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Dažnai atrodo, kad jei meni-
ninkas geras, jo kūryba įtaigi, 
kuratoriui praktiškai nėra ką 
veikti, paroda vis tiek bus gera. 
Tokiu režimu veikia didžioji 
dalis parodų, tačiau Petro Rep-
šio piešinių parodos parengi-
mas nokautuoja tokį bevaisį 
daugumos kuratorių atsipa-
laidavimą. Nebūčiau prieš 
pamatyti ir įprastų, žymiųjų 
Repšio ciklų, mėgstu jo kūrybą 
ir ilgiuosi meno natūroje, bet 
paroda, parengta Jurgos Min-
činauskienės ir Kristinos Kle-
ponytės-Šemeškienės, pranoko 
visus lūkesčius. 

Jurgos ir Kristinos darbą stebiu 
jau ne vienus metus, tad kažko to-
kio ir tikėjausi, tačiau pritariu: paroda 
pranoko visus lūkesčius, ji tikrai 
puiki. Girdėjau iš Vido Poškaus, 
kad ji ir labai lankoma, greičiausiai 
bus lankomiausia šių metų „Tita-
niko“ paroda. Geras ženklas, nes re-
klamos viešojoje erdvėje palyginti 
nedaug, o gausūs Repšio bičiuliai, 
bendražygiai, gerbėjai ir gerbėjos 
jau spėjo ją apžiūrėti per atidarymą. 
Tai reiškia, kad į parodą eina tie, ku-
rie mėgsta Repšio kūrybą, domisi 
piešiniu, orientuojasi Lietuvos dai-
lės tikrovėje ir turi skonį. Smagu 
žinoti, kad tokių žmonių ne taip 
jau mažai, nes šiais laikais nėra pa-
prasta suvokti, kas traukia lankyto-
jus į parodų sales, jei ten nėra sensa-
cijų ir, Laisvydės Šalčiūtės žodžiais 
tariant, (melo)dramų. 

Grįžtant prie kuravimo reikš-
mės, sakyčiau, kad jis gal nėra 
toks jau būtinas, kai turime reikalą 
su šiuolaikiniu menu. Čia dažnai 
menininko ir kuratoriaus funkci-
jos persidengia arba kuratoriui la-
biau tenka vadybininko vaidmuo. 
Tačiau  kai kalbama apie istorines 
parodas, o Petro Repšio piešinių re-
trospektyva tokia ir yra, kuratorius 

būtinas. Kuratorius tokiu atveju yra 
ir dramaturgas, ir režisierius; tai jis 
pasakoja istoriją, pateikia jau reiški-
niu tapusios kūrybos interpretaciją, 
kuri aktuali jam ir jo laikui. Žinoma, 
rezultatas priklauso dar ir nuo sce-
nografo – žmogaus, kuris įvaizdina 
kuratoriaus viziją. Šiuo atveju 
parodos architektės kažkiek buvo 
pačios kuratorės, kažkiek parodą 
kabinusieji žmonės, be abejo, daug 
prisidėjo ir katalogo dizaineris bei 
parodos grafikos autorius Gedas 
Čiuželis. 

Kaip manote, kodėl Repšys yra 
toks patrauklus tyrimo objek-
tas? Jo kūryba gana išsamiai 
pristatyta solidžiame albume 
(sud. Laima Kanopkienė, Euge-
nijus Karpavičius, 2006), isto-
rikas Švedas pokalbių su Repšiu 
knyga pavertė jį tam tikro laiko 

„mažąja istorija“ („Piešimas 
buvo tarsi durys. Petrą Repšį 
kalbina Aurimas Švedas“, 2013), 
dabar – piešinių pjūvis. Pieši-
nys – jau, sakyčiau, gilesnis 

„Kompozicija“. 1973 m.

„Baltos kandys“, „Suktinis“. 2015 m.
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Netolygi rugsėjo kronika. Sąšaukos
Mintys apsilankius senosios muzikos festivalyje „Banchetto musicale“ ir kitur

M u z i k a

Giedrė Kaukaitė 

Tarptautinis senosios muzikos festi-
valis „Banchetto musicale“, įkurtas 
muzikologės Jūratės Mikiškaitės-
Vičienės, nuo 2003 m. vadovauja-
mas senosios muzikos propaguo-
tojo ir atlikėjo Dariaus Stabinsko, 
šiemet Vilniuje vyko 29-ą kartą. 
Intriguojanti šių metų šventės 
tema – moters portretas viduram-
žių, Renesanso ir baroko muzikos 
istorijoje. Valdovų rūmų menėje 
susitikome su graikų mitų heroje 
Andromeda, italų baroko laikų gu-
druole Vespeta bei legendine Rene-
sanso epochos asmenybe Lukrecija 
Bordžija. Kitose Vilniaus istorinėse 
erdvėse vykę koncertai supažindino 
su dar keturiomis garsiomis mote-
rimis: viduramžių Vokietijos mis-
tike Hildegarda von Bingen, Italijos 
viduramžių vienuole šv. Klara Asy-
žiete, ankstyvojo baroko kompozi-
torės Chiaros Margaritos Cozzolani 
ir Prancūzijos karaliaus Liudviko 
XIV laikų klavesinininkės virtuo-
zės Élisabeth Jacquet de la Guerre 
kūryba. Įvairialypį moters paveikslą 
netikėtai papildė ir festivalio išva-
karėse atlikta Lietuvos operos gim-
tadieniui skirta Alessandro Stradel-
los opera-serenata „Kirkė“.

Rugsėjo 8 d., festivalio atidarymo 
vakarą, Valdovų rūmuose įvyko An-
tonio Bononcini operos „Andro-
meda“ premjera pagal Dariaus Sta-
binsko parengtą partitūros versiją. 
Kūrinį atliko kamerinis ansamblis 

„Ex silentio“ iš Graikijos ir daini-
ninkai Fanie Antonelou (sopranas), 
Theodora Baka (mecosopranas), 
Yannis Fillias (tenoras) ir Christos 
Kechris (tenoras). Svečių muzika-
vimas parodė, kokia gyvybinga ši 
prieš 300 metų sukurta muzika, 
koks šiuolaikiškas gali būti baroko 
stilius, kokie nūdieniški, mums ar-
timi ir suprantami veikėjų jausmai, 
kokie ryškūs personažų charakte-
riai ir konkretūs herojų santykiai 
bei reakcijos, nors matėme kon-
certinį operos atlikimą. Visi solis-
tai – profesionalai virtuozai, puikiai 
įvaldę baroko dainavimo manierą 
ir techniką. Internete pavyko rasti 
daugiau šių dainininkų įrašų, kur 
jie, keisdami garso išgavimo būdą, 
vibrato intensyvumą bei interpre-
tacijos taisykles, dainuoja ir vėles-
nių epochų (bel canto, veristinę ir 
net šiuolaikinę) muziką. Repertu-
aro įvairovė ir nuolatinė akistata su 
publika leidžia šiems dainininkams 
pademonstruoti įspūdingą jausmų 
diapazoną. 

Interpretuodami „Andromedą“ 
Vilniuje, laikydamiesi baroko sti-
liaus dainavimo taisyklių, jie tryško 
temperamentu ir įkvėpimu. Jie ne 

„atliko“, o kūrė iškilią aistrų istoriją, 
kaip narsaus keliautojo Persėjo 
meilė išgelbsti karaliaus Kefėjo 

gražuolę dukrą Andromedą nuo 
nepelnytos bausmės. Klausantis jų 
apėmė nelauktas artimumo jaus-
mas. Gal todėl, kad graikų mitai 
mūsų skaityti, jų herojai gerai pa-
žįstami, mitų dramaturgija ir mo-
ralė – daugelio vėlesnių amžių kūri-
nių matas, o mitų herojai – vėlesnių 
epochų kūrinių prototipai. Vakaro 
pradžioje kalbėjo Graikijos amba-
sadorė, tad išgirdome ir autentišką 
graikų kalbą – ji minkšta, jauki, o 
dažnai pasigirstančios žodžių galū-
nės -as, -is, -os budino mintį, kad 
Europos tautų šaknys artimai su-
sipynusios, o lietuvius nuo graikų 
skiria ne taip jau daug šimtų kilo-
metrų, nors istorijos ir skirtingos. 
Festivalio atidarymą (vėliau ir už-
darymą) elegantiškai pristatė LRT 
radijo ir televizijos laidų vedėja 
Gerūta Griniūtė, turinti natūraliai 
artistišką scenos ir bendravimo su 
publika pojūtį.

Rugsėjo 15 d. į Valdovų rūmus 
pakvietė Georgo Frydricho Tele-
manno komiška opera „Pimpi-
nonė“. Jos atlikėjai – vokiečių dai-
nininkai Julia Kirchner (sopranas) 
ir Karstenas Krügeris (bosas-bari-
tonas), režisierius Claudio Levati 
iš Ispanijos bei instrumentinis an-
samblis, vadovaujamas Lietuvoje 
reziduojančios talentingos klave-
sinininkės Alinos Rotaru, – žadėjo 
linksmą pasakojimą, kaip jauna, 
žavi mergina Vespeta, pasisiūliusi 
senstančiam turtingam viengungiui 
Pimpinonei į tarnaites, apsuks jam 
galvą ir taps situacijos šeimininke. 
Pasiduoti scenos veiksmo peripe-
tijomis galimai sutrukdė nelauktas 
pokalbis prie įėjimo į žiūrovų salę: 
vyriškis raudonu švarku ir raudona 
kepure pasiūlė man virėjos, kam-
barinės arba budėtojos darbą. „Ko 
tik nebūna, – pamaniau sau, – štai 
verslas net į Valdovų rūmus brau-
nasi...“ Ir tik kai šis veikėjas užkopė 
į sceną ir sulaukęs „įsidarbinančių“ 
dalyvių inicijavo veiksmo pradžią, 
supratau, kad pokalbis prie salės 
durų buvo jau spektaklio įžanga... 
Pamaniau, kažkas negerai, turėjau 
iškart suprasti žaidimą... Bet nepasi-
tikėjimas, deja, nebeapleido. Vespe-
tos ir jos atakuojamo Pimpinonės 
flirtą bei kivirčus, padedant „pro-
logo“ kūrėjui (vaidmens be žodžių 
atlikėjui ir spektaklio režisieriui), 
stebėjau nuobodžiaudama. Galvo-
jau, ogi nelengvas tasai komedijos 
žanras... Prisiminiau ilgametį mūsų 
operos buffa talentą bosą baritoną 
a.a. Petrą Kasperavičių ir vėlesnį 
Igną Misiūrą bei dabartinį Nerijų 
Masevičių, gebančius kurti komiš-
kus personažus. (Atminty šmėste-
lėjo ir puikus prieš porą metų su-
kurtas muzikinis vaidinimas „Basso 
ostinato“ Sapiegų rūmuose Vilniuje, 
režisuotas talentingo režisieriaus iš 
Ispanijos Adriano Schwarzsteino, 
sužavėjęs išmone ir užtaisu (greta N. 

Masevičiaus ten žibėjo ir Rūta Vo-
syliūtė). Taigi, nedaug tų gebančių 
papasakoti anekdotą... Nežymiai 
apsidairiusi, nuobodulį pamačiau 
ir kitų žiūrovų veiduose, nors so-
listai dainavo teisingai ir vaidino 
uoliai. Padori chrestomatija? (Ei-
dama namo prisiminiau nežinia 
kiek kartų žiūrėtą seną, apdul-
kėjusį Jaunimo teatro spektaklį 

„Siuvėjų dienos Silmačiuose“, kai 
laukdavau Kristinos Kazlauskaitės 
ilgojo monologo, kur ji, jaunikio 
(Saulius Bareikis) palikta, imdavo 
tą tekstą „vynioti“. Tačiau vienu mo-
mentu kažkurio Kristinos žodžio 
vidury viena raidelė, vienas mažu-
lytis ketvirtatonis nuskambėdavo 
kažkaip įtartinai, „kreivai“... ir, to-
lydžio stiprėdamas, kildamas vis 
aukštyn, ką tik buvusią graudingą 
intonaciją moduliavo, vertė į šoną, 
ir po kelių sekundžių visi vieningai 
leipdavome juoku, nors ašara dar 
nespėta nusibraukti... Charizmos 
ir meistrystės geluonis!)

Rugsėjo 26 d., festivalio užda-
rymo vakarą, Valdovų rūmuose 
mūsų laukė trečiasis susitikimas, 
skirtas ryškiai istorinei viduramžių 
asmenybei Lukrecijai Bordžijai – iš-
silavinusiai humanitarei, mokėju-
siai daug kalbų, išmaniusiai menus, 
gyvenusiai neilgą prieštaringą gyve-
nimą, neišvengusiai apkalbų, tačiau 
buvusiai daugelio menininkų mūza. 
Atskleisti jos asmenybę atsiribojant 
nuo jai priskiriamų dviprasmiškų 
stereotipų ėmėsi instrumentinis an-
samblis „Capella de Ministrers“ ir 
dainininkė Èlia Casanova iš Ispa-
nijos, pasitelkę programą, sudarytą, 
kaip pažymėta festivalio buklete, iš 
Lukrecijos gyvenamojo meto kūri-
nių. Išgirdome spalvingą viduram-
žių dainų ir instrumentinių kūri-
nių pynę, atliktą ypač virtuoziškai 
ir įtaigiai, vėl priminusią, kad se-
noji muzika kupina ne tik grožio 
ir harmonijos, bet ir sudėtingiausių 
rafinuotų išgyvenimų. Ori ispanų 
muzikų laikysena stiprino emocijų 
kaitrą. Kerėjo gražus, švarus ir šil-
tas dainininkės È. Casanovos balsas, 
jos dainavimo menas, asmenybės 
žavesys ir nepaprastas nuoširdumas. 
Koncerto vidury nuskambėjusi ir 

pabaigoje pakartota Lopšinė pri-
lygo meditacijai, į kurią drauge su 
atlikėjais paniro visa dėkinga žiū-
rovų salė. Perkusininkas dėl ligos 
atvykti negalėjo, tad nesužinojome, 
kaip dar būtų praturtėjusi koncerto 
partitūra. Pastaba rengėjams: nesu-
žinojome skambėjusių kūrinių au-
torių, pavadinimų ir neturėjome 
tekstų vertimų. Tatai būtų padėję 
sekti Lukrecijos Bordžijos gyve-
nimo posūkius bei įspėti jos dau-
gialypės asmenybės bruožus.

Rugsėjo 22 d. Bernardinų baž-
nyčioje penkios lietuvių ansamblio 

„In campo aperto“ dainininkės, dau-
gelio sakralinės ir šiuolaikinės mu-
zikos festivalių dalyvės, pristatytos 
muzikologės Živilės Stonytės-Ta-
maševičienės, pasekė dar vienos 
viduramžių moters, vienuolės, 
šventosios – Klaros Asyžietės (šv. 
Pranciškaus Asyžiečio bendražy-
gės, jo dvasinės sesers) – gyvenimo 
istoriją. Ši edukacinė programa, 
skirta vaikams ir visai šeimai, su-
domino gausius klausytojus. Nega-
lėjai atitraukti akių nuo artistiškos 
muzikantės Ievos Baublytės veido: 
improvizuodama gotikine arfa, iš-
ilginėmis fleitomis ir retesniu ins-
trumentu šalamaja, ji kūrė kone 
transo būseną. Šviesi tos dienos 
saulė, laiku sutviskusi per aukštus 
langų vitražus, sudarė tarsi natūra-
lią dekoraciją. 

Rugsėjo 16 d. vakarą Bernardinų 
bažnyčios erdvėje Austrijos ir Ven-
grijos muzikų „Ensemble Mandel“ 
pateikta programa tapo viena iš šių 
metų „Banchetto musicale“ kulmi-
nacijų. Klausėmės viduramžių mu-
zikos ir improvizacijų, pavadintų 
vienuolės, abatės, kompozitorės 
Hildegardos Bingenietės vizijomis. 
Talentingas ansamblio muzikanto 
Zsolto Kalteneckerio improviza-
vimas sintezatoriumi suliejo fleitą, 
styginį instrumentą vielę, vargonus 
ir įkvėptą Juditos Andrejszki vokalą 
į stulbinamai įtaigią visumą, ne-
lauktai įspūdingai nutiesiant ne tik 
emocinį, bet ir kone vizualų laiko 
tiltą per viso tūkstantmečio ūkus 
nuo mūsų dienų link anos garsio-
sios muzikės, poetės, mokslininkės 
laiko. Meditatyvinė mistinių vizijų 

būsena neapleido klausytojų iki pat 
nepertraukiamo muzikavimo pa-
baigos, provokuodama mintis apie 
amžinybės slėpinį ir neaprėpiamą 
visatos begalybę.

Rugsėjo 22-osios vakarą Vil-
niaus arkikatedroje bazilikoje 
skambėjusi Vakarinė liturginė va-
landa, skirta Šv. Kazimiero koply-
čios statybų pradžiai prieš 400 metų 
paminėti, turėtų būti pavadinta ne 
tik viso šių metų festivalio kulmina-
cija, bet ir grandiozine manifesta-
cija, parodžiusia, kokių pasaulinio 
lygio aukštumų pasiekė tą vakarą 
koncertavusių Lietuvos muzikų – 
solistų, chorų ir jų vadovų bei ins-
trumentininkų – atsidavimas puo-
selėjant aukštąjį meną. Skambėjo 
ankstyvojo italų baroko kompozi-
torės vienuolės Chiaros Margaritos 
Cozzolani giesmės, atliekamos so-
listų, choro ir konsorto (instrumen-
tinio ansamblio) „Brevis“, vadovau-
jamų Gintauto Venislovo ir Dariaus 
Stabinsko, ansamblio „Schola Gre-
goriana Vilnensis“, vadovaujamo 
Dainiaus Juozėno, dalyvaujant Ba-
liui Vaitkui (vargonai). Neįmanoma 
atsistebėti muzikos autorės talentu 

– jos giesmių ir psalmių, kanconų, 
himnų ir antifonų (giedotinių at-
sakymų) vingių ir harmoninių 
moduliacijų išradingumu. Drauge 
gėrėjomės solistų ir abiejų chorų, 
instrumentinio ansamblio susi-
telkimu bei meistryste. Dirigento 
G. Venislovo įtaigai paklusdami, 
su didžiausiu įkvėpimu, koncen-
truota išraiška ir valia jie kūrė šią 
didžiulę, pakylėtą sakralumo drobę, 
ypač tinkamą iškilniai Arkikatedros 
erdvei. Pasigėrėtinai skambėjo so-
drus ir kokybiškas Noros Petro-
čenko mecosopranas (giesmėje 
„O, Maria, tu dulcis“), pasiekdamas 
sakralinės ekstazės išraišką, Ievos 
Gaidamavičiūtės-Barkauskės skai-
drus, įdvasintas sopranas, koncerto 
viešnios iš Latvijos Ilzės Grēvelės 
įsimintino tembro balsas ir šiltas 
Nerijaus Masevičiaus bosas-barito-
nas (tercetas „Quis audivit unquam 
tale?“). Labiausiai imponavo seniai 
bepatirtas tobulas didžiulės formos 
kūrinio visumos įspūdis. 

Šių metų festivalį „Banchetto 
musicale“ papildė istorinė tema – 
Liublino unijos 450-osios metinės. 
Sukakčiai pažymėti buvo skirti du 
koncertai. Rugsėjo 9 d. Valdovų rū-
muose vyko liutnios muzikos kon-
certas „Dovana Karaliui“. Klausė-
mės liutnininko Joachimo Heldo iš 
Vokietijos atliekamos lenkų kom-
pozitorių Wojciecho Długorajaus, 
Diomedes Cato ir Jakubo Reyso 
kūrybos. Rugsėjo 10 d. Švč. Mari-
jos Dievo Motinos Ėmimo į dangų 
(Pranciškonų) bažnyčioje dainavo 
kamerinis ansamblis iš Kroku-
vos „Cracow singers“, pateikęs 
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Vakarinės liturginės valandos akimirka Arkikatedroje bazilikoje V. Abr amausko n uotr .
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Renesanso kompozitorių Vaclovo 
Šamotuliečio, Mikalojaus Gomul-
kos bei kitų autorių, dirbusių ir Vil-
niuje, Žygimanto Augusto dvare, 
vokalinių kūrinių. Koncerte nu-
skambėjo ir senieji skaitiniai – pa-
triotinė priesaika bei Liublino uni-
jos įkvėpti tekstai, priminę bendro 
Lenkijos ir Lietuvos istorinio meto 
laikus. Koncertą ir jo kontekstą iš-
samiai pristatė muzikologė Živilė 
Stonytė-Tamaševičienė. 

***
Greta festivalio „Banchetto mu-

sicale“ dėmesį patraukė ir keletas 
kitų renginių. Rugsėjo 7 d. Val-
dovų rūmų muziejus paminėjo 
Lietuvos operos gimtadienį, pa-
teikdamas tarptautinio senosios 
muzikos ansamblio „Canto fiorito“, 
vadovaujamo išilginių fleitų ir kor-
neto virtuozo Rodrigo Calveyros, 
naują darbą – Alessandro Stradel-
los mini operos (serenatos) „Kirkė“ 
sceninį pastatymą, papildžius vei-
kalą autoriaus amžininkų kūriniais. 
Pripažįstant kūrėjų pastangas, vis 
dėlto intriguojamai anonsuota še-
šėlių teatro scenografija, žadėjusi 
režisūrinį vyksmą, galbūt liko šiek 
tiek savitikslė. Ar kūrėjai deramai 
įvertino reginio visumą iš salės? Ar 
intensyvus ekrano mirgėjimas ne-
suniveliavo prioritetų: ar, atitrau-
kus dėmesį nuo puikiai dainavusių 
solistų (Renata Dubinskaitė, Ieva 
Gaidamavičiūtė–Barkauskė, Neri-
jus Masevičius), nesutrukdyta at-
sakyti į paprastą klausimą – koks 
siužetas? 

Rugsėjo 21 d. vakarą Vilniaus 
paveikslų galerijoje mecosopranas 
Saulė Šerytė ir pianistas Gustas 
Raudonius klausytojus pradžiugino 
rečitaliu, pavadinę jį „Eduardo Möri-
kės poezija dainose“. Šešiolikos 
dainų autorius – vokiečių romanti-
kas Hugo Wolfas, dar dviejų – Johan-
nesas Brahmsas. S. Šerytę, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos dai-
navimo pedagogę, dažniau girdime 
senosios muzikos ansambliuose. Šis 
Lied rečitalis priminė prieš dau-
gelį metų pradėtą, tačiau užgesu-
sią idėją būtent šioje salėje rengti 

kamerinio dainavimo koncertus, 
pavadintus „Dainų ratas“. Iš anos 
gražios paieškos ryškiai atminty 
išliko Sigutės Stonytės ir pianisto 
Jurgio Karnavičiaus atliktas Ro-
berto Schumanno vokalinis ciklas 

„Moters meilė ir gyvenimas“. Minė-
tas S. Šerytės rugsėjo rečitalis įspū-
dingas savąja tema ir apimtimi, re-
tas tarp kitų dainininkų programų. 
Tai išrankiam klausytojui skirta 
aristokratiškų jausmų puokštė, 
nestokojusi rafinuotų dvasios bū-
senų, subtilių nuojautų bei filoso-
finių prasmių, mistinių vaizdinių 
iš nerealaus pasaulio, atspindėjusi 
iššūkio vertą ambicingą daininin-
kės nuostatą. Visas rečitalis padai-
nuotas atmintinai puikia vokiečių 
kalba, tiksliai jaučiant dainų pras-
mes. Malonu pasveikinti pianistą 
G. Raudonių – jautrų, tempera-
mentingą muzikantą, turintį tikrą 
koncertmeisterio talentą, idealiai pri-
sitaikiusį prie ne ypač paklusnaus 
šios salės instrumento. Šį koncertą 
Vilniaus galerijoje surengė fortepi-
jonų salonas „Organum“, jau ke-
letą metų kantriai kuriantis solidų 
įvaizdį ir turintis nuolatinių klau-
sytojų ratą (Lietuvos pianistai „Or-
ganume“ dažni svečiai, jie turi retą 
galimybę savo programai pasirinkti 
ir instrumentą!). Maloniai nuteikė 
profesionaliai suredaguotas Saulės 
rečitalio dainų tekstų ir jų lietuviškų 
vertimų bukletas. Vertimus klau-
sytojams perskaitė aktorius Ridas 
Jasiulionis. 

Rugsėjo 25 d. drauge su Ge-
noveita, mokytoja iš Sedos, ir jos 
vilniške bičiule Dalia, germaniste, 
vertėja, apsilankėme MO muzie-
juje. Būsim ir mes buvusios! Eks-
pozicija pasitaikė trumpa, likom 
nesupratusios, kur pradžia, o kur 
jau ir pabaiga, kur jos „cimusas“ ir 
kuo ypatingas muziejaus interjeras. 
Gausiausiai susispietusi publika 
meditavo MO kavinėje. Mes prisi-
jungėme. Smalsumą žadino žmo-
gaus kūno spalvos objektas galingu 
vyriškio torsu už masyvaus stiklo 
sienos, ekspozicijoje nedalyvavęs, 
nelabai ir apsirengęs, bet atviras ir 
droviems, ir akiplėšiškiems žvilgs-
niams, ir fotoobjektyvui. Gal tai ir 
buvo tikroji parodos intriga? Juk 
modernas. Ką padarysi. 

