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„Griuvo“ paskutinė vyriškojo mo-
dernizmo tvirtovė Vokietijoje, 
Miuncheno „Lenbachhaus“ mu-
ziejuje, nes spalio 21 d. jame atida-
ryta paroda „Gyvenimo žmonės. 
Aleksejus Javlenskis ir Mariana Ve-
riovkina“ (Lebensmenschen. Alexej 
von Jawlensky und Marianne von 
Werefkin). Frazę „griuvo tvirtovė“ 
šiuo atveju reikia paaiškinti. Mu-
ziejus įsikūręs Miuncheno tapytojo 
Franzo Lenbacho rezidencijoje, jis 
buvo garsiausias ir turtingiausias 
XIX a. pabaigos dailininkas Vo-
kietijoje, tapęs Bismarko, karalių, 
aristokratijos, naujųjų kapitalistų 
portretus, už juos gaudavęs pasa-
kiškus honorarus. Miuncheno cen-
tre, meno rajone greta pinakotekų 
ir kitų muziejų, jis įsigijo žemės 
sklypą, pasistatė italų renesanso vi-
los stiliaus rūmus, prašmatniai juos 
įsirengė. Po jo mirties dailininko 
našlė dovanojo rūmus valstybei, 
1929 m. čia buvo atidarytas muzie-
jus, pavadintas „Lenbachhaus“ ga-
lerija. 1957 m. Vasilijaus Kandinskio 
bičiulė dailininkė Gabriele Münter 
dovanojo muziejui „Mėlynojo rai-
telio“ grupės dailininkų kūrinių 
kolekciją. 

Nuo tada „Lenbachhaus“ muzie-
jus turi vieną vertingiausių Vokie-
tijoje klasikinio ekspresionizmo ir 

„Mėlynojo raitelio“ rinkinių, kurį 
nuolat pildo, ir garsėja kaip išskir-
tinė, prestižinė Miuncheno meno 
vieta. Čia rengiamos teminės, mo-
nografinės žymiausių ekspresio-
nizmo dailininkų Franzo Marco, 
Augusto Macke, Paulio Klee, Alek-
sejaus Javlenskio, Vasilijaus Kan-
dinskio, Alfredo Kubino ir kitų 
modernizmo klasikų vyrų parodos, 
tačiau Marianos Veriovkinos paro-
dos muziejus iki šiol neįsileido. Vie-
nintelis jos „Autoportretas“ kabėjo 
nuolatinėje „Lenbachhaus“ ekspo-
zicijoje, nes „Mėlynojo raitelio“ rato 

moterų dailininkių kūryba laikyta 
mažiau vertinga formos atžvilgiu. 
Nors šios dailininkės kūryba buvo 
gerai žinoma Vokietijoje, surengta 
daug parodų kitų miestų muzie-
juose, „Lenbachhaus“ tvirtovė liko 
neįveikiama. 

Ir tik 2019 m. spalį pirmą sykį 
per visą muziejaus istoriją suren-
giama Marianos Veriovkinos kū-
rybos paroda. Ekspozicija įrengta 
didžiulėje požeminėje „Kunstbau“ 
erdvėje, suprojektuotoje rekons-
truojant muziejų. Veriovkinos dar-
bai pirmą sykį pristatyti kartu su jos 
gyvenimo draugo Aleksejaus Jav-
lenskio kūryba. Ir tai dar vienas ne-
tikėtas posūkis, nes dailės istorikai 
dažniausiai interpretavo jų kūrybą 

kaip nesutaikomus antipodus. Ben-
dras poros gyvenimas buvo konf-
liktiškas, gyvenimo pabaigoje Ve-
riovkina ir Javlenskis išsiskyrė, tad 
menotyrininkai, ypač Marianos 
Veriovkinos tyrinėtojas Berndas 
Fathke, taip stipriai akcentavo skaus-
mingus tarpusavio santykius, kaltes, 
išnaudotojo ir aukos vaidmenį, kad 
ištrynė jų dvasinius ryšius ir ilgą gy-
venimo menu patirtį. 

Ekspozicija parodė, kad jie ir jų 
kūryba nėra tokia nesutaikoma, Ve-
riovkinos paveikslai puikiai atrodo 
greta Javlenskio darbų, o jų povei-
kio būta abipusio. Parodą rengę 
dailės istorikai, „Lenbachhaus“ 

Mariana Veriovkina, „Šokėjas Aleksandras Sacharovas“. 1910 m.
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Taip užsimota. Taip tęsiama
Kauno valstybinis choras švenčia 50-metį

M u z i k a

Alina Ramanauskienė

Kauno valstybinis choras, šiemet 
švenčiantis savo 50-metį, neabejo-
tinai yra didžiausias ir brandžiau-
sias Kauno kolektyvas. Norėjosi 
sušukti bravo visiems choristams, 
jų vadovui Petrui Bingeliui, chor-
meisteriams Reginai Kamičaitienei, 
Mindaugui Radzevičiui, Kęstučiui 
Jakeliūnui, koncertmeisterei Beatai 
Andriuškevičienei po spalio 25-ąją 
Kauno filharmonijoje atliktos Carlo 
Orffo kantatos „Carmina Burana“. 
Kauno choras kūrinį dainuoja 
jau beveik 40 metų. Jį pirmąkart 
1992-aisiais atliko Berlyno stadione, 
tąsyk kolektyvui plojo 75 tūkstančių 
minia. Šįsyk jubiliejinį atlikimą dar-
niai papildė solistai Raminta Vai-
cekauskaitė (sopranas), Algirdas 

Paulina Nalivaikaitė

„Kompaktinės plokštelės sutiktuvės – 
dabar jau retas, tarsi senamadiškas 
žanras“, – sakė muzikologė Vero-
nika Janatjeva, vedusi kontrabosi-
ninko Donato Bagursko debiutinės 
kompaktinės plokštelės „Pažadas“ 
pristatymo vakarą. Ir vis dėlto lie-
tingą ir namie likti gundžiusią spa-
lio 27-ąją Vilniaus paveikslų galeri-
jos salė buvo pilnutėlė. Galbūt dėl to, 
kad vakaro objektas išties išskirti-
nis. Pripažinkime, kai kuriuos ins-
trumentus – tarp jų kontrabosą – 
kartais „nurašome“ prie orkestro 
masuotės, jiems beveik niekada ne-
patiriant pirmaplanio vaidmens sal-
dybės. D. Bagurskas savo pavyzdžiu 
rodo, jog panorėjus šis stereotipas 
gali būti sulaužytas. 

Panorėjus čia svarbus žodis, nes 
be atlikėjo entuziazmo ir inicia-
tyvos neturėtume tokio rezultato, 
kokį girdime šiandien. Reikia pri-
pažinti, kad Lietuvoje ši specialybė 
populiarėja – Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje kontraboso 
studentų netrūksta. Vis dėlto, kal-
bant konkrečiai apie D. Bagursko 
plokštelę „Pažadas“, žymi jos dalis 
radosi dėl paties kontrabosininko 
veiklumo: iš devynių plokštelėje 
įrašytų kūrinių du D. Bagursko 
iniciatyva aranžuoti kontrabosui 
(Anatolijaus Šenderovo „Dvi Sula-
mitos giesmės“ ir Giedriaus Kupre-
vičiaus Preliudas M.K. Čiurlionio at-
minimui), dar du – naujai užsakyti. 
Tai Jurgitos Mieželytės „Gravity“ 
ir Lino Rimšos „Last Kiss“ kontra-
bosų orkestrui. Pastarasis kūrinys 

Kontrabosas: nuo solo iki... 
Įspūdžiai iš Donato Bagursko kompaktinės plokštelės „Pažadas“ pristatymo vakaro 

atveria dar vieną netikėtą aktyviojo 
D. Bagursko iniciatyvą – jis subūrė 
aštuonių kontrabosų orkestrą (be 
vadovo, dar griežė Dainius Rudvalis, 
Donatas Butkevičius, Augustinas 
Treznickas, Rokas Stunžėnas, Auš-
vydas Kriščiūnas, Samanta Ignat-
jeva, Vincas Bačius), turėjusį išskir-
tinę progą gyvai debiutuoti būtent 

„Pažado“ pristatymo vakarą. Kontra-
bosininkai atliko minėtą L. Rimšos 
opusą (prisidedant kompozito-
riui su lūpine armonikėle) ir pa-
ties D. Bagursko parašytą impro-
vizaciją-išdailą sutartinės „Turėjo 
liepa“ tema. 

Tarp koncerto ir pokalbio lygia-
vertiškai balansavęs pristatymo 
vakaras buvo labai kompaktiškas 
ir kartu taikliai nurodė plokštelės 
esminius taškus. Pirmiausia, tai pir-
moji Lietuvoje kompaktinė plokš-
telė, pristatanti muziką išskirtinai 
kontrabosui. Šis instrumentas – čia 
ir solistas, ir lygiavertis ansamblio 

su fortepijonu narys (jo partiją ir 
įraše, ir koncerte atliko daugy-
bės atlikėjų scenos partnerė Indrė 
Baikštytė), ir aštuoniskart „pa-
daugintas“ tampa orkestru. Rei-
kėtų paminėti, jog solisto kryptis 
D. Bagursko veikloje nėra sulig šia 
plokštele atsiradusi naujiena – at-
likėjas neretai su įvairiais kolekty-
vais yra koncertavęs kaip solistas, 
interpretavo ne vieną XIX a. italų 
kompozitoriaus, kontraboso vir-
tuozo Giovanni Bottesini kūrinį 
bei kitų užsienio ir lietuvių auto-
rių opusus, kur kontrabosui tenka 
solisto vaidmuo. Taigi kompaktinė 
plokštelė „Pažadas“ – tarsi pirmas 
rimtesnis kontraboso solisto api-
bendrinimas, solidžiai pateikiant 
kontrabosininko kaip virtuoziško, 
ekspresyvaus, universalaus ir sava-
rankiško muzikanto įvaizdį. 

Kitas išskirtinis „Pažado“ aspek-
tas – įrašyta vien tik lietuvių auto-
rių muzika. Neabejoju, kad kūrinių 
kontrabosui paieška yra nemažas 
iššūkis. Susiduriant su tinkamo re-
pertuaro trūkumu, galimi keletas 
sprendimų, kuriuos ir išnaudojo D. 
Bagurskas. Tai kitoms sudėtims pa-
rašytų kūrinių aranžuotės bei naujų 
kompozicijų užsakymas. Beje, pri-
statymo vakarą kontrabosininkas 
pasakojo, jog A. Šenderovo „Sula-
mitos giesmes“ (originaliai sukur-
tas balsui ir fortepijonui, vėliau 
paties kompozitoriaus pritaikytas 
įvairioms kitoms sudėtims) aran-
žavo pats, be kompozitoriaus žinios, 
ir jam savą versiją parodė tik baigęs 
darbą. „Jis ant manęs supyko. Su-
pyko, kodėl anksčiau jam neparo-
džiau, kaip puikiai ši muzika gali 

skambėti su kontrabosu“, – prisi-
mena D. Bagurskas. Jis pabrėžė, kad 
plokštelėje pasirinko reprezentuoti 
lietuvių kūrybą, nes turime išties 
nemažai išskirtinių autorių, kurių 
muziką verta skleisti kuo plačiau, ir 
būtų nusikaltimas tokį lobyną slėpti. 
Tad kokią muzikos kontrabosui pa-
noramą mums pateikia „Pažadas“?

Plokštelė aprėpia lietuvių autorių 
muziką, parašytą nuo 1973 m. iki 
naujausių, šių metų kompozicijų. 
Simboliška, kad pirmas ir pasku-
tinis takeliai – tarsi ramstis į tra-
diciją. „Pažadą“ pradeda vyriausia 
čia įrašyta kompozicija – G. Kupre-
vičiaus Preliudas M K. Čiurlionio 
atminimui (1973), neoromantiškai 
ataidintis pirmojo mūsų profesi-
onalaus kompozitoriaus dvasią, o 
vainikuoja D. Bagursko improviza-
cija sutartinės „Turėjo liepa“ tema 
(2019). Kiti kūriniai parašyti maž-
daug 30-ies metų laikotarpiu iki pat 
šių dienų ir chronologiniu požiūriu 
išdėstyti kontrasto principu: kiek 
senesnės, praeito amžiaus pabai-
gos kompozicijos gretinamos su šio 
dešimtmečio opusais. Šalia Vytauto 
Barkausko Sonatos kontrabosui ir 
fortepijonui, op. 84 (1987), atsiduria 
Deniso Grotskio „Urban Movements“ 
(2011), šalia A. Šenderovo „Sulami-
tos giesmių“ (1992) – J. Mieželytės 

„Gravity“ (2019), šalia Arvydo Malcio 
„Šauklio“ (1997) – Gedimino Gelgoto 
„Sanctifaction“ (2017). 

Kruopštus kūrinių pasirinkimas 
džiugina atveriama kontraboso ga-
limybių – tiek techninių, tiek eks-
presijos – palete. Tokie kūriniai 
kaip A. Šenderovo „Dvi Sulamitos 
giesmės“ stulbina – čia kontrabosas 

gali skambėti itin dainingai; nors ir 
yra iš tos pačios instrumentų šei-
mos kaip smuikas, altas ir violon-
čelė, kurie įprastai tapatinami su 
melodingumu ir lyrikai palankiu 
tembru, kontrabosą tokios asoci-
acijos įprastai aplenkia, paliekant 
jam boso funkciją. Tačiau šis kūri-
nys, taip pat kai kurie V. Barkausko 
Sonatos fragmentai, D. Grotskio 

„Urban Movements“ pirmoji pusė 
ar G. Gelgoto „Sanctifaction“ (kon-
certe kartu muzikuojant autoriui) 
fragmentai įtaigiai primena, kad 
kontrabosas – tai dainingosios vio-
lončelės „brolis“. Kita vertus, plokš-
telėje netrūksta ir aštresnę šio ins-
trumento pusę akcentuojančių 
momentų. Ir „Gravity“, ir „Šauklyje“ 
ar „Sanctifaction“ kontrabosas nau-
dojamas perkusiškai, pabrėžiant 
griežtą muzikos ritmo pulsaciją ir 
žemuosiuose tembruose atsiveriantį 
instrumento skambesio grubumą. 

