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Ką gali kiekviena valytoja
Tarptautinis fotografijos simpoziumas „Fotografų susitikimai“ 
Nidoje

Agnė Narušytė

Į tarptautinius fotografijos simpo-
ziumus Nidoje važinėju jau dvide-
šimt metų (!). Bet yra ir tokių, kurie 
čia buvo jau kokį keturiasdešimtą 
kartą. Ir vis dar negana. Žinoma, 
tie simpoziumai nebėra tokie, kokie 
buvo iš pradžių. Net ir 1999-aisiais 
jau nebebuvo. Kai kurie senbuviai 
mėgino tai man į ausį papasakoti: 
apie išskirtinumo jausmą (nes ne 
visi sovietmečiu galėjo patekti į 
Kuršių neriją), apie aršias diskusijas 
dėl fotografijos meno kokybės ir le-
gendinius diskutantus (ko verti vien 
Alfonso Andriuškevičiaus ir Graži-
nos Kliaugienės pasirodymai, ap-
vertę fotografijos sampratą!), apie 
svečius iš visos Sovietų Sąjungos ir 
(kaipgi be to?) visuotinį lėbavimą 
savaitei atsiskyrus nuo tikrovės. Aš 
mačiau tik tos šlovės likučius. Ku-
klus gyvenimas „Zundoje“ su so-
vietiškai sutvarkytais bendrais (ne)

patogumais ir triukšmui pralaidžio-
mis sienomis, nekonceptualiomis 
paskaitomis susigrūdus terasoje 
ir vangokais ant kėdžių išdėliotų 
darbų aptarimais. Todėl, jei oras 
būdavo dar beveik vasariškai gra-
žus, dienas leisdavau viena bastyda-
masi miškais ir pajūriu. Buvo daug 
gražių saulėlydžių ir grybų. Bet vis 
tiek simpoziumas, tuomet vadin-
tas seminaru, buvo būtinas vasaros 
užbaigimo akcentas. Ir, nepaisant 
visų trūkumų, man, kaip menoty-
rininkei, reikšmingas, nes čia gyvai 
ir be vargo susipažinau su vidiniu 
mano tyrinėjamos srities gyvenimu, 
su pačiais fotografais, jų naujausiais 
darbais ir keletu svarbių žmonių iš 
artimesnio užsienio. 

Prasukame dešimtmetį ir viskas 
staiga pasikeičia. Simpoziumą or-
ganizuojančios Lietuvos fotomeni-
ninkų sąjungos pirmininku išrink-
tas fotožurnalistas Jonas Staselis 
perkelia paskaitas į „Agilą“, kur kal-
bėti reikia su mikrofonu – žiūrovams, 

sėdintiems atokiau, amfiteatre. Už 
jų būdelėse įsitaisę vertėjai tuo pat 
metu persako mano tekstą anglų 
kalba. Auditorijos dauguma – fo-
tožurnalistai, bet atsiranda ir svečių 
iš užsienio, ne tik artimojo. Ginta-
ras Česonis vis atvažiuoja su būreliu 
galerininkų ir leidėjų iš Didžiosios 
Britanijos ir Prancūzijos, fotografi-
jas pristato ispanai, japonai, britai, 
lenkai, čekai ir kiti, kuriuos mūsų 
jauni kuratoriai, leidėjai, galeri-
ninkai sutiko važinėdami po foto-
grafijos festivalius ir muges. Vieną 
kitą paskaitą paskaito ir tokios fo-
tografijos teorijos garsenybės kaip 
Liz Wells, Davidas Bate’as ar Peete-
ris Linnapas, o tikras kosmonautas 
Jurijus Baturinas pasakoja apie fo-
tografiją, daromą esant nesvarumo 
būsenos. Seminaras tampa tikrai 
tarptautinis. Bet auditorijoje domi-
nuoja vyresnioji karta, kuriai įdo-
mesni pasakojimai apie tradicinę 

Edyta Majewska, „Other White“, fragmentas
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M u z i k a

Simone Kermes dainavo Paliesiaus dvare
Įspūdžiai iš koncerto

Algirdas Klova 

Rugsėjo 7-ąją pirmą kartą nuvykau 
į Paliesiaus dvarą, kuris garsėja dau-
geliu labai gražių ir svarbių dalykų, 
tarp jų ir „Pasagos“ salės akustika. 
Įspūdį padarė gražios vietos, fonta-
nas su suomio Jari Männistö skulp-
tūra „Kapibara“, puikiai atstatyti 
rūmų mūrai, skani duona ir ban-
delės, gera kava, charizmatiškas šei-
mininkas ir dar daug kas. Taigi, toje 
ypatingos akustikos salėje net du 
koncertus savaitgalį surengė garsi 
pasaulyje baroko muzikos atlikėja, 
dainininkė iš Vokietijos Simone 
Kermes. Lietuvoje publika tikrai 
ne kasdien lepinama gerais baroko 
muzikos šedevrų atlikimais, nors 
esame girdėję ir išskirtinių šios mu-
zikos koncertų. Su S. Kermes Pa-
liesiuje grojo, manau, labai įdomus 
ir profesionalus kolektyvas iš Ita-
lijos „Amici Veneziani“: Giuseppe 
Mule (violončelė), Luca Stevenato 
(kontrabosas), Gianluca Geremia 
(teorba, viena iš liutnės atmainų), 
Raffaele Tiseo (smuikas, ansamblio 
vadovas). 

S. Kermes dainavimo paslapčių 
mokėsi iš vienos geriausių daina-
vimo pedagogių Helgos Forner, 
tačiau, kaip pati teigia, ilgainiui 
suprato turinti ieškoti autentiš-
kumo. Dabar ji daugiausia dainuoja 

baroko ir ankstyvosios klasikos mu-
ziką, sakydama, kad barokas – tai 
tuometinė popmuzika. Todėl nė 
kiek nesistebiu, kad pusę jos pro-
gramos sudarė XX a. vidurio len-
gvojo žanro dainos.

S. Kermes koncertavo dauge-
lyje svarbių teatrų ir koncertų sa-
lių, tarptautiniuose festivaliuose, 
dainavo su žymiausiais orkestrais, 
tokiais kaip „Gewandhaus“, Prahos 
simfoninis, Venecijos baroko, Ma-
drido klasikinis, Drezdeno „Sta-
atskapelle“, „Orchestre regionale 
Toscana“, „Complesso Barocco“ 
ar „Fiandre“. Dalyvavo daugybėje 
Georgo Friedricho Händelio, Wolf-
gango Amadeus Mozarto ir kitų au-
torių operų. Šiandien dainininkė 
savo gyvenimo neįsivaizduoja be 
baroko muzikos. Prieš beveik pen-
kerius metus, rašydamas apie orkes-
tro „B’Rock“ koncertą, pasidžiau-
giau, kad kolektyvas rado raktą į 
senąją muziką, kurią ne visada ir ne 
visi muzikantai taip arba panašiai 
atlieka. Simonės raktas dar kitoks. 
Jis paraleliai atrakina kelių amžių, 
įvairių stilistikų muzikos duris. 
Koncerto klausytojas dedasi žinąs, 
kaip reikia atlikti vieno ar kito am-
žiaus, stiliaus, žanro muziką, o at-
likėjas, laužantis įprastą stereotipą, 
smarkiai rizikuoja būti nesuprastas 
publikos. Tam reikia daug drąsos 
ir pasitikėjimo, užtikrintumo, kad 

elgiesi teisingai. Ši vokalistė visa tai 
tikrai turi.

Koncerto Paliesiuje pirmoje da-
lyje skambėjo įdomiai ir originaliai 
atliekami baroko autorių Tarquinio 
Merulos, Henry Purcello, Claudio 
Monteverdi, Nicolos Matteis, Gio-
vanni Battistos Pergolesi, Antonio 
Vivaldi kūriniai. Galbūt vienu kitu 
momentu dėl intonacijos kilo abe-
jonių, tačiau interpretacija, emo-
ciniai sprendimai ir įvairios at-
likimo subtilybės buvo tikrai be 
priekaištų. Nežinia, kaip muzika 
būtų skambėjusi be puikiųjų italų 

„Amici Veneziani“. Šio kolektyvo 
indėlis į koncertą grandiozinis. 
Negaliu nepaminėti ypač profesio-
nalių smuikininko ir teorbininko, 

kurių technika ir tembras įvairaus 
pobūdžio kūriniuose buvo pritren-
kiantys. Pirmoje, barokinėje, kon-
certo dalyje man labiausiai patiko 
instrumentiniai kūriniai ir dainos, 
atliekamos tik su teorba, jie ypač 
gražiai atskleidė tos epochos muzi-
kos lyrikos spalvas. S. Kermes bal-
sas sušvelnėjo, tapo minkštesnis ir 
lyriškesnis.

Patys geriausi kolektyvo bruožai 
atsiskleidė antroje koncerto dalyje, 
kai buvo atliekama XX a. vidurio 
lengvoji muzika. Man labai pa-
tiko savitai interpretuota Erico Satie 
instrumentinė pjesė „Gnossienne 1“, 
kuri suskambo kitaip, nei dažniau-
siai yra grojama. Senosios muzikos 
atlikimui skirta ansamblio sudėtis 

labai tiko ir šios, naujesnės, mu-
zikos skambėjimui. Gražiai sus-
kambo Philippe’o Sarde’o, Kurto 
Weillo, Friedricho Hollaenderio, 
Jacques’o Brelio ir Cesare’s An-
drea Bixio dainos. Gal tik labai 
populiarią dainą, kurią kadaise 
dainavo J. Brelis, norėjosi girdėti 
atliekamą įprasta prancūzų, o ne 
vokiečių kalba. Gal tai būtų nu-
skambėję autentiškiau. Bisams 
atlikėja pasirinko efektingus ba-
roko muzikos pavyzdžius – ne-
girdėtą garsiojo kastrato Farinelli 
brolio Riccardo Broschi kompo-
ziciją ir garsiąją Händelio ope-
ros „Rinaldo“ ariją „Lascia ch’io 
pianga“, kurią solistė padainavo 
itin lėtai, pabrėždama lyriškąją 
savo balso pusę.

Antroje koncerto dalyje daini-
ninkė lyg naujai atsivėrė, parodė ir 
savo operetinės ar net roko muzi-
kos atlikimo galimybes, labai emo-
cionaliai ir išraiškingai judėjo, be-
veik šoko. Net pagalvojau, kad ši 
stilistika yra tikroji didžiosios sce-
nos žvaigždės muzika, jos išraiškos 
ir balso erdvės vieta. Ji padėjo at-
skleisti ir skirtingų laikotarpių mu-
zikos žanrų estetikos bei meninės 
raiškos panašumus. 

Koncertas nebuvo ilgas, neap-
krovė klausytojų sudėtinga muzika, 
leido maloniai pasinerti į, atrodo, 
sunkiai gretinamų epochų garsus.

D. K lov ienės  n uotr .Simone Kermes ir „Amici Veneziani“

Užmiršti ir atrasti Vlado 
Jakubėno kūriniai
Lietuvos rankraščių saugyklose 
pastebėtas pluoštas Vlado Jaku-
bėno kūrinių, laikytų dingusiais, 
ir net  tokių, kurie nėra  patekę į 
kūrybos sąrašus. Pastarieji opusai 
nesuregistruoti, matyt, todėl, kad 
suvestinės rengtos remiantis JAV 
turimais archyvais. Pirmąjį sąrašą 
turbūt paskelbė Čikagos konserva-
torijos studentas dainininkas Ignas 
Malčius, magistro darbo dalį pasky-
ręs Jakubėno kūrybai apžvelgti ir, 
kas ypač svarbu, konsultavęsis su 
kompozitoriumi; išlikęs darbo va-
riantas su Jakubėno taisymais ranka 
ant Malčiaus mašinraščio (1969; už 
darbo kopiją dėkoju prof. Vytautui 
Landsbergiui). Išsamiausią Jaku-
bėno kūrinių sąrašą parengė Loreta 
Tamulytė-Venclauskienė. Sąvadas 
paskelbtas jos sudarytoje knygoje 

„Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir re-
cenzijos“ (p. 34–47). Internetu duo-
menis teikia Lietuvos muzikos in-
formacijos ir leidybos centras (www.
mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/
kompozitoriai/jakubenas/).

Pagal šiandieninę informa-
ciją, Kauno ir Vilniaus archyvuose 
saugoma 16 užmirštų įvairaus 
žanro Jakubėno veikalų (už me-
džiagą iš Kauno dėkoju Kristinai 

Mikuličiūtei-Vaitkūnienei). Šiame 
straipsnyje aptariami tinkamai at-
likti didesni opusai, neminimos 
apmestos kūrinių pradžios, pavyz-
džiui, Preliudo fortepijonui ar var-
gonams, skirto Viktorui Kuprevičiui, 
fragmentas, dviejų žygio dainų eski-
zai ir kt. Pabaigtieji opusai užfiksuoti 
kompozitoriaus rankraščiais, dau-
giausia – įskaitomais švarraščiais. Kai 
kuriuose iš jų kita spalva brūkštelėtos 
atlikimo pastabos, tad dabar laukia 
mėginimai atsekti kūrinių skambė-
jimo istorijas, o būsimus naujus at-
likėjus kviestume tomis pastabomis 
pasinaudoti. Interpretacijos viziją 
dinamikos ir tempo niuansų nuo-
rodomis patikslino ir pats autorius. 

„Lydėdami gęstančią žarą, vėlai / 
Pakilo į dangų margi sakalai. / Pa-
niekinę žemės vylingus sapnus, / 
Padangėje ištiesė savo sparnus“, – 
pasirodo, pagal Vinco Mykolai-
čio-Putino eilėraštį „Margi saka-
lai“ Vladas Jakubėnas parašė dainą 

„Sakalai“ baritonui ir fortepijonui. 
Putino eilės Jakubėnui turėjo ypa-
tingos reikšmės, pagal jas kompozi-
torius sukūrė gražiausius savo cho-
rinius veikalus „Kėlėsi laisvė“, „Vai 
eičiau aš, eičiau“, kantatą „Mano 
pasaulis“. Nuostabi yra ir daina 

„Sakalai“: faktūra polifonizuota, 
fortepijono partija kaip lygiavertis 
partneris kontrapunktuoja balsui, 
o jam tylint galybės jausmą kuria 
plačiai išdėstytais akordais. Tona-
cija, kaip daugumos Jakubėno kūri-
nių, nepastovi, atramos tonas – cis; 
balso diapazonas cis–fis1.

„Piemenaitė“ koloratūriniam so-
pranui ir fortepijonui, Tyrų Dukters 
žodžiais, sukurta 1924-aisiais. Tais 
metais Jakubėnas pradėjo mokytis 
Latvijos konservatorijoje, tačiau 
šios naiviai liūdnos dainužės atsi-
radimo aplinkybės nėra aiškios. 

Dainos „Ar bus tai?“, op. 1 Nr. 2, na-
tose kamputyje pieštuku užrašyta – 

„J. Dvarionaitė“. Tai operos solistės 
pavardė. Toli nenuklysdami nuo 
straipsnio temos, prisiminkime 
ją paties kompozitoriaus paminė-
tais faktais Balio Dvariono nekro-
loge: „Ne tik Balys, bet ir daugelis 
jo seserų ir brolių studijavo mu-
ziką ir vėliau Lietuvoje (kai kurie 
Latvijoje) užėmė įvairias muziki-
nes tarnybas. Negalėdamas jų visų 
nei atminti, nei pažinti, paminėsiu 
tik vieną, Kauno operos artistę Ju-
liją Dvarionaitę-Montvydienę, kuri 

nuo 1921 m. turtino mūsų operos 
personalą maloniu, gerai valdomu, 
nors ne per stipriausiu balsu (lyrinė 
koloratūra). Vėliau, netekusi balso, 
ji, būdama gera pianistė, perėjo į 
akompaniatorės darbą“ (Draugas, 
1972 09 30). Užrašyta ta pati pavardė 
intriguoja ir dainos „Prie jūros“, op. 1 
Nr. 3, natose (1928 01 05, Biržai).

„Sakyk tu man, šviesi saulute, / 
sakyk tu man, baltasis debesėli, / 
ar bus tai, šviesus kad man pasau-
lis būtų“, – klausimo intonacijomis 
svarsto kūrinėlis „Ar bus tai?“ (žo-
džių autoriaus pavardė kompozito-
riaus paslėpta žvaigždutėmis). To-
dėl dainelė primena Sigito Gedos 
ir Lino Paulauskio vokalinį-instru-
mentinį koliažą „Ar būna pasaulyje 
taip?“, tarsi kokia jo ankstyva naivi 
versija. Jakubėnui studijuojant Ry-
gos konservatorijos paskutiniame 
kurse atsiradęs opusas „Prie jūros“ – 
brandus ir originalus. Jį galima pa-
vadinti noktiurnu. Biržietis poetas 
Pranas Lembertas, pasirašydavęs 
slapyvardžiu Lemberis, eilėmis per-
teikia vakaro šventą tylą, skambe-
sys paslaptį ir ramybę skleidžia An-
dante tranquillo tekančiais, tyliais 
garsais (stipriausi – piano). Balso 
partijos paprastumą kompensuoja 
prašmatnūs ilgi fortepijono intar-
pai. Manyčiau, kad ši daina – mūsų 
muzikos lobyno deimančiukas. 

Žaisminga švelni trumputė „Idi-
lija“ (regis, tenorui) Tyrų Dukters 

ž. tiktų bisui, ko taip trūksta lie-
tuviškame repertuare. Tempo ir 
charakterio nuoroda Andantino 
pastorale atveria jaunuolio svajas: 

„Pasiėmęs sau vamzdelį / Aš išeisiu 
į pievelę / Tarp žolelių tarp gėlių / 
Pakvėpuoti vėjeliu. / Pasiskynęs sau 
žiedelių / Aš pašvilpinsiu dainelę / 
Mergužėlė tuoj atbėgs / Ir tyčiomis 
pasislėps / O aš tyliai nejučioms / 
Pabučiuosiu paslapčioms.“

Jau žinome Jakubėno dainos 
„Oi rūta, rūtele“ (liaudies ž.) versiją 
(meco)sopranui ir fortepijonui, ta-
čiau aptikta ir redakcija balsui su 
simfoniniu orkestru. Turime visą 
natų komplektą – partitūrą, kla-
vyrą, balsus. Partitūroje pastebė-
jus dirigentiškus pasitikslinimus 
ir pirmojo atlikimo datą (1933 m. 
lapkričio 6 d.), akimirksniu pavyko 
atsiversti Jono Bendoriaus parašytą 
koncerto recenziją. Paaiškėjo ne tik 
kad veikalą dirigavo pats vos prieš 
metus Berlyno aukštosios muzikos 
mokyklos diplomą gavęs kompozi-
torius, bet ir keistas koncerto po-
būdis, kai Jakubėnui buvo leista 
įsiterpti į kito dirigento, Stasio Šim-
kaus, koncertą. „Dideliu susidomė-
jimu sekėme V. Jakubėno dvi orkes-
trui pritariant solo dainas, – rašo 
Jonas Bendorius. – Be abejo, Jaku-
bėnas nesiekia dirigento garbės ir 
čia jo pasirodymą galima pateisinti 

Kronika
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Vladas Jakubėnas LMIC nu ot r.
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„Kandidas“, arba pamilti akimirksniu
Įspūdis po Leonardo Bernsteino operetės „Kandidas“ premjeros LNOBT

M u z i k a

Rasa Murauskaitė

Užgęsta šviesos, pasirodo dirigen-
tas, nugriaudi plojimai – prasideda 
muzika. Šią akimirką atlikėjai ir 
publika persikelia į kitą erdvė-
laikį. Transformacija – tai tikra-
sis muzikos meno žavesys. Kaip 
prieš „Kandido“ premjerą pasa-
kojo operetės režisierius Vincentas 
Boussard’as, Leonardo Bernsteino 
kūryba yra tiesiog pritvinkusi ne-
paprasto žavesio, kaip ir pati šio 
kompozitoriaus, dirigento, atli-
kėjo asmenybė. Jos turtingumas, 
reiškęsis per muziką, priverčia šią 
pamilti akimirksniu. 

Bernsteino „Kandido“ muzika 
turi viską, ko reikia, kad publika ją 
pamiltų iškart – nepaprastą muzi-
kinių temų dinamiką, ausį glostan-
čias melodijas, ypatingą orkestrinės 
faktūros išmanymą ir brodvėjišką 
lengvumą, dėl kurio pasaulis eina 
iš proto. Nors išties Bernsteino par-
titūroje slypi kur kas daugiau nei 

„saldus popierėlis“, jis suteikia pri-
einamumo galią, o ši – galimybę 
itin filosofišką „Kandido“ istoriją 
išgirsti visiems. 

Ši istorija nepaprasta dėl jos pasa-
kiškumo ir kitokios pasakojimo for-
mos. Tai daugiasluoksnė alegorija, 
Voltaire’o iš esmės sukurta ne tik 
kaip Gottfriedo Wilhelmo Leibnitzo 
optimizmo teorijos parodija, bet ir 
filosofo laikams būdingos sociali-
nės sanklodos kritika. Dėl jos ka-
daise kūrinys buvo uždraustas, o 
savų aktualijų jame galime rasti ir 
mūsų laikais. Ne, tai ne tie realijas 
iliustravę inkliuzai, keli premjeros 
pipiriukai – šių galėjo ir nebūti. Tai, 
kas visuomet aktualu, yra asmeny-
bės virsmas, vidinė, idėjų kelionė. 

Iškart po premjeros kažkur socia-
liniuose tinkluose jau teko matyti 
dalinantis mintimis, kad Lietuvos 
nacionalinis operos ir baleto 

teatras tokio pastatymo seniai ne-
matė. Kas gi jame tokio? Visų pirma, 
pati Bernsteino muzika, nors ir 
anksčiau (2012 m.) skambėjusi 
teatre, kiek nebūdinga šiai erdvei. 
Kūrinio ir V. Boussard’o pastatymo, 
vaizdų scenoje ir charakterių eklek-
tiškumas, bendro rezultato sodru-
mas palieka įspūdį. 

Štai kūrinį pradedantis Pasako-
tojas (Rafailas Karpis išties vertas 
ovacijų, nes įkūnijo ir Pasakotoją, 
ir kelis kitus vaidmenis, atlaikė at-
sakomybės naštą tapti savotiška 
jungiamąja istorijos grandimi) 
atrodo it nužengęs tiesiai iš 6-ojo 
dešimtmečio Brodvėjaus scenos. O 
uždangai atsivėrus pirmos scenos 
koliažas prikausto žvilgsnį. Scena 
net kiek primena cirko numerį: ant 
gaublio stovi basas Kandidas (En-
rico Casari), Kunigunda (Margarita 
Levchuk) tupi vonioje, Dr. Panglo-
sas (Liudas Mikalauskas) primena 
cirko klouną, o kur dar groteskiškas 

Maksimilianas (Steponas Zonys) 
ar koketiška, net vulgaroka Paketė 
(Monika Pleškytė). Viršum jų – ma-
kabriškas choras, stebėtojai, reži-
sieriaus teigimu, savotiški „ekspe-
rimentininkai“, nuolatos vedantys 
pagrindinius herojus į kraštutines 
situacijas. Beje, turbūt niekada 
anksčiau neteko girdėti salės šau-
kiant bravo chorui, o štai „Kandido“ 
premjeroje (rugsėjo 13 d.) tokie 
šūksniai skambėjo ne kartą. Išties 
choras pasirodė solidžiai, nors vie-
tomis buvo galima justi, kad tai tik 
pirmasis premjerinis vakaras.  

Be abejonės, bene įdomiausia 
sekti dviejų pagrindinių perso-
nažų – Kandido ir Kunigundos 
evoliuciją, o ir tai, kaip su šiais 
nevienareikšmiais herojais susi-
tvarko juos įkūnijantys E. Casari ir M. 
Levchuk. Mane labiausiai domino 
būtent ši jauna atlikėja. Dauge-
lis operos gerbėjų turėtų ją prisi-
minti iš prieš keletą metų vykusio 

I Tarptautinio Virgilijaus Norei-
kos dainininkų konkurso – tąkart 
ji pateko tarp šešių konkurso fina-
lininkų. Nors laurų solistė ir nenu-
skynė, atrodo, kad patraukė teatro 
dėmesį. Tai nenuostabu, mat kon-
kurso finale M. Levchuk pasirinko 
atlikti būtent sudėtingą koloratū-
rinę Kunigundos ariją „Glitter and 
be Gay“. Jau tada buvo galima pa-
stebėti, kad sopranui šis vaidmuo 
puikiai tinka. Vis dėlto „Kandido“ 
premjera leido dar kartą įsitikinti, 
kad koncertinis numeris ir vaidmens 
atlikimas – du skirtingi dalykai. 
Muzikinės įtaigos, tos laisvės ir ener-
gijos, kurios šaukiasi ši arija, kiek 
pritrūko, nors kūrinio kontekste 
tai vis vien buvo vienas ryškiausių 
numerių. Apskritai akivaizdu, kad 
Margaritai žaismingas, kiek len-
gvabūdiškas Kunigundos charak-
teris tinka – soprano įkūnytas per-
sonažas buvo ryškus šio pastatymo 
leitmotyvas. Kaip visi tie blizgučiai, 

kurių netrūko scenos rekvizite, – 
traukiantis akį ir keliantis šypseną. 

Šypseną ne kartą kėlė ir L. Mi-
kalausko įkūnytas Dr. Panglosas. 
Solistui puikiai tiko šis personažas, 
tiek leidęs atsiskleisti aktoriniam, 
komiškojo personažo atlikimo ta-
lentui, tiek ir paieškoti įvairiausių 
balso tembro variacijų. Neturėtų 
likti nepastebėta ir charizmatiška 
bei talentingai groteskiška Jovitos 
Vaškevičiūtės Senoji Dama. 

