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Nacionalinėje dailės galerijoje atidaryta paroda, skirta pažvelgti į vieno
ryškiausių XX a. antrosios pusės
lietuvių kompozitorių Eduardo Balsio
(1919–1984) gyvenimą ir kūrybą.
Su viena iš parodos kuratorių Egle
Juocevičiūte apie parodos rengimo
iššūkius, gausų archyvinį Balsio palikimą ir jo vizualumą kalbasi dailėtyrininkė Deima Žuklytė-Gasperaitienė.

Oficiali parodos surengimo
proga – Eduardo Balsio gimimo 100-metis. Kokios dar
priežastys nulėmė šios parodos
atsiradimą? Kitaip tariant, kuo
mūsų gyvenamajam laikui aktuali Balsio figūra ir jo kūryba?
Jubiliejai pastūmėja prisiminti
kūrėjus, galbūt padeda gauti finansavimą. Tačiau jei tai būtų šiandien
neaktualus kūrėjas, joks šimtmetis
nepadėtų. Buvo labai smagu turėti Eduardas Balsys prie Antano Galecko vitražo savo namuose. XX a. 7 deš.,
atspirties tašką – prieš dvejus metus Valerij Koreškov fotografija, saugoma Lietuvos literatūros ir meno archyve
taip pat minėjome kompozitoriaus
Juliaus Juzeliūno šimtmetį. Juzeliū- savęs paliekantį karą, po audros didžiausių malonumų rengiant šią
nas ir Balsys visada buvo draugai, rimstančią jūrą, apie gerą gyvenimą parodą buvo žiūrėti į jo kelionių
kolegos, nors labai skirtingi, tačiau emigracijoje svajojantį jaunuolį, įsi- fotografijas. Labai su jomis susiabu paraleliai pramynė takus į mo- mylėjėlius, daug aukojančius dėl gyvenau – man atrodo, kad per jas
dernią muziką, į aukštesnio lygio meilės, pinigų valdomą kilmingąjį galima bent iš dalies patirti jausmą,
profesionalumą. Muzikologo Ša- ir daug kitko.
kurį patirdavo žmonės, pirmą
rūno Nako kuruotą Juzeliūno parodą
Kai pradėjau tyrinėti Balsį, pa- kartą išvykę iš Sovietų Sąjungos į
verta prisiminti dėl to, kad paly- mačiau, kad jis paliko labai išsamų išsvajotą Paryžių, Veneciją ar net
ginus šias asmenybes galima pa- savo archyvą, daug pasakojantį ne Pietų Ameriką. Nutariau savęs nematyti, kuo Balsys kitoks, – mano tik apie jį patį, bet ir apie jo laiką. varžyti ir parodai atrinkau daug
manymu, jam nesvetimas tarpdis- Tiriant Balsio palikimą matyti, kaip vaizdų. Keliaudama iš archyvo į
cipliniškumas. Turiu omenyje jo keitėsi lietuviška kultūra 6-ojo de- archyvą vis rasdavau skirtingas
aktyvų bendradarbiavimą su kino, šimtmečio pabaigoje, 7-ajame de- fotografijas iš fotoreportažų apie
teatro, šokio kūrėjais ir meistrišką šimtmetyje. Balsys pats fotogra- Balsį, parodoje jas sugretiname ir
reagavimą į tos srities specifiką.
fuodavo ir filmuodavo – per jo tokiu būdu statiškiems vaizdams
Kitas aspektas, išryškėjantis ly- sukurtus vaizdus ryškiai atsisklei- suteikiame judesio.
ginant su Juzeliūnu, buvo stiprus džia 7-ojo dešimtmečio vizualinės
Nuolat sau primindavau, kad
Balsio palikimo ryšys su vizualumu. kultūros mados. Leidau sau žiūrėti į Balsio palikime daug vaizdingumo
Jo muzika yra labai įtraukianti ir Balsio darytas ir jį atvaizduojančias matau dėl to, kad esu dailėtyrininkė.
emocionali, ir tai pasiekiama ku- nuotraukas konceptualiai, ieškoti, Į pagalbą kuruojant parodą pasikvieriant muzikinius vaizdus ar įvaiz- ką jos pasakoja apie fotografuo- čiau muzikologę Ievą Buinevičiūtę,
džius – parodoje galima išgirsti ir jantįjį, fotografuojamąjį, situacijos
pamatyti visa griaunantį ir tylą po tipiškumą ar išskirtinumą. Vienas N u k e lta į 8 p s l .
1 psl.
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Nuolat ieškant atsakymų
Pokalbis su festivalyje „Gaida“ grojusiu pianistu Kirillu Gersteinu
Ona Jarmalavičiūtė

Neseniai praūžusio festivalio
„Gaida“ uždarymo koncerte, greta
naujausios Steve’o Reicho kompozicijos „Music For Ensemble
And Orchestra“ ir Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės
Martinaitytės „Saudade“ orkestrui,
skambėjo britų kompozitoriaus ir
dirigento Thomo Adèso kūriniai:
„Polaris“ simfoniniam orkestrui bei
koncertas fortepijonui ir orkestrui
„In Seven Days“. Solinės partijos atlikėjas – žymus rusų kilmės amerikiečių pianistas, itin vertinamas už
išskirtinį fortepijoninį artistiškumą,
Kirillas Gersteinas. Jis yra 2001 m.
A. Rubinšteino pianistų konkurso
pirmos vietos laimėtojas, pelnęs
prestižinius „ECHO Klassik“, „Gilmore Artist Award“ apdovanojimus.
Pianistą kalbinome prieš baigiamąjį
festivalio „Gaida“ koncertą.

Stravinskio muzikos koncertą. Tuomet Thomas dirigavo. Nuo tada
draugystė augo ir stiprėjo, jis lankydavosi mano koncertuose Niujorke,
grojau jo diriguojamuose koncertuose, abu rengėme rečitalius dviem
fortepijonams. Atlikau ir jo kūrinį,
parašytą Los Andželo filharmonijos
užsakymu. Tai ir yra ta kompozicija,
kuri šiemet skamba „Gaidoje“. Būtent po to koncerto paprašiau, kad
jis sukurtų kompoziciją man. Maniau, jog tai bus trumpa solo pjesė,
bet jis parašė visą fortepijoninį
koncertą! Tikiuosi, ateityje bus galimybė atlikti jį ir Lietuvoje, nes tai
tikras šedevras. Netrukus įvyks jo
premjera Londone. Taigi mus sieja
ir asmeninė, ir profesinė draugystė.
Mane Thomas nepaprastai įkvepia,
nuolat galiu iš jo mokytis, jis yra
išmintingas žmogus ir išskirtinis
muzikas.

Th. Adèso kompozicija „In Seven Days“ pasakoja pasaulio
sukūrimo istoriją. Koks Jūsų
požiūris į tokį kūrinį, parašytą
lyg ir religine tematika?
Iš tiesų sudėtinga kalbėti apie
religiją ir pasaulio sukūrimą. Mes
paprasčiausiai nežinome daugybės
dalykų. Repeticijose Thomas vis
užsimindavo apie tai, kas „vyksta“
kūrinyje – kurioje vietoje sukuriamas žmogus ir panašiai. Tai žavi ir
masina atlikėjo vaizduotę, tačiau,
mano nuomone, gerai atlikti kūrinį galima ir nežinant šios informacijos. Nors kontekstas, be abejo,
praturtina interpretaciją.
Kokiais principais vadovaujatės rengdamasis atlikti kūrinį?

Kirillas Gersteinas ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras „Gaidoje“
V. A b r a m a u s ko n u ot r .

kūrinys man tampa prasmingas, jis
mane tobulina, moko, augina kaip
atlikėją.

organizacinės problemos ir randu
fortepijoną, prie kurio galiu repetuoti, tuomet viskas tarsi susidėlioja
į savo vietas. Net jeigu būnu pervargęs po skrydžio ir esu svetimoje
vietoje, kai net nežinau, kur yra artimiausia parduotuvė, grodamas
vėl prisimenu, dėl ko visa tai darau. Renkuosi tokį gyvenimo būdą.

pedagogas, įvairių radijo ir TV
laidų muzikos kūrėjas, rengia paskaitas apie šiuolaikinę belgų muziką
įvairiuose universitetuose bei festivaliuose (JAV, Latvijoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir kitur). W. Westerlincko kūryba yra įvertinta įvairiais
apdovanojimais („Tenuto“ prizas
už „Metamorfozes“; Antverpeno
regiono prizas už „Landschappen
I“; Eugène Baie apdovanojimas už
viso gyvenimo kūrybą ir kt.).
„Peizažas VII“ parašytas Ketvirtajam klarnetininkų konkursui
Gente (2017 m.) ir atskleidžia įvairias klarneto galimybes bei darnią
koreliaciją su styginių instrumentų
tembrais.
Koncerte išgirsime ir iškiliojo romantiko Johanneso Brahmso Kvintetą klarnetui ir styginių kvartetui
h-moll, op. 115. Didingas kūrinys,

kaip ir visa J. Brahmso muzika, nuspalvintas savotiška rudeniška melancholija, nors išlaiko ir kompozitoriui būdingą jausmų bei proto
pusiausvyrą. Clara Schumann,
pirmą kartą išgirdusi šį kvintetą,
rašė: „Tai tikrai nuostabus darbas,
raudantis klarnetas ir gili, pilna
prasmės muzika.“
Jautrų ir mielą lietuvišką „peizažą“ koncerte atskleis Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio Tema ir variacijos h-moll styginių kvartetui.
Čiurlionio kvarteto ir belgų klarnetininko Eddy Vanoosthuyse’o
koncertas „Lietuviški ir belgiški
peizažai“ vyks lapkričio 3 d., sekmadienį, 16 val. Taikomosios dailės ir
dizaino muziejuje.

Kiekviena kompozicija man –
tarsi organiškas kūnas, gyvas organizmas. Bandau jį suprasti iš vi- Kas Jums yra koncerto
daus ir iš išorės, „peršvietęs“ rasti, ritualas?
Kaip vyko Jums dedikuoto kūkur yra širdis, kur nervai. Suprantu,
Muzikos atlikimas koncerte man
rinio kompozicijos procesas,
jog šis organizmas veikia pagal tam kiek primena istorijų pasakojimą.
gal prisidėjote prie jo?
Ar tai pirmas Jūsų apsilankytikrus, tik jam būdingus principus. Yra skirtumas, ar pasakoji istoriją
mas Lietuvoje?
Prisidėjau inicijavęs kūrybos pra- Bandau tuo sekti ir pajusti, kaip sau mintyse, ar pasakoji kitam, visai
Kadangi esu gimęs ir augęs So- džią. Kompozitorius pažįsta mano kompozicija turėtų būti atlikta. klausytojų salei. Grodamas kitiems Ką Jums reiškia būti pianistu?
vietų Sąjungoje, su tėvais dažnai per grojimo manierą. Gali būti, kad į tai Jeigu yra užfiksuotas posūkis, turiu siekiu rasti su jais tam tikrų benTai mano gyvenimas, darbas ir
atostogas atvykdavome į Vilnių. Tai atsižvelgė. Tačiau manau, kad atli- jį parodyti. Tai nėra mano spren- drumų. Jeigu koncerte sukuriamas hobis. Tai vienintelis stabilus dalynepaprastai gražus miestas. 1994 m. kėjas neturėtų kištis į kūrybą, juolab dimas. Kai kurie ryšiai tarp garsų bendrumo jausmas, tuomet kon- kas mano gyvenime, nes nuolat keišvykau studijuoti į JAV ir labai ilgai tokio autoriaus kaip Thomas. Taigi yra ryškesni, svarbesni nei kiti. Gro- certas būna pavykęs. Aišku, muzika liauju iš vienos vietos į kitą. Kiekvieną
negrįžau nei į Rusiją, nei į Lietuvą. stengiausi per daug nesmalsauti ir damas stengiuosi visa tai perteikti. yra labai abstraktus dalykas ir tai, dieną sėdu prie tos pačios klaviatūGyvenau Bostone, Niujorke, vėliau jo nespausti. Žinoma, kai gavau Šiam procesui reikia nuoširdaus kaip klausytojai suvokia tavo pasi- ros, spaudau tuos pačius klavišus ir
tęsiau studijas Ispanijoje, Italijoje, kūrinio partitūrą, procesas pakito. domėjimosi kūriniu, kuris vėliau rodymą, gali labai skirtis nuo tavo groju tuos pačius garsus, klausydaVengrijoje. Dabar reziduoju Vokie- Tuomet bandžiau suprasti, kaip visa virsta meilės išraiška.
paties požiūrio. Vienam klausytojui masis, jausdamas juos. Taigi grojitijoje, Berlyne. Daugybę vietų esu tai turėtų skambėti, vyko gana inatlikimas atrodo suprantamas, gra- mui suteikiu meditacinę, dvasinę
vadinęs namais. Šiandien pirmą tensyvus bendradarbiavimas, man Kaip renkatės savo koncertinį
žus, o kitam – keistas. Tai nesvarbu. prasmę.
kartą grįžau į Vilnių po trisdešim- kilo daug klausimų, turėjau daug repertuarą?
Jeigu muzika turi kokį nors poveikį
Mano požiūris į grojimo procesą
ties metų...
pasiūlymų. Galimybė tartis su komMan labai svarbu turėti platų re- žmogui, jis pajautė su ja bendrumą – keitėsi. Ilgą laiką negalėjau suprasti,
pozitoriumi man labai svarbi. Gaila, pertuarą. Juo dažniau keliauji skir- koncertas pasisekė. Aš pats scenoje kokia yra grojimo prasmė. Net stuKūrybiškai bendradarbiaukad negaliu parašyti laiško Beetho- tingomis kryptimis, tuo daugiau stengiuosi išlaikyti koncentraciją, dijuodamas, net kai laimėjau A. Rujate su kūrinio „In Seven Days“ venui ar Brahmsui ir paklausti, ką turi patirties, tam tikrų asociacijų, būti susikaupęs ir sekti kūriniu.
binšteino konkursą – nežinojau, ką
autoriumi Thomu Adèsu. Ką
jie norėjo pasakyti. Juk kaip ir dabar, įspūdžių. Manau, kai žmogus siedarau. Bandymas tai suprasti keitė
Jums reiškia ši bendrystė?
jie užrašė tai, ką girdėjo mintyse, o kia specializuotis vienoje siauroje Kaip saugote savo muziką nuo
mano profesijos suvokimą, tačiau
Thomą ir jo kūrybą pažįstu jau kitam žmogui sunku iš nuorodų at- nišoje, kyla problemų. Rinkdama- išorinių aplinkybių, triukšmo
nemanau, jog šioje kelionėje yra
seniai. Nuo pat pradžių jo muzika sekti, kokį skambesį iš tiesų kompo- sis repertuarą visuomet groju tai, kas ir panašių trukdžių?
galutinė stotelė. Vis dar jaučiuosi
man atrodė išsiskirianti, ryški, pa- zitorius turėjo omenyje. Taigi man mane domina. Man svarbu pačiam
Visa tai suvokiu kaip savotišką nesuprantantis ir, ieškodamas atsaliko gilų įspūdį. Bet asmeniškai su svarbu, jog su Thomu, kaip ir su bet nuspręsti, pačiam rinktis. Sprendi- žaidimą. Man muzika kalba la- kymų, atveriu naujas patirtis.
juo susipažinau 2006 m., kai su Bir- kuriuo kitu dabarties kompozito- mai kyla ir iš išorinių, ir iš vidinių bai aiškiai, dėl to keblumų nemingamo orkestru grojau Igorio riumi, galiu bendradarbiauti.
impulsų. Taip kiekvienas atliktas būna. Kai pagaliau būna išspręstos Ačiū už pokalbį!
koncertuos belgų klarnetininkas
Eddy Vanoosthuyse’as.
Graži sceninė draugystė sieja
Čiurlionio kvartetą su belgų klarLietuviški ir belgiški
netininku Eddy Vanoosthuyse’u.
peizažai kelionėje su
Pasaulio spauda šį atlikėją puikiai
Čiurlionio kvartetu
vertina už savitas interpretacijas,
išskirtinę techniką ir muzikavimo
Vienas daugiausiai po pasaulį ke- kokybę. Jis yra pagrindinis Briuliaujančių Lietuvos muzikinės selio filharmonijos klarnetininkas,
kultūros ambasadorių Čiurlionio Gento karališkosios konservatorikvartetas šį rudenį į aktyvias mu- jos, Tilburgo Fontys konservatorizikines keliones įtraukia ir Lietuvos jos profesorius, koncertuojantis ir
publiką. Spalį siūlęs koncerte pa- vedantis meistriškumo pamokas vikeliauti po Baltijos šalis, lapkričio same pasaulyje. Atlikėjas yra pelnęs
3 d. kviečia pasimėgauti Lietuvos gausybę apdovanojimų, tarp kurių –
ir Belgijos peizažais. Taikomosios Kinijos klarneto sąjungos bei Lidailės ir dizaino muziejuje skambės mos miesto (Peru) apdovanojimai,
tapybiška Mikalojaus Konstantino tarptautinis prizas „TorenwachČiurlionio, Wilfriedo Westerlincko tersprijs“, Belgijos kompozitorių
ir Johanneso Brahmso muzikos sąjungos „Fuga Trophy“ prizas už
programa. Su Čiurlionio kvartetu belgų muzikos garsinimą pasaulyje,

Anonsai

2 psl.

„Klassiek Centraal“ prizas „Golden
Label“ už CD įrašytus Johno Corigliano ir Elliotto Carterio koncertus klarnetui. Pernai jis tapo Tarptautinės klarneto asociacijos garbės
nariu ir pelnė aukščiausią ICA apdovanojimą už išskirtinius karjeros
pasiekimus.
Klarnetininkas, bendradarbiaudamas su autoriais, yra atlikęs tokių
žinomų kompozitorių kaip Olivier
Messiaenas, Alfredas Reedas, Dirkas Brossé, Hansas Zimmeris, Arturo Marquezas, André Laporte ir
kt. opusų.
Su bičiuliais Čiurlionio kvartetu
šįkart E. Vanoosthuyse’as atliks jam
dedikuotą ir Lietuvoje dar neskambėjusį belgų šiuolaikinio kompozitoriaus Wilfriedo Westerlincko
„Peizažą VII“. Kūrinio autorius
yra gerai žinomas kompozitorius,

LNF inf.
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Įsibėgėjęs ir galingai finišavęs
Įspūdžiai iš keleto paskutinių festivalio „Gaida“ koncertų
Goda Marija Gužauskaitė

Spalio 4–19 d. Vilniuje it viesulas
praūžė 29-asis aktualiosios muzikos festivalis „Gaida“. Šiais metais
tarptautinį „Europe for festivals,
festivals for Europe“ pripažinimą
pelniusi „Gaida“ pristatė net 12
koncertinių programų, keletą susitikimų su kviestiniais autoriais,
Žilvino Kempino ir Justės Janulytės bei Vaclovo Nevčesausko ir
Vytauto V. Jurgučio audiovizualines instaliacijas. Jos, kaip ir beveik
visi koncertai, vyko Nacionalinėje
dailės galerijoje. Kiekvienas koncertas pasižymėjo kruopščiai apgalvota programa: nuo gyvosios elektronikos, sintezatorių ir imersinio
garso kuriamų horizontų iki muzikos įvairių sudėčių ansambliams
bei orkestrams. Festivalyje pristatytos šešios pasaulinės premjeros
(tarp jų ir lietuvių autorių Dominyko Digimo, Algirdo Martinaičio,
Žibuoklės Martinaitytės kūriniai)
bei pagerbtas šiemet Amžinybėn iškeliavęs avangardinio meno krikštatėviu vadinamas Jonas Mekas.
Tarp festivalio atlikėjų – pasaulinį
pripažinimą pelnę vardai bei jaunieji talentai: fortepijono virtuozas,
elektroninės muzikos guru Francesco Tristano, inuitų gerklinio
dainavimo sensacija Tanya Tagaq,
„Grammy“ apdovanojimą pelnęs
mušamųjų kvartetas „Third Coast
Percussion“, elektroninės muzikos sceną drebinę Andy Stottas ir
Maxas Cooperis, Vilniaus miesto
šiuolaikinės muzikos ansamblis
„Synaesthesis“ ir kiti. Prie orkestrų
dirigento pulto stojo net penki dirigentai, tarp kurių ne tik plačiai
žinomi vardai – Thomas Adèsas,
Modestas Pitrėnas, bet ir jaunosios
kartos atstovai Karolis Variakojis
bei Antverpeno karališkojoje konservatorijoje studijuojantis Martynas Stakionis. Pastarajam buvo patikėta diriguoti festivalio atidarymo
koncertą, o K. Variakojui – naujausiais Ž. Martinaitytės ir Steve’o Reicho kūriniais užbaigti solidžią šiuolaikinės muzikos kelionę.
Visų koncertų, vykusių vos ne
kiekvieną dieną, aplankyti, matyt,
fiziškai neįmanoma, tad šį kartą
apžvelgsiu labiausiai įsiminusius
paskutinės festivalio savaitės renginius. Tarp jų – Brigittos Muntendorf ir jos suburto ansamblio
„Ensemble Garage“ (Vokietija) koncertas, puikią atmosferą scenoje sukūrę „Third Coast Percussion“ (JAV),
30-metį skaičiuojančios legendinės
britų grupės „Icebreaker“ pasirodymas bei, žinoma, baigiamasis festivalio koncertas. Sunku pasakyti, kurio vakaro programa publikai patiko
labiausiai, mat netylančios ovacijos
lydėjo visus šiuos koncertus.
B. Muntendorf buvo pristatoma
kaip viena pagrindinių festivalio
kviestinių kompozitorių. Keletas

jos kūrinių skambėjo ir kituose
koncertuose, o spalio 15 d. buvo
atlikti pačios kūrėjos bei „Ensemble Garage“ narių. Kompozitorės
muzika pasižymi tarpdiscipliniškumu, joje susipina šiuolaikinės
muzikos ir vizualiųjų menų, teatro
elementai. Savitai ji interpretuoja
ir dainos žanrą, kuriuo grindžia
naujausius savo opusus. Kūriniai
„Cover covered by Trombone Two“
arba naujausias jos opusas – daina
„Blurred Five“ – atrodė gana intymūs, tarsi pasakojantys pačios autorės gyvenimo istoriją, tačiau kartu
ir itin kruopščiai bei išmoningai
sukomponuoti, preciziškai tiksliai
atlikti. Ne mažesnį įspūdį paliko
ir Michaelo Beilo „Caravan“. Kūrinys parašytas elektronikai ir atlikėjams. Būdami scenoje jie vienas
po kito sėdasi priešais pastatytą
kamerą ir įvairiais judesiais imituoja skambančią muziką. Čia pat
nufilmuotas atlikėjas akimirksniu
atsiduria ekrane ir tampa muziką
iliustruojančio gyvai kuriamo videofilmo dalimi. Dėmesį kaustė netikėti choreografiniai sprendimai,
kurie puikiai perteikė elektroninės
muzikos garsus. Kūrinio idėja patraukli, o „Ensemble Garage“ atlikimas buvo labiau nei įtikinantis.
Tiesa, galima pagalvoti, kad videofilmas atitraukia klausytojų dėmesį nuo garsinio aspekto, tačiau
pasiklausius įdėmiau buvo galima
justi muzikos plėtojimo logiką bei
kruopščiai apgalvotus tembrus,