Nieko nelaukdamos, nuskubė-
jome į Operą, bus „Bohema“! Jau 
buvau ne kartą girdėjusi, bet da-
bar kantriai tylėjau ir nepasakojau, 
ko taip verkiau per šio spektaklio 
premjerą: graudu prisiminti jaunys-
tės „Bohemą“ su Jonu Aleksa dar se-
najame teatre, kur viskas buvo gerai 
matyti ir girdėti. („Žinoma, ir žolė 
anuomet žalesnė buvo“, – kas nors 
pakomentuos...) Po pirmos dalies 
mano bendrakeleivės nedaugžo-
džiavo, sakė, lauksim, kas toliau, 
gal po karšto šokolado paaiškės. Pa-
baigoje Genoveita neiškentė: „Ka-
žin ko žiūrovai taip lenktyniauja 
ploti stati sustoję? Ar tai reikštų, 
kad jiems patiko?“ – „O tau ar pa-
tiko?“ – klausiu. „Na, aš tik moky-
toja, ne muzikė... Bet laukiau, lau-
kiau šiurpuliukų ir nesulaukiau...“ 
Dalia pritarė taip pat šiurpuliukų 
nepatyrusi ir pridūrė: „Ko gi taip 
tamsu scenoj, ar elektrą taupo? Veidų 
nesimato. Ir dekoracija – joks Paryžius, 
kažkoks kosminis laivas. O kas ta re-
žisierė?“ – „Dirigento Riccardo Muti 
žmona“, – paaiškinau Genoveitai. „Tai 
gal ir mes visos trys ne prastesnės? 
Juk esam savo vyrų žmonos, ane?“ 
Tikrai taip, Genoveita.

Kažkurį saulėtą šio rugsėjo vi-
durdienį naujoje galerijoje Anta-
kalnyje užtikau Juzefos Čeičytės 
tapybos portretų ir skulptūriškos 
faktūros abstrakcijų bei piešinių 
parodą. Autorei – scenografei, ta-
pytojai ir poetei – šiemet 97-eri. 
Daugeliu požiūrių ji nepralenkta. 
Visad džiaugiasi aplankoma ir te-
bėra žvali, judri ir svetinga. Gy-
vybinga jos esybės jėga, matoma 
ir juntama kūriniuose, inspiruoja 
parodoje apsilankiusius, palaiko 
ir ją pačią. Gyvuok, brangioji Juta!

Liko neišgirsta 100-ojo Operos 
sezono premjera – Leonardo Berns-
teino operetė „Kandidas“. Kol kas 
atidėjau. Prieš keliolika metų per 
TV transliuotas Bernsteino diriguo-
jamas Ludwigo van Beethoveno IX 
simfonijos finalas tapo nelauktu de-
tektyvu. Nutiko taip, kad bežiūrint 
koncertą, besigėrint dirigento ta-
lentu, besižavint pačiu Bernsteinu 
suskambo telefonas. Nutildžiusi 
televizoriaus garsą, telefonu atsi-
liepiau, žvilgsnio nuo ekrano ne-
atitraukdama. Tebesu ir šiandien 

Atkelta iš  2  psl .

dėkinga anai pasitaikiusiai galimy-
bei stebėti dirigentą be jo kuriamo 
garso... Skubiai baigusi pokalbį 
telefonu ir toliau koncerto „klau-
siausi“... be garso. Kokia tai neįkai-
nojamai atvira ir be galo iškalbinga 
emocijų partitūra! Joks aktorius to 
nesuvaidins! Kaip asociacija iš-
kyla Federico Fellini filmas „Prova 
d’orchestra“ („Orkestro repeticija“, 
1979). Na, o Bernsteino kurta mu-
zika man mažiau įspūdinga, todėl 
ir atidėjau „Kandidą“. 

***
Senosios muzikos festivalio 

„Banchetto musicale“ garsų pri-
sotintas rugsėjis Vilniuje baigėsi, 
privertęs pasidžiaugti, kaip spar-
čiai turtėja senųjų epochų muzi-
kos skambėjimas, atliekant ją au-
tentiškais instrumentais, atkuriant 
jos originalią vertę ir grožį. Lietu-
voje kuriasi nauji ansambliai, ža-
dėdami sudėčių ir repertuaro įvai-
rovę, o neregėtai išsiplėtęs festivalių 
tinklas leidžia pristatyti senosios 
muzikos entuziastų meną vis pla-
tesniam klausytojų ratui. Įgyvendi-
nami nauji projektai, daug dėmesio 
skiriant Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės muzikos paveldo puose-
lėjimui, plačiai atliekant ją ir svetur, 
atkartojant buvusias mūsų valsty-
bės sąsajas su kitais pasaulio kraš-
tais ir kuriant naujas. Intensyvėjant 
inspiracijų apykaitai, turtėja ir festi-
valių programos. Senosios muzikos 
judėjimas tampa gyvu pulsuojančiu 
organizmu. Pastarųjų festivalių pro-
gramos skiriamos kuriai nors vienai 
svarbiai temai, pasiūlant skirtingų 

žanrų, įvairios apimties formas ir 
netgi operų pastatymus, suburiant 
tarptautinių sudėčių ansamblius, 
pasikviečiant garsius solistus. 

Didžiąją sėkmingos veiklos dalį, 
be abejo, lemia rengėjų entuziaz-
mas ir aistra. Nestingant profesi-
nio išmanymo, daugybė dalykų 
dažnai įveikiami „pasidaryk pats“ 
būdu, kai vadovas, idėjų generato-
rius, vadybininkas, administrato-
rius, mokytojas, partitūrų rengėjas 
ir atlikėjas – „viskas viename“, nes 
didėjant proceso tankiui finansinės 
galimybės, deja, atsilieka. 

Didžiulė vertybė – nuolat ren-
giami senosios muzikos atlikimo 
kursai, kas ypač svarbu dėl to, kad 
Lietuva vis dar neturi stacionarios 
senosios muzikos studijų progra-
mos. Ši opi problema aptartina iš-
samiau – šios srities spragos apsun-
kina jaunų muzikų kelią, siaurina 
galimybes pasirenkant pageidau-
jamą būsimos veiklos amplua. Juk 
būtent galimybė studijuoti tiesio-
giai iš autentiškų šaltinių, nenu-
trūkstamą tradiciją išlaikiusiuose 
kraštuose (Italijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, 
Anglijoje) leido mūsų šalies entuzi-
astams skatinti dabartinį senosios 
muzikos atgimimą Lietuvoje, pra-
turtinusį visą mūsų kultūros spek-
trą, keliantį pilietinį pasididžiavimą 
atkuriamomis vertybėmis ir istorija. 
Tad nuoširdžiausiai palinkėkime 
visiems senosios muzikos kolekty-
vams sėkmės, bendradarbiavimo 
ir ištvermės, mainais pažadėdami 
klausytojų pripažinimą ir meilę.

Lietuvių autorių muzika 
ir poezija Čikagoje
Spalio 3–10 d. JAV, Čikagoje, skam-
bėjo lietuvių autorių muzika ir poe-
zija. Čia lankėsi kamerinis ansam-
blis „Vilniaus arsenalas“ (fleitininkė 
Laima Šulskutė, altininkas Rolandas 
Romoslauskas, pianistas Sergejus 
Okruško), kontrabosininkas Olive-
ris Ramonas, perkusininkas Saulius 
Auglys, aktorius Andrius Bialobžes-
kis ir kūrinio „Apie žvėris ir žmo-
nes. Muzikėčios pagal Kristijoną 
Donelaitį“ autorius kompozitorius 
Antanas Kučinskas. „Muzikėčios“ 
buvo atliktos Lietuvių dailės mu-
ziejuje – galerijoje „Siela“ Lemonte, 
Čikagoje. Į 6-ojo muziejaus sezono 
atidarymo proga surengtą koncertą 
susirinkusi pilnutėlė salė emocingai 

reagavo ir labai šiltai priėmė šiuo-
laikiškai interpretuojamas K. Done-
laičio pasakėčias, melodeklamacija 
perteikiamas Andriaus Bialobžeskio, 
palydimas šmaikščios, charakterin-
gos, anot paprastų klausytojų, „avan-
gardiškos“ A. Kučinsko muzikos. Šis 
teatrališkas kūrinys sukurtas 2014 m., 

minint K. Donelaičio 300-ąsias gi-
mimo metines, ir sėkmingai gyvuoja 
iki šiol, yra nuolat atliekamas įvai-
riuose koncertuose, festivaliuose. 
Tai ne taip dažnai atsitinka su nau-
jais lietuvių kompozitorių kūriniais. 
Vien šiemet „Apie žvėris ir žmo-
nes. Muzikėčios pagal K. Donelaitį“ 

skambėjo Alytuje, Druskininkuose, 
Nidoje, Kaliningrade ir pastarąjį 
kartą – Čikagoje. 

„Vilniaus arsenalo“ nariai spa-
lio 6-ąją surengė ansamblio kon-
certą Čikagos Market Parko Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Koncerte, pavadintame „Rudens 
divertismentu“, greta Wolfgango 
Amadeus Mozarto Trio Es-dur (KV 
407), Astoro Piazzollos „Tango siui-
tos“, „Oblivion“, „Angelo mirties“ 
ir žymiojo „Libertango“, buvo at-
likti ansamblio inicijuoti Teisučio 
Makačino „Iš paraštės“ bei Antano 
Kučinsko „Vakaro muzika“. Hen-
riko Radausko, Jono Strielkūno, 
Vytauto Mačernio, Henriko Na-
gio ir Alfonso Nykos-Niliūno ei-
les skaitė aktorius Andrius Bia-
lobžeskis. Lietuvių autorių eilės, 
įterptos tarp kūrinių, abejingų ne-
paliko. Pakiliai nusiteikusi publika 

Kronika ovacijomis apdovanojo ir ansamblį, 
ir skaitovą.  

Žinia, JAV yra didžiausia ir svar-
biausia lietuvių bendruomenė už 
Lietuvos ribų. Siekiant stiprinti 
išeivijos ir Lietuvos ryšį, tautinio 
tapatumo išlaikymą Lietuvos dias-
poroje, viena svarbiausių priemo-
nių yra kultūra, lituanistinis ugdy-
mas, sukuriantys pagrindą išeiviams 
jaustis tautos dalimi. Šiam tikslui įgy-
vendinti sukurta ir Lietuvos vyriausy-
bės nuo 2012 m. vykdoma „Globalios 
Lietuvos“ programa, kurios finansinė 
parama leido surengti šias gastroles. 
Lietuvos kameriniai ansambliai ne 
taip dažnai lankosi už Europos ribų, 
tad tai buvo gera proga pristatyti Lie-
tuvos muzikinį meną JAV klausyto-
jams, o atlikėjams pademonstruoti 
savo profesionalumą.

Kristupas Antanaitis

Nu ot ra u ka i š  a sme ni ni o  a rchyvo

V. Abr amausko n uotr .„Capella de Ministrers“ ir dainininkė Èlia Casanova

„Muzikėčių“ akimirka
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Mėlynas gaublys – ateities užuomina?
Įspūdžiai iš Eduardo Balsio 100-ųjų gimimo metinių koncerto Šv. Kotrynos bažnyčioje

M u z i k a

Rasa Murauskaitė

Ketvirtadienio, spalio 10-osios, 
vakarą visam pasauliui laukiant, 
kam atiteks Nobelio taikos pre-
mija ir viena potencialiausių kan-
didačių laikant šešiolikmetę švedų 
klimato aktyvistę Gretą Thunberg, 
Šv. Kotrynos bažnyčioje skambėjo 
Eduardo Balsio oratorija „Nelies-
kite mėlyno gaublio“ trims solis-
tams, vaikų chorui, dviem fortepi-
jonams, kontrabosui ir mušamųjų 
grupei. Nors kitą dieną paaiškėjo, 
kad Greta premijos negavo, simbo-
liškesnio konteksto šiam kūriniui 
nė nesugalvotum.

„Nors kūrinyje vaizduojamas 
konkretus įvykis – pionierių sto-
vyklos bombardavimas Palangoje, 
vykęs karo pradžioje, siužetas, re-
gis, nėra paremtas realiu istoriniu 
įvykiu. Balsio oratorija – traumi-
nės atminties apie istorijos įvykius 
pavyzdys“, – 2013 m. straipsnyje 
rašė muzikologė Rūta Stanevičiūtė. 
Klausantis pastarojo oratorijos atli-
kimo galima sakyti, kad nūdienos 
kontekstuose šis kūrinys gali tapti ne 
tik tragiškos istorinės atminties, bet 
ir potencialios kataklizminės ateities 
ženklu, mat jo epicentre esantys vai-
kai ir šiandien įvairiomis formomis 
yra stumiami į „fronto linijas“ – ar 
kovojant prieš  klimato kaitą, kai 
drąsos tai daryti pritrūksta pasaulio 
galingiesiems, ar kenčiant dėl pas-
tarųjų neatsakingų sprendimų ka-
rinių konfliktų zonose. Keista, bet 
nūdienos kontekste legendinė frazė 

„nelieskite mėlyno gaublio“ atrodo 
daugiau nei savalaikė.

Būtent Balsio oratorijos univer-
salumą, gebėjimą ne pasakoti apie 

konkretų įvykį, o perteikti pačią 
tragedijos esmę, nepriklausomumą 
nuo laiko, laikyčiau didžiausia šio 
kūrinio vertybe. O sava visiems lai-
kams oratorija – dar ir „sunkias-
voris“ kūrinys lietuviškos muzikos 
kontekste tiek dėl atlikimo masto 
(tokio gausaus choro Šv. Kotry-
nos bažnyčia, manau, nematė jau 
seniai), tiek dėl įtakos zonos, kuri 
kadaise neišsiteko okupuotos Lie-
tuvos ribose, o šiandien peržengia 
siaurą muzikos profesionalų ar me-
lomanų ratą. 

Atlikimas simboliškas ne tik 
globaliai, bet ir lokaliai, mat buvo 
apipintas atmintinomis datomis ir 
susidūrimais su paties kūrinio is-
torijos cikliškumu. Penkiasdešim-
tmetį minėjęs kūrinys, atliktas mi-
nint jo autoriaus šimtmetį, scenoje 
fortepijonais skambinant kompo-
zitoriaus dukrai Daliai Balsytei ir 
anūkei Indrei Baikštytei; Mokytojo 
partija patikėta Lietuvos nacionali-
nio operos ir baleto teatro solistui 
Arūnui Malikėnui (bosas), kuris 
prieš penkis dešimtmečius pirmą 
kartą atliekant oratoriją dainavo 
diskanto – Mirusio vaiko – partiją; 
Motinos ir Mirusio miesto kaukės 
vaidmenį atliko solistė Jovita Vaške-
vičiūtė (mecosopranas), o Mirusio 
vaiko partiją dainavo diskantas Rū-
tenis Žičkus. Dalyvavo Klaipėdos 
E. Balsio menų gimnazijos choras 
(vad. Zita Kariniauskienė), praplės-
tas mokyklos absolventais, kontra-
boso partiją grojo Rokas Stunžė-
nas, visą faktūrą persmelkė galingi 
Lietuvos nacionalinio simfoninio 
orkestro mušamųjų instrumentų 
grupės dūžiai. Šią milžinišką su-
dėtį suvaldyti ėmėsi Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro meno vadovas 

ir vyriausiasis dirigentas Modestas 
Barkauskas. 

Klausydamasi svarsčiau, kad tą 
sunkiai nusakomą „Nelieskite mė-
lyno gaublio“ tragizmą bene taikliau-
siai įprasmina kūrinio kontrastin-
gumas. Skaidrus vaikų choro balsas 
ir dramatiški, viską gožiantys mu-
šamųjų dūžiai; idiliškas vaikystės 
pasaulis ir gūdi realybė. „Kur jūs 
esate, vaikai?“ – vis kartoja Mokyto-
jas; „Kodėl jūs man grojate gedulo 
maršą? Nenoriu to maršo“, – skaus-
mingai atsiliepia skaidrus it varpelis 
diskanto balsas... 

Tiesa, paties atlikimo neprie-
kaištingu nepavadinčiau. Sėdint 
šalia choro, buvo nesunku paste-
bėti ir neužtikrintumo akimirkų, 
kai kiek vėluojama laiku ir vietoje 
įstoti; kai kada buvo justi tam tikra 
tempų disharmonija – žinoma, su-
valdyti tokią solidžią faktūrą nėra 
paprasta. Tačiau norėčiau pami-
nėti solistų įtaigą. Gerą įspūdį apie 
J. Vaškevičiūtę nešiojuosi dar nuo 
jos spalvingai komiško vaidmens 
LNOBT „Kandido“ premjeroje, o 
jos santūriai dramatiška įtaiga dai-
nuojant oratorijoje patvirtina solis-
tės universalumą. A. Malikėno si-
tuacija unikali, tad buvo akivaizdu, 
kad kūrinys jam gerai pažįstamas ir 
savas. Na, o R. Žičkus buvo tiesiog 
prototipinis atlikėjas – skaidrus, 
skambus balsas, lengvas sutriki-
mas, bet žavus muzikalumas ap-
gaubė jaunojo klaipėdiečio vaidmenį 
šiame oratorijos atlikime. 

Oratorija užbaigė Balsio gala 
koncertą, jos svoris ir simbolika 
lėmė norą šį tekstą pradėti būtent 
pastaruoju opusu. O pirmoje kon-
certo dalyje girdėjome dar du Balsio 
darbus – ekspresyviuosius „Jūros 

atspindžius“ ir siuitą „Eglė – žal-
čių karalienė“, kurioje susijungė ne 
tik baleto epizodai, bet ir Trečiojo 
koncerto smuikui solo fragmentai, 
supinti David Geringo (klaipėdie-
čio Rimanto Giedraičio instrumen-
tuotė). Prie dirigento pulto, o ir kaip 
solistas, šių kūrinių atlikimui vado-
vavo maestro D. Geringas. 

Koks gi Balsiui skirtas koncertas, 
kuriame nebūtų jūros! Susijungę 
Klaipėdos ir Šv. Kristoforo kame-
riniai orkestrai nestokojo darnos ir 
solidžiai interpretavo spalvinguo-
sius „Jūros atspindžius“. Viena ver-
tus – tai romantinis, ekspresionis-
tinis kūrinys; kita vertus, dėl savo 
tapybiškumo ir iliustratyvumo patį 
kompozitoriaus santykį su menama 
istorija ir vaizduojamu objektu – 
jūra – galime laikyti net kiek ba-
rokišku. Šis kūrinys – tai ir galin-
gos gamtos stichijos vaizdavimas, ir 
net labiau – ją stebinčio žmogaus 
refleksija. Vis dėlto akivaizdu, kad 

„Jūros atspindžiai“ – jau ne mūsų 
epochos, o praėjusio laiko kūrybi-
nės vaizduotės rezultatas. Pasikeitė 

laikai, pasikeitė ir žmogus, tad šio 
kūrinio kontekstuose galime pri-
siminti ir garsiąją įsivaizduojamo 
muzikos muziejaus sąvoką. 

Įdomus sprendimas Siuitoje su-
jungti epizodus iš baleto ir Trečiojo 
koncerto smuikui. D. Geringas 
ėmėsi šio monumentalaus darbo 
tiek rengdamas medžiagą violonče-
lės partijai, tiek pats atlikdamas solo, 
o dar ir spėdamas diriguoti! Kartais 
dviejų kūrinių motyvai išties stebino 
savo kompozicinio mąstymo sąly-
čiais, bet vis tiek šių kūrinių kom-
piliacija man atrodė keistoka. 

Eduardo Balsio 100-mečio kon-
certas – gera proga apsvarstyti ir jo 
kūrybos aktualumą, ir mūsų šian-
dienį santykį su ja. O ir šiek tiek 
paliūdėti, kad kompozitoriaus 
šimtmetis – svarbi data tik muzi-
kos profesionalų ar menu besido-
minčių intelektualų ratui. Lakmu-
sas, daug pasakantis apie šiandienę 
profesionaliosios muzikos refleksi-
jos visuomenėje būklę, kurios kai-
tos link įmanoma judėti tik abiejų 
pusių pastangomis.  

Auksinis spalis                 
Paliesiaus dvare
Spalio mėnuo Paliesiaus dvare 
dosnus ne tik spalvų, bet ir aukš-
čiausios kokybės koncertų bei 
staigmenų senjorams. Šį mėnesį 
nepriekaištinga akustika garsėjan-
čioje salėje „Pasaga“ koncertuos ta-
lentingi atlikėjai, o dvaras turi pui-
kių žinių senjorams, mėgstantiems 
klasikinę muziką. Spalio mėnesio 
koncertais jie galės pasimėgauti už 
žemesnę kainą, jiems neteks rūpin-
tis transportu, nes į Paliesiaus dvaro 
koncertus iš Vilniaus nuveš ir par-
veš autobusas. Negana to, koncertai 
bus paskaninti nuostabaus skonio 
bandele ir žolelių arbata. Maloniai 
kviečiame susipažinti su atlikėjais 
ir koncertų programomis.

Ulrichas Urbanas (fortepijo-
nas, Vokietija) – spalio 19 d., 
šeštadienį

Muziką pianistas studijavo Leip-
cigo aukštojoje F. Mendelssohno 
muzikos mokykloje, 1969 m. čia 

pradėjo dėstyti, o 1991 m. tapo 
Fortepijono katedros profesoriumi. 

Jau pirmieji pianisto atlikti Jo-
hanno Sebastiano Bacho įrašai su-
laukė didžiulio pasisekimo. U. Ur-
banas bendradarbiavo daugiau nei 
su 40 orkestrų, įskaitant Dresdeno 
filharmonijos, Leipcigo „Gewand-
haus“, Berlyno simfoninius, taip pat 
su įvairiais Europos, Pietų Afrikos 
bei daugeliu Vokietijos radijo or-
kestrų. Iš 35-ių jo atliekamų kon-
certų fortepijonui su orkestru 20 
įrašyta įvairiose radijo studijose, 
dar reikėtų paminėti ir 160 įrašų, 
kuriuos naudoja skirtingi radijo 
laidų transliuotojai. Ne kartą buvo 
pristatyti ir pianisto įrašyti retai 
atliekamų kompozitorių Carlo 
Philippo Emanuelio Bacho, Hanso 
Pfitznerio, Maxo Regerio kūriniai, 
taip pat specialiai išleistos Leip-
cigo „Blüthnerio“ ir „Irmlerio“ ins-
trumentų gamintojų kompaktinės 
plokštelės. Paminėtini ir U. Urbano 
iš užmaršties prikelti anglų kompo-
zitoriaus Clemento Harriso kūri-
niai ir šiuolaikinių autorių – Eliza-
beth Austin, Erle’s Ninow, Gernoto 
Grohso – fortepijono muzikos įrašai. 

Koncerte skambės kompozito-
rių Wolfgango Amadeus Mozarto, 
Elizabeth Austin, Richardo Wa-
gnerio ir Ludwigo van Beethoveno 
kūriniai.

Aleksandras Kniazevas ir Kaspa-
ras Uinskas (violončelė, fortepi-
jonas, Rusija ir Lietuva) – spalio 
24 d., ketvirtadienį 

Prieš keletą metų prasidėjusi 
Aleksandro Kniazevo ir Kasparo 
Uinsko pažintis, sukerojusi kaip 
muzikinis duetas, šįkart klausyto-
jams dovanoja romantinės muzikos 
vakarą. Koncerto programoje – Jo-
hanneso Brahmso Sonata fortepi-
jonui ir altui Nr. 2, paties A. Knia-
zevo perdirbta violončelei, taip pat 
Césaro Francko Sonata violončelei 
ir fortepijonui. 

„A. Kniazevas yra vienas iš ne-
daugelio pasiekusių tokias aukštu-
mas... Jis yra vienas geriausių mūsų 
laikų klasikinės muzikos atlikėjų.“ 
(„The Western Mail“) Jo koncertų 
sąraše – pasirodymai su garsiausiais 
pasaulio orkestrais, pagrindinėse 
koncertų salėse ir su žymiausiais 
scenos partneriais. 

Tarptautinį pripažinimą pelnęs 
pianistas Kasparas Uinskas koncer-
tuoja pasaulio koncertų salėse, nuo-
lat bendradarbiauja su tokiais sce-
nos partneriais kaip smuikininkas 
Nikita Boriso-Glebsky, P. Čaikovs-
kio konkurso nugalėtojas violonče-
lininkas Andrejus Ionita, pianistas 
Eugenijus Božanovas, su kuriuo pa-
sirodė legendinės pianistės Marthos 
Argerich festivalyje Hamburge. Už-
sienio kritikai ir klausytojai žavisi 
K. Uinsko pasirodymais: „Didis 
pianistas ir muzikas“ („New York 
Concert Review“), „Kvapą gniau-
žiantis jausmingumas, tai buvo ab-
soliučiai magiška“ (Londono „Wi-
gmore Hall“).

