spektaklio „Užpustyti“
tas miestelis savo nepastoviu cha- sios jaunos kūrybinės komandos.
rakteriu ypač primena jį grūdinu- Prieš mūsų akis vyko menininkų konceptualumo. Vien pasirinktų aikštelę, maža to – link spektaklio
sią materiją. Choreografė Agnija pergalės prieš nepatogias aplin- autorių pavardės – Henrikas Ra- metu rakinamų durų. Jau ganėtinai
Šeiko savo šokio teatro premje- kybes, keistą, nesuvaldomą erdvę, dauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, klasikinis, niekšingų teatro režirai „Užpustyti“ pasirinko istorinės nelogišką komunikaciją su žiūrovu Henrikas Nagys, Kazys Bradūnas, sierių triukas, su kuriuo išmokau
ekskursijos formą. Popietė, kaitra, pačioje dienos akyje triumfas. Cho- Vytautas Mačernis ir Liūnė Su- susidoroti paprasčiausiai kvėpuoParnidžio kopos prieiga, būrelis reografas Martynas Rimeikis per tema – kėlė esminį klausimą: ko- dama. Sąmoningas kvėpavimas supremjeros žiūrovų su išdalintomis premjerinio spektaklio scenų pri- dėl? Asmeninį atsakymą sau radau valdo artėjantį panikos priepuolį.
ausinėmis pažymimi raudona aude- statymą atsiskleidė kaip grynasis slypintį Liūnės eilutėse iš „Savaitga- Sąmoningas kvėpavimas yra vieklo skiaute – apsaugai nuo raganų. judesio intelektualas – tokios įtai- lio žaidimų“: „Žarstom smėlį viens nas iš būdų susilieti su bet kokio
Visų šių duotybių visuma padeda gios, gilų turinį bei judesio grožį ir kitam į akis – / nuskurdę, kreivos šiuolaikinio teatro pastatymo flunesiilgėti tradicinės žiūrovinės ekspresiją pabrėžiančios pasirodė pušys auga smėlyne, / ir žolė sausa, idais, ritmika ir net tapti integrakomforto zonos prietemoje ir ny- šios didžiulės visumos ištraukos. dygi, / kaip ašakos, / kad vėjas ga- lia unikalios spektaklio energijos
kaus privilegijuotųjų, neliečiamųjų Nebuvo efektingos scenografijos, lėtų gaust / ir užspringt – / Žars- dalele.
žiūrovų kastos statuso. Už paklu- matėme tik dalį Elvitos Brazdylytės tom, žarstom smėlį / ir užsnūstam
„Nerkis iš kailio“ veiksminėje
struktūroje maksimali poezijos
simą neįprastoms, mįslingai pai- lakoniškų, universalių, judesiui pade- trindami akis.“
Tam, kad išgirsčiau, kaip tiksliai, įtaiga atsiskleisdavo išnaudojant
nioms menininkų kuriamo žaidimo dančių kostiumų, atlikėjai šoko saulės
taisyklėms mes – žiūrovai – apdo- šviesoje, o nepaisant visko, prieš akis su didžiule įnirtusios, iš civilizaci- muzikos (kompozitorė, atlikėja
vanojami visiškos fantazijos lais- skleidėsi aštriabriaunis baltų mitas, jos kailių išsinėrusios, jausmų alks- Rūta Mur) ir aktorių plastikos povės ir jutiminės pilnatvės pojūčiais. lietuviško ir kitokio priešybės, at- tančios moters jėga Liūnės tekstą tencialą. Performanso klausimą „Ir
Pati vietos dvasia, Nidos genius loci, metimo, neigimo drama bei dviejų pasirodymo finale taria aktorė Eglė kas gi aš esu?“ tiksliausiai išsėmė
Šeiko spektaklyje materializavosi žmonių poroje tobulai išsipildžiusios, Ancevičiūtė, atlaikiau porą rimtų aktoriaus Šarūno Januškevičiaus atdėl tobulos dermės: muzikos, kur- bet išorėje, sociume negalimos, tabu žiūrovinių iššūkių. Gal ne veltui bū- liktas stiprus, purvinas, necenzūtos Kristijono Lučinsko, Beno Šarkos įdagu pažymėtos meilės tragedija.
siu visą šią vasarą mokiusis išeiti iš ruotas viliojimo šokis, papildytas
ir „AOUM“, šokėjų trupės išpildyto
Paskutinę vasaros dieną vėžlio įprastos teatro žiūrovui komforto pompastiškomis, savimyla, despejudesio, unikalios istorijos, gamtos vi- greičiu slinkau Vilniaus gatvėmis, zonos. Mat specifinė „Kablio“ salės racija ir juoda neviltimi springstantališkumo įkvėptų Sandros Straukaitės buvo jau per karšta ir visko gana: erdvė leido režisierei sukurti savotiš- čiomis eilėmis, – dedikuotas scekostiumų ir žiūrovų įtikėjimo vyksmu. tos vasaros, to smėlio, jūros ir net kus spąstus žiūrovams – suleisti į salę nos partneriui Povilui Adomaičiui.
„Užpustyti“ privertė mus stabtelėti prie savo teatro paieškų, makaluojan- per scenos aikštelę. Mes akimirką Vyrų poravimosi viliotinį godžiai
savotiško rojaus prieangio – anksčiau tis gausiame konceptualių ir ne- tapome scenos podiumo žvaigžde- stebinti aktorė tuo metu jau kaušimtąkart išbraidytą, kūlversčiais iš- labai pramogų sraute. Režisierės lėmis, pradefiliavome prožektorių piasi savo poezijos šūviui: „O smėmatuotą, vynu aplaistytą Parnidžio Monikos Klimaitės poezijos per- nušviesti, o susėdę savo vietose su- linis šypso / ir stebi tave ir mane – /
kopą pamatyti naujai: ramybės, kūry- formanso „Nerkis iš kailio“ prem- pratome: jei norėsis išeiti, sprukti iš ir niūniuoja: / iš smėlio į smėlį ir
binio įkvėpimo, meninės bendrystės jeroje „Kablyje“ numaniau gau- spektaklio kiškio greičiu, išėjimo delnais lėtai uždengia mus / išgaubieškančio menininko akimis.
sianti vėsos ir neišvengiamą dozę link teks brautis per pačią vaidybos tam stikle“ (Liūnė Sutema).
„Sirenų“ meno vadove, tad šių metų pasiduoda manipuliacijai?“ – iš „Minų laukas“. Taip pat bus rodomi
programa daugiausia yra jos nuo- „Ryšio klaidos“ kylančius klausi- du monospektakliai – tai indų repelnas“, – sako naujoji Vilniaus mus vardija Savickienė.
žisierės ir aktorės Mallikos Tanejos
tarptautinio teatro festivalio „SireTarptautinėje festivalio progra- darbas „Būk atsargi“ bei palestinienos“ meno vadovė Kristina Savic- moje žiūrovų laukia pripažintų čio Amero Hlehelo kartu su Amiru
kienė, šiemet šias pareigas pradėjusi scenos meistrų darbai – į Lietuvą Nizaru Zuabi sukurta poetiškoji
eiti vietoj vienos festivalio įkūrėjų pirmą kartą atvyksta viena garsiau- saga „Taha. Poeto gyvenimas“.
Audros Žukaitytės.
sių britų šiuolaikinio teatro trupių
Jau 16-ąjį kartą pristatomoje
„Galvojome, koks šiandien yra „Forced Entertainment“, 2016 m. „Sirenų“ lietuviškos programos
ryšys tarp kartų – kodėl kiekviena pelniusi prestižinį Ibseno apdo- vitrinoje – žinomi Lietuvos režikarta yra nesuprastoji ir kaip ji su vanojimą. Trupė pristatys režisie- sieriai ir nauji vardai: tai Yanos
įniršiu dekonstruoja praeitį, o tada riaus Timo Etchellso pjesę šešio- Ross, Oskaro Koršunovo ir Jo
iš tų pačių elementų kuria savo da- likai jaunų žmonių „Naktis seka Strømgreno darbai, taip pat jaubartį ir ateitį. „Sirenose“ bus dis- dieną“, joje vaidins vaikai ir pa- nųjų kūrėjų, Eimunto Nekrošiaus
kutuojama ir apie vaikus mūsų vi- augliai iš Lietuvos. Taip pat tarp- mokinių, Pauliaus Markevičiaus ir
suomenėje, tai, kaip juos mokome tautinėje programoje – vieni šių Adomo Juškos spektakliai. Pirmą
ar verčiame tapti mūsų susikurtos dienų Vokietijos ir D. Britanijos kartą „Sirenų“ lietuviškoje vitrisistemos dalimi. Atsispirdami nuo scenos favoritų, menininkų grupė noje bus pristatomi Apeirono tekartų mąstysime, kas gali būti au- „Gob Squad“, kuri atvyksta su spek- atro ir Juozo Miltinio dramos tetoritetai jaunajai kartai ar jos mo- takliu „Sukūrimas (Paveikslai Do- atro spektakliai. Agnės Pulokaitės
kytojai ir koks šiandien yra mo- rianui)“. Tai bus antroji „Gob Squad“ kuruojamoje programoje bus skikytojo vaidmuo – kaip mokyti viešnagė Lietuvoje. Dokumentinio riama daugiau dėmesio jauniems
jaunimą gyventi ateities pasaulyje, teatro gerbėjai turės progą išvysti kūrėjams ir novatoriškoms teatro
kurio dar negalime įsivaizduoti? Jei savo šalį nuolat garsinančios, vie- formomis. 13 Lietuvos teatro vitrilengva spėlioti ateitį, tai kaip su pra- nos įdomiausių Argentinos teatro nos spektaklių bus rodomi rugsėjo
eitimi – ar ji, kaip ir mūsų atmintis, kūrėjų, režisierės Lolos Arias darbą 25–29 dienomis.

Šiemet daug festivalio renginių vyks už tradicinės teatro scenos ribų. Tam skirtas „Sirenų klubas“ – sostinėje įsikūrusiame bare
„Kablys+Kultūra“ bus rengiamos
instaliacijos, koncertai, interaktyvūs meniniai vyksmai, neformalūs
susitikimai su menininkais, tinklaveikos ir edukacinės veiklos teatro
profesionalų bendruomenei bei vakarėliai. Svarbi „Sirenų klubo“ dalis –
„Nanook“ rengiamos ir moderuojamos diskusijos, skirtos spektaklių
ir festivalio meninės programos
temoms aptarti.
„Sirenos“ taip pat kviečia į Baltijos dramos forumą ir tarptautinę
konferenciją „Mind the gap“, rengiamą bendradarbiaujant su Scenos
meno kritikų asociacija, Lietuvos
muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos kultūros institutu. Konferencija vyks rugsėjo 24–25 d. Vilniuje.
Pagal festivalio „Sirenos“ inf.
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Šokis

Ar tikrai primirštieji?
„Leningradiečių“ baleto grupė
Žilvinas Dautartas

Kiekvieną kartą eidamas pro senąjį
Operos ir baleto teatrą Jono Basanavičiaus gatvėje, prisimenu ne
tik savo paauglystę, jaunystę, kurios prabėgo šalia teatro arba jame.
Tuo metu gyvenome K. Kalinausko
gatvėje, iki teatro tik keli žingsniai,
tad vos ne kiekvieną dieną matydavau teatralų ar su jais bendraudavau. Gal todėl dabar jaučiuosi
turintis teisę dainuoti „Gimiau nei
per anksti, nei per vėlai, gimiau
pačiu laiku...“. Tas laikas ne tik supažindino mane su tikruoju teatro
meno elitu, bet ir suteikė galimybę
bendrauti, mokytis, sekti jų pėdomis. Tiesa, ne visada tai pavykdavo.
Gal tas vidinis nerimas, gal atgaila,
kad nesugebėjau paimti kaip galima
daugiau iš tų pažinčių, to atviro
bendravimo, pagaliau tų pamokymų ar pamokų fiksavimo, neapleidžia ir dabar. Todėl ir noriu dar
kartą prisiminti visus, kurie mane
mokė, iš kurių aš mokiausi. Mes visi
prisiminkime tuos, kuriuos esame
primiršę. Primiršę per savo skubėjimą, amžiną bėgimą, neturėjimą
laiko ne tik kitiems, bet ir sau.
Šiandien prisiminkime vadinamuosius „leningradiečius“,
dešimt Lietuvos jaunųjų baleto
artistų, baigusių Leningrado choreografijos mokyklą (dabar Sankt
Peterburgo A. Vaganovos šokio
akademija) ir 1959 m. vasarą debiutavusių Lietuvos operos ir baleto teatro scenoje. Tai buvo išties
reikšmingas įvykis, padaręs įtaką
tolesnei mūsų baleto raidai. „Leningradiečių“ sugrįžimas į Lietuvą (beje, kaip ir išvažiavimas į
tuometį Leningradą) neatsiejamas
nuo Vytauto Grivicko, 1952 m. baigusio GITIS’ą (Maskvos A. Lunačiarskio teatro meno institutas) ir
pradėjusio dirbti baletmeisteriu
Operos ir baleto teatre. Žinodamas,
kad anksčiau ar vėliau jam teks ne
tik dirbti su negausiu baleto kolektyvu, bet ir jam vadovauti, jaunasis
baletmeisteris aktyviai įsitraukė į
Choreografijos skyriaus prie Dešimtmetės muzikos mokyklos steigimą bei grupės mokinių siuntimą
į Leningradą. Kiek dėmesio Grivickas skyrė būsimiems baleto artistams, rodo ne tik jo pedagoginė
veikla įsteigtame skyriuje, bet ir
išsiųstųjų į Leningradą jam rašyti
laiškai: „Berniukams skyrė papildomai maisto. Tiesą sakant, mums
valgyti neužtenka, tik pavalgę išeinam iš valgyklos ir vėl norim. Jeigu
galite, padėkite mums ir dėl to.
<...> Mielas mokytojau, pirmiausia
širdingai dėkojame už knygą, kurią taip greit gavome. <...> Mielas
mokytojau, mes tikriausiai Jums
labai įkyrėjome, bet neturime į ką
kreiptis, todėl dovanokite, mes už
visą, kas mums padaryta gera, atsilyginsime ir būsime dėkingi Jums.“

Antanas Beliukevičius

1959 m. liepos 4 d. Operos ir baleto teatre įvykęs „leningradiečių“
koncertas vainikavo vieną jaunųjų
atlikėjų etapą ir pradėjo kitą – profesionalią veiklą profesionalioje
scenoje. Be abejo, pirmas įspūdis
nė vieno nepaliko abejingo. Pirmą
kartą į kolektyvą įsiliejo toks būrys profesionaliai parengtų šokėjų.
Koncerte dalyvavo visi „leningradiečiai“ – Leokadija Aškelovičiūtė,
Regina Baranauskaitė, Genovaitė
Samaitytė, Ramutė Šimėnaitė, Gražina Žvikaitė, Antanas Beliukevičius, Eugenijus Judinas, Raimondas
Minderis, Pranas Peluritis, Vytautas
Sinkevičius ir išeivis iš Baku Viačeslavas Nikulajevas, tarsi iliustruojantis taip reklamuojamą tautų draugystę. Šios mokyklos auklėtiniai

Pranė Sargūnaitė ir Elegijus Bukaitis, dar besimokantys šeštame
kurse, savo profesiniu lygiu ne ką
tenusileido absolventams.
Visi koncerto dalyviai buvo palankiai įvertinti ir kolegų, ir žiūrovų,
ir spaudos. Bene išsamiausiai juos
įvertino teatrologė Aliodija Ruzgaitė, „Tiesoje“ rašiusi: „Tai jau
subrendusi šokėja, turinti savo
šokimo stilių: viską ji atlieka užtikrintai ir gracingai, lengvai nugalėdama techniškus sunkumus. <...>
Jaunatve ir džiaugsmu alsavo diplomantės R. Baranauskaitės šokis (su
didele ekspresija atliktas Rebikovo
valsas, variacija iš „Gulbių ežero“).
R. Baranauskaitė gera ne tik klasikiniuose, bet ir charakteriniuose
šokiuose, prisiminkime nepaprastą
jos lankstumą ir temperamentą Ispanų šokyje iš baleto „Raimonda“.
<...> G. Samaitytė išsiskyrė Katytės
šokyje iš „Miegančiosios gražuolės“,
pasižymėdama gera technika, gražiais šuoliais. <...> Gerus sceninius
duomenis turi G. Žvikaitė, nors jai
dar reikia sustiprėti techniškai, padirbėti, kad taptų išraiškingesnės
rankos, korpuso laikysena. Labai
nuotaikingai, gražiai G. Žvikaitė atliko ištrauką iš Šumano „Karnavalo“.
<...> Iš vyrų išsiskyrė R. Minderis
(ištrauka iš „Romeo ir Džuljetos“,
„Bachčisarajaus fontano“). Nuotaikingai, jausdamas Ispanų šokio stilių, jis sušoko Panaderos iš baleto

Genovaitė Samaitytė ir Algimantas Mackevičius
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Iš kairės: Eugenijus Judinas, Pranas Peluritis, Antanas Beliukevičius, Vytautas
Sinkevičius, Ramutė Šimėnaitė ir Pranė Sargūnaitė