O kalbant apie pačios plokšte-
lės esminius taškus, ji neabejoti-
nai neša nuspėjamą, bet dėl to ne 
mažiau vertingą ir svarbią žinią – 
siekiama populiarinti muziką kon-
trabosui, akumuliuoti jos atgimimą, 
skatinti kūrėjus atsigręžti į šį ins-
trumentą ir plėsti repertuarą. Kaip 
pamatėme pristatymo vakarą, ta-
lentingų ir entuziastingų kontra-
bosininkų Lietuvoje netrūksta, o ir 
studentų būrys auga. D. Bagursko 

„Pažadas“ – simbolinis, tai tarsi pra-
džia, žadanti tolesnį augimą. Įsiti-
kinome, kad erdvės atsiskleisti šio 
instrumento atlikėjams ir kompozi-
toriams tikrai yra, tad belieka tikė-
tis, kad pažadas išsipildys.

Bagdonavičius (tenoras), Andrius 
Apšega (baritonas), Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras (meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Modes-
tas Pitrėnas). Auksinės sukakties 
nuotaiką stiprino Barboros Giliūtės 
videoprojekcijos, iliustruojančios 

„Carmina burana“ muziką. 
Kauno valstybinis choras pasau-

liui Lietuvos vardą skelbė tada, kai 
to labiausiai reikėjo, kai mūsų ša-
lis vadavosi iš sovietų imperinių 
gniaužtų. Nuo Norvegijos fiordų 
iki Rusijos platybių, nuo Ispanijos 
iki Afrikos, nuo Italijos miestų iki 
Egipto, nuo Graikijos iki Argenti-
nos Andų choras dainavo apie šalį 
Baltijos jūros pakrantėje, rodė jos 
gyvybingumą ir tvirtą nusistatymą 
gyventi laisvai.

Kruopštus pasirengimas pasi-
rodymams – pagrindinis Kauno 

valstybinio choro credo. Choris-
tams koncertas – ne rutina, ne dar-
binės veiklos pristatymas ar atas-
kaita, o maksimalus savo pastangų 
sutelkimas, rimtas nusiteikimas, 
didžiulis susiklausymas. Choristai 
dainuoja susikaupę, seka kiekvieną 
dirigento mostą, gerbia prieš juos 
stovinčius maestro ir publiką, aki-
mirksniu geba prisitaikyti prie par-
tnerių. Šias kolektyvo savybes lemia 
ir jų atliekamas repertuaras: mišios, 
requiem, sudėtingiausios oratorijos, 
kantatos, operos... Trumpai tariant, 
būties, o ne buities muzika. Choras 
yra parengęs neįtikėtiną kiekį – apie 
200! – monumentalių vokalinių-
instrumentinių veikalų. Kolektyvo 
atliekami, jie skamba spalvingai, 
veržliai, dinamiškai.

Kiekviena Kauno choro balsų 
grupė turi savo spalvą, atspalvius, 

niuansus. Choro sopranai yra 
skambūs, paslankūs, ryškūs, ta-
čiau neįsitempę; altai – aksominiai, 
minkšti, gilūs; tenorai – labiau dra-
matiški nei lyriniai, o bosai raiškūs 

it vargonai. Visi šie balsai jungiasi 
į nedalomą visumą, panašiai kaip 
sodrios spalvos papildo viena kitą 

Donatas Bagurskas

Nuot ra u ka i š  a sme ni ni o  a rchyvo

N u k elta į  3  p s l .

Kauno valstybinis choras R. Koncev ičiaus  nuotr .
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Trisdešimt liturginių metų
„Schola Gregoriana Vilnensis“ koncertas Šv. Ignoto bažnyčioje

M u z i k a

Eglė Šeduikytė

Prieš trisdešimt metų, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo iš-
vakarėse, 1989-aisiais, Atgimimo 
sukeltos bangos nuvilnijo per vi-
sus Lietuvos miestus, atverdamos 
šventovių duris laisvės išsiilgusiems 
žmonėms. Kūrėsi bažnytiniai kolek-
tyvai, būrėsi chorai, vargonais sus-
kambo ne tik koncertinė, bet ir sa-
krali muzika. Vienas iš reikšmingų 
įvykių 1989-ųjų gegužę, netrukus 
po Vilniaus arkikatedros atgavimo, 
buvo grigališkojo choralo giesmi-
ninkų vyrų grupės „Cantores cho-
rales capellae S. Casimiri“, puoselė-
jančios išskirtinai tradicinio Romos 
katalikų bažnyčios liturginio griga-
liškojo choralo giedojimo tradiciją 
Lietuvoje, susikūrimas. Nuo 1991 m. 
į choralo grupę įsiliejo ir moteriški 
balsai, o nuo 1994 m. giedotojai per-
sivadino į „Schola Gregoriana Vil-
nensis“. Lemtinga buvo ir pačioje 
Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo pradžioje, 1990-aisiais, cho-
ralistų kelionė į Solemo (Solesmes) 
benediktinų abatiją Prancūzijoje. 
Nuoširdus jų domėjimasis šios 
regulos vienuolių praktikuojama 
grigališkojo choralo giedojimo 
tradicija ir užsimezgusi draugystė 
paskatino prancūzų vienuolius 
įkurti savo bendruomenę Lietu-
voje. Taip gimęs Šv. Benedikto vie-
nuolynas Palendriuose yra nuola-
tinė „Schola Gregoriana Vilnensis“ 
narių lankymosi, giedojimo tobu-
linimo ir dvasinių rekolekcijų bu-
veinė. Du Palendrių vienuoliai yra 
buvę „Schola Gregoriana Vilnensis“ 
giesmininkai.

Nuo grigališkojo choralo giedo-
jimo grupės susikūrimo kolektyvui 
vadovavo jos įkūrėjas, Vilniaus dai-
lės akademijos absolventas archi-
tektas Dainius Juozėnas, muziko-
logė, vargonininkė Živilė Stonytė 
bei kompozitorė Daina Adamke-
vičiūtė. Tarp „Schola Gregoriana 
Vilnensis“ steigėjų buvo ir choro 
vadovas Romualdas Gražinis, 

muzikologas dr. Jonas Vilimas, di-
rigentas Rolandas Muleika. 1992 m. 
įkurta Vilniaus šv. Kazimiero griga-
liškojo choralo studija nuo 1993 m. 
organizuoja meistriškumo kursus, 
grigališkojo choralo savaites, kon-
certuoja, leidžia muzikos įrašus, pu-
blikuoja leidinius, bendradarbiauja 
su kitomis Lietuvos ir užsienio gri-
gališkojo choralo studijų asociaci-
jomis, chorais ir vienuolių ben-
druomenėmis. Su šiuo grigališkojo 
choralo giesmininkų kolektyvu 
bendradarbiavo bažnytinei muzikai 
neabejingi vargonininkai Bernar-
das Vasiliauskas, Audra Telksnytė, 
Balys Vaitkus, Dovilė Savickaitė, In-
drė Gerikaitė, Eglė Rudokaitė, Kris-
tina Karpuk, taip pat ir šių eilučių 
autorė. Nuo 2011 m. chorui talkina 
improvizuojanti ir puikiai liturginę 
muziką interpretuojanti vargoni-
ninkė Agnė Petruškevičiūtė.

Šventiška 30-ies metų „Schola 
Gregoriana Vilnensis“ gyvavimo 
ir kūrybinės veiklos sukaktis spa-
lio 26 d. buvo pažymėta įspūdingu 
koncertu Šv. Ignoto bažnyčioje. 
Grigališkojo choralo giesminin-
kams dirigavo vienas žinomiausių 
Europos grigališkojo choralo auto-
ritetų, Katalonijos konservatorijos 
profesorius Juanas Carlosas Asen-
sio iš Ispanijos. Jis nuo vaikystės 
yra susijęs su grigališkuoju choralu, 
giedojo benediktinų vienuolyno, 
įsikūrusio  Ispanijos pilietinio 
karo memoriale – Escolanía del 
Valle de los Caídos – berniukų 
chore, glaudžiai bendradarbiauja 
su Solemo benediktinų vienuolynu. 
Jau du kartus lankėsi Lietuvoje, kur 
2015 ir 2016 m. vadovavo grigališ-
kojo choralo kursams Marijam-
polėje. Neįprastu ir kerinčiu deri-
niu su viduramžišku monodiniu 
grigališkuoju giedojimu koncerte 
skambėjo džiazinės improvizaci-
jos choralo giesmių temomis, jas 
atliko Janas Maksimovičius (sak-
sofonas) ir Dmitrijus Golovanovas 
(klavišiniai).  

Koncerte nuskambėjusi pir-
moji improvizacija neprognozavo 

koncerto, kuriame bus giedami li-
turginiai ir Šventojo Rašto tekstai. 
J. Maksimovičiaus ir D. Golova-
novo improvizacija veikiau kėlė 
asociacijas su gamtos ir dan-
gaus erdvėmis ar poilsiu prie jū-
ros, skraidant žuvėdroms vėjyje. 
Saksofono ir elektroninio for-
tepijono garsų gūsiai liejosi ir 
sklandė užpildydami bažnyčios 
navas ir rezonavo netikėto įspū-
džio apimtų klausytojų krūtinėse. 
Gal todėl dar ryškiau ir dar labiau 
jaudinanti atrodė link altoriaus 
einanti šio šventinio vakaro šei-
mininkų – grigališkojo choralo 
giesmininkų – eisena. Tylant 
improvizacijai ir choralistams 
perėmus saksofonu varijuotos 
advento įžangos giesmės temą 

„Ad te levavi“ („Į Tave kėliau savo 
sielą“) subtiliai skambėjo jos ori-
ginalas. Po įžanginės giesmės iki 
kitos instrumentinės improviza-
cijos buvo giedamos Kalėdų, ga-
vėnios, Didžiosios savaitės ir Ve-
lykų liturginės giesmės. 

Nuostabu buvo matyti ir gir-
dėti giesmininkų ir jiems diriga-
vusio Juano Carloso Asensio įsi-
klausymą vienas į kitą, jų vieningą 
kvėpavimą, o gestais piešiama or-
namentika atrodė tarsi vienbalsio 
giedojimo vizualizacija ir liejosi į 
organišką visumą su grigališkojo 
choralo jubiliacijomis. Paskutinio 
choralo „Jubilate Deo“ („Visi kraštai, 
džiaugsmingai giedokite Dievui“) 
temą vėl tęsė ir varijavo saksofonas 
bei klavišiniai. Aksominis, kartais 
metalu žėrintis saksofono tembras 
skleidė šventinę nuotaiką, kuria ga-
lėjo mėgautis ir džiaugtis pagrindi-
niai šio vakaro dalyviai. 

Pailsėję, klausydamiesi improvi-
zacijų, „Schola Gregoriana Vilnen-
sis“ giesmininkai tęsė savo šventinį 
koncertą. Toliau skambėjo Mišių 
dalys ir eilinio laiko giesmės, pa-
kaitomis perimamos tai moterų, 
tai vyrų balsų, paskutinėse Devin-
tinių (komunijos) bei Naktinės li-
turgijos valandų giesmėse susilie-
jusios į darnų bendrą giedojimą. 

Užbaigiant paskutinę Naktinės li-
turginės valandos giesmę „Nunc di-
mittis“ („Dabar gali, Valdove“), iš 
už giesmininkų nugarų pasigirdo 
vargonų garsai, nuo tylaus registro 
ir retos faktūros vis stipriau įsilie-
dami į bendrą skambesį. Tai buvo 
netikėta ir todėl dar įspūdingiau at-
likėjų nematantiems klausytojams. 
J. Maksimovičiaus ir D. Golovanovo 
duetas iki griausmingų sąskambių 
išplėtojo giesmės temą, sukelda-
mas virpulį ir klausytojų, ir pačių 

„Schola Gregoriana Vilnensis“ gies-
mininkų širdyse.

Matyt, neatsitiktinai šiam šven-
tiniam koncertui buvo pasirinkta 
Šv. Ignoto bažnyčia, kurios švari, 
balta erdvė, neperkrauta baroko 
puošnybėmis, it in derėjo su 
skaidriomis grigališkojo choralo 
monodijomis, kylančiomis link 
bažnyčios lubų freskų, vaizduo-
jančių dangų, žvaigždes ir kitus 
dangaus kūnus. Vienintelės baž-
nyčios puošmenos – kuklūs medi-
niai angelai, sėdintys ant altoriaus 
apsidės karnizų ir aukštų kolonų 
viršaus, tyliai besiklausantys gies-
mių. 1622–1647 m. pastatyta bazi-
likinė ankstyvojo baroko stiliaus 
Šv. Ignoto bažnyčia smarkiai nu-
kentėjo nuo gaisrų, daugybę kartų 
rekonstruota, buvusi vyskupijos 
kapitulos archyvu, vėliau pa-
versta karininkų klubu, o sovie-
tmečiu buvo netgi pritaikyta kino 
studijai. Neatpažįstamai suniokota, 
kadais buvusi nuostabaus grožio 
Šv. Ignoto bažnyčia 2001–2004 m. 
buvo dar kartą rekonstruota ir per-
duota pagrindiniam kariuomenės 
Ordinariatui.

Kodėl visgi taip gera sustoti, 
suklusti ir nurimti po bažnyčios 
skliautais skambant grigališkajam 
choralui? Turbūt todėl, kad šios 
giesmės, kuriose yra apmąstomi 
liturginiai tekstai, atskleidžia jų 
gelmę ir skleidžia sielos ramybę. Pa-
nyrant sykiu su giesmininkais į šią 
muzikinę liturginės maldos išraišką, 
sustoja laikas. Nurimus bet kokiam 

skubėjimui, grigališkojo giedojimo 
monodija nukelia į dar nepasida-
lijusios Bažnyčios ir visos Vakarų 
muzikos istorijos raidos pradžią. 
Tai pirmojo krikščioniškojo tūks-
tantmečio katalikų liturginės mal-
dos forma. Šis giedojimas, prasi-
dėjęs ankstyvuoju krikščionybės 
laikotarpiu, I–IV a., VI a. jau buvo 
galutinai susiformavęs. Melodija ir 
jos atlikimas padeda giesmininkui, 
taip pat ir klausytojui, įsigyventi į 
teologinę giedamo teksto, o kartu ir 
liturginio vyksmo prasmę. Ne vel-
tui daugelis Bažnyčios Tėvų pabrė-
žia, jog giedojimas yra aukščiausia 
Dievo garbinimo forma, o grigališ-
kojo giedojimo mokymas sietas su 
teologijos studijomis. 