Atliekant Augustos Read Thomas
kūrinį „Prayer“, kuriame dominuoja varpo skambesį imituojantys instrumentai, ansamblis buvo
filmuojamas maža kamera iš viršaus, tad klausytojai galėjo ne tik
klausytis, bet ir stebėti visą atlikimo
eigą. Itin garsiais ir aštriais mušamųjų instrumentų (medinių lentelių, metalinių lėkščių ir kt.) garsais
pasižymėjo Roberto Dillono ir Davido Skidmore’o kūriniai. Abu kompozitoriai yra šio ansamblio nariai,
tad jautėsi tikras mušamųjų instrumentų ir jų garso išgavimo būdų
V. A b r a m a u s ko n u ot r a u ko s
išmanymas. Sudėtingi ritminiai „Icebreaker“ atlieka Brian Eno „Appolo“
kūriniai tapo kontrastu melodinių
linijų ir harmoninių spalvų nesto- nepaisant kiek nuspėjamai kosmi- opusas „Saudade“ simfoniniam orkojantiems Devonté Hyneso „Per- nei erdvei kurti naudojamų melo- kestrui. Pasak autorės, kūrinio pafectly Voiceless“ bei Philipo Glasso dinių linijų bei harmoninių jungi- vadinimas portugalų kalba reiškia
„Perpetulum“, pastarasis šiais metais nių, muzika iš tiesų padėjo įsijausti ilgėjimąsi to, ko net nėra, – tai gili
sukurtas būtent „Third Coast Per- į šios didingos kosminės kelionės „emocinės nostalgijos arba melancussion“ ansambliui.
įspūdį. Žemi, gaudžiantys garsai choliško ilgesio nesančiam kažkam
Prestižinėse JAV ir Europos sa- puikiai iliustravo ekrane matomo būsena“. Iš tiesų, muzika nusidažė
lėse jau 30 metų koncertuojanti erdvėlaivio „Apollo 11“ didingumą, tarsi melsva ilgesio spalva, tolygiai
britų grupė „Icebreaker“ spalio o lėta harmonijų kaita nukėlė į kos- peraugdama į nerimastingus, kart18-ąją pasirodė ir Vilniuje. Tai ko- moso platybes. Skambant šiai muzi- kartėmis rėžiančius iki skausmo,
lektyvas, grojantis nuo klasikinės kai, ne vieną publikoje prajuokino jausminius proveržius. Kūrinys iki roko, alternatyviosios ar ekspe- ekrane matomi kosminės gravita- gana aiškios struktūros, o naudorimentinės muzikos platumų. „Gai- cijos jėga besimėgaujantys, šokinė- jamos nuosaikios harmonijos kaldoje“ jie pristatė dviejų britų kom- jantys ir Žemei mojuojantys kos- bos ir garso išgavimo būdų visiškai
pozitorių kūrinius – Anos Meredith monautai. Elektrinės gitaros efektų pakako muzikinei idėjai atskleisti.
„Nautilus“, „The Vapours“ bei Scotto sraute retkarčiais pasigirsdavo tarsi Džiugu, kad šiandien yra kompoWalkerio „Epizootics!“. Nors ko- kantri muzikos atgarsiai, kurie ne zitorių, galinčių atsiriboti nuo „molektyvas atviras įvairioms muzikos tik sustiprino amerikietiškos muzi- dernumo“ klišių ir prabilti savita
kryptims, pasirinkti kūriniai pa- kos koloritą, bet ir suteikė kūriniui muzikos kalba.
sirodė gana panašūs: vyravo garsi gyvybingumo. Juostinės kameros
Vakaro programą užbaigė naudinamika, ritmo ir harmonijos su- kadrai ir plačiai besidriekianti mu- jausias, tebetęsiantis autoriaus
dėtingumas. Galbūt tik paskutinis, zikos tėkmė įtaigiai atskleidė isto- stilistiką Steve’o Reicho kūrinys
rinio įvykio reikšmę, o profesiona- „Music for Ensemble and Orchesliai kūrinį įgyvendinę „Icebreaker“ tra“, kurį, kaip ir lietuviškąjį, dirimuzikantai buvo palydėti gausio- gavo Karolis Variakojis. Išskirtines
partijas profesionaliai išpildė fortemis publikos ovacijomis.
Festivalio programą užbaigė pijonai (Marija Grikevičiūtė, Jonė
spalio 19-ąją Kongresų rūmuose Punytė-Sviragienė) ir mušamieji
įvykęs Lietuvos valstybinio simfo- (Sigitas Gailius, Džiugas Daugirda).
29-asis festivalis „Gaida“ šiais
ninio orkestro bei garsaus JAV piametais
patvirtino įžengęs į planisto Kirillo Gersteino koncertas.
Pirmuosius kūrinius dirigavo vie- čiajai visuomenei aktualios munas pagrindinių šių metų festivalio zikos renginių gretas. Tai liudijo
kviestinių kompozitorių Thomas beveik perpildytos salės, bene po
Adèsas, visame pasaulyje garsėjan- kiekvieno koncerto stovinčios putis ne tik kaip kūrėjas, bet ir kaip blikos ovacijos. Galbūt itin dažnas
dirigentas, dirbantis su tokiais ko- publikos atsistojimas koncertuose
lektyvais kaip Londono, BBC, Bir- atrodo nebūtinas, o išgirsti gerą,
mingamo, Paryžiaus, Amsterdamo profesionalų muzikos atlikimą, juoKarolis Variakojis, Žibuoklė Martinaitytė ir LVSO
„Concertgebouw“ simfoniniai ar lab šiame festivalyje, tarsi savaime
kurie, pasitelkiant populiariosios olandų ir austrų kompozitorės Ka- Ciuricho operos orkestrai. Koncerte suprantamas dalykas. Tačiau tai
elektroninės muzikos kalbą, puikiai tes Morre opusas „Magenta Magne- nuskambėjo du jo opusai – „Polaris: renginiams suteikė gyvybingumo,
derėjo su veiksmu scenoje ir kūrė tic“ (premjera) išsiskyrė lėtesne har- Voyage for Orchestra“ bei koncertas o atlikėjams sukūrė atgalinio ryšio
darnią visumą.
monijų kaita ir parengė publiką po fortepijonui ir orkestrui „In Seven su publika nuotaiką, malonumą paNuotaikingas „Third Coast Per- pertraukos skambėsiančiam legen- Days“, pasakojantis biblinę pasau- groti bisą. Festivalyje matėsi, jog dicussion“ ansamblis taip pat padarė dinio ambientinės muzikos pionie- lio sukūrimo istoriją. Abu kūriniai džioji publikos dalis – ne iš muzikų
įspūdį. Spalio 17-ąją vykusiame riaus ir muzikos prodiuserio Briano intrigavo ryškia tembrinių sluoks- rato, tiesiog įvairaus amžiaus žmokoncerte jaunieji „Grammy“ lau- Eno albumui „Apollo“. Pasak kūrėjo, nių poliritmija, kurią puikiai įgy- nės, norintys prasmingai praleisti
reatai iš JAV atliko 8 skirtingus valandos trukmės kūrinį įkvėpė is- vendino autoriaus diriguojamas vakarą su nauja, juos dominančia ir
kūrinius, kuriuos lydėjo ir publikos torinis faktas – 1969 m. JAV astro- orkestras, ypač mušamųjų grupė. patrauklia dabarties muzika. Taigi –
ovacijų išprašytas bisas. Visiems nautas Neilas Armstrongas tapo Moderni muzikos kalba, netikėti festivalis „Gaida“ tapo aktualus ne
gerai žinoma Philipo Glasso pjesė pirmuoju žmogumi, išsilaipinusiu tembriniai deriniai ir kontrastai, tik muzikos profesionalams, bet ir
„Madeira river“ iš ciklo „Áquas sa Mėnulyje. Pažymėdama šio įvykio puikus autoriaus orkestrinės faktū- visiems Lietuvos bei užsienio klauAmazÔnia“ nuskambėjo itin švel- penkiasdešimtmetį, grupė „Icebre- ros išmanymas ir pianisto profesio- sytojams. Organizatoriams norėtųsi
niai, kiekvieną natą užgaunant su akers“ šiais metais keliauja aplink nalumas lėmė kūrinių efektingumą. palinkėti ir toliau sėkmingai dėlioti
derama pagarba ir įsiklausymu. Su- pasaulį ir atlieka programą kartu
Antroje vakaro dalyje nuskam- aktualiosios muzikos prioritetus,
sikaupimas jautėsi ir perteikiant iš su rodomu dokumentiniu filmu bėjo JAV gyvenančios kompozi- kad kitų metų jubiliejinė, 30-oji,
Naujosios Zelandijos kilusios Gem- „For All Mankind“ (1989, rež. Alas torės Žibuoklės Martinaitytės šių „Gaida“ pranoktų užsitarnautus
mos Peacockes opusą „Death Wish“. Reinertas). Verta paminėti, kad, metų „Gaidos“ užsakymu parašytas klausytojų lūkesčius.
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Muzika

Švytėjimas iš gelmių

Asmik Grigorian ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerto įspūdžiai

Laimutė Ligeikaitė

Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamas Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras vėl užsibrėžė analogų
Lietuvoje neturintį iššūkį – surengti
grandiozinius koncertų ciklus „Visos Antono Brucknerio simfonijos“
ir „Visos Dmitrijaus Šostakovičiaus
simfonijos“ (anksčiau didelį įspūdį
paliko įgyvendinta visų Gustavo
Mahlerio simfonijų atlikimo idėja).
Brucknerio Pirmoji simfonija jau
atlikta spalio 11 d., o 23-iąją Kongresų rūmuose suskambo Pirmoji
Šostakovičiaus simfonija f-moll,
op. 10. Beje, kartu su koncertais
Kongresų rūmų fojė rengiami muzikos edukacijos susitikimai, kuriuos veda muzikologas Viktoras
Gerulaitis. Tad norintys išgirsti
nuotaikingų istorijų apie koncerte
skambėsiančias simfonijas kviečiami į koncertus ateiti anksčiau.
Šostakovičiaus penkiolikos simfonijų ciklas pradėtas pakiliai ir su
unikalumo ženklu. Pirmiausia dėl
to, jog niekaip nepamenu, kada ši
kompozitoriaus simfonija Lietuvoje
buvo atlikta, tad neabejoju, kad tą
vakarą daugelis ją gyvai išgirdo
pirmą kartą.
Kitas koncerto unikalumo ženklas – programoje sudaryta reta
galimybė išgirsti Asmik Grigorian,
kurios nuopelnai ir aukščiausi pasauliniai įvertinimai kelia nuoširdų
pasididžiavimą kiekvienam kultūringam Lietuvos piliečiui. Tarptautinių Operos apdovanojimų Londone bei Austrijos muzikinio teatro
apdovanojimų ir tarptautinio žurnalo „Opernwelt“ paskelbta geriausia pasaulyje operos soliste (už Salomėjos vaidmenį Romeo Castellucci
režisuotoje Richardo Strausso operoje „Salomėja“), su pagrindiniais
vaidmenimis žengianti į prestižines
Milano teatro „La Scala“, Londono
„Covent Garden“, Niujorko „Metropolitan Opera“, Paryžiaus Bastilijos
ir Vienos valstybinės operų scenas, A. Grigorian suranda laiko
padainuoti ir tėvynėje, savo antraisiais namais, matyt, vadinamo Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro
scenoje; ją pamatome „Vilnius City
opera“ pastatymuose, laukiame ir
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro premjeroje.
Pradžioje skambėjo Šostakovičius. Savo Pirmąją simfoniją kompozitorius parašė būdamas vos
19-os, kaip baigiamąjį darbą tuometėje Petrogrado konservatorijoje.
Nepaisant to, kūrinys buvo labai gerai įvertintas didžiausių muzikos
autoritetų ir iki šiol yra laikomas
vienu įdomiausių autoriaus opusų.
Keturių dalių simfonijoje parodomos visos įmanomos instrumentų
tembrų ir jų derinių kombinacijos,
tad iš peties paplušėjo ir pučiamieji,
4 psl.

Asmik Grigorian

G . J a u n i š k i o n u ot r a u ko s

šįkart groję užtikrintai ir stabiliai, girdėdamas jis užaugo ir kuris jam susikaupimo, įsiklausymo, suvoir raiškūs styginiai, ir bendrame darė didelę įtaką, atgarsiai. Pirmo- kimo, pajautos ne tik iš atlikėjų, bet
audinyje sublizgėję mušamieji, ir joje simfonijoje išgirstame dar jau- ir iš publikos.
kaip dar vienas orkestro tembras natvišką, šviesų, sąmojingą muziRichardo Strausso „Paskutinės
įtrauktas fortepijonas, kurio par- kinį paveikslą, kurį tik retkarčiais keturios dainos“ sopranui ir orkestiją puikiai atliko Indrė Baikštytė. persmelkia aštresnis dramatizmas. trui – vienas paskutinių jo opusų
Orkestras, diriguojamas G. Rin- Tai perteikė ir orkestras, grojęs sti- (Hermanno Hesse’s ir Josepho von
kevičiaus, atskleidė partitūroje lingai ir darniai. Puiki pažintis su Eichendorffo eilės), perteikiantis
įpintą charakterių įvairovę, nuož- šia – gyvai atliekama – simfonija.
gyvenimo pilnatvės, susitaikymo
mias ir švelnias instrumentų diskuAntroje koncerto dalyje į sceną ir ramybės jausmą. Žinia, kamesijas, įsimenantį energingą maršą įžengė Asmik Grigorian, iškart su- rinį vokalinį Lied žanrą, labiausiai
ar lyrinius epizodus. Tiesa, šioje tikta entuziastingais šūksniais ir žinomą kaip dainininko ir pianisto
Šostakovičiaus muzikoje, rašytoje aplodismentais. Smagu, kad tau- bendrai kuriamą muzikinį vaizdą,
1923–1925 m., dar nėra to sielą ve- tiečiai vertina ir myli šią savo di- Straussas (ir Mahleris) praturtino
riančio tragizmo ir sarkazmo. Visa džiuliu darbu daug pasiekusią dai- orkestriniais tembrais. Sodri ortai jo kūrybą persmelkia vėliau, su- nininkę. Tačiau jei publikoje buvo kestro palyda nuspalvino solistės
lig įsisiautėjusiu stalinizmu ir po- laukiančiųjų efektingų arijų, tokie balsą pirmoje dainoje „Pavasalitiniu spaudimu jam ir kitiems turėjo nusivilti. Asmik su orkestru ris“; antroje „Rugsėjis“ mėgavomenininkams; taip pat čia tik vos pateikė ypatingus, savitos muziki- mės dainininkės dueto su subtiliai
vos pasigirsta žydų folkloro, kurį nės kalbos kūrinius, reikalaujančius skambėjusia valtorna (Gintaras

Ščerbavičius) epizodais; trečiosios
dainos „Einant miegoti“ puošmena – jautrus Asmik ir pirmojo
smuiko (šį vakarą prie pirmojo
pulto sėdėjo Kristupas Kelleris)
dialogas, o paskutinėje dainoje
„Vakaro žaroje“ atlikėjų tandemas tarsi apibendrino muzikinę
ir prasminę ciklo plotmes.
Nors A. Grigorian negarsėja kaip
būtent Lied žanro interpretatorė,
Strausso muzikoje, ypač po „Salomėjos“, jai jau nieko nereikia įrodinėti. Solistė dvelkė ta dainose užkoduota ramybe, tarsi jau praeitin
nugrimzdusių vidinių išgyvenimų
giluma, žavėjo balso valdymo niuansais. Tiesa, orkestras grojo tiek
įsijautęs, ypač į kulminacijas, kad
kartais norėjosi subtilesnio ir kiek
tylesnio jo įnašo į bendrai kuriamą
įspūdį. O gal tai senosios salės ar
sėdinčiųjų balkone akustikos problema? Beje, ar dar ilgai priiminėsime tikras pasaulio scenų žvaigždes, tarp kurių ir A. Grigorian,
tokios būklės salėse?..
Ypač laukiau vakaro kulminacijos – Izoldos mirties scenos („Liebestod“) iš Richardo Wagnerio operos „Tristanas ir Izolda“. Scenose jos
dažnai neišgirsime, tai yra ypatingų
koncertinių programų puošmena.
Beje, lietuviškų ženklų galime rasti
ir čia. Naudodamasi proga paminėčiau įspūdingą, anot kritikų, mūsų
primadonos Violetos Urmanos pasirodymą prieš keletą metų „Tristane ir Izoldoje“ Bastilijos operoje
Paryžiuje bei kitur plačiai jos atliekamą šią partiją; man dar neišdilo
iš atminties V. Urmanos padainuota
„Liebestod“ scena 2013-ųjų Vilniaus
festivalyje su Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos nacionaliniu
simfoniniu orkestru.
Šįkart suskambo vėlgi kitokia
Izolda. Didingoje įžangoje ir vėliau įsitraukus solistei, pasigėrėtinai skambėjo leitmotyvų gijos,
įžymusis „tristaniškasis akordas“,
pradėjęs „begalinės harmonijos“
revoliuciją, tembrų bei dinamikos
požiūriu subalansuotas, raiškus,
niekur netrūkinėjantis orkestrinis
audinys. Solistė perteikė sukrečiantį Izoldos išsisakymą, atsisveikinimą, paremtą balso sutelktumu,
muzikinės dramaturgijos išmanymu.
Beje, A. Grigorian, vėlgi, nėra „vagneristė“, tad galėjome pasimėgauti
reta galimybe išgirsti tokią nors ir
tvirtu balsu, bet skaidriu ir minkštu
tembru bylojančią Izoldą.
Audringais publikos aplodismentais išprašytas bisas užbūrė
dar labiau. Nepaprasto grožio ir
subtilumo Strausso daina „Rytoj“
(„Morgen“) suskambo kaip prasmingos programos pratęsimas, ir
atlikėjams, ir publikai sukėlęs tikrą
katarsį.

Asmik Grigorian, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dirigentas Gintaras Rinkevičius
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Teatras

Vienintelė riba – vaizduotė
Teatro serialas „Jaik“
Kristina Steiblytė

Teatras, nori to jo kūrėjai ar ne, visada ką nors atskleidžia apie visuomenę, kurioje yra kuriamas. Jei kūrėjai to nori, toks teatras dažniausiai
vadinamas socialiai ar politiškai angažuotu. O jei kūrėjai nori apmąstyti ne tik visuomenę, kurioje teatras
gimsta, bet ir teatro vaidmenį joje,
tuomet kuria savirefleksyviai: apmąsto teatro vietą socialiniuose procesuose, jam kurti naudojamas priemones, pasirenkamas temas, kitus
teatro kūrėjus. Lietuvos žiūrovams
geriausiai pažįstama savirefleksyvaus teatro strategija yra autoreferencija – kūrėjų kalbėjimas apie savo
asmenines teatrines patirtis ir idėjas.
Tokiuose spektakliuose režisieriai,
ant scenos arba po ja atsinešę savo
dažniausiai jau neberodomų spektaklių nuotrupas, pasikvietę senus
bendradarbius, kuria naujus spektaklius. Į juos teatro žiūrovai renkasi
tarsi į kapines apraudoti praėjusio
laiko, ieškoti dar gyvybingų idėjų
ir kūrėjų arba įsikvėpti tolesniam
gyvenimui.
Kitokios savirefleksyvaus teatro strategijos Lietuvos žiūrovus dažniausiai pasiekia per festivalius. Vienas
naujausių tokių susidūrimų – šiais
metais „Sirenose“ rodytas trupės
„Gob Squad“ spektaklis „Sukūrimas
/ Paveikslai Dorianui“. Jame apie
save, savo meną, santykį su žiūrovu
trupė kalbėjo ne traukdama iš spintos senus žaislus, o kurdama naujus pasakojimus, tyrinėdama savo
kūrybiškumą ir žmogaus kūną kaip
materiją, kūrybos priežastį bei šaltinį. Visa tai spektaklyje buvo atlikta su šešiais atlikėjais iš Lietuvos,
rodant pagarbą, dėmesingumą bei
jautrumą ir scenos partneriams, ir
žiūrovams.
Taip pat per „Sirenų“ festivalį Lietuvos teatro žiūrovai galėjo bent iš
tolo susipažinti su Estijos teatre sukurta mąstymo apie teatrą ir jo vietą
visuomenėje tradicija. 2010 m. festivalyje rodytas teatro „NO99“ spektaklis „Kaip paaiškinti paveikslus
negyvam triušiui“ buvo režisieriaus
Tiito Ojasoo kritiškas komentaras
apie Estijos kultūros politiką. Vienu
pagrindinių šio spektaklio veikėjų
pasirinkta tuometė kultūros ministrė Laine Jänes (jos pavardė estiškai
reiškia „triušis“), spektaklyje tapusi
entuziastingai palaikančia, bet skirtumo tarp meno ir sporto nematančia politike. Tačiau spektaklyje,
gausiame nuorodų į XX a. vidurio ir
antrosios pusės avangardinį meną,
taip pat bandyta surasti, o gal net
susikurti savo vietą meno istorijos
pasakojime. Tad „Kaip paaiškinti
paveikslus negyvam triušiui“ Lietuvos teatro žiūrovams atskleidė,
kaip kartu galima apmąstyti ne tik
savo meninę tapatybę pasauliniame
kontekste, bet ir savo šalies kultūros politiką.

Liis Lindmaa (Johanna) teatro seriale „Jaik“

Tačiau šis prieš dešimt metų
sukurtas spektaklis neatskleidžia
viso savirefleksyvaus estų teatro
naudojamų strategijų spektro. To
paties teatro „NO99“ kurti darbai
„GEP“ (2009 m.), „Suvienytoji Estija“ (2010 m.), „The Rise and Fall of
Estonia“ (2011 m.), „Mano žmona
supyko“ (2014 m.) ir daugelis kitų
ne tik nagrinėjo socialines savo šalies problemas, bet ir daug dėmesio skyrė teatro bei teatrališkumo
vaidmeniui visuomenėje, siūlydami
scenos menus kaip priemonę demaskuoti politinės propagandos
veikimo mechanizmus, kaip galimybę atskleisti Estijos gyventojų
skaudžiausiai išgyvenamas šalies
ir istorinio laikotarpio problemas
ar tiesiog kritinio mąstymo apie
vaizdų kultūrą įrankį.
Nors Lietuvoje ir geriausiai pažįstamas, „NO99“ – ne vienintelis
Estijos teatras, nuosekliai taikantis
skirtingas savirefleksijos strategijas.
Nuo pat įkūrimo 1992 m. Von Krahlio teatras ir jo režisierius Peeteris
Jalakas taip pat daug dėmesio skyrė
kultūrinės ir estetinės tapatybės tyrimams. Vienas pirmųjų šio teatro
spektaklių buvo 1992 m. Jalako režisuota „Vilkatė“ pagal Estijoje gerai žinomą, mokykloje privalomos
perskaityti literatūros sąraše esančią to paties pavadinimo Augusto
Kitzbergo 1911 m. parašytą dramą.
Tiek šią dramą 1998 m. perinterpretuodamas antrą kartą, tiek statydamas liaudies dainomis paremtų
spektaklių seriją „Estijos baladės“
(2004 m.), „Esčių moterų dainos“
(2006 m.), „Estų vyrų dainos“
(2008 m.) ar kurdamas Gilgamešo
epo interpretaciją (2011 m.), Jalakas naudojosi estų etnine kultūra,
teatro tradicija, istorija, papročiais
ir daugybe nuorodų į kitų kultūrų
teatrą bei mąstymo tradicijas, ne
tiek kritikuodamas, atverdamas
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skaudulius, kiek bandydamas suprasti, iš kokių šaltinių, kokių tradicijų ir nutylėjimų formuojasi dabartinė kultūra ir estų savivoka bei,
žinoma, jo paties teatras.
Mąstyti apie estų teatro savirefleksyvumą paskatino ir šį rugsėjį
Tartu vykusiame kasmetiniame
festivalyje „Draama“ matyti spektakliai. Svarbiausias darbas festivalio programoje, ši rudenį ir atviliojęs į Tartu, buvo Von Krahlio teatro
„Jaik“.
Jalako režisuotas „Jaik“ nėra
spektaklis. Tai keturių dalių mini
serialas, kurio idėja, kaip pavyko
sužinoti iš kolegų estų, dalyvavo
konkurse televizijos serialui šimtmečio proga kurti. Konkurso nelaimėjo, bet serialas vis tiek sukurtas.
Tačiau rodomas jis ne per televiziją, o teatre ar teatrui tinkamoje
salėje. Taline tai paties Von Krahlio teatro patalpos, o Tartu šį darbą
buvo galima pamatyti vienoje iš
Estijos nacionalinio muziejaus salių. Keturios valandą ir dešimt minučių trunkančios serijos rodomos
vienu ypu, po kiekvienos dalies žiūrovams leidžiant trumpai atsikvėpti.
O po antrosios pakviečiant ir užkąsti, kad penkios valandos su teatrą,
kiną, instaliaciją, renginių vadybą
ir paslaugų dizainą jungiančiu epu
neprailgtų.
„Jaik“ rodoma netolima Estijos
ateitis. Išmaniosios technologijos
čia smarkiai pažengusios į priekį, o
bene svarbiausia iš jų yra elektorinę
pilietybę, socialinius tinklus, įvairias komunikacijos formas ir dar
nežinia ką siejanti platforma „Jaik“.
Jos valdyboje – dvylika narių (pagal estų teatro kritiko Madiso Kolko
interpretaciją – dvylika apaštalų),
laukiančių „Google“ ekspertų, su
kuriais planuojama pasirašyti susijungimo sutartį. Tačiau prieš pat pasirašymą paaiškėja, kad dingo„Jaik“
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įkvėpėjas ir įkūrėjas Sigismundas
von Krahlis (savotiškas virtualaus
pasaulio mesijas). Jo kambaryje likusi tik kraujo ir žarnų instaliacija.
Tad visą serialą bandoma aiškintis,
kas nutiko Sigismundui. O kartu
pasakojamos paralelinės istorijos
apie „Jaik“ valdybos narių santykius, pačią platformą, jai besipriešinančią kompaniją, vadovaujamą
Odino sūnaus Vidaro (Ivo Reinok),
žmogaus ir gamtos, kūrėjo ir kūrinio, tikrovės ir fikcijos ryšius. Ir,
žinoma, kalbama apie savo šalį, piliečius pamažu įkurdinančią virtualioje erdvėje.
Pasakojamos istorijos vingių ir
šalutinių istorijų – gausu. Pabandžius jas visas prisiminti ir atpasakoti kuriasi komplikuotas siužetas,
kuriame beveik nėra aiškumo. Tačiau žiūrint šį serialą veiksmo raida
ir pagrindinės peripetijos suprantamos nesunkiai. Tiesiog jų kiekis ir
greitas pasakojimo tempas atmintyje suguldo nebūtinai chronologine tvarka išdėstytus įspūdžius,
vaizdinius, ryškiausias scenas ar
idėjas. Pavyzdžiui, „Jaik“ platformos pasaulis. Serialo pradžioje pristatoma nauja jo galimybė – „apsivilkti“ bet kokį vaizdą, kokį tik
sugalvoji. Vienintelės ribos – vartotojų vaizduotė. Tad filme galima
pamatyti, kaip vyras tampa barokiniu kostiumu apsivilkusia operos
soliste, ar išvysti žmogų persiką primenančia oda. Ši funkcija leidžia ir
veikėjams apsimesti vieniems kitais.
Įdomios ir „Jaik“ platformoje
veikiančios programėlės, kurios
visiems prisijungusiems prie tinklo atrodo kaip žmonės. Jos ne tik
turi fizinį pavidalą, bet, pasirodo,
pačios geba ir mąstyti, ir mylėti.
Jas „Jaik“ vaidinantys aktoriai Ingmaras Jõela ir Steffi Pähn kuria
sudėtingiausius, mažiausiai stereotipinius veikėjus, per kuriuos tai,