„Raimonda“. <...> Kaip jautrus dėmesingas partneris, jaučiantis šokio
formą, išsiskyrė P. Peluritis nedidelėje scenoje iš „Romeo ir Džuljetos“ vienuolio Lorenco vaidmenyje.
<...> Iš vyrų techniškai stipriausias
A. Beliukevičius – geras partneris,
turįs tinkamą išvaizdą, lengvą šuolį.
Tačiau jam reikėtų pagalvoti apie
sceninę laikyseną, išraišką, daugumą atvejų jis dar tik dirba. <...>
Nemažai reikia pasitempti diplomantui V. Sinkevičiui: jo šokis suvaržytas, mokiniškas ir neužtikrintas. Gerus šokėjų duomenis turi V.
Nikulajevas ir E. Judinas. Maloniai žiūrovus nustebino du šešto
kurso mokiniai: neabejotina, kad
P. Sargūnaitė išaugs stipria šokėja;
E.Bukaitis scenoje jaučiasi laisvai,
šoka labai tiksliai, sukasi užtikrintai ir svarbiausia – nuotaikingai.
Veržliais šuoliais jis atliko gopaką
iš baleto „Tarasas Bulba“.“ Tokie tad
buvo oficialūs jaunųjų vertinimai.
Net dabar, praėjus šešiems dešimtmečiams po šio koncerto, aš ne
su visais vertinimais sutinku, vadovaudamasis tais įspūdžiais, kuriuos
patyriau. Dabar, praėjus dešimtmečiams, ne tik vadovaujuosi emocijomis, bet ir bandau objektyviai vertinti kiekvieno šokėjo sugebėjimus,
galimybes. Įvairiai susiklostė jų likimai. Vieni nepateisino su jais siejamų vilčių, kiti pateisino tas viltis
net su kaupu, dar kitiems visą laiką
šypsojosi Fortūna. Buvo tokių, kuriems didžiausia kliūtis pasiekti geidžiamą tikslą buvo, ko gero, jų pačių perfekcionizmas. Buvo ir tokių,
kuriems tas savęs aukojimas scenai
pasirodė beprasmis ir jie savanoriškai pasitraukė į ramesnį užutėkį.
Bet dėl to visų „leningradiečių“ indėlis į mūsų baleto istoriją netampa
menkesnis.
Švenčiant „leningradiečių“ sceninės veiklos dvidešimtmetį, „Gimtajame krašte“ rašiau: „Kiekvienoje
jaunimo grupėje, baigiančioje tą ar
kitą teatrinę mokyklą, yra įvairių
asmenybių. Įvairių žmonių būta ir
„leningradiečių“ grupėje. Teatre išliko patys ištvermingiausi, darbščiausi. Tarp išlikusių – Genovaitė
Samaitytė ir Antanas Beliukevičius. <...> Jie visą savo sceninį gyvenimą buvo saviti „stimuliatoriai“, neleidžiantys „žvaigždėms“
užmigti ant laurų, užpildantys susidariusias spragas, gelbstintys spektaklius, susirgus pagrindiniams šokėjams. Ir visą laiką Genovaitė ir
Antanas buvo pavyzdžiu į teatrą

ateinančiam jaunimui. Jie buvo iš
tų atlikėjų, kurie šiandien šoka epizodinį, rytoj – pagrindinį, o poryt –
masinį vaidmenį. Tokie atlikėjai yra
patikimas kiekvieno teatro ramstis.
Ir nors jų pavardės dažniausiai patenka į kritikų mėgstamą „ir kiti“,
tačiau nuo tų „kitų“ ir priklauso
spektaklio sėkmė.“
Apie kitus išlikusius teatre –
Leokadiją Aškelovičiūtę ir Raimondą Minderį – prirašyta daugybė straipsnių, išleista knygų, jų
šokis įamžintas kino juostose. Ir
jie to nusipelnė. Nes, leisiu sau dar
kartą pacituoti „Gimtąjį kraštą“:
„Leningradiečių“ būrys teatre minimas geru žodžiu. Jie myli sceną,
teatrą, myli sunkų šokio meną, nes
teatras jiems yra viskas. Gyvenimo
tikslas ir prasmė.“
Iki šiol stebiuosi ir žaviuosi bent
jau vyrų išprusimu; jei reikėjo pasitarti dailės istorijos klausimais,
viską arba beveik viską žinojo
Sinkevičius, beje, gan profesionaliai reiškęsis ir prie vatmano lapo.
Užėjus kalbai apie literatūrą, lygių
nebuvo Nikulajevui. Didžiausias
autoritetas ne tik jaunimui, bet ir visiems, buvo bene labiausiai subrendęs ir savarankiškam darbui pasiruošęs Peluritis, perėmęs pedagogo
darbą su vyrų kolektyvu, netrukus
pradėjęs dėstyti klasikinį šokį ir
Choreografijos skyriuje. Jam turime būti dėkingi už tai, kad mūsų
scenoje galėjome gėrėtis Jono Katakino, Petro Skirmanto ir Eligijaus
Butkaus šokiu, Jurijaus Smorigino
ieškojimais. Beje, Peluritis sėkmingai plėtojo ne itin glaudžius santykius su artimiausiais kaimynais –
uoliai darbavosi Lodzės, Poznanės,
Gdansko, Bytomo teatruose ir choreografijos mokyklose, parengdamas nemažą būrį įvairių tarptautinių konkursų nugalėtojų ir laureatų,
pelnydamas Lenkijos Respublikos
kultūros ministerijos medalį už
nuopelnus kultūrai Gloria Artis.
Bet tikrai ne dėl apdovanojimų ar
šlovės teatrui, šokio menui tarnavo
ir tarnauja didesnė dalis pasirinkusiųjų šią sunkią ir ne visada dėkingą
profesiją.
Bėga metai, keičiasi kartos. Tie,
kuriems šiandien nerūpi mūsų baleto istorija, žmonės, ją kūrę, ilgainiui ir patys pasitrauks iš scenos, iš
teatro. Ar prisimins juos kas nors?
Nežinau. Gal ir jie pasijus nepelnytai primiršti? Tad stabtelėkim,
atsikvėpkim ir apsidairykim. Juk,
be mūsų, dar buvo, yra ir bus kitų.
7 psl.

Dailė

Laikų būna visokių

VDA Telšių fakulteto dėstytojų paroda „Geriausi laikai“ parodų salėse „Titanikas“
Jurgita Ludavičienė

Visuomet be galo mėgau Charleso
Dickenso įžangą romanui „Pasakojimas apie du miestus“. Tą, kur
sakoma – tai buvo patys geriausi
laikai, tai buvo patys blogiausi laikai, tai buvo išminties amžius, tai
buvo kvailybės amžius, pamenate?
Nesvarbu, kad pirmą kartą ją perskaičiau Ray’aus Bradbury „Pienių
vyne“, taigi tai jau buvo antrinė citata. Bet jos kuriama nuotaika nuo
to laiko visuomet liko su manim.
Tie patys laikai gali būti ir geriausi,
ir blogiausi, gali spinduliuoti pažangą ir apšvietą, o tuo pat metu
greta puikiai tarpti kvailybė ir skurdas. Ypač jei kalbame apie galimybę
atsigręžti atgal ir apžvelgti gana ilgą
laiko tarpą. Tokį, kaip VDA Telšių
fakulteto gyvavimo laikotarpis, pavyzdžiui. Mokykla, sukūrusi vizualinį Telšių identitetą (žinoma, šiam
miestui ir šiaip pasisekė, įžymiosios
septynios kalvos ir ežeras miesto viduryje – tokiomis duotybėmis Lietuvoje gali pasigirti nedaugelis vietų),
išleidusi gausybę absolventų, dabar
tvirtai ir užtikrintai atstovauja vizualiniam menui (ir amatui, tai svarbu,
nors ir nemadinga) Žemaitijos sostinėje. Atrodytų, galima aiškiai konstatuoti: mokykla gyvena geriausius
savo laikus. Tarptautiniai projektai,
parodos, laimėti konkursai, nuolatiniai užsienio profesorių vizitai – išties, visa tai, kas anksčiau atrodė tik
neįgyvendinama svajonė, dabar yra
realybė.
Tačiau kada geriausi laikai yra
menininkams? Ypač tiems, tai daugumai jų, kurie derina kūrybą su
pedagogine veikla? Čia visada yra
skirtis: gali būti nepaprastai talentingas pedagogas, tačiau nenorėti ir
nesugebėti praktiškai įgyvendinti
to, ką kompetentingai ir įkvėptai

Kronika

Balsuokite už labiausiai
patikusį Europos filmą
Kaip ir kiekvienais metais, Europos
kino akademija kviečia kino gerbėjus visoje Europoje rinkti mėgstamiausią filmą. Kai pakviečiami
Akademijos nariai, geriausi filmų
kūrėjai – režisieriai, aktoriai ir aktorės, Žmonių simpatijų prizas atkreipia jų dėmesį į žiūrovų nuomonę.
Šiųmetis balsavimas jau prasidėjo!
Galite balsuoti ir laimėti galimybę
prisijungti prie nominuotųjų ir laimėtojų iškilmingoje apdovanojimų
ceremonijoje gruodžio 7 d. Berlyne.
Praeityje žiūrovų apdovanojimą yra
gavę filmai „Amelija iš Monmartro“,
„Hasta la vista“, „Lūšnynų milijonierius“,
„Ida“ ir „Karaliaus kalba“. 2018 m. Europos kino akademijos Žiūrovų simpatijų
prizas paskirtas Lucos Guadagnino filmui „Vadink mane savo vardu“.
8 psl.

aiškini studentams. Ir atvirkščiai: išsistiebia taisyklingu kvadratu, po
genialus kūrėjas toli gražu ne visada lapais netikėtai sublizga žiedai, ir
artikuliuotai ir aiškiai sugeba (ir supranti, jog tai – savotiškas kalbėnori) perteikti žinias jaunesniems. jimas apie žmogaus ir gamtos jungtį,
Tarp VDA Telšių fakulteto dėsty- apie aplinkinio pasaulio trapumą ir
tojų buvo ir tebėra abiejų kategorijų apie tai, kaip greitai viskas praeina
atstovų. Ir nieko stebėtino. Per ilgą ir lieka tik mūsų atmintyje. Lapai
savo istoriją (įkurta 1931 m.) moky- tuoj nuvys ir nulinks, nepaisant visų
kla ne kartą keitė veidus ir vardus: floristinių gudrybių, instaliacija paTelšių amatų mokykla, Telšių taiko- keis savo pavidalą ir viskas liks tik
mosios dailės technikumas, Telšių fotografijose. Atrodo, jog apie akiaukštesnioji taikomosios dailės mo- mirkos trapumą kalba ir Bangutis
kykla, galiausiai prieš 21 metus pa- Prapuolenis beveik monochromikilo hierarchiniais aukštojo mokslo nėse savo akvarelėse, atsargiose ir
laipteliais ir ėmė vadintis Vilniaus subtiliose.
dailės akademijos dalimi, žemaitišBet Telšiuose svarbi ne tik atminkuoju jos flangu. Taigi vėl Dicken- tis. Beveik šimto metų mokyklos
sas: pasakojimas apie du miestus? gyvavimas leidžia kalbėti apie tam
Ne Londoną ir Paryžių, o Telšius tikrą stilistinę kūrybos manierą:
ir Vilnių. Nes būnant Telšiuose, kur rūstoką, dažnai grubią, savotiškai
debesys žemi ir pilki, kur jie beveik stilizuotą. Čia dirbančių menininkų
liečia ežero vandenį, nėra taip len- (o dažnai – ir baigusių studentų)
gva pasijusti pasaulio dalimi. Kar- darbus galima atpažinti būtent iš
tais atrodo, kad esi atskirtas nuo to. Iš mokėjimo prakalbinti ir apvisko ir septynios kalvos kaip sep- doroti medžiagą bei iš savitos stilistynios tvoros uždaro išėjimą.
tikos. Tomo Vaičaičio galvos liudija
Tačiau išeitis visada yra: atsigręžti ir viena, ir kita – juodos, rūsčios, jos
į save ir į savo/savo miesto praeitį. drauge kalba ir apie darbą su meGalbūt todėl aštuoniolika meni- džiu, tašymą, gludinimą, (gal) deninkų, kurių darbai eksponuojami ginimą, apie sugebėjimą džiaugtis
„Titanike“, taip dažnai kalba apie at- turtinga paviršiaus faktūra ir apie
mintį. Kaip Romualdas Inčirauskas, susikalbėjimą. Panašią jėgą ir meiš didžiulio puodo pagaminęs Že- džiagos supratimą demonstruoja
maitijai skirtą varpą (šiam autoriui ir Albinas Jukumas, lankstydamas
atmintis ir ypač žydiškoji Telšių metalo lakštus tarsi popierių. Remipraeitis apskritai yra vienos svar- gija Vaitkutė visą gyvenimą kalba
biausių varomųjų kūrybos galių). su metalu, ir kažkaip simboliškai
Kaip Virginijus Kinčinaitis, savo atrodo plokštėse likę pėdų atspaumobiliografijomis kalbantis apie dai: toks jausmas, jog labai norint
treniruotos akies ir minties gebė- autorei nereikėtų ir technikos, kad
jimą pagauti vaizdus, kuriuose svar- liktų metale jos pėdų atspaudai.
bus ir paviršius, ir turinys. Vaizdus,
Salomėja Jastrumskytė drąsiais
kuriuose architektūra ir skulptūra potėpiais tarsi pjūviais raižo drobę –
atgyja, kuriuose žaidžia paviršiai ir juodi rėžiai kaip randai baltuose
faktūros, pasakodami apie dabar- drobių kūnuose. Euklidiškos vertyje išlikusius praeities pėdsakus. Ar tybės, matematikos pagrindas,
kaip Neringa Poškutė-Jukumienė, taškas ir tiesė čia virsta paveiksgyvąją gamtą instaliacijoje sujun- lus formuojančiomis dominantėgianti su metalu – kai šimtas lapų mis. Beatos Zdramytės juvelyrinė

instaliacija taip pat nurodo į kūną. kurie pristatomi kaip trisdešimt
Juvelyrika kaip gydymo priemonė, penkerių metų Telšiuose vykstankūno ir metalo derinys čia sukuria čių medalininkų stovyklų rezultatas.
medicininę aplinką, kurios įspūdį
Visokios būsenos gyvuoja Teldar sustiprina autentiški sovietiniai šiuose: atkaklumas, pasididžiavimedicininiai vežimėliai. Vytauto mas, ramybė. Nėra tik nuobodulio
Mockaičio prietaisai tarsi telesko- ir rutinos. Menininkai nepasakoja
pai ar periskopai priverčia svarstyti apie savo kasdienybę būnant žemaiapie kasdienio gyvenimo ypatin- tiškuoju Vilniaus flangu. Jie kalba
gumą – kai sudėtingas, masyvus apa- apie tai, kurie laikai jiems buvo (ar
ratas pasirodo esąs skirtas... pienės yra) geriausi. Ir gali būti, kad gepūkui demonstruoti. Ekspozicijoje riausi kiekvieno jų ir visos mokyyra ir atminties, ir praeities, ir da- klos laikai dar tik bus.
barties. Visa tai kartu įkūnija daugybė įvairiausių pavidalų medalių, Paroda veikia iki rugsėjo 21 d.

Kino gerbėjai jau gali balsuoti
Europos kino akademijos tinklalapyje www.europeanfilmawards.eu
ir laimėti kelionę į 32-ąją Europos
kino akademijos ceremoniją, kuri
vyks gruodžio 7 d. Berlyne.
Nominuoti šie filmai:
„Baseino valdovai“ („Sink or
swim“, „Le Grand bain“), Prancūzija. Režisierius Gilles Lellouche.
Scenarijaus autoriai Gilles Lellouche, Ahmed Hamidi ir Julien
Lambroschini. Vaidina Mathieu
Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade,
Virginie Efira, Leïla Bekhti, Marina
Foïs, Philippe Katerine
„The Breadwinner“, Airija, Kanada, Liuksemburgas. Režisierė
Nora Twomey. Scenarijaus autorė
Anita Doron. Animatoriai Fabian
Erlingauser, Lorraine Lordan, Nicholas Dubray
„Dogman“, Italija, Prancūzija. Režisierius Matteo Garrone.