Sekmadienį aukotose šv. Mi-
šiose už Arkikatedros choralistų 
bendruomenę, kuriose giedojo 
patys choralistai ir jų bičiuliai 
(vargonavo Agnė Petruškevičiūtė 
ir Pascalis Caldara iš Miuncheno), 
vyskupas augziliaras Darius Trijo-
nis homilijoje kalbėdamas apie ne-
paprastą grigališkojo choralo po-
veikį, cituodamas popiežių emeritą 
Benediktą XVI, priminė, jog ir šv. 
Augustino atsivertimą lydėjo ne 
tik Dievo Žodžio klausymas, bet 
ir psalmių bei himnų giedojimas, 
jo girdimas šv. Ambraziejaus vado-
vaujamose liturginėse apeigose. O 
prancūzų poetas Paulis Claudelis 
įtikėjo Kalėdų Mišparuose, klau-
sydamasis giedamo „Magnificat“. 
Taigi jau dvidešimt amžių skai-
čiuojantis monodinis grigališka-
sis choralas bei iš jo išsivysčiusi 
daugiabalsė liturginė muzika gali 
kartais stipriau paveikti nei koks 
tvirtas teologinis tikėjimo tiesų 
argumentavimas. Neatsitiktinai ir 
didieji genijai Johannas Sebastia-
nas Bachas ar Georgas Friedrichas 
Händelis naujai sukurtas kompozi-
cijas pasirašydavo: Soli Deo gloria 
(„Vienam Dievui garbė“). 

geriausių tapybos meistrų darbuose. 
Tokie balsai parengti atlikti sudėtin-
giausią muzikos repertuarą – Gus-
tavo Mahlerio, Giuseppe’s Verdi, Jo-
hanneso Brahmso, Ferenco Liszto, 
Sergejaus Rachmaninovo, vėly-
vuosius Ludwigo van Beethoveno 
kūrinius ir, žinoma, tapybiškiausią 
bei teatrališkiausią baroko muzikos 
genijų Georgą Friedrichą Händelį. 
Choras sėkmingai yra dainavęs ir 
pačius sudėtingiausius modernios, 
atonalios muzikos veikalus, tokius 
kaip Arnoldo Schönbergo „Gu-
rės dainos“ („Gurre-Lieder“), „Jo-
kūbo kopėčios“ („Die Jakobsleiter“), 

Viačeslavo Artiomovo Requiem, be 
abejo, lietuvių autorių programas.

Dabar net neįsivaizduojame, kad 
Kauno mieste nebūtų valstybinio 
choro. Jis egzistuoja tarsi savaime 
be įtampos ir pašalinių pastangų, 
o jo buvimas, nelyginant pats dai-
navimas, yra natūralus ir tiesiog 
būtinas.

Dažnai choro šlovė ataidi iš labai 
toli: svarbių festivalių, svetimų pilių, 
geriausios akustikos koncertų salių. 
Tačiau norintieji jį girdėti čia, Lie-
tuvoje, turi daugiausia galimybių. 
Choras ne tik dainuoja koncertų sa-
lėse, bet ir gieda bažnyčiose, o va-
sarą dar dalyvauja ir Pažaislio bei 
kituose festivaliuose. Kasdien vi-
durnaktį ir ryte per Lietuvos radiją 

girdime kolektyvo įdainuotą Vals-
tybės himną.

Jubiliejinių renginių keliai lap-
kritį nusidrieks į Maskvą, į Piotro 
Čaikovskio konservatorijos salę, vė-
liau į Jerevaną, Armėnijos operos ir 
baleto teatrą.

Nenuilstantis maestro, Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatas Petras Bingelis, va-
dovaujantis šiam sambūriui nuo pat 
pirmosios repeticijos 1969-ųjų spa-
lio 23-iąją, tik jam žinomais būdais 
savo chorą „spaudžia“, telkia, veda į 
jam vienam matomą aukštį, kol dai-
navimas virsta vos ne mistine garsų 
visata. Galbūt ne visada kūrinys taip 
suskamba. Bet taip buvo užsimota. 
Taip tęsiama.

Atkelta iš  2  psl .

I .- F . Jar ušev ičiūtės  n uotr .„Schola Gregoriana Vilnensis“ ir Juanas Carlosas Asensio
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Laisvų žuvėdrų klubas
Spektaklis „Žuvėdra (remix)“ „Menų spaustuvėje“

Aušra Kaminskaitė

„Vaikų ir gyvūnų scenoje neturi 
būti“, – šią nerašytą taisyklę, ne-
klausinėdami priežasčių, dažnai 
priimame kaip aksiomą. O pa-
klausę paprastai išgirstame, esą 
vaikų ar gyvūnų pasirodymas sce-
noje nieku gyvu netaps menu, nes 
vieni ir kiti nėra pakankamai sąmo-
ningi, kad atliktų vaidmenis, o ne 
tiesiog būtų savimi. Be to, trauk-
dami juos į sceną režisieriai neretai 
apgauna publiką: spektaklį, kurio 
meninė vertė abejotina, žiūrovo 
akyse gali pakylėti mielo vaiko ar 
gyvūnėlio pasirodymas, daugeliui 
bet kokiu atveju sukelsiantis teigia-
mas emocijas.

Kitas dalykas – nesunku pama-
nyti, kad vaikų ir gyvūnų įtrauki-
mas į spektaklį neatsiejamas nuo 
prievartos: vieni ir kiti yra pri-
klausomi nuo suaugusiųjų (pasta-
rieji labiau mėgsta „atsakomybės“ 
sąvoką), tad gali būti, jog į sceną 
patenka ne savo noru. Be abejo, ne-
stinga tai neigiančių pavyzdžių, ir 
čia vaikų bei gyvūnų situacija ski-
riasi. Kad ir kaip gražiai Maskvos 
kačių cirko kūrėjai pasakotų apie 
gyvūnėlių priežiūrą ir scenoje pa-
tiriamą laimę, sunku patikėti, jog 
katės savanoriškai pasiduoda re-
žisūrai ir lekioja ten, kur jas krei-
pia žmonės. Vaikų atvejis kitoks. 
Pamatę scenoje kūdikį galėtume 
drąsiai teigti, kad kūrėjai žmogų 
panaudojo kaip rekvizitą ir be jo 
paties leidimo. O kaip vertinti vyres-
nių – vaikštančių, kalbančių, sąmo-
ningų – vaikų pasirodymus?

Spalio mėnesį teatro realybė 
Lietuvoje privertė susitaikyti su 
mintimi, kad šiandien vaikai eina 
į profesionalią sceną. Vilniaus tarp-
tautiniame teatro festivalyje „Sire-
nos“ septyniolika vaikų ir paauglių 
skaitė Timo Etchellso pjesę „Naktis 

seka dieną“, o „Menų spaustuvės“ 
programoje „Atvira erdvė“ sep-
tyni vaikai interpretavo Antono Če-
chovo „Žuvėdrą“. Pirmuoju atveju 
jaunieji buvo pririšti prie skaitomo 
teksto ir aiškios formos, „choreogra-
fijos“. Antruoju – priešingai: forma 
pasirodė diktuojama pačių vaikų, jų 
interesų, gebėjimų, pomėgių. Kitaip 
sakant, Čechovo išrašytos Treplevo 
ir Ninos dramaturginės linijos tar-
navo tam, kad atskleistų pasirinktų 
aktorių charakterius.

Spektaklio „Žuvėdra (remix)“ re-
žisierius Gediminas Rimeika teigė, 
kad statant spektaklį, kuriame vai-
dina vaikai, svarbiausia yra žaisti. 
Čia dera priminti, kad žaidimas yra 
kone tapatus vaidybos procesui – 
spektaklio kūrėjai susitaria, kas 
kokį vaidmenį atlieka, visi priima 
tokias pačias taisykles ir jomis va-
dovaudamiesi kuria savitą pasaulį. 
Tik – priešingai nei vaikų žaidi-
muose – sukurtas pasaulis turi būti 
reprezentuojamas jį stebintiesiems. 
Štai čia ir išryškėjo viena rimtesnių 

„Žuvėdros (remix)“, kurioje vaikai iš 
principo pasirodė solidžiai ir profe-
sionaliai, problemų. Bet apie viską 
nuo pradžių.

Į „Menų spaustuvės“ Kišeninę 
salę drauge su publika įeina sep-
tyni 8–11 metų spektaklio aktoriai – 
keturios mergaitės (Barbora Babic-
kaitė, Agnija Lysovskytė, Adelija 
Popovaitė, Mantė Žymantaitė) bei 
trys berniukai (Adolfas Baranskis, 
Miroslav Bobin, Vytis Norvaišas) 
ir prisistato kaip Ninos ir Treple-
vai. Skaičiusiems Čechovo „Žuvė-
drą“ tokie prisistatymai – kaip ir 
kitos atpažįstamos siužeto deta-
lės – neišvengiamai primena lengvą 
Čechovo pjesės parodiją. Taip nu-
tinka nelaimingas kūrybos ir meilės 
istorijas stebint per pradinių klasių 
moksleivių gyvenimo prizmę. Ki-
taip sakant, „Žuvėdroje (remix)“ 
vaikai žaidžia suaugusiuosius – ne 

vaidina, ne maivosi (tiesa, antrą 
premjeros dieną to išvengti nepa-
vyko, tačiau atrodo, kad maivymąsi 
lėmė ne režisieriaus nurodymai, o 
žmogiška – vaikiška – reakcija į vie-
toje ir laiku pasigirstantį publikos 
juoką), bet rimtai žiūri į savo kas-
dienes negandas. Šios gali kelti šyp-
seną: Ninos ir Kostios istorija patei-
kiama kaip nuostabi draugystė, bet 
vienas staiga nustoja bendrauti ir 
prisistato tik tada, kai jam prisirei-
kia; arba Ninos ir jos draugių Ninų 
istorija apie tai vienos, tai kitos iš-
metimą iš kompanijos. Tačiau kai 
kelios iš eilės papasakotos istorijos 
skamba taip, lyg būtų ištrauktos iš 
tavo pačios gyvenimo, prisimeni, 
kur glūdi „Žuvėdros“ psichologiš-
kumas: Čechovo užrašyti konfliktai 
tokie bendražmogiški ir netgi bui-
tiški, kad nieko keista, jog vieni 
pirmųjų pjesės pastatymų rėmėsi 
reikalavimais aktoriams prisiminti 
savo išgyvenimus ir juos naudojant 
kurti personažus. „Žuvėdroje (re-
mix)“ vyksta būtent tai, tik pjesė 
stipriai dekonstruota, o vaidinan-
čiųjų raiška – savalaikė. 

Prieš premjerą spaudoje pasiro-
džiusiuose tekstuose akcentuota 
svarbi spektaklio (ir Čechovo pje-
sės) linija – žmonių santykis su savo 
svajonėmis ir herojais. Kol kas ji 
nubrėžta blankiais punktyrais. Ne-
sunku suvokti, kad Miroslavas nori 
būti futbolininkas, o Mantė karjerą 
įsivaizduoja scenoje, tačiau kuo tai 
siejasi su santykius kvestionuojan-
čiomis scenomis ir kur paskęsta 
kitų penkių vaikų svajonės – lieka 
neaišku. Kur kas sėkmingiau nei 
vaikų žvilgsniai į ateitį jaunosios 
kartos nuotaiką ir interesus atsklei-
džia Billie Eilish kūrinių traktuo-
tės ir Agnės Matulevičiūtės muzika, 
kurios fone (arba jos diktuojami) 
jaunieji aktoriai su malonumu šoka, 
dainuoja, veikia. Tai aiškiu ritmu ir 
chaosu tuo pat metu pasižymintys 

kūriniai, kuriuos norisi susieti su 
matomais vaikų paveikslais: tvirti, 
savimi pasitikintys net tada, kai tu-
rėtų nusivilti, ir drauge nežinantys, 
kur eina, kiek jų norai prasmingi ir 
ar kiekvienas jų pasirinkimas tikrai 
yra pats teisingiausias šiame „gali 
turėti bet ką“ pasaulyje. Bet kol kas 
mes tik žaidžiame, tad visa tai tur-
būt skamba pernelyg rimtai.

Užtat į publiką „Žuvėdroje (re-
mix)“, manau, derėtų pažiūrėti kiek 
rimčiau. Dėl vaikų nuoširdumo 
spektaklyje puikiai išryškėja viena 
didžiausių nesėkmingo interakty-
vumo Lietuvos teatre priežasčių – žiū-
rovo, kaip mažiau žinančio, todėl 
išjuokiamo, traktuotė. Spektaklio 
pradžioje vaikai žiūrovų klausia, 
kas juos verčia nuobodžiauti 
teatre, ir kam nors vos prasižio-
jus visi pratrūksta maivytis: „bla 
bla bla…“ Vėliau vienas žiūrovas 
iškviečiamas kartu su Miroslavu pa-
spardyti kamuolį, tačiau galiausiai 
paliekamas besivejančiojo pozici-
joje, pabrėžiant, kad „mes žaidžiam 
be taisyklių“. Scenų prasmes interpre-
tuoti nesudėtinga, tačiau publikos at-
žvilgiu toks elgesys atrodo neteisin-
gas – žmonės paverčiami pajuokos 
objektu, nors geranoriškai sutinka 
su vaikų nurodytomis taisyklėmis ir 
prisiima nežinančiojo, bet darančiojo 
poziciją. Pirmuoju atveju interakcija 
apskritai nesėkminga – žiūrovai grei-
tai supranta, kaip bus sureaguota į 
jų komentarus, o vaikams kol kas 

nepavyksta iš tiesų apgauti, kad 
jau dabar jie klausysis ir nesimai-
vys; tačiau iš mandagumo ir grei-
čiausiai nenorėdami, kad vaikai 
jaustųsi nesaugiai, žmonės toliau 
apsimeta silpnesniais ir leidžia iš 
savęs juoktis. Šią sceną turėtų pa-
matyti visi Lietuvos teatralai, kad 
suprastų, koks pritemptas ir ne-
patogus dažnai atrodo jų santykis 
su publika interaktyviais momentais. 
Gera žinia – šiandien Lietuvoje turime 
profesionalų, kurie gali padėti spręsti 
šią problemą. Tik nenumanau, kiek 
profesionalių aktorių pasiryš moky-
tis klounados principų.