Gaila, bet bene labiausiai šįkart 
man pritrūko svarbiausio – Kan-
dido – personažo įtaigos. Pirmoje 
premjeroje jį dainavęs E. Casari 
tarp išraiškingos muzikos, sceni-
nio vaizdo, režisūrinio talento, ko-
legų aktorinio meistriškumo... tarsi 
pasimetė. Personažas evoliucionavo 
librete, partitūroje, bet ne scenoje. 
Neužtikrintas, tarsi „mokiniškas“ 
E. Casari elgesys, iš pradžių galbūt 
tikslingas, atrodo, persikėlė į pačią 
dainavimo manierą. Toks išliko iki 
pabaigos. Mano nuomone, Kandi-
dui šįkart išties pritrūko sceninės 
ir balso charizmos, o ir solidumo. 

Tokiuose kūriniuose kaip „Kan-
didas“ didžiulis darbas tenka or-
kestrui. Skambant uvertiūrai, teko 
išgirsti, kad skubri ir dinamiška 
Bernsteino partitūra nėra pati len-
gviausia lygtis orkestrantams. Ne 
kartą pasigirdo, kad atlikėjai tarsi 
vejasi ir ne visuomet pasiveja vie-
nas kitą. Vis dėlto bendras įspūdis 
išliko geras – orkestras muzikavo su 
pastebimu lengvumu, o dirigentas 
Sesto Quatrini jam taip pat lengvai 
vadovavo, akivaizdžiai besimėgau-
damas Bernsteino muzika ne ma-
žiau negu publika. 

„Labiau už viską pasaulyje, net už 
muziką, aš myliu žmones“, – yra sa-
kęs legendinis Bernsteinas. „Kan-
didas“ – viena tos beribės meilės 
išraiškų, kuri permąsto, o ir šven-
čia gyvenimą. Šįkart kartu švenčia 
ir 100-ojo LNOBT sezono pradžią. 

M. Alek sos  n uotr .

jaunuoliška drąsa ir noru pačiam 
savo kūrinius diriguoti. V. Jakubė-
nas kaipo kompozitorius jau seniau 
gerai užsirekomendavo ir čia jį ga-
lima pasveikinti kaipo rimtą kūrėją. 
Pirmoji daina „Ar vėjai pūtė“ sti-
liaus ir nuotaikos atžvilgiu aiški ir 
vykusi. Antroji daina „Oi rūta, rū-
tele“ mažiau man patiko. Orkestro 
pritarimas, nepaisant didelės auto-
riaus instrumentacinės technikos, 
yra vietomis sunkus. Jei tai pirmos 
autoriaus dainos su orkestro prita-
rimu, tai, reikia tikėtis, susilauksime 
iš jo ateityje daugiau ir vertingesnių 
šioje srityje kūrinių. Dainas dainavo 
V. Jonuškaitė-Zaunienė. Dainininkė 
žinoma kaipo gera solo dainų inter-
pretatorė. Ir čia ji mokėjo į dainų 
stilių įsigilinti ir tinkamai iškelti 
karakteringus muzikos momentus. 
Muzikalumas ir karakteringas bal-
sas padėjo jai savo uždavinį atlikti 

visai gerai“ (Lietuvos filharmoni-
jos simfoninis koncertas, Lietuvos 
aidas, 1933 11 08).

Iškilmingame Latvijos konserva-
torijos diplomantų koncerte kon-
servatorijos salėje Jakubėnas skam-
bino savo Sonatą es-moll ir, kaip 
visada studijų metais, sulaukė latvių 
kritikų, tarp jų net savo kompozici-
jos profesoriaus Jāzepo Vītolio, ku-
ris irgi buvo autoritetingas publi-
cistas, gražių žodžių. Tuo smagiau, 
kad galime nutrinti žymą „prarasta“, 
įspaustą ties Sonata visuose Jaku-
bėno kūrinių sąvaduose. Vilniuje 
turime dvi baigtas Sonatos dalis ir 
dominantėje prieš pabaigą nutrū-
kusį Finalą Allegro molto. Pirmoji 
dalis Lento. Allegro non troppo yra 
ilga, primena fantaziją, grindžiamą 
sonatinio konflikto, traktuojamo 
audringomis emocijomis, virtuo-
ziška faktūra. Keičiasi tempai, tona-
cijos, registrai, nerimsta garsų trukmė 
ir pan. Intermezzo. Adagio – lyrinis 

kontrastas, atokvėpis tarp veržlių da-
lių. Greičiausiai Jakubėnas, greta 
kompozicijos lankęs fortepijono 
klasę, Sonatą rašė sau. Jānis Zālītis, 
atsiliepdamas apie koncertą, Sonatą 
apibūdino esant poetiniu kūriniu, 
liudijančiu „turtingą emocijomis ar-
tisto asmenybę“. Pabrėžiu – pirmos 
dvi Sonatos dalys, kartu ar atskirai, 
visiškai tinkamos groti, tam pritai-
kytas ir natų rankraščio pavidalas. 

Zālīčio įžvalgą citavau iš latvių 
muzikologo Janio Osio Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje ap-
ginto diplominio darbo „Lietu-
vių muzikinis gyvenimas Rygoje 
1920–1940“. Kitos Zālīčio recenzijos 
fragmente galbūt randame paminėtą 
Jakubėno neoklasikine maniera su-
mąstytą senovinių šokių siuitą (žanro 
pavadinimas mano – R. N.). Vilniaus 
rankraštynuose saugomos viena po 
kitos užrašytos pjesės Preliudas. Al-
legro [in g], Menuetas [in g], Me-
nuetas su Trio [in g], Gavotas su 

Trio. Allegro assai [prie rakto 2 
diezai, beveik atonalus], pirma-
sis Sarabandos periodas. Nežinia, 
kokius kitus Jakubėno kūrinėlius 
rečitalyje Rygoje galėjo skambinti 
Balys Dvarionas 1928 m. gruodžio 
20-ąją. „Tariame jam [Dvarionui – 
R. N.] nuoširdų ačiū už programą – 
labiausiai už jos antrąją dalį, kuri 
buvo skirta vien lietuvių autoriams 
Čiurlioniui, Jakubėnui ir Gruo-
džiui, – rašo Zālītis. – Jauniausias 
šioje trijulėje – Jakubėnas. Eilėje 
mažos formos kūrinių stebėjome 
jo jautrų talentą, kuriam nereikia 
ieškoti muzikinių minčių, nes jos 
atsiranda pačios savaime, šypsan-
čios, įkvepiančios. Jakubėnas ieško 
naujų kelių lietuvių muzikoje, naujų 
perspektyvų.“ 

Ne mažiau svarbių atradimų su-
švito kvarteto žanro aruode. Vie-
nas tokių – Preliudo ir trilypės 
fugos styginiams, kuriuos iš už-
maršties prikėlė Donatas Katkus ir 

Šv. Kristoforo orkestras, variantas 
kvartetui (išsaugota visa partitūra). 
Katkaus atkurtoje versijoje kontra-
bosai dubliuoja violončeles. Bet dar 
įdomesnis istorinis atvartas – Kvar-
teto, op. 4, a-moll trečioji, finalinė 
dalis (Allegro scherzando), laikyta 
pražuvusia. Tiesa, čia ne viskas pa-
prasta: šiame partitūros egzemplio-
riuje trūksta kelių pabaigos taktų, ką 
atsekame pagal byloje laikomą pilną 
alto partiją, iš kurios tikrai buvo 
griežta (kitų partijų nėra)! Parti-
tūros baigiamojoje padaloje eskizai 
pasižymėti 10-yje taktų, pora – pil-
nai užrašytų, o du paskutiniai, ra-
mybę suteikią, taktai užfiksuoti tik 
alto balsu. Deja, Vlado Jakubėno 
draugija paskubėjo išleisti Kvarteto 
natas be baigiamosios dalies. Mūsų 
kultūrinio gyvenimo pobūdis lemia, 
kad dviejų taktų pritrūksta dauge-
liui darbų...

Rita Nomicaitė

Atkelta iš  2  psl .

Scena iš spektaklio. Centre – Margarita Levchuk (Kunigunda)
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M u z i k a

Medūza prie fortepijono ir kiti muzikiniai 
įsikūnijimai
Pasivaikščiojimai po Rygos Jūrmalos muzikos festivalį ir Varšuvos bažnyčias

Beata Leščinska

Po truputį įsibėgėja ruduo, o su juo 
artėja ir koncertinių sezonų atida-
rymai bei didžiųjų rudens festivalių 
maratonas. Tačiau iki jiems prasi-
dedant yra laiko stabtelėti ir prisi-
minti vėlyvos vasaros ir ankstyvojo 
rudens muzikinius įspūdžius, pasi-
dairant šiek tiek plačiau: nuo Rygos 
Jūrmalos muzikos festivalio Latvi-
joje iki kaimyninės Varšuvos baž-
nyčių, kuriose irgi skamba muzika. 

Liepos 19 – rugsėjo 1 d. Latvijoje 
vyko Rygos Jūrmalos muzikos festi-
valis. Nors ir surengtas pirmą kartą, 
festivalis atkreipė į save dėmesį ne 
tik aktyviu, taip pat į Lietuvą ir Es-
tiją nukreiptu viešinimu, bet ir so-
lidžiais vardais pribloškiančiomis 
programomis. Rengėjai ir dosnūs 
rėmėjai išsikėlė nekuklų tikslą pa-
versti Rygos Jūrmalos muzikos 
festivalį kone reikšmingiausiu kla-
sikinės muzikos renginiu Baltijos 
kraštuose. Tam tikslui festivalio 
meno vadovu pakvietė būti patyrusį 
programų kuratorių Martiną Engs-
troemą, Verbier festivalio įkūrėją ir 
vykdomąjį direktorių. Jis yra dirbęs 

„Deutsche Grammophon“ vicepre-
zidentu, atsakingu už menininkų 
paiešką ir repertuarą, yra daugelio 
konkursų žiuri narys. Tad puikiai 
pažįsta ir plačiai žinomus atlikėjus, 
ir jaunus bei perspektyvius, ir tai 
buvo matyti Rygos Jūrmalos muzi-
kos festivalio programose. Prasidė-
jęs dviem Susannos Mälki diriguo-
jamo Bavarijos radijo simfoninio 
orkestro koncertais Latvijos nacio-
nalinės operos scenoje Rygoje, sa-
vaitgaliais į koncertus kviečiantis 
festivalis daugiausia vyko Didžio-
joje ir Kamerinėje „Dzintari“ salėse 
Jūrmaloje, keletą koncertų suren-
giant ir Rygos „Didžiosios gildijos“ 
salėje. Greta simfoninių koncertų, 
kuriuose grojo Zubino Mehtos di-
riguojamas Izraelio filharmonijos 
orkestras, Gianandrea Nosedos 
diriguojamas Londono simfoninis 
orkestras ir Michailo Pletniovo di-
riguojamas Rusijos nacionalinis or-
kestras, įvyko nemažai kamerinių 
rečitalių. Juose, greta kitų, skam-
bino Lukas Geniušas, grojo mums 
puikiai pažįstamas smuikininkas 
Julianas Rachlinas ir pianistas Ru-
dolfas Buchbinderis, violončelinin-
kas Mischa Maisky ir pianistė Lily 
Maisky, pasirodė tenoras Josephas 
Calleja, baritonas Benjaminas Ap-
plas ir daugelis kitų. Iš viso įvyko 
20 koncertų. 

Man teko lankytis festivalyje 
rugpjūčio 24–25 d., kai „Dzintari“ 
salėje koncertavo Zubino Mehtos 

diriguojamas Izraelio simfoninis 
orkestras su pianistais Janu Lisiec-
kiu ir Yuja Wang, o kamerinėje 
erdvėje – pianistas Denisas Kožu-
chinas ir smuikininkė Alexandra 
Conunova. 

Izraelio simfoninis orkestras Jūr-
maloje koncertavo du vakarus pa-
grečiui. Rugpjūčio 24 d. žymiojo 
maestro vadovaujamas orkestras 
pirmoje koncerto dalyje „akom-
panavo“ jaunosios kartos pianisto 
Jano Lisieckio atliekamam Ludwigo 
van Beethoveno Koncertui forte-
pijonui ir orkestrui Nr. 4 G-dur. Iš 
tiesų su orkestru turėjo skambinti 
garsusis Murray Perrahia, tačiau jis 
negalėjo atvykti, tad jį pakeitė J. Li-
sieckis – jau spėjęs išgarsėti lenkų 
kilmės Kanados pianistas. Kaip tik 
šį rugsėjį, rengiantis 2020-iesiems – 
Beethoveno metams, „Deutsche 
Grammophon“ turi išleisti J. Li-
sieckio įrašytą visų Beethoveno 
koncertų albumą. Už interpreta-
cinę brandą ir ypatingą tembrinį 
jautrumą liaupsinamas pianistas 
jau turi „ECHO Classic“ ir Kana-
dos „JUNO“ apdovanojimus. 

Skambindamas su Izraelio fil-
harmonijos orkestru J. Lisieckis 
buvo dėmesingas kiekvienai de-
talei, niuansai filigraniškai nuglu-
dinti, žinoma, puikios technikos. 
Sakyčiau, Beethoveno koncertas 
nuskambėjo labai šopeniškai, pia-
nistiškai. Orkestras jautriai talkino 
solistui, tačiau visomis savo spalvo-
mis sužibo antroje koncerto dalyje 
grieždamas Gustavo Mahlerio Pir-
mąją simfoniją d-moll. Jau garbaus 
amžiaus Z. Mehta dirigavo šį vėly-
vojo romantizmo šedevrą įkvėptai, 
o orkestras tobulai jam atitarė: vi-
sos simfonijos dalys, o ypač III da-
lis – maleriška ironija persmelktas 
gedulingas maršas, – buvo pagriež-
tos, regis, tiksliai taip, kaip užrašyta, 
ir kartu skleidė ypatingą emocinę 
energiją.

Panašiai ir kitą, rugpjūčio 
25-osios vakarą, kai didesnis pu-
blikos masalas galbūt buvo pia-
nistė Yuja Wang, jos skambinamą 
Sergejaus Rachmaninovo Trečiąjį 
koncertą d-moll menine pilnatve 
nustelbė orkestro griežiama Hec-
toro Berliozo „Fantastinė simfo-
nija“, bent jau man. Ji virto tikra 
muzikine-tembrine orkestro puota, 
dar kartą patvirtinusia aukščiausią 
šio Izraelio filharmonijos orkestro 
meistrystę ir ypatingą muzikalumą. 

Y. Wang, pati save viename in-
terviu pavadinusi „Medūza prie 
fortepijono“, o pasak žinomo JAV 
kritiko Stuarto Isacoffo, „dėl stul-
binančios technikos primenanti 
daugiarankę hindu dievybę Kali“, 

yra plačiai pasaulyje koncertuo-
janti pianistė (beje, tarp jos kon-
certinių maršrutų – pasirodymai 
su Mirgos Gražinytės-Tylos diri-
guojamu Birmingamo simfoniniu 
orkestru). Kaip ir Lisieckis, ji yra 
viena iš „Deutsche Grammophon“ 
atlikėjų. Y. Wang garsiųjų kolegų 
liaupsinama už tembrinį jautrumą, 
be abejo, nepriekaištingus pianis-
tinius įgūdžius, bet taip pat ir dėl 
gebėjimo bendradarbiauti, mokė-
jimo „akompanuoti“ orkestrui epi-
zoduose, kai ne solinis fortepijonas 
yra svarbiausias, o orkestro partija. 
Tuo įsitikinau ir koncerte Jūrmaloje, 
pianistei nepriekaištingai atlikus 
Rachmaninovo Koncertą d-moll. 

Vis dėlto dėmesio verti buvo ir 
kameriniai koncertai, kuriuose 
pasitaikė proga atrasti dar negir-
dėtus atlikėjus. Atradimu pava-
dinčiau pianistą Denisą Kožu-
chiną, rugpjūčio 24 d. Kamerinėje 

„Dzintari“ salėje skambinusį Felixo 
Mendelssohno „Dainas be žodžių“, 
Edvardo Griego „Lyriškąsias pjeses“ 
ir George’o Gerschwino „Žydrąją 
rapsodiją“, o rugpjūčio 25 d. pasi-
rodžiusį duetu su taip pat dėmesio 
verta smuikininke Alexandra Co-
nunova. Trisdešimt trejų pianistas, 
Dmitrijaus Baškirovo ir Danielio 
Barenboimo mokinys, prieš 9 me-
tus Karalienės Elžbietos pianistų 
konkurse Briuselyje pelnęs pirmą 
vietą, šiandien koncertuoja svar-
biausiose koncertų salėse visame 
pasaulyje. O Jūrmaloje atliko pro-
gramą taip, lyg improvizuotų prie 
fortepijono – labai laisvai, įtaigiai, 
tačiau tuo pat metu buvo itin tikslus 
kūrinių teksto ir stiliaus atžvilgiu. 

Rugpjūčio 25 d. publika išgirdo 
ir tarptautinę karjerą pradėjusią 
jauną Moldovos smuikininkę Ale-
xandrą Conunovą, ji su D. Kožu-
chinu pagriežė Franciso Poulenco 
Sonatą smuikui ir fortepijonui bei 
Richardo Strausso Sonatą smuikui 
ir fortepijonui Es-dur. 

***
Tačiau ne vien didelėse koncertų 

salėse vykstantys svarbių festivalių 
koncertai gali suteikti įdomesnių 
atradimų. Net be jokio ypatingo 
plano nuvykus, pavyzdžiui, į Var-
šuvą ir klaidžiojant po nuostabias 
senamiesčio ir naujamiesčio bažny-
čias, galima aptikti kai ką įdomaus 
muzikiniu požiūriu. 

Rugsėjo 9 d. Varšuvoje teko lan-
kytis akordeono ir vargonų muzi-
kos koncerte pačioje senamiesčio 
širdyje įsikūrusioje akademinėje 
Šv. Onos bažnyčioje. Nemokamą 
popietinį koncertą nuostabios 
puošybos erdvėje surengė Varšu-
vos Fryderyko Chopino muzikos 
universiteto rektorius, akordeo-
nininkas Klaudiuszas Baranas ir 
vargonininkas Michałas Markus-
zewskis. Koncertas buvo skirtas 
muzikologo, muzikinio gyvenimo 
organizatoriaus Zbigniewo Paw-
lickio (1929–2017) atminimui. Po 
bažnyčios skliautais nuskambėjo 
Sofijos Gubaidulinos „De Profun-
dis“, ypač jautriai – Vladislavo Zolo-
tariovo Sonatos Nr. 3 ketvirtoji dalis 
Allegro vivace con anima ir Enrique’s 
Granadoso „Rytietiškas šokis“ Nr. 2. 
Galbūt paradoksalu, bet akordeo-
nas labai tinka skambėti tiek akus-
tinius, tiek, sakyčiau, dvasinius 

obertonus išryškinančioje bažny-
čios erdvėje, žinoma, esant atitinka-
mam repertuarui ir įtaigiam atliki-
mui. K. Baranas yra ryški ir aktyvi 
figūra Lenkijos muzikinėje sce-
noje, gerai pažįstama ir Lietuvos 
akordeono meno bendruomenei. 
Už savo „Sony Classical“ išleistą 
albumą „Astor Piazzolla – Tango“ 
atlikėjas yra pelnęs svarbiausią 
Lenkijos muzikos apdovanojimą – 
Fryderyko statulėlę. Jo interpreta-
cijos kritikų vertinamos už indivi-
dualumą ir kūrybingumą, išlaikant 
pagarbą atliekamam tekstui. 

Puikus improvizatorius vargo-
nininkas M. Markuszewskis at-
liko Johanno Sebastiano Bacho 
Simfoniją iš Kantatos Nr. 29 „Wir 
danken Dir“, Claude’o Balbastre’o 

„Cannonade“, Wolfgango Amadeus 
Mozarto Fantaziją f-moll ir Johano 
Alaino „Litanies“. 

Dar vienas atradimas laukė Šv. 
Pranciškaus bažnyčioje Varšuvos 
naujamiestyje. Čia stovi 1925 m. 
Vilniuje, Wacławo Biernackio var-
gonų fabrike, pagaminti vargonai. 
Ir nors Šv. Pranciškaus bažnyčia 
1944 m. vykstant Varšuvos suki-
limui buvo negailestingai subom-
barduota, vargonai išliko! Ir iki 
šiol puikiai veikia, anot šiais var-
gonais grojančio F. Chopino mu-
zikos universiteto profesoriaus 
Michało Sławeckio. Beje, panašiu 
metu pagaminti W. Biernackio var-
gonai taip pat buvo pastatyti Vil-
niuje – Šv. Jurgio, Šv. Mikalojaus 
bažnyčiose, Aušros vartų ir Kate-
dros Šv. Kazimiero koplyčiose. 

Zubino Mehtos diriguojamas Izraelio filharmonijos orkestras P. Zv irb ul io  n uotr.
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Teatras vaikams, keičiantis gyvenimus?
Vaikų teatro festivalis „Assitej Artistic Gathering 2019“ 

Aušra Paukštytė

Kai Niamh buvo šešeri, mama ją 
nusivedė į teatrą. Scenoje spektaklio 
aktoriams akomponavo arfa. Mer-
gaitei šis instrumentas taip įstrigo, 
kad ji nepaliovė zyzti, kol praėjus 
metams mama galiausiai ją užrašė į 
arfos pamokas. Šiandien Niamh aš-
tuoniolika, ji groja Nacionaliniame 
Didžiosios Britanijos jaunimo or-
kestre ir ką tik grįžo iš turo Niu-
jorke. Jeigu ne tas atsitiktinis spek-
taklis prieš dvylika metų, mergina 
nebūtų ten, kur yra dabar. 

„Teatras „Alibi“ pakeitė mano 
gyvenimą“, – šia Niamh citata šie-
met vykstančiame „Assitej Artistic 
Gathering 2019“ prasidėjo praneši-
mas apie teatro poveikį vaiko gero-
vei. Ekseterio universiteto (Didžioji 
Britanija) doktorantė Elaine Faull 
kelerius metus tyrė 5–11 m. amžiaus 
vaikus, žiūrėjusius tris teatro „Alibi“ 
spektaklius. 900 vaikų tyrėja ap-
klausdavo prieš spektaklio peržiūrą, 
iš karto po jos, po kelių mėnesių ir 
galiausiai po metų. Ji registravo, iš 
ko susideda vaiko suvokimas, įspū-
dis apie spektaklį, kaip jis kinta ir 
kokias emocijas kelia praėjus lai-
kui. Faull padarė išvadą, kad teatro 
spektakliai palieka teigiamą įspūdį, 
gerą, jaukų atsiminimą, taip pratur-
tindami vaikystę ir darydami vaiką 
laimingesnį. 

Kas galėtų paneigti, kad tą lem-
tingą dieną nenuėjusi į teatrą 
Niamh būtų gavusi kokį nors kitą 
atsitiktinį impulsą susidomėti, tar-
kime, fizika ir galbūt šiandien at-
siimtų Nobelio premiją už mokslo 
atradimus. Niekas neatsakys, ku-
ris scenarijus vertingesnis ir teiktų 
daugiau laimės pačiai Niamh. Bet 
siejant jos istoriją su Faull tyrimu 
galima sakyti, kad teatro sukeltos 
emocijos yra itin stiprios ir ilgam 

„įsirašo“ į vaiko sąmonę. 
„Assitej“ yra tarptautinė vaikų 

teatro asociacija, kartą per metus 
kūrėjus suburianti į bendrą festi-
valį. Pirmą rugsėjo savaitę Norve-
gijos pietų mieste Kristiansande 
susirinko per 500 delegatų: režisie-
rių, atlikėjų, prodiuserių ir eduka-
torių, kurie, dalindamiesi patirtimi, 
siekia kurti tik geriausius įspū-
džius žiūrovui vaikui. Pagrindinėje 
ir Šiaurės šalių programoje iš viso 
buvo pristatyti 22 spektakliai vai-
kams. Spektaklius stebėjo beveik 
4000 įvairaus amžiaus darželinukų 
ir moksleivių iš aplinkinių regionų. 
Šių metų festivalio tema – dabarties 
teatras „akistatoje su nežinomybe“ 
(angl. towards the unknown). Per 
penkias festivalio dienas turėjau 
galimybę pažiūrėti 14 spektaklių 
ir dalyvauti keturiose diskusijose. 
Susidariau įspūdį, kad lietuviška 
ir pasaulinė vaikų teatro dabartis 
stipriai skiriasi. Užsienio darbuose 
vyrauja, sakytume, nevaikiškos 

temos – lyčių lygybė, pabėgėlių 
krizė, klimato kaita, senatvės ligos, 
pykčio valdymas, – bet jos patei-
kiamos per lengvai ir sumaniai pa-
sakojamą istoriją, nesumenkinant 
vaiko gebėjimo suprasti. Itin daug 
dėmesio skiriama scenografiniams 
sprendimams, dizainui. 

Mano įspūdį patvirtino ir jau mi-
nėtas Faull tyrimas. Vienas jos ana-
lizuotų darbų – nebylus spektaklis 

„Apple John“ („Obuolys Džonas“). 
Jis buvo rodomas ir kurtiems, ir gir-
dintiems vaikams. Nors jame gyvai 
atliekama muzika, aktoriai veikia 
be žodžių ir naudoja motyvus iš 
gestų kalbos, vaizduodami gyve-
nimo ciklą per žmogaus ir obuolio 
analogiją: nuo sėklos iki nuvirtu-
sios obels, nuo gimimo iki mirties. 
Ir nors mirties scenoje Džono nie-
kas nerodė, visi vaikai suprato, kad 
būtent taip ir įvyko, kai obelis nuvirto. 
Vaikai, pasak Faull, dėl to nesijautė 
nusiminę, net atvirkščiai – ji pami-
nėjo ramybės būseną, nes viskas 
buvo aišku. Vaikams patinka, kai 
su jais kalbama atvirai, o tiesa vi-
sai jų netraumuoja, kaip dažnai gali 
pasirodyti kūrėjams arba mažųjų 
žiūrovų tėvams.