„ Mamma Mia! Štai ir mes“
(„Mamma mia! Here we go again“),
D. Britanija. Režisierius ir scenarijaus autorius Ol Parker. Vaidina
Pierce Brosnan, Colin Firth, Andy
Garcia, Stellan Skarsgård, Dominic Cooper, Lily James, Amanda
Seyfried, Christine Baranski, Julie
Walters, Cher, Meryl Streep
„Mergina“ („Girl“), Belgija, Olandija. Režisierius Lukas Dhont. Scenarijaus autoriai Lukas Dhont, Angelo Tijssens. Vaidina Victor Polster,
Arieh Worthalter
„The Purity of Vengeance“ („Journal 64“), Danija. Režisierius Christopher Boe. Scenarijaus autoriai
Jussi Adler-Olsen, Nikolaj Arcel, Bo
Hr. Hansen ir Mikkel Nørgaard. Vaidina Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt
„Riba“ („Border“, „Grans“),
Švedija, Danija. Režisierius Ali
Abbasi. Scenarijaus autoriai Ali
Abbasi, Isabella Eklöf, John Ajvide

Scenarijaus autoriai Matteo Garrone,
Ugo Chiti, Massimo Gaudioso. Vaidina Marcello Fonte, Edoardo Pesce
„Fantastiniai gyvūnai: Grindelvaldo piktadarystės“ („Fantastic
Beasts: The Crime of Grindelwald“),
D. Britanija, JAV. Režisierius David
Yates. Scenarijaus autorė JK Rowling. Vaidina Eddie Redmayne, Alison Sudol, Katherine Waterston,
Dan Fogler
„Favoritė“ („The Favourite“), D. Britanija, Airija. Režisierius Yorgos Lanthimos. Scenarijaus autoriai Deborah
Davis, Tony McNamara. Vaidina Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma
Stone, Nicholas Hoult, Joe Alwyn
„Laimingasis Ladzaras“ („Happy as
Lazzaro“, „Lazzaro Felice“), Italija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija. Režisierė ir
scenarijaus autorė Alice Rohrwacher.
Vaidina Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Alba Rohrwacher, Luca Chikovani, Tommaso Ragno, Nicoletta Braschi, Sergi López

Salomėjos Jastrumskytės ir Romualdo Inčirausko darbai

Tomo Vaičaičio darbai

V. N o m a d o n u ot r a u ko s

Lindqvist. Vaidina Eva Melander,
Eero Milonoff
„Skausmas ir šlovė“ („Pain and
Glory“, „Dolor y gloria“), Ispanija. Režisierius ir scenarijaus autorius Pedro Almodóvar. Vaidina
Penélope Cruz, Antonio Banderas,
Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano
„Šaltasis karas“ („Cold War“,
„Zimna wojna“), Lenkija, D. Britanija,
Prancūzija. Režisierius Paweł Pawlikowski. Scenarijaus autoriai Paweł
Pawlikowski, Janusz Glowacki, Piotr
Borkowski. Vaidina Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza
Prizo laimėtojas bus paskelbtas
per Europos kino akademijos apdovanojimų ceremoniją gruodžio
7 d. Berlyne.
„Ernst & Young“ kaip ir anksčiau užtikrins balsavimo procedūrų
skaidrumą.
Rengėjų inf.
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Dailė

Tekstilininkės kambariai

Eglės Gandos Bogdanienės paroda „7 kambariai“ – galerijų savaitgalio dalis

Lijana Šatavičiūtė

Lietuvos dailininkų sąjungos „Arkos“ galerijoje seniai nematėme
tokio išsamaus vieno autoriaus
kūrybinio pristatymo. Žinomos
menininkės Eglės Gandos Bogdanienės paroda „7 kambariai“ (kuratorė – Evelina Jonuškaitė-Krupavičė) užima visas šios galerijos sales.
Kiekviena jų skirta vis kitai temai,
gvildenančiai menininkei aktualias
egzistencijos problemas. Ekspozicija tiršta, gyvybingai pulsuojanti
ir emociškai paveiki, vietomis su
prasiveržiančia liūdesio ar ironijos gaidele. Instrumentai, kuriuos
pasitelkia autorė, pirmiausia grynai
medžiaginiai, atėję iš tekstilės srities (rankinis ir žakardinis audimas,
siuvinėjimas, vėlimas, batika). Fotografija, vaizdo filmai ir technologiniai eksperimentai sugyvena su ilgaamžiais tekstilės gamybos būdais,
nes visa, kas kuriama rankomis, –
neatsiejama menininkės tapatybės
dalis. Gali žavėtis Bogdanienės kūryba ar likti jai abejingas, tačiau turi
pripažinti, kad suvaldyti tokius plotus sugebėtų ne kiekvienas.
Eglė Ganda – pirmiausia tekstilininkė, kuri savo srityje iš lietuvių
daug ką darė pirmoji. Jos nuopelnas, kad į Vilniaus dailės akademijos mokymo programą įtrauktos
šiuolaikiniam tekstilininkui reikalingos, bet primirštos (vėlimas,
siuvinėjimas, siūtinis kilimų rišimas) technikos ir žanrai (tekstilės
miniatiūra), tarp tekstilininkų studentų išpopuliarintos šiuolaikinio
meno praktikos. Ją pelnytai galime
laikyti veltinio (ne tik lygaus, bet ir
trimačio) pradininke šiuolaikinėje
lietuvių tekstilėje. Ne mažiau Bogdanienę garsina švietėjiška, kuratorinė ir edukacinė veikla – parodų ir
simpoziumų rengimas, socialiniai
meno projektai. Asmenine kūryba
Eglė Ganda daug prisidėjo prie
tekstilės meno virsmo konceptualia kūrybos sritimi, kurios sampratą,
sekdama amerikietės meno kritikės
Rosalind Krauss skulptūros tyrimu,
ji dar 2012 m. kompiuteriu išsiuvinėjo išklotinėje „Tekstilė išplėstame
lauke“. Bogdanienės deklaruojamą
tekstilės meno sinkretiškumą iliustruoja ir ši ekspozicija.
Kiekvienas teminis segmentas
(kambarys) sąlygiškai savarankiškas, jį galima traktuoti kaip autonomišką parodos dalį. Tačiau pagalvota ir apie racionalų emocinio
lauko scenarijų, labiau įtampą keliančių dalių derinimą su sąlyginiu
atokvėpiu, ramesnėmis erdvėmis.
Pirmas kambarys „Išsilaisvinimas“, kurį interpretuotum įvairiai,
galbūt ir kaip kovą su vidiniu „aš“,
pasižymi švara ir saiku, nes pasitelkiamos taupios priemonės.
Vaizdo juosta fiksuoja skersadryžio

Eglė Ganda Bogdanienė, 2 kambarys

audinio maišo, į kurį įsuptas išsilaisvinti bandantis žmogus, kadrus.
Jie sustabdomi iškabintose nuotraukose, verčiančiose dryžuotus kūnus
abstrakčiomis optinio meno kompozicijomis, rodančiomis autorės
estetiškumo pojūtį ir gebėjimą išnaudoti abstrakčių formų ekspresiją. Per parodos atidarymą judesio buvo daugiau, vaizdo juostoje
judančiai dryžuotai figūrai antrino
performanse iš balto audinio „kokono“ bandantis išsiveržti gulintis
kūnas.
Kambaryje „Menininkai ir kritikai“ žiūrovus pasitinka dvipusio
žakardo technika išaustų aštuonių menininkų ir kritikų figūros.
Kiekvieno asmens po dvi, taigi iš
viso šešiolika, sustatytų nugarine
puse, tarsi nusisukusių vienas nuo
kito. Nors autorė taip akcentuoja
ne vieną problemą, tarp jų ir kūrinio vertinimo procesų kaitą, ši
įspūdinga instaliacija dar traukia
žiūrovus ir kitais aspektais, kad ir
noru identifikuoti vaizduojamus asmenis. Tai nelengva, nes, be pačios

6 kambarys
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Eglės Gandos, lietuvių tarp kritikų
ir menininkų tik dalis, kiti – Vilniaus dailės akademijos dėstytojai,
sutikti akademijos koridoriuose ir
sutikę dalyvauti fotosesijoje. Nepaneigsi kompiuterinio žakardo galimybių perteikti fotografinį tikslumą, be to, dvipusė technika turi
ir ne mažiau svarbią kitą pusę. Figūrų išvirkštinė pusė oranžinė, užmenanti mįslę – gal tai mąstančios
individualybės auros spalva?
Bogdanienė visuomet suteikia
naujų interpretacijų ir prasminių niuansų anksčiau sukurtiems
darbams, juos transformuodama,
įvietindama, papildydama naujais
elementais. Kiekvieną kartą kažkas
suvirpa, kai išvysti projekto su neįgaliaisiais įkvėptą instaliaciją (kambarys „Drugelio efektas“) apie drugelius piešiančią mergaitę Alytę su
psichikos negalia. Vaizdo juostoje
užfiksuotą drugelių piešimo sceną
papildo lentelės su sausa biurokratine informacija apie neįgalių vaikų
gimstamumo statistiką ir tramdomuosius marškinius primenantis

įtemptos vyrų ir moterų santykių
temos. Atspindžiai, atspindžiai,
atspindžiai – „veidrodinėse“ grindyse ir sienose, kur kiekvienas gali
stebėti vaiduoklišką savo silueto
šmėkščiojimą. Ir nors autorė lieka
ištikima rankų darbui, iškabindama per visą salę besirangantį, iš
tos pačios folijos išaustą milžinišką
audinį, tiesiog atsigauni įžengęs į
gyvybei ir moters tapatybei skirtą
šeštą kambarį, nes čia paslaptingoje
prietemoje randi „moterų teritorijos riboženklius“, tai, kas kiekvienai
moteriai gyvenimiška ir sakralu –
fiziologinį brendimą, susitaikymą
su savo kūnu, užgimstančios gyvybės paslaptis, motinystės esybę.
Erdvėje plevena velti negimę kūdikiai, bet ne statistiniai embrionai, jų
veidai individualizuoti, mąslūs tarsi
ilgarankovis objektas, kurio kolona mažų senukų. Salės akcentas – gyvybę
(nuoroda į arnotą) išmarginta ple- simbolizuojanti nuvelta „kraujo
venančiais drugeliais. Kaskart ki- dėmė“, kuri pulsuoja ne tik dėl reltomis akimis įvertini įspūdingai jefo, bet ir dėl kitoje pusėje šviesą
raštuotą skrendantį kilimą, nau- skleidžiančios elektros instaliacijos.
jai išgyveni susitikimą su mūsų
tekstilėje chrestomatine tapusia
„Žemyna“ ar veltinio instaliacija
„Saldžių sapnų, Judita“ (kambarys
„Vyrai ir moterys“), kurioje autorė
pateikė savaip interpretuotą Juditos ir Holoferno istoriją, akcentuodama aistros ir mirties sankirtų
neišvengiamybę. Šį kartą biblinė istorija papildoma videodokumentacija iš 2012 m. šiuolaikinio meno
parodos „Aluminium“ Baku (Azerbaidžanas) ir pasakojimu apie kitos
kultūros nulemtą kritišką požiūrį į
lyčių santykių viešinimą.
Ar gerai jautiesi gyvendamas
kreivų veidrodžių karalystėje, kuri
yra mūsų tikrovė? – tarsi klausia
menininkė atspindžiui skirtame 1 kambarys, performanso akimirka
kambaryje. Čia karaliauja jai nebūdingas dematerializuotas, šaltas
Paskutinio kambario „Grįžimas
ir negyvas sidabro folijos spinde- į gamtą“ temas, motyvus, medžiasys – tarsi atokvėpis po emociškai gas ir technologijas įkvėpė gamta.
Čia ir stebuklingi žakardiniai peizažai, dėl termochrominių dažų
nuo šilumos keičiantys spalvas, čia
ir tapyti bei batika marginti šilkiniai audiniai, šiurkštūs kaip avies
vilna velti objektai. Jie yra ne šiaip
patrauklūs meno kūriniai, bet ir
technologinio tyrimo rezultatas,
nes demonstruoja ilgametį darbą
su lietuviška vilna ar nelietuvišku
šilku, paveiktu skirtingų Lietuvos
regionų dirvožemio.
Paroda teikia peno apmąstymams, kaip keitėsi Eglės Gandos
Bogdanienės kūryba per pastaruosius 10–15 metų, kaip brendo autorės egzistencijai gyvybiškai svarbių
problemų įvaizdinimas. Tekstilė šiai
menininkei neatsiejama nuo jos
kasdienybės, gal po metų kitų išvysime vėl kitokius tekstilininkės
kambarius?
A u to r ė s n u ot r a u ko s
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Teatras

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

Monika Jašinskaitė

Šiame tekste tęsiu praėjusiame numeryje pradėtą pasakojimą apie
portugalų dramos teatro spektaklius, rodytus „+Week“ programoje, sujungusioje scenos menų
festivalius „DDD – Festival Dias
Da Dança“ ir „FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão
Ibérica“. Skaitytojams primenu, kad
teko pastebėti, jog Portugalijoje sąvokos „meno kūrinys“ ir „industrijos produktas“ viena kitai neprieštarauja, o teatras yra ir menas, ir
verslas. Manau, toks požiūris skatina menininkus ieškoti paveikių,
bet ekonomiškų raiškos priemonių.
Balionai kaip vaisingumo
simbolis
Aktoriaus ir režisieriaus Nuno
Nuneso kūrinys „Širdžiatraukis“
(„O Arranca Corações“) buvo rodomas Bolhão rūmų salėje, kuri
šiuo metu priklauso Šiuolaikinei
scenos menų akademijai. Spektaklis sukurtas pagal prancūzų modernizmo klasiko Boriso Viano to
paties pavadinimo romaną, parašytą 1953 metais. Režisierius sakė
naudojamus tekstus atrinkęs ne iš
anksto, o kartu su penkiais aktoriais
per kūrybinį procesą. Mano požiūriu, atlikėjams tai padėjo šią istoriją organiškai interpretuoti. Šiame
darbe stiprų Klementinos vaidmenį
sukūrė aktorė Ana Brandão.
Scenoje vaidinama istorija apie
žmogų be praeities ir atminties,
susiduriantį su aukštyn kojomis
apvirtusiu pasauliu. Psichiatras
Tiagomorte (vardas sudarytas iš
portugališko Jokūbo atitikmens ir
žodžio „mirtis“) yra žmogus, neturintis aistrų, jam reikia klausytis kitų istorijų, kad galėtų pajusti
savo egzistenciją. Sieloje miręs, jis
atvyksta į mažą miestelį ir apsigyvena pas netrukus gimdysiančią
Klementiną. Tiagomorte padeda
pagimdyti trynukus – jų vardai
Noelis, Žoelis ir Citroenas puikiai
iliustruoja žaismingą rašytojo stilių.
Tiagomorte susidraugauja su vaikų
tėvu, kuris motinos sprendimu atskiriamas nuo vaikų auklėjimo. Istorija su daug veikėjų ir dar daugiau
įvykių, atspindinti gyvenimiškas modernaus žmogaus dramas,
vystosi absurdiškai, nepaisydama
priežasties ir pasekmės ryšių bei
kitų tikrovės dėsnių. Tenka apgailestauti, kad, nežinant originalaus
teksto, atlikimo kalbos ir titruose
skaitant vertimą, buvo gana sudėtinga užčiuopti atsirandančią ir vėl
išnykstančią prasmę.
Nors Nuneso darbą galima priskirti literatūriniam teatrui, vis
dėlto jis itin vizualus. Aktoriai
vaidina ne realistinėje, o santykinėje erdvėje. Čia jungėsi tokios
10 psl.

skirtingos medžiagos kaip medis,
metalas, smėlis, popierius, tekstilė.
Jaukią atmosferą kūrė gelsvas stalinių lempų apšvietimas bei močiučių
rankdarbius primenantys suknelės
nėriniai. Šie, kaip ir vyriški paltai,
leido manyti, kad pasakojimas nepavaldus laikui. O kitos detalės, tarkim, blizgančios Klementinos kostiumo medžiagos, ryškūs jos vyro
džemperio raštai bei spalvingi balionai, priminė XXI a. miesto kultūrą. Aktoriai, judėdami scenoje,
manipuliavo įvairiais objektais, kuriems taip pat suteikdavo vaidmenis.
Balionai tapo vaisingumo simboliu – iš pradžių jie veikė kaip Klementinos krūtys, vėliau prisidėjo
kuriant sekso sceną, po to tapo
motinos pilve besivystančiu vaisiumi ir pagaliau – gimusiais vaikais. Neapdorotomis medžiagomis, įvairiais objektais, simboliais,
labiau žaidybine nei psichologine
aktorių vaidyba kuriamas teatras
priminė ne kartą Portugalijoje viešėjusio Eimunto Nekrošiaus stilių.
Dėl atpažįstamos teatrinės kalbos,
interpretuotos iš jaunesnės kartos
režisieriaus perspektyvos, Nuneso
darbas pasirodė itin artimas.