kas sukurta, dirbtina, šiame filme pasirodo esą jautriau ir tikriau už tikrus
žmones. Skirtingų gyvybės formų
santykių tema plėtojama ir vyriausiojo „Jaik“ mokslininko, biologo
Mati (Erki Laur) personažu. Jis tyrinėja biologinį internetą – medžių,
samanų, grybų bendravimo būdus,
kurių veikimo paaiškinimą galima
rasti Peterio Wohllebeno knygoje
„Paslaptingas medžių gyvenimas“, –
ir galimybę prie jo prisijungti, kol
galiausiai pats tampa grybų ir samanų geismo objektu.
Gyvo ir dirbtinio, tikro ir išgalvoto santykį išryškina ir vizualūs
„Jaik“ sprendimai. Šiame filme vaidinama ir apstatytose vaidybos
aikštelėse, ir teatro scenoje, ir priešais žalią ekraną. Tad žiūrovai mato
ir gamtą, ir miestą, ir jaukius interjerus, ir visiškai fantastinius vaizdinius. Jõelos ir Pähn personažų flirto
sceną prabangiuose apartamentuose keičia scenos, akivaizdžiai
filmuotos prie žalio ekrano, aktoriams fonu parenkant Talino senamiesčio gatves ar fantastinę „Jaik“
būstinę, sumontuotą iš Von Krahlio teatro bei Estijos nacionalinio
muziejaus pastatų. Serialo kūrėjai
tokiais sprendimais leidžia suprasti,
kad jų epas nėra labai rimtas. Jie tyčia leidžiasi į absurdiškų vaizdinių
ir personažų šou, atskiestą dabartinėmis šalies realijomis bei klasikine
estų literatūra. Tačiau pačioje pabaigoje grąžina prie kūrinio ir kūrėjo santykio problematikos, kuri
„Jaik“ taikoma visų pirma pačiam
Jalakui ir jo kūriniams, gyvenantiems savą, nuo kūrėjo nepriklausomą gyvenimą. Čia, teatro scenoje
sukurtoje kalėjimo kameroje, teatrališku kalinio kostiumu aprengtas paties Jalako vaidinamas Peteris prisipažįsta ne tik nužudęs
Sigismundą von Krahlį, bet ir visų
pirma jį pats išgalvojęs. Šis prisipažinimas perkelia į samanomis
išklotą biurą, kuriame susivienija
visi pagrindiniai serialo veikėjai, o
žmonės-programėlės išeina nuogi
pasirodyti serialo žiūrovams.
Šiame nuorodų į Estijos kasdienybę ir kultūrą, nerimtumo ir jautraus
mąstymo apie savo šalį bei savo
meną pilname darbe taip pat labai
įdomus ir pasirinktas pasakojimo
būdas. Serialas, televizijos ir kino
priemonės teatro kūrėjų naudojamos savirefleksijai. Ir ne tiek ironizuojant ar matant pavojų teatrui
prarasti reikšmę filmuotų vaizdų
kultūroje, kiek tyrinėjant tikrovės,
vaizdinio, kūrėjo, skirtingų meno
formų santykius. O pasitelkus ir
instaliaciją sukuriamas universalus
kūrinys, plačiai žvelgiantis į kultūrą,
politiką ir meną.
Kelionę iš dalies finansavo Scenos
meno kritikų asociacija iš Lietuvos
kultūros tarybos programos „Meno
kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“ lėšų.
5 psl.

Šokis

Šokio dienoraščiai
Ruduo

Helmutas Šabasevičius

Rugsėjo 19–21 d.
Lietuvos nacionalinio operos ir
baleto teatro baleto trupė sezoną
pradėjo naujausio darbo – vienaveiksmių spektaklių triptiko – serija. Į premjerose matytų šokėjų
gretas jau įsilieja nauji artistai –
Živilės Baikštytės „Pradžioje nebuvo nieko“ didesnius vaidmenis
pirmą kartą atliko Aistis Kavaliauskas, Jeronimas Krivickas, Voicechas
Žuromskas.
Kaip ir kiekvienais metais, baleto
trupė atsinaujino. Profesinę karjerą
baigė Goda Bernotaitė, scenoje nebematysime Neringos Česaitytės,
įsiminusios Ridikutės „Čipoline“, o
ypač – Džuljetos vaidmenimis, po
keletą metų trukusio lietuviško kūrybos etapo iš Vilniaus išvyko britas Isaacas Evansas (Vilniuje dirbo
nuo 2014 m., iš didesnių vaidmenų
minėtinas jo Benvolijus „Romeo ir
Džuljetoje“, choreografiniai darbai
„Kūrybiniame impulse“) ir ispanė
Marta Navarro (dirbo nuo 2016 m.,
dalyvavo įvairiuose nepriklausomuose šokio projektuose).
Užtat šio sezono spektaklių afišose atsiras naujų vardų. Pirmiausia
tai M.K. Čiurlionio menų mokyklos
Baleto skyriaus absolventės – pedagogės Audronės Domeikienės auklėtinės, dalyvavusios daugelyje
koncertų, šokusios spektaklyje „Pelenė“. Saulė Auglytė jau įsiminė savo
choreografiniais kūriniais, taip pat
temperamentingąja „La Cachucha“,
parengta koncertui „Romantizmo
svajos“. Paula Krivickaitė tame pačiame koncerte šoko duetą iš baleto „Perė“, o Viltė Lauciūtė atliko
Efės vaidmenį fragmente iš baleto
„Silfidė“.
Vyrų šokėjų sąrašą papildė
penki artistai. Varšuvietis Jakubas Miłoszas pernai baigė Varšuvos baleto mokyklą, dalyvavo daugelyje Lenkijos nacionalinio baleto
spektaklių (tarp jų – „Tristanas ir
Izolda“, „Užsispyrėlės sutramdymas“, „Don Kichotas“, „Pelenė“;
„Spragtuke“ parengė Frico vaidmenį,
buvo Rusų šokio solistas), praėjusį
sezoną šoko Kunmingo filharmonijos baleto trupėje Kinijoje, kur jo
repertuarą papildė „Gulbių ežeras“
ir „Lėlių fėja“. Prancūzas Anatole’is
Blaineau baigė Paryžiaus konservatoriją ir Nacionalinę baleto akademiją Amsterdame, praėjusį sezoną
šoko Karališkajame Švedijos balete.
Italas Lorenzo Epifani pernai baigė
Anglijos nacionalinio baleto mokyklą,
dirbo Naujajame Anglijos baleto
teatre, Tivolio, Vroclavo baleto
trupėse, Anglijos nacionaliniame
balete. Rubenas Genet baigė Olandijos nacionalinio baleto akademiją,
kurioje ir pradėjo savo profesinę
karjerą. Vengras Zsoltas Kovácsas
baigė Vengrijos šokio akademiją ir
6 psl.

Nauji LNOBT trupės nariai: Zsolt Kovács, Jakub Miłosz, Ruben Genet, Lorenzo
Epifani, Viltė Lauciūtė, Saulė Auglytė ir Anatole Blaineau
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Agrippinos Vaganovos rusų baleto aistros proveržius ir juos stabdančią
akademiją Sankt Peterburge, Lie- drovą, kūrybinius polėkius ir juos
tuvos nacionalinis operos ir baleto stingdančią desperaciją. Po neseteatras – pirmoji jo kūrybinės bio- niai sukurto Jozefo K. vaidmens
grafijos scena. Visi šokėjai Lietuvą Martyno Rimeikio ir Mindaugo
pasirinko dėl įdomaus repertuaro, Urbaičio balete „Procesas“ tai dar
kuriame dera šiuolaikiniai spekta- vienas įdomus, artistinę brandą liukliai ir dauguma svarbiausių klasi- dijantis jauno solisto darbas.
kinių baletų.
Rugsėjo 29 d.
Rugsėjo 21 d.
Vienas iš nedaugelio vaikams
Jau tapo įprasta Lietuvos rusų skirtų baletų – Kareno Chačatudramos teatro spektakliuose matyti riano „Čipolinas“ – visada sulauintegruotas visų meno sričių, taip kia žiūrovų antplūdžio. Šį kartą
pat ir choreografijos, formas. Pagal sudomino ir debiutai. Ridikutės
Vladimiro Majakovskio kūrybą ir vaidmenį pirmą kartą atliko Julija
biografiją sukurtame spektaklyje Stankevičiūtė. Jauna šokėja vasarą
„Tryliktasis apaštalas, arba Debesis intensyviai dirbo Klaipėdos mukelnėse“, kuriam inscenizaciją pa- zikiniame teatre – sukūrė ryškų
rašė režisierius Jonas Vaitkus, taip Eglės vaidmenį Martyno Rimeikio
pat svarbią vietą užima dinamiš- pastatytame Eduardo Balsio balete,
kas plastinis sluoksnis, prie kurio papuošusiame festivalio „Muzikiprisidėjo ir choreografas Pavelas nis rugpjūtis pajūryje“ programą.
Fokinas. Scenografas, kostiumų ir Eglė ir Ridikutė – labai skirtingi
šviesos dailininkas Jonas Arčikaus- vaidmenys, išryškinantys šokėjos
kas sukūrė įsimenančią fantasma- aktorinių gebėjimų skalę. Ridikugoriškų personažų galeriją, tarp ku- tės paveikslas atskleidžia jaunos
rių – ir balerina Lilia; jos vaidmenį šokėjos ištvermę ir gerą klasikinio
atlieka 2015 m. M.K. Čiurlionio šokio techniką, taip pat – artistišmenų mokyklos Baleto skyrių bai- kumą kuriant linksmą, žaismingą ir
gusi Evelina Fokina-Vosylienė.
valiūkišką heroję. Čipolinas – vienas naujesnių nuo 2014 m. LietuRugsėjo 27 d.
voje dirbančio brito Danielio DoKompozitoriaus Giedriaus Kupre- lano vaidmenų, perteikiantis šokėjo
vičiaus jubiliejui skirtas šokio spek- azartą, gebėjimą sklandžiai bendrauti
taklis „Čiurlionis“ – vienas kūrinių, su partneriais ir kurti energija pulesmingai prisiliečiančių prie sudė- suojantį vaidmenį. Ypatingos gytingų menininko ir žmogaus tapa- vybės ir nuotaikos spektakliui sutybės klausimų, skatinančių mąstyti teikė „blogieji“ personažai: laisvai,
apie Mikalojaus Konstantino Čiur- artistiškai, skoningai šaržuodamas
lionio fenomeną ne tik per tikrų is- Princą Citroną, pirmą kartą šoko
torinių herojų bei faktų pripildytą Jonas Laucius, o Manto Daraškevipasakojimą, bet ir per asociatyvias, čiaus Senjoras Pomidoras buvo kaip
egzistencines nuojautas, analizuo- visad išraiškingas ir spalvingas. Mejant kiekviename žmoguje slypin- lancholišką ir svajingą smuikininką
čius fantomus ir prieštaravimus. Šį Kriaušę sukūrė britas Benjaminas
vakarą pirmą kartą vieną iš dvily- Davisas, o tarp dryžuotų sargybinių
pės Čiurlionio asmenybės pusių buvo galima pastebėti ir trupės nauįkūnijo Jeronimas Krivickas. Kartu joką vengrą Zsoltą Kovácsą.
su Genadijumi Žukovskiu, kurianSpalio 4 d.
čiu šį vaidmenį jau nuo spektaklio
premjeros 2013 m., Krivickas įtaiPirmasis šio sezono rimtas klagiai perteikė savo herojaus vidinį sikinis spektaklis – Ludwigo Minpasaulį, jį kamuojančias dvejones, kaus „Bajaderė“. Šį kartą jis buvo

skirtas Lietuvos baleto solistės Genovaitės Samaitytės jubiliejui. Ji
priklauso vadinamųjų leningradiečių kartai – baigė Leningrado
choreografijos mokyklą (dabar –
Agrippinos Vaganovos rusų baleto
akademija), ilgą laiką šoko teatre,
dėstė Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje (tarp mokinių – Rūta Krugiškytė, Gražina
Sakalauskaitė, Elena Švedaj). „Bajaderę“ beveik visada įdomu žiūrėti dėl daugybės mažų partijų ir
vaidmenų. Šio spektaklio intriga –
po ilgesnio laiko Gamzati vaidinusi
Greta Gylytė. Pirmojo veiksmo antro
paveikslo Gamzati ir Nikijos-Kristinos Gudžiūnaitės scena pulsavo dėmesį kaustančia artistine energija
ir įtaiga, sukūrė spektaklio dramaturginę šerdį. Pantomiminiai vaidmenys šiame spektaklyje labai
svarbūs, tad galima tik pasidžiaugti,
kad jiems skiriama daug dėmesio ir
akivaizdžių pastangų. Ryškus buvo
ir Gedimino Švendravičiaus sukurtas Didžiojo brahmano paveikslas, ir
Laimio Rosleko Radža – jam artistas
suteikė akivaizdaus egocentrizmo,
bet leido pajusti ir didžiulę meilę
dukrai; personažo įvaizdį šokėjas
saugojo iki pat nusilenkimų, kai
pasirodęs puošnios uždangos fone
bravūriškai stumtelėjo savo kardą
į makštį. Spalvingas buvo antrasis
veiksmas, kurio puošmena tapo
Indų šokis su gaivališku vyrų kordebaletu, šokio stichijoje besimaudančiais Stanislavu Semianiura ir
Kipru Chlebinsku bei pirmą kartą
šiame epizode solistės vaidmenį
atliekančia Emilija Šumacheryte.
Šokio miniatiūrą, tradiciškai vadinamą „Manu“, pirmą kartą atliko
Jade Longley: simpatiška artistė sukūrė nuotaikingą šokio pokalbį su
dviem mergaitėmis, prašančiomis
jos atsigerti; mergaitės – M.K. Čiurlionio mokyklos Baleto skyriaus
moksleivės. „Bajaderė“ be mokinių
neįsivaizduojama – vaikai padeda
sukurti ryškias scenas kaip didžiulio dramblio palydovai ir Auksinio
dievuko (tą vakarą jį puikiai įkūnijo
Mantas Daraškevičius) choreografinis akompanimentas, o vyresniųjų
klasių merginos dalyvauja choreografiškai sudėtingoje trečiojo
veiksmo Šešėlių scenoje.
Spalio 5 d.
Antroji „Bajaderė“ leido įtvirtinti
naujuosius vaidmenis debiutantams,
tačiau pateikė ir staigmenų. Auksinį dievuką įkūnijo neseniai Vilniuje pradėjęs šokti Lorenzo Epifani – jis atkreipė dėmesį aukštais,
sklandžiais, elastingais šuoliais;
Manu šokį žavingai atliko Gohar
Mkrtchyan, o trečiojo veiksmo Šešėlių paveikslo pirmąją variaciją,
reikalaujančią ištvermės ir geros
technikos, – Jade Longley. Kaip
dažnai būna, didžiuosiuose spektakliuose dėmesys užkliūva ir už,

atrodytų, visiškai antraeilių personažų – šį kartą trumpą Gyvačių kerėtojo sceną išradingomis vaidybos
detalėmis, tarytum džiazuodamas,
papildė Ignas Armalis.
Spalio 17 d.
Mirė viena garsiausių XX a. baleto solisčių – prima ballerina assoluta Alicia Alonso, Kubos nacionalinio baleto įkūrėja ir simbolis. Iki
99-ojo jos gimtadienio buvo likę
du mėnesiai ir kelios dienos. Nepaisant pasikartojančių regėjimo
problemų, ji šoko daugelyje pasaulio scenų. Friedricho Burgmüllerio
baleto „Perė“ ištraukos įraše (1985)
jai – šešiasdešimt penkeri. Paskutinį kartą balerina scenoje pasirodė
1995-aisiais, atliko savo pačios sukurtą miniatiūrą „Drugelis“.
Spalio 18 d.
„Menų spaustuvėje“ įvyko šokio
teatro „Aura“ naujausio spektaklio
„OH 2“ antroji premjera. Tarptautinė šokėjų trupė kartu su choreografe Christine Bonansea tyrinėja
žmogaus ir fizinių bei metafizinių
erdvių santykius. Apsupti Yoanno
Trellu vaizdo instaliacijos ir Asiero
Solanos šviesų dizaino, panirę į kartais net fiziškai veikiančią triukšmų
erdvę, šokėjai ieško ryšio vienas su
kitu, o kartais – ir su žiūrovais. Kaip
ir visada pastaraisiais metais, imponuoja šokėjų fizinė forma, ryškios judesių frazės, padedančios
ištransliuoti juose slypinčią emocinę energiją.
Spalio 23 d.
Šokio teatre įvyko jau tradiciniu
tapęs M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių surengtas koncertas „In memoriam“ – gražus
sumanymas pagerbti ir prisiminti
amžinybėn išėjusius mokyklos
mokytojus; tarp jų – ir šiemet iškeliavusi pedagogė, buvusi baleto
solistė Leokadija ŠveikauskaitėDumšaitienė. Vakarą simboliškai
pradėjo „Mirštanti gulbė“, kurią
ypač jautriai, muzikaliai, su įdomiais vaidybos niuansais įkūnijo
Milda Luckutė (mokytoja – Deimantė Karpušenkovienė; fortepijonu skambino Simonas Poška, violončele griežė Rugilė Juknevičiūtė;
mokytojai – Domas Jakštas ir Eglė
Jurkevičiūtė-Navickienė). Vakarui
tiko ir kiti choreografiniai epizodai, pagerbę kompozitorių Eduardą
Balsį, kurio gimimo šimtmetis minimas visoje Lietuvoje, ir choreografą
Egidijų Domeiką. Tai fragmentai iš
baleto „Eglė žalčių karalienė“: duetą šoko Rusnė Rimkutė ir Svajūnas
Valiūnas, raudą – Ieva Vilkūnaitė
(merginų mokytoja – Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė, vaikino –
Aleksandras Semionovas).
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Šokis

Mokyti baleto

Pokalbis su Lili Ramanauskiene-Navickyte
nors. Kaune, atrodo, nebuvo didesnės patalpos, kurioje nebūtume
repetavusios.
Žilvinas Dautartas: Kai mūsų
pirmoji šokėja ir pirmoji pedagogė
pradėjo savo profesinę veiklą, Laikinojoje sostinėje beveik viskas
buvo daroma pirmą kartą, kaip ir
visoje šalyje. Pirmosios mokinės,
pirmieji debiutai scenoje – visus
buvo užvaldęs beribis entuziazmas.
Visas kraštas stojosi ant kojų, tikėdamas ateitimi. Ir per dvidešimt nepriklausomybės metų Lietuva pasikeitė neatpažįstamai. Nuolatinis
valstybės dėmesys švietimui, kultūrai davė neįtikėtinų rezultatų.
Teatro, dailės, muzikos atstovų darbai garsino šalį. Neabejoju, kad investicijos į švietimą, mokyklų steigimas miestuose ir miesteliuose
lėmė mokytojų statusą visuomenėje.
Deja, karas, viena po kitos kraštą
užgriuvusios okupacijos dešimtmečiams nubloškė atgal. Tad beveik viską teko pradėti iš naujo. Bet
naujajai kartai buvo lengviau – pirmeivių pasiaukojamas darbas, nors
ir buvo nuvertintas, niekur nedingo.
1963 m. Jūs baigėte GITIS’ą ir buvote paskirta M.K. Čiurlionio menų
mokyklos choreografijos skyriaus
vadove. Kokie buvo pirmieji Jūsų
žingsniai einant šias pareigas?
Lili Ramanauskienė-Navickytė:
Pirmiausia reikėjo suburti dėstytojų
kolektyvą, tuo meto skyriuje dirbo
tik du etatiniai pedagogai – Jovaišaitė-Olekienė ir Pranas Peluritis.
Nors jų profesionalumas niekam
nekėlė abejonių, to nepakako, tad
teko kviestis į pagalbą „valandininkus“. Nežinau, kaip būtų pavykę išspręsti šią problemą, jei ne tuomečio mokyklos direktoriaus Dainiaus
Trinkūno dėmesys ir visokeriopa
parama. „Viliojom“ visokiais būdais
savo kolegas, baigiančius sceninę
karjerą Operos ir baleto teatre, o
„suviliotus“ siuntėme į įvairius seminarus, stažuotes, dvejų metų kursus Leningrado ir Maskvos choreografijos mokyklose. Tad netrukus
skyriaus pedagogais pradėjo dirbti
mano buvusios kolegės Leokadija
Šveikauskaitė-Dumšaitienė, Ramutė Janavičiūtė-Kantoravičienė,
Irena Kalvaitytė-Požėrienė, Ada