Daumantas Kirilauskas (forte-
pijonas, Lietuva) – spalio 26 d., 
šeštadienį

Maestro Donatas Katkus apie pia-
nistą Daumantą Kirilauską yra pasa-
kęs: „D. Kirilauskas yra aukšto lygio 
pianistas su savu pasaulio matymu, 
meninėmis koncepcijomis, įtaiga 
ir kultūra. Jis jau priklauso dide-
liam pasaulio pianistų elitui. [...] 
Man regis, jis turi retą menininko 

etiką, savo gyvenimo tikslą, kuris 
yra aukštesnis negu vien tik klavišų 
spaudymas.“ Daumantas Kirilaus-
kas – LMTA Fortepijono katedros 
docentas, vienas universaliausių ir 
produktyviausių Lietuvos pianistų. 
Jis koncertavo beveik visose Europos 
šalyse, JAV, Irane, tokiose salėse kaip 

„Mozarteum Grosser Saal“, Maskvos 
P. Čaikovskio konservatorijos, Leip-
cigo „Gewandhaus“, Bonos „Schu-
mann Haus“, Vitebsko filharmonijos, 
Helsinkio „Temppeliauki“, Stok-
holmo „Nybrokajen“, Oslo „Con-
certhus“, Kelno „WDR Klaus von 
Bismarck“, Rygos Didžiosios gildijos 
ir kitose. Nuolatinis Lietuvos nacio-
nalinės filharmonijos svečias, skam-
bino su visais Lietuvos orkestrais, 
taip pat su Latvijos „Sinfonietta 
Riga“, Suomijos „Lappeenranta City 
Orchestra“. Dalyvavo daugelyje už-
sienio ir Lietuvos festivalių, kasmet 
pasirodo Thomo Manno festivalyje. 
Koncerte pianistas atliks Johanno 
Sebastiano Bacho, Franzo Schu-
berto, Ferenco Liszto kūrinius. 

Rengėjų inf.

Anonsai

A. Rakausko n uotr .Oratorijos atlikėjai
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Ramunė Balevičiūtė

Pagal pirminį spontanišką suma-
nymą vadinamoji „spektaklio“ re-
cenzija turėjo atrodyti taip:

„Jūs sakote mums, kad suaugu-
sieji bando įsprausti vaikus į griež-
tus rėmus. Jūs bandote pasakyti, kad 
vaikai ne tokie kvaili, kaip mums 
atrodo. Jūs sakote, kad vaizdas ne-
svarbu, svarbu žodis – žodis iš vaiko 
lūpų. Jūs sakote, kad teatrui pakanka 
valandą vaikų skaitomo suaugusio 
žmogaus parašyto teksto...“

Ir taip turėjo būti prirašyti du 
kompiuterio lapai – tyčia be dide-
lės atrankos. Rašymas turėjo trukti 
ne ilgiau kaip vieną valandą – tiek, 
kiek truko pats skaitymas. Būtent 
tokia atrodė adekvačiausia ir sąži-
ningiausia reakcija į britų trupės 

„Forced Entertainment“ meno 
vadovo Timo Etchellso kūrinį 

„Naktis seka dieną“, parodytą 
tarptautinėje „Sirenų“ festivalio 
programoje. 

Bet tada kritikės galvoje nubudo 
vidinė kritikė: „Kas tie „jūs“? Turi 
būti aišku, kad čia ne išpuolis prieš 
festivalio organizatores, kurios šiaip 
jau sudarė įdomią programą ir at-
vežė vertingų dalykų. Ir ką supras 
žmonės, kurie spalio 4 arba 5 dieną 
neapsilankė Šokio teatre, bet nori 
susidaryti įspūdį apie festivalį?“ Ir 
t.t. ir pan. 

„Taip mąstymas padaro mus 
bailiais“... 

Sunku nuspręsti, ar „Naktis seka 
dieną“ – meninė nesėkmė, ar chal-
tūra. Idėja pastatyti spektaklį suau-
gusiems, kuriame „vaidina“ vaikai, 
pirmą kartą buvo įgyvendinta 2007 m. 
Belgijoje. Po dvylikos metų pakartota 
Vilniuje. Septyniolika skirtingo am-
žiaus vaikų tai choru, tai pavieniui 
skaito tezes, prasidedančias „Jūs 

sakote mums...“ arba „Jūs mo-
kote mus...“, arba dar kaip nors 
panašiai – vis apie tai, kaip tėvai 
ar šiaip suaugusieji elgiasi su vai-
kais. Galėtų būti toks „Tėvų išplū-
dimas“, prisimenant Peterio Hand-
ke’s „Publikos išplūdimą“. Bet nėra. 
Nes scenoje sėdintys ir stovintys 
vaikai su savo tariamu tekstu ne-
turi jokio santykio. Vieni Etchellso 
tekstą skaito išraiškingiau, „kaip 
teatre“, kiti – kaip per pamokas. 
Beje, kai kur žodžiai skamba kaip 
mediniai ne dėl skaitovų, bet dėl 
vertėjo kaltės. Kur pamokyti, vai-
kai rodo, kad pyksta. Tvarkingai 
atsisėda ant eile išrikiuotų mokykli-
nių kėdžių ir atsistoja, kada reikia. 
Šaunuoliai!

Atrodo, kad daugumai būti sce-
noje patinka. Ir tėveliams bei gi-
minaičiams turbūt malonu. Tad 
vaikų išnaudojimo meno vardan 
temą apeikime. O interpretuoti čia 

nelabai yra ką. Taip, daugelis tėvų 
žiūri į savo miegančius vaikus, mai-
tina juos ir vadina „zuikučiais“ ar 

„meškučiais“, kol jie maži, o paskui 
stebi jų pokalbius internete, krausto 
kišenes, ieškodami nederamo el-
gesio įrodymų, sako „nebūk buka-
galvis“ ir „duok man ramybę“. Prie 
vaikų apkalba kitus žmones, reiškia 

nekorektišką savo nuomonę ir rodo 
netinkamas vertybes. Kiti visiškai 
to nedaro. Ir kas? Taip, mes – tokie 
netobuli tėvai, kartais „užknisan-
tys“ savo vaikus. Ar kaip nors juos 
suvaržome, sumenkiname jų gali-
mybes? Galbūt. Bet to priežastys ir 
mechanizmai liko už šios literatū-
rinės kompozicijos ribų. 

Niekada nežinai, ką gausi
„Forced Entertainment“ spektaklis „Naktis seka dieną“ festivalyje „Sirenos“

Prisiminimas / atsisveikinimas
„Vyšnių sodas“ Jaunimo teatre 

Scena iš spektaklio „Naktis seka dieną“ D. Matv ejevo n uotr .

Linas Vildžiūnas 

Suomių režisieriaus Kristiano 
Smedso „Vyšnių sodas“, parodytas 
kaip „Naujosios dramos akcijos“ 
projektas 2009-ųjų rudenį ir pakar-
totas 2010-ųjų vasarą, nedideliam jį 
mačiusiųjų būriui įsiminė kaip vie-
nas ryškiausių teatrinių išgyvenimų. 
Ir ne vien dėl spektaklio erdvės trans-
formavimo, dabar įėjusio į madą, o 
tuomet dar gana netikėto, bet ir dėl 
to, kaip perkėlimas į tikrą aplinką 
buvo įprasmintas, padėjo susieti 
chrestomatinį Antono Čechovo 
tekstą su sava patirtimi.

„Vyšnių sodas“ vyko sename 
name ir sode Nemenčinės plente, 
suspaustame naujųjų „vasarotojų“ 
perstatomų sklypų ir tarsi gyvenan-
čiame paskutines dienas, lyg išpar-
celiuotame pjesės sode. Ankštoje 
namo svetainėje prie žemo stalelio 
susėdę projekto dalyviai – Virginija 
Kelmelytė (Ranevskaja), Irina Lav-
rinovič (Ania), Aldona Bendoriūtė 
(Varia), Juozas Budraitis (Gajevas), 
Jonas Vaitkus (Lopachinas), Paulius 
Budraitis (Petia Trofimovas), Gytis 
Padegimas (Simeonovas-Piščikas), 
Benas Šarka (Šarlota Ivanovna), 
Vytautas Anužis (Jepichodovas), 
Rasa Samuolytė (Duniaša) ir Dai-
nius Gavenonis (Jaša) – tiesiog 
skaitė savo tekstą „iš lapo“, nors 
buvo akivaizdu, kad tai ne šiaip sau 
skaitymas, ir dalyviai laiko rankose 
knygas tik tarp kitko. Kelioms de-
šimtims žiūrovų, susodintų prie 
pat atlikėjų, buvo vaidinamas im-
provizuojant puikiai sustyguotas 

spektaklis, o suspaustos erdvės 
padiktuota jo statika tik padėjo 
atverti svarbiausią paskutinės Če-
chovo pjesės ypatybę – personažų 
vienišumo, atskirumo, nesusikalbė-
jimo temą, iš esmės monologišką, 
tarsi sau sakomų jų replikų pobūdį. 
Retkarčiais veikėjai tik susitrenkia 
kaip biliardo kamuoliai ir vėl toli 
atšoka vienas nuo kito.

Už aktorių nugarų, ant galinės 
kambario sienos, dailininkė Jūratė 
Paulėkaitė sukabino daugybę šią 
ašarų pakalnę palikusių – ir seniai, 
ir ką tik – žinomų Lietuvos ir pa-
saulio žmonių nuotraukų. Į žiūro-
vus žvelgianti portretų galerija dar 
labiau sustiprino aštrų tirpstančios 
akimirkos pojūtį. Tarp pjesės per-
sonažų trūko Firso, kurio vaidme-
niui buvo pasižadėjęs Laimonas 
Noreika, deja, nebespėjęs jo atlikti. 
Firsą atstojo įrėminta aktoriaus 
nuotrauka, stovinti ant kėdės šalia 
įžanginėmis remarkomis skaitymą 
pradėjusio Juozo Budraičio Gajevo.

Nežinau, ar teatre retą artumo, 
intymumo įspūdį patyrė ir sode 
per ekraną spektaklį stebėję žiū-
rovai, bet skirtingais planais ir ra-
kursais jį filmavę vaizdo meninin-
kai Ville Hyvönenas ir Lennartas 
Laberenzas iš Suomijos ir Vokieti-
jos pasistengė kiek galėdami. O po 
pertraukos prie publikos sode pri-
sijungė ir aktoriai. Čia hepeningo 
forma persikėlė trečiojo veiksmo 
šokių vakarėlis, prasidėjęs Beno 
Šarkos Šarlotos ugnies fokusais, 
įsukęs visus dalyvius ir staiga kaip 
kirviu nukirstas iš varžytynių su-
grįžusio Lopachino. Vyšnių sodo 

naujo šeimininko monologas buvo 
tikras režisieriaus Jono Vaitkaus be-
nefisas, kupinas vis augančios grės-
mės ir pasibaigęs sutrikusių svečių 
išvarymu už privačios valdos ribų, 
brutaliai primindamas esamąjį 
laiką. Juo baigėsi ir spektaklis, paly-
dėtas Laimono Noreikos skaitomo 
Salomėjos Nėries eilėraščio „Kaip 
žydėjimas vyšnios“ įrašo, negrįžta-
mai sutirpdžiusio akimirką.

Prabėgo lygiai dešimt metų, ir at-
naujinto Jaunimo teatro sezono ati-
darymo proga spalio 11 d. vėl buvo 
suvaidintas Kristiano Smedso „Vyš-
nių sodas“. Šįkart – pačioje teatro 
scenoje. Kambario dydžio vaidy-
bos aikštelę jos viduryje iš keturių 
pusių supa kylančios žiūrovų eilės, 
dalis žiūrovų iš teatro fojė mato 
Hyvöneno ir Laberenzo transliuo-
jamą vaizdą, scenos kampuose taip 
pat įrengti du ekranai. Aikštelėje 
susėda tie patys vaidmenų atlikė-
jai, Virginija Kelmelytė vėl atskrido 
iš Paryžiaus, Paul (Paulius) Budrai-
tis – net iš Jungtinių Valstijų. Jūratės 
Paulėkaitės atminimas pagerbtas 
aikštelės apstatymu (kita dailininkė 
Simona Biekšaitė): ta pati žalsva so-
vietinė sofa, radiola, Gajevo pane-
girikos nusipelniusi spintelė. Nėra 
tik pagrindinio scenografijos ak-
cento – portretų galerijos, vaidy-
bos aikštelė neturi sienų, ir tai sa-
vaime keičia percepciją. Likusi tik 
Laimono Noreikos nuotrauka, nors 
naujasis spektaklio variantas ir turi 
Firsą, – jį pakaitomis su Gajevu vai-
dina Juozas Budraitis.

Pagarba išėjusiems kūrėjams, o 
ir pats visus draugėn vėl surinkęs 

pastatymo pobūdis, stengiantis kuo 
mažiau keisti ir kuo daugiau pri(si)-
minti, labiausiai ir imponuoja. Ne-
gali atsiriboti ir nuo sentimentalios 
prisiminimų nostalgijos. Tačiau 
pirmą kartą spektaklį matantiems 
žiūrovams ji nežinoma.

Scenos erdvė keičia ne tik ats-
tumą, bet ir santykį su spektakliu. 
Taip pat aktorių santykį su perso-
nažais: jie priversti labiau vaidinti, 
ieškoti prisitaikymo. Spengiančios 
nesusikalbėjimo pauzės tarpais iš-
liko, tačiau netapo spektaklio ka-
mertonu, aktorių vaidmenys dau-
giau ar mažiau pasisekę, Pauliaus 
Budraičio sakomuose Petios Trofi-
movo žodžiuose staiga išgirsti Če-
chovo teksto aktualumą, tačiau iš-
gyventi spektaklį kaip savastį šįkart 
nelengva.

Kad šis projektas nėra tinkamas 
teatro erdvei, paaiškėjo po pertrau-
kos, kai pakviesti jau į žiūrovų salę 

scenoje išvydome išardytą vaidy-
bos aikštelę, atitinkančią ketvirtojo 
veiksmo „tuštumos jausmą“, kai 
kertamas vyšnių sodas, o perso-
nažai apleidžia gimtuosius namus. 
Tarp suverstų sceninės įrangos 
detalių visą laiką išsėdi palikta-
sis Firsas, o dideliame ekrane ro-
domas trečiojo veiksmo siautulys 
Nemenčinės plento sodyboje, iki 
pat pabaigos, išvarymo į mišką ir 
Salomėjos Nėries posmų, liūdnai 
priminęs, kaip visa tai buvo sponta-
niška, šaunu, prasminga. Pabaigoje 
Firsas kažką žiaumodamas lėtai su-
sako finalinį monologą, bet pjesė ir 
spektaklis taip ir lieka neužbaigti.

Tačiau greičiausiai tai sąmonin-
gas pasirinkimas, patvirtinantis su 
beviltišku džiugesiu išdainuotus 
poetės žodžius, kad tai, kas prabėga, 
nebegrįžta. Tiesiog priminimas ir 
atsisveikinimas, nes į repertuaro 
kalendorių spektaklis neįrašytas. 

Scena iš spektaklio „Vyšnių sodas“ L. Vanse vičien ės  n uotr .
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Ingrida Ragelskienė

Jis buvo droviausia ir mįslingiau-
sia šių metų „Sirenų“ tarptautinėje 
programoje parodyto spektaklio 

„Minų laukas“ grandis. Sukrim Rai, 
projekto bendraautoris ir vienas iš 
šešių neprofesionalių aktorių, gy-
venime yra tiesiog gurka – britų 
kolonijinis karys iš Nepalo. Būtent 
šie kariai Folklando (Malvinų) 
konflikte buvo tapę mitologinė-
mis pabaisomis, gebančiomis nu-
rėžti priešui galvą vienu peilio kir-
čiu. Būdami agresyvūs, nuožmūs, 
bebaimiai, jie per porą šimtmečių 
ypač pasižymėjo slopindami anti-
kolonijinius sukilimus prieš britų 
valdžią Indijoje, Afganistane. Gur-
kos uostė dujas ir guldė galvas už 
karalienę abiejuose pasauliniuose 
karuose. Žemaūgis, neaiškiai kal-
bantis, šiek tiek atsiribojęs gurka 
per visą veiksmą išliko taikiausias 
ir romiausias tarp įniršusių, viską 
supratusių ir karo parengties at-
mintį net savo kūnuose išsaugoju-
sių karo veteranų.

Rai – apsigimęs solo atlikėjas – 
vienas padainavo savo tautos dainą, 
sušoko kukri peilio šokį ir pačioje 
pabaigoje atsisėdęs nuošaliau nuo 
ką tik pašėlusią roko baladę išskan-
davusių, sugrojusių bendražygių 
pasakė savo finalinį tekstą. Video-
projekcija išdidino preciziškus per 
spektaklio kūrybinį procesą jo gim-
tąja kalba rašyto dienoraščio raš-
menis. Jaudindamasis ir tekstą per-
teikdamas visai priešingu ir svetimu 
ką tik skambėjusiam roko muzikos 
šėlsmui ritmu, šiek tiek kliūdamas, 
nepasitikėdamas ir beveik sugriau-
damas tobulai surežisuoto finalo 
įspūdį Rai pasakė paskutinius žo-
džius. Šių per spektaklį niekas ne-
vertė ir netitravo, bet, jei interneto 
paieška nemeluoja, gurka pasakė 
maždaug tokią sentenciją: „Killing 

is never winning. Fight with the pen 
not with the bullet.“ Taigi, jei raši-
klis besikaunančiojo rankose lai-
mės, niekas nebus nužudytas, bet 
kautis, būti kareiviu vienoje iš prie-
šiškų armijų yra būtina. 

Nuoširdžiausia pagarba „Minų 
lauko“ režisierei Lolai Arias už 
subtilų neutralumą, humanizmą ir 
meistriškumą šio prieštaringiausio 
personažo atžvilgiu. Spektaklio su-
intriguota išsiaiškinau, kad gurkos 
savo tautą kildina iš švento kario 
palikuonių. Kastų hierarchijoje jie 
stovi ant aukščiausio laiptelio ir 
šios gentinės tiesos neišgremši jo-
kiu šiuolaikinės moralės kodeksu. 
Pats tokio žmogaus buvimas sce-
noje įprasmina baimę, vizualizuoja 
priešo gerklės link skriejančio ri-
tualinio peilio ašmenų neišvengia-
mybę, pasikviečia į sceninį vyksmą 
nematomus, bet net odos gyvaplau-
kiais juntamus karo dievus. Gal sa-
votiškai teisūs buvo britai, šią nesu-
vokiamą jėgą laikydami mandagiu 
civilizacijos kumščio atstumu, – 
gurkos neturėjo teisės po atliktos 
tarnystės savo elitiniame dalinyje 
likti Anglijoje arba tarnauti, užimti 
lygiaverčius postus britų karinėje 
hierarchijoje. Rai po tarnystės ar-
mijoje tapo elitinės apsaugos dar-
buotoju. Kokia šio žmogaus vidinė 
argumentacija tapti ilgamečio me-
ninio projekto sudedamąja dalimi, 
įsipareigoti bendraautoriams, kūry-
binei grupei, prodiuseriams – spek-
taklis neatsako. 

Jorge Luisas Borgesas Folklando 
(Malvinų) karą yra pavadinęs 

„dviejų plikių kivirču dėl šukų“. Pa-
čių salų geopolitinis bevertiškumas 
spektaklyje įprasmintas bombos iš-
rausta duobe – praėjus 37 metams 
po karo veiksmų salą išraususiose 
žaizdose vis dar neauga žolė. 907 
lavonai – tikrasis kivirčo rezultatas. 
Bet čia pat mums paprieštarautų 

„Minų lauko“ bendraautoriai britai: 

jie juto, kad argentiniečiai gerokai 
truktelėjo kančiomis ir praradimas 
ataustą prasminį kūrinio dangalą 
į savo pusę. Formaliai Argentinos 
persvarą rodo tik skaičiai: iš 907 
žuvusiųjų net 649 galiausiai atgulė 
gimtojoje žemėje, susupti į žydrą ir 
baltą vėliavą. Užtat stulbinamai pa-
našios abiejų dėl argentiniečių pers-
varos burbančių britų – Folklando 
karo veteranų – pokarinės lemtys: 
tik pasirinkus tarnystės pažemin-
tiems ir nuskriaustiesiems kelią 
prasidėjo abiejų gijimas, išsivada-
vimas iš dvasinės kančios ir pa-
smerktumo šarvo. 

Spektaklį įelektrina gyvai atlie-
kama roko muzika ir rupus, šiurkš-
tokas britiškas humoras – eks-
centriški vyrukai nesidrovėdami 
matuojasi moteriškų krūtų kamša-
lus, aprangos detales, bandydami 
priminti, kad juokas – tas arkliškas, 
beatodairiškas, kareivių prakaitu 
ir alkiu, moteriško kūno, namų ir 

laisvės ilgesio prisodrintas – gel-
bėjo žmoniją daugybėje užsimir-
šimo nuo karo akimirkų. 

Šeši ganėtinai nerangūs, pras-
tai artikuliuojantys, savo energija 
publikos nepasiekiantys vyrukai 

„Minų lauke“ nesibijo būti maksi-
maliai atvirais neaktoriais, žaisti te-
rapiją, mėgautis atsivėrimo žiūrovui 
eiga ir mechanizmais, kalbėjimu bei 
slapčiausių sielos užkaborių išvė-
dinimu. Projektui atrinktos šešios 
asmenybės paperka organiškumu ir 
autentika, šiurkščiai nuoširdžiu su-
brendusio ir visiškai atsakomybę už 
savo veiksmus prisiimančio žmo-
gaus žavesiu, galiausiai tikra vyriška 
charizma – savotiška šio projekto 
vizitine kortele. Tiksli atlikėjų at-
ranka padėjo režisierei suvaldyti 
virtuozišką, preciziškai konstruo-
jamą dramaturgiją ir didžiulį isto-
rinio turinio klodą. Čia juntama 
bendradarbiavimo ir bendrystės 
pergalė, kuriai ypač svarbios buvo 

asmeninės kiekvieno projekto 
bendraautorio pastangos, indėlis 
ir profesionalumas. 

Nujaučiu, kad Lola Arias širdyje 
spektaklį dedikuoja Argentinai – 
savo suklydusiai, naiviai, įtikėjusiai 
Malvinų salų susigrąžinimo prasme 
tėvynei. Šalis ieškojo užsimiršimo 
nuo tikro to meto socialinio ko-
lapso – totalios infliacijos, duonos 
brangimo, purvino karo savų prieš 
savus, kasdien lyg niekur nieko pa-
slaptingai dingstančių režimui ne-
patogių piliečių artimųjų aimanų. 

„Malvinų susigrąžinimas mums 
padės įveikti ekonominę krizę“, – 
skandavo talentingų propagandos 
meistrų į gatves išvestos minios. 
Tautai reikėjo karo? „Minų laukas“ 
yra tik pusiaukelėje atsakymų į šį 
ir daugybę kitų klausimų. Bet taip 
gera mokytis tuos klausimus for-
muluoti ir užduoti čia pat, po spek-
taklio dar neataušusioje teatro salėje.

Šokis su peiliu „Minų lauke“
Lolos Arias spektaklis festivalyje „Sirenos“

Scena iš spektaklio „Minų laukas“ D. Matv ejevo n uotr .

Laura Šimkutė 

Dorianas Grėjus norėjo išsaugoti 
jaunystę ir grožį. Esamojo laiko 
žmonės savo jaunystę ir grožį 
bando konservuoti įvairiausiomis 
priemonėmis: neužtenka fotografi-
joje ar vaizdo įraše užfiksuotos aki-
mirkos, norisi, kad pats kūnas taptų 
paminklu amžinam grožiui ir jau-
nystei. Kūnas tampa drobe, kurioje 
teptuko potėpius keičia skalpelis, o 
dažus – kremai, serumai, papildai ir 

visos kitos priemonės, padedančios 
atitolinti natūralius laiko tėkmės nu-
lemtus procesus. 

Šiais metais tarptautinio teatro 
festivalio „Sirenos“ programoje 
grožį, jo sąvoką ir aktualumą nagri-
nėjo menininkų ansamblis iš Vokie-
tijos bei Didžiosios Britanijos „Gob 
Squad“. Jau ketvirtį amžiaus gyvuo-
jantis kolektyvas parodė 2018 m. 
sugalvotą spektaklį „Sukūrimas / 
Paveikslai Dorianui“. Kiekviename 
gastrolių mieste spektaklio kūrėjai 
kviečiasi vietinius menininkus: tris 

jaunosios kartos atstovus, dar tik 
pradedančius karjerą, ir tris gar-
baus amžiaus atlikėjus, jau išgy-
venusius savo žvaigždžių valandą. 
Spalio 2 ir 3 d. kartu su „Gob Squad“ 
nariais – Sarah Thom, Seanu Pat-
tenu ir Tatiana Saphir – į sceną 
žengė Morta Narkauskaitė, Jurgita 
Maskoliūnaitė, Eimantas Antulis, 
Vida Vaičiūlytė-Valuckienė, Ramu-
tis Rimeikis ir Vladimiras Serovas. 

Dirbtinėmis gėlėmis, veidro-
džiais bei paveikslų rėmais pada-
bintoje scenoje čia ir dabar kuriami 

ir ardomi paveikslai. Vidurinio am-
žiaus grupei, esančiai tarp scenoje 
žengiančiųjų pirmuosius žingsnius 
ir nuo jos nulipančiųjų užtarnauto 
poilsio, atstovaujantys trupės „Gob 
Squad“ atlikėjai vietos aktorius 
paverčia drobėmis scenoje kuria-
miems paveikslams. Paveikslams, 
kuriuose esantieji per vidurį žvelgia 
į savo praeitį ir ateitį. 