Spektaklio kūrėjai pasakoja apie
vienas pirmųjų Portugalijoje mišrias juodaodžių ir baltaodžių šeimas, atsiradusias kolonializmo
laikotarpio pabaigoje, praėjusio
amžiaus 7-ajame dešimtmetyje.
Pasakojime atsispindi įsimylėjėlių
nuostatos nepaisyti rasinių skirtumų, tačiau neignoruojami ir iššūkiai priimant artimųjų kultūrines tradicijas bei skausmingas,
su priekabėmis dėl odos spalvos
susijusias patirtis. Daug dėmesio
skiriama tuometės visuomenės reakcijoms didesniuose miestuose ir
J . P e i xoto n u ot r .
mažuose miesteliuose. Greta miš- Scena iš spektaklio „Postkolonijinė meilė“
rių šeimų, pasakojamos ir kitokios
(post)kolonijinės meilės istorijos. užsidėdavo ausines su transliuojamu („Parasomnia“). Teatro „Mala
Pavyzdžiui, kalbama ir apie trum- garso įrašu), jie nevengė asmeninio Voadora“ pastate įrengtuose seppalaikes kolonistų kareivių aferas santykio, kalbėjo nuo savęs, įžan- tyniuose kambariuose lankytojai
ir tokios meilės vaisius su koloni- gose į būsimą dokumentinį pasa- galėjo tyrinėti miego bei su juo
jose juos aptarnaudavusiomis tar- kojimą ar jo komentaruose nagri- susijusią kultūrą ir stebėti jos ponaitėmis (turėjusiomis net specialų, nėjamai temai suteikdavo patetiškų, veikį savo kūnui. Štai jau pirmajame
tarnaitės ir meilužės statusą siejantį ironiškų ar kitokių spalvų. Šiltą žai- „Parasomnijos“ kambaryje žiūrovas
pavadinimą). Kareivių tarnybai ko- dybinę spektaklio atmosferą papildė galėjo pajausti, kaip kūną užpildo
lonizuotuose kraštuose pasibaigus, gyva muzika, sukurta spektaklyje gi- miego hormonas melatoninas. Čia
vaikai augdavo ignoruojami ir į Eu- tara grojančio Pedro Salvadoro bei jis buvo stimuliuojamas per tris
ropą grįžusių tėvų, ir gimtinės gy- dainininkės Romi Anauel. Taigi pojūčius: skonį – puodelį saldžios
ventojų. Nors Portugalijos koloni- „Postkolonijinėje meilėje“ kūrinio arbatos, kurį įteikė aptarnaujantis
jinis karas baigėsi prieš 45 metus ir tema, problematika, raiškos priemo- personalas; vaizdą – prieš akis lavisuomenės požiūris smarkiai pasi- nės išradingai ir paveikiai suderino bai lėtu tempu mirguliuojančią prokeitė, žvelgdami į praeitį spektaklio žmogiškosios skalės bei imperijos jekciją su dailės meistrų vizijomis,
Meilę paversti politika, o
kūrėjai reikalauja, kad Portugalija masto meilės ir kovos, namų laimės į vaizduotę grąžinančiomis klasikipolitiką – meile?
pripažintų savo, kaip valstybės ko- ir istorinės neteisybės, romantikos ir nius pasakojimus apie lovą, priglaulonizatorės, padarytą žalą ir oficia- politikos elementus.
džiančią žmogaus gyvenimo grožį,
Rodos, toks šūkis tiktų teatro ko- liai prisiimtų atsakomybę.
laimę, meilę ir mirtį; garsą – liūTeatras be dramaturgijos
lektyvui „Hotel Europa“, dirbančiam
„Postkolonijinės meilės“ teksdno susimąstymo tonu skambandokumentinio-politinio teatro srityje. tas dramaturgiškai sujungtas
Iki šiol aptarti portugalų teatro čią Igorio Stravinskio „Elegiją“. Kai
Jam vadovauja įkūrėjai – portugalų iš įvairiuose archyvuose rastos kūriniai buvo stiprūs dramaturgi- kurie kambariai buvo įrengti kaip
niu požiūriu. „+Week“ buvo ir ki- instaliacijos. Pavyzdžiui, žiūrovas
tokių teatro kūrinių. Vienas jų – teatro atėjęs į Miego kambarį galėjo supmenininkų dueto Cátios Pinheiro tis hamake skambant į ausį sekair José Nuneso kompanijos „Estru- mai migdančiai istorijai, Lopšinės
tura“ spektaklis „Geocide“. Kūrėjai, kambaryje – išsitiesti ant kilimėlio
prancūzų režisieriaus Philippe’o ir klausytis lopšinės, o Malonumų
Quesne’o stiliumi rodydami asocia- kambaryje – apžiūrėti intymiems
tyviai besivystančias scenas, bandė malonumams skirtus juvelyrikos
papasakoti apie gyvenimą ateityje. dirbinius. Kituose kambariuose
Jie pasiūlė distopiją po ekologinės veikė „miego meistrai“ – žiūrovus
katastrofos, kai žmogus gyvena aptarnaujantis personalas. Pavyzvaldomas mašinų. Valandą laiko džiui, Vakarienės kambaryje pagal
scenoje Pinheiro ir Nunesas rodė virtuvės šefės Annickos Gernaey
audiovizualiai įspūdingai sukons- receptūrą buvo vaišinama atpalaitruotus vaizdinius, kviečiančius duojančia vakariene, o Maudymosi
įsivaizduoti, kaip visai netrukus kambario medinėje vonioje pageižmogus visoje Žemėje nebegalės daujantiems atliekamas prausimo
Scena iš spektaklio „Širdžiatraukis“
E . Va l e n t e n u ot r .
vaikščioti be skafandro, specia- ritualas. Portelos darbą sudarė aišliais tirpalais turės naikinti plas- kūs, gana paprasti, neįspūdingi elerežisierius ir aktorius André Amálio dokumentinės medžiagos – laiškų, tiko džiungles, o iš dangaus vietoj mentai, tačiau savo srities specialistų
bei čekų choreografė ir šokėja Tereza administracinių bei kitų doku- sniego kris šiukšlės. Tačiau scenos jie buvo profesionaliai atlikti, o kūHavlíčková. „Hotel Europa“ darbas mentų – ir per „Hotel Europa“ laikui bėgant beveik nesivystė, tę- rybinės grupės apgalvotai pristatyti
„Postkolonijinė meilė“ („Amores komandos tyrimą atliktų įrašų, sėsi neapibrėžtai ilgai, tad tokia žiūrovams. Savo kūriniu Portela skapós-coloniais“) prasidėjo nuo šešių užfiksavusių mišrių porų bei jų ar- spektaklio eiga kėlė klausimą, ar tina mąstyti apie gero miego sąlygas,
aktorių tvirtinimo, kad spektaklis timųjų pasakojimus. Pristatydami valandos trukmės kūrinio negalima kviečia dekonstruoti poilsį – stebėti,
yra apie meilę, o ne apie politiką. medžiagą aktoriai buvo kartu tarsi sutrumpinti iki keliolikos minučių. nagrinėti jo elementus. Šiais nesuToks šiek tiek paradoksalus teiginys, mokslininkai, pristatantys objekty- Reikia pripažinti, kad silpni aktori- stabdomos akceleracijos laikais toks
žiūrovą galintis ir paskatinti atsipa- vius savo tyrimo rezultatus, ir žur- niai darbai ir dramaturgija sumen- kūrinys pasirodė labai aktualus – juk,
laiduoti, ir kviesti politiškai įsitraukti, nalistai, norintys sudominti nagri- kino stiprų audiovizualinį įspūdį ir rūpindamiesi savo duona ir net plaspektaklio pradžioje buvo interpre- nėjama tema, ją paversti artima sukėlė abejonių dėl „Estrutura“ me- neta Žeme, mes pernelyg dažnai patuojamas tiesiogiai, o vėliau – pas- žiūrovui. Nors atlikėjai aiškiai paro- nininkų kūrybinių idėjų.
mirštame, kas sudaro apie trečdalį
tebimai sustiprinant ironijos gaidą. dydavo, kada naudoja dokumentinę
Kitas nedraminis spektaklis, mūsų gyvenimo.
Jis taikliai perteikė spektaklio kū- medžiagą (archyvinius dokumen- kurį labiau reikėtų vadinti instarėjų tikslą sujungti sąjungai sunkiai tus skaitydavo iš lapų, o cituodami liacija arba performansu, – rašytoKomandiruotę į „+Week“ finanpasiduodančius pradus.
herojų bei artimųjų pasakojimus jos Patrícios Portelos „Parasomnija“ savo Lietuvos kultūros taryba
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Jausmai ir apmąstymai
Baigėsi Venecijos kino festivalis
Aistė Račaitytė

Argentinos režisierės Lucrecios
Martel („Zama“) vadovaujama žiuri
šiemet geriausiu išrinko JAV aktoriaus, prodiuserio ir režisieriaus
Toddo Phillipso naujausią filmą
„Džokeris“ („Jocker“). Iš pirmo
žvilgsnio sprendimas atrodo kaip
nevykęs pokštas: žinant Martel kūrybą, sunku įsivaizduoti ją teikiančią „Auksinį liūtą“ komercinio kino
hitu tapusios „Pagirių Las Vegase“
trilogijos prodiuseriui, režisieriui
ir aktoriui. Tačiau „Džokeris“, kuris, nors ir priklauso populiariajai
kultūrai, ir akivaizdu, kad yra dar
vienos sėkmingos franšizės pradžia, tikrai vykęs – pasižymi įtaigia atmosfera, ritmu, vaidyba, bet,
svarbiausia, rezonuoja su kartais ne
mažiau distopine šiandiena.
Penktojo dešimtmečio komikso
ir filmų serijos apie Betmeną antagonistas Džokeris filme, vaizduojančiame visų Betmeno žygių priešistorę, yra už skatikus
dirbantis nevykęs klounas, vienišas pastumdėlis, kurio vienintelis artimas žmogus – prie lovos prikaustyta valdinga motina.
Viso blogio, kurį įkūnija Džokeris (Joaquin Phoenix) šaknys nėra
tik dėl trauminės vaikystės patirties išsivysčiusi psichozė. Filme
akcentuojama politinė bei socialinė tamsaus Gothamo miesto situacija, kai nei valdžia, nei visuomenė nesugeba pasirūpinti trapesniu
ir silpnesniu savo nariu, atvirkščiai –
iš jo viešai šaipomasi. Režisieriui
pavyko išlaikyti pusiausvyrą tarp
noro kritikuoti visuomenę, iš kurios ir kyla pats radikaliausias blogis, ir nepaversti Džokerio užuojautos bei žiūrovų simpatijų subjektu.
Sprendimas pagrindinį prizą atiduoti „Džokeriui“ atrodo nulemtas ir festivalio politikos kuo geriau
atskleisti po pusmečio vyksiančių
„Oskarų“ tendencijas, nes dvejus
metus iš eilės Venecijos „Auksiniais
liūtais“ apdovanoti filmai – Alfonso
Cuaróno „Roma“ bei Guillermo
del Toro „Vandens forma“ – pelnė
ir „Oskarus“.
Mažiau vykęs, tačiau panašios
temos filmas, vaizduojantis distopišką paribiuose gyvenančių žmonių realybę, – prancūzų humanisto
Robert’o Guediguiano „Glorijos pasaulis“ („Gloria Mundi“). Filmas
deklaratyviai kalba apie skurdo
akumuliuojamą blogį, tačiau viską,
net ir savo mylimus marginalus, režisierius supaprastina iki negatyvių
klišių, tad po filmo jautiesi tiesiog
nejaukiai ir imi abejoti kūrinio moraline ištarme. Filme vaidinanti
Ariane Ascaride apdovanota už
geriausią moters vaidmenį.
Geriausiu aktoriumi išrinktas
italas Luca Marinelli už vaidmenį
Pietro Marcello filme „Martinas

Idenas“ („Martin Eden“). Tai filmas
apie didžiųjų idėjų šimtmetį. Jacko
Londono autobiografinio romano
veiksmą režisierius perkėlė į Neapolį
ir sukūrė filmą apie žmogų iš visuomenės pakraščių, kuris didžiulėmis
pastangomis tampa intelektualu,
rašytoju, bet susiduria su šviesiausių politinių idėjų neįgalumu. Neįtikėtinai plati emocinė aktoriaus
vaidybos amplitudė įsilieja į vizualiai užburiantį 16 mm kamera kurto
filmo audinį. Marcello būdingas išskirtinės režisūrinės laivės pojūtis:
dokumentinius archyvinius kadrus
jis jungia su vaidybiniais epizodais,
nepaiso laiko nuoseklumo – kartais
atrodo, kad veiksmas vyksta XX a.
pradžioje, kartais – kad 8-ajame
dešimtmetyje.
Apie praeitį aktualiai kalba ir žiuri
nepastebėtas portugalų „Dvaras“
(„A Herdade“). Tiago Guedesas iš
lėto konstruoja epą apie pokolonijinę Portugaliją, iš kurios nenoriai
traukiasi senoji pasaulėžiūra. Fone
rutuliojantis svarbiems politiniams
ir socialiniams pokyčiams, filme rodoma žemvaldžio šeima ir lėta jos
griūtis: kai jaunimas sukyla prieš
tėvų pasaulėžiūrą, moterys ir darbininkai stoja kovon už savo teises,
senoji visuomenės sandara tampa
nebeįmanoma.
Gabrielio Garcios Marquezo
dvasios galima įžvelgti Kolumbijos režisieriaus Ciro Guerros
filme – J.M. Coetzee romano „Barbarų belaukiant“ („Waiting for the
Barbarians“) ekranizacijoje. Režisieriaus kūrybai būdingas epiškumas, jo pirmame filme anglų kalba
vaidina Markas Rylance’as, Johnny
Deppas, Robertas Pattinsonas. Kaip
ir romane, filmo laikas ir vieta abstraktūs – kažkur toli egzistuoja
imperija, o jos siunčiami generolai planuoja užimti klajoklių gyvenamas žemes. Lėtas filmo tempas
ir abstraktus siužetas žadina sąsajas su šiandiena, apmąstymus apie
„kito“ baimę ir klausimą, kas panašiuose istorijos žaidimuose turėtų
būti vadinami barbarais.
Didysis žiuri prizas pelnytai
atiteko Romanui Polanskiui už
filmą „Aš kaltinu“ („J’accuse“) apie
XIX a. pabaigoje Europą sukrėtusią Dreyfuso bylą. Nuosekliai atkurdamas daugiau nei dešimtmetį
trukusius įvykius, Polanskis ne tik
rekonstruoja vieną svarbiausių
bylų antisemitizmo istorijoje, bet
ir kuria įtaigų amžių sandūros visuomenės portretą. Jeanas Dujardinas įtikinamai vaidina gyvenimu
dėl Alfredo Dreyfuso (Louis Garrel) išlaisvinimo rizikavusį Georges’ą Picquart’ą. Kaip visada daug
dėmesio skirdamas detalėms, bet
dar daugiau – emociniam filmo
tonui, Polanskis sukūrė paveikų ir
aktualų filmą.
Geriausiu režisieriumi tituluoto
Roy’aus Anderssono filmo „Apie
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begalybę“ („About Endlessness“)
idėja kilo iš graikų mitų apie gausybės ragą. Filmas kalba žmogiškosios būties grožį ir skausmą. Jį
sudaro siužetu nesusietos novelės,
režisierius liko ištikimas savo originaliam stiliui ir pasakojimo tonui.
Marcello Mastroianni jaunojo
aktoriaus prizas atiteko Toby Wallace’ui filme „Pieniniai dantys“ („Babyteeth“), kurio režisierė Shannon
Murphy buvo vienintelė pagrindinio konkurso moteris režisierė.
Australei Murphy būdingas savitas
stilius, ekspresyvus montažas, nelinijinis pasakojimas. Filmo centre –
paauglė Mila, serganti nepagydoma
liga, ir jos raminamųjų prisigėrę tėvai. Gyvybės į mirties laukimo sklidinus namus įneša Wallace’o vaidinamas Mozė, kurio meilė Milai
paskutinius jos mėnesius paverčia
gyvenimo švente.
Specialus žiuri paminėjimas teko
italų kino provokatoriui Franco
Maresco, kuris kartu su Daniele
Ciprì jau kelis dešimtmečius dokumentiniais filmais negailestingai preparuoja Italijos visuomenę,
ieškodamas atsakymų, kodėl iki šiol
šalį valdo mafija. Komiškame filme
„Mafija dabar ne tokia, kokia buvo
anksčiau“ („The Mafia Is No Longer What It Used to Be“) kartu su
fotografe Leticia Bataglia režiserius
kalbina Sicilijoje rengiamos gatvės
šventės organizatorius, kurie dėl nepaaiškinamų priežasčių nesutinka
skanduoti „Mafijai ne“.
Honkongo režisierius Yonfanas
Venecijoje buvo apdovanotas už animacinio filmo „Vyšnių skersgatvis 7“
(„No. 7 Cherry Lane“ ) scenarijų.
Filmas nukelia į 7-ojo dešimtmečio
Honkongą ir rodo meilės trikampį,
kupiną erotinių fantazijų bei laiko
ženklų.
Čekų režisieriaus Vaclavo Marhoulo filmas „Dažytas paukštis“
(„The Painted Bird“) buvo vienas
laukiamiausių, tačiau ir vienas
labiausiai nuvylusių bei pasipiktinimą sukėlusių konkurso filmų.
Beveik paraidžiui ekranizuodamas prieštaringą romaną, kuris
buvo pristatomas kaip vaikystėje
Holokaustą išgyvenusio lenkų rašytojo Jerzy Kosinskio prisiminimai,
bet vėliau paaiškėjo, kad daug kas
prasimanyta, režisierius piknaudžiauja siaubo estetika, filmas nepalieka erdvės žiūrovo susimąstymui,
refleksijai. Įspūdingas, tačiau nuviliantis pasirodė ir naujas Pablo Larraino filmas „Ema“. Jis užburia muzika ir vaizdais, kurie kompensuoja
siužeto stoką, nes tik paskutinės
filmo minutės atskleidžia, ką planavo kaltės dėl įsivaikinto ir grąžinto vaiko negalinti pakelti filmo
veikėją Emą.
Didelio biudžeto juostoje
„Vapsvų tinklas“ („Wasp Network“)
apie Kubos revoliucionierių Majamyje įkurtą šnipų tinklą Olivier

„Džokeris“

Assaysas neįgyvendino nei istorinio
veiksmo filmo, nei įtaigios dramos
lūkesčių. Tarp gausių faktų, įspūdingų lokacijų ir specialiųjų efektų
pritrūko režisieriaus kritinės refleksijos ir jausmų. Panašiai nutiko
su Kinijos šeštosios kartos režisieriaus Lou Ye filmu „Šeštadienio fikcija“ („Saturday Fiction“), atkuriančiu Antrojo pasaulinio karo metais
Šanchajuje vykusias šnipų ir specialiųjų agentų gaudynes. Nespalvotame trileryje tiršta įvykių ir, be
abejo, kruopščiai atkurtų istorinių
faktų, tačiau filmui stinga gyvybės.
Kanadiečio Atomo Egoyano
„Garbės svečias“ („Guest of Honor“) – vienas silpniausių konkurso
filmų. Jo veikėjai – tėvas ir duktė,
savo noru sėdinti kalėjime už nusikaltimą, kurio nepadarė. Tėvas nori
išsiaiškinti jos motyvus, tačiau scenarijui stinga aštresnių siužeto vingių, personažams – gelmės, užtat
daug banalybių ir režisūros klišių.
Džiugina tik Egoyano kine visada
atsispindintis dėmesys tautinėms
mažumoms, kurių gausu jo gimtajame Toronte.
Konkurse parodyti ir du diskusijų audras kino pasaulyje keliančios „Netflix“ studijos filmai.
Šmaikšti Amerikos nepriklausomo kino legendos Steveno Soderbergho komedija „Plovykla“ („The
Laundromat“) apie nelegalias ofšorines kompanijas į pabaigą tampa
beveik manifestu prieš Amerikos
teisėsaugą. Niujorkiečio Noah
Baumbacho dramoje „Vedybų istorija“ („Marriage Story“) aktorės
ir teatro režisieriaus porą, išgyvenančią skyrybas, vaidina Adamas
Driveris bei Scarlett Johansson.
Filmo stiprybė – subtilios detalės
ir tiksliai poros santykių niuansus
fiksuojantys dialogai: „Nesiliausiu
tavęs mylėjusi, net jei tai jau nebeturi reikšmės“, – sako herojė vyrui
skyrybų įkarštyje, kai kiekvieno jų
pasamdyti aršūs advokatai kaunasi
dėl sūnaus globos. Tai vienas
stipriausių konkurso filmų, įtaigiai
prabilęs apie modernią santuoką.
„Horizontų“ programoje geriausiu buvo išrinktas ukrainiečio
Valentyno Vasianovičiaus filmas
„Atlantidė“ („Atlantida“), kurio
veiksmas vyksta netolimoje ateityje.