Stiprioji spektaklio savybė – adekva-
tus vaikų galimybių ir talentų įverti-
nimas. „Žuvėdros (remix)“ kūrėjai 
nebando pritempti vaikų prie savo 
sprendimų, bet sudaro sąlygas 
skleistis jų charakteriams, pomė-
giams ir interesams. Regis, toks me-
todas veikia, nes vaikai išties atrodo 
kuriantys naują pasaulį. Stebint 
pakankamai stiprų jų pasirodymą 
norisi reikalauti daugiau profesio-
nalumo – aiškesnės artikuliacijos, 
vaidmens linijos išlaikymo. Kol kas 
turbūt užtektų tiek. Žinoma, „Žuvė-
dra (remix)“ gali tiesiog pasikliauti 
žiūrovų atlaidumu vaikų atžvilgiu, 
tačiau kodėl nepasinaudojus talen-
tingais žmonėmis ir nepabandžius 
nutildyti teigiančiųjų, kad vaikai su 
profesionalia vaidyba neturi nieko 
bendra? Juolab kad pasaulyje esama 
teigiamų pavyzdžių.

Scena iš spektaklio „Žuvėdra (remix)“ D. P utin o n uotr .

Giedrė Kaukaitė

Spalio 30 d., Vėlines pasitinkant, 
fortepijonų salono „Organum“ sa-
lėje pianistas profesorius Jurgis 
Karnavičius skambino prancūzų 
kompozitorių kūrinius, programą 
pavadinęs „Grožio slėniu“. Gir-
dėjome Césaro Francko Preliudą, 
choralą ir fugą, tris Gabrielio Fauré 
noktiurnus (es-moll, op. 33 Nr. 1; 
Es-dur, op. 36 Nr. 4; Des-dur, op. 63 
Nr. 6) ir Maurice’o Ravelio fortepi-
joninį ciklą „Atspindžiai“. 

Gera klausytis stiprios romanti-
nės ir spalvingos impresionistų mu-
zikos, kai skambina intelektuali, 

harmoninga asmenybė, kuriai 
orumas ir išmintis – savaime 
suprantami, gyvenimo tėkmėje 
kantriai puoselėjami dalykai. Emo-
cijų pakilumas tuomet suskamba 
ne tik iš širdies, bet ir tauriai, ypač 
paveikiai, nestokojant brandaus fi-
losofinio žvilgsnio. Kūrinių temos 
buvo paskambintos išskirtinai dai-
ningai, tarsi „vokališkai“, podraug 
ypač raiškiai ir reljefiškai artiku-
liuojant. Žavėjo spalvų, kontrastų 
bei rafinuotų intonacijų žaismas, 
skoningas rubato, įvaizdžių ryš-
kumas, kaip ir virtuozo technika 
be menkiausios užuominos į savi-
tikslumą ar puikavimąsi. Tai buvo 
įsimintinas pavyzdys, kaip jautraus 

menininko valia išgrynina interpre-
taciją, atverdama švarų kūrinių pir-
mapradiškumą, pasiekdama brangų 
įspūdį, tarsi pažįstamą muziką gir-
dėtume pirmą kartą.

Šis rečitalis – vienas iš še-
šių koncertų ciklo „Fortepijono 
aukso amžius“, skirto pristatyti 
Lietuvos pianistų atlikimo meną, 
vakarų. „Organum“ salės kame-
rinę aplinką pamėgę išrankūs 
klausytojai, tą vakarą susirinkę 
pabūti tikro meno akivaizdoje, 
regis, jautėsi dvasios giminai-
čiais. Tokios nedidelių erdvių, 
jaukių sambūrių artumos ir džiu-
gesio manifestacijos vis dažnes-
nės. Jos viltingai žada grynuosius 

kriterijus saugoti, neapleisti, o 
išpažįstantiems tas pačias ver-
tybes – vieniems kitus remti ir 

Jurgio Karnavičiaus dvasios fortas
Mintys po pianisto rečitalio „Organum“ salėje

G. Puteikien ės  nuotr .

palaikyti. Tai be galo svarbu ir 
brangu kaskart labiau skubančių 
dienų laikais. 

Jurgis Karnavičius
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Š o k i s

„Pasiduok, atsiduok?..“ 
„Amžinybė ir viena diena“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre

Žilvinas Dautartas

Spalio 24-osios vakarą, maloniai 
pakviestas į Lietuvos nacionali-
niame operos ir baleto teatre vyku-
sią generalinę repeticiją (teatro ve-
teranams ir kitiems prijaučiantiems 
buvo suteikta galimybė pamatyti 
naujausią teatro darbą – Ritos Ma-
čiliūnaitės dviejų veiksmų šokio 
operą „Amžinybė ir viena diena“), 
iš pradžių pasijutau lyg nukeltas ne 
vieną dešimtmetį į praeitį. Besiren-
kančius žiūrovus intrigavo neįga-
liojo vežimėlyje be gyvybės ženklų 
sėdinti žmogysta. Kaip ir scenoje 
dėl kažkokio plakato susistumdę 
du žaliūkai, kurių pasistumdymas 
peraugo į nuožmią kovą. Tik kai 
plakatą nugvelbė trečiasis, tuo pla-
katu kviesdamas vis augančią minią 
į kažkokį renginį, pamaniau, kad 
naujausias kūrinys skiriamas Spalio 
perversmo (kiti tai vadina revoliu-
cija), įvykusio 1917 m. spalio 25 d., 
jubiliejui. Iš pradžių maniau, kad 
dėl plakato-lozungo grumiasi mo-
narchijos šalininkas ir liberalas, kol 
jų kova nepasinaudojo anarchistas 
revoliucionierius, o gal bolševikas, 
tačiau mano sarkastišką nepasiten-
kinimą labai greitai nustelbė vyks-
mas scenoje. Baletmeisteris Itzikas 
Galili stebėtinai subtilia, bet išraiš-
kinga choreografija atskleidė masi-
nės psichozės reiškinį, kai tarsi cu-
namis agresyviai nusiteikusi minia 
šluoja viską, kas pasipainioja kelyje, 
įtraukdama atsitiktinius praeivius 
į savo sūkurius. Pirmoji cunamio 
banga padaro didžiausią žalą, o įtū-
žusios minios bangos viena po kitos 
neša euforijos kupinus protestuo-
tojus į...? Nemanau, kad apimtieji 
ekstazės ir savo vertės pajautimo 
žino, kur jie bėga, ko jie reikalauja. 
Jiems to ir nereikia žinoti, pakanka, 
kad tai žino aktyvistai, visą laiką pa-
kurstantys aistras. 

Beje, Galili ne pirmas choreogra-
fas, bandantis panagrinėti šiais lai-
kais aktualią temą: masiniai nera-
mumai, protestai, minios agresyviai 
nusiteikusių nepatenkintųjų, lyg ir 
laukiančių mažiausios kibirkštėlės, 
kurią galima įpūsti į nebevaldomą 
gaisrą. Minios fenomenas žmo-
nijai nesvetimas nuo senų laikų. 
Tai puikiai pademonstravo Mau-
rice’as Béjart’as, 1959 m. pastatęs 
Igorio Stravinskio „Šventąjį pava-
sarį“, dar pagoniškosios Rusios ap-
eigose įžiūrėjęs masinės psichozės 
poveikį vienos idėjos ar tikslo su-
burtiems žmonėms. Prisiminkime 
ir sceną iš Krzysztofo Pastoro mūsų 
teatre statyto Sergejaus Prokofjevo 
baleto „Romeo ir Džuljeta“. Darbą 
baigė dar viena pamaina ir į gatves 
plūstelėjo pilka proletariato masė. 
Pilka tiesiogine ir perkeltine prasme. 
Ne ką spalvingesnė ir minia Mar-
tyno Rimeikio statytame „Procese“. 

Tik tos minios socialinis statusas 
aukštesnis – tai teisėtvarkos atsto-
vai, tad ir jų elgesys rafinuotesnis. 
Bet esmės tai nekeičia – tiek slavų 
protėvius, tiek Veronos gyventojus, 
baletmeisterio perkeltus į XX a. tar-
pukario Italiją, ir pagaliau Austri-
jos-Vengrijos imperijos pavaldinius, 
uoliai zujančius su popieriais ran-
kose, galinčiais lemti ir lemiančiais 
žmonių likimus, vienija toks pat no-
ras ar tikslas – būti kartu, susilieti su 
kitais, pajusti savo jėgą ir galią, ga-
limybę spręsti kitų likimus, mėgau-
tis ta euforija ir užplūdusiu adre-
nalinu. Ir nesvarbu, kur ta minia 
susirinko – Koliziejuje, Miuncheno 
stadione, Raudonojoje aikštėje ar 
Paryžiaus Eliziejaus laukuose, nu-
spalvindama juos oranžine spalva, 

– ji pasiruošusi viskam, tereikia tik 
ženklo, mosto, nurodančio kryptį. 
Visa laimė, kad „Amžinybėje ir vie-
noje dienoje“ į visa tai žiūrima su 
nemaža doze sveiko humoro – au-
gančią įtampą sušvelnina ir žmo-
gelis su laistytuvu rankose, tarsi 
pasiklydęs rūke, ir žmogysta neį-
galiojo vežimėlyje, dėl likimo iro-
nijos tampantys vos ne šėlstančios 
minios vedliais, atsidūrusiais puo-
lančiųjų nematomą priešą avan-
gardo smaigalyje.

Statytojų siūlomas žanras – šo-
kio ir vokalo mišinys – nėra nau-
jas. Juk vos ne nuo pirmųjų operos, 
kaip žanro, žingsnių ją lydėjo šokis, 
laikui bėgant išaugęs į savarankišką 
žanrą. Tik šiuo atveju šokis įgyja 
lygiavertį vaidmenį, jau nesitenkin-
damas intarpais, linksminančiais 
žiūrovus. Sunku pervertinti pa-
grindinio šio reginio „kaltininko“ 
indėlį, juk Galili – ne tik režisie-
rius, bet ir choreografijos, poemų, 
dekoracijų, kostiumų ir šviesos 
dizaino autorius. Tiesiog Barbė 
devyndarbė. Tiesa, ne visur reži-
sieriaus autorystė lygiavertė ir, ko 

gero, tai daroma sąmoningai, kad 
niekas nenustelbtų šokio. Jis šioje 
šokio operoje dominuoja besąlygiš-
kai. Jam tenka pagrindinis krūvis, 
ne tik fizinis, bet ir emocinis, labai 
ekspresyviai ir įtaigiai perteikiantis 
ir choreografo sumanymą, ir perso-
nažų charakterius. Norint išsamiau 
panagrinėti choreografo darbą, ne-
pakanka vieną ar du kartus pama-
tyti spektaklį. Čia ne klasikinis ar 
neoklasikinis baletas, kur žinoma 
arba nuspėjama judesių kompozi-
cija, jų seka, rankų ir kojų pozici-
jos. Čia gali pasikliauti tik nuojauta, 
kuri kartais nuveda į visiškai kitą 
pusę. Ko gero, tik choreografinio 
teksto autorius vienintelis žino, kaip 
tiksliai turi būti atliktas tas ar kitas 
judesys. Atsiradusi improvizacijos 
laisvė palengvina atlikėjų padėtį, 
bet apsunkina vertinimą, nes ne-
žinai, kam dėkoti už efektingą jude-
sių kombinaciją. Gal todėl ir masi-
niuose šokiuose pasigendi didesnio 

sinchrono. Tačiau bendras įspūdis 
dėl to nenukenčia.

Nenoriu menkinti kitų statytojų 
nuopelnų ir indėlio. Kompozitorės 
Mačiliūnaitės fundamentalų darbą 
vertins muzikologai – tikiuosi, pa-
lankiai. Muzikos vadovas ir dirigen-
tas Ričardas Šumila savo tempera-
mentu ir ekspresija ne tik neatsiliko 
nuo dinamiškos, veržlios choreo-
grafijos, bet ir ne mažiau įtaigiai bei 
išraiškingai vadovavo ir orkestrui, ir 
chorui, kurį puikiai parengė choro 
meno vadovas Česlovas Radžiūnas. 
Dramaturgė Ingrida Gerbutavičiūtė 
į klausimą, kas taps „Amžinybės ir 
vienos dienos“ dramaturgija, at-
sakė: „Priimami muzikos, režisū-
ros ir choreografijos dramaturginiai 
sprendimai. Mano rašoma drama-
turgija tiesiogiai siejasi su Itziko 
choreografija ir režisūra.“ Kiek su-
pratau, literatūrinis tekstas, išdėsty-
tas spektaklio programėlėje, turėjo 
iliustruoti tai, kas vyksta scenoje. 

Visa laimė, bent jau mano, kad šį 
tekstą perskaičiau jau po spektaklio, 
tad vyksmo metu niekas nesaistė 
manęs su dramaturgės kūryba. Tai, 
kas vyksta scenoje, galėjau vertinti 
pasiduodamas atlikėjų įtaigai. Jei 
kas kartais ir trukdė, tai poezijos 
fragmentai švieslentėje, tarsi ro-
dantys kryptį, kuria reikia eiti. Kol 
perskaitydavai, praleisdavai tai, kas 
vyksta scenoje. O gal tie poezijos 
fragmentai, tarsi impulso iškrovos, 
turėjo veikti mūsų mąstymą? Jei ta 
iškrova pasiekdavo mūsų pilkąją 
masę, mes labiau priartėdavome 
prie tiesos? Vis dėlto, kad ir kokios 
buvo statytojų inspiracijos, reginys 
pavyko. 