Tumalevičiūtė-Nasvytienė. Ir tai
davė gražių rezultatų, nors gal ir
ne taip greitai, kaip to norėjom. Vis
„Tik mes, mokytojai, turbūt ir težidažniau tapdavom įvairių konkursų
nome, kiek savęs atiduodame mokiir festivalių prizininkais ar laimėniams“, – šį teiginį suradau bandytojais. Apie tarptautinius renginius
damas (eilinį kartą ir nesėkmingai)
galėjom tik svajoti, kol kas neužaptvarkyti savo archyvą. Tai mano
tekdavo jėgų ir sėkmės Maskvos
pirmosios baleto mokytojos Jadvy„filtrui“ įveikti. Ir tik 1987 m. Rūtai
gos Jovaišaitės-Olekienės teiginys,
Jezerskytei, mokytojos Elenos Šve- Iš kairės: Lili Ramanauskienė-Navickytė, Nijolė Šimkūnaitė, Genovaitė
išsakytas prieš keturiasdešimt metų
daj auklėtinei, pavyko pralaužti Sabaliauskaitė, Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė, Natalija Makarova-Sodeikienė,
Lietuvos teatro draugijos leidinyje
„užtvarą“ – į Lietuvą iš tarptautinio Aliodija Ruzgaitė
N u ot r a u ka i š a s m e n i n i o a rc h y vo
„Teatras“ (1979 m. Nr. 1). Su malokonkurso Lozanoje (Šveicarija) ji
numu perskaičiau Mokytojos inparvežė aukso medalį. Dabar būtų
terviu, spėliodamas, ar pasikeitė
sunku ir suskaičiuoti, kiek turime
ir kiek pasikeitė situacija mokslo
įvairių tarptautinių konkursų nuįstaigoje, rengiančioje profesionagalėtojų ir laureatų.
lius atlikėjus profesionalioms sceŽ. D.: Jovaišaitė-Olekienė savo
noms. Savaime suprantama, kad per
interviu yra sakiusi: „Negalima
mene ir pedagogikoje būti pusituos dešimtmečius pasikeitė ne tik
mokiniai, bet ir mokytojai, keitėsi
ninku. Čia – man, čia – teatrui ar
ir choreografijos skyriaus statusas:
mokyklai... Beje, turbūt kiekviegimęs kaip choreografijos skyrius
noje srityje negalima savęs tausoti.
prie dešimtmetės muzikos mokyJei kitaip negali, geriau išeik. Tada
klos ir kartu su būsimais muzimažiau žalos padarysi ir sau, ir kikantais glaudęsis Konservatorijos
tiems.“ Kiek žinau, dabar Baleto
rūmuose (specialybės pamokos
skyriaus pedagogai dirba keliuose
vykdavo Operos ir baleto teatre),
darbuose – Muzikos ir teatro akapabuvęs vidurinės meno mokyklos
demijoje, Operos ir baleto teatre,
privačiose arba nuosavose baleto
dalimi, po kelerių metų su muziLili Ramanauskienė-Navickytė
mokyklose ar studijose. Ar toks
kos ir dailės skyriais pasipuošęs
M.K. Čiurlionio vardu, po keliolisėdėjimas ant kelių kėdžių neatsi- pavyzdžių, kad gerų rezultatų pa- dabar net naujas bendrabutis lakos metų reorganizuotas į Vilniaus
liepia pedagoginio darbo kokybei? siekia tik dirbantys, pasiaukoję savo biau primena penkių žvaigždučių
L. R.-N.: Gal čia ne vien jų kaltė. profesijai žmonės. (...) Tačiau dar- viešbutį.
baleto mokyklą, po kiek laiko grįžo
Tokia
mūsų gyvenimo realybė. Ne- bas visais laikais žmogui būtinas.
po M.K. Čiurlionio vėliava.
Ž. D.: Per pusšimtį metų, paauBene geriausiai choreografijos
sakau, kad viską lemia materialiniai Ne tik kaip pragyvenimo šaltinis, kotų choreografijos skyriui, parenskyriaus gyvenimą, laimėjimus
interesai, bet jų ignoruoti irgi ne- bet kaip oras, būtinybė, priemonė gėte ir išleidote tikrai nemažą būrį
ir nesėkmes žino buvusi ilgametė
galima. Kaip turi jaustis žmogus įtvirtinti save. Dirbti vis vien reikia, mokinių. Ne visiems Jūs dėstėte,
(nepaisant lyties), išdirbęs teatre nepriklausomai nuo sąlygų. Geros bet jie visi, stodami į choreografišio skyriaus vadovė Lili Ramanausdvidešimt metų ir išlydėtas į pen- sąlygos tik paspartina galutinį re- jos skyrių, turėjo pereiti Jūsų, kaip
kienė-Navickytė. Klasikinio šokio
pedagogikai be „kelių minučių“
siją, turintis dar pakankamai ne tik zultatą, bet nepakeičia jo.
priėmimo komisijos pirmininkės,
atidavusi pusę šimtmečio, Ramafizinių jėgų? Dabartinė pedagogų
Ž. D.: Man atrodo, kad mūsų „filtrą“. Natūralu, kad mokslus baignauskienė-Navickytė – pirmoji bakarta gyvena visiškai kitokį gyve- Baleto skyriaus auklėtiniai jau pa- davo ir baleto artisto diplomą gauleto pedagogė, įgijusi šios unikalios
nimą. Jie nenori laukti, kol likimas siekė tokį lygį, kai nereikia jokių davo ne visi, nemaža dalis per despecialybės aukštojo mokslo išsinusišypsos. Jiems visko reikia iškart. nuolaidų. Ar aš neteisus? Tiesa, ir vynerius metus „atsisijodavo“. Ne
lavinimą. Bene didžiausias RamaAr galime juos už tai smerkti?
dabartinių skyriaus mokinių mo- vienas jų palikdavo mokyklą arba
J. J.-O.: Mes lengvai atleidžiame kymosi, buities bei darbo sąlygos net ir ją baigęs išeidavo su nuosnauskienės-Navickytės nuopelnas
kitoms choreografijos mokykloms skiriasi nuo tų, kuriomis teko mo- kauda širdyje. Ar visada pelnyta?
Lietuvos baletui – gebėjimas suburti bendraminčių komandą, suuž broką, kurio ir dabar galima ma- kytis ankstesnėms laidoms.
L. R.-N.: Čia jau jų sąžinės reidaryti palankias sąlygas mokytis
tyti mūsų teatro scenoje, o mūsų
L. R.-N.: Tų nuolaidų niekam kalas. Nemanau, kad reikia moMaskvoje arba tuomečiame Leninchoreografijos skyriui, kurio ir am- nereikia ir niekas jų nedaro. Galė- kytojus smerkti už reiklumą, siekį
grade (kito pasirinkimo nebuvo),
žius, palyginti su kitais, labai trum- čiau vardinti ir vardinti mūsų mo- perduoti mokiniams profesionalaus
kelti kvalifikaciją. Per tą pusšimtį
pas (tik 25-eri), jokių nuolaidų ne- kinius, pelniusius pripažinimą ba- šokio paslaptis, išmokyti juos valmetų (be poros mėnesių), atiduotų
darome. (...) Mokykla moko tik leto pasaulyje. Sutikite, kad iš trijų dyti savo kūną, kliautis ne emocine vienai choreografijos skyriaus
šokio abėcėlės, išmoko ją skaityti, milijonų parengti tiek gabių ir pers- jomis, norais ar supratimu. Darbas
absolventų kartai, sukaupta tiek
o ką ir kaip šokėjas skaitys, pri- pektyvių baleto artistų tikrai nėra su mokiniais darosi vis sudėtingespatirties ir žinių, tiek informacijos,
klauso nuo jo paties ir sąlygų, ku- lengva – juk savo „duoklę“ paima nis, jį sunkina ne tik mokinio teisių
kad drąsiai ir pagrįstai ją galima tiriomis jis dirbs. Mes turime nemaža ne tik krepšinis, lengvoji atletika, sureikšminimas, bet ir tos informatuluoti vaikščiojančia Lietuvos bakitos populiarios sporto šakos, bet cijos srautas, kuriuo reikia mokėti
leto mokyklos enciklopedija. Tad
ir pramoginiai šokiai ar gimnastika. naudotis. Ne viskas, ką surandi
neatsitiktinai kalbinu RamanausNe visada „antrosios religijos“ at- internete, nors ir žiba, yra auksas.
kienę-Navickytę, prašydamas pastovai pateisina viltis, ne visada ir Mokytojų uždavinys ir yra padėti
komentuoti interviu su Jovaišaitechoreografijos skyrius į profesiona- mokiniui atsilaikyti prieš tą srautą,
Olekiene. Tikiuosi, man bus atleista
liąją sceną išlydi būsimas žvaigždes. naudotis juo tiek, kiek reikia profeuž tokį interviu montažą, lyg ir saViena laida būna geresnė, kita ne siniam tobulėjimui, gautą informavotišką kartų sąšauką.
tokia gera. Toks gyvenimas. Tačiau ciją sąmoningai pritaikyti savo poJadvyga Jovaišaitė-Olekienė:
tikiu, kad ir šiandien choreografi- reikiams, o ne aklai patikėti viskuo,
Prisimenu ir vargus, kuriuos teko
jos skyriaus pedagogai daro viską, kas kartais brukama net ir gražioje
patirti. Į buitį mažai dėmesio tekreikad mes visi galėtume didžiuotis pakuotėje. Ir pritariu savo vyresnės
savo auklėtiniais. Tuo labiau kad kolegės Jovaišaitės-Olekienės teigipėme. Mums svarbiausia buvo šokti,
visos
sąlygos dabartiniams moki- niui: „Tik mes, mokytojai, turbūt ir
mokytis, dirbti, o to dažnai kaip tik
ir trūkdavo. (...) Dažnai atėjusios
niams – tikrai nepaprastos. Prieš težinome, kiek savęs atiduodame
į užsiėmimus sužinodavom, kad
keturiasdešimt metų turėjome ben- mokiniams.“
salė jau išnuomota kitiems. Tek- Iš kairės: mokytojos Nijolė Strikulytė-Martinsonė, Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė, Lili drabutį-internatą, kuriame gyveno
Ž. D.: Ačiū už pokalbį.
davo ieškoti kitos vietos, glaustis Ramanauskienė-Navickytė, Dainora Adomaitytė, Ramutė Janavičiūtė-Kantoravičienė. mokiniai, atvykę iš kitų miestų, bet
Gaisrininkų namuose ar dar kur 1987-ųjų rugsėjis
apie Šokio teatrą net nesvajojom. O
Žilvinas Dautartas
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Tarp disciplinų

Tarpdisciplininis Balsys
At k e lta i š 1 p s l .

kuri buvo kuravusi ciklą, skirtą
sovietmečio kino muzikai. Savo
tyrimo metu ji išskyrė Balsį kaip
vieną ryškiausių, profesionaliausių
lietuvių kompozitorių, kūrusių muziką kinui. Tad ji neginčijo Balsio
kūrybos vizualumo, ir jai teko atsakomybė atrinkti tai atskleidžiančias
Balsio kūrinių ištraukas.
Mano galva, apie Balsį kalbėti
parodos formatu labai tinka – kitais būdais sunku aprėpti tiek daug
įvairių medijų. O parodoje galima
klausytis muzikinio kūrinio, čia pat
skaityti rašytinius dokumentus, žiūrėti fotografijas ir dar viena akimi
matyti videoprojekcijas. Būti dokumentų sūkury.

Ekspozicijos fragmentas

Praplėskime temą apie Balsį
ir fotografiją. Balsys entuziastingai užsiėmė fotografija. Ar
įmanoma apčiuopti, kuo ypatingas muziko fotografinis
žvilgsnis į pasaulį?

D. Ž u k ly t ė s - G a s p e r a i t i e n ė s n u ot r a u ko s

ir daug prisidėjo prie šio choro le- parodos dalyje keliamus klausimus
gendos, ji buvo atliekama ir stebino apie tarpdisciplininį bendradarbiavisame pasaulyje.
vimą, meistriškumą ir pasiryžimą
Turiu prisipažinti, kad esu Bal- kurti monumentalius, etapinius kūsio anūkė. Esu menotyrininkė ir rinius, kūrėjų ambicijas ir materiaakademinis tyrimas yra didelė da- lųjį skurdą, žiniasklaidos ir viešojo
Nemanau, kad Balsys išvystė lis mano darbo, be to, senelio jau diskurso kultūrai skiriamo dėmeindividualų fotografijos stilių. Jo nesutikau, tačiau būtų sunku teigti, sio kiekį.
nuotraukos seka klasikine 7-ojo kad į Balsį žiūrėjau nešališkai, tikdešimtmečio lietuvių fotografi- tai kaip į tyrimo objektą. Dėl šio Baletui „Eglė žalčių karalienė“
jos tradicija. Jis prenumeravo če- subjektyvumo ir kviečiausi Ievą į parodoje skyrėte daug dėmekiškus fotografijos žurnalus, sekė, pagalbą. Augau su Balsio muzika, sio, išsamiai pristatėte visus
kas vyksta fotografijoje, tačiau tai
buvo grynai laisvalaikio užsiėmimas. Jo nuotraukose matyti, kad
jam artimas humanistinis žvilgsnis. Taip pat fiksuoti čiurlioniški
gamtos vaizdai.
Kaip kuriant parodą sekėsi balansuoti tarp gausios vaizdinės
medžiagos ir poreikio į parodą
įtraukti muziką? Atrodo, kad
visgi dominuoja vaizdai?
Vaizdai galbūt dominuoja dėl to,
kad jie lengviau pastebimi. Parodoje galima išgirsti garso įrašų ištraukų, kurių bendra trukmė – daugiau kaip dvi valandos. Suprantame,
kad vargu ar kas jas visas išklausys.
Tačiau įsivaizdavome, kad į parodą
gali ateiti ir tie, kuriems labiau rūpi
muzikinė dalis – jie galėtų daugiau
klausyti, o labiau į vaizdus orientuoti žmonės gali daugiau žiūrėti.
Kodėl nusprendėte parodą
pradėti kino vaizdais, filmo
„Nelieskite mėlyno gaublio“
ištraukomis?
Dėl noro jau pačioje parodos pradžioje lankytoją įtraukti judančiais
vaizdais, įsimenančia muzika, karo
atminties tematika ir įdomia kūrinio gyvavimo istorija. Oratorija,
pagal kurią buvo sukurtas filmas,
kalba apie karo atmintį per vaiko
prizmę, joje sugretinami vaikiški
rūpesčiai ir pamėkliška karo atmosfera, be to, ji liudija apie kompozitoriaus meistriškumą ieškant paveikiausios instrumentuotės – vaikų
balsai gretinami su įvairiais perkusiniais instrumentais. Oratorija rašyta choro „Ąžuoliukas“ užsakymu
8 psl.
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kitaip nei 1976 m., kai choreogra- muziką, suprasti, kuo ypatingas
fija ir scenografija buvo avangar- buvo kiekvienas iš jo kūrinių, kad
diškos, o muzika atrodė pernelyg daugelis jų buvo sukurti reaguojant
klasikinė. Tačiau šis baletas vis dar į Lietuvoje ir Vakarų akademinėje
gyvas, šiuo metu rodomi dar du pa- muzikoje vyravusias madas. Jeigu
statymai, jis neliko tik istorija.
parodą būtų rengusios tik muzikoDomintis šiuo baletu buvo logės, turbūt joje matytume kur kas
smagu Lietuvos teatro, muzikos ir daugiau partitūrų, kurios joms pakino muziejuje rasti kostiumus iš čioms yra lengvai skaitomos ir gali
1965 m. filmo-baleto. Kalbėjausi su daug papasakoti. Kadangi aš pati
dailininke Dalia Mataitiene, kūru- partitūras skaitau sunkiai ir nusia kostiumus šiam filmui. Ji papa- manau, kad didžioji NDG lankysakojo, kiek reikėjo įdėti pastangų, tojų dalis susidurtų su tais pačiais
kad pavyktų rasti medžiagų, – di- sunkumais, į ekspoziciją įdėjome
deliam kordebaletui reikėjo pasiūti tik kelias, kurios gali būti perskaidaug kostiumų. Tačiau tiek medžia- tomos ir neprofesionalų.
gos apskritai visame Vilniuje buvo
Dar vienas dalykas – iš šeimos
sunku rasti. Galiausiai dalis artistų pasakojimų žinojau, kad Balsys
baletą šoko su vilnoniais kostiumais, buvo labai reiklus sau ir skrupulinkas šiais laikais sunkiai įsivaizduo- gas, bet neįsivaizdavau, kad toks!
jama! Šie kostiumai yra išlikę ir eks- Ne veltui vienas iš parodos skyponuojami parodoje. Ta pati daili- rių vadinasi „Disciplina“. Žinoma,
ninkė Mataitienė kūrė scenografiją kaip tyrėja, buvau jam už tai labai
ir kostiumus ir 1996 m. pastatymui, dėkinga. Pavyzdžiui, 1964 m. Baltačiau jame jau naudojami sinteti- sys „Literatūroje ir mene“ perskaitė
niai audiniai, kostiumai plazdantys, Stasio Žlibino eilėraštį „Elektrėnų
nevaržantys judesių. Vien per to- žiburiai“, jis jam labai patiko, tad
kias smulkmenas atsiskleidžia laiko jį išsikirpo, ant tos pačios iškarpos
ypatybės – tas pats kūrinys, eidamas kiek pataisė žodžius, kad labiau
per skirtingas ekonomines sąlygas, tiktų jo galvoje gimusiai melodijai,
įgauna visiškai kitokį vaizdą. Tad tą iškarpą įdėjo į vokelį ir saugojo
namuose, tada tas vokelis buvo atiduotas saugoti archyvui, o dabar iškarpa eksponuojama parodoje. Iš
Balsio bandžiau išmokti reiklumo
sau ir darbo procesui, taip pat išmokti išsaugoti naudingus darbo
proceso liudijimus.
Dar viena naujovė tam tikra prasme man buvo jo kino muzika. Žinojau tik muziką filmui „Adomas
nori būti žmogumi“ ir „Habanerą“,
kuri vėliau pradėjo gyventi atskirą
gyvenimą kaip koncertinis kūrinys.
Nebuvau mačiusi to filmo, o dabar
peržiūrėjau visus dešimt filmų, kuriems jis parašė muziką. Daug sužinojau apie kiną ir kaip jis pasikeitė nuo 1956 iki 1972 metų. Balsio
muzikoje kinui tie pokyčiai puikiai
atsispindi.
Įdomu, kad greta dokumentų
ir fotografijų parodoje atsiranda ir asmeninių Balsio
daiktų: plunksnakotis, medalis
ir nemažai kitų. Kaip pavyko iš
šeimos archyvo atrinkti daiktus, kurie daugiausiai papasakotų apie jų buvusį savininką?

ir didelė dalis jo kūrinių man ge- skirtingus pastatymus, puikų
„Eglei“ daug dėmesio skyrėme būrai žinomi. Buvo įdomu, kad, pa- dailininkų darbą.
tent dėl turtingos jos istorijos.
sakius Balsio pavardę skirtingiems
Parodoje eksponuojama meDalis Balsio asmeninių daiktų
žmonėms, jie įvardindavo skirtin- džiaga apie tris pastatymus ir Grįžkime prie asmeninio sanbuvo atiduoti Klaipėdos Eduardo
gus ryškiausius jo kūrinius. Daliai filmą-baletą, ir ji kalba apie labai tykio su Balsiu. Sudėtinga,
Balsio menų gimnazijos archytai yra estradinės dainos „Elek- skirtingas 7-ojo dešimtmečio, 8-ojo kai artimasis tampa tyrimo
vui. Tad iš tiesų, nors esu gimitrėnų žiburiai“ ar „Senas jūrinin- dešimtmečio vidurio ir 10-ojo de- objektu ir reikia mokslininko
naitė, turėjau rašyti oficialų raštą,
kas“, dar kitiems – „Habanera“ iš šimtmečio estetikas. Įdomu, kaip žvilgsniu tikrinti šeimos legen- kad jie paskolintų fotoaparatą,
filmo „Adomas nori būti žmogumi“. ta pati muzika įgauna pakankamai das. Tačiau per spaudos konfe- plunksnakotį, liniuotę, rašymo
Didelei daliai ir Ievai – „Nelieskite skirtingas vizualizacijas, o kai ku- renciją minėjote, kad rengiant
įrankius. Daug daiktų nėra likę,
mėlyno gaublio“. Aš pritariau tiems, rie elementai pereina iš pastatymo parodą pavyko apie senelį sunes Balsys mirė seniai, o namai,
kurie įvardindavo baletą „Eglė žal- į pastatymą. Tačiau nė vienas pa- žinoti naujų dalykų?
kuriuose jis gyveno, kelis kartus
čių karalienė“, jo kūrimo ir gyva- statymas nėra visų patenkinęs –
Sukrėtusių naujienų nesužinojau.
vimo istorija užbaigiame parodą 1960 m. muzika atrodė per no- Tačiau tikrai geriau, profesionaliau
NDG 5-ojoje salėje. Ši ekspozicijos vatoriška, lyginant su klasikine pažinau jo muziką – turėjau progą
dalis tarsi apibendrina didžiojoje choreografija ir scenografija, giliau pažvelgti į jo akademinę N u k e lta į 9 p s l .
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Dailė

Tapyba graži kaip pasaulio pabaiga
Jūratės Mykolaitytės paroda
Danutė Zovienė

Šiaulių „Laiptų galerijoje“ atidaryta
vilnietės tapytojos Jūratės Mykolaitytės kūrinių paroda šioje galerijoje –
ne pirmoji. Dailininkė ne kartą
čia eksponavo kūrinius ir viena,
ir su tapytojais Algirdu Petruliu
(1915–2010) bei Klaudijumi Petruliu (1951–2014). Ir nors meninio
stiliaus prasme šie trys menininkai buvo labai skirtingi, jie sudarė
savotišką kūrybinę bendraminčių
sąjungą. Dabar Mykolaitytė savo
tapybos drobes eksponuoja viena.
Ir kaskart jos paroda tampa įsimintinu įvykiu.
Kodėl? Priežastis ta, jog šiuolaikinėje lietuvių tapyboje Jūratės Mykolaitytės kūryba stovi tarsi nuošalyje nuo tradicinių ar naujų meno
judėjimų bei madų. Nūdienos Lietuvos dailės kontekste šios autorės
tapyba nutolusi nuo koloristinės
lietuvių tapybos tradicijos, nors jos
dėstytojai Vilniaus dailės institute

(dabar Vilniaus dailės akademija),
kurį dailininkė baigė 1978 m., buvo
Jonas Švažas, Vincentas Gečas –
šios mokyklos atstovai. Mykolaitytei „ne pakeliui“ ir su dabartinės
abstrakčiosios tapybos puoselėtojais (pvz., Dalia Kasčiūnaite, Rūta
Katiliūte). „Nepritampa“ jos tapyba
ir prie amžininkų, kurie 8-ajame
dešimtmetyje pasuko pasaulio deheroizavimo linkme (Mindaugas
Skudutis, Ričardas Filistovičius,
Bronius Gražys, Raimundas Sližys).
O juo labiau jos kūrybos nesusiesi
su naujojo meno pirmeiviais, kurie „po tapybos“ imasi performansų,
instaliacijų, videomeno ar konceptualiosios raiškos.
Taigi Mykolaitytės kūryba šiuolaikinėje lietuvių tapyboje analogų
tarsi ir neturi. Ji, kaip ir tapytojas
Šarūnas Sauka, yra „miesto kultūros vaikas“, užaugęs ir susiformavęs intelektualios inteligentijos
terpėje. Gal todėl dailininkės paveiksluose toks tvirtas literatūrinis
„pamušalas“, taip svarbūs kūrinių

Jūratė Mykolaitytė, „Statinys“. 2011 m.

pavadinimai, neretai atsirandantys
pirmiau nei paveikslo eskizas (o ir
eskizas dažnai yra verbalizuojamas).
Literatūriškumas lietuviškos tapybos kontekste buvo ir yra suvokiamas kaip viena didžiausių blogybių,
o Mykolaitytės kūryboje prilygsta
atpažinimo džiaugsmui. Tiesa, atpažįstame ne tik realius motyvus,
bet ir savo vizijas, sapnus, regėjimus, svajones... Nepaprastai erdvi
Mykolaitytės meninė vaizduotė žiūrovams teikia ne tik estetinį malonumą, bet ir erdvės apmąstymams.
Būdama atidi vizionierė, savo kūryboje ji sąmoningai pasitelkia fikcinį
pasakojimą.
Išsiskiria Mykolaitytės tapyba ir
savitu požiūriu į objektą bei jo interpretaciją. Dailininkės paveiks- Jūratė Mykolaitytė, „Naktinis svečias“. 2012 m.
luose dominuoja siurrealistiškai
perkurtas, intelektu ir intuicija pa- Pompėjos griuvėsius ar laivų-vai- daugeliui lietuvių tapytojų. Gamgrįstas literatūrinis pasakojimas, duoklių kapines: fantasmagoriški tai, jos paslaptingam, o neretai ir
virstantis „kita realybe“, detalus statiniai tąsūs tarsi ištirpęs vaškas, o baugiam grožiui tapytoja tikrai nėra
piešinys, plonasluoksnė tapymo tarp jų įsiterpę netikėtų proporcijų abejinga, tačiau dailininkė netapo
maniera, monochrominis koloritas, peizažo ir natiurmorto elementai tradicinio peizažo, nesilaiko šio klakur svarbiau už spalvą yra šviesos prilygsta architektūriniams moty- sikinio žanro taisyklių. Ji ir vėl „suir šešėlių santykiai.
vams. Drobėse tvyro postciviliza- maišo kortas“ – keičia daiktų, pasPagrindinis jos paveikslų „hero- cinė nuojauta. Tačiau šie iliuzijų tatų ir gamtovaizdžių proporcijas,
jus“ – miestas. Tai akivaizdu. Ta- miesto vaizdiniai nėra baugūs, o planus, perspektyvas. Šia prasme
čiau tai fantastinis miestas, kuriame kažkodėl labai jaukūs ir gražūs, nes, žanrų ir praeities stilių jungtys, jų
šmėsteli ne tik gimtojo Vilniaus ko gero, ir Paskutinio teismo diena citatos, kaip būdingas postmodermotyvai, bet ir praeitin nugrimzdę, bus įspūdingai graži.
nizmo bruožas, Mykolaitytės kūryišnykę statiniai, virstantys vizijomis.
Pastaruoju metu Mykolaitytės bai nėra svetima. Apskritai baroko
Ir kaskart šis „herojus“ naujai inter- tapyboje itin aktualus plokštumos ir manierizmo epochos užuominų
pretuojamas, suteikiant jam asme- ir erdvės santykis. Regis, dvimatėje dailininkės kūryboje yra ir daugiau –
ninių išgyvenimų atspalvių. Meis- drobėje dailininkei darosi pernelyg nefunkcionalios pastatų konstrukcitriškai tapoma tikrovė, sukeičiant ankšta – ji nevengia „išeiti“ už pa- jos, figūros ir vazos, puošiančios fondaiktų ypatybes, realius vaizdus veikslo ribų, dėlioja kompozicijas tanus, banguojančios namų sienos,
gretinant su iliuziniais, pagimdo iš keleto drobių ir pan. Keičiant pa- keisti paminklai aikštėse ir t.t. Šia
„kitą realybę“, pagrįstą intelektu ir veikslo formatą, sukuriamas sava- praeities kultūrų citavimo prasme
intuicija. Čia keistai susipina ir regi- rankiškas kinetinis tapybos objek- Mykolaitytė yra tipiška XX a. pabaimajame pasaulyje, ir ten, už jo ribų tas, kurio besikeičiantis vaizdas gos menininkė. Ir nors postmoderegzistuojantys vaizdiniai (architek- kaskart įgyja naujų interpretacijų. nizmo epocha dailėje tarsi baigėsi,
tūra ir sapnai, tikri daiktai ir teatraVis dažniau jos drobėse atsiranda pasak Umberto Eco, „kiekvienas
liška misterija, apokalipsinės vizijos ir peizažo užuominų. Tačiau dai- amžius turi savo postmodernizmą“.
ir jaukūs interjero kampeliai). My- lininkės „nekamuoja“ nostalgija
kolaitytės miestas greičiau primena lietuviškam kaimui, kas būdinga Paroda veikia iki lapkričio 14 d.
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buvo remontuoti. Beveik visi
rašytiniai, fotografiniai dokumentai buvo atiduoti archyvui,
kad niekas nepasimestų ir būtų
prieinama tyrėjams. Tačiau beveik kiekvienas daiktas parodoje pasakoja istoriją. Tarkime,
vokiškas metronomas primena
apie vokišką Balsio kraują ir tai,
kad Balsys turėjo galimybę nuvažiavęs į Vokietiją įsigyti tą metronomą. Žinojau, kad turi būti
likusi jo 8 mm kamera, tik niekur
nepavyko jos rasti, kol galų gale ji
atsirado dėdės rūsy likus savaitei
iki parodos atidarymo.
Gausią archyvinę medžiagą ir
daiktus į darnią ekspoziciją
suorganizuoti padėjo architektai Ieva Cicėnaitė ir Matas Šiupšinskas. Gal galėtum

Salės, skirtos baletui „Eglė žalčių karalienė“ vaizdas

pakomentuoti parodos architektūrinį sumanymą?