Iš pradžių tarsi bandydami vaiz-
duoti konceptualaus meno kūrė-
jus (kiekvieną kompoziciją, kad 
ir kokia ji būtų, įvardydami kaip 

didį meno kūrinį su svarbia idėja) 
„Gob Squad“ nariai scenoje iš gėlių 
dėlioja ikebanas, ieško tinkamiau-
sių filmavimo rakursų, rėminimo 
kampų ir taikliausių pavadinimų. 
Supratę, kad objektų, neturinčių gy-
vybės, jiems nepakanka, nuspren-
džia, jog metas imtis tikrojo meno: 
dirbti su autentiškiausiu meno kū-
riniu – žmogaus kūnu. Štai ir dro-
bės – balta, kiekvieną kūno linkį 
pabrėžiančia apranga vilkintys 

Sukonstruotas grožis 
„Gob Squad“ spektaklis „Sukūrimas / Paveikslai Dorianui“ festivalyje „Sirenos“

N u k elta į  7  p s l .
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Keturi gundymai
Beno J. Riepe’s spektaklis šokio festivalyje „Aura 29“

Š o k i s ,  T e a t r a s

atlikėjai, atstovaujantys jaunystei 
bei patirčiai, tabula rasa, tereikia 
imti ir tapyti, dėlioti save per juos, 
kurti dabartį. 

Vis iš naujo perkuriamų pa-
veikslų sraute (kiekvienas kūrėjas 
savaip dėlioja ir perdėlioja „dro-
bes“) galima kelti klausimus ne tik 
apie grožį bei jaunystę. Šie „Sukū-
rime...“ akivaizdžiai išnagrinėti ir 
išartikuliuoti su šiek tiek jaučiama 
ironija. Grožis, neturintis aiškios 
apibrėžties, subjektyvus (atrodo, 
kad remiamasi Hanso-Georgo 
Gadamerio „Grožio aktualume“ 
išdėstytu požiūriu). Jaunystė, sie-
jama su grožiu, praeinanti. Kadangi 
tai žinomos tiesos, kūrėjai palieka 
atviros erdvės pamąstyti, ką šios są-
vokos reiškia kiekvienam žiūrovui. 

Atkelta iš  6  psl .

Pramušus antrą spektaklio dugną 
kyla klausimai apie patį meną ir jo 
kūrėją. 

Stebint, kaip baltai vilkintys 
Lietuvos atlikėjai puošiami – kas 
gėlėmis, kas vainikais, kas šilko 
chalatais, kyla dar vienas klausi-
mas: jeigu tai yra čia ir dabar kaž-
kieno kuriami meno kūriniai, tai 
kiek atlikėjai lieka savimi? Kiek 
jie yra kažkieno poreikio išreikšti 
save įrankis, o kiek – autonomiški, 
scenoje reiškiantys tik patys save? 
Klausimai atviri ir neturintys vieno 
teisingo atsakymo. O galbūt net ir 
jokio atsakymo. 

„Aš dėl jūsų įsimyliu, aš dėl jūsų 
vaidinu mirtį“, – maždaug tokios 
frazės skamba kiekvienam atlikė-
jui atliekant savo mini solo par-
tiją. Vėliau visi solo susijungia į 
chaosą, kuriame kiekvienas rėkia 
savo ir kiekvienas prašo dėmesio: 

Tautvydas Urbelis

Tamsaus baroque pop žanro garso 
takelis ir casual stiliaus kostiumai 
Nacionalinio Kauno dramos teatro 
Didžiojoje scenoje atrodė pernelyg... 
normaliai. Iš pradžių veiksmas sce-
noje priminė dar vieno tarp Rene-
sanso idealų ir šiandienos nerimo 
pasiklydusio spektaklio repeticiją. 
Net šokėjų kūnai atrodė pavargę ir 
dar neatsipeikėję iš nuostabos, kad 
dar kartą, skambant klasikai, tais 
pačiais judesiais teks spręsti tuos 
pačius būties klausimus, – kanki-
nanti amžinybė nesigaili žiūrovų. 
Tačiau, laimė, į tarptautinio šokio 
festivalio „Aura 29“ spektaklį „Be 
pavadinimo: Persona“ spalio 5 d. 
surinkusiems žiūrovams neteko ste-
bėti teatro herojų kančių, vietoj to 
Beno J. Riepe’s trupė pasiūlė svaigi-
nančią kelionę tarp nejaukaus nor-
malumo ir gundančios beprotybės. 

Netrukus  kasdieniškumo jaus-
mas spektaklyje ėmė trūkinėti. Pen-
kių šokėjų veidus slepiančios kar-
toninės gyvūnų kaukės apnuogino 
pirmąjį gundymą. Kartu su vis gar-
siau girdimais gyvūnų balsais stiprėjo 
ir nežmogiškumo pojūtis. Jį susti-
prino barokinės muzikos motyvai. 
Būtent to laikotarpio gyvūnų teis-
mai ir bestiariumai – žvėrių enci-
klopedijos – įtraukė žmones ir gy-
vūnus į įtarumu persmelktą santykį. 
Šiandien, gyvūnams lėtai traukian-
tis iš nepažįstamo Kito pozicijos, 
žmogaus ir gyvūno sąjunga vis dar 
laikoma griežtu tabu. Žmonės gali 
būti „žvėriški“, o gyvūnai „žmo-
giški“, bet tik tol, kol viskas lieka 
lingvistikos ribose. Galime turėti 

„žvėrį savyje“ bet negalime tapti 
žvėrimi. Gyvūnas vis dar yra Kitas. 
Naudojame jį savo reikmėms – 
dresuojame, skerdžiame, valgome, 
gėrimės, džiaugiamės, įkaliname. 
Kartoninės kaukės ant šokėjų veidų 

primena apie mūsų fantazijose sly-
pintį gyvūną: ne „žvėrį mumyse“, 
kurio vienintelis tikslas – skatinti 
maskulinistinius kliedesius, bet jį 
kaip Kitą. Tad noras tapti gyvūnu 
yra pasmerktas tyliam pralaimėji-
mui, lėtoms konvulsijoms parkri-
tus ant grindų. Galbūt vieną dieną 
išsipildys Donnos Haraway kibor-
giškos pranašystės, tačiau šiandien 
vis dar kalbame apie gyvūniškumą 
kaip žmogiškumo kitapusybę. 

maitinamame metaduomenimis ir 
alsuojančiame degančių elektroni-
kos atliekų šiluma, trinti savo tapa-
tybės kontūrus yra pasipriešinimo 
aktas. Įdomu, kad, be veido, vienas 
pagrindinių atpažinimo sistemų 
taikinių yra eisena. Šokti, kratytis, 
lankstytis, virpėti ir kitaip defor-
muoti savo įprastų judesių choreo-
grafijas tampa privatumo sąlyga. 
Sentimentali, chaotiška ir despera-
tiška choreografija stumia kūnus į 

tiksliau – akį rėžiantys aksesuarai, 
kursto aistrą. Staiga atsiduriame 
vulgariame belaikiame pasaulyje, 
kuriame susiduria Davido Lyncho 
mizantropija, Harmony Korine’o 
psichodeliška kapitalizmo vara 
(angl. drive) ir barokinės muzikos 
išbalansuoti kūnai. Iki skausmo ro-
žiniai klasicistiniai galvos apdanga-
lai, apykaklės ar šiuolaikiniai aki-
niai – viskas akinamai kasdieniška 
ir kartu tolima. Konteksto netekę 

„Žiūrėkit į mane, aš čia, ne kolega, o 
aš, aš, aš.“ Vis tiek kažkuris patrau-
kia labiau, kažkurį stebime ilgiau, 
ir tai nekontroliuojami dalykai, 

protas pats pasirenka, kuris mums 
įdomiausias. Mes, žiūrovai, žiū-
rime. Jie, atlikėjai, atlieka. Sako, 
kad dėl mūsų. Bet kai taip prašoma 

stebėti kandžios ironijos apie save. 
Pasirodymas vyksta dviem regis-
trais ir tenka pripažinti, kad abiem 
atvejais jis neleidžia atsikvėpti. Ta-
čiau ne dėl savo intensyvumo, o dėl 
jausmo, kad kažkur pačioje mūsų 
suvokimo šerdyje žioji nesuvokia-
mumo praraja. Tad belieka laukti 
apogėjaus, palaiminimo, pamokslo 
ar bent pabaigos. Vietoj to – ketvir-
tasis gundymas, kūniškasis. 

Šokėjai nusimeta drabužius, jų 
veidus dengia negrabiai užkritę 
plaukai. Beveidės figūros lėtai 
blaškosi scenoje, kurdamos tirš-
tame rūke paskendusias skulptūriš-
kas kompozicijas. Rūkas dirbtinis, 
kaip ir visas pasirodymas, išplėštas 
iš kasdienybės tėkmės ir perkeltas 
į dramos teatro sceną. Tarsi nebyli 
Howardo Barkerio pjesės, istori-
niame laike skrodžiančios šiandie-
nos beprotybę, versija, spektaklis 

„Be pavadinimo: Persona“ žaidžia 
laike ir erdvėje pasiklydusiais arte-
faktais. Netrukus atnešamas stalas, 
šokėjai atidengia veidus tik tam, 
kad netrukus jų kūnai patirtų dar 
vieną transformaciją, – jie aplipi-
nami pilkuose dažuose išmirkyto-
mis drobulėmis, paruošiant juos 
paskutiniam gundymui. 

Gniuždomai lėtos choreogra-
fijos surakinti kūnai galiausiai 
tampa objektais, ant kurių atsi-
spindi įvairios projekcijos – kitų 
žmonių veidai, kūnai, geometri-
niai objektai, visa tai trina ribas 
tarp erdvės, garso, šviesos ir kūno. 
Raibuliuojantys, iš begalės pikse-
lių sudaryti vaizdai projektuojami 
ant lėtai judančių, pilkšvai nuda-
žytų šokėjų kūnų, taip kuriant są-
sają tarp skaitmeniškumo ir kūniš-
kumo. Esame gyvi tiek, kiek gyvos 
beprotiškos fantazijos apie vientisą 
ir harmoningą pasaulį. Riepe’s pa-
saulis pažiręs į šipulius, vos alsuo-
jantis, bet nuolatos gundantis.

dėmesio, suabejoji – ar tikrai? Ar 
atlikėjas atlieka dėl to, kad kažkam 
kitam to reikia, ar dėl to, kad visų 
pirma jam pačiam scena ir buvimas 
dėmesio centre yra reikalingi kaip 
vanduo ir deguonis? Lyg ir nieko la-
bai išmanaus, tačiau ir šie klausimai, 
atrodo, vieno teisingo atsakymo ne-
turi. Mums reikia jų grožio ir ta-
lento, jiems reikia, kad kažkas šiuos 
dalykus įvertintų. Ryšys abipusis. 

„Sukūrime / Paveiksluose Doria-
nui“ „Gob Squad“ lyg ir nuplaukia 
paviršium: apmąstymai, kuriuos 
spektaklis sukelia, neveda prie ka-
žin kokių genialių atradimų, vei-
kiau prie to, kas daugumai lyg ir 
žinoma, lyg ir aišku. O plaukimo 
procesas malonus – žiūrovas nėra 
skandinamas, idėjoms išsakyti pa-
sitelkiama gudri forma, leidžianti ir 
pakontempliuoti, ir ironiškai pasi-
šypsoti. Ir viskas čia gerai. 

Scenoje neįmanomo gyvūniš-
kumo ritualą, vizualizuotą norm-
core stiliaus kostiumais, pakeičia 
antrasis – tapatybės – gundymas. 
Visą kūną dengiantys, gėlėtais raš-
tais išmarginti kostiumai tirpdo 
tapatybę, kartu audrindami vaiz-
duotę. Juk pasirinkimas slėpti savo 
veidą visada politinis, nes techno-
kapitalistinė skaitmeninė akis nori 
atpažinti ir identifikuoti. Pasaulyje, 

neatpažįstamumo rūką. Neatsitikti-
nai sceną užpildo tiršti dūmai, viską 
nutvieskia tiesmukos spalvos – rau-
dona, violetinė, mėlyna. Šis pasau-
lis skendi atskirų dėmenų chaose. 
Nuo mažiausių atominių dalelių iki 
tarpvalstybinių sienų – pasaulis gy-
vuoja atskirties būsenoje. 

Atsiduriame per žingsnį nuo tre-
čiojo gundymo – pertekliaus. Mar-
gitos Koch ir Riepe’s kostiumai, o 

objektai įžūliai ardo nusistovė-
jusį mūsų pasaulio ritmą. Įprasti 
veiksmai, išplėšti iš socialinių al-
goritmų, tampa kandžiais prie-
kaištais. Negalime į juos ilgai žiū-
rėti, norisi nusisukti ir atsitraukti į 
saugią erdvę. Riepe pastato mus į 
akistatą su pertekliumi. Tiesa, pa-
mažu aiškėja, kad „mūsų“ galbūt 
visai nėra: esame tik atskiri, per-
tekliuje dūstantys kūnai, susibūrę 

Morta Narkauskaitė spektaklyje „Sukūrimas / Paveikslai Dorianui“

D
. 

M
at

ve
je

vo
 n

uo
tr

.

Scena iš spektaklio „Be pavadinimo: Persona“ U. K aufman n  nuotr .
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pažinimo sluoksnis. Juk yra 
dar ne vienas tikrai įdomus 
grafikos autorius.

Manau, kad Repšys populiarus 
dėl kelių dalykų. Petro kūryba iš 
pirmo žvilgsnio nesunkiai supran-
tama ir joje daug šiuolaikinei lie-
tuviškai tapatybei aktualių dalykų. 
Atsiverskim Repšio bičiulio Alfredo 
Bumblausko ar Tomo Venclovos 
istorijos sintezes, kurios labai per-
kamos, leidžiamos pakartotiniais 
tiražais. Jos pilnos Petro kūrinių re-
produkcijų. Repšio „Vilniaus ciklas“ 
turbūt yra vienas plačiausiai paskli-
dusių kada nors sukurtų Lietuvos 
grafikos ciklų, jo atspaudų rasim 
net toli nuo meno esančių žmonių 
namuose. 

Repšys yra komunikabilus, turi 
platų pažinčių ratą, kurį atidžiai 
puoselėja, jis mielai aiškina savo 
kūrybą artimiems žmonėms ir pa-
verčia juos aiškintojais, įtraukia 
sklandžiai kalbančius ar rašančius 
žinomus kitų profesijų žmones iš 
savo aplinkos – apie jį daugiau yra 
rašę ne dailės specialistai, bet poe-
tai, muzikai, istorikai. Po didžiojo 
albumo pasisekimo (kiek man ži-
noma, šitaip aktyviai buvo perkami 
tik Repšio, Šarūno Saukos ir Stasio 
Kuzmos kūrybos albumai; Repšio 
albumas net buvo išleistas pakar-
totinai, pakoregavus ir papildžius) 
dailininkas pradėjo nuosekliai 
tvarkyti savo palikimą ir inicijavo 
atskirų kūrinių grupių katalogų 
parengimą bei leidybą. Pati esu 
sudariusi du – medalių ir plakečių 
(Lietuvos nacionalinis muziejus jį 
išleido 2017) bei ekslibrisų (jį lei-
džia Šiaulių Povilo Višinskio viešoji 
biblioteka, pristatymas numatytas 
lapkritį Šiaulių knygų mugėje). Yra 
išėjusi atskira knygelė apie Varnių 
katedros altorių, knygų iliustraci-
jos pastaruoju metu gana išsamiai 
nušviestos sovietinės vaikų knygų 
iliustracijos, Donelaičio „Metų“ lei-
dybos istorijose, tad piešinių kata-
logas tarsi užbaigia šį didįjį siste-
minimo ir leidybos projektą. Tuo 
požiūriu Repšys irgi unikumas. Ne-
žinau kito tokio mūsų dailininko, 
kuris būtų taip tvarkingai ir protin-
gai pasirūpinęs savo kūrybos doku-
mentacija ir interpretacija. 

Tiesa, kiek žinau piešinio paro-
dos istoriją, tai dailininko norai ir 
planai sutapo su kuratorių minti-
mis. Jurga ir Kristina jau bene de-
šimtmetį rengia piešinio parodas. 
Neįsivaizduoju, kas geriau už jas 
būtų galėjęs parengti Repšio pie-
šinių parodą ir katalogą. Žaviuosi 
Jurgos ir Kristinos nuosekliu dė-
mesiu piešiniui ir nesuprantu, ko-
dėl Vilniaus grafikos meno centro 
parodų salės vis dar nėra jaunus 
žmones traukianti madinga vieta, 
juk ten nuolat vyksta kas nors itin 
įdomaus. O apie Repšio piešinių 
parodos mastą ir kuratorių užmojį 

signalizavo jau pats Jurgos ir Kristi-
nos sprendimas eksponuoti Repšio 
piešinius ne grafikos meno galeri-
joje, bet „Titanike“. 

2014-aisiais „Titanike“ Jurga su 
Kristina pristatė kitą mūsų mo-
dernizmo titaną – Mikalojų Povilą 
Vilutį. Jau Vilučio retrospektyva 
atskleidė Jurgos ir Kristinos gebėji-
mus tvarkytis su dideliu įvairialypių 
meno kūrinių masyvu, artikuliuoti 

skirtingu metu skirtingomis medi-
jomis sukurtus to paties menininko 
darbus, atrinkti charakteringiau-
sius, įdomiausius, atrasti visokias 
netikėtas deviacijas ir marginalijas, 
kurios atrodo netipiškos, bet iš tiesų 
yra labai svarbios, pagilina ir pra-
plečia visumos vaizdą. Taip buvo 
su Vilučiu, taip dabar yra su Rep-
šiu. Pridurčiau dar vieną dalyką: 
nuo sovietmečio dominuojanti 

dailės šaka, visuotiniu supratimu, 
buvo tapyba, 9-ajame dešimtmetyje 
pradėjus reikštis Petro Mazūro, pas-
kiau Mindaugo Navako kartai kilo 
susidomėjimas skulptūra, o Jurga 
su Kristina vis labiau atskleidžia, 
koks įdomus ir gyvas buvo grafi-
kos laukas, kiek čia visko svarbaus 
dėjosi. Norėčiau viltis, kad jų pro-
jektai sukels platesnį susidomėjimą 
XX ir XXI a. grafika ir jos istorija.

Bandžiau suprasti, kuo mane 
taip sujaudino paroda. Pir-
miausia – tai visiškai nauja 
medžiaga ir ji ištirta, pateikta 
aiškiai, rišliai ir kokybiškai. 
Antra – patenkintas senas 
smalsumas. Ne viename šal-
tinyje kalbama, kad Repšys 
piešdavo (ir, tikiuosi, tebe-
piešia) visur ir visada, apie 
tai ypač vaizdžiai pasakojama 
knygoje „Piešimas buvo tarsi 
durys“, tačiau matyta ne tiek ir 
daug, dažniau – ofortai. Šįkart 
piešinys mus nuveda į pra-
džių pradžią, į intymią kūrėjo 
namų aplinką, poilsio akimir-
kas sodyboje, Vilniaus dailės 
institutą, posėdžius, susirinki-
mus Lietuvos dailininkų są-
jungoje, Vilniaus vaikų dailės 
mokyklą, Vilniaus universitetą, 
vežasi mus į keliones po Lie-
tuvą ir užsienio šalis. Galime 
atpažinti senus pažįstamus, 
dėstytojus (Alfonsas Andriuš-
kevičius, Teresė Rožanskaitė) 
ir kultūrines įžymybes (Sigi-
tas Geda, Vladas Drėma). Apie 
Drėmą ir jo nepublikuotas 
paskaitas mąsčiau ilgiausiai. 
Trečia – paroda atskleidžia ir 
Repšio, ir apskritai piešinio 
spektrą. Žolinių vaizdai sudėti 
iš storo juodo silueto, yra labai 
detalių piešinių, realistiškų ir 

Skvarbiau už kamerą
Atkelta iš  1  psl .

įvairiausiai stilizuotų. Spek-
tras primena, kodėl šis meni-
ninkas kartais vadinamas gyva 
enciklopedija. Jo susidomėji-
mas įvairiomis kultūromis, is-
torija įsiskverbia į piešinį. 

Repšio piešiniai jo kūrybos ger-
bėjams – ne naujovė. Tai vienas, tai 
kitas jau nuo seno būdavo repro-
dukuojamas. Tačiau visumos iki 
šios parodos turbūt neįsivaizdavo 
nė pats autorius. Bent jis pats taip 
teigia, nors tai gali būti ir repšiška 
kurtuazija, graži pastanga labiau iš-
kelti kuratorių nuopelnus. Repšys 
juk nuoširdžiai džiaugiasi šia paroda, 
jam pačiam ji tikrai patinka. Neži-
nau, kiek truko parengiamieji dar-
bai, bet, manau, ne vienus metus. 
Jau vien piešinių peržiūra turėjo 
atimti bent kelis mėnesius, juos 
juk reikėjo surasti, kažkaip sukla-
sifikuoti, aprašyti – viso to iki šiol 
tikrai niekas nebuvo daręs. Jurga 
su Kristina siekė parodyti, kad Pe-
tras, kaip retas kuris mūsų daili-
ninkas, suvokia ir taiko piešinį ir 
kaip pagalbinę, ir kaip visiškai sa-
varankišką visavertę vaizdo kūrimo 
priemonę. 

Pusė parodos – eskizai iš natū-
ros arba parengiamoji medžiaga 
kitiems kūriniams, kita pusė – Pe-
tro vaizduotėje atsiradę vaizdiniai, 
kurių baigtine forma jis pasirinko 
būtent piešinį, tiksliau, įvairias 
piešimo technikas. Ir viena, ir kita 
grupė stebina savo įvairove. Eskizai 
iš natūros – ir pozuojantys modeliai, 
ir nemačiomis užklupti namiškiai 
ar kolegos, kurie visai neįtarė, kad 
Petras juos piešia. Parengiamieji 
piešiniai – medžiaga universiteto 
freskai, Donelaičio „Metų“ iliustra-
cijoms, net paminklas Gedai, kuris 
turėtų įgyti reljefais puošto akmens 
stulpo su kiaušiniu viršūnėje pavi-
dalą. Jau vien šio rinkinio užtenka, 
kad Petro užmojai ir piešinio tai-
kymo diapazonas padarytų įspūdį. 
Bet čia pat yra ir laisvi piešiniai 
tušu, ir viešnagėje JAV daryti de-
talūs spalvoti piešiniai-dienoraščiai, 
ir tekstiniai piešiniai, kurių didelė 
dalis, deja, dingusi. 

Kokia vieta parodoje ypač 
sudomino?

Negalėčiau pasakyti, kuri parodos 
salė man įdomesnė. Pirmoje nuste-
bau pamačiusi pačius ankstyviau-
sius Repšio piešinius iš Miko Vilu-
čio rinkinio. Kaip gerai, kad Mikas 
juos išsaugojo! Niekada nebūčiau 
pagalvojusi, kad Repšiui darė įspūdį 
Picasso, jei ne šie eskizai, sukurti 
tarsi viena linija, neatitraukiant 
pieštuko nuo popieriaus paviršiaus. 
Picasso ir Repšys atrodo niekaip ne-
susisiekiantys pasauliai, o pasirodo, 
kad Petro ryšiai su klasika daug 
įvairesni, nei jis pats išsiduoda ir 

„Augalų studijos“. 8-asis deš.

N u k elta į  9  p s l .„Žolinės“, procesija Želvoj. 1989 m.
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Laiko tėkmės jausmas
Grupės „Baltos kandys“ retrospektyva „Tėkmė“ VDA parodų salėse „Titanikas“

Lijana Šatavičiūtė

Tekstilininkių grupės „Baltos kan-
dys“ retrospektyva „Tėkmė“, skirta 
bendros veiklos 20-mečiui, kviečia 
panirti į tekančio laiko būseną. Paro-
dos architektai (latviai Davis Licitis, 
Martins Blanks, Krists Zankovskis), 
atsižvelgdami į menininkių pagei-
davimus, ekspoziciją inscenizavo 
taip, kad pagrindiniai akcentai būtų 
gamta ir laiko bei erdvės kaita. Gru-
blėtas uolas primenantis glamžytas 
baltas popierius pasikartoja visoje 
salės erdvėje: dengia pusryčių stalą, 
salės langų angas ir kinetinės ins-
taliacijos „Suktinis“ palapinės iš-
orę. „Baltų kandžių“ merginos iš 
savo archyvų ištraukė nerodytus 
vaizdo filmus, papildė ir atnaujino 
anksčiau sukurtus darbus, kad jų 
plastika prabiltų naujai, įsilietų į 
bendrą daugiabalsį vyksmą, ku-
riame natūraliai susilieja lietuviški 
ir egzotiškų kultūrų ženklai.