Sukrečiantis finalas tarsi vaini-
kuoja visą veikalą, kuriame susi-
pina gyvenimo džiaugsmas ir nevil-
tis, pasmerktumas ir prakeiksmas, 
nepadarytos klaidos našta ir atgaila. 
Ir amžinas tikėjimas, kad kada nors 
pasieksime Meilės Karalystę, žadėtą 
šviesų rytojų ar net Gerovės vals-
tybę. Juk poetas Itzikas Galili rašė: 

„Kaip lėtai mes žengėme / Dėvė-
dami istorijos neteisybę / Meilės 
Karalystės link.“ Pats finalas man 
asocijavosi su kažkokiomis litur-
ginėmis apeigomis, kai joms bai-
giantis aukojamas Žmogus. O gal 
tiesiog Žmogus sukniumba, gyve-
nimo sužlugdytas.

Ne kartą spektaklio metu švies-
lentėje pasirodydavo sentencija „Pa-
siduok, atsiduok ir gyvenk“. Puikiai 
pasirodžiusiam baleto kolektyvui 
siūlau vadovautis kita sentencija – 

„Nepasiduok, neatsiduok, bet gy-
venk“. Nes tas titaniškas darbas, dar 
kartą įrodantis, kad mūsų baletas 
profesionaliai gali šokti bet kokio 
stiliaus choreografiją, vertas tikro 
gyvenimo scenoje. Nenoriu minėti 
atlikėjų, nes jie visi, pradedant so-
listais ir baigiant paskutine korde-
baleto linija, nusipelnė aukščiausio 
įvertinimo. Jie – tikri profesionalai. 

Scena iš spektaklio „Amžinybė ir viena diena“

Scena iš spektaklio „Amžinybė ir viena diena“ M. Alek sos  n uotr aukos
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T e a t r a s

Baisu pasiklysti teatre ir nerasti durų
Apie šiuolaikinės scenos problemas 
Rimgailė Renevytė

Per keletą pastarųjų metų įsisiautė-
jus medijų kultūrai, Lietuvos teatre 
imta daug dėmesio skirti formos ir 
išraiškos priemonių kaitai. Pats sa-
vaime formos klausimas, siekiant 
išplėsti teatro ribas, visuomet rei-
kalingas, tačiau mes tapome pa-
radokso liudininkais: užuot šias 
ribas perbraižę, netrukus ėmėme 
jas tiesiog tirpdyti. Kurti nebe nau-
jas formas (nes bet kokia forma juk 
privalo turėti ribas), o veikiau pasi-
duoti beformiškumui. Kas nutinka, 
kai, užuot ieškojus konkrečios for-
mos tam tikram klausimui, temai 
ar reiškiniui apmąstyti, tiesiog tar-
pusavyje maišomos įvairios raiškos 
priemonės be aiškesnio mėginimo 
jas kaip nors sintezuoti, vien „trans-
liuojant“ pranešimą? Laisvai mani-
puliuodami raiškos priemonėmis 
į patį teatrą įprantame žvelgti tik 
kaip į dar vieną mediją ar dar vieną 
platformą, kurioje viskas gali vykti 
iškart – vienas elementas tuoj pat 
keisti kitą, visai kaip socialinių tin-
klų ar žinių portalų pirmuosiuose 
puslapiuose. Tai tapo tarytum anes-
tezine erdve, leidžiančia tuoj pat už-
simiršti ar nukreipti dėmesį. Tačiau 
gali kilti įtarimas, ar šios netradici-
nės meno sričių jungtys, žavėjusios 
savo nepriklausomybe, ilgainiui ne-
tampa tuo, kas galiausiai varžo ir 
teatro formų laisvę paverčia paties 
teatro nelaisve.

Žinoma, į laiko kaitą lengviau 
žvelgti retrospektyviai, kai praėjęs 
laikas pateisina intuiciją, o po ranka 
tarsi savaime atsiranda tinkami žo-
džiai įvardyti tam, kas jau patirta. 
Atrodo, ir dabar esame tame taške, 
į kurį žvelgti norėsis tik vėliau. Vė-
liau atsiras formulės ir matricos, lei-
džiančios ne tik suvokti, bet ir už-
rašyti šią įstrigusio laiko nuojautą. 
Jau senokai išsekus performanso 
efektui bei išbandžius postdra-
mos siūlomas teatro formas, tiek 
iš viešumoje pasigirstančių nuo-
monių, tiek iš nutylėtų nuojautų 
susidaro įspūdis, jog atsidūrėme 

akligatvyje – kur eiti toliau ir ar 
eiti toliau būtinai reiškia eiti tik 
pirmyn? Tačiau jeigu mūsų da-
bartis priklauso ateičiai, tai gal-
būt mūsų dabarčiai priklauso 
mūsų praeitis, kurią dabar ir iš-
gyvename? Juk net ir šiuolaiki-
nės užsienio teatro tendencijos 
liudija, jog, nori nenori, vis vien 
tenka atsigręžti į tai, nuo ko taip 
ilgai bėgome ir ką su tokia aistra 
bandėme sugriauti. Nes atsigrįžti 
dar visai nereiškia sugrįžti ir kar-
toti to paties. Vis dėlto pas mus 
tarp kartų ir požiūrių susidaręs 
vakuumas tam leidžiasi labai sun-
kiai – vieniems būtina pamiršti, 
kad galėtų prisiminti iš naujo, o 
kitiems – prisiminti, kad užmiršo.

Išjudinus visus teatro elementus 
pasirodė, jog išties nėra nieko, iš-
skyrus aktorių-atlikėją (o gal net at-
ėmus ir jį?), be ko negalėtų įvykti 
spektaklis. Bet net jei teatras ir gali 
būti bet kas, jau įsitikinome, jog 
tikrai ne bet kas gali būti teatras. 
Pasikeitusios pagrindinių teatro 
elementų funkcijos bei reikšmės 
savaime išplėtė paties teatro gali-
mybes: mirė autorius, todėl atsisa-
kėme dramos, kartu su drama mirė 
ir personažas, tad suskubome lai-
doti ir aktorius. Tačiau šie pasikei-
timai įgavo tokį pagreitį, jog, rodos, 
nutolo nuo savo pirminio ir paties 
svarbiausio klausimo – kas (dar) 
yra teatras, kuo ypatinga ši tamsi 
tuščia dėžutė, kaip ši (už)ribinė er-
dvė gali atverti ar sukurti tikrovę, 
kurioje visas kitas mūsų gyvenimas 
tebūtų vien prasta jos simuliacija. 
Tad galbūt ir teatrologams kartais 
gali (o gal ir turi) būti svarbiau ne 
vien apibrėžti teatro ribas, priskirti 
ar sugrupuoti reiškinius, kad šie ra-
miai nugultų teatro istorijoje (tai jie 
išties puikiai moka), bet veikiau pa-
svarstyti, kur link apskritai jie krypsta, 
kokią tikrovę išduoda, nuo kokios 
bėga ar kuriai tiesiog pataikauja.

Taupumo dėlei tai, apie ką kalbu, pa-
mėginsiu įvardyti prisimindama tris 
neseniai matytus spektaklius, skirtin-
gus požiūrio tašku ir teatro suvokimu. 
Vienas jų, „Fikcijos“, – tai Eimunto 

Nekrošiaus studento Adomo Juškos 
diplominis darbas Jaunimo teatro sce-
noje. Kitas – Aleksandro Špilevojaus 
spektaklis „12 gramų į šiaurę“, įvy-
kęs Vilniaus mažajame teatre. Tre-
čias – į tarptautinę teatro festivalio 
„Sirenos“ programą įtrauktas spek-
taklis „Taha. Poeto gyvenimas“. Tai 
trys skirtingos patirtys, trys skir-
tingi žvilgsniai.

„12 gramų į šiaurę“ primena, kad 
norima būti visur, bet pasiliekama 
tik kažkur paslaptingoje šiaurėje. 
Taip intensyviai išsireikšdamas per 
formą – tai gyvai atliekama muzika, 
klampus dramaturginis labirintas, 
keliasluoksnė scenografija ar į psi-
chologinę dramos struktūrą staiga 
įsiveržiantis judesys – režisierius 
sureikšmino išorės detales ir su-
kūrė ne laisvumo, o veikiau laisvės 
dirbtinumo atmosferą. Ne tik per-
sonažų, bet, regis, ir pačių aktorių 
(išskyrus gal tik Paulių Markevičių, 
kuriam šios būsenos nei nereikia 
vaidinti) laisvę kausto begalinė 
įtampa. Tačiau net jei ir iš šio dirb-
tinumo buvo galima sukurti dirb-
tinį dialogą su dirbtiniais žiūrovais, 
akivaizdu, tokio tikslo nebūta. Spek-
taklio kūnas, net ir būdamas visapu-
siškai įvairus, nesusijungia į vientisą 
organizmą – tyčia ir apgalvotai ar-
domas, laužomas ar priauginamas, 
jis praranda savo formą. Šis inten-
syvus ir mechaniškai vystomas mu-
zikos, šviesų, judesio ir teksto dari-
nys nesusijungia į organišką visumą, 

nes forma, kad ir kokia judri bei 
sudėtinga, galiausiai lieka tik forma, 
nebeturinti ko formuoti. Siekiant 
perinterpretuoti Ivano Vyrypajevo 
stilistiką, vis dėlto liekama ne prie 
dramaturginio stiliaus interpretaci-
jos, o prie jo imitacijos. Sunku su-
prasti, kas šįsyk pakenkė jautriam 
aktoriaus ir dramaturgo žvilgsniui 
prasiveržti pro savo paties režisū-
rinius sprendimus. Galbūt baimę 
klysti ir klausti užgniaužė autoriaus 
atsakomybė.

O „Fikcijos“ priminė daug teatre 
jau užmirštų dalykų: aktorių, perso-
nažą, scenos šviesą ir tamsą, šešė-
lius, pasitikėjimą žiūrovu. Pasirodo, 
reikia visai nedaug. Į erdvę, kurioje 
atsiduriama spektaklio metu, žiū-
rovas keliauja genamas smalsumo. 

„Čia, – kaip rašo Jorge Luisas Bor-
gesas, – pajutau viduje ir aplink 
mane kylant kažką nematomo ir 
neapčiuopiamo.“ Čia sapnuoja-
mas teatras, kuris pats yra sapnas. 
Būtent šis teatriškumas (bet ne te-
atrališkumas!) – stiprioji „Fikcijų“ 
pusė. Iš tuštumos išnirę Arūno Sa-
kalausko Rašytojo minčių pasau-
liai patį autorių priverčia tapti per-
sonažu. Visa tai lydi baimė, kurią 
Rašytojo veide tik dar giliau įrėžia 
jo sukurtos fikcijos. Galbūt nė ne-
pajutęs Juška čia gvildena ir paties 
teatro klausimą. Nors neišgyventas 
laikmetis dar sunkiai renka žodžius, 
teatro juslumas dabarčiai leidžia juo 
pasitikėti. Scenos pralaidumas vis 

Arūnas Sakalauskas spektaklyje „Fikcijos“  L . Vansev ičien ės  n uotr .

vien leidžia išgyventi šį laiką, net 
jei tai ir laikas, kai išgyventi tenka 
išgyvenimo skurdą. Ir net jeigu ši 
vizualinė dramaturgija dar sunkiai 
prisipildo jautrumo, vis dėlto reži-
sūrine estetika Juška mėgina orien-
tuotis į savo mokytojo Nekrošiaus 
teatro kalbą. 

Šįmet „Sirenas“ užbaigė palesti-
niečių spektaklis „Taha. Poeto gy-
venimas“, leidžiantis aktoriui likti 
vienam ir įsikūnyti į poeto Taha 
Muhammado Ali personažą. „Si-
renose“ šis spektaklis atsidūrė vei-
kiau dėl temos, nei dėl ypatingos 
teatro raiškos. Todėl nesvarbu, jog 

„Taha. Poeto gyvenime“ veikia ne 
šiuolaikinis personažas, atsiradęs 
jau po XXI a. teatrą blaškančių 
krypčių, o tik jo balsas iš anapus. 
Kur kas reikšmingesnis pasirodė ne 
personažo sampratos ar išraiškos 
nešiuolaikiškumas, o tai, jog pavei-
kiam spektakliui net ir šiandien vis 
dar pakanka vien tik aktoriaus ir 
personažo skurdybės. Ar tai reiš-
kia, kad net ir po visiškos teatro 
tikrovės griūties performanse mes 
vis dar galime leistis suvedžiojami 
aktoriaus? Nesiekdami nustebinti 
savo forma, „Taha. Poeto gyvenimo“ 
kūrėjai pasikliauja pasakojimu ir jį 
perteikti gebančiu pasakotoju. Iš 
pirmo žvilgsnio tarsi nesunku su-
prasti, kodėl daugumai šiuolaiki-
nių menininkų (režisieriaus sąvoka 
šiame kontekste vėlgi tampa pro-
blemiška) atrodo pernelyg pàprasta 
kuriant spektaklį scenoje palikti tik 
blyškioje šviesoje besiblaškančius 
personažus. Juk pati personažo sam-
prata šiandien kelia asociacijas tik su 
praeitimi ir neranda jokių būsimų 
savo pavidalų ateityje. Tačiau „Taha. 
Poeto gyvenime“ darsyk įsitikiname, 
jog neišspręsto ir pačiam sau palikto 
mūsų laikmečio žmogiškumo ge-
luonį užčiuopiantis kūrėjas gali 
naudoti bet kokias išraiškos prie-
mones. Bet jeigu teatro tyla reiškiasi 
begaliniu triukšmu, galbūt ištverti 
ją įmanoma tik išgirdus? Išeiti iš 
teatro – tik visiškai jame pasikly-
dus? Galbūt į ateitį belieka žvelgti 
tik kaip praeities liudininkui? 

M.K. Čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkursas

Lapkričio 8 d. prasideda VIII Tarp-
tautinis Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas, kuris tęsis iki lapkričio 
17 dienos. Didžiausios profesiona-
liosios muzikos varžybos Lietuvoje 
šiemet į mūsų šalį sutraukė per 60 
talentingiausių jaunosios kartos at-
likėjų nuo JAV iki Honkongo. 

Šiemet į renginį atvyks atlikėjai 
iš 22 valstybių: Austrijos, Belgijos, 
Čekijos, D. Britanijos, Estijos, Izrae-
lio, JAV, Kanados, Kinijos, Pietų 
Korėjos, Rusijos, Suomijos, Švedi-
jos, Vokietijos ir kt. Savo jėgas jame, 

žinoma, išbandys ir talentingiausi 
jaunosios kartos lietuvių pianistai.