Karo nuniokota teritorija, ginkluoti
herojai, nuolatinis drėgmės, šalčio
ir purvo jausmas, tačiau režisierius palieka šviesos – pagrindinis
veikėjas vykdo humanitarinę misiją, sutinka moterį, ją įsimyli. Nors
metaforos apie situaciją Rytų Europoje gana tiesmukos, filmo refleksijos apie ateitį savalaikės. Geriausiu
šio konkurso režisieriumi pripažintas ispanas Theo Courtas, kurio filmas „Baltu ant balto“ („Blanco en
Blanco“) nukelia į kolonializmo laikus. Pagrindinis herojus fotografas
vyksta į Ugnies Žemę įamžinti žemvaldžio vestuvių, tačiau susiduria su
fantasmagoriška atmosfera, pilna
neapykantos čiabuviams. Tai filmas
apie negailestingą ideologiją, tiksliai veikiančią sistemą, praryjančią
bet kokį humanizmą.
Venecijos kino festivalio paralelinėje sekcijoje „Giornate degli
autori“ labiausiai įsiminė norvegų
drama „Saugokitės vaikų“ („Beware Of Children“, rež. Dag Johan
Haugerud), rodanti išsamų psichologinį visuomenės pjūvį po nelaimingo įvykio mokykloje, bei provokatyvus lenkų režisieriaus Jano
Komasos „Kristaus kūnas“ („Boże
ciało“), kuris kvestionuoja religines
dogmas ir atveria Katalikų bažnyčios užkulisius, pasitelkęs prieštaringą veikėją – apsimetusį kunigu
jauną nusikaltėlį.
Kitoje paralelinėje festivalio
sekcijoje „Kritikų savaitė“ įvyko
Manto Kvedaravičiaus ilgai kurto
filmo „Partenonas“ (darbinis pavadinimas „Stasis“) premjera. Režisierius kamerą nukreipė į trijuose
skirtingose uostuose gyvenančius
žmones ir jų būsenas šiuolaikiniame pasaulyje.
Tai filmas tarp eksperimentinio ir naratyvinio, dokumentinio
ir vaidybinio kino konvencijų, režisierius atsisako laiko ir vietos
vientisumo, aktoriai filmuojami iš
labai arti, dažniausiai tamsoje, kartais „Partenonas“ net šiek tiek primena Pedro Costos filmus. Tačiau,
priešingai nei Costa, Kvedaravičius
jausmus linkęs pakeisti teoriniais
apmąstymais.
Venecija–Vilnius

11 psl.
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Pamatyti tiesą apie žmogų
Artėja Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Rugsėjo 19 d. Vilniuje, „Skalvijos“
kino centre, prasideda Vilniaus dokumentinių filmų festivalis (VDFF).
VDFF atidarys italų režisieriaus
Sandro Bozzolo filmas „Nijolė“,
pasakojantis apie Kolumbijos politiko lietuvio Antano Mockaus ir
jo mamos menininkės Nijolės Šivickas ryšį. Pristatyti filmo į Lietuvą atvyks režisierius, scenarijaus
bendraautorė Maria Cecilia Reyes
ir pats Antanas Mockus.
„Visada jaučiau, kad ši istorija –
daugiau nei tobula. Įvyko tiek daug
atsitiktinumų, o jos pradžia ir pabaiga susijungė į dvidešimties metų
ratą, iš kurio turbūt man jau nepavyks ištrūkti“, – sako Bozzolo.
Filmo „Nijolė“ istorija prasidėjo
Kaune. Čia programos „Erasmus“
studentas Bozzolo pirmą kartą išgirdo Mockaus pavardę. Ją ištarė
Laisvės alėjoje sutiktas kolumbietis studentas, atvykęs pamatyti šalies, iš kurios yra kilęs jo mėgstamas
Kolumbijos politikas, Bogotos meras, filosofas ir matematikas. Netrukus Sandro pats atsidūrė Bogotoje,
Mockų namuose. Čia užsimezgė
itin glaudūs ir, kaip sako režisierius,
asmeniški santykiai su Mockumi ir
jo mama Nijole.
Pasak filmo prodiuserės Dagnės
Vildžiūnaitės, Nijolė Šivickas kino
kūrėjus tarsi pakvietė į iššūkiu tapusią bendrą kūrybinę kelionę.
„Filmas suvienijo lietuvius, italus,
kolumbiečius. Visi mes atėjome iš
skirtingų kultūrų ir kontekstų, tačiau kurdami stengėmės nepasiduoti pagundai eiti į kompromisus,
ieškojome būdų kartu dirbti taip,
kad kiekvienas liktume išgirstas ir
kiekvienas galėtume maksimaliai
realizuoti save bendrame projekte.
Lengva nebuvo, bet buvo verta, ir aš
esu labai patenkinta rezultatu. Tikiu, kad tai – svarbiausia Nijolės ir
Antano pamoka bei dovana mums
visiems. O mes jiems atsidėkojome
filmu „Nijolė“.
Išskirtinį dėmesį festivalis šiemet skirs Latvijos ir Izraelio kino
dokumentininkui Herzui Frankui
(1926–2013), pasaulinio garso kino
režisieriui, vienam poetinio kino

Latvijoje pradininkų, rašytojui, filosofui. Franko filmografijoje – per
80 dokumentinių filmų, iš kurių
mokėsi ne viena kino kūrėjų karta.
Franko filmų retrospektyvoje bus
pristatytas garsiausias režisieriaus
kūrinys „10 minučių vyresni“ („Par
desmit minutem vecaks“, 1976). Tai
unikalus filmas. Jis vieno kadro. Dešimt minučių (tada į kino kamerą
tilpdavo tik tiek kino juostos) kamera slapta stebi mažo berniuko
veidą. Jis žiūri lėlių teatro spektaklį. Vaiko veide atsispindi nuostaba,
baimė, susižavėjimas. Atrodo, kad
matai mažo žmogaus sielą, atsiveriančią menui ir pirmosioms gyvenimo patirtims. Filmas stulbina, net
žiūrint jį kad ir šimtąjį kartą, nes kiekvienąkart matyti vis naujos briaunos –
jame užfiksuotas grynas gyvenimas.
Tokia kino magija – labai reta.
„10 minučių vyresni“ iškart tapo
legenda, bet palyginti vėlai pasiekė
Vakarus. Jį pamatęs Wimas Wendersas sugalvojo projektą „Dešimčia minučių vyresni“ („Ten minutes elder“, 2002), kuriame dalyvavo
Chenas Kaige, Werneris Herzogas,
Jimas Jarmuschas, Bernardo Bertolucci, Jeanas-Lucas Godard’as ir
kiti garsūs kino režisieriai. Kiekvienas jų sukūrė po dešimties minučių filmą, pratęsiantį ar rutuliojantį
Franko idėją.
Herzas Frankas gimė 1926 m. Ludzoje (Latvija). Jo tėvas buvo fotografas ir fotografijos ateljė savininkas. 1941-aisiais Frankui pavyko
evakuotis į SSRS gilumą. Urale jis
baigė vidurinę ir karinę mokyklas.
1954-aisiais grįžo į Latviją, buvo
spaudos fotografas, nuo 1959-ųjų
dirbo Rygos kino studijoje. Frankas
tapo vienu Baltijos poetinio kino
pradininkų. Nuo 1993 m. režisierius
gyveno Izraelyje, kūrė filmus ir ten,
ir Latvijoje. Mirė 2013 m. Jeruzalėje.
Jos vaizdais ir režisieriaus žodžiais
prasideda Audriaus Stonio ir Kristinos Briedės filmas „Laiko tiltas“,
pasakojantis apie Baltijos šalių dokumentinio kino milžinus.
Festivalis pasiūlys įsižiūrėti ir į
dar vieną svarbią asmenybę – Joną
Meką (1922–2019). Specialiojoje

programoje bus pristatyti dokumentiniai filmai apie Meką, kurti
Peterio Sempelo, Juliaus Žižliausko
(Ziz), Hopi Lebelio ir Thomaso Boujut, Pipo Chodorovo, Gideono Bachmanno ir kt. Programą sudarė eksperimentinio kino režisierius Pipas
Chodorovas. Žinomas amerikiečių eksperimentinio kino kūrėjas
ir Meko bendražygis sako, kad jo
atrinktuose filmuose atsiskleidžia
tai, ko pats Mekas vis dėlto negalėjo
užfiksuoti. Už filmininko nuolat
kurto dienoraščio kadrų likę Meko
gyvenimo užkulisiai, pasak Chodorovo, leidžia jį geriau pažinti ne tik
kaip menininką, bet ir kaip žmogų:
„Šiuose filmuose Jonas leidžiasi rodomas, apnuoginamas: kartais jis
juokingas, kartais ūmus, kartais
skubantis, kartais susimąstęs, bet
visada – išmintingas, filosofiškas
ir vertinantis dabarties akimirką.“
Kaip Meką matė filmo „Jonas
džiunglėse“ režisierius, galės patirti ne tik jo filmo žiūrovai, bet ir
„Skalvijos“ lankytojai: čia veiks Sempelo kurtų Meko portretų paroda.
Pristatyti parodos atvyksta pats režisierius ir fotografas.
Specialiame festivalio seanse
VDFF žiūrovai pamatys dar vieną
avangardinio kino kūrėją – „Fluxus“ judėjimo iniciatorių Jurgį Mačiūną. Niujorkiečio Jeffrey Perkinso „George“ (JAV, 2018) – tai ne
tik įvairiapusis Mačiūno portretas,
bet ir išsamus judėjimo paveikslas,
lydimas prieštaringų interviu su
Yoko Ono, Meku, Nam June Paiku.
Pasaulio žmogaus, laisvo ir nepriklausomo, tema suvienys šešis
pagrindinės VDFF programos filmus. Apie laisvę kalba „Balsai iš
jūros“ („Voices of the Sea“, rež. Kim
Hopkins, JAV, 2018). Filmo herojė
kubietė Mariela svajoja emigruoti į
JAV ir taip ištrūkti iš nuolatinio nepritekliaus, jos vyras yra apsisprendęs likti ir oriai priimti išbandymus.
Apie neribotą laisvę prabyla filmas
„Menininkai iškrypėliai“ („The
Artist & The Pervert“, rež. Béatrice
Behn, René Gebhardt, JAV, Vokietija, 2018). Tai nacių šeimoje užaugusio ir griežtai auklėto austrų

„10 minučių vyresni“

kompozitoriaus Georgo Friedricho
Haaso portretas.
Kitą portretą sukūrė Werneris
Herzogas: filmas „Herzogas / Gorbačiovas“ („Meeting Gorbachev“,
rež. Werner Herzog, André Singer,
JAV, 2018) pakvies į diskusiją su
buvusiu Sovietų Sąjungos lyderiu
Michailu Gorbačiovu. Pasak Herzogo bendrauautorio britų kino
dokumentininko André Singerio,
„Gorbačiovas – kitoks politikas nei
tie, apie kuriuos kalbama šiandien.
Žmonės jau spėjo pamiršti Šaltojo
karo pabaigą. Mano karta tai išgyveno. 10-ojo dešimtmečio pabaigoje, kai supratome, kad Šaltasis
karas baigėsi, atrodė, jog išsisklaidė
kažkoks tamsus debesis. Tai nebūtų
įvykę be Gorbačiovo. Reikėjo rasti
filmo formą, kuri būtų visiems
įdomi, o ne tiesmuka biografija.
Kuo geriau Gorbačiovą pažinome,
tuo šiltesnius jausmus jam jautėme.
Norėjome, kad filmas būtų apie politiko būdą, o ne apie politiką. Pagrindinė problema – jo sveikata. Jis
negalėjo ilgai kalbėti, vos paėjo. Galiausiai filmas pats save sudėliojo.
Vientiso interviu forma ir stilius
tiko ir Herzogui, ir man. Pokalbis
ir tapo filmo istorijos stuburu.“
Kiek žmogus yra laisvas rinktis,
ką reiškia šeimos ryšiai, svarstoma
filme „Amerika“ („America“, rež.
Erick Stoll, Chase White, JAV, 2018).
Tai intymus pasakojimas apie tris
brolius, prižiūrinčius savo 93-ejų
močiutę Americą, kuriai diagnozuota demencija. Broliai nenori,
kad senutė atsidurtų prieglaudoje.
Rūpintis mylima močiute jiems ne
našta, o pats natūraliausias sprendimas. Be to, tai ir būdas atkurti

prarastą tarpusavio ryšį. Filmo režisieriai su vienu iš brolių Diego
susipažino Meksikoje kurdami kitą
filmą. Bet jie iškart atsisakė ankstesnio sumanymo ir trejus metus
stebėjo Americą bei jos šeimą. Tų
stebėjimų rezultatas – intymus ir
jaudinantis filmas apie tai, kas yra
žmogiškumas.
Paskutinis pagrindinės programos filmas – Andreos Bussmann
„Faustas“ („Fausto“, Meksika, Kanada, 2018) – pakvies į meditatyvią
kelionę per įvairių šalių „faustiškus“
mitus, kuriuos sieja ta pati baigtis:
už pasaulio pažinimą ir atsivėrusias
paslaptis sumokama siela.
Minint 30-ąsias Baltijos kelio
metines festivalis pakvies į specialią „Baltijos kelio“ programą, kuri
apims šia tema kurtus estų, latvių
ir lietuvių filmus. Ją sudarys šeši filmai: „Baltijos kelias“ (rež. Peeter
Simm), „Baltijos kelias“ (rež. Arūnas Matelis, Audrius Stonys), „Rugpjūčio 23-oji“ (rež. Juozas Matonis,
Romualdas Damulis), „Skersgatvis“
(rež. Ivars Seleckis), „Kryžkelė“ (rež.
Juris Podnieks), „Drakono metai“
(rež. Andres Soot). Visi šios programos filmai bus rodomi nemokamai.
Šiemet VDFF pirmą kartą siūlys
pasižiūrėti studentų darbus. Konkursinėje programoje bus pristatyti
dviejų aukštųjų kino mokyklų – lietuvių LMTA ir vienos garsiausių
Europoje čekų FAMU – studentų
dokumentiniai filmai. Tokią konkursinę programą planuojama
rengti kas dvejus metus, pristatant
lietuvių ir vis kitos aukštosios mokyklos studentų darbus.
Pagal VDFF inf.

Anonsai
Saugoti negalima išmesti –
kur dėti kablelį kino paveldosaugos kontekste?

paveldosaugos klausimus kvies iš- SSRS respublikų juostų, kurios šiuo apibrėžimas? Konferencijoje įvairių konferencijos viešnia – Maya Darkelti konferencijoje „Kino paveldas metu oficialiai nelaikomos kino pa- šalių patirtį pristatys svečiai iš tarptau- rel Hewins iš Šetlando filmų archyvo
be sienų“, kuri vyks rugsėjo 13 d. veldu, taigi ir negali arba neprivalo tinių kino paveldosaugos institucijų. – siūlo kino paveldo sampratos ribas
Ozo kino salėje.
būti saugomos valstybės lėšomis.
Prancūzų sinematekos sklai- plėsti dar labiau ir sako, kad verta
Pasak organizatorių, surengti Šiuo metu archyvo kolekcijos in- dos kuratorė Emilie Cauquy pa- archyvuoti ne tik profesionalų kiną,
atvirą kino bendruomenės susi- ventorizacija ir saugotinų kūrinių pasakos, kodėl Prancūzijos sine- bet ir namų juostas (home-movies).
Ką turėtų daryti archyvas, muzie- tikimą paskatino bendrovės „Lie- atranka rūpinasi speciali ekspertų matekoje laikomasi pozicijos, kad Lietuvos situaciją pristatys ir galimų
jus, filmoteka ar kita kino paveldo- tuvos kinas“ archyve esančių so- komisija, tačiau galutinio atrinktų saugomi turėtų būti visi filmai, ne- sprendimų ieškos šalies kino bensaugos institucija, radusi savo fon- vietmečiu Lietuvoje platintų filmų filmų likimo klausimas vis dar lieka paisant, kokioje šalyje jie sukurti. druomenės atstovai. Konferenciją
San Fransisko nebylaus kino fes- vainikuos diskusija ir filmo iš „Lieduose istoriškai reikšmingą kitose saugojimo klausimas. Kultūros mi- atviras.
šalyse sukurtą filmą? Kaip elgtis su nisterijai likvidavus šią bendrovę,
Kiekvienos šalies kino archyvai tivalio vadovas Robertas Byrne’as tuvos kino“ archyvo peržiūra.
Europos šalių kino forumo „Scanepatogiu, trauminę visuomenės netrukus iškilo joje esančių juostų ir sinematekos veikia pagal savitus sako, kad nebylus kinas visada pasipatirtį primenančiu kino paveldu? likimo problema. Dalis filmų, ku- kino paveldosaugos įstatymus ir žymėjo tarptautiškumu – tiek jį ku- norama“ rengiamas ankstyvojo
Kaip nacionalinio kino paveldo rių saugojimas reglamentuotas įsta- principus. Neretai prioritetas, kaip riant, tiek dabar, atrandant iš naujo. kino festivalis „Pirmoji banga“ vyks
samprata formuoja kino (ne)ap- tymų, buvo perduota Centriniam ir Lietuvoje, teikiamas nacionaliniam Filmų restauravimas neretai vyksta rugsėjo 12–15 d. Vilniaus kino
saugą? Ankstyvojo kino festiva- valstybės archyvui. Tačiau dalis kitų kinui, paliekant visas kitas šalyje ro- ieškant kopijų nuotrupų visame centre „Skalvija“ ir rugsėjo 20–22 d.
lis „Pirmoji banga“ kartu su me- archyve nugulusių juostų pateko į domas kino kopijas po „ne paveldo“ pasaulyje, todėl apriboti kino pa- Kaune, kino centre „Romuva“.
dijų edukacijos ir tyrimų centru pilkąją zoną. Tarp jų yra nemažai skraiste. Tačiau kodėl skirtingose veldo sąvoką tik nacionaliniu kinu
„Meno avilys“ šiuos ir kitus kino kino klasikos kūrinių, retų buvusių šalyse skiriasi ir nacionalinio kino būtų pernelyg netoliaregiška. Kita Rengėjų inf.
12 psl.
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Kinas