Daugiausia transformacijų pa-
tyrusi ir pasaulio apkeliavusi gė-
lių „Mandala“ (2003), debiutavusi 
didžiojoje Diuseldorfo parodoje, at-
vėrusioje šiam kūriniui kelius į 
tarptautinę areną, pristatyta vide-
ofilmu „Mandala. Gėlių šventykla“, 
įamžinusiu 2012 m. performansą 
Katmandu (Nepalas) Hanuman 
Dhoka karaliaus rūmuose. Ne 
mažiau garsus projektas „Šventė“ 
(2006), kadaise pribloškęs veltų 
lietuviškų patiekalų gausa, dabar 
redukuotas iki saikingo pusryčių 
stalo ir iki šiol nerodyto vaizdo 
filmo su Kroatijos pajūryje užkąsti 
prisėdusiu „kandžių“ būreliu (ope-
ratorė Karolina Jakaitė).  

Taip prisistato šešios dabar gerai 
žinomos menininkės – Austė Jurge-
lionytė-Varnė, Karolina Kunčinaitė, 
Miglė Lebednykaitė, Rasa Leonavi-
čiūtė, Laura Pavilonytė-Ežerskienė, 
Julija Vosyliūtė, susibūrusios į 

grupę „Baltos kandys“ 1998 m., 
dar būdamos Vilniaus dailės aka-
demijos Tekstilės katedros studen-
tės. Nuo to laiko Vilnele nutekėjo 
daug vandens, mergaitės užaugo, 
tapo brandžiomis menininkėmis, 
galinčiomis sutraukti į parodų sa-
les daugybę žiūrovų ir pasaulyje 
sėkmingai atstovauti Lietuvos kul-
tūrai. Iš pradžių merginos kūrybą 
eksponavo kartu su dėstytoja Egle 
Ganda Bogdaniene, su ja organi-
zuodavo veltinio simpoziumus, iš-
platinusius iki tol tik buitiniams 
tikslams tarnavusią vėlimo tech-
niką, tačiau ilgainiui tapo žinomos 
ir dėl asmeninių pasiekimų. Kon-
ceptualūs Lauros žemės projektai, 
velti animaciniai Austės filmukai, 
poetiškos skraidančios Karolinos 
įsimylėjėlių figūros, nuostabaus 
grožio Miglės šviestuvai, Rasos 
ir Julijos bei kitų „kandžių“ velti 
trimačiai objektai ir tapybiškos 
kompozicijos. Vis dėlto labiausiai 
menininkių šešetuką išgarsino ben-
dri projektai, pristatyti daugybėje 
parodų Lietuvoje ir prestižinėse 
tarptautinėse parodose, mugėse 
bei festivaliuose: Vokietijoje (2003, 
2004), Rusijoje (2003, 2008), Pran-
cūzijoje (2006), Lenkijoje (2007, 
2016), Latvijoje (2007, 2008, 2010), 
JAV (2008, 2013, 2014), Didžiojoje 
Britanijoje (2009), Škotijoje (2009), 
Kinijoje (2011), Italijoje (2012), Ai-
rijoje (2015) ir kitur. Neretai – tarp 
pasaulinio garso menininkų. „Baltų 
kandžių“ kolektyvas iš pat pradžių 
neapsiribojo veltiniais, į savo veiklą 
įtraukdavo fotografus, vaizdo filmų 
kūrėjus, šokėjus, padedančius su-
kurti nekasdieniškos šventės įspūdį. 
Ne tik veltinis, bet ir teatralizuo-
tas veiksmas, kūno plastika, garsas 
tapo neatsiejama jų kūrybos dalimi.

Parodoje „Tėkmė“ menininkės 
siūlo pakeliauti laiku ir erdvėje. Pri-
siminti pirmą bendrą veltinį „Skūra“ 
(2001), skirtą VDA studentų meno 

dienoms „Greitas maistas“, – šešių 
metrų veltinio paklotę, atgaivinu-
sią Azijos moterų bendruomeninį 
vėlimo metodą, bet neatlaikiusią 
laiko išbandymų. Ją dabar primena 
pirmtakės perdirbinys – miniatiūra 

„Skūra“ (2019), kurios paviršiuje, pa-
sitelkus vaizdo projekcijas, juda be-
sočių kandžių vikšrų knibždėlynas 
(operatorius Algirdas Šeškus). Pa-
klajoti po mistinius ir paslaptingus 
raistus, kuriuose tarsi pirmykštės 
moterys rinkėjos klajoja ir uogauja 
menininkės („Miškan“, 2007–2009, 
2019, fotografas Kaspars Lielgalvis), 
prisiminti prieš vartotojišką kultūrą 
nukreiptą projektą „Spiros“ (2005), 
simboliškai atstovaujamą nedidelės 

„spirų“ dėžutės ir monitoriuje ro-
domo jų vėlimo momento. O gal 
pakartoti istorinį šilko kelią tri-
račiu rikšos vežimėliu su prieka-
boje tvarkingai į dėžutes sudėlio-
tais šilkiniais kokonais? Merginos 
rekonstravo Lietuvoje mažai ži-
nomą instaliaciją „Šilko kelias“, 
sukurtą 2011 m. Pekino meno ir 
dizaino festivalio „NOTCH 11“ kū-
rybinėse dirbtuvėse „Grįžtamasis 
ryšys“, skirtose perdirbinio idėjai. 
Ten jos vyniojo įvairiaspalvius šilki-
nių skiaučių kamuoliukus-kokonus, 
kad pagerbtų šilkverpius, dovano-
jančius tekstilininkams neįkaino-
jamą audinį. „Šilko kelias“ tuomet 
buvo tarsi tarpinė stotelė, paskati-
nusi paskutinio bendro grupės 
projekto – kinetinės instaliacijos 

„Suktinis“ (2015) – atsiradimą.  
Vėriniais tapusių šilkinių kamuo-

liukų konstrukcija „Suktinis“, tarsi 
karuselė be perstojo šventiškai ju-
danti ratu, ir šioje parodoje užima 
svarbią vietą, tačiau sukeisti akcen-
tai suteikia kūriniui naujų pras-
minių niuansų. Matomiausioje 
vietoje rodomas vaizdo filmas „Ri-
tinimas“ (2015, operatorius Tomas 
Andrijauskas), iki šiol funkciona-
vęs tik kaip kinetinę konstrukciją 

papildantis dėmuo, tampa ekspo-
zicijos akcentu. Poetiškas ir pa-
slaptingas tekančios upės vaizdas 
sukuria bėgančio laiko iliuziją, o 
lietuviškas balinamos drobės ritu-
alas susilieja su gretimai ant „suk-
tinio“ palapinės atgyjančiais rytie-
tiškų audinių motyvais (videofilmas 

„Alsavimas“, 2015, operatorius Lu-
kas Motiejūnas). 

Taip kažką keisdamos, mažinda-
mos, dėliodamos kitaip, „kandys“ 
surado būdą parodyti visą ben-
drų projektų retrospektyvą ir kelią, 
kaip iš vienų sumanymų išaugdavo 
nauji. Parodoje ryškiau nei anks-
čiau atsiskleidė ir pačių menininkių 

dalyvavimo performansuose (do-
kumentuoto vaizdo filmuose ir fo-
tografijose) prasmė. Jos išnyra kaip 
nežemiškos būtybės – paslaptingos, 
baltai vilkinčios, sulėtintai judan-
čios, dalyvaujančios mistiniuose 
ritualuose. Balinančios drobę, ri-
tinančios šimtus spirų ar šilkver-
pių kamuoliukų, miegančios gėlių 
paklotėse, susitinkančios ir šven-
čiančios gamtos prieglobstyje, su-
stiprinančios kuriamo meno švaros, 
estetiškumo ir archetipinės būties 
pajautą. 

Paroda veikia iki lapkričio 6 d.

„Baltos kandys“, „Skūra“. 2019 m.

mes esame įpratę manyti. Antroji 
salė pritrenkia monumentalumu 
ir energija. Čia nėra jokių sunkias-
vorių kūrinių, bet keliais teptuko 
brūkštelėjimais nužymėtos figū-
ros užpildo didelę erdvę, aiškiau 
nei aiškiai atsakydamos į klausimą, 
kodėl Repšio pėdsakas mūsų dailės 
istorijoje toks ryškus ir gilus.

Giedre, o kaip vertinate 
leidinį? 

Dar nespėjau jo nuodugniau iš-
studijuoti, bet užtenka pavartyti ka-
talogą, kad ranka į jį tiestųsi kaip į 
patikimą parodos dokumentą. Kai 
kas stebisi ir Repšio, ir čia minėtos 
Vilučio parodos katalogų apimtimi, 
o aš negaliu atsistebėti besistebin-
čiais. Visi šiais laikais, regis, keliauja, 
lanko parodas ir muziejus, bet tary-
tum nemato, kad kitur neabejojama, 

jog kelerius metus rengtas parodas 
privalo lydėti išsamus katalogas. 
Antraip nėra prasmės investuoti 
energiją ir lėšas į renginį, kuris 
parodą uždarius liks tik nepatiki-
moje mūsų atminties saugykloje, 
beveik neveikdamas tolesnių meno 
kultūros refleksijos procesų. Dide-
lių apžvalginių parodų katalogai 
dažnai patrauklesni už monogra-
fijas, nes palieka vietos skaitytojo 
(ir parodos žiūrovo) interpretacijai. 
Repšio piešinių parodos katalogas, 
man rodos, toks ir yra. Be to, jį ma-
lonu imti į rankas, jis ne tik aiškiai ir 
logiškai sudarytas, bet ir labai gra-
žiai apipavidalintas. Čia vėl turim 
minėti katalogo ir parodos dizai-
nerį Gedą Čiuželį, su kuriuo kura-
torės bendradarbiavo rengdamos ir 
Miko Vilučio parodą bei jos leidinį. 
Puiki komanda, ką ir besakyti.

Paroda veikia iki spalio 31 d.

Atkelta iš  8  psl .
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Nepamatuojama grąža
Ugnė Bužinskaitė kalbina kultūros mecenatus

Kultūros mecenatystė – vis plačiau 
aptarinėjama tema. Prisimenant 
tokius „Lewben Art Foundation“ 
projektus kaip „Kolekcionuojant 
hitus“ Nacionalinėje dailės galeri-
joje, fondo ekspozicijas šiuolaikinio 
meno mugėje „ArtVilnius“ ar dar šios 
vasaros pabaigoje atidarytą ir tebe-
veikiančią parodą „Mūsų asmenukė“ 
MO muziejuje, jų įgyvendinimas 
neįsivaizduojamas be mecenatų. 
Visgi dažniausiai kultūros projektų 
mecenatais tampa verslo subjektai, 
įmonės. Šį kartą domimės kiek 
mažiau tyrinėtu reiškiniu – kultūrą 
remiančiais žmonėmis. Dažniausiai 
daugeliui savaime suprantama, kodėl 
kultūros projektus remia verslo įmo-
nės, – tai tampa vienokia ar kitokia 
socialine verslo subjekto atsakomybe 
ar, tam tikrais atvejais, komercine 
grąža. Tačiau kas įkvepia verslininkus 
remti projektus savo vardu? 

Paskatinta šios vasaros pabaigoje 
atidarytos ir iki lapkričio 17 d. te-
beveikiančios bendros „Lewben Art 
Foundation“ ir MO muziejaus parodos 

„Mūsų asmenukė“, sėkmingo bendra-
darbiavimo su kultūros mecenatais, 

„Lewben Art Foundation“ vadovė 
Ugnė Bužinskaitė nusprendė pakal-
binti kultūros mecenatus, verslinin-
kus Vilmą Dagilienę bei Živilę ir Joną 
Garbaravičius.

Ugnė Bužinskaitė: Esate jau ne-
suskaičiuojamų trumpalaikių ar il-
galaikių projektų mecenatai. Vie-
šojoje erdvėje mecenatų sekcijoje 
matome jūsų, bet ne jūsų verslo 
vardą. Kas paskatino jus veikti as-
meniškai, o ne verslo vardu? Juk ir 
patys esate verslininkai, turite savo 
verslą. Turbūt pritartumėte, kad to-
kios iniciatyvos versle padeda ge-
rinti kompanijos įvaizdį?

Živilė ir Jonas Garbaravičiai: 
Pažvelkime į istoriją: visi prisi-
mename Italijos Medici, Lietuvos 
Pacus bei Radvilas, Sapiegas ar 
Oginskius – žymias gimines, kurių 
dėka iki šiol grožimės nepakarto-
jamais meno šedevrais. Tačiau tik 
istorikai žino, kokius tuometinius 
verslus (nors tokios sąvokos jų lai-
kais dar ir nebuvo) šios giminės 
plėtojo. Mūsų šeimoje filantropijos 
tradicija atkeliavo dar iš prieškario: 
ir seneliai, ir tėvai buvo ir tebėra 
įvairių bendruomeninių projektų 
iniciatoriai, rėmėjai, mecenatai. Tad 
ir mes tęsiame šias tradicijas, taip 
pat tikimės, kad jas toliau puoselės 
ir užaugę mūsų vaikai. Gal ir neku-
klu taip sakyti, bet norėtume, kad 
ir mūsų giminės vardas istorijai iš-
liktų tarp kitų garbių mecenatų.

Vilma Dagilienė: Nuo pat pra-
džių labai norėjau parodyti, kad 
remti, dalintis ar prisidėti prie kul-
tūros projektų gali ne tik įmonės, 
didelės kompanijos, bet ir pavieniai, 
fiziniai asmenys.

Ž. G. ir J. G.: Galbūt mecenavimą 
galima būtų palyginti su ilgai de-
gančia ugnimi, kuri apšviečia ir 
šildo. Tai ne akimirkos fejerverkas. 
Juk verslą, įmones galima parduoti, 
įsigyti. Jos gali keisti pavadinimus, 
veiklos sritis. Tačiau tai nereiškia, 
kad socialinės atsakomybės klausi-
mai yra nesvarbūs mūsų turimam 
verslui. Turime įvairių verslų ir in-
vesticijų. Tos įmonės, kurių savi-
ninkai bent iš dalies esame, taip 
pat remia daug įvairių socialinių ir 
kultūrinių projektų, padeda gydyti 
mus supančio gyvenimo skaudu-
lius. Tačiau įmonės į šiuos projek-
tus žvelgia ne kaip į rinkodarinę 
ar reklaminę priemonę, bet kaip į 
savotišką indėlį kuriant bendruo-
meniškesnį, teisingesnį ir geresnį 
gyvenimą toje visuomenėje, kurioje 
jos veikia. Todėl laikomasi principo 
patiems nesigirti gerais darbais, bet 
leisti šiems darbams vykti ir leisti 
jiems patiems girti tuos, kurie pa-
deda atnešti daugiau šviesos į mūsų 
visų aplinką.

U. B.: Verslo subjektai, rem-
dami kultūrą, dažniausiai tikisi in-
tegruotos jų įmonės komunikacijos 
vykstant projektui. Ar remdami vi-
zualiųjų menų projektus tikitės ko-
kios nors grąžos, dėmesio, o gal tai 
jums visiškai nesvarbu? Juk rem-
dami kultūrą kaip fiziniai asme-
nys negaunate ir jokių mokestinių 
lengvatų, priešingai nei juridiniai 
asmenys?

V. D.: Remiant kultūrą, konkre-
čiau – šiuolaikinį meną, man svar-
biausias dalykas yra jo sklaida. Pri-
sidėdama prie šiuolaikinio meno 
parodos noriu, kad kuo daugiau 
žmonių Lietuvoje pradėtų domė-
tis šia sritimi, taip pat labai tikiuosi, 
kad tai kažkiek prisideda ir prie 
būsimų šiuolaikinio meno kolek-
cininkų rato formavimo, tikiu, kad 
kai kuriuos žmones paskatinu nebi-
joti kolekcionuoti šiuolaikinį meną. 

Ž. G. ir J. G.: Geriausia grąža – 
tai matyti žibančias tokių projektų 

kūrėjų ir juos įgyvendinti padedan-
čių žmonių akis tuomet, kai pro-
jektas pavyksta ir yra pristatomas 
visuomenei. Išgirsti paprastą, žmo-
giškai šiltą ir nuoširdų „ačiū“. To-
kie paprasti dalykai palieka pėdsaką 
širdyje ir atmintyje. 

U. B.: Kada ir kaip supratote, kad 
būti kultūros mecenatu prasminga?

V. D.: Domėtis ir kolekcionuoti 
šiuolaikinį meną pradėjau prieš 
penkerius metus. Važinėdama po 
muges supratau, kokia galinga 
meno industrija, pamačiau, kaip 
svarbu kolekcininkams įsigyti 
vieno ar kito menininko kūrinį. 
Tada suvokiau, kad Lietuvoje me-
nui ir menininkams skiriama labai 
mažai dėmesio. Buvo graudu ma-
tyti, kaip, pavyzdžiui, privati gale-
rija „Vartai“ iš savo lėšų ir įdėjusi 
daug pastangų atsiveža žymų me-
nininką, o jo pasižiūrėti susirenka 
menka auditorija. Tada ir kilo no-
ras kažkaip prisidėti, vienaip ar ki-
taip skleisti tą žinią apie šiuolaikinį 
meną ir parodyti, kad ir lietuvių 
menininkai daug ko verti.

Ž. G. ir J. G.: Konkrečios dienos 
ir valandos pasakyti neįmanoma. 
Greičiausiai tam reikia priaugti – 
pamažu, nuosekliai ir atsakingai. 
Kol galiausiai atėjo akimirka, kai 
supratome – maža būti tik stebė-
tojais, norime ir patys prisidėti 
prie puikių projektų, kurie negali 
atsirasti vien dėl lėšų stokos ar dė-
mesio nebuvimo. Didžiausias indė-
lis buvo Živilės, kuri kuravo visus 
įmonių socialinius projektus. Ka-
dangi ji visuomet domėjosi ir ža-
vėjosi menu, natūraliai įsiliejome į 
meno rėmimą. „Lewben Art Foun-
dation“ įkūrėjai yra ir mūsų labai 
artimi draugai, kurių dėka meną 
pamilome dar labiau.

U. B.: Sakoma, kad dabar ma-
dinga „vartoti meną“. Ar pastebite 
tokias tendencijas?

V. D.: Taip, po truputį, mažais 
žingsneliais, žmonės Lietuvoje 
pradeda suprasti, kad dabar so-
cialiniuose puslapiuose madinga 
pasidalinti ne tik kokį automobilį 
nusipirko ar kokį restoraną ap-
lankė, bet ir nusifotografuoti prie 
paveikslo muziejuje ar mugėje. Ir 
tai labai džiugu, nes tokiu būdu 
vyksta meno mados sklaida.

Ž. G. ir J. G.: Daug kas priklauso 
nuo to, kaip mes suprantame žodį 

„vartoti“. Juk vartoti galima naiki-
nančia, konsumavimo prasme, bet 
galima ir pamažu, gėrintis ir žavin-
tis bei išsaugant tai ilgam. Dar fi-
losofas Imanuelis Kantas yra sakęs, 
kad grožis yra moralinio gėrio sim-
bolis. Galbūt būtų galima ginčytis 
su rašytoju Fiodoru Dostojevskiu, 
ar tikrai grožis išgelbės pasaulį, bet 
kad grožis gali padaryti pasaulį ge-
resnį – manytume, net neginčijama. 
Vartoti atsakingai taip pat tampa sa-
votiška pastarojo meto mada. Tad 

gal visai nėra blogai, jei menas 
vartojamas atsakingai ir šis gro-
žis skleidžiamas toliau, draugams, 
bičiuliams ir net nepažįstamiems 
žmonėms? 

U. B.: Kodėl remiate kultūrą, o 
dar konkrečiau – vizualiuosius me-
nus, o ne, pavyzdžiui, sportą?

V. D.: Labai paprasta, turbūt kiekvie-
nas mecenatas išsirenka tai, kas jį 
domina labiausiai. Vizualiuosius 
menus remiu todėl, kad man įdo-
mus šiuolaikinis menas, pastaruoju 
metu itin juo domiuosi. Šiek tiek 
prisidedu ir prie sporto, pavyzdžiui, 
futbolo komandos, kurioje žaidžia 
mano sūnus.

Ž. G. ir J. G.: Nenuvertiname ir 
sporto – esame prisidėję ir ne prie 
vieno Lietuvą garsinančio sporti-
ninko pasirengimo bei karjeros. 
Šeimoje esame pasiskirstę: Jonas 
labiau remia sportininkus, Živilė – 
menus. Tačiau abu bendrai dar 
palaikome ir remiame tokias sritis 
kaip vaikų gydymas, pagalba naš-
laičiams ir socialiai pažeidžiamiems 
žmonėms. 

U. B.: Turbūt gaunate daug pra-
šymų remti vieną ar kitą projektą. 
Jūsų vardą galima sutikti „Lewben 
Art Foundation“, galerijos „Vartai“ 
ar MO muziejaus parodose. Kaip 
atsirenkate, kurių institucijų par-
tneriais tapti?

V. D.: Atsirenku pagal tai, kokio 
grįžtamojo emocinio ryšio, reikš-
mės ir svarbos projektas yra. Pavyz-
džiui, man svarbu Venecijos bienalė – 
tokia tarptautinė paroda garsina 
Lietuvos vardą, o dar šiais metais 
Lietuvos paviljonas juk laimėjo ir 

„Auksinį liūtą“! Aš laiminga, kad ga-
lėjau bent kažkiek prisidėti. Remti 
jauną, talentingą menininką svarbu, 
nes gal vėliau jis garsins Lietuvos 
vardą. Remti galerijos „Vartai“ ar 

„Lewben Art Foundation“ projek-
tus irgi svarbu, nes šios instituci-
jos „rodo“ kokybišką meną ir tokiu 
būdu vyksta meno sklaida. Mano 
principas – kuo didesnė nauda kuo 
didesniam žmonių kiekiui.

Ž. G. ir J. G.: Išties, pačių įvai-
riausių prašymų ar pasiūlymų ne-
trūksta. Tačiau rinktis tenka, ir tai 
nėra pats lengviausias pasirinki-
mas. Kadangi tai mudviejų sprendi-
mas – kalbamės, kalbamės, kalba-
mės. Kol galų gale nusprendžiame. 
Ir tikrai ne kartą skaudama širdimi 
tenka atidėti kai kuriuos projektus 

į šalį. Bet kartu su šiuo sprendimu 
supranti: galbūt jam dar ne laikas, 
gal vėliau įgyvendintas vienas ar 
kitas projektas bus dar brandesnis, 
dar aktualesnis ar reikalingesnis 
visuomenei.

U. B.: Meną kolekcionuojate ir 
patys. Galbūt nuo to ir prasidėjo 
jūsų, kaip mecenatų, kelias?

V. D.: Taip, būtent taip ir prasi-
dėjo mano, kaip mecenatės, kelias.

Ž. G. ir J. G.: Galbūt ne tiek nuo 
paties kolekcionavimo pradžios. 
Greičiausiai labiau nuo tos aki-
mirkos, kai atėjo supratimas, kad 
mūsų kuklios kolekcijos darbai ne-
gali būti skirti vien mūsų pačių ar 
mūsų pažįstamų bei artimųjų akims 
ir džiaugsmui. Dalindamasis tampi 
turtingesnis, liudija tūkstantmetė 
krikščioniška tradicija. Taip ir mes – 
dalindamiesi tuo, ką turime, jaučia-
mės turtingesni daugeliu prasmių.

U. B.: Jūsų nuomone, kokios 
priemonės galėtų paskatinti fizinius 
ar juridinius asmenis tapti kultūros 
mecenatais? 

V. D.: Mano nuomone, paskatinti 
galėtų meno žinomumas, mada. Su-
pratimas, kad menas taip pat gali 
garsinti Lietuvą, jai atstovauti, kaip 
įvyko Venecijos bienalėje. Manau, 
kad tokios svarbos įvykius ir daly-
vavimus valstybė turėtų remti 100 
proc., kad nereikėtų menininkams 
vaikščioti ištiesus rankos ir prašyti 
paramos iš privačių asmenų.

Ž. G. ir J. G.: Sunkus klausimas, 
kurį jau prieš keletą metų ilgo-
kai svarstė Kultūros ministerijos 
suburta darbo grupė, galiausiai 
pateikusi Mecenavimo įstatymo 
projektą, kuris dabar jau priimtas 
Seime ir galioja. Tačiau ar po šio 
įstatymo atsirado daugiau mece-
natų? Greičiausiai, kad ne. Matyt, 
kaip ir mums – naujiems mece-
natams reikia laiko užaugti ir pri-
bręsti tokiems sprendimams. Nes 
mecenavimas kyla iš širdies ir ne-
ieško tokio vardo įamžinimo pa-
gal įstatymą ar materialios grąžos. 
Kartu visi turėtume suprasti, kad 
net ir mokestinės lengvatos – tai 
ne kažkokia grąža ar apdovanoji-
mas mecenatams iš valstybės pusės. 
Į mokestines lengvatas mecenatams 
turėtume žiūrėti kaip į valstybės pa-
skatinimą jiems tęsti jau vykdomus 
darbus ir padėti įgyvendinti dar 
daugiau puikių bei Lietuvai ir jos 
žmonėms reikalingų projektų.