Daugelis Tarptautinio M.K. Čiur-
lionio pianistų ir vargonininkų 
konkurso laureatų šiandien – žy-
mūs atlikėjai, koncertuojantys vi-
same pasaulyje. Praėjusio pianistų 
konkurso I vieta atiteko sėkmin-
gai tarptautinės karjeros siekian-
čiam lietuvių pianistui Robertui 
Lozinskiui, o tarp vargonininkų 
geriausia buvo pripažinta Mona 
Roždestvenskytė.

Konkurso organizatoriai tvirtina, 
kad jau 8-asis konkursas, nors ir 
tęs ilgametes tradicijas, pristatys 
ir keletą naujienų. Viena jų – var-
gonininkų finalininkų kelionė į 
uostamiestį. „Tęsime jau tradicija 
tapusias tiesiogines konkurso trans-
liacijas. Kaip rodo penkerių metų 

patirtis, organizuojant profesiona-
liosios muzikos konkursus, tiesio-
ginės transliacijos socialiniuose tin-
kluose ir interneto portaluose yra 
efektyviausias būdas plėsti audito-
riją. Tačiau pirmą kartą istorijoje 
vargonininkų finalas išsikels iš Vil-
niaus – šešių talentingiausių vargo-
nininkų pasirodymo konkurso fi-
nalą stebėti kviesime Klaipėdos 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuo-
lyno bažnyčioje. Labiausiai džiau-
giamės, kad pianistų ir vargoni-
ninkų susidomėjimas konkursu, 
tvirta partnerystė su Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademija, Lietuvos 
nacionaline filharmonija, Nacio-
naliniu radiju ir televizija mus dar 
tvirčiau telkia siekti pagrindinių 
konkurso tikslų – puoselėti bei po-
puliarinti Lietuvos atlikimo meno 

tradicijas, garsinti Lietuvos muzi-
kos genijaus kūrybą visame pasau-
lyje“, – pasakoja konkurso vadovas, 
VšĮ „Natų knygynas“ direktorius 
Vygintas Gasparavičius. 

Į Tarptautinio M.K. Čiurlionio 
pianistų ir vargonininkų konkurso 
žiuri visuomet kviečiami pasauli-
nės scenos specialistai. Šiais metais 
pianistus vertins žiuri nariai Pieras 
Francesco Forlenza (Italija), Ianas 
Fountainas (D. Britanija), Ilja Ivari 
(Estija), Petras Geniušas (Lietuva), 
Juris Kalnciems (Latvija), Jurgis 
Karnavičius (Lietuva) ir Rolandas 
Krügeris (Vokietija). Vargonininkų 
komisijai pirmininkaus Andrzejus 
Chorosinskis (Lenkija), žiuri dirbs 
Leopoldas Digrys (Lietuva), Chris-
tophe’as Mantoux (Prancūzija), Re-
nata Marcinkutė-Lesieur (Lietuva), 

Leonidas Melnikas (Lietuva), Mar-
tinas Sanderis (Vokietija) ir Juanas 
Paradellis-Solé (Italija). 

VIII Tarptautinis Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkursas vyks lap-
kričio 8–17 d. Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje, Vilniaus evan-
gelikų liuteronų bažnyčioje, Klaipė-
dos Šv. Pranciškaus Asyžiečio baž-
nyčioje, Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Lietuvos nacionalinėje filharmoni-
joje. Įėjimas į konkurso perklausas 
ir visus vargonų muzikos renginius 
laisvas. Bilietus į pianistų konkurso 
finalą lapkričio 16 ir 17 d. platina 
Lietuvos nacionalinė filharmonija. 

Daugiau informacijos – www.
ciurlionis.link

Rengėjų inf.

Anonsai
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D a i l ė

Pomirtinis gyvenimas
Tapybos ir fotografijos santykis Donatos Minderytės parodoje „Vartų“ galerijoje

Linas Bliškevičius

Kai buvo išrasta fotografija, apie tai 
išgirdęs tapytojas akademistas Pau-
lis Delaroche’as sakė: „Nuo šios die-
nos tapyba mirusi.“ Daugelį amžių 
mene dominavusią mimetinę tra-
diciją dabar buvo galima išpildyti 
pasitelkus technologiją. Ji pakeitė 
tapybą, nes šiai nebeliko prasmės 
tarnauti tikrovei, ir „jau 1855 m. 
Antoine’as Wiertzas pasveikino fo-
tografiją kaip tarpininką, kuris lei-
džia menininkams susitelkti į filo-
sofinius meno aspektus“. Paskelbta 
pirmoji tapybos mirtis reiškė, kad 
reprezentacijos funkciją geriau at-
liko pati gamta, piešdama ant jau-
traus paviršiaus. Bet fotografija vis 
dar stokojo spalvos ir neturėjo to, 
kas esminga tapybai, – subjekty-
viojo dėmens. Vaizduotę ir klaidas 
pakeitęs fotografinis faktas ištirpina 
charakterį, o dėl per didelio smul-
kmenų kiekio kūrybai nesuteikia 
mąstymui būdingo pavidalo – vieną 
akį turinti kamera neteisingai pertei-
kia suvokimą, nes „protas filtruoja 
ir akcentuoja“. 

Potencialą išlaikiusi tapyba pra-
dėjo veržtis į naujus klodus. Tuo 
metu meno formos akivaizdžiai 
keitėsi (ir ne vien dėl fotografijos). 
Eksponentiškai plintantis avan-
gardas ir kritiniai modernizmo 
postulatai leido disciplinai atrasti 
naujas formas. Bet dialogas nesidė-
liojo ir Osipas Brikas tekste „Foto-
grafija versus Tapyba“ (1926) toliau 
svarstė šių dviejų disciplinų santykį. 
Jis siekė pabrėžti, kad „tapybos už-
duotis nėra parodyti objekto tokio, 
koks jis yra, bet atkurti jį tapyboje, 
remiantis kitokiais, grynai tapybi-
niais dėsniais. [...] Tapytojai kuria 
paveikslus, kuriuose gamta ne ti-
riama, o paprasčiausiai yra pirminė 
idėjų varomoji jėga.“ Brikas, atsi-
žvelgdamas į fotografiją, suformu-
lavo tapybos programos kaitą: „Ta-
pytojas ne tik turi teisę keisti tikrovę, 
bet tai iš esmės yra jo pareiga, nes 
kitu atveju jis nėra tapytojas, bet 
prastas kopijuotojas – fotografas.“ 
Jau buvo aišku, jog šių dviejų disciplinų 
tikslai yra radikaliai skirtingi.

Ilgametė ir įvairialypė polemika 
niekaip nenumarino tapybos, ir 
nors pati fotografija formavosi kaip 
atskira meninė disciplina, joje sly-
pinti objektyvumo auros fiksacija 
sukūrė poreikį kurti autentišką, iš-
skirtinai tapybišką kalbą. Buvo sie-
kiama kritiškai apsibrėžti atmetant 
viską, kas turi kitų disciplinų liku-
čių, išsigryninti ir atrasti tai, kas yra 
esminga, priartėti prie Immanue-
lio Kanto atlikto žingsnio. Bet per 
pusę amžiaus išeksploatavus esmę 
ir sąmoningai kūrus ekspansyvų 
tapybinių formų lauką, išbandžius 
visą aibę raiškos formų ir stilių tei-
kiamų galimybių, vėl prisiminta 

tapybos mirtis. Menininkai vienas 
po kito veržėsi į kitas disciplinas, 
vis pasigirsdavo kalbos apie pasku-
tinį teptuko judesį, „nes čia daugiau 
nėra ką veikti“, o užsilikusieji prie 
teptuko vengė teršti savo paveiks-
lus fotografiniais vaizdais, lyg bijo-
dami sugrįžti į senovinį iliuziškumo 
kūrimą.

Tuomet išryškėjo poreikis suvokti 
žmogaus prisilietimo svorį – pa-
veikslas imtas suvokti kaip objek-
tas, kuriame užfiksuota lytėjimo 
metafizika. Tapyboje fiksuojama 
sąmonės veikimo reprezentacija 
ir vizualiai išreikšta dialektika lei-
džia fiksuoti filosofines idėjas. At-
rodo, kad šalia tokios nuostatos 
tapyba, kuri nuo pat fotografijos 
atsiradimo eksploatavo ją savoms 
reikmėms (pavyzdžiui, kaip eskizą), 
pradėjo atrasti sąmoningai išreikštą 
fotografinį vaizdą, nebeslėpti „sve-
timos“ medijos pėdsakų ir štrichus 
pripildyti esminguoju proto turiniu. 

Flirtas persikėlė į kitą lygį ir su-
sidomėjimas konceptualiu tokio 
posūkio potencialu nutraukė ilga-
metę amato gryninimo veiklą bei 
leido atsirasti Gerhardo Richterio 
paveikslui „Burna“ (1963). Tai buvo 
pirmasis jo tapybos darbas, atliktas 
pagal fotografiją. Tuo laikotarpiu iš 
naujo svarstyta tapybos istorija, jos 
mimetiškumo tradicija, kilo klau-
simai, ar realizmas gali pasiūlyti 
tapybai ką nors daugiau. Ir nors 
dominavo gestą išryškinanti, eks-
presyvi, konceptuali ar popartiška 
raiška, visur buvo pabrėžiamas su-
bjektyvumo arba socialinių, teori-
nių idėjų reprezentavimo dėmuo. 
Richteris pasinaudojo tokia prak-
tika kaip antstatu ir pasitelkdamas 
fotografiją, pamažu naikindamas 
ryškumą, figūrų kontūrą savaip 
atkūrė turinio įsikvėpusią pikto-
rializmo tradiciją. Jis savalaikiškai 
perkonstravo masinės vizualiosios 
kultūros triukšmą, kuris privalėjo 
būti permąstomas ir nutaurintas. 
Vaizdų įsismelkimas į kasdienybę 
negalėjo būti ignoruojamas ir atsi-
rado pertrūkio, adekvataus žvilgs-
nio troškulys. Tapybinė raiška 
galėjo pasiūlyti savo autentišką 
žvilgsnį, apskaldyti vizualines 
konvencijas ir veikti šalia masiškai 
reprodukuojamos tikrovės. Ji tapo 
minties žaidimų arealu, kuriame 
keliaujama per iškreipimus, tiks-
lių formų panaikinimus. Mimetiš-
kumo tradicijai, kaip atspirties taš-
kui, suteiktas aktyviai mąstomas 
fikcinis dėmuo. Pati tikrovė virto it 
teiginiu ir įsitraukė į meninės dia-
lektikos žaismą, kuriame išryškėja 
pozicijos tos tikrovės atžvilgiu. 

Richteris atskleidžia, jog panai-
kindamas ryškumą jis siekė „viską 
padaryti lygiavertiškai svarbų ir 
lygiavertiškai nesvarbų“. Jo tikslas 
buvo sukelti ne ekspresyvaus me-
niškumo įspūdį, bet „technologinį, 

glotnų, tobulą“ paviršių ir panai-
kinti nesvarbios informacijos per-
teklių. Jis pasirinkdavo fotografijas 
pagal jų turinį (nors yra tai neigęs), 
ieškodamas to, kas kelia prasmin-
gas ir asmeniškas asociacijas. Pačios 
fotografijos naudojimas ją redukuo-
jant išryškino žvilgsniui būdin-
gesnius efektus ir sujungė juos su 
suvokimu, su kuriuo dalinosi pa-
laipsniško informacijos praradimo 
konotaciją. Tapyba, anksčiau atme-
tusi deskripcinę ir reprezentacinę 
pusę, prisiminė ją ir pradėjo plė-
toti. Kitaip tariant, istorinė apibrėž-
tis per neigimą nesuveikė ir buvo 
sugrįžta prie idėjos, jog tapyba 
yra ne tik menas, bet vis dar ama-
tas, o fotografija tik prisidėjo prie 
suvokimo.

Suvoktą tapyba galima paliudyti 
ir galerijoje „Vartai“, kurioje buvo 
atidaryta Donatos Minderytės 
paroda „Vaizdinis vertimas“. Joje 
svarstomi skirtingų medijų klausi-
mai ir akivaizdu, jog čia yra geras 
balansas tarp tapybinės ir fotogra-
finės raiškos, malonus menamas 
santykis su istorine problematika, 
palikti ryškūs abiejų medijų tech-
nologiniai pėdsakai. Jau tiek kartų 
mąstyta, permąstyta ir numąstyta 
menininkės pasirinkta tema, bet 
dėmesys krypsta į svarstymą, jog 
daugelį metų vartytos problema-
tikos kontekste panaikinamas bet 
koks idėjinio naujumo poreikis. 
Apskritai atrodo, kad norėdamas 
padaryti kažką išties autentiško 
tik dar kartą eini kažkieno nuei-
tais keliais. Tapytojas tuomet pra-
deda skverbtis į atlikimo plotmę, 
ne į sudėtingumą ir permąstymą, 
bandymą iš naujo kartoti svetimas 
klaidas, o į redukciją, išgryninimą, 
aiškų ir protingą paprastumą, są-
moningą viso to suvokimą, siekiant 
tobulo rezultato. Tuomet kuriama 

forma yra ne idėjinė inovacija, o at-
likimas, kurio kriterijus – kokybė.

Donatos Minderytės paroda pa-
siekia kokybę. Visiškai suprantamas 
ir šios parodos anotacijos teksto 
autorės Eglės Ulčickaitės noras 
įkontekstinti mąstymui pasiūlant 
nuorodas, padedančias šią kūrybą 
interpretuoti. Atsitraukdamas nuo 
istorinio žvilgsnio (kuris savaime 
slepiasi bet kokiame meniniame 
žingsnyje), pradedi svarstyti jau-
nosios kartos taip mėgstamą foto-
grafijos perkėlimą į tapybinę plotmę 
elementariuoju būdu. Tačiau me-
nininkė iškelia subtilias problemas, 
o teksto ir pačios parodos santykis 
yra puikus (kaip tai retai nutinka). 
Prasmė, išraiška, perkėlimas, me-
chanika permąstoma dar ir dar, ir 
dar, bet galų gale svarbus pats re-
zultatas –  autentiška ir „aurą“ išlai-
kanti tapyba, kurioje žiūrovas gali 
gilintis ir į turinį, ir į tai, kaip jis 
pasirenkamas – koks yra autorės 
žingsnis, ar dominuoja fotografija, 
ar tapyba, koks jų santykis, kokie 
pėdsakai nurodo į vieną, kokie į kitą 
mediją, kiek pačios autorės, kaip as-
menybės, užfiksuota drobėse, kokia 
yra vertimo iš skirtingų komunika-
cijos būdų problematika. 