Tyrėja pastebėjo, kad vaikams 
įsiminė kruopščiai sukurtos sce-
nografijos detalės, dar ir po metų 
jie vardijo tuos objektus kaip svar-
bius spektaklio elementus, nors kai 
kurie jų scenoje būdavo vos septy-
nias sekundes ir buvo mažesni nei 
10 cm dydžio. Tačiau spektakliuose 
naudojama muzika laikui bėgant 
vaiko atmintyje nyksta. Nors vos 
išėję po spektaklio vaikai pirmiau-
sia atkartoja išgirstas dainas, jau 
po kelių mėnesių, o ypač po metų, 
retas vaikas, kalbėdamas apie ma-
tytą spektaklį, pamini muziką. Faull 
sako, jog tai nereiškia, kad ji ne-
reikšminga. Muzika virsta emocija, 
ji tarsi susilieja su bendra spekta-
klio atmosfera, pagrindine mintimi, 
veikėjų nuotaika ir viską sustiprina. 
Spektakliuose naudojamos lėlės iš 
pradžių identifikuojamos kaip lėlės, 
o po metų tampa aktoriams lygia-
verčiais personažais. Vaikai daž-
niausiai atsimena keistus, magiškus 
momentus: iš niekur atsirandančią 
kriaušę, keistas kostiumų transfor-
macijas, fizinius triukus, mimikas – 
viską, kas nekasdieniška. 

Po spektaklio vaikų emocinis žo-
dynas padidėja net 80 procentų. Pa-
klausti, kaip jaučiasi prieš spektaklį, 
vaikai dažnai įvardydavo vieną bū-
seną: gerai, pavargęs, blogai ar pan., 
o jam pasibaigus žymėdavo daug 
daugiau ir įvairesnių būsenų. Paste-
bėta, kad mergaitės dažnai nurody-
davo prieštaringus jausmus, pavyz-
džiui, liūdna ir laiminga. 

Didžiojoje Britanijoje vaikai 
pagal savo gebėjimus mokyklose 
skirstomi į kelias kategorijas. Pas-
tabėta, kad būtent „žemesnių gebė-
jimų“ vaikams teatras daro didesnę 

įtaką. Faull pateikė ne vieną pavyzdį, 
kai mokytojai buvo nustebinti dėl 
ramaus tokių vaikų elgesio stebint 
spektaklį, itin detalių atsiliepimų, 
citatų ir pan. „Jis taip puikiai prisi-
mena prieš metus matytą spektaklį, 
o negali nieko pasakyti apie vaka-
rykštę anglų kalbos pamoką“, – sako 
pedagogai. 

Vos išėję iš spektaklio vaikai gali 
trumpai pasakyti, apie ką jis buvo 
ir įvardyti savo nuotaiką, po kelių 
mėnesių atsiranda nuoseklus na-
ratyvas, daugiau ryškių detalių bei 
emocinis prisirišimas prie veikėjų 
ir jų problemų. Po metų pasakoji-
mas apie spektaklį tampa trumpes-
nis, bet atmintyje išlieka ryškiausi 
emociniai ir vizualiniai patyrimai, 
juokingos situacijos, veikėjai ir mo-
ralas. Taip pat po metų vaikų pa-
sakojimuose dažnai atsiranda ne-
būtų detalių, kurios akivaizdžiai 
paimtos iš jų pačių gyvenimo ir 
taikliai įkomponuotos į spektaklio 
istoriją, personažų išgyvenimus. 
Faull pasakojo apie „klaidinančią 
atmintį“ (false memory), kurią ji 
sakė rekomenduosianti pervadinti 
į „kūrybišką atmintį“ (creative me-
mory). Vienas įspūdingiausių pavyz-
džių – apie kurčiųjų klasę, į kurią ji 
sugrįžo po metų. Vaikų mokytoja 
buvo nusiteikusi skeptiškai ir įspėjo 
Faull, kad ši ilgai neužsibus, nes vai-
kai nė neprisimena ėję į teatrą. Pra-
dėjus pokalbį bendraklasiai kone 
valandą detaliai jai perpasakojo visą 
matytą „Apple John“ spektaklį. Pa-
klausti, kodėl jie taip gerai atsimena, 
beveik visi vaikai minėjo išraiškingą 
gestų kalbos vertėją, stovėjusį scenos 
šone. Faull nuščiuvo – jokio vertėjo 
spektaklyje nebuvo. Vaikų smege-
nyse vaizdinė aktorių sukurta infor-
macija transformavosi į jų kalba pa-
pasakotą istoriją ir kūrybiškai „įpaišė“ 
naują žmogų. Nereikia nė sakyti, kaip 
nusiminė ir net supyko vaikai, kai jų 
mokytoja neapgalvotai išdavė, kad jo-
kio vertėjo spektaklyje nebuvo. 

Ir čia mes susiduriame su vienu 
pagrindinių vaikų teatro veiksnių, 
apie kurį retai pagalvoja kūrybinė 
komanda, – lydinčiuoju asmeniu 
ir jo veiksmais po spektaklio. Vaikų 
teatras egzistuoja tarp suaugusiųjų – 
jie kuria, jie nusprendžia nupirkti bi-
lietą, jie palydi ir jie užduoda klau-
simus po spektaklio. Savo darbe 
dažnai girdžiu, kaip tėvai išeidami 
pro duris jau dėsto trimečiui spek-
taklio moralą. Lietuvoje apskritai 
neturime tinkamo grįžtamojo ry-
šio įpročio, spektaklių aptarimai mo-
kyklose virsta mokomųjų dalykų 
užduotimis ir taip ką tik patirta ma-
gija vaiko galvoje paverčiama darbu. 
Festivalyje nemažai dėmesio buvo 
skiriama būtent tam, kaip tinkamai 
aptarti spektaklius su vaikais. Neiš-
siplėsdama galiu tik pasakyti, kad, 
kaip ir visada norint grįžtamojo ry-
šio, svarbiausia užduoti klausimus, 
o ne piršti savo nuomonę. 

Vaikų teatro suvokimą savo 
pranešime „Vaikai kaip publika ir 
bendratyrėjai“ („Children as au-
dience and co-researchers“) pra-
plėtė doktorantė Pernille Welent 
Sørensen. Norėdama gauti geres-
nius rezultatus ji susitapatino su 
vaikais ir patyrė, kad visą dieną 
išbūti vaiko kailyje nėra taip pa-
prasta. Negali suvalgyti obuolio, 
kada užsimanai, negali perskaityti 
žinutės telefone, net jei labai rūpi, 
ką parašė mama, negali net į tua-
letą nueiti prieš tai neatsiklausęs su-
augusiųjų. Kasdienybėje vaikai turi 
tikrai mažai laisvės priimti spren-
dimus. Iš tokios kasdienos jie at-
eina į teatro salę. Kartais už spek-
taklį jiems svarbiau, ar geriausias 
draugas atsisėdo šalia, ar pasirinko 
kitą. „Ar galiu garsiai juoktis, o kas 
bus, jei kiti nesijuoks?“ arba „Ne-
suprantu, kodėl visi juokiasi“, – to-
kios mintys gali nustelbti veiksmą 
scenoje. Atėjęs į teatrą vaikas ne-
atsiriboja, jam itin svarbi socialinė 
aplinka: kelionė į teatrą autobusu 
neretai gali būti įspūdingesnė negu 
pats spektaklis. Ir nors teatro kū-
rėjai tų dalykų numatyti negali, jie 
turi pasistengti, kad vaiko patirtis 
prasidėtų peržengus teatro slenkstį. 
Tai apima teatro darbuotojų elgesį, 
foninę muziką, apgalvotą spekta-
klio pradžią ir tempą.

Pastaraisiais dešimtmečiais teatras 
vaikams apima ir teatrą kūdikiams, 
todėl galvodami apie pačius ma-
žiausius negalime pamiršti fiziolo-
ginių dalykų: miego, dienos ritmo, 
maisto ir pan. Taip pat ir jų tėvų. 
Kaip jie išsimiegojo, apie ką šnekė-
josi prie pusryčių stalo, ar ragino 
vienas kitą eiti pro duris, ar ginči-
josi, kur pastatyti automobilį? Su 
kokia nuotaika ir nuostata jie at-
keliavo į teatrą? Kūdikis „sugeria“ 
viską. Festivalyje dalyvavo ir prane-
šimą skaitė kūdikių teatro įžymybė – 
choreografė Dalija Acin Thelander, 
daugiau nei dešimt metų kurianti 
spektaklius ir instaliacijas. Ji teigė, 
kad kurdami patiems mažiausiems 
ar raidos sutrikimų turintiems vai-
kams turėtume koncentruotis į tai, 

ką žiūrovas geba, o ne į tai, ko reži-
sierius nori. Žiūrėdama į auditoriją, 
pilną teatro kūrėjų, ji klausė, kaip 
jie drįsta primesti mažamečiam 
vaikui savo sugalvotą laiko tėkmę. 
Kaip jie gali žinoti, kiek vaikui už-
truks apsiprasti, suprasti ir išbūti? 
Jos darbas kūdikiams „Paslapčių so-
das“ beveik prieš metus per festi-
valį „Kitoks“ buvo rodomas „Menų 
spaustuvėje“: laisvas įėjimas, kas 
pusantros valandos kartojama cho-
reografija ir visiška laisvė žiūrovui. 
Pasak Thelander, neturėdami derin-
tis prie spektaklio pradžios, skubėti, 
žadinti vaiko ar kitaip griauti savo 
įprastą dienos ritmą, žiūrovai vi-
dutiniškai išbūdavo šiek tiek dau-
giau nei valandą. Ironiška, tačiau 
jos darbas „Myriads of Worlds“ 
(„Daugybė pasaulių“), šiemet ro-
dytas Kristiansande, turėjo labai 
aiškią pradžią ir pabaigą, taip pat 
buvo apibrėžtas laisvo kūdikių žai-
dimo laikas. 

Thelander yra ir instaliacijos 
„Baby Space“ („Kūdikio erdvė“) kū-
rėja. Kaip teigia pati autorė, tai to-
kia „palapinė-zefyras“, kurioje kū-
dikiai su lydinčiais asmenimis gali 
patirti nekasdienes būsenas. Prieš 
ketverius metus, laikydama ant 
rankų savo kūdikį, vienoje inter-
neto svetainių atsitiktinai pamačiau 

„Baby Space“ Singapūre nuotrauką 
ir palinkėjau tokios erdvės Vilniui. 
Šiandien ta mintis tapo teatru „Pra-
džia“ su aštuoniais originaliais pa-
statymais ikimokyklinio amžiaus 
vaikams. Klausydama Thelander 
pranešimo atpažinau kadaise ma-
tytą kadrą ir supratau, kad būtent 
jos darbai tąkart įkvėpė mane. Ra-
dusi tinkamą akimirką prisistatyti 
ir papasakojusi šią istoriją, padėko-
jau choreografei už kūrybą. Kartais 
mūsų kūrybinė veikla suveikia kaip 
katalizatorius visai netikėtais bū-
dais. Ir tai tik dar vienas pavyzdys, 
kaip teatras (ne visada planuotai) 
keičia gyvenimus. Esu tikra, kad ir 
Niamh, šiandien puikiai grojanti 
arfa, man pritartų.

Scena iš spektaklio „Myriads of Worlds“ (0–18 m. vaikams) Autor ės  n uotr .
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Galbūt surasim Dievo kelią...
Meno ir gyvenimo sombras

Daiva Šabasevičienė

Nacionalinis Kauno dramos teatras 
jubiliejinius 100-uosius metus pra-
dėjo simboline premjera „Sombras“ 
(„Šešėliai“). Tai režisieriaus Gintaro 
Varno kūrybos kvintesencija, ku-
rios turinį sudaro kelios pjesės – 
Federico García Lorcos „Pjesė be 
pavadinimo“ ir „Sombras“, Luigi 
Pirandello „Šeši personažai ieško 
autoriaus“, taip pat įvairūs tekstai 
iš Lorcos, Antonino Artaud, Salva-
doro Dalí kūrybos. 

Šis grožiu spinduliuojantis tekstų 
koliažas išprovokavo režisierių ne 
tik permąstyti savo kūrybos es-
minius atramos taškus, bet ir są-
moningai atsigręžti į jau sukurtus 
spektaklius. Tad nieko nuostabaus, 
kad didžiąją spektaklio dalį užima 
jo paties spektaklių citatos. Į „Som-
bras“ atklydo net ne šešėliai, o realūs 
kai kurių buvusių spektaklių per-
sonažai, tik šį kartą jie jau ieškojo 
ne autoriaus, bet žiūrovo, kuris dar 
būtų pajėgus juos suvokti ir priimti. 

Režisierius, tikras grožio karalius, 
nuo pat pradžių užbrėžė griežtą li-
niją, nesistengdamas spektaklio 
paversti patogiu, greito vartojimo 
reginiu. Netgi estetiniu požiūriu jis 
sukūrė melancholišką, galima sa-
kyti, niūrų spektaklį, didžiausias jė-
gas sutelkdamas į meno psichologi-
jos ir moralės klausimus. Šis Varno 
spektaklis, kaip joks ankstesnis, yra 
savaip net negražus, nes visas dė-
mesys sutelktas į prasmių potekstes, 
kurios formuojasi tarp teksto jun-
ginių, tarp to, ką geriau ar blogiau 
ištransliuoja aktoriai. 

Lietuvoje šiandien nebėra Lorcos 
ar Pirandello kūrybos bumo, tačiau 
užaugo nauja „Hario Poterio“ karta, 
kuri savaip susisiekia su pasauliu, 
artimu Lorcai ir Pirandello. Ha-
rio Poterio ir jo geriausių draugų 
iš Hogvartso burtų ir kerėjimo 
mokyklos šiuolaikiniai „mokiniai“ 
turėtų nuolankiai stebėti menines 
burtų ištakas. Varną galima laikyti 
ypatingu kūrėju, analitiku, savo 
didžiąją kūrybos dalį skyrusiu šių 
autorių įvairioms interpretacijoms. 
Ne veltui į šį režisierių išskirtinį 
dėmesį vis dažniau atkreipia įvai-
rūs ispanų teatro tyrinėtojai. Aki-
vaizdu, kad šis menininkų ryšys 
neatsitiktinis.  

Lorca ir Pirandello mirė tais pa-
čiais 1936 m., išsinešdami tam tikrus 
meninius dėsnius, kurie kiekvieną 
kartą naujai atgyja Varno sceninėse 
interpretacijose.

Meninis pasaulis, kaip saugantis 
Varno kūrybą šešėlis, formavosi ne 
tik statant konkrečiai šiuos autorius. 
Juk pirmieji šio režisieriaus spektakliai 
šiandien taip pat nemažai pasako 
apie jo siekį nuo pat pradžių kal-
bėti apie labiau nujaučiamus, iš-
skirtinai meninius gyvenimo dės-
nius. Liudmilos Petruševskajos 

„Lagaminas niekų“ (1984), Aleksan-
dro Bloko „Balaganiūkštis“ (1986), 

„Bezdukas“ pagal lietuvių liaudies 
pasakas (1987) ir kiti spektakliai – 
tarytum parengiamieji darbai to, 
apie ką šiandien Kauno dramos 
teatre drąsiai kalba Varnas. „Som-
bras“ – jau penktas prisilietimas 
vien prie Lorcos kūrybos. (Pirmas 
pastatymas „Jei praeitų penkeri me-
tai“ įvyko dar 1993 m. Vilniaus ma-
žajame teatre, tuometinio Lietuvos 
akademinio (dabar – Nacionalinio) 
dramos teatro Mažojoje salėje.) Iki 
šiol ausyse skambantį Una Sombra 
(šešėlį) pirmą kartą sudainavo uni-
kalus lietuvių baritonas Mindaugas 
Žemaitis. Tai buvo Giedriaus Pus-
kunigio muzika Varno spektakliui 

„Gyvenimas – tai sapnas“ (2000). 
(Beje, rugsėjo antroje pusėje ta 
pati muzika nuskambės Krokuvos 
teatre „Bagatela“, kuriame Varnas 
netrukus baigs dar praėjusį sezoną 
pradėtą repetuoti naują „Gyveni-
mas – tai sapnas“ versiją.) 

Premjerinį „Sombras“ spektaklį 
galima vertinti ir visiškai nieko ne-
žinant apie Varno kūrybą, tačiau to-
kiems žiūrovams režisierius nenuo-
laidžiauja, nuosekliai priversdamas 
paklusti savo meniniams dėsniams. 
Pagrindiniu scenografiniu akcentu 
galima laikyti milžinišką, grėsmin-
gai judančią laikrodžio švytuoklę. 
Ji ne tik „suriša“ skirtingų kūrinių 
ištraukas, bet ir skelbia amžinybę. 
Šiame spektaklyje laikas – ne judė-
jimas, ne mūsų kasdienybė, ne mus 
žudantis matmuo, čia laikas yra tai, 
kas amžina, o amžina yra tai, kas 
nematerialu. Todėl režisierius, ži-
nodamas, kad spektaklio dramatur-
giją lyg ir privalu kurti aktyviai for-
muojant tempo ritmus, elgiasi gana 
ramiai, visą kūrinio struktūrą pa-
jungdamas tik savo minčių ekspli-
kacijai. Tampa net šiek tiek nejauku, 
nes taip elgėsi šviesaus atminimo 
Eimuntas Nekrošius, lygiai prieš 

metus Varšuvos „Teatr Narodowy“ 
sukūręs savo paskutinį spektaklį – 
Witoldo Gombrowicziaus „Jungtu-
ves“. Spektaklis – lyg teatro vado-
vėlis, kai teatras gimsta „iš nieko“. 
Skirtumas tarp šių režisierių toks, 
kad Nekrošiui buvo labai svarbus 
kiekvieno personažo judesys, tik 
jam vienam būdinga choreografija, 
o Varnas dėmesį sutelkia į tekstą, 
laikydamas jį esminiu minčių va-
rikliu. Todėl labai prasmingai nu-
skamba Mato Sigliuko Jaunuolio 
kad ir paskubomis ištarti žodžiai: 

„Bet mano veidas – mano, o jį vagia 
iš manęs. Aš buvau švelnus, daina-
vau, o dabar žmogus, toks kaip jūs, 
vaikštinėja mano viduje su dviem 
ar trim paruoštom kaukėm.“ 

Gyvenimas režisieriui padovanojo 
ne pykčio priepuolius, bet tam tikrą 
susitaikymą ir kartu – kai kurių tra-
dicinio teatro taisyklių atsisakymą. Jis 
tiesiog tam tikrais pliūpsniais bando 
išsakyti tai, kas yra sakralu, paprasta, 
o tai reiškia – amžina.

„Mane erzina, kad viskas iš gatvės 
skverbiasi į mano namus“, – pasa-
kys Varnas to paties Jaunuolio lūpo-
mis ir tuo pačiu metu atvers „duris“ 
šešiems Pirandello personažams. 
Šis autorius tapo reikalingas dar ir 
dėl to, kad galėtų „patvirtinti“ tai, 
ką lig šiol Varnas aktyviai teigė pasi-
telkdamas Lorcos kūrybą. Šiandien 
prisidėjo ir Pirandello, kuris Tėvo 
lūpomis taria: „Gyvenimas pilnas 
tokių absurdų, kuriems visiškai ne-
reikalingas panašumas į tiesą. Todėl, 
kad tie absurdai yra tiesa.“ Į poetiš-
kai filosofinį audinį režisierius ke-
lis kartus įterpia žemiškesnį, veris-
tinį pasaulį. Ir nors italo Pirandello 
tekstas pilnas iliuzijų, ne mažiau 
paveikių nei ispano García Lorcos, 
Varnui svarbu šešis personažus 
panaudoti kaip šiuolaikinių verba-
tim ar kitų teatro principų taikymo 
bergždumą, kai dramatizuojama tai, 
kas nesudaro rimto turinio. Kita 

vertus, Varnui, kaip ir daugeliui 
didžiųjų režisierių, jau nesvarbūs 
įvairūs vertintojų svarstymai. Šio 
požiūrio pakeisti neįmanoma, tokie 
režisieriai kuria taip, kaip diktuoja 
jų kūrybinės nuostatos, jie renkasi 
sudėtingiausius kūrinius, kurių 
sceninę interpretaciją kartais net 
sunku įsivaizduoti.  

Atvesdamas Pirandello šešis 
personažus, Varnas tarytum įsilei-
džia į savo teatrą „svetimkūnius“ – 
žmones, kurie pradeda repetuoti, 
pagrindine užduotimi laikydami 
turinio kūrimą naudojant pačias 
įvairiausias išraiškos priemones. Ir 
ši pilka masė, kalbanti štampais, ne-
taisyklingai kirčiuojanti tariamus 
žodžius, įtempusi veidus (nors sėdi 
nugara, puikiai matyti profiliai), 
vartojanti jaustukus „vau“, – vi-
sas šis „akyse pasenęs“ anturažas 
priešpriešinamas pagrindiniams 
personažams: Tėvui ir Podukrai. 
Vytautas Anužis ir Jovita Jankelai-
tytė tampa viso spektaklio atgaiva. 
Jų duetas – įdomiausias, glaudžiai 
ir natūraliai tarpusavy susaistytas. 
Nors Anužio ir Jankelaitytės vaidi-
nami personažai sutrikę, šių aktorių 
pastangomis jie tampa žmonėmis, 
tiksliausiai atliepiančiais pagrindinį 
režisieriaus sumanymą. Tėvas be-
siardančiam, štampuose skęstan-
čiam Vaido Maršalkos Režisieriui 
primena, „kad į pasaulį ateinama 
tūkstančiais pavidalų, tūkstančiais 
įvairiausių formų: medžiu ar akme-
niu, vandeniu ar drugeliu... arba 
moterimi. Galima gimti netgi te-
atro personažu!“ Skirtingos teatro 
realybės, skirtingos aktorių vaidy-
bos manieros, stilistiškai skirtingi 
kostiumai visiems laikams nubrėžia 
liniją tarp iliuzijų pasaulio ir verba-
tim. Režisierius tai rodo be jokios 
ironijos. Tėvas su Podukra spindu-
liuoja grožiu, o šiuolaikiniai žmo-
nės „perskaitomi“ vos tik pasirodę 
scenoje. 

Varnas, rašydamas šio spektaklio 
inscenizaciją, jungdamas skirtin-
gus autorių kūrinius, didžiausią 
dėmesį sutelkė į pagrindinį konf-
liktą – žmogaus pasąmonės ir tikro-
vės prasilenkimą, neatitikimą. Gy-
venime statiškų formų nėra, todėl 
ir nėra prasmės jo tokiu paversti. 
Čia personažai – lyg vitražas, su-
sidedantis iš skirtingų stiklo gaba-
lėlių ir tuoj pat vėl galintis suskilti. 
Vertybių krizę, nusivylimą gyve-
nimu režisierius pabrėžia per Liu-
bomiro Laucevičiaus Pagrindinį 
aktorių. Kaip visad ramus, „antie-
mocinis“ Laucevičius, kuriam šiame 
spektaklyje leista išsižioti vos kelis 
kartus, demonstruoja aukščiausią 
pilotažą. Jis tampa komiškumo ir 
tragizmo išraiška. Maža to, Lauce-
vičius, iš tikrųjų būdamas Pagrin-
dinis Kauno dramos teatro akto-
rius, spektaklyje aristokratiškajam 
Anužio Tėvui pareiškia: „Jums lei-
dus, jus vaidinsiu aš!“ ir per porą 
savo scenų įrodo neeilinį talentą. 
Kai Maršalkos Režisierius išaiš-
kina, kas yra tikrovė tikroviškame 
teatre, Laucevičiaus Aktorius jam 
pavymui taria: „Jūs tiktai nedinkite 
toj savo tikrovėj.“ Ir tai pasako lyg 
rimtai, lyg ironiškai, lyg Varno, lyg 
savo vardu... Nors atstovauja nau-
jai atėjusių repetuoti aktorių grupei, 
Laucevičius savarankiškai susireži-
suoja savo personažą, labai lengvai 
save priskirdamas prie tų, kuriems 
koktu nuo to šiuolaikinio teatro, to-
dėl nesunkiai atrasdamas tinkamus 
judesius ir intonacijas. 

Teatro teatre principą Varnas 
naudoja taip pat jau ne pirmą kartą. 
(Ryškiausias pavyzdys – „Biogra-
fija: vaidinimas“.) Režisierius taip 
apmąsto savo paties teatro struk-
tūrą. Nutoldamas nuo tradicinės 
dramos formos, atsisakydamas 
ketvirtos sienos, kartu jis visais 
įmanomais rakursais teigia, kad 
gyvenimas, kurį žmogus susikuria 
savo sąmonėje, yra daug realesnis 
nei egzistuojantis nepriklausomai 
nuo mūsų.  

Spektaklyje laimi tie aktoriai, 
kurie, būdami akylesni psicholo-
gai, sugeba suvaidinti tragišką bu-
fonadą. Režisierius spektaklio kūrė-
jams leidžia plėtoti veido ir kaukės 
temą, leidžia ir patiems vaidinti, 
ir valdyti marionetes. Lėlė, nuos-
tabaus grožio berniukas, šiame 
spektaklyje tampa tragedijos ištaka. 
Siurrealistiniai, kai kada neaiškūs ar 
nepastovūs vaizdiniai suformuoja 
pagrindines spektaklio temas. O 
visos ištakos – tekstuose, pulsuo-
jančiuose vaizdinių ir asociacijų 
pertekliumi.  

Meninę tikrovę pabrėžia ir 
spektaklio muzika. Jos mažiau nei 
įprastai Varno spektakliuose, ta-
čiau ji labai kruopščiai parinkta. 

N u k elta į  7  p s l .