Vilma Dagilienė

Živilė ir Jonas Garbaravičiai A. Solomin o n uotr.
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Baimė – labai stiprus jausmas
Fatihas Akinas apie „Auksinę pirštinę“

K i n a s

Nuo penktadienio kino teatruose 
rodomas vienas prieštaringiausių 
šių metų filmų – vokiečių režisie-
riaus Fatiho Akino „Auksinė pirš-
tinė“ („Der goldene Handschuh“, 
Vokietija, 2019). Akinas išgarsėjo 
2004 m., kai jo filmas „Galva į sieną“ 
buvo apdovanotas Berlyno kino 
festivalio „Auksiniu lokiu“. Turkų 
kilmės režisierius ne viename filme 
kalba apie savo šaknis – toks buvo 
Kanuose už geriausią scenarijų ap-
dovanotas „Iš kitos pusės“ (2007). 
Režisierius dažnai filmuoja Turki-
joje. Akino filmuose ryškios tapa-
tybės paieškų, daugiakultūriškumo 
(„Sielos virtuvė“, 2009), ksenofobijos 
(„Iš niekur“, 2017) temos. „Auksinė 
pirštinė“ – tai Heinzo Strunko ro-
mano apie 8-ojo dešimtmečio žu-
diką maniaką Fritzą Honką (1935–
1998) ekranizacija. Pateikiame 
pokalbio su režisieriumi, spausdi-
namo reklaminiame filmo buklete, 
fragmentus.

Jūs dar nebuvote gimęs, kai 
Fritzas Honka įvykdė pirmą 
žmogžudystę. Bet kaip ir Jūs, 
jis gyveno Hamburge, vaikš-
čiojo tomis pačiomis gatvėmis. 
Ar tai paveikė sprendimą kurti 
filmą?

Taip, norėjau, kad filmas būtų 
asmeniškesnis. Man Honka – ne 
dar vienas maniakas, panašus į iš-
galvotąjį Hanibalą Lekterį, kuris 

veikia toli, JAV. Honka buvo rea-
lus žmogus, gyvenęs konkrečiame 
miesto kvartale ir neišvengiamai 
palikęs jame savo pėdsaką. Žemes-
nėse klasėse juo gąsdindavo: „Būk 
atidus, antraip tavęs ateis vaikučių 
mėgėjas Fritzas Honka!“ Filmų pa-
grindu visada stengiuosi imti ko-
kius nors asmeniškus išgyvenimus, 
ir kuo medžiaga man artimesnė, tuo 
tikroviškesnis būna filmas.

Filmo veiksmo laikas – 8-asis 
dešimtmetis. Jame rodomas 
visuomenės pjūvis, kuris dau-
gumai žiūrovų nebus artimas. 
Kaip siaubo filmui, jame paly-
ginti daug socialinės kritikos.

Tačiau tai ne socialinė drama. 
Man regis, jau filmo sumanyme 
buvo jo didaktiškumo ir tendencin-
gumo užuomina. Bet man filmas – 
tai kažkas daugiau, filosofiškiau. Jei 
truputį perfrazuotume indų filosofą 
Jiddu Krishnamurti, mano požiūris 
maždaug toks: Fatiho Akino atei-
tis vyksta dabar. Mes, esantys dabar, 
lemiame, kas bus toliau. Vadinasi, 
mes ir esame ateitis. Bet mus su-
formavo praeitis. Tad man praeitis, 
dabartis ir ateitis yra tapačios.

„Auksinė pirštinė“ – tai psichi-
kos liga sergančio žmogaus, kurio 
nusikaltimų negalima paaiškinti 
socialine aplinka, portretas. Ži-
noma, galima klausti, kodėl nie-
kas nepastebėjo tų moterų – jo 

aukų – dingimo. Ar jos neturėjo 
giminių, draugų? Tačiau nesu lin-
kęs viso to nurašyti epochai, kai 
vyko žmogžudystės, nes tas pats 
vyksta ir mūsų dienomis. Žmonės 
miršta išsinuomotuose ir muni-
cipaliniuose butuose, savaites ten 
guli ir pūva, ir tik dėl smarvės kai-
mynai gali įtarti, kad įvyko kažkas 
blogo. Šie šlykštūs kvapai – taip pat 
sudėtinė mano filmo dalis. Žinoma, 
kurdamas filmą, paremtą tikrais 
įvykiais, stengiesi būti tikslus, bet 
kartu vengi įprasto ir nusibodusio 
žvilgsnio į praeitį. Filmus, kuriuose 
praeitis nesikreipia į dabartį ir eg-
zistuoja savaime, visi greit pamiršta. 

Kaip reikia rodyti Fritzą Honką, 
kad žiūrovas nuo jo nenusisuktų 
ir stebėtų šio psichopato, žudiko 
bei alkoholiko gyvenimą?

Man daug padėjo Heinzo Strunko 
romanas. Suprantama, jis apskritai 
buvo vienas iš filmo atsiradimo im-
pulsų. Romanas įdomus kaip soci-
alinė drama, kaip istorinė kronika, 
bet ir kaip kūrinys apie žudiką ma-
niaką. Knygos veikėjo pradedi gai-
lėtis, bet filme nekalbama apie jo 
praeitį, apie tai, kokiomis sąlygomis 
jis augo, kaip iš jo tyčiojosi ir kaip 
tvirkino vaikystėje. Nenorėjau ieš-
koti jo žvėriškų nusikaltimų paaiš-
kinimo. Man buvo svarbu perteikti 
visą Honkos nusikaltimų žiaurumą. 
Bet, kaip ir romane, stengiausi 

išsaugoti jo žmogiškumo blyksnius. 
Honka filme pavyko ir aktoriaus Jo-
naso Dasslerio dėka. Tai, kaip žiū-
rovai priims filmą, iš esmės priklau-
sys nuo Honkos paveikslo. Jei tiems, 
kurie skaitė knygą, jis pasirodys pa-
žįstamas ir įtikinamas, tada filmas 
jiems turėtų patikti. 

Žmonės eina į kiną, nes nori 
pasijuokti, paverkti arba, kaip 
šiuo atveju, išsigąsti.

Dabar daug kalbama, kad inter-
nete rodomi filmai išstums kino 
teatrus. Bet siaubo filmai iš kino 
teatrų niekur nedings. Esu prisie-
kęs siaubo filmų gerbėjas, patinka, 
kai mane gąsdina. Stephenas Kin-
gas yra sakęs, kad siaubas – tai bū-
das susitaikyti su mirties egzista-
vimu ir mūsų būties efemeriškumu. 
Mes dažnai apie tokius dalykus ne-
kalbame tiesiogiai, matyt, todėl bū-
tina siaubo filmo siūloma katarsio 

rūšis, nes siaubas sukuria akistatą 
su mūsų baimėmis. Baimė – labai 
stiprus jausmas, galime jį pajusti fi-
ziškai. Kino teatre, kur nėra jokio re-
alaus pavojaus, baimė gali suteikti ir 
teigiamų emocijų: jaučiame siaubą, 
bet kartu mums iš tikrųjų nekyla jo-
kia grėsmė.  

Kokie filmai turėjo Jums įtakos 
kuriant „Auksinę pirštinę“?

Vienas mano orientyrų buvo 
Krzysztofo Kieślowskio „Trumpas 
filmas apie žudymą“. Jis daug žiau-
resnis už „Pjūklą“ ar Quentino Ta-
rantino filmus. Michaelis Haneke 
tokio pat ledinio efekto pasiekia fil-
muose „Paslėpta“ ir „Pakvaišę žai-
dimai“. Be to, turėjau omenyje Wil-
liamo Dieterle’s ir Jeano Delannoy 
filmus pagal Victoro Hugo romaną 

„Paryžiaus katedra“.

Parengė K. R.

Kino teatruose pasirodo Italijoje 
kurtas vidurinės kartos lenkų re-
žisieriaus, scenaristo ir aktoriaus 
Jaceko Borcucho („Viskas, ką my-
liu“) filmas „Saldi dienos pa-
baiga“ („Słodki koniec dnia“, Len-
kija, 2019). Jo herojė – lenkų poetė, 
kuri įvedus karinę padėtį liko gy-
venti Italijoje. Nobelio literatūros 
premijos laureatė Marija Linde 
(Krystyna Janda už šį vaidmenį 
pelnė Sandanso festivalio apdo-
vanojimą) kartu su vyru jau daug 
metų gyvena provincijoje, etruskų 
mieste Volteroje. Marijos ir jos arti-
mųjų gyvenimą aukštyn kojom ap-
verčia politiškai nekorektiška po-
etės kalba, pasakyta suteikiant jai 
miestelio garbės pilietės vardą. Pa-
teikiame kelis režisieriaus interviu 
Michałui Nogaśiui, išspausdinto 

„Gazeta Wyborcza“, fragmentus.

Žiūrėdamas „Saldžią dienos pa-
baigą“ pagalvojau, kad tai dar vie-
nas menininko pasisakymas apie 
mūsų akyse byrančią Europą. 

Be abejo, Europa keičiasi. Tačiau 
ar baigiasi? Kažkuria prasme taip, 
nes nyksta pasaulis, kurį pažįstame. 
Bet ar naujasis tikrai bus blogesnis? 

Iš įpratimo nenorime permainų. 
Kai kam atrodo, kad europiečiasi 
vis dar įsimylėję XIX a. inteligenti-
jos etosą, bet inteligentai jau liovėsi 
būti autoritetais, išsilavinę žmonės 
niekinami. Fizinė paprastų žmonių 
jėga žeidžia. Pildosi Warholo prana-
šystė, kad kiekvienas turės savo pen-
kias minutes, kad jau nebėra geresnių 
ir blogesnių. Be abejo, atėjo saulėlydis, 
bet juk netrukus ateis ir aušra. 

Kurios dauguma mūsų gali ne-
besulaukti. Dabartinės permai-
nos Europoje ir pasaulyje mai-
tina visus tuos, kurie remiasi 
mūsų baimėmis. 

Ta pabėgėlių banga, išgąsdinusi 
Europą ir pažadinusi populistus, 
davusi jiems degalų, – tik pradžia. 
Turiu galvoje visai ne karą. „Ten“ 
baigiasi vanduo ir darosi vis šil-
čiau, tad žmonės ir toliau ieškos 
prieglobsčio Europoje. Vienintelis 
dalykas, ką galime padaryti, – galvoti, 
kaip tai suvaldyti. Tai, kad 2050 m. 
didžioji Europos dalis bus musulmo-
niška, nekelia abejonių. Net ir nepri-
imant išeivių. Ne vieną dešimtmetį 
čia gyvenančių islamo išpažintojų šei-
mose yra po šešis vaikus, kiekvienas 

jų turės savus šešis ir, kaip tai aprašė 
Houellebecqas „Pasidavime“, viešai 
balsuojant keisis Europa. Žvelgdami 
iš mokslinės ateistų, agnostikų, laisvų 
žmonių perspektyvos turėtume to bi-
joti, bet ar tikrai bus blogai? Vienas 
iš mano imperatyvų šiame filme buvo 
sukurti veikėją, kuris nebus įpainio-
tas į politkorektiškumą. Tokį, kuris ne-
kalbės nieko nereiškiančiais sakiniais, 
turės asmeninės drąsos sakyti tai, kas 
vadinama sunkiais dalykais. Jandos 
herojė yra poetė, ir tai šalutinis me-
ninės laisvės efektas. Kurdamas filmą 
suvokiau, kad taip pat esu meno var-
totojas, kad mums liko tik meninin-
kai. Tik jie kalba apie sunkius dalykus, 
kalba nuoširdžiai, provokuodami.  

Žiūriu į mūsų politikus, ir jei į šalį 
pastumtume prioritetus, ideologiją, 
tai visų jų pasisakymų stilius ir re-
torika būtų panašūs. Iš vienų, kitų ar 
trečių neišgirsi svarbių deklaracijų. 
Kita vertus... Pamenu, kai Lechas 
Kaczyńskis tapo prezidentu, o netru-
kus jo brolis – premjeru, žurnalistė 
Katarzyna Kolenda-Zaleska paklausė 
Ryszardo Kapuścińskio, kas bus. O 
šis pasiūlė jai pasižiūrėti į virš galvos 
skraidančius paaukščius ir pasistengti 
viską pamatyti iš jų perspektyvos. 

Bet mums, gyvenantiems da-
bar, skirtingų pakraipų politikų 
veiksmai yra svarbūs. Jie veikia 
mūsų vaikus, sveikatą, uždarbį, 
atostogas. Niekas negalvoja apie 
tai, kas bus po penkių šimtų 
metų. 

Taip, tai fundamentalūs dalykai, 
ir aš bijau. Bet ką galiu padaryti? 
Arba bijoti, arba bandyti sau paaiš-
kinti šį pasaulį. Pavyzdžiui, filmu, 
kuriame garsiai užduodu klausi-
mus, gimstančius galvoje. Vieninte-
lis realus būdas yra rinkimai. Reikia 
eiti ir keisti valdžią. Bet kaip keisti, 
jei tauta ją remia?

Vienas labiausiai sukrečiančių 
filmo epizodų yra poetės kalba 
miesto rotušėje. Ji atsiima ap-
dovanojimą praėjus dienai po 
teroro akto ir sako, kad tame 
glūdi grožio, meno aktas.

Žinoma, tai intelektinė provoka-
cija. Poetė paaiškina, kad tą baisią 
dieną bandė pamatyti kažką gra-
žaus. Tokių žodžių nepasakys po-
litikas, tik menininkas, kuris provo-
kuoja archajiškas smegenis, verčia 
mąstyti, ieškoti atsakymų.

Ar Jums Marija Linde yra nei-
giama, ar teigiama herojė?

Įdomus klausimas. Janda ją laiko 
neigiama, bet aš – laisva, su visomis 
tos laisvės pasekmėmis, tai reiškia, 
kad laisvi žmonės kartais pasirodo 
kaip neigiami. Nekalbu apie kon-
krečius gyvų žmonių pasirinkimus, 
bet jei svarstyčiau abstrakčiai, man 
aukščiau būtų laisvė, o ne pozity-
vumas. Manau, kad ja žaviuosi, jai 
pavydžiu ir nesikabinėsiu prie tų 
jos žodžių. 

Parengė K. R.

Mums liko tik menininkai
Jacekas Borcuchas apie „Saldžią dienos pabaigą“

„Auksinė pirštinė“

„Saldi dienos pabaiga“
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Anapus
Nauji filmai – „Kita tylos pusė“

Kino naujienos trumpai
Pagal užsienio žiniasklaidą

K i n a s

Živilė Pipinytė

Rašytoja Izabelė jūros pakrantės 
kaime skaito paskaitą apie šventuo-
sius. Regis, klausytojus jūroje pa-
sirodęs kašalotas sudomina labiau. 
Izabelė sužino, kad kelto grįžti atgal 
nebebus, ir sutinka su pagyvenusio 
Einaro siūlymu pernakvoti jo na-
muose. Tačiau atsibudusi supranta, 
kad niekur iš jų neišvyks, nes pra-
sidėjo potvynis. Taip prasideda Al-
gimanto Puipos filmas „Kita tylos 
pusė“ (Lietuva, 2019). Netrukus 
supranti, kad keltas, kašalotas ar 
potvynis yra tik pasaulio, kuriame 
nusitrynė realybės ir nerealybės 
ribos, ženklai. Tačiau Izabelės šis 
pasaulis nebaugina, nes rašydama 
istorijas, kurių herojai – šventieji, 
ji kartu su savo personažais nuo-
lat peržengia tas ribas. „Kita tylos 
pusė“ – 1995 m. pasirodžiusio švedų 
rašytojo Torgny Lindgreno romano 

„Kamanių medus“ ekranizacija (sce-
narijaus autorius Jonas Cornellis). 
Beje, prieš kelerius metus knyga 
ekranizuota ir Ukrainoje.

Įžengusi į Einaro namus, Izabelė 
apsigyvena ir jo gyvenimo istorijoje. 
Einaras visa širdimi nekenčia savo 
brolio Kasparo, su juo niekad gy-
venime nepasidalijo motinos, my-
limos moters Minos ir jos sūnaus 
Larso, kurį abu broliai laiko savu. 
Abu jaučiasi kalti dėl Larso mirties 
ir negali vienas kitam atleisti. Todėl 
ir gyvena vienas kito pykčiui, nes 
tas, kuris mirs pirmas, jų manymu, 

pralaimės. Izabelė bando brolius 
sutaikyti. Ji vis plaukia valtimi pas 
Kasparą ir atgal, kol ilgainiui tampa 
savotiška tarpininke tarp gyvenimo 
ir mirties.

Izabelė rašo knygą apie šv. Kris-
toforą (atsiprašau, bet nei liežuvis 
apsiverčia, nei ranka kyla vadinti 
Izabelės knygos herojų taip, kaip 
filme – šv. Kristoferiu), kuris padė-
davo žmonėms pasirengti mirčiai. 
Pamažu Izabelė vis labiau susitapa-
tina su šventuoju: prausia brolius, 
valo jų namus, klausosi išpažin-
čių. Mano galva, ji ir yra pagrin-
dinė šios istorijos apie nuo pasaulio 
atsiskyrusią moterį, kuri išgyvena 
ypatingą gyvenimo tarpsnį ir ben-
draudama su abiem broliais įgyja 
dvasinės patirties, leisiančios jai su-
grįžti į įprastą pasaulį pasikeitusiai, 
veikėja. Tokią metafiziškai suvokti 
pasaulį pasirengusią rašytoją Iza-
belę ir vaidina Viktorija Kuodytė. 

Tačiau režisierių, regis, labiau do-
mina brolių psichologija, jų konflik-
tas, neapykantos šaknys ir mirties 
laukimas. Juozas Budraitis (Eina-
ras) ir Povilas Stankus (Kasparas) 
nuosekliai preparuoja savo vei-
kėjų jausmus, mintis, psichologiją, 
neįtikėtinai tiksliai įvardydami jų 
mirties baimę, siekį suvokti mei-
lės Minai (Asta Stankūnaitė) esmę, 
save, tarpusavio santykius. Broliai 
primena archajiškų mitų dvynius ar 
antrininkus. Gal tik Stankaus Kas-
paras atrodo tikroviškesnis ir au-
toironiškesnis, o Budraičio Einaras 
labiau nugrimzdęs į sapnų pasaulį. 

Tarsi jausdamas iškilusią perdėto 
teatrališkumo grėsmę ar vengda-
mas psichologinio tiesmukumo, 
Puipa pabrėžia pasakiškus pasa-
kojimo elementus, prisimindamas 
magiškojo realizmo taisykles: ku-
ria hiperrealistinius epizodus, kurie 
gali šokiruoti arba priversti žiūrovą 
pasijusti nejaukiai, kai, pavyzdžiui, 
Kasparas šaukšteliu spaudžia savo 
spuogų skystį ir jį valgo. Kartu taip 
pabrėžiamas gniuždantis senatvės 
fiziškumas. 

Magiškojo realizmo atmosferą 
tiksliai kuria ir filmo dailininkai 
Galius Kličius, Agnė Rimkutė, ir 
operatorius Algimantas Mikutėnas. 
Jis taip apšviečia kadrą, kad negali 
nesigrožėti kartais net, regis, nela-
bai logiška iš jo sklindančia šviesa. 

Kiekvienas filmo kadras primena 
seną paveikslą, net voratinkliai 
Einaro rūsyje – lyg pasakos dalis. 
Mikutėnas vaizdu taikliai pabrėžia 
Einaro ir Kasparo pasaulių padali-
jimą, kuriantį pasakojimo magiją, 
kai kadre vis matome supriešintus 
cukrų ir druską, sniegą ir vandenį, 
šaltį ir šilumą, šviesą ir tamsą ar 
veidrodžius, kurie atspindi brolių 
sapnus ir mintis. Ribą tarp realy-
bės ir nerealybės nuolat pabrėžia 
ir kadro kompozicijoje akcentuoja-
mas durų rėmas. Panašiai kuriama 
ir Izabelės erdvė, tik ją apibūdina 
šviesa, šviesios spalvos ar šven-
tųjų gyvenimui būdingas daiktų 
minimalizmas.  

„Kitos tylos pusės“ stilius at-
spindi dažną šių dienų kine žanrų 

susiliejimą: filme rasime psicholo-
ginės dramos, realistinio pasako-
jimo, parabolę ir net religinių ap-
mąstymų. Visa tai padeda Puipai 
išryškinti dvi pagrindines filmo te-
mas – senatvę ir mirtį. Jos jau do-
minavo ankstesniame režisieriaus 
filme „Edeno sodas“ (2015), kurio 
veiksmas taip pat rutuliojasi sąly-
giškame laike ir savaip deformuo-
toje erdvėje, o į tikroviškus senelių 
namų vaizdus įsiterpdavo sąlygiški 
intarpai. „Kitą tylos pusę“ galima 
suvokti kaip „Edeno sodo“ tęsinį, 
kuriame režisieriui labiau rūpėjo 
parodyti prie mirties slenksčio at-
sidūrusių personažų vidinį pasaulį, 
jų psichologines traumas ir amžiną 
klausimą, kas laukia anapus.

„Kita tylos pusė“

Gal Gadot vaidins Ireną 
Sendlerową

Studija „Warner Bros.“ pradėjo 
kurti filmą „Irena Sendler“. Tai bus 
pasakojimas apie lenkę Ireną Sen-
dlerową (1910–2008), kuri Antrojo 
pasaulinio karo metais Varšuvoje 
išgelbėjo šimtus žydų vaikų. Sendle-
rowa vadovavo žydus gelbėjančios 
lenkų pogrindinės organizacijos 

„Żegota“ vaikų skyriui. Manoma, 
kad šiai organizacijai pavyko padėti 
maždaug dviem su puse tūkstančio 
vaikų ir paauglių. 1943 m. Sendle-
rowa buvo suimta gestapo, nuteista 
mirti, bet bendražygiams pavyko 
papirkti kalėjimo sargybinius ir ją 
išgelbėti. Sendlerowa dalyvavo Var-
šuvos sukilime. Po karo dirbo socia-
linės rūpybos ir švietimo tarnybose. 
Apie jos veiklą Antrojo pasaulinio 
karo metais prabilta tik XX a. pa-
baigoje. Sendlerową vaidins Izrae-
lio aktorė Gal Gadot („Nuostabioji 
moteris“), kuri yra ir viena filmo 
prodiuserių. 2009 m. JAV televizi-
jos kanalas CBS sukūrė ir Lietuvoje 

rodytą filmą „Irenos Sendlerowos 
vaikai“, kuriame pagrindinę heroję 
suvaidino Anna Paquin.

„Černobylio“ režisierius kurs se-
rialą „Bohemijos astronautas“ 

Serialo „Černobylis“ režisierius 
Johanas Renckas kurs serialą „Bo-
hemijos astronautas“ („Spaceman 
of Bohemia“). Tai bus to paties pa-
vadinimo mokslinio fantastinio 
romano ekranizacija. Jo autorius – 
Čekijoje gimęs ir paauglystėje į JAV 
atvykęs rašytojas Jaroslavas Kalfa-
ras. Romane pasakojama Jakubo 
Prochazkos istorija. Jis turi tapti 
pirmuoju čekų astronautu ir vykti 
į misiją prie debesies netoli Veneros. 
Misija tokia pavojinga, kad kitos 
šalys nesiryžta rizikuoti savo spe-
cialistais, tačiau Čekijai tai vienin-
telė galimybė pasireikšti kosmoso 
įsisavinimo srityje. Palikęs žmoną 
Žemėje, Prochazka vyksta į penkis 
mėnesius truksiančią misiją ir vienu 
metu sutinka milžinišką vorą – ateivį 
iš kosmoso. Šis taps geriausiu Pro-
chazkos draugu. Daugiau detalių 

apie šį projektą, kuriame skamba 
ir komunistinės praeities gaidos, 
kol kas neskelbiama. 

Apie tai, kad kurs savo pirmąjį 
serialą, neseniai pranešė ir vienas 
įtakingiausių rusų kino kūrėjų 
Fiodoras Bondarčiukas. Tai bus 
aštuonių serijų drama „Psichas“ 
(„Psich“) pagal Paulinos Andre-
jevos scenarijų. Pagrindinis šios 
dramos herojus – garsus Maskvos 
psichoterapeutas Olegas. Pagalbos 
iš jo tikisi daugybė žmonių, tačiau 
ir Olegui reikia padėti, nes jis pa-
tiria vidurinio amžiaus krizę, gy-
vena kartu su mama, yra priklau-
somas nuo medikamentų ir jaučia 
vis didėjančią agresiją. 

Viskas keičiasi, kai Olegas turi 
suteikti pagalbą aviakatastrofų 
bei prievartos aukoms. Serialas 
turi pasirodyti ateinančiais me-
tais, jame vaidina teatro, kino ir 
televizijos režisierius Konstanti-
nas Bogomolovas, Jelena Liadova, 
Igoris Vernikas, Ksenija Rappo-
port, Anna Čipovskaja, Olegas 
Menšikovas. 

Kanados režisierius Xavier Do-
lanas taip pat rengiasi debiutuoti 
kaip serialo kūrėjas. Jo serialo 
pagrindu taps Kanados rašytojo 
Michelio Marco Bouchard’o pjesė 

„Naktis, kai atsibudo Lorjė Godro“ 
(„La Nuit ou Laurier Gaudreault 
s’est reveille“). Pjesės herojė tana-
tologė Mirei grįžta į gimtąjį miestą 
balzamuoti savo neseniai mirusios 
mamos. Jos mirtis – pretekstas susi-
vienyti šeimai, kurios nariai saugo 
baisias paslaptis. Dolanas ne pirmą 
kartą renkasi šį Kvebeko autorių – 
2013 m. pagal Bouchard’o pjesę jis 
sukūrė filmą „Tomas fermoje“. Lie-
tuvos ekranuose dabar galima pa-
sižiūrėti režisieriaus filmą „Džono 
F. Donovano mirtis ir gyvenimas“. 