Todėl parodos anotaciją pradeKurdami parodos architektūrą,
dame Balsio citata, kad kurdamas Ieva ir Matas vadovavosi Balsio
Balsys, stodamas į kompoziciją, muzikos kompozicijas jis turėdavo principu naudoti vieną ar kelis mokaip atsarginį variantą buvo numa- galvoje matyti jų architektoniką – tyvus, kurie padėtų surišti kūrinį į
tęs architekto profesiją. Jis tikrai tu- imdavo rašyti tik tada, kai galvoje vientisą struktūrą. Pradinis parodos
rėjo gerą architektūrinį mąstymą. sukurdavo visą struktūrą.
darbinis dokumentas atrodė labai
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fragmentiškas, nes buvo labai daug
skirtingų medijų: smulkios fotografijos, rašytiniai dokumentai, čia pat
projekcijos ir garso įrašai. Tad architektai siekė šį fragmentuotą
parodos turinį sujungti į vientisą
struktūrą. Balsio svajonė apie architektūros profesiją Ievai ir Matui pasufleravo pasirinkti iš vienos pusės
monumentalią sieną primenančią,
iš kitos – vidinę sienos konstrukciją
atveriančią ir į kino dekoracijas panašią struktūrą. Per spaudos konferenciją NDG vadovė Lolita Jablonskienė užsiminė, kad ta struktūra jai
primena sekciją – spintą, kurioje aš
rausiausi, bandydama susipažinti
su seneliu, – tai gerai apibūdina
pastaruosius pusantrų mano gyvenimo metų!
Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi
Deima Žuklytė-Gasperaitienė

9 psl.

Dailė

Patricijos Palaimintasis
Ieškant šiuolaikinės bažnytinės dailės įtaigumo
Br. Mindaugas Slapšinskas OP

Bažnyčia jau seniai nebėra meno
mecenatė, vieta, kur gimsta naujos meno idėjos, kur dailininkui leidžiama žengti žingsnį į priekį, kurti
ir palikti savo pėdsaką. Ką ten mecenatė?! Bažnyčia ne tai kad nebėra
mecenatė, ji šiandien labiau asocijuojasi su institucija, net ir mene
bijančia naujumo, menkai ką išmanančia apie šiandienos meną,
jo paieškas ir daug saugiau besijaučiančia iki koktumo saldžiame
art sulpicient šešėlyje.
Bet net ir šiais laikais, kai šis
nesusikalbėjimas tarp Bažnyčios
ir dailės, abipusė baimė tęsiasi
jau porą šimtmečių, visgi galima
pamatyti Romos katalikų bažnyčios Lietuvoje bandymų bendradarbiauti ir ieškoti sueities taškų
su profesionaliąja daile. Dažniausiai šie vis dar menki ir nedrąsūs
bandymai vyksta vienuolijoms priklausančiose bažnyčiose. Vienas iš
tokių bandymų rezultatų jau kabo
Vilniaus dominikonų vienuolyno
bažnyčioje šalia Lukiškių aikštės –
tai Patricijos Jurkšaitytės 2019 m.
nutapytas pal. Teofiliaus Matulionio portretas.
Šis vyras, Romos katalikų vyskupas, gyvenęs sovietinio režimo laikotarpiu, dėl savo veiklos ne kartą
sėdėjęs kalėjime ir tremtas, mirė
1962 metais. 2017 m. vasarą jis buvo
paskelbtas palaimintuoju. Beatifikacijos metu plačiajai visuomenei buvo
pristatytas ir parodytas kanoninis
pal. T. Matulionio paveikslas, tuo
metu sukėlęs aistringas diskusijas

Mums rašo

Apie šį bei tą

apie eilinį bažnytinio meno profe- didžiulės šios dailininkės darbų sesionalų neprofesionalumą.
rijos „Nacionalinė portretų galerija“,
2019 m. gimė dar vienas pal. T. Ma- kurią sudaro dvylikos jaunų moterų
tulionio paveikslas, Lietuvos daili- portretai. Kai ši darbų serija buvo
ninkės darbas, eksponuojamas do- eksponuojama 2017 m. pradžioje,
minikonų vienuolyno bažnyčios kritikai rašė, kad „dvylika nutapytų
pietiniame altoriuje. Paveikslas jaunų moterų primena šmėklas, nes
buvo specialiai sukurtas šiai vie- jų akyse trūksta spurdančios gyvytai. Jis nėra įrėmintas, stengian- bės“. O autorė apie šiuos portretus
tis išvengti prabangių rėmų „su- sako, kad „moterys, nors ir žvelsipjovimo“ su kuklaus žmogaus giančios, nemato žiūrovo, tarsi jo
gyvenimo istorija. Pal. Teofiliaus nė nebūtų“. Žiūrovo įspūdį žadina
Matulionio portretinio paveikslo niekaip neužsimezgantis ryšys tarp
rėmais tampa visas vėlyvojo ba- jo ir į jį (ne)žvelgiančių moterų.
roko altorius.
Nėra įprasto akių kontakto. JurkšaiPeržvelgę Jurkšaitytės kūrybinį tytė šiuose darbuose nagrinėdama
kelią galėtume daryti išvadą, kad žvilgsnio temą prisiliečia prie vieno
bažnytinis menas jai nėra visiškai iš fundamentaliųjų religinio potysvetimas. Tačiau tai nereiškia, kad rio keliamų klausimų – ką reiškia
ji bažnyčioms tapo tai, ko pasta- žvelgti į kitą? Galima prisiminti
rosios užsinori. Ne. Štai, tarkime, krikščioniškų ikonų „protėvius“ –
darbų serijoje „Peizažai ir interjerai“ Fayoumo portretus.
Jurkšaitytė pasiima senųjų meistrų
Štai taip dirbančios, taip religidarbus, pasakojančius Apreiškimo nio turinio atvaizdus interpretuoistorijas, juos transformuoja, palik- jančios menininkės darbas kabo
dama savitą pėdsaką. Ką gali papa- Dominikonų vienuolyno bažnyčios
sakoti paveikslas, turintis ilgą šim- altoriuje. Jurkšaitytės Palaimintasis
tametę istoriją, staiga dailininkės yra dailininkės savitai suprastas ir
paliktas, sakykime, „visai nuogas“, interpretuotas darbas. Ne, jis tikrai
iš jo pašalinant personažus bei visus nėra provokuojantis, o dailininkės
rakandus? Paliktas tuščias interje- interpretacijos gal net ir nėra pasras. Apie ką jis kalba? Autorė sako, tebimos nuo religinio meno atprakad taip kuria savitą iliuziją, kur tusiai akiai.
viešpatauja (NE)ryšys, susvetimėPatricijos Jurkšaitytės Palaiminjimas. O kas yra religinis gyvenimas, tasis šventumu spinduliuoja ne dėl
jei ne ištisinis santykio ieškojimas? šventiesiems įprastai priskiriamų
Santykio, kurio ieškoti stumia ir iš- atributų (aureolės, kryžiaus ar kito
tuštėję Rogierio van der Weydeno, kankinio kančios objekto, vyskupo
Dierico Boutso, Tiziano, Da Vinci drabužių, pastoralo), bet dėl šilto
ir kitų meistrų interjerai.
žmogiškumo, kuriuo dvelkia kūriNagrinėjant krikščioniškojo nys. Įprastinį šventumo simbolį audvasingumo temą Jurkšaitytės reolę pakeičia darganoto dangaus
darbuose negalime užmiršti kitos prošvaistė, suplėšanti tamsą ir vyrą

nutvieskianti šviesa. Ar tai saulės
šviesa? Ar tai dieviškosios manifestacijos šviesa? Štai taip dvejopai
Palaimintąjį gaubianti šviesa ir gali
būti interpretuojama: tiek kaip ženklas prie žmogaus prisiliečiančio
Dievo mirties buveinėje, tiek kaip
šaltos saulės, nuskaidrinančios kalinio dieną, šviesa. Panašų dvejopą
šviesos panaudojimą, kuriant religinį pajutimą, jau buvo pasitelkęs
Michelangelo Merisi da Caravaggio,
vaizduodamas „Šv. Apaštalo Pauliaus parkritimą“. Kryžių, tikėjimo
ženklą, šio žmogaus kančios ir jo
vyskupystės ženklą, keičia peizaže įdėmiau bežiūrint išryškėjantis kryžius, ten, kur susikerta
tamsaus miško viršūnės ir besileidžiančios saulės šviesa, o iš abejų
paveikslo pusių stovintys žmogiškosios prievartos ženklai – lagerio
saugos bokšteliai – formuoja horizontalią kryžiaus liniją. Išryškėjusio kryžiaus viduryje, kaip ir jo
Viešpats, yra nukryžiuotas žmogus.
Žmogus, aprengtas kalinio drabužiais, per „kryžių“, per mirtį, paradoksaliai nešantis gyvenimo viltį.
Neabejotinai didžiausias ir paveikiausias šio paveikslo akcentas yra
vyro žvilgsnis. Kad ir kur stovėtų
žiūrovas – tiesiai priešais, iš kairės
ar iš dešinės, jis visada jaus šiltą ir
nuolankų Matulionio žvilgsnį, nukreiptą į jį.
Žvelgiant į paveikslą, žiūrovą
„įtraukia“ ilgas ir permirkęs kelias,
besidriekiantis iki antro plano
miškų, ten, iš kur ateina vyras. Išprusęs ir Vilnių pažįstantis žiūrovas
žino, kad už vienuolyno tvoros, už
Lukiškių aikštės, stovi buvę KGB

ir apie kvapą gniaužiantį gotikos, renesanso ir baroko sąskambį, sukurtą
trijų bažnyčių (Šv. Onos, Šv. Mykolo ir Bernardinų). Aptinkame jų
Vilniuje dar daug kur, ir vis kitokių.
Obeliskas Aukų gatvėje papildytų
tą vilnietiškų netikėtumų šeimą.
Lukiškių aikštėje jam atlieptų Vyčio vėliava, kurią derėtų vakarais
iškilmingai nuleisti, o rytais pakelti – juk tamsoje vėliavos nepagerbsi. Šiai ceremonijai tiktų šalia
esančios Šv. Jokūbo bažnyčios karilionas, o prie obelisko derėtų garbės
sargyba. Bet kol kas labiausiai rūpi,
kad paikai nepraleistume šios išties
nekasdienės galimybės.

plepalų apie pedagogo autoritetą brandžiu vadintiną skverą ties Nausrautas?
garduko gatve, Reformatų kapinių
Dažnokai atvažiuodavau į Vilnių. vietoje įkurdintą parką, o toliau ir
Matydavau įkalnėn kylančią plynę Petro Cvirkos paminklą apsupusius
ir įsivaizduodavau ją kaip tinkamą medžius bei krūmus. Nuo Naugarvietą naujam Operos teatrui. Netru- duko gatvės skvero žvelgdamas kikus prieš plynę, ties gatvių sankryža, ton pusėn, įsivaizduoju galimybę
pradėjo statyti „stalininės architek- jaukia (aptverta?) žaluma paversti
tūros“ namą, įkalnę palikdami tuš- Pylimo ir Vingrių gatvių sanbėgą, o
čią. O namą statė kaip tik ten, kur kiek tolėliau gal panašiai pasielgti ir
architektas Vytautas Landsbergis- su aikštele ties Šv. Stepono ir RauŽemkalnis (pianisto, muzikologo gyklos gatvių ištakomis.
ir politiko tėvas) bene 1940-aisiais
Bet grįžkime prie išties gražiai
ketino projektuoti nemažą viešbutį. suvešėjusio, tik deramai neprižiūGerokai vėliau, man dirbant rimo Petro Cvirkos skvero. Čia
profesoriaus Antano Budriūno di- bėda ta, kad jis, atsiradęs miesto
rigavimo klasės koncertmeisteriu centre, parūpo žmonėms, apie ku(bazilijonų vienuolyno patalpose riuos teisybę išklojo muzikologas
įsikūrusiame Pedagoginiame ins- (girdžiu sakant „ir vėl...“) Rimantitute), mūsų šneka pamokoms pa- tas Gučas. Ne tik „Kultūros basibaigus kartą nukrypo į dykvietės ruose“, bet ir „Bernardinuose“, o
vietoje atsiradusį skverą ir jo centre ir dar kitur. Jo rašinių apie Vilnių
iškilusį paminklą rašytojui. Džiau- išties apstu, ir jų pasiskaičiusiam
giausi, kad profesoriui šie dalykai juk nebūtina visais požiūriais su
irgi rūpi. Jis dar kalbėjo ir apie tai, autoriumi sutikti. Štai, jis nelinkęs
jog tokioms vietoms reikia laiko, pastebėti gerųjų Vilniaus mero Renes ten pasodinti medžiai juk tu- migijaus Šimašiaus darbų, o aš juos
rintys suaugti. Dabar matome tik matau. Bet tai būtų dar viena tema.
apytikrį, nors gerą vaizdą.
Ir štai mintyse bandau susieti Edmundas Gedgaudas
tuos už miesto sienos atsiradusius
žalumos plotus ir plotelius – jau

Kai visuomenė rinko, kokiu akcentu papildyti Lukiškių aikštę,
buvau už Andriaus Labašausko
pasiūlytą projektą. Jis man patiko,
kol nepamačiau realizuoto jo maketo fragmento. Ir maždaug tada internete aptikau architekto Audriaus
Ambraso siūlomo galingo obelisko
Aukų gatvėje vizualizaciją. Ji taip iš
karto paveikė mano vaizduotę, kad
dabar, kai Lukiškių aikštė pagaliau
sėkmingai sutvarkyta, mintyse matau tą didingą, su aikšte bendrau***
jantį statinį Aukų gatvėje. Tai būtų
dar vienas netikėtumas (o jie VilR i m a nt a s Gu č a s pr a d e d a
niui būdingi): eini Gedimino pros- straipsnį („Kultūros barai“, 2019,
pektu ir mažutėje gatvelėje išvysti Nr. 7/8 ) nuo rusų literatūros klatokį gigantą! Visai kitokią Gedi- siko Michailo Saltykovo-Ščedrino
mino prospekto staigmeną patei- minties: „Prašneko apie patriokia Stasio Kuzmos „Trys mūzos“. Jas tizmą. Vadinasi, nori ką nors paįpratau matyti praeivių fotografuo- vogti.“ Ir tuos žodžius kilsteli virš
jamas, tad nekantriai laukiu Naciona- konkrečių epochų. Išties vertėtų
linio dramos teatro remonto baig- man dabar, senatvėje, to rašytojo
ties ir karališko mūzų sugrįžimo į kūrybą vėl paskaitinėti. Tik kada?
jų valdas.
Kauno „Aušros“ berniukų gimnaGalėtume nemažai kalbėti apie ki- zijoje ją didžiai vertinęs mokytojas
tus mūsų sostinės netikėtumus – kad Alfonsas Šimėnas reikalaudavo šio
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Juozo Mikėno paminklo Petrui Cvirkai
fragmentas
E . G e d g a u d o n u ot r .

autoriaus knygas ne tik skaityti, bet
ir jas deramai (būtent!) suvokti. Gal
pamiršdavo, kad dėsto ne universiteto filologams, o aštuoniolikmečiams
gimnazistams. Ir nors anuomet kasmet vykusių egzaminų programos
gerokai labiau sureikšmindavo Nikolajų Černyševskį, mūsų mokytojas sakė, jog pakaks „tik pasklaidyti“
programos nurodytą knygą, nes
tai išvis nesanti literatūra. Kaip šitokių žodžių (ištartų 1951-aisiais!)
neprisiminus dabar, kai prasiveržė

Patricija Jurkšaitytė, „Palaimintasis
Teofilius Matulionis“
V. I lč i u ko n u ot r .

rūmai, kuriuose buvo vykdomi
kankinimai. Iš ten, iš tų žmogaus
pažeminimo rūmų, ateina į dominikonų bažnyčios altorių Patricijos Jurkšaitytės Palaimintasis. Be
šventumo išaukštinimo ir didybės,
be Bažnyčios galybės, pažemintas,
bet nepalaužtas, išjuoktas, bet šiltai
žvelgti drįstantis. Štai tokią šventumo interpretaciją vienuoliams
pateikia dailininkė. Dvasinį gyvenimą išpildo ne nuobodulį ar baimę
keliantys atributai, o kuklios užuominos, įtraukiančios žiūrovą į neišsemiamą tikėjimo istoriją.
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Kinas

Gyvenimas mažiau realistiškas nei kinas
„Scanoramos“ režisieriai apie savo filmus
Vienas laukiamiausių „Scanoramos“ filmų – Kanuose apdovanota Kantemiro Balagovo „Ilgšė“
(„Dylda“, Rusija, 2019). Tai antras
dvidešimt septynerių režisieriaus
pilnametražis filmas. Pirmąjį –
taip pat Kanuose apdovanotą
„Ankštumą“ („Tesnota“) – pernai rodė „Kino pavasaris“. Pateikiame režisieriaus interviu, duotų
Annai Serdiukow („Wysokie obcasy“) ir Antonui Dolinui (meduza.io), fragmentus.
Kantemiras Balagovas apie
„Ilgšę“
Ar tiesa, kad filmą įkvėpė Svetlanos Aleksijevič knyga „Karo
veidas nemoteriškas“?

apie kurią pagalvoji: koks tai būtų
kietas kinas! Bet kai perkeli į filmą,
supranti, kad tuo sunku patikėti.
Gyvenimas daug mažiau realistiškas nei kinas. Daug mažiau.

Kadras iš filmo „Ilgšė“

To meto tikrovė buvo
sudėtingesnė?

Ji tikrai buvo spalvingesnė. Įvairių traumų ir juos supančios pilBe jos nebūčiau pajudėjęs iš vie- kumos prislėgti žmonės norėjo
tos. Knyga yra nuostabi ir skaus- nuspalvinti savo egzistenciją. Miesmingai aktuali! Joje daug kalbama tas skendėjo liūdesy ir gedule, bet
apie išstūmimo mechanizmus. Be jo gyventojai bandė būti spalvingi.
to, knygoje pristatomi skirtingi mo- Jų butai, garsiosios „komunalkos“,
terų ir jų elgesio karo metais mo- nors ankštos ir tvankios, dažnai būdeliai. Joje nėra propagandos, gal davo margai dekoruotos.
todėl kurį laiką Rusijoje ji buvo
uždrausta, nes griovė sovietinį Filme daug raudonos ir žakaro didvyrės mitą. Susižavėjau lios spalvos, tiksliau, visų
šia knyga, nors ją skaityti nelengva. įmanomų šių dviejų spalvų
atspalvių...
Kas sujaudino?
Toks buvo sumanymas ir koloris-

Skaičiau apie moteris, kurios no- tinis raktas: raudona ir žalia – vierėjo kovoti pirmoje fronto linijoje, nodai kontrastingos, kaip ir tai, ką
bet negalėjo. Jų buvimas buvo redu- jos simbolizuoja. Mašai priskiriama
kuotas iki kareivių draugių jų karo raudona – tai prisiminimai apie
lauko gultuose. Buvo ir tokių mer- kraują ir karo žaizdas, bet taip pat
ginų, kurios siekė normalumo: no- aistros ir naujų, ekstremalių patirrėjo gimdyti, paskui auklėti vaikus, čių poreikis. Žalia – tai Ijos gyveninepaisydamos to, koks tai laikas. mas, jos vaisingumas, nekaltumas,
Dar kitos buvo priverstos auginti ne užuojauta, motinystė. Raudona – išsavo vaikus. Bet labai dažnai mote- skaičiavimas, žalia – viltis. Skirtingi
rys tiesiog neatitiko propagandinio elgesio modeliai apibūdina Leninkaro portreto, todėl buvo išbrauk- grado po Antrojo pasaulinio karo
tos iš naracijos ir dokumentų. Alek- kasdienybės ritmą.
sijevič reportažai kuria požiūrių ir
elgesio mozaiką. Tik rašytoja rodo Nors filme rodomas pokakonkrečius žmones, o ne herojes – ris, karu čia persunkta viskas,
skulptūriškas ir tyras didvyres, kaip karo traumos lemia kiekvieno
pavyzdžiai statomas ant pjedestalo. filmo veikėjo, įskaitant vaiką,
Visos tos moterys patyrė abejonių, elgesį.
nesugebėjo atskirti gėrio ir blogio,
Karai buvo visada. Jie jau tapo
amoraliai elgėsi, nepaisydamos savęs žmonijos istorijos norma... Man kair kitų. Kas jas gali teisti? Mes? Dabar? ras nepriimtinas – tai žmogaus prigimties slinktis. Ypač moters, turinJūs jų nesmerkiate.
čios duoti gyvybę. Kelerius metus
Neturiu teisės. Norėjau sukurti filmo herojė tiesiog buvo supama
keistą žmonių sustingimo pokario mirties – kaip tai paveikė jos biometais portretą. Papasakoti apie logiją, psichologiją, būtį? Apie tai
jų poreikį siekti normalumo, bet ir norėjau kurti filmą.
kartu ir sunkumus, su kuriais susidurdavo kasdienybėje. Moterys Tai aišku, bet juk galėjote
buvo labai vienišos. Karo veidas ne- kurti apie kurį nors iš šiuolaimoteriškas, tačiau pokario tikrovė – kinių karų. Kad ir apie Ukrainą.
jau tokia. Ir iki šiol karo ir pokario Ar prisiminti Čečėniją.
metų moterų likimai dažniausiai
lieka anonimiški arba bespalviai.
Norėjau sugrąžinti atminimą apie
jas. Iš pradžių „Ilgšė“ turėjo būti
nespalvotas filmas. Bent jau taip
jį įsivaizdavome kartu su scenarijaus bendraautoriumi Aleksandru
Terechovu. Bet juo giliau nėrėme į
temą, tuo geriau pažinome pokario
Leningrado realijas.