Scena iš spektaklio „Sombras“ D. Stankev ičiaus  n uotr .
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Nužudyti optimizmą
Gildo Aleksos spektaklis „Kandidas, arba Optimizmo mirtis“ Kauno kameriniame teatre

T e a t r a s

Pasitelkdamas savo ištikimų ben-
dražygių – Onutės Narbutaitės, 
Vidmanto Bartulio, Giedriaus Pus-
kunigio ar Claudio Monteverdi mu-
ziką, kartais režisierius ja „suriša“ 
paskiras scenas, o kartais per itin 
trumpą muzikinį intarpą atveria 
ištisus kadaise egzistavusių spek-
taklių pasaulius. Taip mums leista 
pajusti ir „Hedos Gabler“ pasaulį, 
tuo labiau kad Jūratė Onaitytė tie-
siog keliais bruožais atkartoja visą 
sudėtingą savo nusišovusios hero-
jės paveikslą. Taip mes, dunksint 
traukinių vagonams, akimirksniu 
nubloškiami į „Tolimą šalį“. Čia 
pat išnyra ir Merlino įvaizdžiai iš 

„Nusiaubtos šalies“, ir „Pagalvinis“, 
ir „Portija Koglen“, taip pat mi-
nėto Lorcos personažų galerija ir, 
aišku, lėlės iš Monteverdi madri-
galo „Nedėkingųjų šokis“ („Ballo 
della ingrate“). 

Manifestacinių „pritarimų“ vi-
sada galima sulaukti iš Antonino 
Artaud ir Salvadoro Dalí lėlių. Tiks-
lius vaizdinius padeda kurti ir čia 
pat juos ardyti scenografė Julija 
Skuratova. Užduotis itin sunki – ap-
valdyti ankstesnių scenografų An-
drio Freibergso, Gintaro Makarevi-
čiaus, Martos Vosyliūtės vaizdinius. 

Dar sunkesnė užduotis teko kos-
tiumų dailininkui Juozui Valentai, 
turėjusiam papildyti ar naujai su-
kurti tai, ką kadaise buvo pasiūlęs 
Juozas Statkevičius. Užduotis neį-
gyvendinama. Laisvė pasijautė tada, 
kai dailininkas kūrė toms scenoms, 
kurios dar niekada Varno nebuvo 
interpretuotos. Netolygumų nepa-
sisekė išvengti, bet, matyt, kitaip ir 
neįmanoma. 

Reikėtų atskiros analizės, suda-
rant tikslų šio spektaklio vaizdo ir 
vaizdinių žemėlapį, tuo labiau kad 
spektaklis tik ką sukurtas, ir aki-
vaizdu, kad daugelis scenų, kaip 
kortos, gali sukristi visai kitaip. 

Atkelta iš  6  psl .

Miglė Munderzbakaitė

Sakoma, kad teatras prasideda nuo 
rūbinės. Šįkart režisieriaus Gildo 
Aleksos spektaklis „Kandidas, arba 
Optimizmo mirtis“ (premjera rug-
sėjo 7, 8 d.) panašiai ir prasideda, 
tiesa, žengiama dar toliau nuo 
rūbinės – į teatro kiemą. Jame su 
rankoje smilkstančia cigarete (nes 
vis dar galima!) aktorius pasitinka 
žiūrovus – patikrina bilietus, kita 
aktorė pasiūlo pakabinti švarką rū-
binėje, trečias triukšmauja dulkių 
siurbliu tvarkydamas fojė, dar ki-
tos kolegės pasiūlo įsigyti gėlių ar 
originalių atvirukų su netikėtomis 
dedikacijomis. Realių ir fiktyvių 
veiksmų įžanga veda žiūrovus prie 
trumpos spektaklio instrukcijos, po 
jos pradedama mūsų laikų Kandido 
istorija.

XVIII a. prancūzų filosofo Vol-
taire’o sukurtos filosofinės apysa-
kos „Kandidas, arba Optimizmas“ 
spektaklyje nedaug. Aleksa iš žy-
miojo Voltaire’o kūrinio pasisko-
lina pagrindinius personažus ir 
kelis Kandido istorijos fragmen-
tus (kuriuos gana nuosekliai ir pa-
naudoja). Bet svarbiausia – režisie-
rius bando perimti patį pasakojimo 
kūrimo principą, struktūrą ir sti-
lių. Pasitelkiant filosofines idėjas 
spektaklyje siekiama reflektuoti 
mūsų laiką, nevengiant stipresnės 
ironijos kiekvieno iš mūsų ir savęs 
paties atžvilgiu. Kaip yra pasakęs 
pats režisierius: „Mes kuriame to-
kią nesąmonę, kurioje gyvenam.“ 
O tų nesąmonių, akivaizdu, per 
kūrybinį procesą prikaupta daug, 
tad scenoje turime galimybę matyti 
jų koncentratą, tik be tų išnašų po 
kiekvieno įvykio, asmenybės ar idė-
jos kaip Voltaire’o kūrinyje. Jei kas 

nors nepakankamai aišku, žiūrovas 
paliekamas laisvai interpretuoti. 
Voltaire’as savo apysakoje kritikos 
strėles nukreipė į Gottfriedą Wil-
helmą Leibnizą ir jo pažiūras. Ką 
kurdamas savąjį „Kandidą“ kriti-
kuoja režisierius? 

Po interaktyvios spektaklio pra-
džios įžengę į Kauno miesto ka-
merinio teatro salę žiūrovai pa-
liekami sėdėti ir ramiai stebėti 
veiksmą. Scenoje – biuro erdvė su 
jai privalomais atributais ir slogia 
nuotaika, čia darbuojasi – kalbasi 
apie būsimą spektaklį ir derasi dėl 
jo detalių – jau fojė sutikti aktoriai: 
Renida Baltrušaitytė, Matas Dirgin-
čius, Milda Naudžiūnaitė, Milda 
Jonaitytė ir Karolis Kasperavičius. 
Arno Ašmono kuriamas Kandidas 
pasirodo šiek tiek vėliau, suspindė-
damas ir tiesiogine prasme – vilkė-
damas geltonos spalvos kostiumu, ir 
perkeltine – trykšdamas pasitikė-
jimu bei optimizmu. Šį kartą aky-
lesni, būsimu spektakliu daugiau 
besidomintys žiūrovai su Kandidu 
galėjo susipažinti ir jo persona do-
mėtis instagrame. Spektaklio daili-
ninkų Aisčio Lansbergo ir Martyno 
Arlausko sukurtas ryškus Kandido 
įvaizdis kontrastingai dera su kitų 
veikėjų kostiumais. Scenovaizdžio 
elementai įveiksminti ir kartais bru-
taliai „niokojami“ ne mažiau nei pa-
tys personažai. 

Pozityvia geltona spalva apreng-
tas Kandidas, kaip ir volteriškasis, 
įsiveldamas į įvairias istorijas, tarsi 
išmetamas iš tobulojo pasaulio bur-
bulo ir pamažu nyksta. Kandido ir 
Kunigundos (Baltrušaitytė) mei-
lės istorija papildoma įvairia mūsų 
laikų problematika: nuo darbo 
paieškos filosofui, pinigus atiman-
čių „VSD, PSD, GPM ir… DPD“, 
vergovę menančio darbo Wolt’e. 

Voltaire’o tekste personažai nėra 
išplėtoti, pilnakraujai, spektaklyje 
tokių taip pat nerasime, bet tai ne-
reiškia, kad jie nuobodūs, neturin-
tys ką veikti scenoje ar iliustruo-
jantys Kandido optimizmo nykimą. 
Tikrai ne, jie veikia, ir veikia taip, 
kad tik spėk gaudyti, kokią mūsų 
visuomenės „nesąmonę“, bėdą ar 
gėdą jie pašieps ir iškels į paviršių. 
Ir Ašmono Kandidas, ir kitų akto-
rių kuriami personažai laviruoja 
ties humoro, ironijos ir rimto pri-
silietimo prie plėtojamų temų riba. 
Nors vis dėlto vyrauja pirmoji pusė – 
į neviltį, beviltiškumą neriama per 
juoko prizmę.

Aktorius Dirginčius, dėstantis 
personažo Pangloso filosofines 
idėjas, vaizduoja stereotipinį ra-
dijo laidos vedėją, tęsiantį žodžių 

pabaigą, – tai paveiku. Baltrušai-
tytė Kunigundos vaidmenį, nepai-
sant alogiškų personažo ir pasako-
jimo rakursų, sukuria vientisą ir 
natūraliai besikeičiantį. Jonaitytei 
tenka kritiškojo Marteno vaidmuo 
ir kartu moters, turinčios paska-
tinti Kandido mylimosios pavydą. 
Spektaklyje režisierius kritikuoja ir 
absurdiškų motyvacinių kalbų bei 
motyvatorių kultą, ir socialumo, 
bendravimo inspiruotus destruk-
tyvius veiksmus. Naudžiūnaitė 
publikai dėsto antimotyvacinę 
kalbą, o Kasperavičius (Kakambas) 
konstruoja kažką, kas į orą pakeltų 
visus nedraugus. Tirštas spektaklis 
kelia garsų juoką daugumai (ti-
kriausiai didelė dalis žiūrovų ilgai 
neužmirš vaizdingo Kandido dia-
logo apie tualeto reikalus).

Kompozitorius Jokūbas Tulaba 
pasirūpino, kad po spektaklio gal-
voje dar ilgai skambėtų vis pasi-
kartojantys pagrindinio kūrinio 
motyvai. O spektaklio pabaigai pa-
rinkta Georgo Friedricho Hände-
lio „Lascia ch'io pianga“ siejasi ir su 
Larso Von Triero filmu „Antikris-
tas“, dėl kompozitoriaus Kristiano 
Eidneso Anderseno sukurtos kū-
rinio versijos tapęs neatsiejama jo 
dalimi. Nors kūriniai skirtingi savo 
išraiškos formomis, spektaklis, kaip 
ir filmas, griauna utopinį, tobuląjį 

„Eldoradą“. 
Aleksa pasiūlė daug istorijų, pro-

blemų, keistų personažų, tik ne-
labai išryškėjo jo paties požiūris 
ir (ne)filosofinė kryptis. O gal tai, 
kad visa yra „nesąmonė“, – taip pat 
pozicija?

Arnas Ašmonas spektaklyje „Kandidas, arba Optimizmo mirtis“

Spektaklyje beprotybės ir protin-
gumo reliatyvumą nutrina pasku-
tinė šešėlių scena – „Sombras“. Čia 
akivaizdi režisieriaus laisvė, vaini-
kuojanti visus jo dramatiškus išgy-
venimus. Ir nors kūrinys skleidžia 
meninę melancholiją, Varnas nėra 
pesimistas, išsižadantis realaus gy-
venimo. „Sombras“ – tai pašneke-
sys su anapusine tikrove, su perso-
nažais, žmonėmis, kurie suvokia 
savo gyvenimo tragizmą ir absur-
diškumą, su žmonėmis, kurie moka 
skaityti poeziją. Ši scena, nors ir 
vyksta už ekrano, – tikra improvi-
zacijos mokykla. Jos raida palikta 
tam tikrai savieigai. Varnas, kaip ir 
jo pirmtakai, kurie mokėsi iš italų 
kaukių komedijos, šiam spektakliui 
suteikė naują estetinę prasmę. Kai 
kam šešėlių scena gali pasirodyti 
perteklinė, tačiau privalome susi-
kaupti ir suvokti šią poetinę pabaigą 
net ir slenkant ketvirtai spektaklio 
valandai. Juk scenoje vis išnyranti 
švytuoklė mums ne kartą primena, 

kad visi anksčiau ar vėliau atsidur-
sime anapusybėje. Man asmeniškai 
ši scena – viena įtaigiausių.

Perfrazuojant Pirandello, galima 
pasakyti: spektaklis baigtas, o reži-
sierius daugiau kaip porai dešim-
čių aktorių leido patiems „užbaigti“ 
savo herojus. Juk „personažas vi-
sada turi savitą gyvenimą, tik jam 
vienam būdingus bruožus... Perso-
nažas visada yra kažkas.“ 

„Sombras“ tekstus, kaip tam 
tikras aksiomas, teatras galės nau-
doti ne tik per jubiliejinį sezoną, bet 
ir per visą savo likusį gyvavimą, nes 
vargu ar bus kitas kūrinys, kuris 
tokiu tankiu beištars tiek prasmių, 
patį teatrą paverčiančių gyvenimo 
personažu. 

„Ponai šešėliai, atėjo metas pakilti 
mums į debesis!“

***
Vienas pagrindinių Nacionali-

nio Kauno dramos teatro perso-
nažų Rimantas Štaras šmaikščiai 

papasakojo apie Lietuvos prezi-
dentų vizitus į šį teatrą. Gitano 
Nausėdos vizitą aprašė šiandieninė 
spauda. Dalia Grybauskaitė šiame 
teatre nesilankė, Algirdas Brazaus-
kas buvo atvažiavęs net kelis kartus, 
nes jam labai patiko Gražina Ba-
landytė. Petras Griškevičius, nors 
ir ne prezidentas, o 1974–1987 m. 
LKP CK pirmasis sekretorius, lan-
kėsi tik „Literatūros pamokose“, nes 
reikėjo revizuoti spektaklį. Mat jo 
žmona buvo pedagogė, apie „Li-
teratūros pamokas“ prisiklausiusi 
daug „baisybių“... Tačiau per spek-
taklį Griškevičius užmigo, ir spauda 
paminėjo šį faktą, o ne žmonos „iš-
vadas“. Gal taip spektaklis ir buvo 
išgelbėtas? Antano Smetonos ke-
liai Štarui nežinomi, tačiau Lietu-
vos istorija primena, kad jis mėgo 
teatrą, spektakliuose lankydavosi 
bent kartą per savaitę, sekė visas 
premjeras.

Daiva Šabasevičienė

D. Al išausko n uotr .
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fotografiją. Skaitydama paskaitas 
tai jaučiu ir mėginu pasakyti kažką 
jiems artimo. Paskui nebemėginu, 
kalbu tai, kas man įdomu, ir mūsų 
mintys prasilenkia. Vis pasigailiu, 
kad išsikvėpusio renginio reputa-
cija atstumia fotografijos studentus. 
Bet po truputį, po truputį ir jie ima 
lankytis „Agiloje“. 

Šiemet „Agila“ nugriauta. Vietoj 
jos liko tik kvadratinė duobė miesto 
centre. Paskaitos perkeltos į Nidos 
meno koloniją – esame arčiau jūros 
ir toliau nuo kavinių. Visus fotogra-
fuoja Ričardas Šileika, liepdamas 
pagal duotą temą pozuoti priešais 
žalią foną, viskas transliuojama į 
feisbuką. Dalia Mikonytė ir Ado-
mas Žudys siūlo nusiskenuoti savo 
trimatį portretą. Aurelija Maknytė, 
Jolanta Dolewska ir Gintautas Tri-
makas kasdien veda dirbtuves. Am-
fiteatrą pakeičia moderni konferen-
cijų salė, auditorijoje pilna jaunų 
žmonių. Bet labai akivaizdžiai ne-
bėra keleto anksčiau nuolatinių 
seminaro dalyvių: nematau Alek-
sandro Macijausko, Romualdo Po-
žerskio, Vytauto V. Stanionio, Antano 
Sutkaus (šis atvažiuodavo tik vienai 
dienai, bet atvažiuodavo), Marijos 
Čičirkienės, Algimanto Aleksan-
dravičiaus, Stanislovo Žvirgždo ir 
daugelio kitų, kurie užkalbindavo 
ar salėje komentuodavo pasisa-
kančiųjų teiginius. Bet yra Rimal-
das Vikšraitis, Violeta Bubelytė, 
Aleksandras Ostašenkovas, Regina 
Šulskytė, dar keletas kitų, kurie ty-
liai klausosi paskaitų ir neklausinėja. 
Paskaitininkai – nebe fotografai, o 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių menoty-
rininkai ir kuratoriai, kurių speci-
alizacija nebūtinai yra fotografija. 
Todėl jie kalba apie tarpinius jos įsi-
kūnijimus, o pranešimų temos sim-
poziumo organizatorės Vilmos Sa-
mulionytės sprendimu sukasi apie 
kolekcionavimą, aktyvizmą, disci-
plinų sankirtas ir fotografijos ateitį.

Kolekcionavimas – tai praktiniai 
klausimai, kuriuos nagrinėjo Ernes-
tas Parulskis, Aistė Paulina Virbic-
kaitė ir Jonas Uriarte iš Ispanijos. 
Kur ir už kiek parduodamos foto-
grafijos? Kas jas perka? Kaip jas ko-
lekcionuoja muziejai? Kas atsitinka, 
kai fotografijos paskęsta skaitmeni-
nėse duomenų bazėse? Savo brolio 
Liudo fotografijos (juodi „kačiukai“ 
ant Žaliojo tilto) pardavimo pavyz-
džiu Ernestas Parulskis pademons-
travo, kas nulemia kainą: jos žinoji-
mas (siūloma palyginti investicijas 
į medžiagas ir laiką su savo mėnesi-
niu atlyginimu), kūrinio unikalumo 
bei pasiūlos deficito santykis, savo 
vietos meno kontekste nustatymas. 
Čia kyla pavojus save nuvertinti 
ar pervertinti, tad galima naudo-
tis (jau, deja, mokama) duomenų 
baze Art Facts.net. Rodydamas, 
kaip ji veikia, Parulskis pateikė porą 
staigmenų. Pasirodo, aukščiausioje 

fotografų reitingų lentelės vietoje 
yra ne Antanas Sutkus, o Algirdas 
Šeškus, kurio statusą po 2014 m. ge-
rokai kilstelėjo dalyvavimas „Docu-
mentoje“. Dar labiau auditoriją nu-
stebino tai, kad Prospekto galerija 
atsidūrė visų Lietuvos meną eks-
ponuojančių institucijų dešimtuke. 

Bet yra dar vienas svarbus fo-
tografijos meno rinkos elementas: 
potencialus pirkėjas turi žinoti, kur 
galima nusipirkti fotografijų. Kaip 
tik to Lietuvoje ir trūksta, nes kone 
kiekviename mieste veikiančios 
fotografijos galerijos užsiima tik 
parodomis. Be to, kaip paaiškėjo 
klausantis Virbickaitės pranešimo, 
muziejai taip pat retai perka foto-
grafiją, kuriai dėl ir šiaip jau ku-
klios Kultūros tarybos paramos 
tenka konkuruoti su visu senu ir 
nauju menu. Padėtį apsunkina ir 
tai, kad gavę lėšų muziejai perka iš 
esmės tą patį vadinamosios Lietu-
vos fotografijos mokyklos „aukso 
fondą“ ir jauniausiems rinkiniuose 
saugomų darbų autoriams jau yra 
apie penkiasdešimt metų. Lektorė 
muziejų užsiciklinimą vaizdžiai 

pademonstravo keturis kartus iš-
traukdama tą pačią Monikos Po-
žerskytės nuotrauką: Sutkus, Ra-
kauskas, Macijauskas ir Požerskis 
pozuoja su savo „geriausia“ nuo-
trauka rankose. Jie šypsosi, o mes 
juokiamės iš akivaizdaus įvairesnio 
požiūrio bado. 

Gal ir negali būti kitaip, bet tą 
„kitokį“ požiūrį dažnai pasiūlo 
mūsų pasikviesti fotografijos ty-
rinėtojai iš užsienio. Anksčiau tą 
funkciją atlikdavo maskviečiai. 
Šįkart vaidmuo teko fotografijos 
tyrinėtojui iš Poznanės (Lenkija) 
Adamui Mazurui. Kartu su Kauno 
fotografijos galerija sudarydamas 
knygą „Nežinoma Lietuvos foto-
grafija“ jis ieško būdų, kaip išsi-
sukti iš vietos meistrų sukonstruoto 
dominuojančio naratyvo, kuriam 
atstovauja minėta Požerskytės nuo-
trauka. Lietuvių menotyrininkų pa-
vyzdžiu jis braižo Algirdo Juliaus 
Greimo kvadratą pažymėdamas 
vietas „ten“ ir „ne čia“, kur būtų ga-
lima ieškoti išvykusiųjų lietuvių, su-
naikintųjų nelietuvių ir kitų į meni-
nės fotografijos kanoną nepatekusių 

fotografijų (pvz., komercinės foto-
grafijos pavyzdžių). 

Kita vertus, visus Nidos simpo-
ziumo pranešimus siejanti fotogra-
fijos, kaip tarpininkės tarp įvairių 
meno ir ne meno sričių, tema taip 
pat pasiūlė keletą išeičių iš savano-
riškai uždaro rato. Kone visi kal-
bėjo „ne apie tą“ fotografiją, kurią 
kadaise vertino simpoziumo įkū-
rėjai. Pavyzdžiui, Erika Grigoravi-
čienė analizavo šiuolaikinę tapybą, 
kurioje fotografija dalyvauja kaip 
vaizdo konstravimo pagrindas, o 
kartu yra svarbi hibridinės skir-
tingų medijų „ekosistemos“ dalis. 
Dainius Liškevičius pristatė savo 
performansus su fotoaparatu, ku-
rių rezultatas – atsitiktinis ar abs-
traktus vaizdas, ir instaliacijas iš 
blusturgiuose surankiotų vaizdų. 
Kęstutis Grigaliūnas ant stalo su-
krovė bokštą knygų, į kurias jau de-
šimtmetį deda Lietuvos ypatingojo 
archyvo sovietų represuotų žmonių 
bylose rastas fotografijas, piešinius, 
brėžinius ir pan. Paulina Eglė Pu-
kytė rodė, kas atsitinka, kai vaizdu 
užklausi vaizdą ir jie negali aiškiai 
atsakyti, vis kaitaliojasi be galo vie-
nas kitą įtarinėdami. Tad jau kurį 
laiką įprasti šiuolaikinio meno reiš-
kiniai tampa iki šiol gana tradiciš-
kai vertinusio savo mediją fotografų 
simpoziumo aptarimų objektu.

Kelios paskaitos priminė, kad ir 
pati nuolat technologiškai atsinau-
jinanti fotografija dažnai naršo po 
kitas sritis, tarsi ieškodama įkvė-
pimo. Dar XIX a. viduryje ji virto 
stereofotografija, kad apsimestų dio-
rama – trimate sustingusios mini-
tikrovės iliuzija, kurioje amžinybė 
įveikia laiko praeigą, persmelk-
dama žiūrovą mirties nuojauta. 
Iliuziją susikuria mūsų smegenys, 
kai akys siunčia iš dviejų skirtingų 
taškų matomo to paties vaizdo signa-
lus. Dainius Junevičius apžvelgė 

stereofotografijos raidą Lietuvoje 
nuo pat fotografijos išradimo iki 
dabartinių Liudo Parulskio foto-
manipuliacijų kuriant vilnietiškas 

„Baroko ir betono“ vizijas. Norėda-
mas ir žiūrovams perteikti erdvės 
efektą, jis rodė stereofotografijas, iš-
verstas į anaglifinį vaizdą, sudarytą 
iš dviejų priešingomis spektro spal-
vomis nudažytų ir persiklojančių to 
paties versijų. Žiūrovams pakako į 
tai pažvelgti pro specialius akinius, 
kuriuos užsidėjus viena akis žvel-
gia pro raudoną, kita – pro žaliai 
mėlyną filtrą. Senosios fotografijos, 
kurias anksčiau žiūrėjome kaip „pa-
veikslus“, virto tarsi teatro scenomis, 
kur žmonės – tokia pat butaforija 
kaip ir daiktai. 

O dabar fotografija krypsta į vir-
tualiąją tikrovę, kurios „medžiaga“ – 
abstraktūs skaičiai, bet vaizdas daž-
nai primena hiperrealistinę tapybą 
ar kiek paminkštintą fotografiją. 
Virginijus Kinčinaitis savo paskai-
toje kalbėjo apie keistą užribį (gal-
būt jau ir tampantį beveik centru), 
kai fotografuojama virtuali kom-
piuterinių žaidimų realybė, tarsi 
ji būtų mūsų gyvenamasis pasau-
lis. Kaip galima suprasti iš daugy-
bės jo parodytų serijų, čia fotogra-
fai mąsto apie tuos pačius dalykus 
kaip ir fiksuodami fizinę tikrovę: 
kuria architektūros taksonomijas, 
kritikuoja socialinę neteisybę, ty-
rinėja mirtį, atranda nefunkciona-
lias erdves ir t.t. Ta antrinė tikrovė 
keistai tuščia, lyg sterilizuotas mūsų 
trimatės tikrovės klonas, kuris gali 
mirti nuo menkiausio skaitmeninių 
technologijų „pūstelėjimo“. Bet tai 
yra ir mūsų mentaliteto projekcija, 
kurioje itin gerai išryškėja vaizduo-
tės įtrūkimai ir manijos, persekio-
jančios ir keičiančios mūsų visuo-
menę ir politiką. 

Dar giliau į ateities technologi-
jas neria jaunas menininkas Ignas 
Pavliukevičius, atlikęs prisistatymą 
kaip performansą. Pasinaudoda-
mas kompiuterio tarpininkavimu 
jis iš pradžių kalbėjo nusisukęs, 
o publikai rodė ekrane išdidintą 
savo veidą. Veidas slėpė ir kartu 
išpažino emocijas autoriui kalbant 
apie vaikystėje įdiegtą vyriškumo 
sampratą, kuriai jo sukurtoje ins-
taliacijoje atstovavo vertikaliai 
pakabintas motociklas, verkian-
tis alyva. „Nemokėdamas“ reikšti 
emocijų menininkas naudojasi ava-
tarais, verčia juos jausti ir mokytis 
išvengti kančių. Jei dirbtinis inte-
lektas vis dar atrodė tolimas ateities 
reiškinys, paskaitoje matėme, kaip 
kompiuteryje algoritminis kūnas 
vis greičiau suranda savo nukirstą 
galvą, verkiančią ir vemiančią juoda 
emocijų alyva kaip tas motociklas. 
Kitas kūrėjo antrininkas mokosi 

Ką gali kiekviena valytoja
Atkelta iš  1  psl .