Kitas garsus Kanados režisierius 
Davidas Cronenbergas kurs mini 
serialą „Netflix“ kanalui. Scena-
rijaus pagrindas – paties Cro-
nenbergo romanas „Vartojamas“ 
(„Consumed“), pasirodęs 2014 me-
tais. Pagrindiniai serialo herojai bus 
du fotožurnalistai – Naomi ir Nata-
nas, dirbantys bulvarinėje spaudoje. 

Naomi tiria nužudymą viename 
Paryžiaus bute, Natanas – prekybą 
organais Budapešte. Romane taip 
pat yra apmąstymų apie geopo-
litines Šiaurės Korėjos ypatybes, 
užuominų apie Kanų kino festivalį 
ir įvairių sekso scenų. 

Bruno Dumont’as ėmėsi filmo 
apie televizijos žvaigždę 

Prancūzų režisierius Bruno Du-
mont’as pradėjo kurti filmą „Šį 
pusiau šviesų rytą“ („Par ce demi-
clair matin“), kuriame pagrindi-
nius vaidmenis atliks Léa Seydoux 
ir Blanche Gardin. Tai bus žurna-
listės, televizijos žvaigždės, gyve-
nimo kronika. Ji vis dar jaučiasi 
esanti garsenybė, nors įvykiai rodo, 
kad karjera pradeda žlugti. Filmas 
turėtų pasirodyti kitąmet, kaip 
ir Weso Andersono „The French 
Dispatch“, kuriame taip pat vai-
dina Seydoux.

Parengė Ž. P.
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Aleksandras Makejevas ; [dailininkas Audris Šimakauskas]. – Vilnius : Muzikinė partija [i.e. 
Mini pasaulis], 2019. – 377, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8240-04-7

Paulius Širvys ir Kaišiadorys : atsiminimai, publikacijos, rankraščiai / Jonas Laurinavičius. – Kau-
nas : Naujasis lankas, 2019. – 147, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-474-164-7 (įr.)

Pavogta santuoka : [romanas] / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šešku-
vienė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 455, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-
3840-3 (įr.)

Praeis / Marius Povilas Elijas Martynenko. – Vilnius : Tyto alba, 2019. – 173, [3] p. : iliustr.. – 
Tiražas 1000 egz. (papild.). – ISBN 978-609-466-382-6

Taiklios plunksnos strategija : teorinė medžiaga ir atidžiojo skaitymo užduotys 4 gimnazijos 
klasei / Lolita Narbutienė. – [Kaunas] : Ugda, [2018-2019]. – 3 d.. – ISBN 978-609-8051-22-3

D. 3. – [2019]. – 172 p. : portr.. – ISBN 978-609-8051-25-4

Tylėdamas klausysiu Lietuvos… : eilėraščiai, mintys, atsiminimai, laiškai, vaizdai / Eduar-
das Mieželaitis ; [sudarė Stasys Lipskis]. – Vilnius : Žuvėdra, 2019. – 95, [1] p. : iliustr., faks., 
portr.. – ISBN 978-609-8219-27-2

Voldenas, arba Gyvenimas miške / Henry David Thoreau ; iš anglų kalbos vertė Rolandas 
Pavilionis. – Vilnius : Vaga, 2019. – 470, [1] p. : faks., portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-
5-415-02397-4 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Girgždukai : [apysaka] / Tom Fletcher ; iliustravo Shane Devries ; iš anglų kalbos vertė 
Vytautas Varanius. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 309, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – 
ISBN 978-609-441-597-5 (įr.)

Ida iš šešėlių sodo : romanas paaugliams apie meilę ir amžinybę / Kristina Gudonytė. – Vil-
nius : Tyto alba, 2019. – 191, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9986-16-895-9 (įr.)

Kalėdos Nuotykių įlankoje : šunyčiai patruliai / [tekstas: Ursula Ziegler Sullivan] ; [iliustravo 
MJ Illustrations]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2019]. – [33] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap. : 
iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-05-0435-2

Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne : [apysaka] / Otfried Preußler ; iš vokiečių 
kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 252 p. : iliustr.. – Tiražas 
3000 egz.. – ISBN 978-609-441-595-1 (įr.)

Lobių sala : [romanas] / Robert Louis Stevenson ; iliustravo Robert Ingpen ; iš anglų kalbos 
vertė Virgilijus Čepliejus. – 3-iasis leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 231, [1] p. : iliustr.. – 
(H.Ch. Anderseno medalis : geriausios pasaulio rašytojų ir dailininkų knygos vaikams). – Ti-
ražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-377-3 (įr.)

Ponas Kampas / Benas Bėrantas, Tania Rex. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – [41] p. : iliustr.. – 
Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-598-2 (įr.)

Ponas Pingvinas ir paslapčių tvirtovė / Alex T. Smith ; iš anglų kalbos vertė Tomas Einoris. – 
Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 228, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-441-
594-4 (įr.)

Tiltas į Terabitiją : [apysaka] / Katherine Paterson ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chi-
jenienė. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 140, [4] p.. – (H.Ch. Anderseno medalis : geriausios 
pasaulio rašytojų ir dailininkų knygos vaikams). – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-
507-4 (įr.)

Žinianešys : [apysaka] / Lois Lowry ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas. – Vilnius : 
Alma littera, 2019. – 157, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3854-0 (įr.)

Laurent’o Tirard’o filmą „Prancū-
ziška porelė“ sekmadienio vakarą 
galėsime pasižiūrėti dukart, nes jį 
rodo ir TV1 (20 d. 21 val.), ir LRT 
(20 d. 22.30). Suprantu programų 
sudarytojų norą prieš naują darbo 
savaitę pasiūlyti grakščią prancū-
zišką komediją (deja, lietuviškas pa-
vadinimas primityviai nešvankus), 
nors filmas – gana tikslus 2013 m. 
pasirodžiusios Argentinos kome-
dijos „Liūto širdis“ perdirbinys. Jo 
herojus Dianą (Virginie Efira) ir 
Aleksandrą (Jean Dujardin) suveda 
restorane paliktas moters telefonas. 
Jį radęs Aleksandras pasiūlo susi-
tikti ir išgerti kavos. Aleksandras – 
tarptautinio lygio architektas, žavus, 
protingas, turintis puikų humoro 
jausmą ir namą su baseinu, trumpai 
tariant, tikras princas. Tik jo ūgis, 
kaip rusiškame posakyje, „metras 
su kepure“. Kai advokatė Diana su-
pras, kad yra jam neabejinga, ūgis 
taps problemų šaltiniu, nes kaip 
įtikinti pažįstamus, draugus ir net 
save, jog tai – ne kliūtis tikrai meilei? 
Juk, nepaisant nesėkmingos santuo-
kos ir skyrybų, Aleksandra vis dar 
svajoja apie tvirtą riterį ant balto 
žirgo. Tirard’as jungia komediją su 
romantiška pasaka, negalima ne-
sižavėti dialogais ir aktoriais, ypač 
Dujardinu, kurio humoro jausmo 
su kaupu užtektų kelioms dešim-
tims lietuviškų „komedijų“. Po to-
kių filmų supranti, kodėl lietuvių 
kinas liaudžiai niekad nebus toks 
kaip „Prancūziška porelė“. Tiesiog 
lietuvių režisieriams niekad neateis 
į galvą parodyti, kad širdies balsas 
svarbiau už menkų žmogelių juoke-
lius, nes mūsiškiai atstovauja (arba 
advokatauja) būtent tiems menkie-
siems. Beje, galiu nuraminti: gyve-
nime Dujardinas net septyniais 
centimetrais aukštesnis už savo 
partnerę, o kadrai, kur jis, tarkim, 
sėdi kėdėje, yra sinefiliška nuoroda 
į nebylųjį kiną, kai didesni nei iš 
tikrųjų baldai ar rekvizitas turėjo 
pabrėžti aktorių trapumą. 

Kitas prancūziškas filmas apie 
meilę, režisierės ir aktorės Maiwenn 

„Mano karalius“ (TV1, 20 d. 23 val.), 
daug dramatiškesnis, nors virėjas ir 
restorano savininkas Džordžio – 
taip pat kiekvienos moters svajonių 
įsikūnijimas. Keturiasdešimtmetė 

Netobuli žmonės
Krėsle prie televizoriaus

„Prancūziška porelė“

advokatė (matyt, prancūzų kine tai 
populiariausia moterų profesija) 
Toni su juo susipažino vakarėlyje 
ir susižavėjimas netruko virsti ais-
tra. Po dešimties meilės, laimės, pa-
vydo metų Toni išgyvena depresiją 
ir bando suprasti, kas buvo tas žmo-
gus. Kuo tapo ji, būdama su juo?  

Filmas tarsi skyla į dvi dalis: pasa-
kojama apie tai, kaip sunku iš naujo 
būti savimi po patirto pažeminimo 
ir žengti į brandos amžių, o kartu 
matome gana nuodingą Paryžiaus 
buržuazijos ir jos emocinio nestabi-
lumo, pretenzingo gyvenimo būdo 
pamfletą. Aistringą, bet destrukty-
vią meilę ir gana glamūrišką jos foną. 
Nuo populiariosios psichologijos 
banalybių filmą gelbsti tik gana siur-
realistiškas aktorių Vincent’o Casse-
lio ir Emmanuelle Bercot tandemas. 
Ir tai tikrai aktorių filmas.

Belgo Michaelio R. Roskamo fil-
mas „Lenktynininkė ir gangsteris“ 
(TV3, 19 d. 21 val.) taip pat apie ais-
trą. Ji išstumia profesinius iš pirmo 
žvilgsnio šaltakraujiško gangsterio 
Džino (Matthias Schoenaerts) in-
teresus, kai šis susipažįsta su jauna 
lenktynininke Bendikt (Adele Exar-
chopoulos) – mergina iš aristokra-
tiškos šeimos. Įvykiai klostosi grei-
tai, tačiau herojus visur persekioja 
nelaimės. Režisierius neslepia pasa-
kojantis šimtą kartų girdėtą istoriją, 
tik europietiško nekomercinio kino 
stiliumi. Todėl filme gausu meta-
forų, simbolių, nuorodų į gangste-
rių Orfėją ir Euridikę. 

Trisdešimt aštuntasis Clinto 
Eastwoodo filmas „Stebuklas virš 
Hadsono“ (LNK, 20 d. 21 val.) su-
grąžins į tikrovę. Stebuklas įvyko 
2009 m. sausio 15 d., kai lakūnas 
Chesley „Sully“ Sullenbergeris 

avariniu būdu nutupdė lėktuvą (į 
jo variklius įsirėžė pulkas laukinių 
žąsų) tiesiai ant Hadsono upės, iš-
gelbėdamas 155 žmones. Nepaisant 
visuomenės ir žiniasklaidos susiža-
vėjimo bei šlovės, buvo pradėtas ty-
rimas, kėlęs grėsmę kapitono profe-
sinei reputacijai ir jo karjerai. Mat 
incidentą tyrusi komisija apkaltino 
lakūną, kad jis sugadino kompani-
jos turtą, nors turėjo visas galimybes 
nuskristi iki artimiausio oro uosto. 

Eastwoodas rodo kapitoną Salį 
(„Sully“ – originalus filmo pavadi-
nimas), kuriam kaip košmaras at-
rodo ir netikėtai užgriuvusi šlovė, 
ir komisija. Tačiau Tomo Hankso 
herojus ir pats abejoja, ar pasielgė 
teisingai, juk situacija ne kartą buvo 
sumodeliuota ir komputeriais, ir si-
muliatoriais. Tad pagrindinis filmo 
konfliktas yra tarp netobulo žmo-
gaus ir tobulos technikos. Reži-
sieriui tai ir filosofinis konfliktas. 
Eastwoodas visada gynė amerikie-
tiškąjį individualizmą – mėgsta-
miausi jo herojai dažniausiai vie-
nišiai, kovojantys su nusikaltėliais, 
niekšais, ideologijomis ir pan. Ta-
čiau šįkart jo herojaus priešas – be-
veidė ir negailestinga korporacija. 
Gal todėl Eastwoodui taip svarbu 
parodyti, kad profesionalas Salis at-
siduria vienas akis į akį su nelaime. 
Ir tik paskui keleiviams padės po-
licija, gelbėtojai, katerių ekipažai. 
Bet dar svarbiau, kad Salis įrodys 
savo tiesą remdamasis būtent žmo-
gaus netobulumu. Gal todėl filmo 
ištarmė skamba visai kaip garsioji 
Ernesto Hemingway’aus frazė: „Nu-
galėtojas negauna nieko.“

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Mano karalius“
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Spalio 18–27
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Nacionalinėje dailės galerijoje atidaryta antra paroda, skirta ne dailės, o 
muzikos pasaulio žmogui, kompozitoriui – „Eduardas Balsys (1919–1984). 
Apie meistriškumą“ (pirmoji buvo skirta kompozitoriui Juliui Juzeliūnui). 
Paroda, pasakojanti gyvenimą, jo kontekstą, svarbiausias vertybes bei 
įdomias istorijas, veikia iki gruodžio 1 dienos.

Muzika

Spalio 26 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje Lie-
tuvos kamerinis orkestras koncertuoja su įžymiu klarnetininku iš Slovėni-
jos Darko Brleku ir dirigentu, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro 
meno vadovu Modestu Pitrėnu. Šį vakarą D. Brlekas soluos Carlo Maria 
von Weberio Kvintetą klarnetui ir styginiams, op. 34. Koncertą pradės 
Lietuvoje gal kiek mažiau žinomo Šveicarijos ir JAV kompozitoriaus Er-
nesto Blocho Concerto grosso Nr. 1, B. 59. O vakaro kulminacija – austrų 
kompozitoriaus, Naujosios Vienos mokyklos įkūrėjo Arnoldo Schönbergo 

„Pragiedrėjusi naktis“ („Verklärte Nacht“), įkvėpta ekspresionizmui ar-
timo vokiečių poeto Richardo Dehmelio poemos iš rinkinio „Moteris ir 
pasaulis“ ir pasakojanti apie susitikimą tamsią naktį.

Teatras

Spalio 25, 26 ir 27 d. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre 
įvyks šokio operos „Amžinybė ir viena diena“ premjera. Izraelio choreo-
grafo Itziko Galili spektaklis, jungiantis šokį, dainavimą ir poeziją, pa-
sakoja neišsipildžiusias meilės istorijas. Spektaklio kompozitorė – Rita 
Mačiliūnaitė, dramaturgė – Ingrida Gerbutavičiūtė.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Atnaujinta XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos 
dailės ekspozicija 
Paroda „Eduardas Balsys (1919–1984). Apie 
meistriškumą“
iki 19 d. – Žilvino Kempino ir Justės Januly-
tės bei Vaclovo Nevčesausko ir Vytauto 
V. Jurgučio audiovizualiniai kūriniai

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

Vytauto Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
Šiuolaikinio slovakų stiklo ir keramikos di-
zaino paroda „Daugiau yra daugiau II“ 
Ingrydos Suokaitės ir Rolando Helmerio 
kūrybos paroda „Abstraktu – 
geometriška – konkretu“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija
Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario 
16 d. deklaracija ir jos signatarai“
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
Tarptautinė paroda „200 batų – 700 metų“ 

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro 
universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai“ 

Lietuvos meno pažinimo centras 
„Tartle“ 
Užupio g. 40
Paroda „Romantizmo amžius“ 

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Mūsų asmenukė“
Paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“ 

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir 
paveldas“
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
Petro Repšio paroda „Piešiniai 2019“ 
Grupės „Baltos kandys“ paroda „Tėkmė“ 

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Marijos Šnipaitės paroda „Snūdas“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II vidinis 
kiemas
nuo 22 d. – Irinos Peleckienės paroda 

„Illumine“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 26 d. – Violetos Bubelytės fotografijų 
paroda

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Roko Pralgausko fotografijų paroda „Radi-
niai, sidabro dulkės ir kitos gėlės“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 19 d. – Jolantos Mikulskytės kūrybos 
paroda „Vis drumstas vanduo“
nuo 23 d. – „Jaunojo tapytojo“ prizo nuga-
lėtojos Monikos Plenkauskaitės paroda 

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Ievos Skauronės tapybos paroda „Tu ir aš 
čia vaikščiojome“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Tapybos paroda „Nevilniečiai“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Grupinė paroda „Faximilinis dievas“
Tarptautinio meninio stiklo simpoziumo 

„GlassJazz“ paroda ir Remigijaus Kriuko ins-
taliacija „Dykumų vėjas“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Mato Janušonio personalinė paroda „Vidi-
nis kiemas“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 4
LDS Auksinių ženkliukų laureatų kūrybos 
paroda

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki 26 d. – Antano Zabielavičiaus paroda 

„Pievų miltai“ 

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Paroda „Vanduo ir žemė. Martinaičio trilo-
gija Mazūro teatre“ 

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
iki 19 d. – paroda „Saga apie Lietuvą“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Martyno Pekarsko tapybos paroda „Žmo-
gus juodu liežuviu“ 
Sauliaus Paukščio paroda „Aš“ 

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

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

„Dropout“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Kęstučio Svėrio fotografijų paroda „Naujo-
sios Romuvos“ bičiuliai“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Stanislovo Žvirgždo fotografijų paroda 

„M.K. Čiurlionis ir Vilnius“

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
Džinos Jasiūnienės naujausių darbų paroda 

„Rožinis gyvenimas“

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

Stasio Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
Vijos Tarabildienės tapybos ir akvarelės 
paroda „Iš plenerų“
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo cen-
tro lankytojų piešinių paroda

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

„Paveldėtas sapnas“ 

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21, 23
Lauros Garbštienės paroda „Ašmenys pa-
mažu sinchronizuojasi“

„AP galerija“
Polocko g. 10
iki 20 d. – Adasos Skliutauskaitės paroda 

„Veidai ir gyvūnai“ 

Parodų erdvė „Vitrina & Bench“ 
Kauno g. 36, kombinatas „Dailė“, II a.
Simono Kuliešio personalinė paroda „Kaip 
man paukščiai čiulba“

Tuskulėnų rimties parko memorialinis 
kompleksas
Žirmūnų g. 1F
Adolfo Užos grafikos paroda „Tarp dangaus 
ir žemės“

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
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Leonoros Kuisienės meninės knygrišystės 
paroda „Duoklė mūzoms“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Atnaujinta XX a. pradžios belgų dailės 
ekspozicija 
Atnaujinta simbolistinės Europos dailės 
ekspozicija 
Kauno tarptautinė grafikos bienalė „Grožis“ 
iki 20 d. – paroda „Atminties kodas: Til-
mansų palikimas Kaune“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
XX a. 7–8-ojo dešimtmečio lietuvių daili-
ninkų kūrybos ekspozicija
Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolek-
cijos ekspozicija

Naglio Ryčio Baltušniko personalinė 
paroda „WC TV | I dalis. Troškimai“
Paroda „Atminties popierius“ 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
iki 20 d. – paroda „Tarp tapybos ir tar-
nybos“, skirta Petro Stausko 100-osioms 
gimimo metinėms 

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
Alfonso Nykos-Niliūno 100-osioms gimimo 
metinėms skirta paroda „Grįžimo šventė 
verta viso gyvenimo“ 
Paroda „Gyvenimas – tik ieškojimai ir 
kelionė“, skirta Algirdo Landsbergio 
95-osioms gimimo metinėms

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Vaidos Tamoševičiūtės personalinė paroda 

„Motinos kūnas“ 
Paroda „10+10=20“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Fiodoro Telkovo paroda „36 vaizdai“

Kauno miesto muziejus
Rotušės a. 15 
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus 
paroda „Mano tėvo namų melodijos. Ne-
chama Lifšicaitė“

Kauno miesto muziejaus Tautinės 
muzikos istorijos skyrius
L. Zamenhofo g. 12 
Johno Angersono (D. Britanija) paroda 

„Šią dieną“
Paulo Simão (Portugalija) paroda „Lik svei-
kas, Pchenjane“ 

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

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Neringos Poškutės-Jukumienės juvelyrikos 
objektų paroda „In Gold We Trust“
Pietro Finelli (Italija) paroda „Noir Time“
Patricijos Gilytės instaliacijų paroda 

„Ekvinokcija“ 

Galerija „si:said“
Daržų g. 18
Raimondo Daukšos personalinė paroda 

„Bluebird“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
XIV Šiaulių dailės mokytojų paroda 

„Sodas“
iki 21 d. – Vitos Žabarauskaitės tapy-
bos ir Ritos Ruškytės fotografijų paroda 

„Stichijos“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 22 d. – Arūnės Tornau paroda „Netva-
rios būsenos“ 

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
nuo 18 d. – Daugpilio universiteto dailės 
specialybės magistrantų baigiamųjų darbų 
paroda „Idėja įgauna formą“

Panevėžys
„Galerija XX“  
Laisvės a. 7
Simo Žaltausko paroda „Amarilis“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
25, 26 d. 18.30, 27 d. 18 val. – baletas 

„AMŽINYBĖ IR VIENA DIENA“

Nacionalinis dramos teatras
18 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – 
M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. 
Rež. O. Koršunovas 
19 d. 16 val. Studijoje – I. Šeiniaus 

„KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, 
rež. P. Markevičius
26, 27 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre 
Kaune – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MAR-
GARITA“. Rež. O. Koršunovas 

Valstybinis jaunimo teatras
18 d. 19 val. – B. Brechto „VESTUVĖS“. 
Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto 
teatras)
20 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „HAMLE-
TAS“. Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus 
miesto teatras)
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21 d. 19 val. – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. 
Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto 
teatras) 
22 d. 19 val. – S. Kane „APVALYTIEJI“. 
Rež., scenogr. O. Koršunovas
23 d. 19 val. – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PO-
DOLSKO“! Rež. O. Koršunovas 
26 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 14, 15 val. teatro 
fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. 
Rež. O. Lapina
26 d. 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės 

„SAPNAVAU SAPNAVAU“. 
Rež. K. Gudmonaitė
27 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ 
(pagal A. Lindgren knygą). 
Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras
18, 19 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. 
Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė
20 d. 12, 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė 
22 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
24, 25 d. 18.30 – A. Špilevojaus „12 GRAMŲ 
Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus
26 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-
KLĖSE“. Rež. U. Baialievas
27 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ 
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio 
motyvais) Rež. P. Ignatavičius

Oskaro Koršunovo teatras
24 d. 19 val. OKT Studijoje – L.S. Černiaus-
kaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. O. Koršunovas
26 d. 16, 19 d. OKT studijoje – I. Vyrypajevo 

„ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
23 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. 
Rež. R. Banionis

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
19 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. 
Rež. A. Storpirštis
20 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal 
A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). 
Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė
24 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pa-
gal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris
26 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis
27 d. 12, 16 val. – „SILVESTRAS DŪDELĖ“ 
(pagal A. Gustaičio pjesę). Rež. ir dail. 
R. Driežis 
Palėpės salė
19 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. V. Mazūras
20 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis
26, 27 d. 14 val. – PREMJERA! „KAIME 
NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės 
knygą). Rež. Š. Datenis, komp. V. Leistru-
mas, dail. A. Dubra

„Menų spaustuvė“
„Sirenos 2019“
18 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„OH-2“. Choreogr. Ch. Bonansea (Kauno 
šokio teatras „Aura“)
19 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO 
HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė 
grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, 
M.L. Pranulis (Stalo teatras)
19, 20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREM-
JERA! M. Vildžiaus „ŽUVĖDRA (REMIX)“. 
Rež. G. Rimeika (jaunųjų menininkų pro-
grama „Atvira erdvė’19“)
20 d. 12 val. Juodojoje salėje – „SENELĖS 
PASAKA“. Rež. A. Giniotis (teatro laborato-
rija „Atviras ratas“)
20 d. 18.30 Juodojoje salėje – „CV, ARBA 
KAS AŠ ESU“. Rež. J. Tertelis (teatras „Atvi-
ras ratas“)

21 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“. Pasakas seka 
S. Degutytė (Stalo teatras)
22 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „NOJAUS 
ARKA“. Rež. ir dail. S. Degutytė (Stalo 
teatras)
23 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „KAS PA-
SAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Rež. S. Degutytė 
(Stalo teatras)
24 d. 12 val. Kišeninėje salėje – edukacinis 
spektaklis ir ekskursija vaikams „SEKRE-
TAI IŠ BŪTŲJŲ LAIKŲ“. Rež. S. Degutytė 
(Stalo teatras)
24 d. 19 val. Juodojoje salėje – garso insta-
liacija-performansas „OLYMPIAN MA-
CHINE“. Idėjos ir garso montažo aut. 
A. Bumšteinas
25 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO 
DOVANA“ (A. Mikutis, S. Degutytė, D. Ra-
kauskas, J.V. Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevi-
čius, Stalo teatras)
25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS 
BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, 
A. Gudaitė, L. Žakevičius, P. Laurinaitis, 
A. Gecevičius (urbanistinio šokio teatras 