Galvojome apie tai. Bet, pagal
statistiką, Antrasis pasaulinis – karas, kuriame dalyvavo daugiausiai
moterų, ir jos ne tik buvo medicinos personalas, bet būtent kariavo.
Mums buvo labai svarbus stebuklo
pojūtis: kad žmonės gyventų stebuklu, kad medicina būtų ne tokia
kaip dabar, kad veikėja, norėdama
gauti tai, ko nori, galėtų tikėtis tik
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žmogaus bruožas. Nežinodami apie
pažeidžiamumą, negalėsime vieni
su kitais elgtis jautriai ir pagarbiai.
Nugalėtojai man neįdomūs, esu
linkęs rodyti pralaimėjusius. Sutinku jų kasdien – gatvėse, restoDarote gana ambicingo žmoranuose, parkuose, o paskui perkegaus įspūdį. Apie ką svajojate
liu į ekraną, abstraktesnius, tarkime,
dabar? Apie Holivudą?
labiau pakylėtus. Šis mano filmas –
Ambicijų daug, esu ambicingas apie įvairių žmonių gyvenimą, jis
žmogus. Noriu nufilmuoti istoriją susikaupia ties nereikšmingiausiais
apie šiuolaikinį Kaukazą. Būtent arba nesvarbiais jų būties momenapie šiuolaikinį. Turiu milžinišką tais. Tačiau šie momentai įgyja tonorą sukurti animacinį filmą apie kią pat reikšmę kaip ir svarbiausi
Beslano įvykius. Norėčiau sureži- istoriniai įvykiai. Štai pora skrenda
suoti kokį nors žaidimą, nes ma- virš sugriauto Kelno, eidamas keliu
nau,
kad žaidimų industrija jau pliaupiant lietui tėvas stabteli, kad
stebuklo. Sunku patikėti, kad tokios
seniai
tapusi atskiru menu. Būtų užrištų dukters batų raištelius, nukaip Ija ar Maša dabar eitų kariauti.
įdomu
išbandyti save. Kol kas ne- galėta armija eina į karo belaisvių
Patriotizmas tais laikais buvo truskubu
į
Holivudą, nors pasiūlymų lagerį, praradęs tikėjimą kunigas saputį kitoks, jame būta naivumo.
yra.
Bijau
prarasti savitumą, kurio pnuoja, kad miestiečiai verčia jį nešti
1946-ųjų charakteriai mūsų laikais
atrodytų dirbtiniai.
kiekvienas turime.
kryžių į Golgotą. Tai begalinis visko,
kas žmogiška, kaleidoskopas, mūsų
Roy’us Anderssonas apie filmą
Daugumai žiūrovų Jūs visiems
egzistencijos pažeidžiamumo istorija.
„Apie begalybę“
laikams liksite Aleksandro
Sokurovo mokinys. Ar „Ilgšėje“ „Scanoramos“ programoje – nau- Tačiau Jūsų filmas palieka sleyra ko nors sokuroviško?
jausias švedų režisieriaus Roy’aus giantį įspūdį. Vilties jame maAnderssono
filmas „Apie bega- žiau nei nusivylimo.
Greičiausiai yra. Tai pasąmo-

Senosiose drobėse dailininkai
ninga, pats to nesuvokiu. Klausiate, lybę“ („Om det oändliga“, Švedažnai
tapė žmogžudysčių, priedija,
Vokietija,
Norvegija,
2019),
ar tai nesiutina? Aš tik džiaugiuosi,
šiemet
Venecijoje
apdovanotas
už
vartos,
kovos scenas. Tačiau jie
kai mane vadina Sokurovo mokiniu.
norėjo,
kad
mes, žiūrovai, labiau
geriausią
režisūrą.
Pateikiame
reMan tai didelė garbė. Taktiliškumas,
žiseriaus
pokalbio
su
Tatjana
Rovertintume
gyvenimą,
taip pat noelgesio nevienprasmiškumas, banzenštain,
išspausdinto
žurnale
rėjo
sukoncentruoti
visą
savo laiko
dymas padaryti taip, kad žiūrovas
„Ogoniok“,
fragmentus.
energiją.
Esu
didelis
Otto
Dixo ir
neatspėtų kito herojų žingsnio,
Georgo
Groszo
bei
„socialinio
rekad jam nebūtų nuobodu, – regis,
Jūsų
filme
nėra
įprasto
siužeto,
alizmo“
krypties
gerbėjas.
Dixas
šiuo požiūriu mano filmuose ir yra
vaizdavo baisius dalykus, bjaurius
Sokurovo. Bent jau stengiuosi ypač herojų, aplinkybių, bet visi
siužetai
ir
veikėjai
susieti
nežmones, nes manė, kad jo drąsa yra
dramatiškose situacijose padaryti
matomu
ryšiu.
Ar
yra
bendras
kūrėjo valios ir didybės požymis. Jo
taip, kad veikėjas pastatytų kokią
principas,
struktūra,
kuriai
pavaizdai
atėjo iš gyvenimo. Būdamas
nors sieną, atskirtų save nuo pasauklūsta
filmas?
darbininko
sūnus, jis savanoriu išlio, pasitelkdamas ironiją, o kartu
Iš
tikrųjų
tai
jokia
mįslė!
Mano
ėjo
į
karą
–
išbandyti bedugnių ir
apsigintų, nepasirodytų silpnas.
Mes neturime teisės rodyti savo filmas suskirstytas į atskirus siuže- siaubingų gyvenimo gelmių. Jo
herojų silpnų, privalome gerbti jų tus, trumpo metražo filmukus, su- paveikslai detalūs, aštrūs, grotesasmenybę, jų erdvę. Deja, daug daž- jungtus vieno pasakotojo. Su kuo kiški. Nors matė tik mirtį ir kanniau matau filmus, kurių režisieriai galėčiau tai palyginti?.. Įkvėpimo čias, Dixas sugebėjo kurti gyvą ir
sėmiausi iš garsaus literatūros kūri- ryškų meną. Dažnai pavydžiu tapymėgaujasi herojų kančia.
nio „Tūkstantis ir viena naktis“ – tai tojams, nes man atrodo, kad tapyTai labai rusiška.
istorijos, kurias Šahrazada pasakojo bos kalba vizualiai turtingesnė nei
Stengiuosi nuo to atsiriboti. To- savo vyrui valdovui, siekdama ati- kino, kad tapybos istorija svarbesnė
dėl „Ilgšėje“ yra spalvų. Sodrumo, tolinti mirties bausmės jai vykdymą. ir dramatiškesnė. Tikri meno kūriuž kurį kai kas filmui priekaištauja. Galų gale vyras atšaukė įsakymą dėl niai visada yra tiesa, bet jie visuoBet aš supratau, į kokias dramatiš- bausmės. Mano istorijas taip pat pa- met subjektyvūs.
Mane visąlaik domino istorija ir
kas situacijas pateks mano filmo sakoja moteris: ji gal reali, o gal tai
angelas.
Savo
filmuose
niekad
nesijos
cikliškumas. Istorija buvo mano
veikėjai, ir žinojau, kur juos vedu.
naudojau
užkadriniu
balsu,
bet
man
specialybė
universitete, taip pat stuNorėjau, kad tuo momentu jie atvisada
patiko,
kaip
tai
padarė
Alaidijavau
literatūros
istoriją, filosofiją
rodytų kilniai. Kartu su operatore
nas
Resnais
filme
„Hirošima,
mano
ir
skandinavų
kalbas.
Mane ypač
Ksenija Sereda analizavome tapybą,
meile“.
Ten
moters
balsas
pasakoja
domina
du
pasauliniai
karai.
Nemaypač olandų. Iš anksto, dar prieš filapie
tai,
ką
žiūrovai
iškart
mato
nau,
kad
žmonės
gali
numatyti
pamavimą, atvažiavome į karo ligoekrane.
Siekiau,
kad
žiūrovas,
kaip
saulinius
sukrėtimus.
Bet
sakoma,
ninę, keliskart dažėme sienas, nes
mums buvo svarbus spalvos tonas. ir valdovas iš „Tūkstančio ir vienos kad menininkas sugeba aplenkti
Tonu aukščiau ar žemiau – ir visa nakties“, norėtų, jog filmas niekad visuomenę, kurioje gyvena. Jis tai
nesibaigtų. Noriu tikėti, kad man tai dažnai daro intuityviai, nesuvokscena gali pasikeisti.
beveik pavyko.
damas. Gyvename sunkiais laikais,
Ar Jums pikta, kai žmonės, kalabejingumo epochoje. Savo filme
bėdami apie dialogus, dekoraBeveik visos Jūsų istorijos –
norėjau pasiekti priešingą efektą –
cijas ar kitką, sako, kad tai nepasakojimai apie tuos, kurie
sužadinti užuojautą. Noriu, kad mes
tiesa, kad viskas buvo kitaip?
pralaimėjo. Kartais net gavėl pajustume vienas kitam daugiau
Nepikta, nes tai dar kartą įti- lima sakyti, kad apie puolusius užuojautos. Jei menininkas turi tarnauti žmonijai, tai galbūt šiandien
kina, kad daliai žiūrovų kyla noras žmones...
kažką suprasti. Yra daugybė pavyzMūsų laikais, kai patys populia- jam reikia sutelkti visas jėgas kovai
džių, kai filme atkurtos tikros gyve- riausi filmai – apie superdidvyrius, su apatija.
nimo situacijos atrodo visiškai ba- noriu kurti filmus apie žmogaus
naliai. Kartais išgirsti tikrą istoriją, pažeidžiamumą. Tai labai svarbus Parengė Kora Ročkienė
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Karinis orgazmas
Kino klasikos vakarai

Lapkritį ir gruodį „Skalvijos“ Kino
klasikos vakaruose bus galima pasižiūrėti Stanley Kubricko filmą
„Daktaras Streindžlavas, arba kaip
aš nustojau jaudintis ir pamilau
atominę bombą“ („Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb“,
D. Britanija, 1964). Lapkričio 3 d.
filmą pristatys kino kritikė Izolda
Keidošiūtė.
Vienas ankstyvųjų Stanley Kubricko filmų, šaltojo karo metus
menantis nespalvotas groteskas
„Daktaras Streindžlavas, arba kaip
aš nustojau jaudintis ir pamilau
atominę bombą“ sukurtas Peterio
George’o romano motyvais. ...Vienos amerikiečių karinės bazės vadas, rusų nekenčiantis beprotis
generolas Džekas Riperis (Sterling
Hayden) išsiunčia karinius lėktuvus su atominėmis bombomis, kad
šie subombarduotų SSRS, o po to
nutraukia bet kokį ryšį su pasauliu.
Lėktuvų negali suvaldyti net JAV
prezidentas (Peter Sellers), nors
amerikiečiai ir karštligiškai bando
sustabdyti ataką. Akivaizdu, kad
rusai atsakys slaptu ginklu, sunaikinsiančiu visą gyvybę Žemėje.
Satyra, kurios kimšte prikimštas
filmas, išlieka aktuali. Virš SSRS
skrendančio amerikiečių bombarduotojo įgula varto „Playboy“

Kino naujienos trumpai
Rory Kennedy kurs filmą apie
žydų pabėgėlius
Amerikiečių režisierė ir prodiuserė Rory Kennedy (jauniausia iš
vienuolikos politiko Roberto Kennedy vaikų) kurs dokumentinį
filmą apie žydų pabėgėlių likimą.
Filmo gamyba užsiims rusų bei
ukrainiečių prodiuserio Aleksandro Rodnianskio ir škotų režisieriaus Kevino MacDonaldo įkurta
kompanija „AR Content“.

Rory Kennedy

Prieš dešimt metų Kennedy sukūrė filmą „Tvora“ („The Fence“,
„La Barda“), pasakojantį apie sieną,
skiriančią JAV ir Meksiką. Režisierė sako: „Nuo tada visiškai sumišusi stebiu, kaip išaugo retorika, nukreipta prieš imigrantus ir
12 psl.

žurnalą ir žaidžia kortomis, o lėk- von Braunas, Kubricko biografas Jatuvo vadas, pradėdamas šturmą, už- mesas Naremore’as įžvelgia daktaro
sideda kaubojaus kepurę. JAV štabo Streindžlavo panašumą net su tuovadas generolas Bakas Targidsonas mečiu užsienio politikos autoritetu
(George C. Scott) mąsto apie meilės Henry Kissingeriu, kurio akcentas
žaidimus su savo sekretore (Tracy primena daktaro, o knyga įkvėpė
Reed). Amerikiečių prezidentas, ne vieną improvizuotą filmo diakalbėdamasis su girtu rusų minis- logų frazę. To meto žiūrovai gerai
tru pirmininku, aiškinasi, kuriam iš suprato, kokie konkretūs politiniai
jų labiau nemalonu, o į amerikiečių veikėjai ar kariškiai įkvėpė ir kitus
karinį štabą iškviestas rusų amba- filmo personažus.
sadorius (Peter Bull) slapta viską
Filme „Daktaras Streindžlavas,
arba kaip aš nustojau jaudintis ir
fotografuoja.
Sveiką protą išsaugo tik Riperio pamilau atominę bombą“ Kubrickas
pavaldinys – britų kapitonas Man- išjuokia ir Holivudo filmų apie karą „Daktaras Streindžlavas, arba kaip aš nustojau jaudintis ir pamilau atominę bombą“
dreikas (tas pats Peteris Seller- stereotipus. Režisierius pasišaipo
sas). Sellersas ir yra didžioji filmo iš visų filme rodomų tautybių – kiną ir film noir. Kai kuriuos filmo JAV situaciją. „Daktaras Streindžlažvaigždė. Jis vaidina dar ir trečią rusų, britų, vokiečių, bet pagrin- epizodus režisierius filmavo pats vas, arba kaip aš nustojau jaudintis
personažą – mokslininką neįga- diniu satyros taikiniu tampa ame- 16 mm kino kamera su teleobjek- ir pamilau atominę bombą“ buvo
liojo vežimėlyje, masinio naikinimo rikiečiai. Kubrickas tyčiojasi ne tik tyvu (karinės bazės užėmimas), itin populiarus didmiesčiuose ir
specialistą daktarą Streindžlavą. Šio iš holivudinės pramogų industri- sekdamas cinéma vérité kanonu.
universitetiniuose miestuose. Kai
veikėjo šaknys neabejotinai vokiš- jos, bet ir iš religinio amerikiečių
Filmas buvo kuriamas Angli- kurie istorikai net teigia, kad filmas
kos, jis vis kovoja su savo dešine fundamentalizmo, ir iš kapitalizmo joje, premjera turėjo įvykti 1963 m. prisidėjo prie 7-ojo dešimtmečio
ranka, kuri tiesiasi Hitlerio pa- kulto.
lapkričio 22 d., bet sužinojęs, kad studentų judėjimo atsiradimo.
sveikinimo gestui, ir porą kartų
„Daktaras Streindžlavas, arba Dalase nušautas prezidentas JohPasak Naremore’o, sukūręs šį
vietoj „pone prezidente“ ištaria kaip aš nustojau jaudintis ir pami- nas Kennedy, Kubrickas ją atidėjo. filmą Kubrickas priartėjo prie gry„mein führer“. Be abejo, tai froi- lau atominę bombą“ laikomas ra- Premjera įvyko 1964 m. sausio niausio juodojo humoro, kuris
diška klaida. Sellerso Streindžlavą dikaliausia ir taikliausia satyra apie 29-ąją. „Daktaras Streindžlavas, traukė jį nuo pat darbo kine praKubrickas filmavo iškart trimis ka- atominio karo grėsmę. Kubrickas arba kaip aš nustojau jaudintis ir džios: „Jis liko ištikimas šiam stimeromis, kad nepraleistų nė vieno tyčiojasi ir iš antikomunistinės is- pamilau atominę bombą“ išsilaikė liui, tačiau toks galingas kokteilis iš
aktoriaus improvizuoto gesto. Ta- terijos, ir iš to, kad kariškių kon- kino teatrų repertuare septyniolika sodraus nonkonformizmo, mizančiau šio personažo prototipai – re- troliuoti neįmanoma. Režisūrinis savaičių ir sukėlė audringas disku- tropiškos satyros ir nenuspėjamo
alūs, tai amerikiečių po Antrojo sprendimas savaip unikalus – visą sijas. Bet ir filmo šalininkai, ir prie- siaubo jam pavykdavo nedažnai.“
pasaulinio karo priglausti vokiečių filmo humorą Kubrickas pateikia šininkai sutarė, kad Kubrickas gana
mokslininkai, tarp jų ir Werneris stilizuodamas jį kaip dokumentinį laisvai traktavo karinę ir politinę „7md“ inf.
pabėgėlius, ir kaip visame pasaulyje
sumažėjo galimybių šiai žmonių kategorijai. Kiekvieną dieną pabėgėlių krizė vis labiau juntama, ir labai džiaugiuosi, kad naujas mūsų
filmas, kuris man atrodo svarbus
ir savalaikis, suteiks galimybę pasisakyti šia tema.“
Filmas pasakos apie žydų, bandžiusių pabėgti nuo nacių grėsmės Vokietijoje, Austrijoje ir okupuotoje Čekoslovakijoje, likimus.
Pirmąkart jų klausimas svarstytas
1938 m. tarptautinėje konferencijoje
Eviane. Po ilgų diskusijų, kuriose
dalyvavo 32 šalių atstovai (tarp jų
ir JAV bei Didžiosios Britanijos demokratiniai lyderiai), saujelę pabėgėlių sutiko priimti tik Dominikos
Respublika. 1939 m. vokiečių laivas „Motorschiff St. Louis“, kuriuo
plaukė 900 žydų pabėgėlių, pagal
specialiąją programą nusipirkusių Kubos pilietybę, buvo priverstas grįžti atgal, nes Kubos valdžia
neleido pabėgėliams net išlipti į
krantą. Juos atsisakė priimti ir JAV
vyriausybė.
Europoje dauguma keleivių buvo
nužudyti nacių. 1943 m. Bermudų
konferencijoje vėl buvo bandoma
spręsti žydų pabėgėlių likimą, tačiau šis bandymas taip pat žlugo.
Pasak Rodnianskio, filmas primins daugelio pamirštą istoriją ir
tai, kokios baisios gali būti visuomenės abejingumo pasekmės. Jis
mano, kad atėjo laikas užduoti sau
ne pačius patogiausius klausimus.

Filmuojamas „Paprastos
moters“ tęsinys
Boriso Chlebnikovo serialas
„Paprasta moteris“ („Obyknovennaja ženščina“) Rusijoje sulaukė
daugybės apdovanojimų. Pasakojimas apie inteligentišką, išsilavinusią moterį, kuri, prislėgta gyvenimo aplinkybių, slapta nuo šeimos
tampa sutenere ir bando slėpti įtakingo kliento nužudytos prostitutės
mirtį, sulauks tęsinio. Pirmasis sezonas baigėsi Annos Michalkovos
herojės gimdymo scena. Antrajame
sezone ji sėkmingai taps daugiavaike motina, bet tai nesutrukdys
jai suvedinėti sąskaitų su banditais
ir veltis į naujas aferas. Prie pirmosios dalies aktorių Michalkovos,
Jevgenijaus Griškoveco, Aleksandros Bortič, Tatjanos Dogilevos
prisidės naujos žvaigždės, o į režisieriaus kėdę sės nuolatinė Chlebnikovo bendraautorė, scenaristė
ir režisierė Natalija Meščianinova
(„Pasaulio šerdis“). Chlebnikovas
lieka serialo prodiuseris ir jo meno
vadovas. Meščianinova sako iškart
sutikusi, nors pasiūlymas ir buvęs
netikėtas: „Man patinka pirmasis
sezonas, seriale surinkti nuostabūs
aktoriai ir filmavimo grupė, su kuria ir aš nuolat dirbu. Be to, antrajame sezone bus daugybė veiksmo
scenų – gaudynių ir susišaudymų,
o tai filmuoti įdomu. Režisieriaus
pasikeitimas – visada nelengvas dalykas visiems projekto dalyviams,

bet, manau, šiuo atveju mano kan- Loznicos „Valstybinės laidotuvės“
didatūra visiems patogi, juk mus su („Gosudarstvennyje pochorony“,
Chlebnikovu jau seniai laiko vienu Olandija, Lietuva) apie atsisveikiprekės ženklu – kaip autorių porą, nimą su Josifu Stalinu, kurį netrunuolat dirbančią kartu.“
kus rodys „Scanorama“, ir Mašos
Novikovos „Daimokch“ (Olandija),
Paskelbti „ArtDocFest“
pasakojantis apie čečėnų šokėjo ir
nugalėtojai
choreografo Ramzano Achmadovo
Savaitgalį Rygoje baigėsi latviš- šeimą.
koji Tarptautinio dokumentinių
Festivalio filmus vėliau bus gafilmų festivalio„ArtDocFest“ da- lima pamatyti per televiziją „Naslis ir paskelbti jo pagrindinio kon- tojaščeje vremia“ ir internete: www.
kurso nugalėtojai. Didžiuoju prizu currenttime.tv.
apdovanotas Ksenijos Ochapkinos
Aarono Sorkino filmas
filmas „Nemirtingas“ („Bessmerpasirodys kitąmet
tnyj“, Estija, Latvija), pasakojantis
apie Rusijos Murmansko srities
Garsaus scenaristo ir režisieApatitų miesto gyventojus. Filmas riaus Aarono Sorkino filmas „Čikajau pelnė pagrindinius prizus Ams- gos septyneto teismas“ („The Trial
terdame (2018) ir Karlovi Varuose of the Chicago 7“) kino teatruose
(2019).
pasirodys ateinančių metų rudenį,
Prizas už geriausią režisūrą ati- matyt, prieš JAV prezidento rinkiteko Maksimui Švedui už filmą mus. Filme bus prisiminti 1968-ųjų
„Grynas menas“ („Čistoje iskus- įvykiai, kai grupelė protestuotojų
stvo“, Baltarusija). Filmas skirtas pernelyg aktyviai pasisakė prieš
gatvės dailininkui, piešiančiam Demokratų partijos suvažiavimą
skirtingose Minsko vietose, ir ko- ir Čikagoje sukėlė riaušes. Teisman
munalinių tarnybų darbuotojams, buvo patraukti aštuoni policininkai
kurie kasdien uždažo užrašus ant ir demonstrantai. Kaltinimai polinamų skirtingų spalvų stačia- cininkams ašarinių dujų panaukampiais. Specialusis žiuri prizas dojimu buvo panaikinti, o vienas
paskirtas Alinos Rudnickajos fil- protestuotojas už teisėjo įžeidimą
mui „Gundymo mokykla“ („Škola nuteistas kalėti ketverius metus. Filsoblaznenija“, Danija). Režisierė de- mavimas vyks Čikagoje ir Niujorke,
šimt metų filmavo merginų, kurios filme vaidins daug garsenybių, tarp
Peterburge mokėsi vyrų gundymo jų Michaelas Keatonas ir Sacha Bakursuose, gyvenimą.
ronas Cohenas.
Specialaus žiuri paminėjimo
sulaukė du filmai – Sergejaus Parengė Ž. P.
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Kinas