Moterys ir vyrai ties nervų krizės riba
Krėsle prie televizoriaus
Kaip suprantu, tautą ištiko tragedija – lietuviai iškrito iš krepšinio
čempionato ir grįžta namo. Šiuo
įvykiu kelias dienas prasidėjo visos matytos žinios, lyg pasaulyje
nevyktų nieko svarbesnio. Prieš
tai televizijos rodė laimingus įstaigų ir firmų darbuotojus, kuriems darbe leidžiama žiūrėti
rungtynes. Krepšinis – visų pokalbių ir daugybės reportažų tema.
Regis, „Info TV“ rodė net ilgą
reportažą apie lietuvių sirgalius
Kinijoje – švytėdami lyg pirmieji
kolonizatoriai jie gyrėsi, kad nustebino visus savo pasirodymu, ir
piktinosi, kad užėję į užkandinę
negali susikalbėti su čiabuviais
angliškai. (Grįžus namo siūlau
išsirengti į užkandinę kur nors
Balbieriškyje.)
Su krepšiniu mūsų televizijose
gali konkuruoti tik naujojo prezidento projektas paversti Lietuvą
visuotinės gerovės šalimi. Apie jį
kalba visi, net finansų ministras.
Manau, kad kalbėjimas truks ilgai,
nes pirmiausia reikės išsiaiškinti,
ką turi omenyje projekto sumanytojas. Pirmadienį LRT forume
apie tai diskutavusių ekonomistų
ir verslininkės, regis, dar laukia ilgas kelias. Bet tokia švytuoklė tarp
krepšinio ir gerovės valstybės gana
taikliai apibūdina šalies mentalitetą. Visi nori pergalės, tačiau dėl
jos turi kovoti kažkas kitas.

Savaitgalį, kai Venecijoje „Auksinis liūtas“ buvo įteiktas amerikiečiui
Toddui Phillipsui, pasigirdo balsų
apie revoliucingą žiuri sprendimą,
mat dauguma šį režisierių siejo tik
su filmais apie pagirias Las Vegase,
beje, nuosekliai besišaipančiais iš
amerikiečių vyrų infantilumo. LNK
ir TV1 suteiks progą prisiminti du
kitus „Džokerio“ kūrėjo filmus. TV1
(15 d. 21.40) parodys 2016 m. Phillipso „Karo šunis“ – tikrais įvykiais
paremtą satyrą apie tai, kaip JAV galima užsidirbti pinigų iš ginklų tiekimo. Filmo veikėjai – du draugai iš
Majamio, kurie sugebėjo Pentagone
gauti 300 milijonų dolerių kontraktą tiekti ginklus ir amuniciją
JAV armijai. Du nevykėliai įrodė,
kad net nelabai raštingi neprofesionalai, aiškinantys, kad remia ne
karą, o pelną, šiek tiek pasistengę
ir skyrę energijos gali praturtėti.
Žinoma, Deividas (Miles Teller) ir
Efraimas (Jonah Hill) ramiai galėtų
būti ir dar vienų „Pagirių Las Vegase“
veikėjai. Todėl kartu ir juokinga, ir
baisu: Phillipsas rodo, kaip kažkur,
kitame pasaulio gale, vykstantys karai virsta apartamentais, baseinais
ir prabangiais vakarėliais klubuose
(arba „auksiniais šaukštais“).
TV1 (16 d. 21 val.) parodys 2010 m.
Phillipso sukurtą „Vingiuotą kelią
namo“, kurio veikėjai taip pat du:
architektas Piteris (Robert Downey jaun.), norintis kuo greičiau

pasiekti Los Andželą, kur netrukus gimdys žmona, ir pradedantis
aktorius Itanas (Zach Galifianakis).
Susitikę oro uoste, jie bus išmesti iš
lėktuvo ir keliaus per visą Ameriką
automobiliu. Kelionė Piteriui taps
pagreitintais tėvystės kursais, mat
barzdočius Itanas – tikras infantilas. Tačiau jis gali šio to pamokyti
ties nervų krizės riba atsidūrusį Piterį. Kelio filmo žanras juk apie tai,
kad niekada nevėlu bandyti pakeisti
save arba požiūrį į gyvenimą. Ir kad
tai turi padaryti pats.
Filmų apie Karibų piratus režisierius Gore’as Verbinski moka
kurti siaubo filmus. 2016 m. pasirodęs jo „Priešnuodis gyvenimui“
(LNK, 16 d. 22.30), panašiai kaip
„Karo šunys“, yra antikapitalistinė
ir antiglobalistinė satyra, nors pirmiausia – siaubo atrakcionas, verčiantis prisiminti Romaną Polanskį,
Stepheną Kingą, Stanley Kubricką
ir net vieną mėgstamiausių mano
knygų – Thomo Manno „Užburtą
kalną“. Niujorko japį Lokchartą
(Dane DeHaan) korporacija siunčia
į Šveicariją. Jis turi sugrąžinti į šalį
finansininką, kuris atostogaudamas
Šveicarijoje patyrė nušvitimą ir atsisako dalyvauti žiurkių lenktynėse.
Lokchartas patenka į kalnų sanatoriją – pilį, kurioje turtingi žmonės
iš viso pasaulio gydosi kūną ir sielą.
Tačiau filmo veikėjas gana greitai
pradės suprasti, kad kalnų oras ir

„Priešnuodis gyvenimui“

šaltinio vanduo gali turėti ir visai kartais taip pat atsiduriančioms
priešingą poveikį.
ties nervų krizės riba.
Ispanų režisierės Isabel Coixet filVaikystėje mano mėgstamiausias
mas „Vairavimo pamokos“ (LRT, herojus buvo Astrid Lindgren su15 d. 22.30) ne viename festiva- galvotas Kalis Bliumkvistas, todėl
lyje pelnė žiūrovų prizus. Jis su- ši pavardė visada žadina nostalgiją,
kurtas pagal amerikiečių rašyto- nesvarbu, ar ji pasirodo Stiego Larsjos Kathos Pollitt esė, išspausdintą sono „Millenium“ puslapiuose, ar
žurnale „The New Yorker“. Filmo Danielio Craigo pavidalu. Būtinai
herojė – literatūros kritikė Vendė užmesiu akį į islandų serialą „Stela
(Patricia Clarkson) nustemba, kai Bloumkvist“, kurį pradeda rodyti
vyras ją palieka dėl kitos moters, TV1 (14 d. 23 val.). Serialo herojė
nes ji amžinai apsikrovusi darbais Stela yra advokatė, kuri pažeidinėja
ir neturi laiko. Skyrybos ją išmuša visas taisykles ir imasi sudėtingiauiš vėžių, Vendė jaučiasi išduota. sių atvejų. Pavyzdžiui, gina vaikiną,
Netrukus prisideda ir nauja pro- suimtą Islandijos ministro pirmiblema – ji nemoka vairuoti. Jos ninko kabinete, ten, kur buvo nužumokytoju tampa sikchas Darvanas dyta jauna mergina. Stela įsitikinusi,
(Ben Kingsley), kuris taip pat turi kad vaikinas nekaltas. Sutikite, kad
santuokos problemų. Manau, kad islandų fantazijai ribų nėra.
filmo mintis ar pabaiga aiški iškart,
Jūsų –
bet juk panašūs filmai yra lyg pasakos suaugusioms moterims, beje,
Jonas Ūbis

Pradingęs Linklateris
Nauji filmai – „Kur tu pradingai, Bernadeta?“
Antanas Laurušas

Su Bernadeta susipažįstame šiai
plūduriuojant priešais ledkalnį kažkur Pietų ašigalyje. Tokia pradžia
lyg ir atsako į filmo pavadinimo
keliamą klausimą: „Kur tu pradingai, Bernadeta?“ („Where’d You Go,
Bernadette“, JAV, 2019). Scena verčia susimąstyti ir apie tai, kaip pagrindinė veikėja ten atsirado. Ilgą ir
sudėtingą Bernadetos savęs paieškų
istoriją režisierius Richardas Linklateris nusprendė papasakoti jam
nelabai įprastu būdu, nedažnai ma- „Kur tu pradingai, Bernadeta?“
tytu ankstesniuose jo filmuose.
Kadaise garsi ir perspektyvi ar- aišku, kad Bernadeta turi rimtų sienos, Bernadeta atsidurs bene
chitektė penktąjį gyvenimo de- problemų. Tai pabrėžia ir režisie- svarbiausioje gyvenimo kryžkelėje.
šimtmetį leidžia Sietle, regis, be rius: jos namuose – vos keli gyventi
Pagrindinės veikėjos istoriją Linprasmės bastydamasi visur, kur tik tinkami kambariai, kiauros lubos, klateris nusprendžia perteikti pasigali išsaugoti savo incognito. Laiką išdužę langai ir vidun pradėjusi lįsti telkęs kitus personažus. Bernadetos
Bernadeta (Cate Blanchett) leidžia augmenija. Didžiulis namas – lyg vyro (Billy Crudup) išpažintis psiaugindama dukrą, sarkastiškai pa- dar funkcionuojanti, tačiau į be- choterapeutei (Judy Greer), įžeistos
šiepdama kaimynus ir bendravimą prasmės egzistencijos spąstus pa- bei nuskriaustos kaimynės (Kristen
su gyvais žmonėmis išmainydama į tekusi Bernadeta. Ji net nebando iš- Viig) replikos ar FTB agento tyrimo
paatviravimą su skaitmenine asis- silaisvinti. Galiausiai šeimos, senų išvados atskleidžia veikėjos probletente iš Indijos. Nuo pat pradžių kolegų bei institucijų priremta prie mas įprastai rutuliojantis siužetui.
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Bernadetos dukters Bi (Emma Ne- filmą paaiškėjo, kad tai vis dėlto
lson) užkadrinis balsas man pa- aktorių ansamblio vaidinama kosirodė labiau intriguojantis – jis miška drama – nei itin šmaikšti,
skatina susimąstyti ir apie mamą, nei leidžianti Blanchett atskleisti
ir apie Bi būseną. Įdomus ir režisie- Bernadetą. Problemos, su kurioriaus sprendimas kertinius Bernade- mis susiduria filmo herojė, bus
tos gyvenimo momentus prognozuoti suprantamos ne kiekvienam arba
pranašiškomis scenomis. Kaimynės dėl jų ekstremalumo, arba dėl Bernamus niokojanti nuošliauža yra nadetos reakcijos į jas. Kaprizinga
tarsi nuoroda į veikėjos laukiančią architektė nebando suprasti savęs,
sumaištį ir įtampos prasiveržimą. kol to nepriverčia padaryti keli atInformacijos pateikia ir iš praei- sitiktinumai. Bet net ir tada Bernaties atkeliavęs buvęs Bernadetos detos atsakas į problemas – jau daukolega, ir dokumentinis reporta- gybę kartų kine matytas ir net savo
žas. Jis lyg trumpas „filmas filme“ forma ne itin intriguojantis pabėgipadeda piešti konkretesnį Berna- mas iš komforto zonos, gyvenimą
detos portretą. Deja, toks kūrėjų apverčiantis aukštyn kojom.
Linklateris filme „Kur tu pradinpasirinktas būdas atėmė galimybę
veikėjai pačiai kalbėti apie save, jos gai, Bernadeta?“ rodo gyvenimo
portretas lieka neužbaigtas.
prasmės paieškų tarpsnį, kurį vieTačiau net ir bandydamas kon- naip ar kitaip išgyvename kiekviecentruoti filmo siužetą aplink vieną nas. Bėda ta, kad siūlydamas atsaveikėją režisierius leidžia kitiems kymą, kuris šiuo atveju būtų savęs
personažams sėkmingai perimti atradimas iš naujo, režisierius papasakojimą apie Bernadetą. Tikė- sitelkia pretenzingą elito atstovę, su
jausi pamatyti vienos aktorės filmą, kuria retas gali rasti bendrų sąlyčio
kuriame bus leista sužibėti talen- taškų.
tingajai Cate Blanchett. Pažiūrėjus
13 psl.
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Katedros a. 4

galerija

Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-

Vilniaus g. 39 / 6

gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Mas-

nuo 19 d. d. – paroda „Saga apie Lietuvą“

kvos caro priesaika“

Vilniaus rotušė

Paroda „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos
unijos miestas“

Grupinė paroda „Who‘s Werner?“
Maironio g. 3

iki 19 d. – Jehošuos Kovarskio tapybos

iki 21 d. – VDA Telšių fakulteto dėstytojų

paroda „Chaoso sutramdymas“

kūrybos darbų paroda „Geriausi laikai“
iki 21 d. – Irmos Stanaitytės-Bazienės personalinė paroda „Guggingo sodas“
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44
Dianos Zabielaitės personalinė paroda
„Būsena / Tėkmė“
Gaono g. 1
iki 14 d. – Annelies Slabbynk paroda
„Netobulas kūnas“
VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /

ekspozicija

meno krosnys“

Ingrydos Suokaitės ir Rolando Helmerio kūrybos

Maironio g. 6, II vidinis kiemas

paroda „Abstraktu – geometriška – konkretu“

Jurgos Šarapovos paroda „Apsišaukėlis“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Galerija „Kairė–dešinė“

Arsenalo g. 1

Latako g. 3

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Tomos Šlimaitės paroda „Nežemiški vaikai“

Lietuvių liaudies menas

Lino Blažiūno paroda „Spygliaraštis“

Kryždirbystė

Prospekto fotografijos galerija

16 d. deklaracija ir jos signatarai“
Paroda „Istorija ir dailininkas: Bronius
Leonavičius“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaizdai pro Gedimino pilies bokšto langus“
Apžvalgos aikštelė
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Broniaus Leonavičiaus paroda „Knygos
menas ir kaligrafinės kompozicijos“
Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario
16 d.“

Savickų šeimos menininkų paroda „Kartos
ir likimai“

jos mokinių braižyti žemėlapiai“

Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario

muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2

VDA parodų salės „Titanikas“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija

Muzika

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

VDA galerija „Artifex“

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

Ievos Mediodios piešinių paroda

Mindaugo Vegio tapybos paroda „Išbandymai“
Paroda „Leonardo & Friends“

As it Is Striven after, it Goes on Expanding“

Gedimino pr. 43
iki 21 d. – Justino Vilučio paroda „Baimė
ryja sielą“
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Claudios Corrent paroda „Tau, kad dažnai
ją atsimintum“

Namų galerija „Trivium“

Prancūzų institutas
Didžioji g. 1
Dano Hermouet (Prancūzija) paroda „Kintanti vienatvė“
Užupio meno inkubatoriaus galerija
„Kalnas“
Krivių g. 10 A
Marijos Černiavskaitės personalinė paroda
„Dropout“
Baltijos gintaro meno centras
Šv. Mykolo g. 12
Lauros Motiejūnaitės paroda „Tekstilės ir
juvelyrikos jungtis. Gintaro pluoštas“
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
iki 19 d. – Valdemaro Šoblinsko fotografijų
paroda „Kol paukščiai sugrįš“
Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Stanislovo Žvirgždo fotografijų paroda
„M.K. Čiurlionis ir Vilnius“
Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
Juzefos Čeičytės-Jutos tapybos ir piešinių

Pamėnkalnio galerija

paroda „97“

Pamėnkalnio g. 1

Meno ir edukacijos centras „Rupert“

Augustino Savicko (1919–2012) kūrybos
paroda „Amžinasis keleivis“
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Dominyko Sidorovo paroda „Metonimija“
Gabrielės Adomaitytės paroda „Dokumentinis tikslumas“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11

Vaidilutės g. 79
Jono Meko paroda „Leiskite man svajoti
utopijas“
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
iki 15 d. – festivalio „Pirmoji banga“ filmų
plakatų (1900–1940 m.) paroda
„SHCH/ŠČ galerija“
Teatro g. 7A

iki 21 d. – paroda „Šiukšlynas sąvartynas“

Agnės Juodvalkytės paroda „Paveldėtas

Galerija „Arka“

sapnas“

Aušros Vartų g. 7
iki 14 d. – Eglės Gandos Bogdanienės per-

Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas:

sonalinė paroda „7 kambariai“

medaliai, monetos

Galerija „Meno niša“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

J. Basanavičiaus g. 1 / 13

Dailė

Vilkpėdės g. 7–105

Didžioji g. 31

Vokiečių g. 2
Koenraado Dedobbeleerio paroda „As Long

„7md“ rekomenduoja

Artimiausiu metu NASA siunčia moterį į Mėnulį, nes prieš 50 metų 13
parengtų astronaučių „nespėjo“. Tačiau juos aplenkė menininkės, kaip
visada. Klaipėdos (KKKC) Parodų rūmuose veikia dėmesio verta paroda ir
performansų platforma „Moterys Mėnulyje“ (kuratorės – Denise Ackerl
ir Laima Kreivytė). Čia, pasitelkus mokslinius tyrimus ir mitologinius
pasakojimus, tiriami žinojimo, galios ir lyties klausimai. Paroda veikia
iki spalio 6 d.
Žemiškais, pernelyg žemiškais reikalais užsiima mažutė, bet pikantiška konceptualaus meno paroda „Klasikos metamorfozės 2“, atidaryta
Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2, Vilniuje). Joje pižoniška,
snobiška, neskoninga kultūra verčiama į elitinę su pačia rimčiausia ironija. Ji veikia iki rugsėjo 21 d., dalyvauja: Darius Bastys, Žilvinas Dobilas,
Benigna Kasparavičiūtė, Algimantas Paluckas, Kęstutis Šapoka, Gintaras
Znamierowskis.