N u k elta į  9  p s l .Fotografijos simpoziumo organizatorė Vilma Samulionytė

D. Sta nke vi či a u s  nuot ra u ko s

Ignas Pavliukevičius pristato savo kūrybą
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Rugsšviesmetis
Patricijos Gilytės instaliacijų paroda „Ekvinokcija“ KKKC Parodų rūmuose

Rosana Lukauskaitė

Rugsėjis pajūryje šiemet – kosminis 
mėnuo: Klaipėdos kultūrų komuni-
kacijos centro Parodų rūmuose du-
ris tą pačią dieną atvėrė Šiuolaiki-
nio meno mėnesiui skirtos parodos: 

„Moterys Mėnulyje“ ir Patricijos Gi-
lytės instaliacijų paroda „Ekvinok-
cija“, sudaryta iš šiemet Klaipėdoje 
sukurtos „Equinox K-7392“ ir Aus-
trijos miestui Lincui skirtos „Tri-
Galaxian L-4116“ (2014 m.).

Klaipėdietiškoji instaliacija re-
miasi Klaipėdos miestovaizdžiu 
kaip pagrindiniu įkvėpimo šalti-
niu. Skirtingais metų laikais uos-
tamiestyje gyvenusi menininkė 
stebėjo miestą kaip vienį ir kartu 
analizavo atskirus jo aspektus 
(garsus, spalvas, energijos bangas, 
skubėjimą), taip pat pastovias, lėtai 
besikeičiančias formas, t.y. archi-
tektūrą, bei pasikartojančias formas 

– marinistinius elementus. Savo pa-
stebėjimus ji perkėlė į vaizdus stab-
dyto kadro animacijoje (angl. stop 
motion), panaudojusi 7392 žvaku-
tes. Uždegant arba gesinant atskiras 
žvakutes buvo kuriamas vizualus 
miesto, kaip kintančio žvaigždyno, 
pasakojimas.

„Pagrindinė mano kūrinio vi-
zuali žinia – judėjimas, trajekto-
rijos. Miestą aš lyginu su galaktika. 
Jei nebūtų žmonių, miesto galak-
tika sustotų, neplauktų laivai, nu-
tiltų Biržos tilto dunksėjimas, ga-
tvės sustingtų ir liktų tik saulės 
metamo šešėlio judėjimas pastatų 
paviršiais... Ir tik kosminės galak-
tikos suktųsi toliau. Kiekvienas 

žmogus, judantis mieste, vykstan-
tis į darbą, keliaujantis krantine ar 
vedžiojantis šunį, vežantis prekes, 
ruošiantis kavą, renkantis šiukšles, 
stovintis ir laukiantis autobuso, ste-
bintis bangas pakrantėje, tampa 
miesto judesio, miesto gyvybės da-
limi, atskiru šviesotaškiu“, – parodą 
pristatančioje medžiagoje pasakoja 
menininkė.

Žiūrovas projekcijose ant sienos 
mato tik miestų įvaizdžius, savotiš-
kus jų kosminius atspindžius. Nors 
trimatėje kosmoso erdvėje žvaigž-
dės gali neturėti jokio realaus ry-
šio, žiūrint iš Žemės į nakties dangų 
jas galima sugrupuoti į tam tikras 
grupes, įžvelgti jų sukuriamas geo-
metrines formas, piešinius. Tokiu 
principu ir šios žvakutės, atskiri 
autonomiški objektai, geba kartu 
sukurti tam tikras formas, reikš-
minius laukus. Tai galėtų būti 
gera mūsų pačių metafora – ma-
nome esantys išskirtinės asmeny-
bės, vieninteliai ir nepakartojami, 
tačiau taip pat esame ir to paties 
didelio skruzdėlyno darbininkai, 
formuojantys miesto veidą savo 
judėjimu. Arba matricos lentelės 
nuliai ir vienetai, kai bent vienam 
dingus sutriktų visa sistema. Insta-
liacija sukelia emociją, panašią į tą 
keistą neišverčiamą jausmą „sonder“, 
įkvėptą vokiečių ir prancūzų kalbų 
ir reiškiantį staiga apėmusį gilų su-
vokimą, kad visi aplinkui, net ir ne-
pažįstamieji, einantys gatve, gyvena 
tokį pat unikalų ir sudėtingą gyve-
nimą kaip ir tu, net nesuvokdami to 
ypatingumo. Kaip jiems tai priminti?

Naktį žiūrėdami į tolimas miesto 
šviesas kartais pamirštame, iš kur 

jos sklinda, – mus pasiekia svetimų 
namų ir gyvenimų žiburiai. Kažkas 
įsijungęs šviesą galbūt skaito išsis-
kyrimo laišką arba verkia prisimi-
nęs skaudžius išgyvenimus, bet 
tai, ką mes matome už daugybės 
kilometrų, atrodo kaip džiugus 
gyvenimo šviesų festivalis. Neži-
nojimas kartais yra palaima. Ži-
nant per daug gali pradėti matyti 
aplinką kaip amžiną tragedijos foną 
nelyg eksperimentinės dokumenti-
kos režisieriaus Jameso Benningo 
kraštovaizdžio filmuose, kuriuose 
jis užfiksuoja ir perteikia landšaf-
tus, galinčius generuoti socialines, 
politines bei ekologines prasmes ir 
atskleisti istoriją – asmenines patir-
tis, kovą, smurtą ir ekologinius pra-
radimus. Tokio sujautrėjimo atveju 
geriau rinktis nomado kelią – ne-
prisirišti prie vienos vietos, atšaukti 
įsipareigojimo jai burtą.

Rudens lygiadienis tarsi da-
lija pasaulį į dvi dalis – šviesos ir 

tamsos. Mažėjant natūraliai švie-
sai, vis dažniau kliaunamės jos pa-
kaitalais. Gilytės kūrinyje žvakių 
gesinimas ir uždegimas turi tam 
tikrą kodą, šviesos ir tamsos algo-
ritmą bei vizualiai perduoda žinią. 
Mūsų žmogiškas įprotis visur atpa-
žinti tam tikrus simbolius paskatina 
vaizduotę ir lemia tai, kad kiekvie-
nas pikselis menininkės darbuose 
įgauna tam tikrą prasmę. Antropo-
logai net teigia, kad modernaus pa-
saulio nepaveikti čiabuviai, pirmą 
kartą išvydę vaizdus ekrane, jų ne-
atpažįsta – jie matą tik atskirus taš-
kus arba vienos spalvos laukelius, 
kurie jiems atrodo kaip beprasmis 
chaosas. „Ekvinokcija“ veikia mus 
atvirkštiniu principu – tarsi skatina 
įsižiūrėti į mažiausias detales, trum-
pam pamiršti bendrą vaizdą, pame-
dituoti sukoncentravus žvilgsnį į 
vienišos žvakutės liepsnos šokį.

Lietuvių mentalitetui, žinoma, 
žvakių jūra pirmiausia asocijuojasi 

su Vėlinių simbolika, bet šiuo 
atveju išėjusiųjų pagerbimo žen-
klas čia atstovauja gyviesiems ir jų 
nuolatiniam judėjimui, kvėpavimui, 
degimui, nerimui ir vidinei švie-
sai. Kaip ateiviška gyvybės forma, 
stebinti miesto gatves iš paukščio 
skrydžio ir viską matanti pro inf-
raraudonųjų spindulių kameros 
objektyvą, esame nustebinti šilu-
mos ir šviesos susibūrimu – kažkam 
galbūt tikrai esame niekas daugiau, 
tik deguonies vartotojai, per dieną 
vidutiniškai įkvepiantys dešimtis 
tūkstančių litrų oro ir visi kartu 
suformuojantys vieną didelį para-
zitinį židinį. Egzistencinį nerimą 
paaštrina ir kompozitoriaus, garso 
menininko Donato Bielkausko-Do-
nio sukurtas instaliacijos „Equinox 
K-7392“ garso takelis, laviruojantis 
tarp spengiančios kosmoso tylos ir 
industrinio kasdienybės triukšmo.

Vaikščiodamas tamsoje po paro-
dinę salę jautiesi anonimu, neįžiūri 
kitų lankytojų veidų, neatpažintum 
net jei ir gerai pažinotum juos, ma-
tai tik šviesų projekcijas, kartais nu-
gulančias ir ant žiūrovų siluetų, o 
atsisukęs į projektoriaus pusę gali 
būti trumpam apakintas šviesos 
srauto, prarasti orientaciją, netyčia į 
ką nors atsitrenkti ir pasijausti nesą-
moningai besiritinėjančiu dangaus 
kūnu. Bet taip nėra – mes turime 
savo likimą, savo trajektoriją, indi-
vidualų kelią, siūlą kosmoso raštų 
grandinėje. Įjungus šviesą ši visata 
laikinai pradingtų, nes gali egzis-
tuoti tik esant amžinam šviesos ir 
tamsos kontrastui.

Paroda veikia iki spalio 6 d. 

Patricija Gilytė, „Ekvinokcija“, kūrybinio proceso fragmentas

lipti begaliniais laiptais, tačiau vis 
krenta stengdamasis neužsigauti 
jautriausio organo, galbūt simbo-
lizuojančio kažką trapaus jo tapa-
tybės centre. Fotografiniai-mašini-
niai antrininkai čia jau yra ne tiktai 

„kūno tęsiniai“, bet ir to, ką anksčiau 
vadindavome „dvasia“, pakaitalai, 
padedantys priešintis likimui, prie-
šintis tikrovei, priešintis pačiam sau.

Pasipriešinimas jau nuo seno 
įgyja fotografinius pavidalus – 
dažnai tik jie mums ir būna pa-
siekiami. Pavyzdžiui, simpoziume 
mano pristatyta Aurelija Maknytė 
jau keletą metų fotografuoja „par-
tizaniškos“ bebrų kovos su kraš-
tovaizdžio formuotojais pėdsa-
kus, iš kurių galima suprasti, kas 
laimi – žmogus ar gamtos įvairovė. 
Laima Kreivytė Cooltūrisčių gru-
pės veiklos pristatymą pradėjo nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarų fotografijos – regis, ele-
mentaraus grupinio portreto, bet 
aktyvizmo kontekste jis irgi tampa 

pasipriešinimo performansu. Cool-
tūristės savu ruožtu priešinasi ten 
akivaizdžiai pademonstruotam 
faktui, kad į politiką 1918 m. buvo 
įsileisti vien vyrai. 2018 m. vasa-
rio 17-ąją pažymėdamos Lietuvos 
moterų protesto prieš nelygias tei-
ses šimtmetį, menininkės paskelbė 
feminisčių manifestą iš „Naručio“ 
viešbučio balkono (esančio greta 
Signatarų namų balkono, į kurį jų 
muziejus neįleido). Balkono turėklų 

nuotrauką pavertusios vėliava, jos 
neša manifesto tezes visur, kur dar 
neveikia lyčių lygybės principas – 
ne tik į Romą, bet ir į Mėnulį (jei 
netikite, pažiūrėkite filmą, dabar 
rodomą Klaipėdos kultūrų komu-
nikacijų centro parodų rūmuose). 

Tačiau netikėčiausia aktyvistė 
simpoziume buvo valytoja iš 
Glazgo – Edyta Majewska. Ji laimėjo 
projekcijų konkursą „Ateitys ir san-
kirtos“ ir taip gavo teisę prisistatyti 

Atkelta iš  8  psl .

Nidoje. Edyta užaugo Lenkijoje, kur 
net nedrįso studijuoti meno. Prieš 
daugiau nei dešimtmetį išsiskyrusi 
su vyru, ji su dukra išvyko į Didžiąją 
Britaniją, ėmėsi menkai apmokamo 
imigrantų darbo, o lygiagrečiai stu-
dijavo vizualiuosius menus. Už savo 
vaikystės prisiminimų videoinsce-
nizacijas ji gavo aukščiausius įverti-
nimus. Prasidėjus breksito epopėjai, 
Edyta sukūrė instaliaciją, reflektuo-
jančią daugelio imigrantų iš Rytų 
Europos patirtį. Ji prisiminė lenkų 
karius, padėjusius anglams laimėti 
prieš nacius ir čia pasilikusius, pri-
siminė savo draugę lietuvę, mokiu-
sią ją kalbos, prisiminė savo likimo 
draugus, dažnai sunkiai dirbančius, 
bet nematomus šalyje, kuri tik ir lau-
kia progos jų atsikratyti. Kiekvieną 
prisiminimą įvaizdinusias foto-
grafijas ji sumažino iki vieno kva-
dratinio centimetro, padaugino ir 
sukūrė tarsi ornamentuotus tapetus 
ant sienų. Norint pamatyti, iš kokių 
elementų sukurtas tas grožis – įžiū-
rėti nematomus žmones, tenka pa-
sinaudoti didinamuoju stiklu. 

Edytos pasiūlyta vaizdinė metafora 
prasmingai užbaigė simpoziumą, 

nes čia taikliai panaudota „tra-
dicinė“ fotografija tapo kritikos 
įrankiu, o kartu – ir įtaigiu esteti-
niu objektu. Jos pavyzdys taip pat 
išsklaidė galbūt ne vieną klausytoją 
apsėdusią neviltį, esą jau viskas pra-
rasta, esą per daug vaizdų ar ko nors 
per mažai. Gal ir ne kiekviena va-
lytoja gali laimėti fotografijos kon-
kursą, bet kiekvienas fotografas gali 
ką nors naujo išmėginti ir duoti 
laisvę vaizduotei.

Uždarant simpoziumą „Kaš-
tono“ baro ekrane slinko trimačių, 
nuo mūsų galvų nuskenuotų baltų 
portretų juosta. Technologijos mus 
akimirksniu pavertė būsimais gip-
siniais biustais ir jų eisena atrodė 
makabriška, jau dabar paverčianti 
fotografų, kritikų, kuratorių, teore-
tikų susitikimą tolimu, nebyliu pri-
siminimu. Galbūt tai ir yra fotogra-
fijos technologijos apoteozė – ji jau 
nebesiūlo gyvos tikrovės surogatų, 
bet iškart įpaminklina. Kad išsi-
vadavę iš susireikšminimo kančių 
pradėtume kurti. 

Agnė Narušytė

Iš Ričardo Šileikos projekto
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D a i l ė

Ten, kur Skroblaus vingiai
Iš kelionių dienoraščio 

Rūta Ostrovskaja

Traukinys į Marcinkonis iš Vilniaus 
važiuoja triskart per dieną. Vaizdas 
pro langą toks, jog nustoji vėpsoti 
į telefoną. Ankstyvieji miško gė-
rybių rinkėjai su pilnais krepšiais 
kantriai sėdi ir laukia to vieninte-
lio namo parvešiančio traukinio, 
o mes besimarkstydamos priešais 
saulę, žaidžiančią lieknuose pušų 
kamienuose, pasiekiame kelionės 
tikslą – medinukė carinio laiko-
tarpio Marcinkonių traukinių sto-
tis atvertomis durimis pasitinka 
mus ir vos kelis atvažiavusius. Ga-
lutinė maršruto stotelė, traukinys 
nustoja triukšmauti ir ore pakimba 
tokia tyla, jog pajunti, kad laikas čia 
teka visai kitaip nei Vilniuje, o orą 
norisi valgyti gabalais.

Pagaliau ištesėjau prieš kokius 
trejus metus sau ir savo buvusiai 
bendramokslei Laurai duotą pažadą 
apsilankyti. Laura (Garbštienė – red. 
past.) gyvena 15 km nuo Marcin-
konių ir augina avis, dar ji verpia, 
o vilnonius siūlus dažo augalais. 
Organizuoja ir įgyvendina keistai 
įdomius meninius projektus (pvz., 
verpimo ratelių koncertus) ir turi 
nuostabią be pavadėlio lakstančią 
kalytę Bangą.

Važiuodama visiškai nežinojau, 
ko tikėtis iš kelių dienų tame Dzūki-
jos kampelyje, tačiau boluojantis se-
nosios stoties lange lapas jau skelbė 
tos dienos renginių programą, pava-
dintą „Skroblaus vingiais“. Žemiau 
paaiškinta, kad Marcinkonių trau-
kinių stoties laukiamoji salė tampa 
kūrybos, parodų, susitikimų, klau-
simų, prasmių ir tinklų mezgimo 
vieta. Ir tikrai – akyse vyko salės 
transformacija: vidun buvo nešami 
kvepiantys švendrai ir oranžinėmis 

uogomis degančios šermukšnių ša-
kos, eksponuojami paveikslai ir kiti 
simpoziumo metu atlikti darbai bei 
ruošiamas maistas. Ne tik laukia-
moji salė, bet ir langai bei tarpulan-
giai tapo ekspozicine erdve.

Pirmiausia akį patraukė žalsvų 
tonų paveikslai ir atėjo į galvą min-
tis, kad šie darbai tarsi nepavaldūs 
laikui – niekaip negalėjau jų pri-
skirti kažkuriam konkrečiam lai-
kotarpiui. Visą ciklą sieja koloritas, 
darbai tarsi labai panašūs, tačiau 
juos skiria subtilūs niuansai, at-
skleidžiantys upelio Skroblaus grožį. 
Dėl savo unikalumo Skroblus yra 
saugomas įsteigtame gamtiniame 
rezervate, į kurį patenka ir Rudne-
lės kaimas. Šioje draudžiamoje lan-
kytis vietoje gyvenusi dailininkė 
Gražina Didelytė įkūrė savo kūry-
bos galeriją. Jos niekur niekam ne-
matytas kūrinių ciklas „Skroblaus 
vingiai“ įkvėpė surengti simpozi-
umą kaip platformą naujiems gam-
tiniams ir kultūriniams vietos po-
kyčiams apsvarstyti.

Parodos kuratorė Laura Garbš-
tienė užsiminė: „Apie dailininkę 
žinau iš ją asmeniškai pažinojusių 
draugų pasakojimų. Apie tai, kaip ji 
prie Skroblaus gyveno. Tokia sudie-
vinta kažkokia pasirodė atsiskyrėlė, 
kurią vadina pasaulinio garso, nors 
tas garsas gal ir periferinis meno 
scenos atžvilgiu. Mes jos darbų ci-
klą „Skroblaus Vingiai“ pamatėm 
ir įrėminom tik prieš pat parodą. 
Man patiko Gražinos Didelytės ėji-
mas išilgai Skroblaus, aš pritaikiau 
jį kaip simpoziumo temos plėtotę.“

Visa likusi ekspozicijos erdvė už-
pildyta simpoziume dalyvavusių 
menininkių Mildos Laužikaitės, 
Rūtos Spelskytės, Saulės Urbana-
vičiūtės, Rasos Žmuidienės dar-
bais, apie kuriuos renginio metu 

kalbėjo menininkės, pasakoda-
mos apie unikalią simpoziumo 
patirtį, susijusią su upelio, augalų 
ir gyvūnų pažinimu. Klausydama-
sis simpoziumo dalyvių pradedi 
pavydėti jų potyrių, o pristatomi 
darbai prabyla kita kalba. Taip pat 
parodoje eksponuojama laikraščio 
skiautė su Zitos Mažeikaitės eilė-
raščiu, dedikuotu kaimynei Didely-
tei, ir geologo Gedimino Motuzos, 
lydėjusio Skroblumi simpoziumo 
dalyvius, Skroblaus aukštupio ma-
žųjų vietovardžių žemėlapis. Greta 
pateiktas sąrašas vietų pavadinimų, 
skambančių kaip sena užmiršta, bet 
pažįstama: Aukštakalnis, Cicnaginė, 
Golia, Kurpikai, Pagolys, Prūtai, Pa-
skersbalė ir kt. 

Laukiamosios salės langai „išsi-
liejo“ Saulės Urbanavičiūtės akvare-
lėmis, o laukiamosios salės erdvėje 
eksponatu tapo ir sena spinta, jos 
viduje Milda Laužikaitė pateikė 
savo vizualinį metraštį, kuriame 
atrasite mąstymo ir giliosios eko-
logijos sąvokas, filmuotą povande-
ninį Skroblų ir byrantį smėlį. 

Menininkės Rūtos Spelskytės pa-
sakojimas ir savo darbų pristatymas 
užbūrė. Pirmą kartą išgirstu apie 
Myrmeleon formicarius (lot.) – skruz-
džių liūtą, kurio kartoninis mode-
lis puikuojasi ant sienos (14 pav.). 
Šis labai įdomus vabzdys visiškai 
nepanašus į liūtą, gyvena smėlyje 
ir minta daugiausia skruzdėlėmis. 
Rūta pasakoja: „Dienomis man 
klijuojant skruzdžių liūtą, visas 
ant grindų nukritusias popieriaus 
atraižas surinkdavo didelės rudos 
skruzdėlės. Po mano darbo stalu, 
esančiu Marcinkonių klebonijoje, 
kunigo kambaryje, jos konstravo 
popierinį skruzdėlyną. Kaip sim-
boliškai skruzdėlės sulaužė grandi-
nės taisyklę: skelbdamos gyvenimo 

šventę, jos kruopščiai statėsi naujus 
namus iš savo priešo „kūno dalių“. 
Kitos dienos rytą turėjome gali-
mybę įvertinti jų triūsą, nes nakvo-
jome po tuo pačiu klebonijos stogu.“ 

Kontekstualumo parodos atida-
rymui suteikė susitikimas ir dis-
kusija su aplinkosaugininku Žy-
mantu Morkvėnu, taip pat Aistės 
Andriušytės paskaita apie medinę 
kaimo architektūrą. O kad nesė-
dėtume pastate diskutuodami apie 
jungtis tarp meno ir gamtos tyri-
nėjimų, veiksmas persikėlė į vaka-
rėjantį Čepkelių raistą, kurio fone 
filosofas Gintautas Mažeikis skaitė 
paskaitą keistu sudėtingu pavadi-
nimu – „Simbolinio mąstymo tra-
jektorijos ir konfigūracijos: navi-
gacijos problema“. Į vakaro šviesą 

Nijolė Nevčesauskienė

Rugsėjo 5 d. Vytauto Kasiulio dai-
lės muziejuje atidaryta spalviniais 
pliūpsniais pulsuojanti vyresnės 
kartos abstrakcionistų, konkrečiojo 
meno atstovų iš Pietų Vokietijos, 
Miuncheno dailės akademijos 
absolventų Ingrydos Suokaitės ir 
Rolando Helmerio paroda „Abs-
traktu – geometriška – konkretu“ 
(kuratorė Nijolė Nevčesauskienė, ar-
chitektė Ieva Glumac). 

Helmerio kūrybą maždaug apie 
2000-uosius stažuotėje Miuncheno 
dailės akademijoje yra atradusi dailė-
tyrininkė Laima Laučkaitė-Surgailienė. 
Šios pažinties rezultatas – jos straips-
nis Helmerio kūrybos albume (Roland 
Helmer Werkverzechnis 1960–2003).

Apie Ingrydos Suokaitės kūrybą 
Lietuvos žiūrovai sužinojo 2017 m., 
kai ji surengė savo parodą „Spalvų 
ribos“ Vilniaus paveikslų galerijoje 
ir daugiau kaip 70 tapybos ir gra-
fikos kūrinių padovanojo Lietuvos 
dailės muziejui. Paroda yra šeimos 
dueto pasirodymas: skirtingų cha-
rakterių ir temperamento dailinin-
kus sieja aistra spalvoms. Helmeris 

„meninę idėją pirmiausia suformu-
luoja savo mintyse, tik paskui ją 
pasitikrina sukurtame paveiksle“. 
Suokaitė teigia, kad jai įkvėpimas 
atsiranda impulsyviai, o vaizdinių 
šaltinis visada yra gamta, tačiau 
apibendrinama ir stilizuojama iki 
abstrakčių kompozicijų. 

Helmeris (g. 1940), 1961–1967 m. 
studijuodamas Miuncheno dailės 
akademijoje pas profesorius Ernstą 

Geitlingerį (1895–1972) ir Georgą 
Meistermanną (1911–1990), susipa-
žino su konstruktyvistinio meno 
principais. Šioje parodoje ekspo-
nuojami jo 1963–2015 m. sukurti 
33 kūriniai, iš kurių – 23 grafikos 
(šilkografija), 8 tapybos technika 
(vaško kreidelės) sukurtos kom-
pozicijos bei vienas erdvinis tapy-
bos darbas. Abstrakti, optinio meno 
principais grįsta Helmerio tapyba 
ir skulptūros objektas atskleidžia 
menininko kūrybos raidą nuo Bau-
hauzo mokyklos suformuluotų aiš-
kių formų, glotnių ir lygių paviršių, 
apibrėžtų spalvinių tonų pasirin-
kimo idėjų iki erdvinių spalvinių 
sprendimų. Jo darbų formų įvairovę 
per pastaruosius metus keičia sferi-
niai kryžiaus-kryžmos sprendimai, 
vertikalių ir horizontalių sankirtos, 

skirtingo pločio spalvinių linijų 
kompozicijos. Parodoje atsisklei-
džia kūrybos raida, inspiruota abs-
trakčių geometrinių formų, Theo 
Van Doesburgo konkrečiojo meno 
idėjų, Pieto Mondriano bei Jack-
sono Pollocko abstraktaus ekspre-
sionizmo tapybos idėjų. 

Suokaitė parodoje eksponuoja 17 
naujausių tapybos drobių bei ko-
liažų. Dailininkė atsiskleidžia iš-
grynintomis, skambiomis spalvi-
nėmis dermėmis, aiškių formų ir 
konstruktyvios kompozicijos dar-
bais. Ji kuria naudodama įvairiau-
sias ryškias spalvas ir pastozines 
jų plokštumas, tarsi įkūnydama 
savo mokytojo Georgo Meister-
manno mintį – „Žmogaus gyve-
nimas apgaubtas spalvų“. Suokaitė 
kartu su vyru yra surengusi parodą 

Vokietijoje, kur jos kūriniai pava-
dinti sonoro (it. „skambiai, skar-
džiai“), o Helmerio – spiccato (it. 

„stiprus“). Jų abiejų plastiniai kūry-
bos garsai ir šioje parodoje skamba 
darniai, aiškiai ir skirtingomis 
intonacijomis. 