Balandžių akimis
Krėsle prie televizoriaus
Prieš savaitę, kai stebėjau nesibaigiančias batalijas dėl Seimo pirmininko posto, į rankas pateko
dviejų – prancūziškos ir itališkos – Lietuvoje, matyt, niekad
nepasirodysiančių knygų apie kvailybę ir jos istoriją recenzija. Negaliu
susilaikyti nepacitavęs kelių recenzento, rašytojo Krzysztofo Vargos
sakinių: „Be kvailybės žmogus neegzistuoja. Iš esmės be kvailybės nebūtų ir žmonijos. Kvailybė visada
buvo su mumis, yra ir bus. Bet geriausi jos laikai dar laukia ateityje.
Visi ženklai žemėje, danguje ir internete rodo, kad artėja kvailybės
epocha. Kada sulauksime naujojo
apšvietos amžiaus – nežinia, bet tai
bus tikrai negreit.“
Vienas tos artėjančios epochos
įrodymų – ir niekaip neprasidedantis Didžiosios Britanijos išėjimas iš
Europos. Šiandien (lapkričio 1 d.
22.55) LRT parodys HBO ir BBC televizijos filmą „Brexitas“. Karas be
taisyklių“ (2019). Režisierius Toby
Haynesas rodo 2016 m. „Brexit“
kampaniją mažai žinomų abiejų
barikados pusių strategų požiūriu.
Kiekviena iš pusių (skatinantys išeiti ir skatinantys pasilikti) stengiasi
įgyti persvarą, bet kartu joms tenka
kovoti ir su politikais, ir su kontroversiškais jų veiklos finansuotojais.
Filmas tyrinėja šiuolaikines politinių kampanijų technologijas. Visi
žino, kas laimėjo referendumą, bet
ne visi – kaip. Filme rodomi kampanijos „Vote Leave“ užkulisiai:
Benedictas Cumberbatchas persikūnijo į makiavelišką išėjimą iš ES
skatinančios kampanijos architektą
Dominicą Cummingsą.
„Brexitas“. Karas be taisyklių“ prasideda, kai premjeras Davidas Cameronas išpildo rinkimų pažadą
ir surengia referendumą. Išėjimo
šalininkai atsiduria prieš nelengvą pasirinkimą: kas turi vadovauti referendumo kampanijai?
Pasirinkimas menkas, ir į dienos
šviesą ištraukiamas Cummingsas –
konservatoriams artimas politinis
autsaideris, kuris pirmuosius trejus metus po studijų praleido Rusijoje, nesėkmingai bandydamas
tapti verslininku. Pats Cameronas
yra jį pavadinęs „karjeros psichopatu“. Išėjimo šalininkai įdarbina
Cummingsą, kad netrukus atleistų,
bet šis savo šanso iš rankų neišleis
ir lieps kartoti paprastą, nors melagingą tezę, kuri ir lems „Brexit“
šalininkų pergalę.
Tačiau filmas – ne tik apie šią
kampaniją. Tai puikus trileris apie
šiuolaikinę politiką. Jis aktualus
ir Lietuvoje, nes filmo kūrėjams
pavyko parodyti tris šiuolaikinės
politikos permainas išjudinančius
elementus. Pirmasis – pamirštųjų,
gyvenimo paraštėse atsidūrusiųjų
vaidmuo. Apie jų egzistavimą supratimo neturi ir jiems nieko negali pasiūlyti labiau privilegijuoti
gyventojai, iš kurių formuojamos
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„Brexitas“. Karas be taisyklių“

partijos ir ateina politikai. Antrasis –
socialinės medijos, leidusios Cummingsui ne tik atrasti tris milijonus politikų pamirštų rinkėjų, bet ir
tiksliai suformuluoti „žinią“ neapsisprendusiems. Mat „Brexit“ priešininkai rėmėsi tradicinėmis „fokus
grupėmis“, o Cummingsas įdarbino
polittechnologus, kurie, pasitelkę
socialines medijas, septynis milijonus neapsisprendusiųjų užliejo pusantro milijardo žinučių. Ir trečias
elementas – filmo kūrėjai išryškino
įvairių ekstremistų (nacionalistų ir
pan.) vaidmenį populistinėje politikoje, parodė, kaip Nigelas Farage’as
ir jo remėjai veikia viešąją diskusiją.
Keista, bet šis kritiškas populistų atžvilgiu filmas labiau patiko konservatoriams, o liberalai ir kairioji žiniasklaida jį kritikavo.
Britų komiko ir režisieriaus Richardo Ayoade’s filmas „Antrininkas“ (TV1, 3 d. 21 val.) sukurtas pagal Fiodoro Dostojevskio 1846 m.
parašytą apysaką, bet jo veiksmas
perkeltas į mūsų dienų Londoną.
Kukliojo Saimono (Jesse Eisenberg) paslaptingoje korporacijoje
niekas nepastebi, merginos jį ignoruoja. Bet kartą pasirodo Džeimsas,
Saimono antrininkas ir visiška jo
priešingybė – savimi pasitikintis,
charizmatiškas. Saimono siaubui,
Džeimsas pradeda savintis jo gyvenimą, žaibiškai kyla karjeros laiptais, sužavi bendradarbę Haną (Mia
Wasikowska).
Akivaizdu, kad Ayoade’s ir Dostojevskio humoro jausmas skiriasi,
neatsitiktinai Stephenas Kingas
yra pasakęs, kad Dostojevskio komizmas – lyg nugrimuotas pyktis. Ayoade’i komizmas greičiau
yra būdas išsilaisvinti iš socialinių
tabu. Filmas prisodrintas nuorodų
į įvairias kino antiutopijas – pradedant Michaelo Radfordo „1984“ ar
Terry Gilliamo „Brazil“, todėl neišvengiamai atsiranda dar vienas
nematomas filmo personažas Franzas Kafka. Ayoade’i jo dvasia, regis,
artimesnė, režisierius nutolsta nuo
to, kas buvo svarbiausia literatūros
kūrinyje, nes Dostojevskio „Antrininkas“ yra byrančios, skylančios
asmenybės metafora.
Kita vertus, literatūrologė Anna
Narinskaja yra pasakiusi, kad
Dostojevskio „Antrininkas“ – tai
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3000 egz.. – ISBN 978-609-479-222-9 (įr.)
dirbtinis protas, įgijęs sąmonę, o filmas daugiausia klausia apie atmintį, Juozapa ir jos seserys : likimo romanas / Eglė Juozapa. – [Vilnius] : Odilė, [2019]. – 407, [1]
kuri formuoja mūsų tapatybę ir po- p.. – ISBN 978-609-8222-15-9
reikį kažkam priklausyti.
Kai baigiasi kelias : [eilėraščiai] / Janina Dvarionaitė-Jucienė. – Klaipėda : Klaipėdos uniAbejoju, ar dirbtinis protas, tegu versiteto leidykla, 2019. – 135, [1] p.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-481-043-5
ir įgijęs sąmonę, sugebės susidoroti Karo kvailio istorijos : [romanas] / Ascanio Celestini ; iš italų kalbos vertė Toma Gudelytė. –
su kvailybe (greičiau atvirkščiai), Vilnius : Aukso žuvys, 2019. – 157, [2] p.. – (Keliautojai laiku). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN
todėl siūlau prisiminti išmintingą 978-609-8120-42-4
ir pesimistišką Roy’aus Anderssono
Medžių šakos : [eilėraščiai] / Violeta Zemblytė-Bartkienė. – Klaipėda : Klaipėdos universifilmą „Balandis tupėjo ant šakos
teto leidykla, 2019. – 56 p.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-481-045-9
ir mąstė apie būtį“ („LRT Plius“,
7 d. 21.30). Tai trečioji ir paskutinė Nakties forma : [romanas] / Tess Gerritsen ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. –
režisieriaus trilogijos, nagrinėjan- Kaunas : Jotema, [2019]. – 303, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-13-844-0 (įr.)
čios, ką reiškia būti žmogumi, da- Paskutinė babos Dunjos meilė : [romanas] / Alina Bronsky ; iš vokiečių kalbos vertė Vytenė
lis. Anderssonas interpretuoja Pie- Saunoriūtė. – Vilnius : Aukso žuvys, 2019. – 130, [1] p.. – (Keliautojai laiku). – Tiražas 1000
terio Bruegelio vyresniojo paveikslą egz.. – ISBN 978-609„Medžiotojai sniege“, kuris paskatino režisierių balandžių akimis
Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos
pažvelgti į žmogaus gyvenimą. Jis
mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius
sako: „Negaliu nekurti filmų ir negalvoti apie žmogaus egzistenciją.
Taip, aš ir esu tas balandis, kuris
Atitaisymas
tupi ant šakos ir mąsto apie būtį. O
ji – tragiška, nes visi galų gale mirRedakcija atsiprašo už netikslumą straipsnyje „Apie ryšio galimybes“
sime. Bet esu optimistas ir matau,
(Nr.
34 (1313). Spektaklyje „Sukūrimas / Paveikslai Dorianui“ dalyvavo
kiek toje mūsų būtyje yra komediLietuvos
nacionalinio dramos teatro aktorius Ramutis Rimeikis, Lietujos. Ją ir noriu visiems parodyti.“
vos rusų dramos teatro aktorius Vladimiras Serovas ir dainininkė Vida
Vaičiūlytė-Valuckienė.
Jūsų –
Jonas Ūbis

13 psl.

L apkričio 1–10
Parodos

Valdovų rūmai

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Katedros a. 4

muziejaus Tolerancijos centras

Vilnius

Paroda „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir

Naugarduko g. 10 / 2

Nacionalinė dailės galerija

paveldas“

Savickų šeimos menininkų paroda „Kartos

Konstitucijos pr. 22

Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-

ir likimai“

Atnaujinta XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos

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

dailės ekspozicija

kvos caro priesaika“

Paroda „Eduardas Balsys (1919–1984). Apie

Paroda „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos

meistriškumą“

unijos miestas“

Vilniaus paveikslų galerija

Šiuolaikinio meno centras

Didžioji g. 4

Vokiečių g. 2

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.

iki 6 d. – Koenraado Dedobbeleerio paroda
„As Long As it Is Striven after, it Goes on

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Expanding“

Paroda „Vilnius dailėje. 1939–1956“

iki 3 d. – grupinė paroda „Who‘s Werner?“

Jono Rustemo paveikslas „Veneros gi-

VDA parodų salės „Titanikas“

mimas“ iš Ramučio Petniūno privačios
kolekcijos
Ciklo „Vilniaus gatvės“ paroda „Didžioji
gatvė“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „XX amžiaus mados šedevrai“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Šiuolaikinio slovakų stiklo ir keramikos dizaino 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

Maironio g. 3
iki 3 d. – Grupės „Baltos kandys“ paroda
„Tėkmė“
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Juliaus Kuršio fotografijų paroda „Vėjas ir
vanduo“
Užupio meno inkubatoriaus galerija
„Kalnas“
Krivių g. 10 A
Andrii Sachenko (Ukraina) tapybos darbų
paroda „Paskirties vieta“
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Kęstučio Svėrio fotografijų paroda „Naujosios Romuvos“ bičiuliai“
Čiurlionio namai

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Nepaisant pompastiško pristatymo ir gan migloto kūrinių turinio aprašymo, Monikos Furmanos paroda „Mechaninė siela“ (organizatoriai
galerija „Meno niša“ ir „Tsekh“) galerijoje „Tsekh“ (Vytenio g. 6, Vilnius)
yra paveiki, ir ne tik dėl galingų formatų. Furmanos darbams, panašiems į
kūnų sprogimus, gal ir nelengva rasti žodžių, nes jie pirmiausia veikia per
vaizduotę, intuiciją – yra labiau vizijų gyvūnai. Paroda veikia iki lapkričio
22 dienos. Galerija dirba antradieniais–šeštadieniais 14–20 val.
Muzika
Lapkričio 11 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje choras „Aidija“ (meno
vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis) su Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos choru (vadovas Romualdas Gražinis, chormeisterė
Gitana Trimirkaitė) pirmą kartą pristatys kompozitoriaus Felikso Bajoro,
šiemet švenčiančio 85-erių metų jubiliejų, chorinę kūrybą. Skambės skirtingų etapų kompozicijos, pradedant pirmaisiais ir baigiant dabartiniais
kompozitoriaus kūriniais. Tarp jų bus ir pirmą kartą atliekamų.

Savičiaus g. 11

iki 9 d. – paroda „Touch“

nuo 5 d. – Ričardo Dailidės fotodokumenti-

Susitikimų erdvė „Lokomotif“

Klaipėda

kos paroda „Iš praeities atgimstantys...“

Geležinkelio g. 13

Lietuvos dailės muziejaus Prano

VDA galerija „ARgenTum“

Antakalnio galerija

Grupinė rudens paroda „2 0 9 0“

Latako g. 2
iki 7 d. – Violetos Adomaitytės paroda
„Vanduo“
VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /
meno krosnys“
Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II vidinis
kiemas

Antakalnio g. 86
iki 6 d. – Džinos Jasiūnienės naujausių
darbų paroda „Rožinis gyvenimas“
LMA Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
Paroda „Baltijos keliui – 30: 1989-ųjų įvykius prisiminus“

Irinos Peleckienės paroda „Illumine“

Paroda, skirta Jėzaus Draugijos Lietuvoje

Vilniaus fotografijos galerija

450 metų jubiliejui

Stiklių g. 4

Paroda „Lietuvą ir lietuvius mylėjau...“

iki 9 d. – Roko Pralgausko fotografijų paroda

Lietuvos nacionalinė Martyno

„Radiniai, sidabro dulkės ir kitos gėlės“

Mažvydo biblioteka

Pamėnkalnio galerija

Gedimino pr. 51

Pamėnkalnio g. 1

Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“

„Jaunojo tapytojo“ prizo nugalėtojos Moni-

Kęstučio Kasparavičiaus knygų iliustracijų

Domšaičio galerija
Liepų g. 33

Kaunas

Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

matyti kūriniai“

muziejus

Tarptautinė paroda iš Rytprūsių krašto
muziejaus Liuneburge (Vokietija) rinkinių

V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Leonoros Kuisienės meninės knygrišystės
paroda „Duoklė mūzoms“
M. Žilinsko dailės galerija

iki 10 d. – Neringos Poškutės-Jukumienės

Nepriklausomybės a. 12

juvelyrikos objektų paroda „In Gold We

Kauno tarptautinė grafikos bienalė „Grožis“

Trust“
iki 10 d. – Pietro Finelli (Italija) paroda

Kauno paveikslų galerija

„Noir Time“

K. Donelaičio g. 16
Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Nacionalinės bibliotekos lobyno“

linė paroda „WC TV | I dalis. Troškimai“

Tarptautinė šiuolaikinės gintaro juvelyri-

Paroda „Bežodžių knygų kolekcija“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

kos paroda „Amber Room“

Paroda „Istorija ir dailininkas: Bronius

Galerija „Vartai“

Paroda „Verba volant, scripta manent“: iš

Leonavičius“

Vilniaus g. 39

Arsenalo g. 3

Donatos Minderytės paroda „Vaizdinis ver-

Lietuvos archeologija

timas / Translation error“

Gedimino pilies bokštas

Paroda „Žemaitija Vytauto Steponaičio re-

muziejus

Aido Bareikio paroda „Omeny“

liginių paveikslėlių kolekcijoje“

V. Putvinskio g. 64

Arsenalo g. 5

Šv. Jono gatvės galerija

LKA Karo mokslų ir technologijų

Prano Griušio paroda „Miestas savyje“

Gedimino pilies istorija ir ginklai

Šv. Jono g. 11

biblioteka

Maironio lietuvių literatūros

Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-

iki 7 d. – tapybos paroda „Nevilniečiai“

Šv. Ignoto g. 6

muziejus

dai pro Gedimino pilies bokšto langus“

Galerija „Arka“

Vaikų piešinių konkursas „Mano atostogos

Rotušės a. 13

karininkų viloje „Ramovė“

Paroda „Mažas didelis žmogus“, skirta

Vaikų piešinių paroda „NATO – mano akimis“

Eduardo Mieželaičio gimimo 100-mečiui

Paroda „Lietuvos Respublikos kariuomenės

Paroda „Eilėraščiai gims kaip iš nieko...“,

vadai 1918-1940“, skirta Lietuvos kariuo-

skirta Alfonso Maldonio 90-mečiui

menės dienai paminėti

Alfonso Nykos-Niliūno 100-osioms gimimo

Meno ir edukacijos centras „Rupert“

metinėms skirta paroda „Grįžimo šventė

iki 7 d. – grupinė paroda „Faximilinis dievas“

Didžioji g. 26

iki 7 d. – tarptautinio meninio stiklo sim-

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

poziumo „GlassJazz“ paroda ir Remigijaus

iki 10 d. – Broniaus Leonavičiaus paroda

Kriuko instaliacija „Dykumų vėjas“

„Knygos menas ir kaligrafinės kompozicijos“

Dailininkų sąjungos galerija

Signatarų namai

Vokiečių g. 4

Pilies g. 26

LDS Auksinių ženkliukų laureatų kūrybos

Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą

paroda

nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“

iki 4 d. – Kęstučio Grigaliūno edukacinė

Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas:

paroda „Žaidimų galerija: viešnagė pas

medaliai, monetos

laureatus“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Pylimo galerija

Bokšto g. 20 / 18

Pylimo g. 30

Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir

iki 9 d. – Daliutės Ivanauskaitės grafikos

ginkluotės ekspozicija

paroda „Magnetinis laukas“

Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-

AV17 galerija

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“

Totorių g. 5
Rūtos Butkutės paroda „Somersault“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno
galerija
Vilniaus g. 39 / 6
Kristinos Norvilaitės-Geniušienės darbų
paroda „Braižau savo žemėlapį“
Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31

Vaidilutės g. 79

Galerija „Meno parkas“

Stasio Vainiūno namai

Rotušės a. 27

A. Goštauto g. 2
nuo 6 d. – Živilės Vasiliauskienės ir Romantės Ušpalienės paroda „Peizažai“
„SHCH/ŠČ galerija“
Teatro g. 7A
Agnės Juodvalkytės paroda „Paveldėtas
sapnas“
Galerija TSEKH
Vytenio g. 6
Monikos Furmanos paroda „Mechaninė
siela“
„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Ingos Dargužytės grafikos paroda
„AP galerija“
Polocko g. 10
Ditos Lūsės (Latvija) tapybos darbų
paroda „Branduolys“

MO muziejus

lių ir tvirtovių šalis“

Galerija „Autarkija“

Pylimo g. 17

nuo 5 d. – Algimanto Aleksandravičiaus

Naugarduko g. 41

Paroda „Mūsų asmenukė“

fotografijų paroda „Vilnius – mano pasakų

iki 10 d. – Aurelijos Bulaukaitės ir Eglės

Paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“

miestas“

Grėbliauskaitės paroda

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Jūratės Mykolaitytės tapybos darbų paroda
nuo 5 d. – tarptautinio festivalio-plenero

verta viso gyvenimo“

Tomo Daukšos paroda „t“

nuo 5 d. – paroda „Čekijos Respublika – pi-

14 psl.

paroda „Ekvinokcija“
Didžioji Vandens g. 2

paroda „Dirigentas su teptuku“

Kazio Varnelio namai-muziejus

iki 10 d. – Patricijos Gilytės instaliacijų

iki 3 d. – Naglio Ryčio Baltušniko persona-

kos Plenkauskaitės paroda

Aušros Vartų g. 7

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2

Paroda „Atminties popierius“

16 d. deklaracija ir jos signatarai“

Apžvalgos aikštelė

„Briedis kopose“

„Šiaulių Monmartro Respublika 2019“dailininkų paroda „Mėlyna ir kitos 2 spalvos“
Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
iki 6 d. – Daugpilio universiteto dailės
specialybės magistrantų baigiamųjų darbų
paroda „Idėja įgauna formą“

Spektakliai

iki 9 d. – Vaidos Tamoševičiūtės personalinė paroda „Motinos kūnas“

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

iki 9 d. – paroda „10+10=20“

teatras

„Post“ galerija

3 d. 18 val., 5, 7, 9, 12 d. 18.30 – G. Puccini

Laisvės al. 51A
iki 10 d. – Kipro Dubausko paroda
„36 kambariai“

„MADAM BATERFLAI“. Dir. M. Staškus
8 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“.
Dir. M. Staškus

Kauno fotografijos galerija

10 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS

Vilniaus g. 2

STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Mu-

iki 10 d. – Fiodoro Telkovo paroda

zikos vad. ir dir. J. Geniušas.

„36 vaizdai“

Dir. M. Barkauskas

Kauno miesto muziejus

Nacionalinis dramos teatras

Rotušės a. 15

3 d. 18.30 Valstybiniame jaunimo teatre –

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus

A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. Y. Ross

paroda „Mano tėvo namų melodijos. Ne-

5, 6 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre –

chama Lifšicaitė“

M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“.

Kauno miesto muziejaus Tautinės

Rež. O. Koršunovas

muzikos istorijos skyrius

6, 7 d. 19 val. salėje „Kablys + Kultūra“ –

L. Zamenhofo g. 12

PREMJERA! M. Ravenhillo „SHOPPING

Johno Angersono (D. Britanija) paroda

AND FUCKING“. Rež. A. Obcarskas, scenogr.

„Šią dieną“

R. Narkus, L. Kaminskaitė, vaizdo projekcijų

Paulo Simão (Portugalija) paroda „Lik svei-

aut. S. Bliuvaitė, kost. dail. J. Valenta. Vai-

kas, Pchenjane“

dina K. Cicėnas, L. Ginaitis, G. Petrovskytė,
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V. Sodeika, R. Valiukaitė, T. Vaškevičiūtė

8, 9 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS

7 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von May-

8 d. 18.30 – M. Pagnolio „DUONKEPIO

9 d. 17 val. Studijoje – „Versmė 2019“. Pjesės

ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas

enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.

ŽMONA“. Rež. A. Lebeliūnas

pranas), R. Baranauskas (tenoras), G. Mu-

10 d. 17 val. Mažojoje salėje – D. Maslowskos

Rež. V. Malinauskas

9 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „REVI-

rauskas (tenoras), B. Xu (baritonas, Kinija),
R. Jasikas (bosas), pianistė K. Kaklauskaitė.

„Dedukas“ skaitymas. Autorė ir atlikėja
K.M. Kulinič

8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-

ZORIUS“. Rež. A. Giniotis

9 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – W. Sha-

Rež. E. Švedkauskaitė

singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“.

10 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“.

Koncerto vedėja A. Eitmanavičiūtė

kespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI RO-

Vilniaus teatras „Lėlė“

Rež. G. Varnas

Rež. P. Ignatavičius

6 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Trečiadie-

8 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal

10 d. 15, 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADEL-

nio vakaras-koncertas „Jadvyga Čiurlionytė

V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“

NIA“. Rež. A. Špilevojus

svečiuose pas Stasį Vainiūną“. Muzikuoja

MEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“.
Rež. O. Koršunovas
10 d. 17 val. Studijoje – „VERSMĖ 2019“.
Pjesės „Mums nieko neatsitiko“ skaitymas.
Autorė ir režisierė D. Zavedskaitė
10 d. 18.30 Valstybiniame jaunimo teatre –
M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. Y. Ross

„MUMS VISKAS GERAI“.

(mecosopranas), G. Kuzmickaitė (mecoso-

Mažoji salė
3 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal
N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska
9 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“
Rež. A. Storpirštis
10 d. 12 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal
V. Odojevskio pasaką „Miestelis taboki-

Valstybinis jaunimo teatras

nėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova

2 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksi-

Palėpės salė

jevič knygas). Rež. E. Nekrošius

3 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal

3 d. d. 12, 12.30, 13, 13.30, 14 val., 9 d. 13,

K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir

13.30, 14, 14.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės

dail. R. Driežis

ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos

9 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“

Panevėžys

(K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“

Juozo Miltinio dramos teatras

mokinių piešinių paroda. Muzikologo

motyvais). Rež. E. Kižaitė

7–9 d. 18 val. – PREMJERA! S. Mrożeko

V. Juodpusio įžangos žodis

9 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibley-

„PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas
10 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR

kolokola“

Rež. R. Vitkaitis

JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

6 d. 19 val. Vilniaus kongresų rūmuose – fes-

10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko
„ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis
10 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBU-

10 d. 18 val. – PREMJERA! V. Klimačeko
„SNIEGAS. MOTERIS. DVIKOVA“.
Rež. U. Bartoševičiūtė

RIADA“. Rež. A. Vilutytė

5 d. 17 val. Kitose teatro erdvėse – „MAMA“

TAS“ (O. Wilde’o romano motyvais).

Kauno valstybinis muzikinis teatras

(pagal A. Vološinos pjesę). Rež.

Rež. G. Radvilavičiūtė

3 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos

Lietuvos nacionalinė filharmonija

I. Kaniušaitė

9 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“

centre – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR HAI-

3 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

5 d. 20 val. Salėje 99 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“

(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut.,

DAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, rež.

muziejuje – kamerinės muzikos koncertas

(pagal A. Vološinos pjesę).

rež. ir dail. A. Mikutis

V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila,

Rež. E. Švedkauskaitė

10 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų

dir. E. Pehkas

6 d. 15 val. Salėje 99 – „KALKWERKAS.

apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir

9 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos

Programoje M.K. Čiurlionio, W. Wester-

SKAITYMO GRUPĖ“ (pagal Th. Bernhardo

dail. V. Mazūras

centre – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Buni-

lincko, J. Brahmso kūriniai

kytė, dir. V. Visockis

10 d. 12 val. Valdovų rūmų Renginių salėje –

Kauno kamerinis teatras

teatralizuotas koncertas visai šeimai „Trys

romaną „Kalkwerk“). Rež. A. Bumšteinas
6 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS
MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross
7 d. 16 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Borges apsakymų motyvais). Rež. A. Juška
8 d. 15 val. Salėje 99 – „MIEGO BROLIS“
(pagal R. Schneiderio romaną). Rež. A. Juška
8 d. 18.30 Jaunimo teatro erdvėse – PREMJERA! „BALKONAS“ (pagal J. Genet pjesę).
Rež. E. Lacascade’as
9 d. 15, 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės
„SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė
10 d. 12 val. 13.30, 15.30 teatro fojė – „KAL-

„Menų spaustuvė“
3 d. 18 val. Juodojoje salėje – R.E.M.
Rež. J. Tertelis (Klaipėdos jaunimo teatras)

5 d. 18 val. Klaipėdos dramos teatre, 8 d.