Šiuolaikinio meno centras

XVIII a. pab. – XIX a. pr. Vilniaus gimnazi-

A. Goštauto g. 1

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Leo Ray piešinių ir tapybos paroda
„Vasara-ruduo“

Patrauklia programa 79-ąjį Nacionalinės filharmonijos koncertų sezoną pradeda Lietuvos kamerinis orkestras ir jo meno vadovas, smuikininkas ir dirigentas Sergejus Krylovas. Rugsėjo 28 d. 19 val. Valdovų
rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje skambės Algirdo Martinaičio opusas „Rojaus paukščiai“ (versija styginių orkestrui), viena populiariausių
ankstyvųjų Wolfgango Amadeus Mozarto simfonijų – Nr. 29 A-dur bei
virtuozo Niccolò Paganini Koncertas smuikui ir orkestrui Nr. 1 D-dur,
op. 6. Koncertą grieš mūsų ir viso pasaulio publikos itin vertinamas emocionalusis S. Krylovas.
Teatras
Rugsėjo 14 ir 15 d. Vilniaus teatre „Lėlė“ įvyks lėlių ir objektų spektaklio vaikams „Kaime nėra WI-FI“ pagal Danguolės Kandrotienės knygą
„Spintos istorijos“ premjera. Šarūno Datenio režisuotame spektaklyje per
vienos šeimos istoriją kalbama apie šiandieninį vartotojiškumą.
Rugsėjo 20, 21 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre įvyks režisieriaus Kirilo Glušajevo spektaklio „Aš nieko neatsimenu“ pagal Arthuro Millerio
pjesę premjera. Kūrėjų teigimu, „tai subtili, dramatiška ir sykiu komiška
žmonių santykių ir neišsipildžiusių jausmų studija“. Tuo pačiu metu Lietuvos rusų dramos teatre – Jono Vaitkaus spektaklio „Tryliktas apaštalas,
arba Debesis kelnėse“ pagal Vladimiro Majakovskio kūrybą premjera.
Kaip sako režisierius: „Majakovskis – pati tragiškiausia figūra, neabejotinas talentas, iki galo išlikęs savimi, turėjęs visišką vidinę laisvę baimės
ir prisitaikymo atmosferoje.“
Kaunas

Patricijos Gilytės instaliacijų paroda „Ekvi-

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

nokcija / Lygiadienis“

muziejus
V. Putvinskio g. 55
Leonoros Kuisienės meninės knygrišystės
paroda „Duoklė mūzoms“

Žemaitės g. 83
Litvakų – Neemijos Arbit Blato (1908–

M. Žilinsko dailės galerija

1999), Adomo Jacovskio, Solomono Teitel-

Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Atminties kodas: Tilmansų palikimas Kaune“
Paroda „Tarptautinė tekstilės trienalė. Baltijos šalių tekstilė“
Antano Sutkaus fotografijų paroda „Pro
memoria“
Kauno paveikslų galerija
Naglio Ryčio Baltušniko personalinė
paroda „WC TV | I dalis. Troškimai“

Jurgio Tarabildos paroda „Tai, ko nėra“

Vitebsko g. 21, 23

Paroda „Atminties popierius“

Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-

Dailininkų sąjungos galerija

Grupinė paroda „TT“

Kauno bienalės paroda „Po išvykimo | Prieš

tės ekspozicija

Vokiečių g. 4

Andrés Padilla Domene paroda „Reperkusija“

atvykstant“

Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-

iki 21 d. – paroda „Klasikos metamorfozės 2“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai.
Bernardinės“
iki 17 d. – paroda „Atradimai: Markučių
Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos“
iki 14 d. – paroda „Ispanijoje užgimęs,
Antakalnyje pamiltas. Jėzaus Nazariečio
atvaizdai Lietuvoje“
MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Mūsų asmenukė“
Šarūno Saukos „Paveikslas Lietuvos vardo
tūkstantmečiui“

14 psl.

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Latako g. 3

muziejus

Pilies g. 40

Monikos Janulevičiūtės ir Antano Lučiūno

V. Putvinskio g. 64

Vilmos Vasiliauskaitės tapybos paroda

paroda „Vandens čiuožikai“

nuo 13 d. – paroda „Tarp tapybos ir tarnybos“

Galerija „Autarkija“

Galerija „Meno parkas“

Pylimo galerija

Naugarduko g. 41

Rotušės a. 27

Pylimo g. 30

Paroda „XVII a.“

Antano Martinaičio (1939–1986) piešinių

Ramūno Dagio tapybos paroda „Raudonos

Meno laboratorija „Maršrutizatoriai /

„Garsi tyla“

prisijaukinimai“

Routers“

AV17 galerija

Žygimantų g. 9

Totorių g. 5

Ievos Tulaitės ir Kipro Černiausko paroda

Džiugo Šukio paroda „Kūno tęsiniai“

Vilniaus universiteto botanikos sodas

Galerija „Kunstkamera“

Kairėnų g. 43

Ligoninės g. 4

Žemės meno festivalio „Gamta ir menas“

Lino Katino kūrybos paroda „Atbulas laikas“

paroda „Atradimai“

Spektakliai
Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
13, 14, 17 d. 18.30, 15 d. 18 val. – PREMJERA!

K. Donelaičio g. 16

Galerija „Atletika“

„Editorial“ projektų erdvė

baumo – paroda

teatras

Bokšto g. 20 / 18

radimų paroda

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

L. Bernsteino „KANDIDAS“. Muzikos vad.
ir dir. S. Quatrini, dirigentai R. Šumila,
L. Brownas, rež. V. Boussard, scenogr. V. Lemaire, kostiumų dail. Ch. Lacroix, šviesų
dail. N. Gilli, vaizdo projekcijų dail. I. Robson, choreogr. H. Letonja, choro meno vad.
Č. Radžiūnas. Atlikėjai E. Casari, T. Pavilionis, G. Gelgotė, M. Levchuk, I. Pliavgo,
E. Chrebtovas, Š. Šapalas, S. Zonys, L. Mikalauskas, Ž. Galinis, R. Karpis, M. Jankauskas,
M. Pleškytė, J. Stupnianek, I. Linaburgytė,

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

J. Vaškevičiūtė
19-22 d. 18.30 – vienaveiksmių baletų vakaras „Baletų triptikas“
Vilniaus mažasis teatras
20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! A. Millerio „AŠ
NIEKO NEATSIMENU“. Rež. K. Glušajevas,

Klaipėda

scenogr. ir kost. dail. M. Jacovskis, komp.

KKKC parodų rūmai

T. Stirna, videomenininkė A. Bublytė,

Didžioji Vandens g. 2
Paroda ir performansų platforma „Moterys

šviesų dail. E. Sabaliauskas. Vaidina G. Latvė-

mėnulyje“

naitė, G. Girdvainis
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Oskaro Koršunovo teatras
12 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo
„ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas
13 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustins-

„KAPULEČIAI IR MONTEKIAI“. Meno vad. ir

idėjų kamerinis orkestras (NIKO). Dir.

kostiumų dail. M. Nurmsas, šviesų dail.

G. Gelgotas. Programoje A. Vivaldi,

MENAS. FOTOGRAFIJA

M. Vaigur. Dainuoja A. Levis (JAV),

M. Richterio, G. Gelgoto kūriniai

Angelų šešėlyje : tapyba & poezija / Arvydas Palevičius, Gintaras Patackas. – [Kaunas] : Ki-

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

tos spalvos, 2018. – 79, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-411-68-0 (įr.)

15 d. 16 val. Vilniaus Naujosios Vilnios

Esaties pėdsakai : Alfonso Čepausko kūrinių rinkinys Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ :

kaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

M. Levchuk (Baltarusija), Y. Rostotsky
(Rusija), L. Mikalauskas, A. Apšega, Kauno

Rusų dramos teatras
20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! „TRYLIKTAS

valstybinio muzikinio teatro choro dainininkai, groja Kauno valstybinio muzikinio
teatro orkestras (vyr. dir. J. Janulevičius)

Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje –
Sakralinės muzikos valanda. Dalyvauja
V. Prudnikovas ir jo dainavimo klasės stu-

APAŠTALAS, ARBA DEBESIS KELNĖSE“

Kauno kamerinis teatras

dentai: G. Keraitė, R. Gapšys, A. Miniotas,

(pagal V. Majakovskio kūrybą).

Festivalis „Išeities taškas“

V. Dunauskaitė, E. Kadytė ir E. Daunytė.

Rež. J. Vaitkus

17 d. 15, 18 val. Kauno menininkų namuose –

Koncertmeisterė N. Ralytė. Vedėjas muzi-

Vilniaus teatras „Lėlė“

L. Roziņio „PIRAMIDĖ“. Rež. V. Roziņis

kologas V. Juodpusis. Programoje J.S. Ba-

Mažoji salė
14 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė
15 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal
A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė
20 d. 18.30 val. – A. Jarry „KARALIUS UBU“
(pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail.
N. Tranteris
Palėpės salė
14, 15 d. 14 val. – PREMJERA! „KAIME NĖRA
WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą).
Rež. Š. Datenis, komp. V. Leistrumas, dail.
A. Dubra
„Menų spaustuvė“
Naujojo cirko savaitgalis ’19
13 d. 18 val., 14 d. 12 val. Bernardinų
sode – „BALTRINGUE“ (Le Cirque Plein
d'Air“, Prancūzija)
14, 15 d. 18 val. Juodojoje salėje – „PARAZITAI“ („Galapiat Cirque“, Prancūzija)
14, 15 d. 19.30 „Menų spaustuvės“ kavinėje – „KAULIUKŲ ŽMOGUS“ („Dan Le
Man“, Australija, Estija)
15 d. 12, 16 d. 16 val. Energetikos ir technikos
muziejaus katilų salėje – „DAIKTŲ DĖLIONĖS“ („Kapsel“, Švedija)
16 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadieniai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)
16 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pirmadieniai mažyliams“. Pasakas seka
S. Degutytė (Stalo teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“.
Rež. A. Giniotis
14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS,
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė
yra lapė“). Rež. E. Kižaitė
14 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras
„TEGYVUOJA BUŠONAS!“ Rež. R. Vitkaitis
15 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOLJERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė I. Paliulytė
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – I. Bergmano
„SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc.
aut. ir rež. V. Rumšas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)
17, 18 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

Bibliografinės žinios

dir. E. Pehkas, režisierė K. Tegova, scenogr.

14 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio
„DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

nacionalinis simfoninis orkestras, Naujų

katalogas / [sudarė Edmundas Mažrimas, Vaiva Kiniulienė] ; [pratarmė Viliutės Ružinskaitės]. – Tauragė : Tauragės krašto muziejus „Santaka“, 2019. – 135, [1] p. : iliustr., portr.. –
Tiražas 115 egz.. – ISBN 978-609-96066-2-0
Gyvasis lėlių muziejus : [Vilniaus teatro „Lėlė“ Gyvojo lėlių muziejaus katalogas] / [parengė
Rimas Driežis, Vilmantas Juškėnas]. – Atnauj. leid.. – Vilnius : Vilniaus teatras „Lėlė“,
[2018]. – 96 p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9955-840-03-9
How I prepare myself to be cloned / Mindaugas Gapševičius. – [Vilnius] : Institutio media,

(„Dirty deal theatre“, Latvija)

cho, A. Vivaldi, W.A. Mozarto ir kt. kūriniai

17 d. 18 val., 18 d. 10 val. – PREMJERA!

18 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Trečiadie-

2019. – 24 p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-96084-4-0

nio vakaras-koncertas profesorės V. Vitaitės

Konodontų fiesta : tapyba & poezija / Arvydas Palevičius, Gintaras Patackas. – [Kaunas] :

„KANDIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“.
Rež. G. Aleksa

jubiliejui. Dalyvauja ansamblis „Dinastija“:

Kitos spalvos, 2019. – 79, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-411-69-7 (įr.)

18 d. 15, 16.30, 18.30, 20 val. – „BŪTIES

V. Vitaitė, A. Žvirblytė ir P. Anderssonas. Ve-

SLĖPINIO PRODUKCIJA: ALBERAI, WRU?“.

dėja R. Aleknaitė-Bieliauskienė

My collaboration with bacteria for paper production / Mindaugas Gapševičius. – [Vilnius] :

Rež. P. Markevičius
18 d. 22 val. Kauno erdvė po atviru dangumi –
„Meno ir mokslo laboratorija: Signalai“.

Vilnius
Šv. Kotrynos bažnyčia

Institutio media, 2019. – 20 p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-96084-3-3
Mycorrhizal networks, or how I hack plant conversations / Mindaugas Gapševičius. – [Vilnius] :
Institutio media, 2019. – 28 p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-96084-2-6
Šiaulių fotografija ir fotografai (1863–1918) : katalogas / Petras Kaminskas, Jonas Nekrašius. –

Rež. P. Markevičius

13 d. 19 val. – festivalio „Nowjapan“ koncer-

18, 19 d. 10 val. Kauno menininkų namuose –

tas „Senų draugų baladės“. Atlikėjai

dirbtuvės „Interaktyvumas teatre“.

H. Sakomizu (gitara, vokalas), Y. Deai

ISBN 978-609-8176-31-5 (įr.)

Šiauliai : [Titnagas] : P. Kaminskas, 2019. – 119, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 30 egz.. –

Rež. V. Rozinis

(fortepijonas)

Ultra-low-voltage survival kit / Mindaugas Gapševičius. – [Vilnius] : Institutio media, 2019. –

19, 20 d. 15 val. VDU teatre – „DABAR AŠ

14 d. 13 val. – festivalis „Nowjapan“. Kos-

20 p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-96084-5-7

ESU“. Rež. S. Bernotaitė (VDU teatras)

tiumų pasirodymas „Cosplay 2019“;

19 d. 17 val., 20 d. 18, 19, 19.30 val. – eskizų

19.30 – audiovizualinis projektas „Usagi-

GROŽINĖ LITERATŪRA

peržiūros

ningen“. Atlikėjai E. Hirai (vaizdas),

19 d. 18 val. Didžiojoje salėje – „KI(t)OKIA“ +

Sh. Hirai (garsas)

Apollo : eilėraščiai / Ernestas Noreika ; [dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – Vilnius :

pokalbis. Rež. A. Kavaliauskaitė (Alytaus

15 d. 19 val. – festivalis „Nowjapan“. Šiuo-

miesto teatras)

laikinio šokio spektaklis „Embrase moi“.

Kauno lėlių teatras

Atlikėjai Th. Touvet, K. Ito (šokėjų duetas)

14 d. 12 val. – „ELNIUKO IŠPAŽINTIS“ (pagal V. Pšavelos kūrinį). Aut. ir rež. N. Sabašvili (Sakartvelas)
15 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“.
Rež. A. Stankevičius

Klaipėda

19 d. 19 val. – koncertas „Atsigręžk, kai
tamsumos šešėliai kris“. Atlikėjai Vilniaus
miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“,

Jotema, [2019]. – 448 p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-842-6 (įr.)

A. du Closeliu (Prancūzija), koncertą veda

iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8171-46-4

aktorė D. Michelevičiūtė. Programoje

Pabėgimas : [romanas] / Harlan Coben ; iš anglų kalbos vertė Renata Petrylaitė. – Kaunas :

Festivalis „Banchetto musicale ’19“

PREMJERA! A. Strindbergo „KREDITO-

15 d. 18 val. Valdovų rūmuose – „Pimpi-

RIAI“. Rež. D. Meškauskas, dail. P. Vytytė,

none“. G.Ph. Telemanno (1681–1767) opera-

muzika N. Shalaevo. Vaidina T. Šečkus,

komedija (muzikos vad. A. Rotaru), rež.

I. Raulynaitytė, M. Barvičius

C. Levati (Ispanija), J. Kirchner – (sopranas,

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys
Klaipėdos muzikinis teatras
14 d. 17 val. Plungėje, M. Oginskio rūmų manieže, – koncertas „Operetės šventė“.

Vokietija), C. Krüger (baritonas, Vokietija)
16 d. 19 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Ber-

Pavasariai mano delnuos : [eilėraščiai] / Rimutė Griškevičienė (Adžigauskaitė). – [Alytus] : [Alytaus spaustuvė], 2019. – 142, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN
978-609-8171-45-7
Pradžių pradžia : [atsiminimai] / Motiejus Abunevičius. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2019. –
153, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8171-52-5
Saulės spindulys : eilėraščiai / Irena Karaliūnienė. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2019. – 75,
[1] p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8171-51-8

nietės vizijos. Viduramžių muzika ir jos

Stebuklų dienos : [romanas] / Keith Stuart ; iš anglų kalbos vertė Sandra Siaurodinė. – Kau-

improvizacijos. „Ensemble Mandel“

nas : Jotema, [2019]. – 473, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-13-838-9 (įr.)