Paroda veikia iki lapkričio 17 d.

buvo ištempti pinčiukai, būrėjos, 
kūlgrindos ir kitokia velniava, bet 
buvo nepaprastai smagu. Viešnagę 
raiste simboliškai užbaigė rengi-
nių dalyviai, ragaudami bruknes ir 
basi maklinėdami po rudenėjančią 
gamtą. Renginys baigtas senojoje 
stotyje, kur skambėjusius indiškos 
muzikos – Bansuri fleitos (Adomas 
Tyloje) ir tablos (Bernardas Janaus-
kas) – garsus sugėrė užgriuvusios 
sutemos. Jei norite pamatyti parodą, 
sėskite į traukinį ir važiuokite, o 
senojoje stotyje jus visad pasitiks 
Laura ir kalytė Banga. 

Paroda veikia šeštadieniais ir sekma-
dieniais 12–17.30 arba susitarus tele-
fonu 8 614 16255.

Vokiškos abstrakcijos efektas
Ingrydos Suokaitės ir Rolando Helmerio paroda Vytauto Kasiulio dailės muziejuje

Mildos Laužikaitės kūrinio fragmentas

Roland Helmer, „Apskritimo variacija 
A. Juoda, geltona“. 1965–2007 m.
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K i n a s

Skirtingų požiūrių įvairovė
Prasideda 44-asis Lenkų vaidybinių filmų festivalis Gdynėje 

Živilė Pipinytė

Pirmadienio vakarą Gdynėje nau-
jausiu Agnieszkos Holland filmu 

„Pilietis Džounsas“ („Obywatel Jo-
nes“) atidaromas 44-asis Lenkų 
vaidybinių filmų festivalis. Pagrin-
diniame konkurse – devyniolika 
filmų. Jų autoriai – ir lenkų kino 
klasikai, ir debiutantai.

Peržvelgus programą krinta į akis, 
kad kūrėjai lieka ištikimi pastarai-
siais metais vis labiau lenkų kine 
vyraujančiai istorijos (nebūtinai 
Lenkijos) temai. „Piliečio Džounso“ 
herojus – anglų žurnalistas, pirmas 
parašęs apie Ukrainą siaubiantį ho-
lodomorą. Režisierė neslepia, kad 
Jonesas buvo bene vienintelis no-
rintis paskelbti pasauliui tiesą apie 
Stalino režimą. 

Władysławo Pasikowskio filmo 
„Kurjeris“ („Kurier“) herojumi 
tapo taip pat realus žmogus – Ja-
nas Nowakas-Jeziorańskis, Ar-
mijos Krajovos kurjeris Antrojo 
pasaulinio karo metais, vėliau – 
politikas, žurnalistas, „Laisvės ra-
dijo“ direktorius. Filme rodomas 
vienas jo gyvenimo epizodas, kai 
1944-ųjų vasarą kurjeris iš Lon-
dono turi pristatyti svarbią žinią 

rengiamo Varšuvos sukilimo va-
dams, o jo tyko vokiečių žvalgyba. 

Vienas laukiamiausių Gdynės 
filmų – ne vienus metus kurti Da-
riuszo Gajewskio „Legionai“ („Le-
giony“), pasakojimas apie kartą, 
kuri 1914–1916 m. kovojo dėl ne-
priklausomos Lenkijos valstybės 
atgimimo. Filme rodomi jaunuoliai, 
suvokiantys, kad savo svajones ga-
lės įgyvendinti tik laisvoje Lenkijoje. 

Dar anksčiau rutuliojasi biogra-
finio filmo apie legionų vadą ir bū-
simą nepriklausomos valstybės vir-
šininką veiksmas. Michało Rosos 

„Piłsudskis“ („Piłsudski“) prasideda 
1901-aisiais, kai pabėgęs iš psichia-
trijos ligoninės, kurioje apsimeti-
nėjo bepročiu, Józefas Piłsudskis 
vėl pradeda vadovauti lenkų išsi-
vadavimo pogrindžiui. Kitų Len-
kijos socialistų partijos narių laiko-
mas teroristu, filmo herojus gamina 
bombas, rengia pasikėsinimus ir 
kitokias akcijas, kurių tikslas – ne-
priklausoma Lenkija. Pagrindinį 
vaidmenį filme, kurį spalį Vilniuje 
rodys ir Lenkų filmų festivalis, su-
kūrė Borysas Szycas. 

Daug laukiu iš įdomaus, bet re-
tai filmus kuriančio režisieriaus 
Marcino Krzyształowicziaus filmo 

„Ponas T.“ („Pan T.“). Jis perkels į 

1953-iųjų Varšuvą, miestą, kuriame, 
pasak filmo anotacijos, viskas yra 
įmanoma. Atmosfera čia kupina 
nerimo, kontrolė ir skundai saugu-
mui – įprasta kasdienybės dalis, bet 
bažnyčios rūsiuose galima išgirsti 
džiazą... Filmo herojus yra žinomas 
rašytojas. Jis gyvena iš korepetito-
riaus amato, tačiau saugumas įtaria, 
kad rašytojas planuoja susprogdinti 
garsiuosius Kultūros rūmus (beje, 
stovinčius iki šiol), ir pradeda sekti 
kiekvieną pono T. žingsnį. Tokioje 
absurdiškoje tikrovėje jam sunku 
bus išsaugoti sveiką protą.

Apie šių dienų tikrovę, kurioje 
inteligentui taip pat sunku išlikti 
savimi, – ir laukiamiausias mano 
šių metų Gdynės filmas, Xawery 
Żuławskio „Paukščių kalba“ („Mowa 
ptaków“), sukurtas pagal režisie-
riaus tėvo Andrzejaus Żuławskio 
prieš mirtį sūnui įteiktą scenarijų. 
Tai trisdešimtmečio polonisto, ku-
ris išmestas iš darbo turi naujai su-
sidėlioti gyvenimą, istorija. Kuriant 
filmą dalyvavo ir daug Andrzejaus 
Żuławskio bendradarbių, filmuota 
jo namuose, o pagrindinius vaidme-
nis sukūrė Jaśmina Polak, Sebastia-
nas Fabijańskis, Danielis Olbrychs-
kis, Andrzejus Chyra.

Garsius lenkų aktorius Januszą 
Gajosą, Andrzejų Seweryną, Ol-
gierdą Łukaszewiczių, Mateuszą 
Kościuszkiewiczių į filmą „Solid 
Gold“ pakvietė Jacekas Bromskis. 
Naujasis tarsi pratęsia pastarųjų 
metų Bromskio filmų „tradiciją“, 
kai detektyvinis siužetas susieja-
mas su Lenkijoje didelio atgarsio 
sulaukusiomis politikų bylomis 
ar glaudžių verslo ir saugumo ry-
šių skandalais. Lenkijos žiūrovams 
filmo pavadinimas, be abejo, sukels 
asociacijų su ne tokia sena finan-
sine afera, į kurią netiesiogiai buvo 
įpainiotas ir Donaldas Tuskas.

„Platinos liūtais“ už gyvenimo ir 
kūrybos nuopelnus šiemet bus pa-
gerbtas režisierius Krzysztofas Za-
nussi. Ta proga rengiama ir nedidelė 
jo ankstyvųjų filmų retrospektyva. 
Šiemet nebebus eksperimentiniams 
filmams skirto „Ypatingo žvilgsnio“ 
konkurso – sugrįžta prie tradicinės 
festivalio sekcijos „Lenkų kino pa-
norama“, kurioje rodomi per me-
tus Lenkijoje sukurti filmai, labiau 
skirti masinei auditorijai. Kaip vi-
sada, daug įdomių peržiūrų žada 

„Polonicos“ programa. Joje rodomi 
užsienio filmai, prie kurių atsi-
radimo prisidėjo ir lenkų kūrėjai. 
Daug dėmesio bus skirta ir restau-
ruotiems lenkų filmams bei jų kūrė-
jams. Jau tradicija tapo naujų knygų 

pristatymai bei susitikimai su jų au-
toriais. Bus paminėtas ir garsiosios 
Dokumentinių bei vaidybinių filmų 
studijos (WFDIF) Varšuvoje, su ku-
ria bendradarbiavo ir lietuvių ki-
nematografininkai, 70-metis. Bus 
parodyta didžiulė studijoje sukurtų 
filmų programa. 

Likimo ironija, kad festivalio iš-
vakarėse paskelbtas lenkų kultū-
ros ministro sprendimas visas ša-
lies kino studijas bei susivienijimus 
sujungti į vieną gigantišką darinį. 
Tad gal šiųmetis festivalis Gdynėje 
bus paskutinis, kai galima pasigro-
žėti visais skirtingų studijų bei au-
torių sukurtų filmų privalumais bei 
požiūriais.

„Paukščių kalba“

„Piłsudskis“

Lietuva pristato „Oska-
rui“ Audriaus Stonio ir 
Kristinės Briedės filmą 
„Laiko tiltai“

Paaiškėjo šių metų Lietuvos preten-
dentas siekti prestižinio „Oskaro“. 
JAV kino meno ir mokslo akade-
mijos patvirtintos „Oskaro“ komisi-
jos Lietuvoje sprendimu šiemet juo 
tapo lietuvių režisieriaus Audriaus 
Stonio ir latvių režisierės Kristi-
nės Briedės dokumentinis filmas 

„Laiko tiltai“. Dokumentinį filmą 
siekti „Oskaro“ Lietuva nominavo 
antrus metus iš eilės, jis gali daly-
vauti dviejose kategorijose: geriau-
sio tarptautinio ir dokumentinio 
filmų nominacijose.

Šiemet pretendento į „Oskarą“ 
atranka buvo itin aktyvi: komisija 
Lietuvoje vertino penkis filmus, tai 
iki šiol didžiausias filmų kandidatų 
skaičius. Dėl teisės pretenduoti į 

prestižinį apdovanojimą geriausio 
tarptautinio filmo kategorijoje Sto-
nio ir Briedės „Laiko tiltai“ varžėsi 
su Marijos Kavtaradzės filmu „Išgy-
venti vasarą“, Raimundo Banionio 

„Purpuriniu rūku“, Tomo Vengrio 
„Gimtine“ ir naujausiu Igno Jonyno 
darbu „Nematoma“.

Pasaulinio pripažinimo tarptau-
tiniuose festivaliuose jau sulaukusio 

Stonio ir Briedės filmo pasaulinė 
premjera įvyko pernai Karlovi Varų 
kino festivalyje, konkursinėje doku-
mentinių filmų programoje. Popu-
liariausiame Čekijos interneto žinių 
portale „Novinky“ „Laiko tiltai“ pa-
teko į 10-ies geriausių Karlovi Varų 
festivalio filmų sąrašą, o Šanchajaus 
tarptautiniame A klasės festivalyje 
pelnė pagrindinį apdovanojimą 

„Auksinė taurė“ kaip geriausias do-
kumentinis filmas.

„Laiko tiltai“ pasakoja apie Balti-
jos šalių poetinį dokumentinį kiną 
ir jo kūrėjus. Tai kinematografinė 
esė, dialogas tarp kelių kino kartų, 
tiltas tarp praeities ir dabarties. Sto-
nys yra sakęs, kad šis filmas – tai 
meilės laiškas jo mokytojams, iš ku-
rių jis mokėsi kino kalbos.

Sprendimą dėl Lietuvos preten-
dento slaptu balsavimu priėmė Lie-
tuvos „Oskaro“ atrankos komisija. 
Ją šiemet sudarė komisijos pirmi-
ninkė kino kritikė Živilė Pipinytė, 
režisierė ir prodiuserė Giedrė Žic-
kytė, režisierius Linas Mikuta, ani-
macinio kino kūrėjas ir prodiuseris 
Valentas Aškinis, kino kritikė Santa 
Lingevičiūtė, prodiuserė Ieva Nor-
vilienė ir kompozitorius Kipras 
Mašanauskas.

Tapusio oficialiu Lietuvos preten-
dentu į „Oskarą“, Stonio ir Briedės 
filmo „Laiko tiltai“ laukia nemažai 
iššūkių. Nuo lapkričio iki sausio 

Kronika
mėnesio Akademijos komitetai 
iš visų pasaulio šalių nominuotų 
pretendentų atrinks devynis ge-
riausius užsienio šalių filmus. Iš jų 
sausį antruoju balsavimu bus tvir-
tinamas finalinis penketukas, ku-
ris ir pateks į galutinį nominuotų 
filmų sąrašą, ir tik vienas jų pelnys 

„Oskarą“.
Pirmieji Lietuvos pretendento į 

„Oskarą“ geriausio filmo užsienio 
kalba kategorijoje rinkimai vyko 
2006 metais. Pernai Lietuvai ats-
tovavo dokumentinis Arūno Ma-
telio filmas „Nuostabieji lūzeriai. 
Kita planeta“.

JAV kino meno ir mokslo aka-
demijos „Oskaro“ premijų teikimo 
92-oji ceremonija vyks 2020 m. va-
sario 25 dieną.

Pretendento į „Oskarą“ rinkimų 
atranką organizavo Lietuvos kino 
centras ir Lietuvos kinematografi-
ninkų sąjunga.

LKC inf.

„Pilietis Džounsas“

Kadras iš Audriaus Stonio ir Kristinės Briedės filmo „Laiko tiltai“
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K i n a s

Motinos žemė
Nauji filmai – „Gimtinė“

Živilė Pipinytė

Angliškas Tomo Vengrio filmo 
„Gimtinė“ (Lietuva, 2019) pavadi-
nimas „Motherland“ tiksliau api-
brėžia filmo esmę: paaugliui Kovui 
(Matas Metlevski) mama Viktorija 
(Severija Janušauskaitė) tiek daug 
pasakojo apie savo gimtinę, kad 
berniuko galvoje Lietuva yra pir-
miausia motinos žemė. Tai pasakų 
žemė – neatsitiktinai filmą pradeda 
ir baigia parabolė apie miške pa-
siklydusią mergaitę. Vengris rodo, 
kaip, lėktuvui nusileidus Vilniaus 
oro uoste, ši žemė pamažu įgyja 
konkrečių vietų ir žmonių pavidalą, 
prisipildo nerimo, įtampos, berniu-
kui ne visada suprantamų konfliktų, 
žodžių, daiktų. Vengris visą filmą 
išsaugo subjektyvų Kovo žvilgsnį, 
bet kartu rodo dvigubą jo inicia-
ciją – į keistą lietuvišką tikrovę ir į 
suaugusiųjų pasaulį. 

Viktorijos ir Kovo kelionės tikslas 
konkretus: Lietuvoje atkurta nepri-
klausomybė, ir Viktorija tikisi at-
gauti sovietų nusavintą tėvų žemę. 
Jai pasirengęs padėti jaunystės laikų 
meilė Romas (Darius Gumauskas). 
Tačiau 1990-kelintųjų Lietuvą dar 
sunku pavadinti nauja šalimi, nors 
ir prasidėjo nuosavybės restitucija. 
Valdininkai nieko nesprendžia be 

kyšių ir pažinčių, vyksta, švelniai 
tariant, keista privatizacija, o Vik-
torijos giminės įsižeidę, nes taip pat 
pretenduoja į išlikusią nuosavybę. 
Viktorijos viltys griūva pamažu, bet 
nuosekliai. 

Lietuvių kine, regis, anksčiau 
nė nebuvo tokio sudėtingo moters 
paveikslo ir tokio daugiaprasmio 
vaidmens. Severija Janušauskaitė 
tiksliai perteikia nykstančią Vikto-
rijos viltį pamiršti santuokoje patirtą 
pažeminimą ir pradėti gyvenimą iš 
naujo. Jos žvilgsniai, gestai vis labiau 
išduoda situaciją ties nevilties riba, 
bet Viktorija tvardosi, lyg iš inerci-
jos vis traukia prie krūtinės nešio-
jamą piniginę, bando save įtikinti, 
kad viskas bus gerai. Tik kad ne-
numatytų aplinkybių nulemta iliu-
zijų griūtis vis labiau neišvengiama. 
Moters nusivylimą Romu paskatina 
jo santykiai su naujųjų laikų šeimi-
ninkais – įtartinu verslininku (pui-
kus Lino Ryškaus pasirodymas) ir 
jo parankiniu. Galiausiai Viktorijai 
lieka tik tai, kas, matyt, ir yra svar-
biausia, – meilė sūnui, kurią matome 
kiekviename jos geste, prisilietime, 
žvilgsnyje, ir noras jį apsaugoti nuo 
asmeninio pasaulio griūties. Viktori-
jos dramą aktorė atskleidžia subtiliai, 
lyg užuominomis ir, svarbiausia, ne 
žodžiais, kurie lietuvių kine dažniau-
siai meluoja.

Įdėmiai stebėdamas ir bandyda-
mas suprasti tikrovę, į kurią buvo 
įmestas, Kovas pradeda suvokti, 
kad tėvai skiriasi, mato, kad mama 
tikisi suartėti su Romu, kurio paža-
dai nebus įgyvendinti, nes apgriu-
vusiame dvare gyvena kita šeima. 
Įtampą tiksliai perteikia meistriška 
šviesios atminties operatoriaus Au-
driaus Kemežio kamera – kadre vir-
pantis oras, peizažai, skurdūs butai, 
regis, taip pat pritvinkę nerimo ir 
neigiamų emocijų. Net ir poetiškai 
nufilmuota lietuviška vasara kartais 
atrodo atšiauri. 

Pasakojamą istoriją matome 
Kovo akimis, todėl ji atrodo fragmen-
tiška, nors kartais pernelyg su-
reikšminamos detalės, pavyzdžiui, 
Kovo vaikams dalijama kramtomoji 
guma pateikiama beveik kaip kito 
pasaulio, iš kurio jis atvyko, sim-
bolis. Fragmentiški ir jo tariamos 
seksualinės iniciacijos momentai, 
kurie man pasirodė banalūs ir filmo 
istorijai nelabai reikalingi. Kur kas 
įdomiau stebėti Kovo ir Romo duk-
ters Marijos (Barbora Bareikytė) 
santykius, kuriuos tiksliai apibū-
dina mergaitės frazė, kad jie nie-
kad nebus brolis ir sesuo. 

10-asis praėjusio amžiaus de-
šimtmetis dar tik pradeda atsirasti 
vaidybiniame lietuvių kine ir seria-
luose. Priešingai nei Eglės Vertelytės 

„Stebuklas“, Vengrio filmas nesiūlo 
vulgaraus nesenos praeities supa-
prastinimo. Tačiau „Gimtinei“ pri-
stigo labiau „suveržto“ pasakojimo, 
tai pabrėžia ir kartais ilgam su-
stingstantis ritmas. Filme yra per-
sonažų, kurių funkcija – ne stum-
telėti veiksmą pirmyn ar atskleisti 
Viktorijos ir jos sūnaus santykius su 
giminaičiais, bet tik paliudyti vieną 
ar kitą 10-ojo dešimtmečio realiją, 
laiko kontekstą. Dainiaus Gaveno-
nio personažas, regis, reikalingas 
tik tam, kad primintų apie neseniai 
pasibaigusį karą Afganistane, ilius-
tratyvūs ir rusakalbiai dvaro gyven-
tojai ar degtine piktnaudžiaujantys 
kaimo paaugliai. 

Kita vertus, suomiškos pirties, 
maudynių ežere ar pobūvio su gi-
minaičiais, kurių kiekvienas tikisi 
dovanos iš Amerikos, o viena tetulė 
aikčioja vartydama pornografinį 
žurnalą, epizodai taikliai perteikia 
lietuvišką mentalitetą. „Gimtinėje“ 

Mėgstu kokybiškus dienraščius. 
Lietuvoje jų nebeliko, tik įprotis 
niekur nedingo, todėl kelis prenu-
meruoju internete. Bet lietuviškų 
dienraščių likimas pamokomas: 
norėdamas įtikti kvailai masei, už-
sidirbti įtakos, valdžios bei pinigų, 
neišvengiamai atsidursi šiukšlyne. 
Gera pamoka – ir Steveno Spiel-
bergo filmas „Valstybės paslaptis“ 
(TV3, 21 d. 21 val.). Pagrindiniai 
filmo herojai – „The Washington 
Post“ leidėja Kay Graham (Meryl 
Streep) ir dienraščio redaktorius 
Benas Bradlee (Tom Hanks). 

„Valstybės paslapties“ veiksmas 
prasideda 1971-aisiais, kai „The Post“ 
konkurentai dienraštis „The New 
York Times“ išspausdina valstybės 
sekretoriaus Roberto McNamaros 
užsakymu parengtą slaptą ataskaitą 
apie JAV ir Vietnamo santykius, va-
dinamuosius „Pentagon Papers“, ir 
kyla skandalas, kurį kursto prezi-
dentas Richardas Nixonas. Atas-
kaita apima kelis dešimtmečius 
ir liudija, kad JAV nuolat kišosi į 
Vietnamo politiką, pradėjo karą, 
kuris trunka jau ne vienus metus 
ir yra vis labiau pralaimimas. Teis-
mas priverčia „The New York Ti-
mes“ nutraukti dokumentų publi-
kavimą, bet šie atsiduria „The Post“ 

žurnalistų rankose. Tada ir kyla 
konfliktas tarp Graham ir valdybos, 
mat norėdama užtikrinti žurnalis-
tikos kokybę ir mokėti dvidešimt 
penkiems žurnalistams, ji rengiasi 
parduoti laikraščio akcijas biržoje. 
Skandalas, areštas, teismo procesas 
gali pakenkti dienraščiui. Gali nu-
kentėti ir Graham, nes „The Post“ 
buvo jos tėvo nuosavybė. Graham 
šeima visada priklausė Vašingtono 
aukštuomenei. Tarp jos draugų – ir 
ataskaitą užsakęs McNamara bei 
kiti su tuo susiję politikai. Tačiau 
ir Graham, ir Bradlee suvokia, kad 
politikus priversti sakyti tiesą gali 
tik nepriklausoma spauda.

Spielbergas atgaivina Graham 
namų interjerą, anų laikų redakcijų 
atmosferą ir viską, kas ją kuria, – 
tarškančias rašomąsias mašinėles, 
laidinius telefonus, popieriuose 
skendinčius darbo stalus, dau-
ginimo aparatus, bet daugiausia 
nostalgijos, regis, sukelia laikraščio 
spaustuvė – stambiu planu rodomi 
laužomi tekstai, spausdinimo ma-
šinos. Tai išnykęs pasaulis, o Spiel-
bergas visada moka perteikti laiko 
dvasią detalių ir garsų prisodrin-
tais vaizdais. (Gal po daugelio metų 
kas nors filme atkurs spaustuvę 
Trakuose ant ežero kranto, kurioje 

laikraštis buvo spausdinamas po 
to, kai 1991 m. sausį kareiviai išvijo 
iš Spaudos rūmų, arba nežinomų 
niekšų pavogtą „7md“ redakcijos 
sofutę? Deja, ir redakcijų prisimi-
nimai senka, kai autoriai ir redak-
toriai bendrauja internetu, o ne prie 
Juozo Baltušio prisiminimuose pa-
šlovinto puodelio kavos.) 

Iš pradžių Spielbergas seka abi 
siužeto linijas – Graham santy-
kius su dienraščio taryba, Bradlee 
ir žurnalistų pastangas gauti slaptą 
ataskaitą, tačiau filmui įsivažiavus 
daug įdomesnė tampa Graham. Pa-
kliuvusi į sudėtingą situaciją, pu-
samžė moteris, kuri anksčiau, regis, 
tik augino vaikus ir rengė prašma-
tnius priėmimus, pradeda keistis. 
Spielbergas filmo pradžioje vis pa-
brėžia, kad vien iš vyrų sudaryta lai-
kraščio taryba atsainiai žiūri į po 
vyro – buvusio „ The Post“ redak-
toriaus – mirties leidybą paveldėju-
sią jo našlę. Streep herojė iš pradžių 
visąlaik sutrikusi. Tačiau konfliktui 
aštrėjant ji vis labiau įgyja pasitikė-
jimo savimi. Spielbergas Graham daž-
nai rodo namų aplinkoje – aukštosios 
kultūros prisodrintos jų erdvės yra 
herojės atrama, čia glūdi jos mora-
linių principų šaknys. Streep įtai-
giai atskleidžia, kaip iš visų pusių 

spaudžiama moteris pasiryžta pri-
imti sprendimą, kuris grįstas visuo-
menės interesu. Graham rizikuoja 
turtu, padėtimi, net savo vaikų 
ateitimi, kad apgintų amerikietiš-
kos demokratijos esmę – laisvą ir 
nepriklausomą spaudą. 

Neišgalvoti ir Jameso Wano 
2016 m. „Išvarymo 2“ (LNK, šį-
vakar, 20 d. 23.15) veikėjai – gar-
sūs paranormalių reiškinių tyrė-
jai amerikiečiai Lorraine (ji buvo 
ir filmo konsultantė) ir Edas War-
renai, kuriuos filme suvaidino Vera 
Farmiga ir Patrickas Wilsonas. „Iš-
varymo“ tęsinyje jie vyksta į Lon-
doną, kur apsėstame name gyvena 
vieniša motina ir keturi jos vaikai. Į 
dvylikametę mergaitę, regis, ir per-
sikėlė piktoji dvasia. 

Parapsichologai atsiraitoja ran-
koves: reikia pataisyti vamzdžius, 
papuošti Kalėdų eglutę, nupirkti 
Elvio Presley plokštelę, kurią į naują 
šeimą išsinešė tėtis. Jie nuoseklūs: 
galima netikėti anapusiniu pasau-
liu, bet sužinojus demono vardą 

reikia jį užsirašyti, o pagavus de-
moną – surišti. Wanas, dažnai va-
dinamas šių dienų siaubo kino kla-
siku, moka priversti žiūrovus laukti 
vis didesnio siaubo. Jis daro tai taip 
meistriškai, kad, sako, Indijoje vie-
nam žiūrovui plyšo širdis, o paskui 
dingo ir jo kūnas. Jis gali būti net 
Lietuvoje, kur viduramžių baimės 
(ypač svetimo, kitokio) tyko už kie-
kvieno kampo.