4 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadie-

18 val. Biržų kultūros centre – I. Vyrypajevo

niai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)

9 d. 18 val. – PREMJERA! „SPĄSTAI“.

M. Vildžiaus „ŽUVĖDRA (REMIX)“.

Rež. J. Trimakaitė (Objektų ir kaukių teatras)

Rež. G. Rimeika (jaunųjų menininkų pro-

10 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO

grama „Atvira erdvė’19“)

MEILE“. Rež. R. Abukevičius

MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos
pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras
ratas“)

TŪNAS“. Rež. S. Norkutė

7 d. 19 val. Juodojoje salėje – „DIOR IN

Vilniaus mažasis teatras

MOSCOW“. Idėjos aut. ir atlikėjos A. Šeiko

3 d. 12, 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.

ir I. Gerbutavičiūtė

Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

8 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINA-

3 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS
„KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos

MIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis
9 d. 15, 17 val. Kišeninėje salėje – „TIKROS

teatras“)

PASAKOS“. Rež. Ž. Mičiulytė

5 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-

10 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „PIEVELĖ“.

KLĖSE“. Rež. U. Baialievas

Choreogr. B. Banevičiūtė, šokėja G. Subo-

6 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO NEAT-

tinaitė, komp. R. Dikčienė, kost. dail. R. Bi-

SIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę).

liūnaitė, šviesų dail. A. Davidavičius (šokio

Rež. K. Glušajevas

teatras „Dansema“)

7 d. 18.30 – „TOBULA PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU NAUJAIS METAIS,

Kaunas

IONESCO!“) (pagal E. Ionesco pjesę „Klie-

Nacionalinis Kauno dramos teatras

desiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius (Šiaulių

2 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodai-

dramos teatras)

tės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakima-

8 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽE-

vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).

LEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

Rež. A. Sunklodaitė

9 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus

2 d. 15 val. Rūtos salėje – „ŠVENTĖ“ (J. Grušo

„12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus
10 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“.
Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė
Oskaro Koršunovo teatras
5 d. 19 val. OKT studijoje – M. Vildžiaus,
G. Labanauskaitės „Y: ALISA“.
Rež. A. Leonova
7 d. 18 val. Jonavos kultūros centre, 12 d.
18 val. Molėtų kultūros centre – D. Danilovo
„ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“.
Rež. O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
2 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. M. Poliščiukas (Prancūzija)
3 d. 14, 17 val. – PREMJERA! „TRIUŠIS
EDVARDAS“ (pagal K. DiCamillo knygą
„Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“).
Rež. J. Laikova
7 d. 18.30 Mažojoje salėje – „VIENIŠAS
ŽMOGAUS BALSAS“ (pagal S. Aleksijevič
knygą „Černobylio malda“). A. Metalnikovos monospektaklis. Rež. V. Dorondovas

„DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

5 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!

6 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI

novelių motyvais). Rež. A. Jankevičius
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – P. Čaikovskio
„GULBIŲ EŽERAS“. Choreogr. M. Petipa,
L. Ivanovas (Karališkasis Rusijos baletas)
3 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ . Rež. I. Paliulytė
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų
Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius
5 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir
rež. A. Sunklodaitė
5 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.
Rež. T. Erbrėderis
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „PENKIAŠAKIS DOBILĖLIS“ (pagal B. Sruogos komediją) („Kauno santaka“)
6 d. 19 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas
7 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono
„PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius
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Tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije

ras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“

7 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRE-

„APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

mokiniai ir mokytojai. Veiks šios mokyklos

Kauno lėlių teatras
3, 9 d. 12 val. – PREMJERA! „BALDIS IR VIVALDIS“. Aut. ir rež. D. Krapikas
7 d. 18 val. – O. Ditkovskio ir S. Bareikio
koncertas
8 d. 18 val. – J. Parricko„ĮPROTIS“, I. Kočetkovo „PAMOKA NAŠLĖMS“. Rež. H.S. Šumilaitė (Kauno raj. Ramučių kultūros centro
teatro studija „Siena“)
10 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“.
Rež. A. Stankevičius

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
3 d. 12 val. – spektaklis-ekskursija apie
Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“
3 d. 17 val., 5 d. 18.30 Mažojoje salėje –
PREMJERA! J. Anouilho „ANTIGONĖ“.
Rež. M. Ķimele
10 d. 17 val. Mažojoje salėje – PREMJERA!
J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“.
Rež. M. Pažereckas
Klaipėdos muzikinis teatras
6 d. 12 val. Žvejų rūmuose – „ALTORIŲ
ŠEŠĖLY“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną). Choreogr.
A. Liškauskas
7 d. 19 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino
„ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas
9 d. 18 val. Žvejų rūmuose – G. Kuprevičiaus
„PRŪSAI“. Rež. G. Šeduikis, dirigentai
T. Ambrozaitis, G. Vaznys

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
2 d. 18 val. – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. A. Lebeliūnas
3 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal
M. Martinaičio „Kukučio balades“). Insce-

Koncertai

„Lietuviški ir belgiški peizažai“. Čiurlionio kvartetas, E. Vanoosthuyse (klarnetas).

paršiukai“. Lietuvos kamerinis orkestras ir

tivalio atidarymo koncertas. Atlikėjai
Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad.
S. Krylovas), folkloro ansamblis „Arinuška“
(vad. I. ir N. Zacharovai), „Hand Voices“
(perkusija), folkloro ansambliai iš Lietuvos, Baltarusijos, Estijos, Italijos, Ispanijos,
Prancuzijos Korsikos, Latvijos, Lenkijos,
Norvegijos, Rusijos, Sakartvelo, Serbijos,
Ukrainos. Dir. K. Variakojis
7 d. 10 val. viešbučio„Ecotel Vilnius“ konferencijų salėje (Slucko g. 8) – Tradicinio
dainavimo laboratorija; 18 val. Taikomosios
dailės ir dizaino muziejuje – Lietuvos ir užsienio šalių folkloro kolektyvų koncertas;
21.30 Alaus namuose (Goštauto g. 8) – Liau-

jaunieji talentai. Dir. V. Kaliūnas, aktorius

dies šokių vakaras

P. Markevičius

Va k a r a i

10 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas „Sapnas prie Vilijos“. S. Moniuszko
200-osioms gimimo metinėms. Trio „RAMuzika“: A. Širvinskaitė (sopranas),
M. Dikšaitienė (smuikas), R. Blaškytė (fortepijonas). Programoje S. Moniuszko,
H. Wieniawskio, W. Poppo kūriniai

Vilnius
Vilniaus kongresų rūmai
8 d. 19 val. – „Sergei Nakariakov: trimito
Paganinis“. Atlikėjai S. Nakariakovas (trimitas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. C. Álvarezas. Programoje
J. Haydno, P. Čaikovskio kūriniai
Šv. Kotrynos bažnyčia
2 d. 18 val. – koncertuoja nacionalinis
,,Spalvų muzikos“ orkestras ir draugai.
Atlikėjai Nacionalinis „Spalvų muzikos“
orkestras (meno vad. ir vyr. dir. R. Brūzga),
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno
vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas), A. Anusauskas, pianistas R. Daraganas, dainininkės
M. Austytė, R. Pocevičiūtė, V. Butautaitė
(akompaniatorė D. Domarkaitė), kompozitorius ir atlikėjas A. Papečkys
6 d. 19 val. – K. Likša ir styginių kvartetas
8 d. 19 val. – XIV tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“. Atlikėjai iš
Baltarusijos, Bulgarijos, Estijos, Ispanijos,
Italijos, Korsikos, Latvijos, Lietuvos, Norve-

Vilnius
Rašytojų klubas
4 d. 18 val. – susitikimas su poetais I. Rudžianskaite ir T. Vyšniausku. Renginys iš
ciklo „Atradimai: knyga ir rašytojas“. I. Rudžianskaitės eilėraščių knygos „Kita“ ir
T. Vyšniausko eilėraščių knygos „Įelektrinto piemens“ pristatymas. Dalyvauja
knygų autoriai I. Rudžianskaitė, T. Vyšniauskas, knygų leidėjas V. Rudžianskas,
literatūros kritikas R. Čičelis
6 d. 18 val. – kamerinės muzikos koncertas.
Poeziją skaito poetas M. Burokas. Groja kamerinis ansamblis „AR’s musica“: solistai
Z. Levickis ir D. Narkevičius, A. Radziukynas, Ie. Sipaitytė, M. Vasiliauskaitė, V. Martišius, J. Gaubytė, R. Vytas, P. Jacunskas,
A. Kmieliauskas, A. Kučinskas. Programoje J.S. Bacho, W.A. Mozarto, A. Vivaldi
kūriniai
7 d. 17.30 – rašytojo A. Drilingos kūrybos
vakaras su nauja poezijos knyga „Švelnumas“. Dalyvauja literatūrologas P. Bražėnas.
Rašytojo kūrybą skaitos I. Plaušinaitytė ir
J. Šalkauskas. Vakarą veda literatūros kritikas S. Lipskis
Šv. Kotrynos bažnyčia
7 d. 18.30 – „Vilniaus lapai“: vakaras su
K. Sabaliauskaite. Rašytoją kalbina režisierius G. Varnas

gijos, Rusijos, Sakartvelo, Serbijos, Ukrai-

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

nos šalių

4 d. 17 val. Valstybingumo erdvėje – doku-

10 d. 18 val. – E. Balsio dainų koncertas „Aš

mentinio filmo apie V. Terlecką

senas jūrininkas“. Dalyvauja styginių kvar-

(rež. A. Marcinkevičiūtė) premjera

tetas „Art Vio“, Klaipėdos muzikinio teatro

4 d. 18 val. Renginių erdvėje – pokalbis „Kaip

artistai, jaunųjų menininkų rezidencijos

Lietuvos praeitis pakeitė mūsų dabartį“.

„Išbandyk profesiją“ dalyviai. Dir. E. Miknius.

Dalyvauja J. Blažiūnas, G. Purvaneckienė,

Koncertą veda V. Gerulaitis

A. Germanavičius

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

5 d. 17.30 Konferencijų salėje – diskusija „In-

4 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų
bažnyčioje – koncertų ciklas „Alma Mater
musicalis“. S. Martinaitytės ir A. Eitma-

nizacijos aut. ir rež. I. Norkutė

navičiūtės pedagoginio darbo 30-mečio

3 d. 18 val. – PREMJERA! „MEMOFUTURA“.

koncertas. Dalyvauja S. Martinaitytė (so-

Rež. ir dramaturgas J. Tertelis

pranas), A. Eitmanavičiūtė (fortepijonas),

7 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tu-

studentai: M. Pleškytė (sopranas),

minaitė, dramaturgė P. Pukytė (Vilniaus

G. Bukinė (sopranas), A. Sultanova (so-

mažasis teatras)

pranas, Kazachstanas), G. Cicėnaitė

tegracija per meną: galimybė ar iššūkis?“.
Dalyvauja kino režisierė A. Žilionytė,
teatro režisierės E. Kazickaitė ir G. Gudelytė, iliustratorė A. Magicdust
5 d. 18 val. Renginių erdvėje – V. Čepo dokumentinio romano „Siena“ pristatymas.
Dalyvauja romano autorius V. Čepas, teisininkas E. Bičkauskas. Renginį moderuoja
G. Jakavonis

15 psl.

L apkričio 1–7
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Auksinė pirštinė ****

Vilnius

Prieštaringiausias šiųmetės Berlinalės filmas ir kartu režisieriaus Fatiho 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 nuobodžius 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 ksenofobiškos tirados, deja, žadina nerimą ir dabar. Taip pat vaidina Marcas
Hosemannas, Uwe Rodhe, Dirkas Bohlingas, Margarete Tiesel, Katja
Studt. (Vokietija, Prancūzija, 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 Joaquinas 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“ atrakcioną. 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
Wongas. (JAV, Kinija, 2019)
Rojaus kalvos **

Sveiki atvykę į naują spindintį pasaulį – aukštųjų technologijų salą „Rojaus kalvos“. Turtingos šeimos čia siunčia savo nelabai tobulas dukteris.
Kunigaikštienės (Milla Jovovich) vadovaujama mokykla turi jas patobulinti.
Grožis, nuolankumas ir skaistumas – tai kelias į naują gyvenimą, tiksliau, į
vedybas. Meilė čia – neleistina prabanga. Uma (Emma Roberts) vieną rytą
ir atsibunda šioje saloje. Alice Waddington filme taip pat vaidina Danielle
Macdonald, Eiza Gonzalez, Arnaud Valois, Liliana Cabal. (Ispanija, 2018)
Terminatorius: tamsus likimas ***

Sara Konor (Linda Hamilton) tapo tikra terminatorių medžiotoja ir jau
kelis dešimtmečius naikina robotus žudikus iš ateities. Mūsų dienų Meksikoje ji turi apginti dvidešimtmetę Dani Ramos (Natalia Reyes), dirbančią automobilių gamykloje, nuo kurios priklauso žmonijos ateitis. Timo
Millerio filme taip pat vaidina Arnoldas Schwarzeneggeris, Mackenzie
Davis, Edwardas Furlongas, Gabrielis Luna. (JAV, 2019)

Forum Cinemas Vingis
1–6 d. – Terminatorius: tamsus likimas
(JAV) – 12.30, 15.30, 18.30, 21.30; 7 d. – 12.30,
15.30, 18, 21.30
Monstrų atostogos (JAV) – 11.15, 13.40,
15.50
1–6 d. – Leónė. Bėganti į šviesą (JAV, D. Britanija, Vokietija) – 11, 16.05, 18.50, 21.40;
7 d. – 11, 16.05, 18.50
1–7 d. – Rojaus kalvos (Ispanija) – 13.50,
16.20, 18.20
Troškimų kambarys (Prancūzija, Liuksemburgas, Belgija) – 17.10, 19.30, 21.45

Europos šalių kino forumas „Scanorama 2019“

19 d. – G. Puccini „Madam Baterflai“. Tie-

7 d. – programa „Naujienos iš Šiaurės“ –

tija) – 17 val.

17 val.

3 d. – Medaus šalis (Makedonija) – 18.45

sioginės premjeros transliacijos iš Niujorko

7 d. – programa „Iš arčiau: Bo Widerberg“.

7–17 d. – „Scanorama 2019“

Vaikiškas vežimėlis (Švedija) – 19.20

5 d. – Midvėjaus mūšis (Kinija, JAV) –

7 d. – programa „Kertant Europą“. Rūgštis

Forum Cinemas

19.35

(Rusija) – 21.10

1–7 d. – Terminatorius: tamsus likimas

6 d. – Daktaras miegas (JAV) – 19 val.

Pasaka

(JAV) – 10.30, 14, 16.50, 19.20, 22.30

21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas
(rež. R. Rudokas) – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė, Violeta Kundrotienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

1, 2 d. – Aš esu Leonardo (Italija) – 17 val.;
3 d. – 16.30; 4, 5 d. – 20.30; 7 d. – 20.15
1 d. – Agnès apie Varda (dok. f., Prancū-

(JAV) – 12.50, 15.50, 18.50, 21.50, 23 val.;

zija) – 17.15

3–7 d. – 12.50, 15.50, 18.50, 21.50

1, 2 d. – Rojaus kalvos (Ispanija) – 19 val.;

1–7 d. – Monstrų atostogos (JAV) – 10.10,

3 d. – 20.30; 4, 5 d. – 18.15; 6 d. – 18.30;

12.10, 13.40, 15.20

7 d. – 20.45

Rojaus kalvos (Ispanija) – 11.20, 19.25

1, 2 d. – (Ne) Tikros prancūziškos vestuvės 2

Leónė. Bėganti į šviesą (JAV, D. Britanija,

(Prancūzija) – 19.15; 3, 5 d. – 18.30;

Kaunas

Monstrų atostogos (JAV) – 11, 13.30,
14.50
Rojaus kalvos (Ispanija) – 14.30, 19.35
Troškimų kambarys (Prancūzija, Liuksemburgas, Belgija) – 16.40, 21.50
Leónė. Bėganti į šviesą (JAV, D. Britanija,
Vokietija) – 10.40, 19.10, 22 val.
5 d. – Midvėjaus mūšis (Kinija, JAV) –
20.40
6 d. – Daktaras miegas (JAV) – 18.30
21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas
(rež. R. Rudokas) – 18.30

Vokietija) – 15.40, 18.15, 21 val.

6 d. – 18.15

1, 2 d. – Troškimų kambarys (Prancūzija,

1 d. – Kusama (dok. f, JAV, Japonija) – 19.30;

Liuksemburgas, Belgija) – 17.10, 21.20,

2 d. – 17.15; 3 d. – 16.15; 4–6 d. – 18 val.;

Romuva

23.30; 3–7 d. – 17.10, 21.20

7 d. – 18.30

2 d. – Aš esu Leonardo (Italija) – 14 val.;

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

5 d. – Midvėjaus mūšis (Kinija, JAV) –

1, 2 d. – Džokeris (JAV) – 21 val.; 3 d. – 18 val.;

5 d. – 19.30; 6 d. – 18 val.

19.30

4 d. – 20.15; 5 d. – 19.45; 6 d. – 20.30;

2 d. – Džono F. Donovano mirtis ir gyveni-

6 d. – Daktaras miegas (JAV) – 18.30

7 d. – 18.15

mas (Kanada, D. Britanija) – 15.45

7 d. – filmas koncertas „Mylène Farmer

1, 2 d. – Troškimų kambarys (Prancūzija,

2 d. – Auksinė pirštinė (Prancūzija, Vokie-

2019“ – 18.30

Liuksemburgas, Belgija) – 21.15; 3 d. – 20.45;

tija) – 18.15; 7 d. – 20.20

21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas

5 d. – 20.15; 7 d. – 20 val.

2 d. – Po vedybų (JAV) – 20.30

(rež. R. Rudokas) – 18.30

1 d. – Geriausios 2019 metų „Kanų liūtų“

3 d. – Nematoma (rež. I. Jonynas) – 18.30;

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

reklamos – 21.30 2 d. – 20.45; 6 d. – 20.15

6 d. – 20 val.

Skalvija

2 d. – Gimtinė (rež. T. Vengris) – 14.45

5 d. – Trejetas (rež. I. Staškevičius, A. Lel-

1 d. – Aš esu Leonardo (Italija) – 16.30;
2 d. – 19 val.; 3 d. – 14.40; 5 d. – 21.10;
6 d. – 17 val.
1 d. – Džokeris (JAV) – 18.20
1, 3 d. – Neapolio piranijos (Italija) – 20.40;
4 d. – 19.10; 5 d. – 17 val.; 6 d. – 20.50
2 d. – George: Jurgio Mačiūno ir Fluxus
istorija (dok. f., JAV) – 14.50

Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė

16.45; 3 d. – 14 val.

Forum Cinemas Akropolis

2 d. – Saldi dienos pabaiga (Lenkija) –

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

1 d. – Dauntono abatija (D. Britanija) –

1, 2 d. – Terminatorius: tamsus likimas

Christiano Volckmano filmo veikėjai – trisdešimtmečiai Keit (Olga Kurylenko) ir Metas (Kevin Janssens) – nusipirko apleistą namą Merilando
užkampyje. Atnaujindami namą jie randa kambarį, galintį pildyti visus
norus. Iškart materializuojasi milijonai dolerių, Van Gogho originalas
ir nuostabūs drabužiai. Tačiau kai Keit užsinori ilgai laukto kūdikio, ji
nesupranta, kas jos laukia... (Prancūzija, Liuksmeburgas, Belgija, 2019)
Pirmoji „Zombių žemė“ jau įgijo kultinio filmo statusą, laikas į ją sugrįžti. Naujame Rubeno Fleischerio filme zombiai sėja chaosą Baltųjų rūmų
apylinkėse. Nuo pirmojo filmo laikų atsirado daugybė naujų zombių, o tie,
kurie išliko, evoliucionavo. Ir nors su jais kovoti nelengva, kartais filmo
veikėjams daug sunkiau pakovoti su savo šeima, ypač jei ji tokia piktybiška ir nesirenkanti priemonių. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Woody
Harrelsonas, Jesse’is Eisenbergas, Abigail Breslin, Emma Stone, Rosario
Dawson, Zoey Deutch. (JAV, 2019)

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

Metropoliteno operos įrašas – 18 val.

Troškimų kambarys **

Zombių žemė: kontrolinis šūvis ***

„Terminatorius: tamsus likimas“

2 d. – Elniuko Ailo kelionė per Laplandiją

kaitis) – 18 val.

(dok. f., Suomija, Prancūzija) – 15 val.

7 d. – Ramenai ( Singapūras, Japonija,

2 d. – Pats sau milijonierius (rež. T. Vidman-

Prancūzija) – 18.30

tas) – 15.15; 7 d. – 18 val.

8 d. – Kusama (dok. f., JAV, Japonija) –

2 d. – Medaus šalis (Makedonija) – 16.45

18 val.

2 d. – Nematoma (rež. I. Jonynas) – 18.45;
3 d. – 14.15; 4 d. – 18.30

Klaipėda

3 d. – Neapolio piranijos (Italija) – 14.30

Forum Cinemas

3 d. – Saldi dienos pabaiga (Lenkija) –

1, 2 d. – Terminatorius: tamsus likimas

16.45

(JAV) – 15.20, 18.20, 20.50; 3–4 d. – 15.20,

3 d. – Pavarotti (dok. f., JAV, D. Britanija) –

19.20, 20.50

18.45

1–7 d. – Monstrų atostogos (JAV) – 10.20,

3 d. – Auksinė pirštinė (Prancūzija, Vokie-

14.15, 16.30

tija) – 21 val.

1–4, 7 d. – Rojaus kalvos (Ispanija) –

3 d. – Šuniškas pokštas (JAV, Kanada) –

4 d. – Vieną kartą Holivude (JAV) – 19.45

19.05

12.50

MO kinas

1–5, 7 d. – Leónė. Bėganti į šviesą (JAV,

Kino klasikos vakarai

1 d. – Pavarotti (dok. f., JAV, D. Britanija) –

3 d. – Daktaras Streindžlavas, arba kaip

16 val.

aš nustojau jaudintis ir pamilau atominę

1 d. – Kusama (dok. f., JAV, Japonija) –

bombą (D. Britanija) – 18.30 (filmą pristatys

18.15

17.10
2 d. – Auksinė pirštinė (Vokietija) – 20.50;
3 d. – 16.30; 4 d. – 17.10; 6 d. – 18.50
Karlsono kinas
2 d. – Sniego vaikis (Kinija, JAV) – 13 val.

D. Britanija, Vokietija) – 11.30, 16.15, 19 val.;
6 d. – 11.30, 19 val.
1–7 d. – Troškimų kambarys (Prancūzija,
Liuksemburgas, Belgija) – 21.45
5 d. – Midvėjaus mūšis (Kinija, JAV) – 19.05

kino kritikė I. Keidošiūtė)

1 d. – Po vedybų (JAV) – 20 val.

4 d. – Seansas senjorams. Kita tylos pusė

2 d. – Devym kažkelinti (JAV) – 17 val.

(rež. A. Puipa) – 15 val.

2 d. – Geriausios 2019 metų „Kanų liūtų“

5 d. – Specialūs seansai. Sibiras kauluose

reklamos – 19 val.

(dok. f., Moldova) – 19 val. (seanse dalyvaus

3 d. – Elniuko Ailo kelionė per Laplandiją

filmo autorės V. Mărgineanu ir L. Vatamanu)

(dok. f., Suomija, Prancūzija) – 15 val.

6 d. – Daktaras miegas (JAV) – 18.30
14 d. – filmas koncertas „Shakira in Concert.
El Dorado“ – 18.30
21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas (rež.
R. Rudokas) – 18.30
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