„Low Air“)
26 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO 
KELIONĖ“. Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)
26 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „PIEVOS“. 
Kūrybinė grupė S. Degutytė, S. Dikčiūtė, 
Raima Drąsutytė (Stalo teatras)
26 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ 
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų 
spaustuvę“)
26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „METŲ 
LAIKAI“. Choreogr. A. Šeiko (Šeiko šokio 
teatras)
27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽAL-
ČIŲ KARALIENĖ“. Rež. S. Degutytė (Stalo 
teatras)
27 d. 16, 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO 
PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (tea-
tro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė 
studija „PetPunk“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ 
(pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). 
Rež. G. Varnas  
19 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ 
(K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ 
motyvais). Rež. E. Kižaitė 
19 d. 18 val. Rūtos salėje – „TROJIETĖS“ 
(Euripido tragedijų motyvais). 
Rež. P. Makauskas 
20 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeter-
lincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. 
Rež. V. Martinaitis 
20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsber-
gio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. 
Rež. G. Padegimas
22 d. 18 val. – „SMĖLIO ŽMOGUS“ (pagal 
E.T.A. Hoffmaną). Scen. aut., rež., lėlių 
dail. G. Radvilavičiūtė (Vilniaus teatras 

„Lėlė“)
22, 23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas 
23 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono 

„PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio 

„GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su 
„Utopia“ teatru)
25 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-
KIAU“. Rež. E. Kižaitė
25 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayen-
burgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. V. Malinauskas 
26 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliuly-
tės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir 
pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė
26 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar 
(Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

27 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürren-
matto „SENOS DAMOS VIZITAS“. 
Rež. A. Giniotis

Kauno valstybinis muzikinis teatras
19, 26 d. 18 val. Šakių kultūros centre – 
P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. 
Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
18 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS 
DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė
19 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. 
Rež. R. Bartulis
20 d. 17 val. Anykščių kultūros centre – 

„NIGGAZ“. Rež. A. Jankevičius
23 d. 19 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. 
Rež. G. Aleksa
24 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-
TAS“. Rež. A. Lebeliūnas
26 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KI-
ŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas
27 d. 16, 19 d. – B. Brechto „VESTUVĖS“. 
Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto 
teatras)

Kauno lėlių teatras
19 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. 
Rež. A. Stankevičius
20 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI 
NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pa-
saką). Aut. ir rež. O. Žiugžda
23 d. 18 val. – „TŪLA IR KITI“ (J. Kunčino 
romano „Tūla“ motyvais). Rež. A. Kaniava 
(VšĮ „Bardai“)
26 d. 12 val. – „STEBUKLINGOS BABA-
DŽANO KURPAITĖS ARBA SVAJOS APIE 
TBILISĮ“. Rež. T. Imnadze (Tbilisio valstybi-
nis lėlių teatras)
26 d. 14 val. – PREMJERA! „BALDIS IR VI-
VALDIS“. Aut. ir rež. D. Krapikas
27 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-
ŠELĮ“. Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
18 d. 18.30 Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto 

„LŪŠIES VALANDA“. Rež. M. Ķimele
20 d. 17 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas
24 d. 18.30 Kamerinėje salėje – PREMJERA! 
A. Strindbergo „KREDITORIAI“. 
Rež. D. Meškauskas
27 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozai-
čio „KARALIENĖ LUIZĖ“. 
Rež. G. Padegimas

Klaipėdos muzikinis teatras
18 d. 18.30 Klaipėdos fakulteto koncertų 
salėje – koncertas „Vasaros atspindžiai“. 
Solistai R. Štemanetian, T. Jakas, M. Nar-
montas, V. Trakys, E. Stankutė, Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro simfoninis 
orkestras Dir. D. Zlotnikas. Programoje 
W.A. Mozarto, G. Rossini, G. Bizet, 
Ch. Gounod ir kt. kūriniai
26 d. 18 val., 27 d. 17 val. Žvejų rūmuose – 
E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. 
Dir. T. Ambrozaitis

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
18, 19 d. 18.30 – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-
Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus 
20 d. 15, 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADEL-
NIA“. Rež. A. Špilevojus
22 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO“. 
Rež. A. Lebeliūnas (Naisių vasaros teatras)
23 d. 18 val. – J. Erlicko „KAPITONO KO-
LUMBO GIMTADIENIS“. Rež. A. Vaišnys 
(Naisių vasaros teatras)
24 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – 
A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. 
Rež. A. Špilevojus

25 d. 18 val. – PREMJERA! „MEMOFUTURA“. 
Rež. ir dramaturgas J. Tertelis
26 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“. 
Rež. A. Giniotis
27 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ . 
Rež. A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
18 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. 
Rež. A. Kėleris
18 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – 

„ZYGFRYDAS“ (pagal I. Šeiniaus romaną 
„Siegfried Immerselbe atsijaunina“). 
Rež. G. Aleksa 
19 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – 
N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS 
KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. 
Rež. G. Gabrėnas
20 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEK-
TAKLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas). 
Rež. L. Kurjački
20, 23 d. 18 val. – PREMJERA! V. Klimačeko 

„SNIEGAS. MOTERIS. DVIKOVA“. Rež. 
U. Bartoševičiūtė. Vaidina J. Čepulis, 
T. Gryn, A. Kėleris, E. Koriznaitė, L. Marti-
nonytė, J. Nemanytė, E. Pavilionis, 
L. Sėdžius
25 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). 
Rež. R. Banionis
25 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. 
Rež. A. Jankevičius (Kauno kamerinis 
teatras)

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
18 d. 19 val. Vilniaus rotušėje – orkestro 
muzikos koncertas „Pasakojimai iš Rytų“. 
Muzikos tiltai: Lietuva – Turkija – Azer-
baidžanas. Lietuvos kamerinis orkestras, 
solistas Ç. Akyol (arfa). Dir. Y. Adigözəlovas. 
Programoje Ü. Hacıbəyovo, M. Grandjany, 
M. Ravelio, Â. Veyselio ir kt. kūriniai
23 d. 17.30 Tirkšlių Kristaus Karaliaus baž-
nyčioje – XIII tarptautinis meno festiva-
lis „Mažeikiai 2019“. Sakralinės muzikos ir 
poezijos valanda „Giesmė ir žodis tavo gar-
bei“. Čiurlionio kvartetas. Solistai A. Krikš-
čiūnaitė (sopranas), D. Puišys (baritonas), 
skaitovas R. Abukevičius. Programoje 
G.F. Händelio, J.S. Bacho, Ch. Gounod, 
F. Schuberto, G. Verdi, M.K. Čiurlionio, 
J. Naujalio ir kt. kūriniai
26 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje re-
nesansinėje menėje – orkestro muzikos 
koncertas „Pragiedrėjusi naktis“. Lietuvos 
kamerinis orkestras. Solistas D. Brlekas 
(klarnetas). Dir. M. Pitrėnas. Programoje 
E. Blocho, C.M. von Weberio, A. Schön-
bergo kūriniai
27 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Premjeros ir klasika“. Ansamblis „Vilniaus 
arsenalas“: L. Šulskutė (fleita), R. Romos-
lauskas (altas), S. Okruško (klavesinas), 
solistė A. Pilibavičiūtė (sopranas). Progra-
moje J.S. Bacho, R. Motiekaičio, J. Jurkūno 
ir kt. kūriniai

Vilnius
Vilniaus kongresų rūmai
19 d. 19 val. – koncertas „Steve Reich „Mu-
sic For Ensemble And Orchestra“. Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras (meno vad. 
ir vyr. dir. G. Rinkevičius), solistas K. Gers-
teinas (fortepijonas, JAV). Dirigentai 
Th. Adèsas (D. Britanija), K. Variakojis
23 d. 19 val. – A. Grigorian ir Lietuvos vals-
tybinis simfoninis orkestras. A. Grigorian 
(sopranas), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. G. Rinkevičius. Programoje 
D. Šostakovičiaus, R. Wagnerio kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia
18 d. 18 val. – Vilniaus universiteto alumnų 
choro „Pro musica“ (vad. R. Gelgotienė) 
šventinis koncertas, skirtas 15-os metų su-
kakčiai. Kartu su „Pro musica“ koncertuoja 
Kijevo valstybinio universiteto mišrus cho-
ras „Dnipro“ (vad. I. Dušejko) ir Vilniaus 
universiteto kamerinis orkestras (vad. 
M. Jankūnas). Programoje M. Palmeri, 
E. Maricone’s ir kt. kūriniai
19 d. 18 val. – vargonininko V. Pinkevičiaus 
ir VU kinetinės teatro trupės 
(vad. A. Pulkauninkas) improvizuotas spek-
taklis „Exodus“

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
23 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Trečia-
dienio vakaras-koncertas pianistės 
O. Gusakovos jubiliejui. Dalyvauja V. Vi-
taitė, S. Rubis ir kt.

Va k a r a i

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija
24 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių] 
fondas kviečia diskutuoti architektūros kri-
tikos tema pokalbių cikle „gražu / negražu“. 
Architekto, istoriko ir architektūros kritiko, 
architektūros kritikos žurnalo „Criticat“ re-
daktoriaus V. Didelono paskaita

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
18 d. 11 val. Renginių erdvėje – mokslinė 
konferencija A. Puškino 220-osioms gi-
mimo metinėms paminėti
18 d. 12 val. Kino salėje – filmų ciklas „XX 
amžiaus slaptieji archyvai“. Dokumentinio 
filmo „Lietūkio“ garažas (I dalis, rež. G. Svi-
derskytė) peržiūra
18 d. 17.30 Konferencijų salėje – festivalis 

„Nepatogus kinas“: filmo „Pasienio tvora“ 
(Austrija) peržiūra ir diskusija „Mes ir jie“
18 d. 18 val. Renginių erdvėje – diskusija ir 
J. Balčiūnaitės fotografijų paroda „Dirban-
tys vaikai“
22 d. 18 val. Kino salėje – retrospektyva 

„Wernerio Herzogo pasauliai“. „Žydrynė“ 
(„The Wild Blue Yonder“), 2005
22 d. 18 val. Renginių erdvėje – ciklo „Durys 
į baltų dievų pasaulį“ paskaita „Vėlių takai“. 
Lektorė D. Vaitkevičienė
23 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaita „Fotografijos manipuliacijos: 
montažas, falsifikatai ir kt.“
23 d. 18 val. Valstybingumo erdvėje – A. Nau-
džiūnienės paskaita apie lietuvių tapaty-
binius pokyčius per XX amžių (iš serijos 

,,Jaunoji judaika“)
23 d. 18 val. Renginių erdvėje – susitikimas 
su projekto „Misija Sibiras ’19“ dalyviais

M.K. Čiurlionio namai 
22 d. 18 val. – ciklo „Vilniaus istorijos etiu-
dai“ vakaras, skirtas pokalbiui apie knygą 

„Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vo-
robjovas (1903–1954)“ (Vilnius: R. Paknio 
leidykla, 2017). Dalyvauja knygos sudary-
toja ir viena iš pagrindinių autorių dailės 
istorikė G. Jankevičiūtė, menotyrininkė 
R. Andriušytė-Žukienė. Susitikimą mode-
ruoja istorikas E. Aleksandravičius

Rotušė
22 d. 18 val. – istoriko A. Švedo paskaita 

„Vilniaus universiteto pastatų ansamblis 
kaip atminties vietų žemėlapis“

Kaunas
22 d. 18 val. – filmų ciklas „Kauno atmin-
ties ekranai“. „Tumo kodeksas“ (2018 m.,
rež. E. Belickas). Vakarą veda kino kritikas 
G. Jankauskas, svečiuosis scenarijaus au-
torė L. Pociūnienė ir A. Pakėnas  
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Savaitės filmai

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

Spalio 18–24
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)
Auksinė pirštinė  ****

Prieštaringiausias šiųmetės Berlinalės filmas ir kartu režisieriaus Fa-
tiho Akino komentaras dėl vis didėjančio filmų apie žudikus maniakus 
populiarumo. ...Vakarų Vokietija, 8-asis dešimtmetis. Tipiškas nevykėlis 
Fricas Honka (Jonas Dassler) nieko gyvenime nepasiekė ir leidžia nuo-
bodžius vakarus Hamburgo bare „Der goldene Handschuh“ („Auksinė 
pirštinė“). Čia jis susipažįsta su savo aukomis – prostitutėmis, kurias 
kviečiasi į namus ir ten žiauriai nužudo. Fatihas prievartą rodo labai 
realistiškai: Honkos daromas blogis neturi jokios dviprasmiškos auros. 
Kartu režisierius neleidžia traktuoti savo pasakojimo tik kaip praeities 
istorijos (tegu ir autentiškos), nes filmo veikėjo mizoginiškos ir kseno-
fobiškos tirados, deja, žadina nerimą ir dabar. Taip pat vaidina Marcas 
Hosemannas, Uwe Rodhe, Dirkas Bohlingas, Margarete Tiesel, Katja 
Studt. (Vokietija, 2019) 
Bėglys  **

Prieš penkiolika metų vadovaujamas savo tėvo, pulkininko Rodino, 
Andrejus mokėsi specialiojoje mokykloje, kurioje paaugliai rengiami 
tapti užsienio žvalgybos agentais. Kai eksperimentas baigėsi, Andrejus 
liko Europoje ir stengėsi neprisiminti praeities. Bet kartą jam paskam-
bino tėvas, kurį visi laikė žuvusiu. Jis pranešė, kad paskelbta Andrejaus 
medžioklė. Kas nusprendė jį sunaikinti, neaišku. Andrejus suranda mer-
giną, su kuria kartu mokėsi, ir bando išsiaiškinti, kas jį įvėlė į negailes-
tingą šnipų žaidimą. Kareno Oganesiano filme vaidina rusų žvaigždės 
Aleksandras Petrovas, Vladimiras Maškovas, Svetlana Chodčenkova, 
Konstantinas Lavronenka. Dalis filmo sukurta Rygoje, Jūrmaloje ir Ka-
liningrade. (Rusija, 2019) 
Džokeris ****

Rugsėjį Venecijos „Auksiniu liūtu“ apdovanotas Toddo Phillipso filmas 
rodo „Betmeno“ piktadario priešistorę. ...Gotamas, 9-ojo dešimtmečio 
pradžia. Komikas Arturas Flekas gyvena kartu su sergančia motina, nuo 
mažens jį mokiusia „vaikščioti su šypsena veide“. Bandydamas dovanoti 
žmonėms džiaugsmą ir nešti pasauliui gėrį, Arturas susiduria su žmonių 
žiaurumu ir pamažu prieina išvadą, kad pasaulis gaus iš jo ne šypseną, o 
piktadario Džokerio grimasą. Pagrindinį vaidmenį filme sukūrė Joaqui-
nas Phoenixas, taip pat vaidina Robertas De Niro, Zazie Beetz, Frances 
Conroy, Marcas Maronas, Billas Campas. (JAV, Kanada, 2019) 
Jie **

Grupė jaunuolių Helovino vakarą išsirengia į „Siaubo kambario“ atrak-
cioną. Netrukus draugai supranta, kad pateko ne į žaidimų kambarį, o 
po klounų kaukėmis slepiasi ateiviai iš kito pasaulio. Scotto Becko ir 
Bryano Woodso filme vaidina Katie Stevens, Willas Brittainas, Lauryn 
Alisa McClain, Andrew Caldwell, Shazi Raja. (JAV, 2019)
Dvynys  ***

Garsaus kinų režisieriaus Ango Lee filmo herojus Henris (Will Smith) – 
samdomas žudikas, pasirengęs išeiti į užtarnautą poilsį. Netikėtai jis tampa 
agento, sugebančio numatyti kiekvieną Henrio žingsnį, taikiniu. Filme taip 
pat vaidina Mary Elizabeth Winstead, Clive’as Owenas, Benedictas Won-
gas. (JAV, Kinija, 2019)
Po vedybų  ***

Barto Freundlicho filmo herojė Izabelė (Michelle Williams) paskyrė 
gyvenimą našlaičių namams, kurie atsidūrė ties bankroto riba. Ji sužino, 
kad padėti gali turtinga amerikietė: Teresa (Julianne Moore) pasirengusi 
skirti didelę sumą. Moterys susitinka Niujorke, bet viskas keičiasi, kai 
Izabelė atsitiktinai pamato Teresos vyrą (Billy Crudup). Ji dar nežino, 
kad kažkas pradėjo žaidimą svetimais likimais, kuriame tiesa gali būti 
pavojingesnė už melą. (JAV, 2019)

„Auksinė pirštinė“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
18 d. – Pats sau milijonierius (rež. T. Vidman-
tas) – 11.30, 13.50, 16, 19.10, 21.45; 
19–24 d. – 11.30, 13.50, 16, 19.10, 21.30
18–24 d. – Jie (JAV) – 14, 16.15, 21.20
Auksinė pirštinė (Vokietija, Prancūzija) – 
13.45, 18.40, 21.40
18–20 d. – festivalis „Nepatogus kinas“
18 d. – Geriausios 2019 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos – 19 val.
20 d. – Playmobil: filmas (Prancūzija, 
JAV) – 11.20
24 d. – Piktadarės istorija 2 (JAV, D. Brita-
nija) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Forum Cinemas Akropolis 
18, 19 d. – Pats sau milijonierius (rež. T. Vidman-
tas) – 11.30, 14.20, 16.10, 18.30, 19.30, 21.30, 
21.50, 22.50, 23.30; 20–24 d. – 11.30, 14.20, 
16.10, 18.30, 19.30, 21.30, 21.50
18, 19 d. – Jie (JAV) – 15.50, 18, 23.10; 
20–24 d. – 15.50, 18 val.
18 d. – Geriausios 2019 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos – 19, 20.20
20 d. – Playmobil: filmas (Prancūzija, 
JAV) –13.50
24 d. – Piktadarės istorija 2 (JAV, D. Brita-
nija) – 18.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
Festivalis „Nepatogus kinas“
18 d. – Žvėrys (Vokietija) – 17 val.
18 d. – Trečia valanda ryto, Taipėjus (Švei-
carija, Vokietija) – 18.45
19 d. – Tai, kas nenužudo (Prancūzija, Bel-
gija) – 15 val.
19 d. – Novaja (Rusija) – 17 val.
19 d. – Naktinė greitoji (Meksika, JAV) – 19.30
20 d. – Juodoji motina (JAV) – 13.30
20 d. – Aš turėjau svajonę (Prancūzija, Ita-
lija) – 15.15
18 d. – Nematoma (rež. I. Jonynas) – 21 val.
19 d. – Kita tylos pusė (rež. A. Puipa) – 
21.05; 20 d. – 21.10
21 d. – Nijolė (dok. f., Lietuva, Italija) – 
15.20 (seansas senjorams); 23 d. – 16.30
21 d. – Džono F. Donovano mirtis ir gyveni-
mas (Kanada, D. Britanija) – 17 val.; 
22 d. – 16.40
21 d. – Džokeris (JAV) – 19.20; 24 d. – 20.30
20 d. – Saldi dienos pabaiga 
(Lenkija) – 17 val.; 22 d. – 21.15
20 d. – George: Jurgio Mačiūno ir Fluxus 
istorija (JAV) – 19.10
19 d. – Šuns tikslas 2 (JAV) – 12.50
20 d. – Sniego vaikis (Kinija, JAV) – 11.45
Ukrainos kino dienos
22 d. – Mitas (dok. f., Ukraina) – 19 val.
23 d. – Talka (Ukraina) – 18.10
23 d. – Dykynės (Ukraina) – 20.50
24 d. – Pašėlusios vestuvės (Ukraina) – 17.10
24 d. – almanachas „Viskas prasideda Ki-
jeve“ (Ukraina) – 19 val.

Pasaka
18 d. – Saldi dienos pabaiga (Lenkija) – 
17.45; 19 d. – 15 val.; 21 d. – 18.30
18 d. – Neapolio piranijos (Italija) – 18 val.; 
19 d. – 19.15; 21 d. – 18 val.
18 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 2 
(Prancūzija) – 19.45; 19 d. – 16.45; 20 d. – 
16.15; 21 d. – 20.30; 23 d. – 20.45

18 d. – Auksinė pirštinė (Vokietija, Prancū-
zija) – 20 val.; 19 d. – 19.15, 21.30; 20, 21 d. – 
20.45; 22, 24 d. – 20.30; 23 d. – 21 val.
18 d. – Pats sau milijonierius 
(rež. T. Vidmantas) – 20.15; 19 d. – 14 val.; 
20 d. – 17 val.; 22 d. – 18.30
18 d. – Po vedybų (JAV) – 22 val.; 20 d. – 
21 val.; 23 d. – 18.15
18 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
22.15; 19 d. – 14.15; 19 d. – 21.15; 
20 d. – 14.30, 18.15; 21 d. – 20.15; 22 d. – 
17.30; 23 d. – 18 val.; 24 d. – 21 val.
18 d. – Džokeris (JAV) – 22.30; 19 d. – 
16 val.; 19 d. – 18.45; 20 d. – 19.45; 
21 d. – 18.15; 22 d. – 20 val.; 23 d. – 18.30; 
24 d. – 18.30
19 d. – Trejetas (rež. I. Staškevičius, A. Lel-
kaitis) – 13.45; 22 d. – 17 val.
19 d. – Medaus šalis (Makedonija) – 15.15; 
20 d. – 17.15; 22 d. – 17.15
19 d. – Devym kažkelinti (JAV) – 17 val.
19 d. – Nematoma (rež. I. Jonynas) – 17.15; 
20 d. – 14.15
20 d. – Dauntono abatija (D. Britanija) – 
14 val.
20 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 19 val.
23 d. – 14 d. – Vieną kartą Holivude 
(JAV) – 20.30
24 d. – Pavarotti (JAV, D. Britanija) – 
19.15
Festivalis „Nepatogus kinas“
18 d. – Imperijos šešėlyje (Armėnija, Gru-
zija, Lenkija, Ukraina) – 17.30
19 d. – Paskutinis piemuo (Olandija) – 
18.30
20 d. – Ryšys (Lenkija) – 16.30
20 d. – Selfis (Italija, Prancūzija) – 
18 val.

MO salė
18 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ 
reklamos – 18 val.
19 d. – Auksinė pirštinė (Vokietija, Prancū-
zija) – 19.15
20 d. – Nepaprasta Remio kelionė (Prancū-
zija) – 15 val.
20 d. – Medaus šalis (Makedonija) –
17.15
20 d. – „Scanoramos“ belaukiant. Riba (Šve-
dija, Danija) – 19 val.

Kaunas
Forum Cinemas
18–24 d. – Pats sau milijonierius 
(rež. T. Vidmantas) – 10.10, 13, 15.40, 18, 
19.20, 20.20, 21.30, 22.40
Jie (JAV) – 17.05, 22.30
18 d. – Geriausios 2019 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos – 19 val.
20 d. – Playmobil: filmas (Prancūzija, 
JAV) – 13.25

24 d. – Piktadarės istorija 2 (JAV, D. Brita-
nija) – 19.35
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Romuva
Festivalis „Nepatogus kinas“
18 d. – 2040-ieji (Australija) – 17.30
18 d. – Advokatė (Izraelis, Kanada, Šveica-
rija) – 20 val. 
19 d. – Pasienio tvora (Austrija) – 15.30 
19 d. – Magiškas V gyvenimas (Suomija, Da-
nija, Bulgarija) – 18 val.
19 d. – Vakarų arabai (Danija, 
Olandija) – 19.45 
19 d. – Neapolio piranijos (Italija) – 21.15 
20 d. – Mūsų vieta (Šveicarija) – 13 val. 
20 d. – Tai, kas nenužudo (Prancūzija, Bel-
gija) – 15.30 
20 d. – Transnistra (Švedija, Danija, Bel-
gija) – 17.30 
20 d. – Kabulas – vėjuotasis miestas 
(Olandija, Afganistanas, Japonija, Vokie-
tija) – 19.30 
22 d. – Pavarotti (dok. f. D. Britanija, 
JAV) – 17.30 
22 d. – Saldi dienos pabaiga (Lenkija) – 
20.30 
23 d. – Džono F. Donovano mirtis ir gyveni-
mas (Kanada, D. Britanija) – 20.15 
24 d. – Po vedybų (JAV) – 18 val. 
24 d. – Kita tylos pusė (rež. A. Puipa) – 
20.15

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
18 d. – Pats sau milijonierius (rež. T. Vidman-
tas) – 10.50, 12.20, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40; 
19–24 d. – 10.50, 13, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40
18–24 d. – Jie (JAV) – 11.30, 15.55, 20.30 
20 d. – Playmobil: filmas (Prancūzija, 
JAV) – 13 val.
24 d. – Piktadarės istorija 2 (JAV, D. Brita-
nija) – 18.50
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Šiauliai
Forum Cinemas

18, 19 d. – Pats sau milijonierius 

(rež. T. Vidmantas) – 10.40, 12.55, 15.05, 

17.20, 19.35, 21.10, 21.55, 23.25; 20 d. – 10.40, 

13.40, 15.05, 17.20, 19.35, 21.10, 21.55; 

21–24 d. – 10.40, 12.55, 15.05, 17.20, 19.35, 

21.10, 21.55

18, 19 d. – Jie (JAV) – 16.40, 19, 23.35; 

20–24 d. – 16.40, 19 val.

20 d. – Playmobil: filmas (Prancūzija, 

JAV) – 12.50

24 d. – Piktadarės istorija 2 (JAV, D. Brita-

nija) – 19.15

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  