Prisiminimų vakarui tiks ir Johno 
Dahlo filmas „Smagus pasivažinė-
jimas“ (BTV, šįvakar, 20 d. 21.30), 
kurį pirmąkart greičiausiai matėte 
pasiskolinę vaizdajuostę. Tai pasako-
jimas apie du brolius – Liuisą (Paul 
Walker) ir Fulerį (Steve Zahn). Jie 
važiuoja susitikti su gražuole Vini 
(Leelee Sobieski), o pakeliui, nau-
dodamiesi senu radijo imtuvu, kre-
čia pokštus sunkvežimio vairuotojui. 
Jie nežino, kad tai psichopatas ir kad 
pasivažinėjimas virs košmaru. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Prisiminimų vakarai
Krėsle prie televizoriaus

svarbus ir nuosekliai rodomas inter-
jerų, buities, daiktų, drabužių skurdas, 
kurį pamatyti galėjo tik iš kito pasau-
lio atvykęs žmogus. Dabar jaunų lie-
tuvių kūrėjų kine tas sovietinis skur-
das vis dažniau tampa tik egzotikos 
elementu, bet „Gimtinėje“ jis apibū-
dina filmo veikėjus (pagrindinius ir 
epizodinius), kartais net jų esmę. 

Dar filme įdomu stebėti, kaip, 
pasitelkdamas atpažįstamą ame-
rikiečių nepriklausomųjų kino 
intonaciją, integruodamas į lietu-
višką pasakojimą šio kino motyvus, 
konfliktus bei personažus, Vengris 
kruopščiai preparuoja materialią ir 
dvasinę, kadaise paauglystės metais 
Lietuvoje atrastą tikrovę. Lyg norėtų 
parodyti, kas esame mes, jau kelis 
dešimtmečius išgyvenantys sudė-
tingą transformaciją, ir kaip šioje 
vis dar besikeičiančioje tikrovėje 
jaučiasi jis pats, turintis dvi gimti-
nes – tikrąją ir simbolinę. 

„Gimtinė“

„Valstybės paslaptis“
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Filharmonija pradeda 
79-ąjį koncertų sezoną  

Rugsėjo 28 d. Lietuvos kamerinio 
orkestro (LKO) ir jo meno vadovo 
bei dirigento Sergejaus Krylovo 
koncertu Valdovų rūmuose Nacio-
nalinė filharmonija pradės 79-ąjį 
sezoną. Iškilmingai sezono pra-
džiai pasirinkta programa „Rojaus 
paukščiai“, skambės Algirdo Marti-
naičio, Wolfgango Amadeus Mozarto 
ir Niccolò Paganini instrumentiniai 
kūriniai.

Į 79-ąjį sezoną žengianti Filhar-
monija nuo rugsėjo iki gegužės nu-
mato surengti per pusantro šimto 
įvairaus žanro koncertų – rečitalių, 
kamerinių, orkestro muzikos, edu-
kacinių koncertų visai šeimai ir kt. 
Rugsėjį, spalį ir lapkričio pradžioje 
visi numatyti Filharmonijos kon-
certai dar keliaus per įvairias Vil-
niaus bei kitų Lietuvos miestų sales, 
o štai lapkričio gale jau ketinama 
sugrįžti namo, į Nacionalinės fil-
harmonijos Didžiąją salę.

Filharmonijos salės jau pasiilgo 
visi – ir koncertų lankytojai, ir mu-
zikantai, ypač didieji Filharmonijos 
kolektyvai – Lietuvos nacionalinis 
simfoninis ir kamerinis orkestrai. 
Juk tenka keliauti per įvairias sa-
les, patirti nelengvų iššūkių. Tačiau, 
pasak Filharmonijos direktorės Rū-
tos Prusevičienės, salės renovacijos 
metas, nors ir sunkus, yra kūrybin-
gas. „Orkestrai nuo sausio keliavo vi-
sur, kur tik buvo didelės scenos, – ne 
tik į Pažaislio, Užutrakio, Tytuvėnų 
festivalius, bet ir į Plungės, Taura-
gės, Mažeikių, Šiaulių, kitų miestų 
šventes, į retai koncertų sulaukian-
čius Lietuvos pakraščius. Dabar jau 
daugelis šalies festivalių nebeįsi-
vaizduoja savo programų be Na-
cionalinio simfoninio ir Lietuvos 
kamerinio orkestrų. Savivaldybės 
rašo paraiškas bendriems su Filhar-
monija projektams Kultūros tary-
bai. Visur – nuo Alytaus ir Utenos 
iki tolimų Šiaurės Lietuvos kampe-
lių – mūsų laukia aukštojo meno 
mėgėjai. Be to, koncertų geografija 
plečiasi ir į kaimynines šalis. Šiemet 

Anonsai pirmą kartą surengėme koncertą 
Daugpilyje, jau antrą kartą mus 
kviečiasi Cėsių festivalis Latvijoje, 
o kitąmet keliausime į fantastiškas 
Vroclavo ir Ščecino sales Lenkijoje“, – 
sako R. Prusevičienė.

Simfoninės muzikos gerbėjų 
džiaugsmui, rudenį vėl pagausės 
Filharmonijos koncertinės veiklos 
flagmano – Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro (LNSO) – kon-
certų. LNSO vadovas Modestas Pi-
trėnas naujajam sezonui su orkestru 
rengia programas, skirtas kompozi-
toriaus Eduardo Balsio 100-mečiui, 
Giedriaus Kuprevičiaus 75-mečiui, 
tenoro Edgaro Montvido kūrybi-
nės veiklos 20-mečiui, naujame-
čiam koncertui su soliste Katerina 
Tretyakova, speciali programa su 
pianistu Luku Geniušu ruošiama 
atsakingoms gastrolėms Lenkijoje. 

LNSO kvietimu Lietuvoje vie-
šės Filharmonijos klausytojų jau 
pažįstami dirigentai Renato Balsa-
donna, Georgas Markas, Yuri Sero-
vas, Zhangas Guoyoungas, Giedrė 
Šlekytė bei pasaulio koncertų salėse 
ir festivaliuose itin laukiami solistai, 
atliksiantys svarbius XIX–XX a. kom-
pozitorių kūrinius: David Geringas 
grieš D. Šostakovičiaus Koncertą 
violončelei Nr. 2, Lukas Geniušas 
skambins S. Prokofjevo Koncertą 
fortepijonui Nr. 2, Rusnė Mataitytė 
atliks B. Bartóko Koncertą smui-
kui Nr. 1, Kianas Soltani – R. Schu-
manno Koncertą violončelei, o pia-
nistė Eliane Rodrigues – ekspresyvųjį 
E. Griego Koncertą fortepijonui. Per 
LNSO sezoną nuskambės savo epo-
chos simboliais ir simfoninės kūrybos 
etalonais tapusios simfonijos: L. van 
Beethoveno Šeštoji, R. Schumanno 
Pirmoji ir Ketvirtoji, J. Brahmso 
Ketvirtoji, A. Brucknerio Ke-
tvirtoji, A. Dvořáko Septintoji, 
S. Rachmaninovo Trečioji ir drama-
tiškieji „Simfoniniai šokiai“.

Orkestro muzikos lobyną gausiai 
atvers ir Lietuvos kamerinis orkes-
tras (LKO). Jo meno vadovas Ser-
gejus Krylovas iš itin gausaus savo 
ir orkestro repertuaro naujajam se-
zonui išrinko N. Paganini, M. Rave-
lio, C. Saint-Saënso, L. van Beetho-
veno šedevrus – poemas, fantazijas, 
koncertus smuikui ir orkestrui. 

Talentingasis „Metų laikų“ solistas, 
orkestro vadovas S. Krylovas ne-
užmiršta ir dirigento amplua, tad 
rudenį diriguos W.A. Mozarto sim-
foniją Nr. 29, žiemą atliks J. Haydno 
simfoniją Nr. 6, o pavasarį, L. van 
Beethoveno 250-ajam gimtadieniui 
skirtame koncerte, diriguos Beet-
hoveno simfoniją Nr. 3, „Herojinę“.

Pirmasis orkestrinis koncertas 
Filharmonijos Didžiojoje salėje 
turėtų įvykti lapkričio 16-ąją. Tai 
bus Tarptautinio M.K. Čiurlionio 
pianistų konkurso finalas, kuriame 
dalyvaus M. Pitrėno diriguojamas 
LNSO. O lapkričio 23-iąją pro-
grama „Namų pašventinimas“ sim-
boliškai bus pradėtas VI Vilniaus 
fortepijono festivalis (VFF).Festi-
valio pradžios koncerte su LNSO 
pasirodys šio festivalio įkvėpėja, su-
manytoja ir meno vadovė pianistė 
Mūza Rubackytė bei italų dirigentas 
Renato Balsadonna. Iki gruodžio 
7 d. truksiančiame festivalyje VFF 
meno vadovės prof. M. Rubackytės 
kvietimu dalyvaus ryškiausi kelių 
kartų pianistai, atstovaujantys for-
tepijono tradicijoms ir naujovėms: 
Lietuvos publikai gerai pažįstama 
gruzinų maestra Elisso Virsala-
dze, vulkaniškasis vengras Janos-
zas Balazsas, subtilusis prancūzas 
Adamas Laloumas, konkursų nuga-
lėtojai Nikita Mndoyantsas, Anto-
nas Yashkinas, Théo Fouchenneret 
ir pianistės bei kompozitorės Cla-
ros Schumann kūrybos puoselė-
toja Guoda Gedvilaitė. Festivalyje 
numatytos aštuonios koncertinės 
programos, o jas sies tema „Mo-
ters meilė ir gyvenimas“. Šiųme-
tis festivalis bus skirtas pianistės 
ir kompozitorės Claros Schumann 
200-osioms gimimo metinėms.

Nuo rugsėjo iki gruodžio Filhar-
monija publikai siūlo per 70 kon-
certų, pusė jų vyks įvairiose Vil-
niaus salėse. Daugiau informacijos 
apie renginius rasite svetainėje fil-
harmonija.lt. Artimiausias koncer-
tas Vilniuje – latvių pianisto Reinio 
Zariņio ir amerikiečių violončeli-
ninkės Ashley Bathgate kamerinis 
vakaras „Preliudas dviem“ rugsėjo 
15 d. salėje „Organum“. 

LNF inf.
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Vilniaus arkikatedroje 
skambės Chiaros Marga-
ritos Cozzolani Vakarinė

Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 18.30 val. 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 
įprastų šv. Mišių lotynų kalba nebus. 
Užtat 19 val. prasidės XXIX festiva-
lio „Banchetto musicale“ koncertas, 
kuriame skambės vienuolės Chiaros 
Margaritos Cozzolani (1602–1676) 
kompozicijos Vakarinei liturginei 
valandai. Vakarinę atliks choras ir 
konsortas „Brevis“ (vadovai Gin-
tautas Venislovas ir Darius Stabins-
kas), choro „Schola Gregoriana 
Vilnensis“ (vadovas Dainius Juozė-
nas) moterų grupė ir vargoninin-
kas Balys Vaitkus. Solo giedos Ilze 
Grēvele-Skaraine (sopranas, Latvija), 
Ieva Gaidamavičiūtė-Barkauskė 

(sopranas), Nora Petročenko (altas), 
Nerijus Masevičius (bosas). Kon-
certas skiriamas Šv. Kazimiero ko-
plyčios statybos pradžios 400 metų 
jubiliejui.

Yra žinoma, kad XVII a. pirmoje 
pusėje 75 proc. Milane gyvenusių 
aukštesniosios klasės merginų tap-
davo vienuolėmis. Viena tokių buvo 
ir Chiara Margarita Cozzolani, da-
vusi įžadus Milano Šv. Radegundos 
benediktinių vienuolyne. Šis vie-
nuolynas garsėjo savo muzikine pa-
tirtimi – jo vienuolių choras buvo 
laikomas geriausiu moterų choru 
Italijoje ir sutraukdavo klausytojų iš 
visos šalies. Chiara Margarita, gabi 
ir išsilavinusi muzikė, dar labiau 
išgarsino vienuolyną – ne tik savo 
nuostabiu balsu, bet ir talentingai 
parašytais motetais, psalmėmis ar 
scherzi musicali. 

Chiaros Margaritos Cozzolani 
kompozicijų Vakarinei liturginei 

valandai (mišparų) rinkinys buvo 
išleistas 1650 m., dar iki arkivys-
kupo Alfonso Littos kryžiaus žygio, 
nukreipto prieš muziką ir švietimą 
bažnyčioje. Šiame rinkinyje atsi-
spindi XVII a. moterų muzikos 
švietimo, aktyvumo ir kūrybin-
gumo realijos, taip pat intriguojanti 
ano meto vienuolės savosioms se-
serims kurta muzika.

Žaižaruojanti XVII a. Šv. Rade-
gundos benediktinių vienuolyno 
Milane sesers aštuonbalsė psalmo-
dijos polifonija ir Girolamo Fresco-
baldi vargonų pjesės himno „Lucis 
creator“ tema, perpinta alternatim 
su grigališkuoju choralu, – įstabus 
baroko laikų religinės muzikos 
paminklas. Maloniai kviečiame 
pasiklausyti!

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo 
choralo studijos inf.
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Rugsėjo 20–29
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

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

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

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Ingrydos Suokaitės ir Rolando Helmerio 
kūrybos paroda „Abstraktu – geome-
triška – konkretu“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija
Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario 
16 d. deklaracija ir jos signatarai“
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 vaiz-
dai 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.“
Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas: 
medaliai, monetos 

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

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai. 
Bernardinės“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Mūsų asmenukė“
Šarūno Saukos „Paveikslas Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-
gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Mas-
kvos caro priesaika“
Paroda „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos 
unijos miestas“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Koenraado Dedobbeleerio paroda „As Long 
As it Is Striven after, it Goes on Expanding“
Grupinė paroda „Who‘s Werner?“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 21 d. – VDA Telšių fakulteto dėstytojų 
kūrybos darbų paroda „Geriausi laikai“

iki 21 d. – Irmos Stanaitytės-Bazienės per-
sonalinė paroda „Guggingo sodas“ 

Galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
Dianos Zabielaitės paroda „Būsena / Tėkmė“ 

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 28 d. – Justinos (Pinkio) Gražytės 
paroda „To be continued...“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
Jurgos Šarapovos paroda „Apsišaukėlis“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
24–26 d. – ARS VIA aukciono paroda

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Tomos Šlimaitės paroda „Nežemiški vaikai“ 
Lino Blažiūno paroda „Spygliaraštis“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 21 d. – Justino Vilučio paroda „Baimė 
ryja sielą“
nuo 24 d. – Violetos Bubelytės fotoparoda

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Claudios Corrent paroda „Tau, kad dažnai 
ją atsimintum“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 24 d. – Augustino Savicko (1919–2012) 
kūrybos paroda „Amžinasis keleivis“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Dominyko Sidorovo paroda „Metonimija“
Gabrielės Adomaitytės paroda „Dokumen-
tinis tikslumas“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 21 d. – paroda „Šiukšlynas sąvartynas“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
iki 28 d. – Jurgio Tarabildos paroda „Tai, 
ko nėra“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 4
iki 21 d. – paroda „Klasikos metamorfozės 2“ 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 29 d. – Vilmos Vasiliauskaitės tapybos 
paroda „Garsi tyla“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 28 d. – Ramūno Dagio tapybos paroda 

„Raudonos prisijaukinimai“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Džiugo Šukio paroda „Kūno tęsiniai“ 

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Lino Katino paroda „Atbulas laikas“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Saga apie Lietuvą“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Mindaugo Vegio tapybos paroda „Išbandymai“
Paroda „Leonardo & Friends“

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

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
iki 28 d. – Ievos Mediodios piešinių paroda

Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
iki 28 d. – Andrzej Strumiłło paroda 

„Skrydis (Lot)“ 
Mindaugo Navako paroda „Ofortai“

Prancūzų institutas
Didžioji g. 1
Dano Hermouet (Prancūzija) paroda „Kin-
tanti vienatvė“

Užupio meno inkubatoriaus galerija 
„Kalnas“
Krivių g. 10 A
Marijos Černiavskaitės paroda „Dropout“ 

Galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16
iki 23 d. – Vytenio Lingio tapybos darbų 
paroda „Švytinti tyla“ 

Baltijos gintaro meno centras
Šv. Mykolo g. 12
Lauros Motiejūnaitės paroda „Tekstilės ir 
juvelyrikos jungtis. Gintaro pluoštas“

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Poetės, dailininkės Violetos Židonytės 
akvarelės paroda „Eilėraštis nušvinta 
spalvomis“ 

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 
paroda „97“

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

„SHCH/ŠČ galerija“
Teatro g. 7A
Agnės Juodvalkytės paroda „Paveldėtas 
sapnas“ 

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

„Vasara-ruduo“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21, 23
Grupinė paroda „TT“ 
Andrés Padilla Domene paroda 

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Monikos Janulevičiūtės ir Antano Lučiūno 
paroda „Vandens čiuožikai“ 

Galerija „Autarkija“
Naugarduko g. 41
iki 20 d. – paroda „XVII a.“

Meno laboratorija „Maršrutizatoriai /
Routers“ 
Žygimantų g. 9
iki 26 d. – Ievos Tulaitės ir Kipro Čer-
niausko paroda „Tapyba upe“.

Vilniaus universiteto botanikos              
sodas
Kairėnų g. 43
Žemės meno festivalio „Gamta ir menas“ 
paroda „Atradimai“ 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Leonoros Kuisienės meninės knygrišystės 
paroda „Duoklė mūzoms“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Tarptautinė tekstilės trienalė. Bal-
tijos šalių tekstilė“

Antano Sutkaus fotografijų paroda „Pro 
memoria“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Naglio Ryčio Baltušniko personalinė 
paroda „WC TV | I dalis. Troškimai“
Paroda „Atminties popierius“ 
Kauno bienalės paroda „Po išvykimo | Prieš 
atvykstant“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir    
rinkinių muziejus   
V. Putvinskio g. 64
Paroda „Tarp tapybos ir tarnybos“, skirta 
Petro Stausko 100-osioms gimimo 
metinėms 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Antano Martinaičio (1939–1986) 
piešinių serijos „Psichodelicus“ paroda
Dano Aleksos ir Aistės Kisarauskaitės 
paroda „Pėdsekys“ 
Festivalio „Kaunas Photo“ parodos:
Kai Löffelbeino (Vokietija) paroda „Ctrl-X, 
elektroninių atliekų topografija“
Agatos Wieczorek (Lenkija) paroda „Simu-
liacijų centrai“
Samuelio W.J. Fordhamo (D. Britanija) 
paroda „C-R92/BY“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
Evitos Vasiljevos ir Danielio Walwino 
paroda „Miestelis sodo pakrašty, 
pakrašty miestelio (Town at Edge of Gar-
den at Edge of Town)“ 

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Maxime Matthys (Belgija) paroda 

„2091-ieji: Privatumo ministerija“

Klaipėda

KKKC parodų rūmai

Didžioji Vandens g. 2

Paroda ir performansų platforma 

„Moterys Mėnulyje“

Patricijos Gilytės instaliacijų paroda 

„Ekvinokcija / Lygiadienis“

Baroti galerija
Aukštoji g. 12
Beno Šarkos kūrybos paroda „Nyk“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Litvakų – Neemijos Arbit Blato (1908–
1999), Adomo Jacovskio, Solomono Teitel-
baumo – paroda

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
20–22 d. 18.30 – vienaveiksmių baletų va-
karas „Baletų triptikas“
22 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS 
STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Mu-
zikos vad. ir dir. J. Geniušas. 
Dir. M. Barkauskas 
26, 28 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Dir. 
N. Paszkowski (Italija), muzikos vad. ir dir. 
R. Šervenikas, dir. J. Geniušas, 
rež. C. Mazzavillani Muti (Italija)
27 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „ČIURLIONIS“. 
Dir. R. Šervenikas
29 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLI-
NAS“. Dir. A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras
26 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – 
J. Strømgreno „DURYS“. 
Rež. J. Strømgrenas 
28 d. 16 val. Studijoje – I. Šeiniaus 

„KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, 
rež. P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras
26 d. 15, 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtara-
dzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. 
Rež. K. Gudmonaitė
27 d. 16.30 Salėje 99 – „FIKCIJOS“ 
(J.L. Borgeso apsakymų motyvais). 
Rež. A. Juška
27 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje 
salėje – Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO 
PASAKOS“. Rež. Y. Ross

Vilniaus mažasis teatras
20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! A. Millerio 

„AŠ NIEKO NEATSIMENU“. Rež. K. Gluša-
jevas, scenogr. ir kost. dail. M. Jacovskis, 
komp. T. Stirna, videomenininkė A. Bu-
blytė, šviesų dail. E. Sabaliauskas. Vaidina 
G. Latvėnaitė, G. Girdvainis
22 d. 18, 30.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“ 
(VšĮ „Improvizacijos teatras“)
24 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas 
25 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
26 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. 

Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

27, 28 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus 

„12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus, 

scenogr. B. Šulniūtė, kost. dail. R. Lendrai-

tytė Utalla, muzika „Black Water“. Vaidina 

I. Patkauskaitė, P. Markevičius, G. Latvė-

naitė, T. Rinkūnas

Muzika

31-ąjį sezoną Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda monu-
mentalia XX a. anglų kompozitoriaus Michaelo Tippetto oratorija „Mūsų 
laikmečio kūdikis“. Oratorija buvo rašoma 1939–1941 m., kai niekas dar 
negalėjo numatyti, kokia bus Antrojo pasaulinio karo pabaiga. Ta-
čiau M. Tippettas šiame kūrinyje nuspėja ateitį lyg aiškiaregys. Rugsėjo 
26 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje ir rugsėjo 27 d. Vilniaus kon-
gresų rūmuose Gintaro Rinkevičiaus diriguojamas orkestras pacifistinę 
M. Tippetto oratoriją „Mūsų laikmečio kūdikis“ atliks su solistais Lauryna 
Bendžiūnaite, Ieva Prudnikovaite, Rafailu Karpiu, Liudu Mikalausku bei 
Kauno valstybiniu choru.

Teatras

16-asis Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ vyks rugsėjo 25 – spa-
lio 13 d. Šiemet festivalis kviečia kelti klausimus apie mūsų ryšį. Ši tema 
sujungs tarptautinę ir lietuvišką festivalio programas. Tarptautinėje progra-
moje – teatro trupių „Forced Entertainment“ (D. Britanija), „Gob Squad“ 
(D. Britanija, Vokietija), argentiniečių režisierės Lolos Arias kūriniai ir du 
monospektakliai iš Indijos ir Palestinos. Festivalį pradės rugsėjo 24–25 d. 
Vilniuje vyksianti Baltijos dramos forumo tarptautinė konferencija „Mind 
the gap“ bei Lietuvos teatro spektaklių vitrina.
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29 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS 
GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal 
S. Zweigo noveles). Kūrėjos V. Bičkutė, 
V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis 
teatras. Mažoji forma“)

Oskaro Koršunovo teatras
23 d. 18 val. Molėtų kultūros centre – 
B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. 
Rež. K. Glušajevas
25, 26 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 

„PSICHOZĖ 4.48“. Rež. K. Krasilnikovaitė 
29 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“! 
Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! „TRYLIKTAS 
APAŠTALAS, ARBA DEBESIS KELNĖSE“ 
(pagal V. Majakovskio kūrybą). 
Rež. J. Vaitkus 
22 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠ-
TEIN“. Rež. R. Banionis
25 d. 18.30 val. – „IDIOTAS“ (pagal F. Dos-
tojevskio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). 
Rež. A. Jankevičius
26 d. 18.30 val. – G.B. Shaw „PIGMALIO-
NAS“. Rež. L. Urbona
27 d. 18.30 – M. Valiuko „KREIDA“. 
Rež. G. Surkovas (Mažoji salė)
28 d. 18.30 – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ 
(F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. 
aut. ir rež. B. Mar (Mažoji salė)
29 d. 14, 17 val. ir 17 val. – PREMJERA! 

„TRIUŠIS EDVARDAS“ (pagal K. DiCamillo 
knygą „Nepaprasta Edvardo Tiuleino ke-
lionė“). Rež. J. Laikova 

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
20 d. 18.30 val. – A. Jarry „KARALIUS UBU“ 
(pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. 
N. Tranteris
21 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“
Rež. A. Storpirštis
22 d. 14 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ 
(pagal N. Indriūnaitės pjesę). 
Rež. E. Piotrowska 
28 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis
29 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. V. Mazūras

Palėpės salė
22 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis
25, 26 d. 18.30 – „Sirenos“ ’19. „DORIANO 
GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano 
motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

„Menų spaustuvė“
20 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. 
Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gu-
daitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

21 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PA-

SAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro 

laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė stu-

dija „PetPunk“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„BAKCHANTĖS: AKTAS“ (pagal Euripido 

pjesę). Rež. I. Stundžytė, choreogr. 