(vad. R. Mandelis, Austrija, Vengrija)

Žodžiai gydo sielą… : eilėraščiai : vertimai iš rusų kalbos / [vertė] Birutė Silevičienė ; Lietu-

22 d. 14 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčioje – Šv. Klaros isto-

Panevėžys

campo aperto“ (vad. B. Baltrušaitytė)

Juozo Miltinio dramos teatras

Va k a r a i

13, 15 d. 18 val. – PREMJERA! T. Šinkariuko

Jotema, [2019]. – 362, [3] p.. – Tiražas 2400 egz.. – ISBN 978-9955-13-839-6 (įr.)

nardinų) bažnyčioje – Hildegardos Binge-

Dir. S. Domarkas

„KELIONĖ Į EDENĄ“. Rež. A. Gornatkevi-

Kaip nori : [romanas] / Jude Deveraux ; iš anglų kalbos vertė Gailė Kristinavičiūtė. – Kaunas :
Meilės šauksmas : [romanas] / Inga Staban. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2019. – 235, [1] p. :

13 d. 18.30, 14 d. 17 val. Kamerinėje salėje –

18, 19 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič

kienė. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2019. – 154, [6] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN
978-609-8171-48-8

E. Blondel (sopranas, Prancūzija), dir.

A. Pärto, A. Šenderovo, E. Welleszo kūriniai

14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko

Jaučiu tave širdim… : eilėraščiai, miniatiūros, impresijos / Scholastika Kavaliaus-

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, solistė

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

„KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 103, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN
978-609-480-109-9

rija. Koncertas vaikams ir visai šeimai. „In

vos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava : Dobilo leidykla, 2019. – 153, [1] p.. – Tiražas 30 egz.. –
ISBN 978-609-409-130-8
Žodžiai iš tylos : poezijos rinktinė / Pranas Laurinavičius. – Raseiniai [i.e. Vilnius] : [BMK
leidykla], 2019. – 117, [1] p. : portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-468-197-4
Дум и странствий карусель : стихи и проза / [Галина Иванова]. – Вильнюс : BMK leidykla, 2019. – 175, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-468-202-5

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

Vilnius

šviesų dail. J. Kuršis, komp. Jo. Tulaba. Vai-

MO muziejus

dina G. Arlauskas, J. Nemanytė, E. Pavilio-

18 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių]

nis, J. Tamošiūnas, A. Ravdo

fondo pokalbių ciklas „gražu/negražu“. Da-

Flintas, [2019]. – 31, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-06-0100-6 (įr.)

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

lyvauja literatūros kritikė E. Banytė, teatro

Pelenė : pagal Šarlio Pero pasaką / [dailininkė Božena Gaidamovič]. – Kaunas : Jūsų

JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

kritikas V. Jauniškis ir M. Gimbutaitė. Mo-

Flintas, [2019]. – [16] p. : iliustr.. – (Gražiausios pasakos). – Tiražas 4000 egz.. – ISBN

deratorius K. Vyšniauskas

978-609-06-0075-7

Valdovų rūmai

Slaptas Emos noras : [romanas] / Mari Kujanpää ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė ;

Koncertai

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
Boružė Liputė šypsosi ir žaidžia : [pasakėlės] / Ilona Bakšė, Ieva Zalepugaitė. – Kaunas : Jūsų

17 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-

Lietuvos nacionalinė filharmonija

14 d. 11 val. – edukacinis užsiėmimas „Sodo

[iliustravo Kamilė Bėkštaitė-Dirsienė]. – Vilnius : Gelmės, 2019. – 158, [1] p. : iliustr.. –

Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.

15 d. 14 val. Paliesiaus dvare – orkestro mu-

dovanos“

(Paribio istorijos, ISSN 2351-6372). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8168-78-5

Rež. T. Erbrėderis

zikos koncertas „Mozarto muzikos efektas“.

20, 21 d. 11–16 val. – pažintinis filmas „Pra-

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Nastara-

Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai

Šlepu tepu per laukus : eilėraščių rinktinė / Jonas Jakštaitis-Šapelis ; [sudarė Iveta Skurvy-

vičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. P. Ignatavi-

eitis atsivėrė ateičiai“ (scen. aut. J. Banys,

V. Sriubikis (fleita), J. Daunytė (arfa). Pro-

dienė] ; [iliustracijos Tauragės mokyklų moksleivių]. – Kaišiadorys : Printėja, 2019. – 95, [1]

čius (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

gramoje W.A. Mozarto kūriniai

rež. M. Meškauskas)

p. : iliustr.. – Tiražas 70 egz.. – ISBN 978-609-445-505-6 (įr.)

19 d. 18 val. Rūtos salėje – „ŠVENTĖ“ (J. Grušo

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

novelių motyvais). Rež. A. Jankevičius
19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. V. Malinauskas

kamerinės muzikos koncertas „Preliudas
dviem“. R. Zarinis (fortepijonas), A. Bathgate
(violončelė). Programoje K. Thomsono,
R. Fütingo, J. Perla, M. Bresnicko, A. Wil-

Kauno valstybinis muzikinis teatras

liamso kūriniai

22 d. 18 val Nacionaliniame Kauno dra-

18 d. 18 val. Marijampolės kultūros cen-

mos teatre – PREMJERA! V. Bellini

tre – orkestro muzikos koncertas. Lietuvos
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Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

Žvėreliai mokosi dūkti : 4 trumpasakaitės apie tai, kaip išmokti dūkti, kad visiems būtų

13 d. 11 val. Konferencijų salėje, Meno erdvėje,

linksma / Kęstutis Navakas, Marija Smirnovaitė. – Kaunas : Jūsų Flintas, 2019. – 47, [1] p. :

atrijuje – tarptautinė muzikos industrijos

iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-06-0099-3 (įr.)

konferencija „What’s Next in Music?“
14 d. 15 val. Kino salėje – „Radijo klausykla
#3.1“. Rikkes Houd garsų pasaulis
18 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos

paskaita „Lietuvos fotografai – keliautojai“

mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

15 psl.

R ugsėjo 13–19
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Dauntono abatija ***

Vilnius

Ekrane – 1927-ieji (praėjo metai po šeštojo televizijos serialo sezono pabaigos įvykių). Filmo, kuriame susipina drama, komedija ir meilės istorija,
herojai rengiasi didžiausiam išbandymui – karalienės vizitui. Michaelo Englerio filme vaidina Hugh Bonneville’is, Jimas Carteris, Michelle Dockery,
Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Imelda Staunton (D. Britanija, 2019)
Halstonas: šlovės ir nuopuolio istorija ****

Dokumentinio, film noir stiliumi sukurto Frédérico Tchengo filmo herojus – Roy’us Halstonas Frowickas, vadintas 8-ojo dešimtmečio mados ikona.
Karjerą pradėjęs Čikagos kepurininku, persikėlęs į Niujorką jis pradėjo
modeliuoti drabužius, o „Newsweek“ jį pavadino svarbiausiu JAV mados
kūrėju. Jo drabužius vilkėjo Jacqueline Kennedy, Bianca Jagger, Liza Minnelli,
Lauren Bacall ir Elizabeth Taylor, Niujorko policininkai, stiuardesės ir JAV
olimpinė rinktinė. Tačiau 1983 m., pradėjus bendradarbiauti su parduotuvių
tinklu „JC Penny“, Halstono prekės ženklas žlugo.Po Halstono mirties 1990
m. mados imperija ėjo iš rankų į rankas. Dvi valandas trunkančiame filme
daug archyvinės medžiagos, artimųjų bei draugų prisiminimų (JAV, 2019)
Keista tiesa **

Praėjus penkeriems metams po Ronio Čeizo, kuris žuvo per autokatastrofą mokyklos išleistuvių vakarą, mirties, pas jo motiną ir brolį ateina
Melisa. Ji tvirtina, kad laukiasi Ronio kūdikio. Nustebę giminaičiai bando
išsiaiškinti tiesą, kuri, pasirodo, yra daug baisesnė. Rowano Athale’o filme
vaidina Nickas Robinsonas, Amy Ryan, Margaret Qualley, Brianas Coxas,
Blythe Danner, Gregas Kinnearas (Kanada, 2019)
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).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 problemas (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 ***

Forum Cinemas Vingis
13–19 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 11, 13.30, 16,
18.30, 21.20
13, 16–19 d. – Dauntono abatija (D. Britanija) – 13.50, 16.30, 19.10, 21 val.; 14, 15 d. –
11.10, 13.50, 16.30, 19.10, 21 val.
13–19 d. – Tėtušio milijonai (Rusija) – 14.50,
17, 19.10, 21.50
Halstonas: šlovės ir nuopuolio istorija
(dok. f., JAV) – 21.45
Keista tiesa (Kanada) – 16.15, 21.30
X. 12 d. – G. Puccini „Turandot“. Tiesioginė
premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19.55
X. 27 d. – A. Glazunovo „Raimonda“.

K. Kmitas (mušamieji), H. Parulis (klarnetas)

Prancūzija) – 14.15; 16, 19 d. – 20.15

Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo

15 d. – Už durų (JAV) – 17 val. (seansą pri-

15 d. – Pavarotti (JAV, D. Britanija) – 16.45

teatro – 17 val.

statys San Fransisko nebyliojo kino festiva-

15 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 21.15

18 d. – Aferistės (JAV) – 19.10

lio vadovas R. Byrne’as, filmui akompanuos

19 d. – Superherojai. Pradžia (JAV) – 18.15

19 d. – Ad Astra (Brazilija, JAV, Kinija) – 19 val.

S. Zajančauskaitė (pianinas) ir K. Kmitas

25 d. – „Pamatyk kine“. Bulvarinis skaitalas

(mušamieji)

(JAV) – 19.30

15 d. – Samurajus ir garbė (Japonija) – 18.50

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

(seansą pristatys Azijos vizualiosios kultūros

Us + Them“ – 19 val.

ir kino tyrėjas D. Valančiūnas)

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

15 d. – Imperijos nuolauža (SSRS) – 21 val.

Francisco Symphony. S&M2“ – 19 val.

(seansą pristatys kino ir medijų teoretikė

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

N. Arlauskaitė)

Forum Cinemas Akropolis

Karlsono kinas

13, 15–19 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 10.40, 13.10,
15.40, 18.10; 14 d. – 10.40, 13.10, 15.40, 18.10,
23.40
13, 14 d. – Tėtušio milijonai (Rusija) – 12.40,
15, 19.10, 21.50, 23.50; 15–19 d. – 12.40, 15,
19.10, 21.50
13–19 d. – Dauntono abatija (D. Britanja) –
10.20, 13, 15.50, 18.30, 21 val.
13, 14 d. – Keista tiesa (Kanada) – 16.30, 19,
21.40, 23.45; 15–19 d. – 16.30, 19, 21.40
18 d. – Aferistės (JAV) – 18.35
19 d. – Ad Astra (Brazilija, JAV, Kinija) – 18.30
X. 2 d. – filmas-koncertas „Roger Waters
Us + Them“ – 19 val.
X. 9 d. – filmas-koncertas „Metallica & San
Francisco Symphony. S&M2“ – 19 val.

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

Michailo Raschodnikovo filmo veikėjas – didžiulio prekybos tinklo savininkas Vadimas Diuminas (Vladimir Vdovičenkov) – įprato tikslo siekti
visais būdais. Dabar jis nori įkalbėti kiną investuotoją tapti jo kompanijos
partneriu. Kompanija kažkada buvo apiforminta Vadimo motinos vardu,
bet paaiškėja, kad mama paliko akcijas savo anūkei – Vadimo dukrelei,
kurią jis metė, kai mergaitė buvo dvejų. Vadimas turi važiuoti į gimtąjį
miestą, rasti buvusią žmoną ir dukterį, įtikinti jas atsisakyti palikimo.
Taip pat vaidina Valentina Liapina, Vladimiras Syčiovas, Irina Pegova,
Ieva Andrejevaitė, Igoris Jasulovičius (Rusija, 2019)

14.30 (seansas senjorams); 17 d. – 20.50

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

seansai vaikams
15 d. – Princo Achmedo nuotykiai (Veimaro
respublika) – 13 val. (seansą pristatys „Pirmosios bangos“ iniciatorius A. Gilaitis)
18 d. – Specialus seansas. Šventasis (rež.
A. Blaževičius) – 17 val. (po seanso vyks diskusija su renginio dalyviais)
16-asis Tarptautinis Vilniaus dokumentinių
filmų festivalis

15 val.; 16 d. – 19.30 (po seanso vyks susitikimas su kūrybine grupe); 18 d. – 19.50

16 d. – Odesa (Rusija) – 17 val.
17 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 18.50
17 d. – Halstonas: šlovės ir nuopuolio istorija (dok. f., JAV) – 16.50; 18 d. – 20.50
Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“
13 d. – Ragana (dok. f., Švedija) – 18.50
(seansą pristatys „Pirmosios bangos“ kuratorius D. Gluščevskis)
13 d. – Išsigimėliai (JAV) – 21.10 (seansą
pristatys istorikas A. Dambrauskas)
14 d. – Birželio naktis (Švedija) – 16.30
(seansą pristatys kino kritikė N. Kažukauskaitė)
14 d. – Merginos su uniformomis (Veimaro
respublika) – 18.30 (seansą pristatys kino
kritikė Ž. Pipinytė)
14 d. – Fono-kino-teatras (dok. f., Prancūzija) – 20.40 (seansą pristatys Cinémathèque
Française kolekcijos kuratorė E. Cauquy, filmui akompanuos J. Sweeney (pianinas),

rija (dok. f., JAV) – 19.30
19 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 18.15

Kaunas

15.10, 17.45, 19.40
13 d. – Dauntono abatija (D. Britanija) – 10.20,
13.20, 16.10, 19.20, 21.50; 14–19 d. – 10.20, 13.20,
16.10, 18.50, 21.30
13–19 d. – Keista tiesa (Kanada) – 15.20, 17.35,
19.50
X. 12 d. – G. Puccini „Turandot“. Tiesioginė
premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19.55
X. 27 d. – A. Glazunovo „Raimonda“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo

Pagrindinė programa
19 d. – Herzogas / Gorbačiovas (D. Britanija,
JAV, Vokietija) – 17 val.
19 d. – Nijolė (rež. S. Bozzolo, (Lietuva, Italija) – 19 val. (uždaras seansas)

Skalvija

Tėtušio milijonai ***

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). 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)

14 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 12.50
Ankstyvojo kino festivalio „Pirmoji banga“

Pasaka

A. Žegulytė) – 17 val.; 14 d. – 15 val.; 15 d. –

13 d. – Halstonas: šlovės ir nuopuolio isto-

Forum Cinemas

19 d. – Menininkai iškrypėliai (Vokietija) – 21.20

13 d. – Animus Animalis (dok. f., rež.

MO salė
13 d. – Animus animalis (rež. A. Žegulytė) – 18 val.

13–19 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 10.10, 12.40,

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

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 *****

„Dauntono abatija“

13 d. – Lietinga diena Niujorke (JAV) – 17 val.
13 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 17.15;
15 d. – 17 val.; 16 d. – 18.30; 18 d. – 18.30
13 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 2
(Prancūzija) – 17.30, 19.15, 21.30; 14 d. – 19.30,
20, 22 val.; 15 d. – 16.15, 20.45; 16 d. – 18.15,
20.30; 17, 18 d. – 18.15, 20.30; 19 d. – 18.15, 20.30
13 d. – Dauntono abatija (D. Britanija) – 19,
21.15 val.; 14 d. – 15.15, 18.45, 21.30; 15 d. – 18.15;
16, 18 d. – 18 val.; 17 d. – 20.15; 19 d. – 20.15
13 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta? (JAV) –
19.45; 14 d. – 17.30; 15 d. – 14.30; 17 d. –

teatro – 17 val.
18 d. – Aferistės (JAV) – 19.20
19 d. – Ad Astra (Brazilija, JAV, Kinija) – 18.30
25 d. – „Pamatyk kine“. Bulvarinis skaitalas
(JAV) – 19.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt
Romuva
13 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 17 val.
13 d. – Halstonas: šlovės ir nuopuolio istorija
(dok. f., JAV) – 20.15; 14 d. 20.30; 18 d. – 20.15
14 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta? (JAV) –
16 val.; 15 d. – 18 val.
14 d. – Animus Animalis (rež. A. Žegulytė) –
18 val.; 17 d. – 20.15
15 d. – Damų laimė (dok. f., Šveicarija) – 16 val.
17–19 d. – „Vokiečių dienos“ – 18 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas

18 val.; 18 d. – 20.45

13–19 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 10.30, 13,

13 d. – Mano akių šviesa (JAV) – 21.45

15.30, 18 val.

14 d. – Halstonas: šlovės ir nuopuolio isto-

Dauntono abatija (D. Britanija) – 14.40,

rija (dok. f., JAV) – 15.30; 15 d. – 19 val.;

18.40, 21.05

16 d. – 20.30

Tėtušio milijonai (Rusija) – 16, 18.20, 20.25,

14 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 15 val.

21.20

14 d. – Animus Animalis (rež. A. Žegulytė) –

Keista tiesa (Kanada) – 16.10, 19.35

17.15; 15 d. – 14.45; 17 d. – 18.30

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

14 d. – Medaus šalis (Makedonija) – 17.45;

premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

18 d. – 20.15

politeno operos – 17 val.

14 d. – Vieną kartą Holivude (JAV) – 21.15;

18 d. – Aferistės (JAV) – 18 val.

15 d. – 21 val.; 17 d. – 20 val.

19 d. – Ad Astra (Brazilija, JAV,

15 d. – Čia buvo Saša (rež. E. Jankauskas) – 19.15

Kinija) – 18.30

15 d. – Aušros pažadas (Belgija,

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt
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