Malonų įspūdi palieka dvilypis 
vientisumas, pirmoji mintis su „po-
pierėliu“ rankose ir paroda akyse – 
turinys atitinka formą ir galutinis 
rezultatas kelia norą gilintis į rizo-
mas, kontekstus, istoriją. Tapyba, 
nors ir atrodo prėska, pablukusių 
spalvų, it atsitraukusi nuo ekspre-
syvumo, vis dėlto išlaiko šaunų ba-
lansą – štrichų pėdsakai palikti ir 
matomi priartėjus arčiau. Domi-
nuojantis fotografinis mąstymas 
vaizdais nesuprastina patyrimo, 
nes tapybos formatas, kompozicijų 
santykis su suvokėjui priklausan-
čio kūno mažumu ir pribloškiančia 

perryškinta redukcija, marškinių 
draperijų netobulumu išlaiko de-
markacinį santykį. Atrodo, kad 
Donata Minderytė puikiai žino, ką 
daro, ir viską apskaičiuoja. Rau-
donų akių efektu – fotografinės 
blykstės pėdsakais – ir asmenišku 
paveikslų turiniu, iškreipdama per-
cepcijas, menininkė lyg sustiprina 
apšvietimo efektą, kuris čia jau pri-
mena akimirką po atominės bom-
bos sprogimo, o to jutimas sutampa 
su paveiksluose slypinčio turinin-
gumo galimybių atsivėrimu.

Donatos Minderytės parodoje 
juntamas kūrybos brandumas. Ži-
noma, tai dar nereiškia, jog nebėra 
kur judėti. Autorės pasiekimai visiš-
kai nesustabdo nuo galimų jos kū-
rybos plėtojimo galimybių. Poten-
cialas niekada iki galo neišpildomas, 
atlikimas netampa iki galo tobulas. 
Tenka pabrėžti, jog šioje parodoje 
atsiskleidžia tikrasis potencialas, 
kurio jau dabar laukia meninin-
kės kolegos, norėdami toliau skai-
tyti kaip gerą knygą. Žvelgiant iš 
kitos perspektyvos, galima teigti, 
jog jau dabar puikiai apmąstomas 
istorinių ginčų kontekstas ir šian-
dien gebama produkuoti kokybišką 
tapybą. Būtent vizualumo reduk-
cija, atsiskleidžianti kaip prasmę 
kuriantis neišsakymas, kompozi-
cija ir jos sąmoningas fragmenta-
vimas, mastelis ir prisilietimo me-
tafizika, išlaiko mintį apie vertę ir 
tai, kad tapyba nesunaikino savęs, 
nemiršta ir vis dar mąsto apie save, 
savo medijos autentiškumą ir jos 
ryšį su amatu, istorija, sąmone ir ki-
tomis medijomis. Matyt, nuo XIX a. 
amžinai mirštanti tapyba yra tiesiog 
hipochondrikė.

Paroda veikia iki lapkričio 29 d.

Ekspozicijos fragmentas T. Ter eko n uotr .
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P a s a u l y j e

kuratorė Annegret Hoberg ir Vys-
badeno muziejaus kuratorius Ro-
manas Zieglgänsbergeris, pasirinko 
modernizmo dailės pristatymui ne-
būdingą strategiją: lygiagrečiai su 
kūrybos raida parodė ir biogra-
finę liniją, iliustruotą nuotrauko-
mis, tekstais: ankstyvasis laikotar-
pis Sankt Peterburge, išvykimas ir 
gyvenimas Miunchene, kelionės į 
Murnau miestelį, egzilis Šveicari-
joje ir poros išsiskyrimas. 

190 parodos kūrinių surinkti iš 
įvairių Vokietijos muziejų, priva-
čių kolekcijų; dauguma Veriovki-
nos paveikslų atkeliavo iš Šveica-
rijos, Askonos moderniojo meno 
muziejaus; ekspozicijoje ypač įspū-
dingai atrodė vilnietiškos temati-
kos paveikslai „Policijos postas Vil-
niuje“, „Šv. Onos bažnyčia“. Parodos 
pristatyme akcentuoti Veriovkinos 
nuopelnai Miuncheno meno scenai 
XX a. pradžioje, kai intelektuali dai-
lininkė savo salone subūrė naujojo 

meno kelių ieškančius avangardo 
menininkus, galerininkus, muzie-
jininkus. Išleisti katalogo variantai 
vokiečių ir anglų kalbomis; katalo-
gas prasideda citata iš Veriovkinos 
laiško, rašyto 1909 m. Kaune Jav-
lenskiui į Miuncheną. 

Paroda sulaukė didžiulio pu-
blikos susidomėjimo, į atidarymą 
susirinko daugiau kaip šeši šimtai 
žiūrovų. Miuncheno spauda plačiai 
aprašo „genialiosios poros“ parodą, 
į ją kviečia stendai visame mieste, 
metro stotyse, ji pristatoma kaip 
vienas svarbiausių šių metų Miun-
cheno meninio gyvenimo įvykių. 
Pripažinimas ir naujas požiūris su-
sijęs su feministiniu posūkiu me-
notyroje bei konkrečiai su „Len-
bachhaus“ muziejaus vadovybės 
kaita, naujos kartos direktoriumi 
dailės istoriku Matthiasu Mühlingu. 

Lietuvoje kol kas Veriovkinai 
taip gerai nesiseka. Teko nugirsti, 
kaip vienas mūsų kultūrininkas 

pavadino Marianą Veriovkiną 
„antrarūše rusų dailininke, neverta 
dėmesio“. Vyžuonėlių dvaras, ku-
riame ji leido jaunystės vasaras ir 
pradėjo kūrybos kelią, tebestovi ap-
leistas, Utenos savivaldybė tebeda-
lina pažadus juo pasirūpinti. Ma-
rianos Veriovkinos draugija šiemet 
jau šeštą kartą surengė Vyžuonėlėse 
tarptautinį dailininkų simpoziumą, 
inspiruotą Veriovkinos Paryžiaus 
pamokų; prie simpoziumo senbu-
vių Romualdo Balinsko, Sauliaus 
Dastiko, Andriaus Surgailio pri-
sijungė nauji dalyviai Meda Nor-
butaitė, Miglė Kosinskaitė ir kiti, 
o prancūzų dailininkai iš Bordo Isi-
dore Krapo ir Christophe Masse 
suteikė simpoziumui nepakarto-
jamą prancūzišką atmosferą. Nuo 
daugybės kitų Lietuvoje vasaromis 
rengiamų plenerų šis simpoziumas 
skiriasi prasminga istorinės vietos 
motyvacija ir kultūrine, eduka-
cine veikla. Marianos Veriovkinos 

Griuvo tvirtovė
Atkelta iš  1  psl .

Karina Simonson

Afrikos šalių dalyvavimo Veneci-
jos meno bienalėje istorija yra la-
bai nesena, prasidėjusi tik 2007 m. 
prieštaringai vertinamu Afrikos pa-
viljonu, siekusiu atstovauti viso že-
myno menui. Jis buvo organizuotas 
kaip 52-osios Roberto Storrso ku-
ruotos bienalės dalis ir finansuotas 
kongiečio kolekcininko Sindikos 
Dokolo. Nepaisant renginį lydėju-
sio entuziazmo ir postūmio jausmo, 
inicijavusio nacionalinių Afrikos 
paviljonų steigimą, jų išliko nedaug.

Afrikos žemyno ir jo diasporos 
meno indėlis buvo ypač išryškintas 
ir įtrauktas į bienalės darbotvarkę 
nigeriečio menininko ir kurato-
riaus Okwui Enwezoro dėka, jis 
2015 m. kuravo 56-ąją Venecijos 
bienalę pavadinimu „Visos pasau-
lio ateitys“. Bienalėje pasirodė kūri-
niai, pasakojantys apie besitęsiantį 
kolonizacijos poveikį, klimato kaitą 
ir migracijos kaip „krizės“ suvo-
kimo poveikį. Tačiau kitais metais 
Christine Macel iškelta tema „Viva 
Arte Viva!“ garbino menininkus ir 
„meną dėl meno“, taigi atitolino bie-
nalę nuo politinių apmąstymų.

Nemažai Vakarų meno kritikų 
skubėjo smerkti Afrikos nacionali-
nes vyriausybes, kad šios trumpare-
giškai nemato dalyvavimo Veneci-
jos bienalėje svarbos ir nusprendžia 
teikti prioritetą kultūros plėtrai 
savo šalyse, tačiau tam yra svarbių 
priežasčių. Pirmiausia, Afrikos pa-
viljonų organizatoriai turi dėti mil-
žiniškas pastangas, kad paviljonas 
būtų įgyvendintas be Venecijoje 

Ieškant gijų
Afrikos šalių paviljonai 58-ojoje Venecijos bienalėje

esančios infrastruktūros, kurią turi 
Vakarų valstybės, įskaitant nuola-
tinę vietą bienalėje, pastovius fi-
nansavimo šaltinius, vyriausybės 
paramą ir kitus privalumus.

Antra, norint suprasti Veneci-
jos vertę Afrikai, reikia suprasti 
šios bienalės modelį meno ekolo-
gijos kontekste ir jos gyvybiškai 
svarbią vietą šiuolaikinio meno 
rinkoje. Venecijos bienalė negali 
egzistuoti be simbiotinių ryšių su 
galerijomis, kurios veikia labai spe-
cifiniame meno rinkos sluoksnyje. 
Šios galerijos finansuoja meno kū-
rinių, kuriuos tikimasi parduoti, ga-
mybą ir padidina pristatomų me-
nininkų darbų kainas. Daugiau nei 
80 proc. visų menininkų atstovauja 
galerijos, dalyvaujančios „Art Ba-
sel“ ir „Frieze“ meno mugėse. Taigi 
norėdami, kad dalyvavimas Vene-
cijos bienalėje pavyktų, kandidatai 
iš Afrikos turi aiškiai suvokti, kad 
bienalė yra platforma, visiškai inte-
gruota į eurocentrinę meno rinką, 
ir turi prasmės tik šiame kontekste.

Trečia gana akivaizdi priežastis – 
nacionalinių prioritetų klausimas. 
Kam išleisti milžiniškas pinigų su-
mas paviljonams, kai žemyno meno 
mokykloms beviltiškai trūksta lėšų, 
o tolesnės absolventų darbo galimy-
bės yra labiau išimtis nei taisyklė, kai 
muziejai neturi biudžeto nacionali-
nėms kolekcijoms sudaryti, kai nėra 
nacionalinių galerijų tinklo ir t.t.

Šiemet Venecijos bienalėje iš 54 
Afrikos žemyno valstybių savo ša-
liai atskirais paviljonais atstovavo 
tik aštuonios – Egiptas, Dramblio 
Kaulo Krantas, Mozambikas, Seiše-
liai, Pietų Afrika ir Zimbabvė, o 

Gana ir Madagaskaras savo pavil-
jonus pristato pirmą kartą.

Ganos debiutas, kuruotas žymios 
šalies meno istorikės Nanos Ofo-
riatta Ayim, buvo laukiamas kaip 
įspūdingas žvaigždžių reginys, pri-
statant puikias El Anatsui instalia-
cijas, trijų kanalų Johno Akomfrah 
filmo projekciją ir Lynette Yiadom-
Boakye portretus. Lygiai taip pat aki-
vaizdus yra šių menininkų galerijų, 
sunkiasvorių Londono „White Cube“, 

„Lisson“ ir „October“ bei Niujorko 
Jacko Shainmano galerijų atsiradi-
mas tarp kitų tarptautinių žaidėjų. 
Jie ne tik pagrindiniai šių menininkų 
rėmėjai, bet ir tikrieji Ganos debiuto 
Venecijoje finansinės naudos gavėjai.

Apvalių formų paviljoną Arse-
nale, pavadintą „Ganos laisvė“, su-
kūrė žymus architektas Davidas 
Adajaye. Kiekvieno menininko 
kūryba eksponuojama elipsės for-
mos tarpusavyje sujungtose erdvėse, 
kurioms įkvėpimo semtasi tradici-
niuose Ganos statiniuose ir kurios 
tinkuotos iš Ganos atvežta žeme. 
Paviljono pavadinimas yra paim-
tas iš Emmanuelio Tettey Mensah 
dainos, sukurtos naujos tautos ne-
priklausomybės išvakarėse 1957 m., 
o jame menininkai nagrinėja tos 
laisvės palikimą ir trajektorijas. 

„Nacionalinis paviljonas gali būti gana 
tiesmuka idėja, jei jūs [Venecijoje] pra-
dėjote dalyvauti prieš 100 metų, – sakė 
Adjaye, – bet Ganai yra tik 60 metų 
ir ji mokosi būti tauta. Kuriant tą 
pasakojimą nacionalinis paviljonas 
yra tikrai svarbus.“

Bienalėje antrą kartą buvo pri-
statytas Mozambiko nacionalinis 
paviljonas. Kuratorės Lidijos Kostic 

Khachatourian kurta paroda „Pra-
eitis, dabartis ir laikas tarp jų“ sie-
kia parodyti neramią Mozambiko 
tautos praeitį ir to padarinius šian-
dieninėje visuomenėje. Šios temos 
interpretacijas pateikė trys šalies 
šiuolaikiniai menininkai – Gonçalo 
Mabunda, Mauro Pinto ir Filipe 
Branquinho, užaugę jau pokoloniji-
niame Mozambike tuo metu, kai jų 
šalis buvo įsitraukusi į vieną kruvi-
niausių praėjusio amžiaus pilietinių 
karų (1977–1992). Per savo meną jie 
tiria socioekonominę šalies būklę, 
analizuoja praeitį ir kelia klausimus 
dėl dabarties, apmąstydami ir per 
įvairias medijas interpretuodami 
parodoje smurtą, korupciją ir so-
cialinę neteisybę.