E. Kančauskaitė. Vaidina L. Auksoraitis, 

M. Pranskevičius, Dž. Širvys, T. Galkauskas, 

G. Ulmis, U. Smulskytė, A. Šeštokaitė, 

D. Kamarauskaitė, L. Maknavičiūtė ir 

J. Smieliauskaitė („Atviras ratas“)

22 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI 

LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai 

J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė 

(teatras „Atviras ratas“)

22 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PE-

LĖDA“ (teatras „Atviras ratas“). Idėjos aut., 

akt., komp. J. Urnikytė 

24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo 
„KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klai-
pėdos jaunimo teatras) 
Alternatyvi teatro platforma „Out of(f) Circle“
24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „EDIS AGRE-
GATAS, ARBA NEMIRŠTANČIO OPTIMISTO 
GYVENIMAS IR MIRTIS“ („Keistuolių 
teatras“)
25 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „MARI KAR-
DONA“. Rež. A. Jankevičius (teatras „Atvi-
ras ratas“) 
26 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „IDENTIFY“. 
Rež. I. Stundžytė
27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“) 

„Sirenos 2019“
27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „VIENOS 
MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross (Valstybi-
nis jaunimo teatras)
28 d. 19 val. Juodojoje salėje – F. Dürren-
matto „FIZIKAI“. Rež. ir dail. A. Areima 
(J. Miltinio dramos teatras)
29 d. 14 val. Juodojoje salėje – „NUOSTABŪS 
DALYKAI“ (pagal D. Macmillano pjesę). 
Rež. K. Glušajevas (teatras „Kitas kampas“)
29 d. 13 val. Kišeninėje salėje – „THIS OR-
DER GOES WRONG“. Idėjos aut. D. Digimas, 
K. Dirsė, L. Kmieliauskaitė 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-
singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. G. Varnas
20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pa-
gal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pus-
tota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė
21 d. 15 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „AP-
SIVALYMAS“. Rež. J. Jurašas 
22 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ 
(K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ 
motyvais). Rež. E. Kižaitė 
24, 25 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-
KIAU“. Rež. E. Kižaitė
24 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. M. Klimaitė 
25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos 

„BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas 
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis
26 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapus-
tinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano 
kūrybą). Rež. P. Markevičius
27 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono 

„PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras
22 d. 18 val. Nacionaliniame Kauno dramos 
teatre – PREMJERA! V. Bellini „KAPULEČIAI 
IR MONTEKIAI“. Meno vad. ir dir. E. Peh-
kas, režisierė K. Tegova, scenogr. kostiumų 
dail. M. Nurmsas, šviesų dail. M. Vaigur. 
Dainuoja A. Levis (JAV), M. Levchuk (Balta-
rusija), Y. Rostotsky (Rusija), L. Mikalaus-
kas, A. Apšega, Kauno valstybinio muziki-
nio teatro choro dainininkai, groja Kauno 
valstybinio muzikinio teatro orkestras (vyr. 
dir. J. Janulevičius)

Kauno kamerinis teatras
Festivalis „Išeities taškas“
20 d. 15 val. VDU teatre – „DABAR AŠ ESU“. 
Rež. S. Bernotaitė (VDU teatras)

20 d. 15.30, 21 d. 11 val. VDU Menų centro 

Baltijos salėje – dirbtuvės „Nepatogus kū-

nas“. Rež. I. Puišytė

21 d. 14 d. Mažojoje salėje – „GULBĖ JUODA“ 

(LMTA)

21 d. 18 val. Didžiojoje salėje – „Z+“ (šokio 

teatras „Airos“)

22 d. 14 val. – „DULKĖTI VEIDRODŽIAI“. 

Rež. I. Jackevičiūtė (LMTA)

22 d. 17 val. Nepriklausomybės aikštėje – 

„PANDEMIJA“ („Bad rabbits“) 

24 d. 17.30, 20 val. – „ATVIRA ODA“. 
Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras) 
27 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
27, 28 d. 19 val. Laipiojimo centre „Miegantys 
drambliai“ – PREMJERA! „SUPERGALIOS“. 
Rež. K. Žernytė

Kauno lėlių teatras
21 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAP-
TIS“. Rež. O. Žiugžda
22 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS 
GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos              
teatras
20 d. 19 val. – M. Durnenkovo „KARAS DAR 
NEPRASIDĖJO“. Rež. T. Leszczynskis
22 d. 12 val. – spektaklis-ekskursija apie Klai-
pėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“
22 d. 17 val. – A. Galino „PARADAS“. 
Rež. P. Gaidys

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! „VASARVI-
DŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež.ir scenogr. 
P. Ignatavičius, kost. dail. J. Jurevičiūtė, 
G. Milevičiūtė, komp. D. Morkūnas, E. Ži-
linskas, šviesų dail. D. Malinauskas. Vai-
dina D. Jančiauskas, V. Baranauskas, 
M. Jurevičius, J. Baliukevič, S. Norgaila, 
A. Matutis, J. Žibūda, S. Povilaitytė, S. Jaku-
bauskas, N. Bėčiūtė, V. Paleckaitė ir kt.
26 d. 11 val. Pasvalio kultūros centre – „BLU-
SYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno 
knygą). Rež. A. Gluskinas
26 d. 18 val. Pasvalio kultūros centre – 
A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. 
Rež. A. Špilevojus
27 d. 18.30 – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-
Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus 

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
20, 21 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI 
MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė 
21 d. 14 val., 22 d. 18 val. teatro fojė – „BLOGI 
ORAI“. Idėjos aut. ir rež. A. Bumšteinas (Ba-
rokinio teatro triukšmų mašinų kūrybinės 
dirbtuvės)
26 d. 19 val. Panevėžio bendruomenių rū-
muose – F. Dürrenmatto „FIZIKAI“. Rež. ir 
dail. A. Areima

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
22 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – iš 
ciklo „Muzika Trakų pilyje“. „Kvarteto šim-
tmečiai“. Čiurlionio kvartetas. Programoje 
J. Haydno, M.K. Čiurlionio, T. Makačino, 
F. Mendelssohno-Bartholdy kūriniai
22 d. 15 val. Ukmergės kultūros centre – 
teatralizuotas koncertas visai šeimai 

„Žvaigždžių karų siuita“. Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras. Dir. R. Šerveni-
kas. Muzikologas V. Gerulaitis. Programoje 
J. Williamso „Žvaigždžių karų siuita“
27 d. 10.30 ir 11.45 Žiežmarių kultūros centre – 
edukacinis koncertas visai šeimai „Senukas 
augino dygliuotą agavą“ (pagal V. Palčins-
kaitės knygą „Eilėraščiai iš namų“). Čiur-
lionio kvartetas, rašytoja V. Palčinskaitė, 
V. Kazlauskas (gitara, vokalas)
28 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje rene-
sansinėje menėje – Filharmonijos sezono 
pradžios koncertas „Rojaus paukščiai“. Lie-
tuvos kamerinis orkestras. Solistas ir 
dirigentas S. Krylovas (smuikas). Progra-
moje A. Martinaičio, W.A. Mozarto, N. Pa-
ganini kūriniai
29 d. 12 val. Valdovų rūmų Renginių salėje – kon-
certas visai šeimai „Karlsono mokyklėlė“. 

Klaipėdos brass kvintetas. Programoje        
P. Čaikovskio, J. Offenbacho, G. Gladkovo 
kūriniai
29 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – iš 
ciklo „Muzika Trakų pilyje“. „Širdies melo-
dijos“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. So-
listė D. Kazonaitė (sopranas). Programoje 
E. Griego kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas 
25 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Trečia-
dienio vakaras-koncertas. Dalyvauja M. Že-
maitis (baritonas), K. Karpuk (fortepijonas), 
U. Katinskaitė ir L. Jurgutavičiūtė (smuikai, 
R. Mataitytės mokinės). Programoje S. Šim-
kaus, F. Schuberto, P. Sarasatės ir kt. kūriniai

„Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“ 
22 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje – 
V. Prudnikovas (bosas), S. Loetzke (mando-
lina, Danija), R. Beinaris (obojus), 
G. Kviklys (vargonai). Programoje 
M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, C. Francko, 
N.W. Gade kūriniai
22 d. 12 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje – muzikos popietė „Svečiuose pas 
Čiurlionį“, Varėnos J. Čiurlionytės menų 
mokyklos meno kolektyvai, solistai
22 d. 14 val. Druskininkų M.K. Čiurlionio 
meno mokykloje – Druskininkų savivaldybės 
mokyklų moksleivių dailės konkurso „Čiur-
lioniška paslaptis vaikų kūryboje“ laureatų 
darbų paroda konkursų ir muzikinės vikto-
rinos laureatų apdovanojimas, M.K. Čiurlio-
nio meno mokyklos moksleivių ir mokytojų 
koncertas
22 d. 18 val. Grand Spa „Lietuva“ salėje „Ne-
munas“ – Druskininkų moksleivių dailės 
konkursų čiurlioniškąja tema laureatų 
darbų paroda. Koncertas „Čiurlionis ir 
amžininkai“. O. Mamonenko (lirico-spinto 
sopranas, Lietuva, Italija), J. Stupnianek-
Kalėdienė (sopranas), J. Janužas (tenoras), 
A. Malikėnas (baritonas), L. Giedraitytė 
(fortepijonas), V. Juodpusis (muzikologas). 
Dalyvauja Druskininkų M.K. Čiurlionio 
meno mokyklos pučiamųjų orkestras (vad. 
J. Mikolainis). Programoje M.K. Čiurlionio, 
J. Gruodžio, J. Naujalio, G. Savinienės, 
A. Vivaldi, G. Verdi, Ch. Gounod ir kt. 
kūriniai

Vilnius
Šv. Kotrynos bažnyčia
20 d. 19 val. – „Vivaldi: Gloria. Skriejanti 
baroko muzika“. Solistai I. Skorubskaitė 
(sopranas), V. Bartušas (kontratenoras). At-
likėjai Gailestingumo šventovės ansamblis 
(vad. G. Adamonytė, P. Vanžodis), vokalinis 
ansamblis „B2“ (vad. V. Bartušas), Vilniaus 
miesto ansamblis „Miroorkestra“ (meno 
vad. M. Levickis)
21 d. 18 val. – chorinės muzikos koncertas 

„Little Singers of Armenia“. Atlikėjai
choras „Little Singers of Armenia“ (vad. 
T. Hekeyan), vaikų choras „Ugnelė“ (vad. 
V. Skapienė), berniukų ir jaunuolių choras 

„Ąžuoliukas“ (meno vad. V. Miškinis)
22 d. 19, 21 val. – A. Vivaldi „Metų laikai“. 
Atlikėjai Minsko simfoninis orkestras „Olym-
pia Classic“. Solistai M. Samsonovas (violon-
čelė), P. Batjanas (smuikas). Dir. M. Snitko
26 d. 19 val. – Kristoforo orkestras. Herojiš-
kasis Chopinas ir pianistas J.K. Broja. Atli-
kėjai J.K. Broja (fortepijonas, Lenkija), 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno 
vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas). Programoje 
F. Chopino, L. van Beethoveno kūriniai
28 d. 18 val. – A.  Zalieskos-Zalos 40-mečio 
koncertas. Atlikėjai A. Zalieska-Zala, grupė 

„Arbata“, grupė „Baltos varnos“, D. Razaus-
kas, D. Žvirblis, A. Kaniava, G. Skoris, 
V. Stankus, G. Stankevičius (mušamieji), 
G. Svilas (kontrabosas), T. Dešukas (smui-
kas, mandolina)

Šv. Jonų bažnyčia
21 d. 18 val. – vargonų dueto koncertas 
M.K. Čiurlionio gimtadieniui. Atlikėjai 
V. Pinkevičius ir A. Motūzaitė-Pinkevičienė. 
Programoje M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, 
K. Vasiliauskaitės, B. Kutavičiaus, V. Pinke-
vičiaus kūriniai

Festivalis „Banchetto musicale ’19“
22 d. 14 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
(Bernardinų) bažnyčioje – Šv. Klaros isto-
rija. Koncertas vaikams ir visai šeimai. „In 
campo aperto“ (vad. B. Baltrušaitytė)
22 d. 19 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
Vakarinė. Ch.M. Cozzolani giesmės. 
I. Grēvele-Skaraine (sopranas), I. Gaidama-
vičiūtė-Barkauskė (sopranas), N. Petročenko 
(altas), N. Masevičius (bosas), choras ir 
konsortas „Brevis“ (vad. G. Venislovas ir 
D. Stabinskas), „Schola gregoriana Vilnensis“ 
(vad. D. Juozėnas), B. Vaitkus (vargonai)
24 d. 19 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – „Le passage de la mer Rouge“. 
É.J. de La Guerre (1665–1729) kantatos ir 
sonatos. I. Leśniowska-Lubowicz (sopranas, 
Lenkija), „Royal Baroque Ensemble“ (vad. 
L. Stawarz, Lenkija) 
26 d. 19 val. Valdovų rūmuose – Lukrecija 
Bordžija. Tarp istorijos, mito ir legendos. 

„Capella de Ministrers“ (vad. C. Magraneris, 
Ispanija) 

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
20 d. 18 val. – rašytojų atviro mikrofono 
renginių ciklas „Literatūrinis sprintas“
24 d. 18 val. – rašytojo V. Morkūno kūry-
bos vakaras su nauja knyga „Pakeleivingų 
stotys“ pristatymas. Kartu su autoriumi da-
lyvauja rašytojai D. Kalinauskaitė, A. Šle-
pikas, knygos leidėja N. Daujotytė. Vakaro 
vedėjas literatūros kritikas V. Gasiliūnas 
25 d. 18 val. – rašytojo L. Jakimavičiaus su-
kaktuvinis kūrybos vakaras. Vakaro vedėjas 
A. Šlepikas. Dalyvauja poetas A. Marčė-
nas, aktoriai A. Bialobžeskis, R. Saladžius, 
džiazo atlikėjas V. Labutis, kompozitorius 
T. Kutavičius

Nacionalinė dailės galerija
20 d. 14 val. – A. Bumšteino Barokinio 
teatro kūrybinės dirbtuvės, inspiruotos 
barokinio teatro triukšmų mašinų perfor-
manso „Blogi orai“
20 d. 11–21 val. – literatūros festivalis 

„Open Books“

Šiuolaikinio meno centras
25 d. 18 val. skaitykloje – diskusija „Šiuo-
laikinė skulptūra viešoje ir institucinėje 
erdvėje“. Dalyvauja skulptorius, dizaineris 
A. Labašauskas, menotyrininkė E. Lubytė, 
politikas G. Paluckas, VDA Skulptūros ka-
tedros vedėjas A. Šnaras. Diskusiją mode-
ruoja menotyrininkė S. Trilupaitytė

Valdovų rūmai
20, 21 d. 11–16 val. – pažintinis filmas „Pra-
eitis atsivėrė ateičiai“ (scen. aut. J. Banys, 
rež. M. Meškauskas)

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
20 d. 12 val. – filmų ciklas „XX amžiaus slap-
tieji archyvai“. „Šimtas paskutinių valandų“ 
(projekto vadovė, rež. G. Sviderskytė, scen. 
aut. A. Anušauskas, G. Sviderskytė
Filmų retrospektyva „Wernerio Herzogo 
pasauliai“
24 d. 18 val. Kino salėje – Fata Morgana 
(1970)
26 d. 18 val. Kino salėje – Akmens šauks-
mas (1991)
25 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaita „Lietuvos fotografija pasaulinėse 
parodose“
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Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
Lietuvos kultūros taryba 
LR kultūros ministerija 

Savaitės filmai

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

Rugsėjo 20–26
Ki no re per tu a ras

Ad Astra  ****
Klifordas Makbraidas (Tommy Lee Jones) paliko Žemę, kai jo sūnui 

Rojui buvo šešiolika. Klifordas išvyko ieškoti visatoje tolimų civilizacijų. 
Netoli Neptūno jo kosminis laivas dingo iš radarų. Po keliolikos metų Ro-
jus (Brad Pitt) turi vykti į kosmosą, kad išgelbėtų Žemę nuo artėjančios 
katastrofos. Tai bus ne tik ekspedicija į tamsos centrą, bet ir ekstremali 
šeimos traumų terapija. Vieno originaliausių šių dienų kino režisierių 
Jameso Gray’aus („Jardai“, „Kartą Niujorke“) filme taip pat vaidina Ruth 
Negga, Liv Tyler, Donaldas Sutherlandas, Johnas Ortizas, Gregas Brykas 
(Brazilija, Kinija, JAV, 2019). 
Dauntono abatija  ***

Ekrane – 1927-ieji (praėjo metai po šeštojo televizijos serialo sezono pa-
baigos įvykių). Filmo, kuriame susipina drama, komedija ir meilės istorija, 
herojai rengiasi didžiausiam išbandymui – karalienės vizitui. Michaelo En-
glerio 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 hero-
jus – 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 Min-
nelli, 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 autoka-
tastrofą 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 dir-
bantį 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 bėdas (JAV, 2019).
Tas: antroji dalis  ***

Populiaraus siaubo filmo „Tai“ tęsinys. Praėjus dvidešimt septyneriems 
metams į miestelį, kuriame patyrė tragiškus įvykius, sugrįžta suaugę jų da-
lyviai 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).
Tėtušio milijonai  ***

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 kom-
panijos partneriu. Kompanija 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).
Vieną kartą Holivude  *****

Šis filmas – tai Quentino Tarantino kelionė į 1969-ųjų Los Andželą, kur 
viskas pradeda keistis. Tai jaučia ir televizijos žvaigždė Rikas Daltonas 
(Leonardo DiCaprio) bei jo dubleris Klifas Butas (Brad Pitt). 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).

„Ad Astra“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
20, 21, 23, 24, 26 d. – Ad Astra (Kinija, Bra-
zilija, JAV) – 11, 13.45, 16.30, 18, 20.50; 22, 
25 d. –11, 13.45, 16.30, 18.30, 21.20; 
20–26 d. – Nematoma (rež. I. Jonynas) – 
11.30, 13.50, 16.10, 19.20, 21.40
Rembo. Paskutinis kraujas (JAV) – 14.10, 
16.25, 18.40, 21.45
Aferistės (JAV) – 13.40, 16.10, 18.50
X. 12 d. – G. Puccini „Turandot“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politeno operos – 19.55
X. 27 d. – A. Glazunovo „Raimonda“. Tie-
sioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
23 d. – Trejetas (rež. I. Staškevičius, A. Lel-
kaitis) – 18 val.
26 d. – Zerovilis (JAV) – 19.30
25 d. – „Pamatyk kine“. Bulvarinis skaitalas 
(JAV) – 19.30
X. 2 d. – filmas-koncertas „Roger Waters 
Us + Them“ – 19 val.
X. 9 d. – filmas-koncertas „Metallica & San 
Francisco Symphony. S&M2“ – 19 val.
X. 15 d. – Geriausios 2019 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos – 16.20, 17.20, 19, 19.15, 19.30, 
19.40, 19.50, 21.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Forum Cinemas Akropolis 
20, 21 d. – Ad Astra (Kinija, Brazilija, JAV) – 
11, 16.05, 18.55, 21.45, 23 val.; 22–26 d. – 11, 
16.05, 18.55, 21.45
20–26 d. – Nematoma (rež. I. Jonynas) – 
10.30, 14.40, 19.10
20, 21 d. – Rembo. Paskutinis kraujas 
(JAV) – 12.25, 16.55, 19.20, 21.30, 23.45; 
22–26 d. – 12.25, 16.55, 19.20, 21.30 
20, 21 d. – Aferistės (JAV) – 11.10, 13.45, 
18.40, 21.10, 23.40; 22–26 d. – 11.10, 13.45, 
18.40, 21.10
26 d. – Trejetas (rež. I. Staškevičius, A. Lel-
kaitis) – 18 val.
26 d. – Zerovilis (JAV) – 19 val.
X. 2 d. – filmas-koncertas „Roger Waters 
Us + Them“ – 19 val.
X. 9 d. – filmas-koncertas „Metallica & San 
Francisco Symphony. S&M2“ – 19 val.
X. 15 d. – Geriausios 2019 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos – 16.30, 16.50, 19, 19.20, 19.30, 
19.40, 19.50, 21.30, 21.50, 22 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
20 d. – Amerika (JAV) – 17 val.
21 d. – Balsai iš jūros (D. Britanija) – 18.50; 
22 d. – 16 val. (seansuose dalyvaus režisierė 
ir prodiuserė M. Szabo)
20 d. – Nijolė (rež. S. Bozzolo, Lietuva, Ita-
lija) – 20.40; 25 d. – 20.30 (seansuose daly-
vaus režisierius ir A. Mockus); 23 d. – 15.20 
(seansas senjorams)
21 d. – Faustas (Meksika, Kanada) – 21.15
23 d. – Menininkai iškrypėliai (Vokietija) – 21.45
24 d. – Herzogas / Gorbačiovas (D. Britanija, 
JAV, Vokietija) – 18.50
20 d. – H. Franko filmų retrospektyva. 
I trumpų filmų programa – 18.30 (seansą 
pristatys kinotyrininkė R. Sidenova)
21 d. – 235 000 000 (Latvijos SSR) – 14 val. 
(seansą pristatys kinotyrininkė Z. Balčus)

22 d. – H. Franko filmų retrospektyva. 
II trumpų filmų programa – 13.50 (seansą 
pristatys kinotyrininkė Z. Balčus)
23 d. – Žvilgsnis į praeitį (Izraelis, 
Latvija) – 17 val.
Speciali programa „Jono Meko portretai“
21 d. – Jonas džiunglėse (Vokietija) – 16.30; 
22 d. – 21.15 (seansuose dalyvaus režisierius)
24 d. – I trumpų filmų programa – 21 val.; 
26 d. – 20.30 (seansą pristatys specialiosios 
programos sudarytojas P. Chodorov)
25 d. – II trumpų filmų programa – 17 val.
22 d. – Specialusis seansas. George: Jurgio 
Mačiūno ir Fluxus istorija (JAV) – 18.30; 
23 d. – 19 val. (seansuose dalyvaus režisierius)
Specialioji programa „Baltijos keliai“
24 d. – I programa – 17 val. (seanse dalyvaus 
A. Matelis ir A. Stonys)
26 d. – II programa – 17 val. (seanse daly-
vaus J. Matonis)
Studentų filmų konkursas: LMTA ir FAMU: 
25 d. – I programa – 18.40 (seanse dalyvaus 
LMTA dėstytojas ir režisierius A. Stonys ir 
FAMU dėstytojas ir režisierius M. Janek); 26 
d. – II programa – 19.10 (seanse dalyvaus 
filmų autoriai)

Pasaka
20 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 2 
(Prancūzija) – 17, 21.30; 21 d. – 19.30, 21.45; 
22 d. – 17, 18.45; 23 d. – 20.45; 24 d. – 18.15; 
25 d. – 18 val. 
20 d. – Nematoma (rež. I. Jonynas) – 19 val.; 
21 d. – 17.30, 21.15; 22 d. – 15, 19, 19.15; 23 d. – 18.15; 
24 d. – 20.30; 25 d. – 18.15; 26 d. – 18.15
20 d. – Ad Astra (JAV) – 21 val.; 21 d. – 19, 21.30; 
22 d. – 21 val.; 23 d. – 20.15; 24 d. – 18 val.; 
25, 26 d. – 20.15
20 d. – Animus Animalis (rež. A. Žegulytė) – 17.30
20 d. – Čia buvo Saša (rež. E. Jankauskas) – 
17.15; 22 d. – 14.30; 26 d. – 20.30
20 d. – Agnès apie Varda (Prancūzija) – 19.15; 
23 d. – 18.30; 24 d. – 20.45; 25 d. – 18.30
21 d. – Dauntono abatija (D. Britanija) – 15 val.; 
22 d. – 16.45; 23 d. – 18 val.; 25 d. – 20 val. 
21 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 14.45
21 d. – Medaus šalis (Makedonija) – 17 val.; 
26 d. – 18.30
21 d. – Pavarotti (JAV, D. Britanija) – 14.30; 
24 d. – 18.30
21 d. – Aušros pažadas (Belgija, 
Prancūzija) – 16.45; 22 d. – 20.45
21 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta? (JAV) – 19.15
22 d. – Lietinga diena Niujorke (JAV) – 14.45
22 d. – Vieną kartą Holivude (N-16) 21.15; 
24 d. – 20.15
22 d. – Halstonas: šlovės ir nuopuolio isto-
rija (dok. f., JAV) – 16.30; 25 d. – 20.45

23 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 20.30

MO salė
20 d. – Agnes Varda kūrybiškumo pamokos, 
seansas su N. Oželyte – 18 val.
20 d. – Nematoma (rež. I. Jonynas) – 20.45; 
21 d. – 18.45
21 d. – Animus Animalis (rež. A. Žegulytė) – 
15 val.
21 d. – Agnès apie Varda (Prancūzija) – 16.30
22 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 15 val.
22 d. – Agnes Varda kūrybiškumo pamokos, 
seansas su J. Vile – 17.15
26 d. – Nijolė (rež. S. Bozzolo, Lietuva, Ita-
lija) – 18 val. (filmo peržiūra ir susitikimas su 
režisieriumi)

Kaunas
Forum Cinemas
20, 21 d. – Ad Astra (Kinija, Brazilija, JAV) – 
10.50, 13.30, 16.25, 18.30, 20.30, 23.10; 22–
24, 26 d. – 10.50, 13.30, 16.25, 18.30, 20.30, 
21.50; 25 d. – 10.50, 13.30, 16.25, 18.30, 
22.10
20–26 d. – Rembo. Paskutinis kraujas 
(JAV) – 12.30, 17.45, 22.45 
Nematoma (rež. I. Jonynas) – 10.30, 15.30, 
20 val. 
Aferistės (JAV) – 11.10, 17.05, 19.40
X. 12 d. – G. Puccini „Turandot“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politeno operos – 19.55
X. 27 d. – A. Glazunovo „Raimonda“. Tie-
sioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
23 d. – Trejetas (rež. I. Staškevičius, A. Lel-
kaitis) – 18 val.
26 d. – Zerovilis (JAV) – 19 val.
25 d. – „Pamatyk kine“. Bulvarinis skaitalas 
(JAV) – 19.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Romuva
Festivalis „Pirmoji banga“
20 d. – Lažybos (D. Britanija) – 18 val. 
20 d. – Išsigimėliai (JAV) – 19.45 
21 d. – „Smalsučių kinas: Iškarpų anima-
cija“ – 13 val. 
21 d. – Princo Achmedo nuotykiai (animac. f., 
Veimaro respublika) – 14 val. 
21 d. – Birželio naktis (Švedija) – 18val.
21 d. – Už durų (JAV) – 20 val.
22 d. – „Smalsučių kinas“: Didelis blogas 
lapinas ir kitos istorijos (animac. f., Pran-
cūzija, Belgija) – 14 val. 
22 d. – Samurajaus garbė (Japonija) – 16 val. 
22 d. – Imperijos nuolauža (TSRS) – 18 val. 
21 d. – Nematoma (rež. I. Jonynas) – 15.45 