Nepaisant daugybės iššūkių be-
siruošiant dalyvavimui, Pietų Afri-
kos prisistatymas atrodo geriausiai 
parengtas, sudedant visas reikalin-
gas varneles buvimo Venecijos bie-
nalėje sąraše: visi pristatyti meni-
ninkai yra atstovaujami „Art Basel“ 
dalyvaujančių galerijų, paviljono 
pristatymą prižiūri profesionalūs 
viešųjų ryšių vadybininkai, vyksta 
edukacinės programos, surengta 
puiki VIP vakarienė. Pietų Afrikos 
paviljono tvarumas taip pat yra susi-
jęs su viešojo ir privataus sektoriaus 

bendradarbiavimu, kurį vykdo „Pi-
etų Afrikos paviljono draugai Ve-
necijos bienalėje“, ir atskaitomybe 
bei skaidrumu per atviro konkurso 
procesą, kurį parengė Pietų Afrikos 
meno ir kultūros departamentas.

Pietų Afrikos dalyvavimas 2019 m. 
bienalėje, pavadintas „Ir stipresni 
mes tampome“, yra skirtas dialogui 
užmegzti, naujam mąstymo būdui 
sukurti ir dabartinei šalies situacijai 
atskleisti, taikliai atliepiant daugelį 
šalies 25-erių metų transformaci-
jos kelio aspektų. Šiais metais ku-
ratorės Nkule Mabaso ir Nomusa 
Makhubu kartu su menininkais Di-
neo Seshee Bopape, Tracey Rose ir 
Mawande Ka Zenzile nagrinėja at-
sparumo ir pasipriešinimo temas, 
kylančias iš skaudžios šalies istorijos 
apie žemės nusavinimą, institucinį 
žinojimą, hegemoninius galios san-
tykius, šiandien ir toliau vykstančius 
šalies sociopolitinėje erdvėje.

Tad jei neturite galimybės apsilan-
kyti Akros galerijoje „1957“, Lagoso 
galerijoje „Omenka“ arba „Goo-
dman“ galerijoje Johanesburge, verta 
užsukti į Afrikos šalių nacionalinius 
paviljonus Venecijos bienalėje.

Tarptautinė Venecijos meno bienalė 
veikia iki lapkričio 24 d.

draugijos kova už Vyžuonėlių dvaro 
išsaugojimą dar nebaigta.

XX a. pradžios Miunchenas buvo 
pagrindinis tarptautinis dailininkų 
traukos centras Europoje, lenkęs 
Paryžių ir Berlyną. Anot statisti-
kos, jame gyveno per tris tūkstan-
čius dailininkų, nemažas skaičius 
tais laikais. Šiandien iš tos galybės 
kūrėjų dailės istorijoje išliko vos 

El Anatsui (Ghana) N. L ighter  n uotr .

keliolika vardų, tarp jų Marianos 
Veriovkinos. Paroda Miunchene 
yra jos pripažinimas ir puiki proga 
norintiems išvysti dailininkės pa-
veikslų originalus. Iki 2020 m. va-
sario 16 d. jie bus Miunchene, kovo 
mėnesį iškeliaus į Vysbadeno, vė-
liau – į Askonos meno muziejus. 
Nes parodos Lietuvoje, matyt, teks 
palaukti.

Parodos „Gyvenimo žmonės...“ atidarymas A. Surgail io  n uotr .
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Tarp inovacijos ir tradicijos
Tarptautinė juvelyrikos meno paroda „Gintaro kambarys“ Klaipėdoje

Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė

Violetos Adomaitytės juvelyrikos 
parodoje „Vanduo“ daug žydėjimo 
ir gausos, gamtos pilnatvės bei rafi-
nuotų, elegantiškų augalijos formų. 
Pratinantis prie jau belapio rudens 
ir artėjančios baltos žiemos tylos, 
augalijos gausos ženklai Adomai-
tytės kūriniuose nuteikia sentimen-
taliai ir jaukiai, gali ilgai grožėtis 
šiuolaikiškai interpretuojamomis 
žmogaus ir gamtos vienovės idėjo-
mis, augaliniu simbolizmu, įkūnytu 
menininkės kaklo papuošaluose, 
žieduose bei auskaruose.

Augalinio natūralizmo ir geo-
metrinių formų bei tūrių santykis 
organiškas, modernus, atspindin-
tis pasaulines šiuolaikinės juvely-
rikos tendencijas, kai dalis kūrėjų 
tarsi gręžiasi atgal, į praeitį, į juve-
lyrikos paveldą, ir šalia minimalisti-
nių, lakoniškų formų, urbanistinių 
tendencijų diktato paveiktų papuo-
šalų kolekcijų imasi kurti gamtos 
formų įkvėptus, individualizuotus 

Augalai, brangakmenių lašeliai ir vanduo
Violetos Adomaitytės paroda „Vanduo“ VDA galerijoje „Argentum“

ir savita simbolika pasižyminčius 
papuošalus. 

Nors Violetos papuošalai ir 
artimi inspiracijų šaltiniais to-
kiems art nouveau apoteozės ju-
velyrikos grandams kaip Rene 
Lalique, Henri Vever, Georges 
Fouquet, tai – jau modernios mo-
ters, derinančios ne tik roman-
tikės, idealistės, svajoklės, „fėjų 
ieškotojos“ bruožus, bet ir eman-
cipuotos moters charakterį, kurį 

moteriškumas, augalijos įkvėp-
tos formos bei dekoras tik papildo, 
sušildo, suteikia jai tik dar daugiau 
žavesio, pasitikėjimo savimi.

Papuošaluose tarsi jaučiama 
nuostata besąlygiškai priimti ir 
moterišką švelnumą, ir skubrų šiuo-
laikinio gyvenimo ritmą, kuriame 
moteris turi būti ne tik žavi, bet ir 
visokeriopai stipri, o tai puikiai už-
koduojama augalinių ir geometri-
nių formų dermėse.

Juvelyrė, parodoje eksponuojanti 
tris nedideles kolekcijas, vienai iš 
jų naudoja figmedžio lapų motyvo 
filigraną. Galiu pridurti, kad kar-
tais įsivaizduoju, kuo galėtų kve-
pėti rojus, dausos, – manau, kad 
figomis, nes fantastiškai kvepia ir 
pats figmedis, ir jo lapai, ir prinokę, 
sprogstantys medumi jų vaisiai... 
Tokias asociacijas kelia sidabriniai, 
karpyti, raityti figmedžių lapai, 
tampantys masyvios, bet ne sun-
kios koljė pagrindu. Tai juslingas 
papuošalas, tinkantis šiuolaikinės 
amazonės kaklui gražinti. 

Figmedžio, kitų medžių lapija, 
vynmedžio motyvai derinami su 
sidabro plokštelių pagrindu, kuris 
tarsi drobė ant porėmio fiksuoja-
mas ant lengvo ir lankstaus metali-
nio karkaso. Visai įdomus techninis 
sprendimas, kai iš pirmo žvilgsnio 
gana masyvios antkaklių konstruk-
cijos iš tikro sveria labai nedaug ir 
neturėtų varginti.

Migdolų žiedai pietų šalyse suf-
leruoja grožio laikinumą, o kartu ir 
prisikėlimą, atsinaujinimą, nes jie 

skleidžiasi pirmi, pirmi praneša 
apie ateinantį pavasario siausmą. 
Harmoninga, trapi penkių balkšvų 
žiedlapių žiedo taurelės forma su 
pagrindu susilieja kaip su kamienu, 
tvirtu pamatu, vėlgi liudijant mote-
riško prado trapumo ir stiprumo 
vienovę. 

Sidabras, baltas emalis, auksas, 
rubinai, safyrai, deimantai dera 
tarpusavyje, brangakmeniai nekon-
kuruoja su konstrukcijų formomis, 
augaliniais motyvais, o tarsi papildo 
visumą kaip „gyvybės syvų lašeliai“, 
rasos lašeliai, suteikdami dar dau-
giau gyvybės Violetos Adomaitytės 
kuriamiems papuošalams.

Parodoje tarsi kontrastas ro-
mantizuotai gamtos turtus, au-
gmenijos formas aukštinančiai 
kolekcijai eksponuojamos ir mi-
nimalistinės, 3D efektus primenan-
čios sagės, gaivios ir jaunatviškos 
bei paprastos tarsi vanduo puode-
lyje – mėlyno emalio vanduo sida-
bro kontūro puodelyje.

Paroda veikė iki lapkričio 7 d.

Kristina Pipiraitė

Pirmiausia įžengę į galeriją pama-
tome groteskišką, puikiai apšviestą, 
ant virvelės kybančią galvą. Ši siur-
realistinė pamėklė – Sandros Ma-
laškevičiūtės specialiai šiai paro-
dai sukurtas darbas „Gintaro akių 
šviesa“. Jis puikiai pasitarnauja pa-
grindiniam rengėjų tikslui – repre-
zentuoti šiandienos profesionalios 
gintaro juvelyrikos padėtį šalyje bei 
kitų Baltijos šalių kontekste per žy-
miausių šių dienų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos dailininkų kūrybą. Parodą 
surengė Lietuvos dailininkų sąjun-
gos Klaipėdos skyrius kartu su Ma-
žosios Lietuvos istorijos muziejumi, 
čia ji ir rodoma (Didžioji Vandens 
g. 2, 3 a.).

Kas vyksta profesionalios gintaro 
juvelyrikos diskurse šiandien? Aki-
vaizdu, kad merdėjimas. Jį įtikinamai 
atspindi darbų sukūrimo datos – da-
lis jų nėra net pastarojo penkmečio. 
Tad ši paroda – galimybė dar kartą 
išvysti jau matytus žymiausių Lie-
tuvos juvelyrų, kartais dirbančių 
ir su gintaru, darbus. Nors darbų 
amžių atsveria jauniausių parodos 
dalyvių kūrybiniai ieškojimai, dalį 
autorių kol kas tegalima pagirti už 
drąsą dalyvauti renginyje: Unos Mi-
kudos medaliai „Dėkoju už jūsų ke-
lią“ pasirinktų medžiagų derinimu, 
forma ir proporcijomis sudomina, 
bet visiškai neatsilaiko prieš autorės 
jiems užmestą pavadinimo svorį; 
apie lyriškus Ilzės Eglės debesis 

išvis nelabai ką galima pasakyti. 
Ryški išimtis – Ugnės Blažytės spal-
viškai intensyvūs darbai. Nors jie 
taip pat kiek slegiami pretenzingo 
pavadinimo, dailininkė kūrybingai 
ir profesionaliai derina skirtingas 
medžiagas bei formas. Gaila, darbas 
sukurtas dar 2009 metais. 

Profesionalaus gintaro juvelyri-
kos meno diskurse jaučiamos dai-
lininkų abejonės dėl jų pasirinktos 
meno šakos savarankiškumo, jos 
Vakarų pasaulyje nebeaktualios. 
Abejonę rodo dailininkų pastangos 
pripiršti savo darbams įmantrų pa-
vadinimą bei laikytis įsikibus pa-
puošalo funkcijos: „Atmintis“ (Eglė 
Čejauskaitė-Gintalė), „Daugiau 
nei dulkės“ (Aušra Mačiulaitienė), 

„Kaip danguje, taip ir žemėje“ (Vita 
Paukštaitė-Bružė). Iš pastarųjų iš-
siskiria Adolfo Šaulio mėginimas 
panaudoti verslininkišką sėkmės 
formulę – populiarios antraštinės 
temos bei šiek tiek meistrystės mi-
šinį. Deja, novatoriški gintariniai 

„Brexit“ ledinukai nuteikia panašiai 
kaip riebūs cepelinai.

Malonios išimtys – Šarūnės Vait-
kutės monumentalios, santūrios ir 
nerėkiančios sagės bei Jurgitos Er-
minaitės-Šimkuvienės ciniški, su 
pavadinimu flirtuojantys kūrybi-
niai sprendimai. Vaitkutė harmo-
ningai ir subtiliai žaidžia formomis, 
organiškai lyg atskiras molekules 
jungia skirtingas medžiagas, taip 
išryškindama jų savybes. Nors jos 
darbai išlaiko juvelyrikai būdingą 
funkcionalumą, jie prabyla apie 

pirmapradiškumą, Žemės sukū-
rimo mitus, tautosaką ir kitas egzis-
tencines tiesas. Tuo tarpu Jurgitos 
objektai skatina prisiminti skai-
tymą tarp eilučių. Taip „musgau-
dis“ („Tai tik laiko klausimas“) ima 
pasakoti ne tik apie gintaro istoriją 
ir jo vertės laikinumą, bet ir paties 
musgaudžio bei musės egzistencijos 
trapumą. Daugelis atpažįsta Jurgitą 
iš jai būdingų aštrių, konceptualių 
įžvalgų sąsajoje su kalba. Tad ir čia 
ji puikiai tvarkosi su gintaro kelia-
mais iššūkiais, įdarbindama naudo-
jamą medžiagą kalbėti, o parodos 
lankytojus – laukti Jurgitos naujų 
gintaro juvelyrikos kūrinių.

Kalbant apie kūrybingą techno-
logijų bei medžiagų išmanymą, Bi-
rutės Stulgaitės kaklo papuošalas, 
kuriam būdinga dailininkės stilis-
tika, naudota prieš du dešimtmečius, 
galėtų būti įrėmintas kaip siekia-
mas etalonas, suteikiantis jo auto-
rei galimybę didžiuotis savo talentu. 
Dailininkės sugebėjimas įsiklausyti 
į medžiagas ir jas derinti, jautrumas 
proporcijai, linijai, formai, santūrus 
grynumas vis dar nėra pralenktas. 
O juvelyrikai konceptualėjant ir at-
sisakant funkcionalumo (bent jau 
pasaulyje) – greičiausiai ir nebus.

Solveigos ir Alfredo Krivičių in-
teraktyvus žaidimas „Surask gin-
taro kambarį“ taip pat yra vienas 
iš muziejinių eksponatų, prime-
nančių kultūros atgijimo laikotarpį 
bei siekį įtraukti žiūrovą. Šioje eks-
pozicijoje jis – vienas įdomiausių 
smalsiems parodos lankytojams 

ir mažai atsilieka nuo Lino Kuta-
vičiaus siūlomos pramogos pabūti 
gintaro viduje.

Vieni novatoriškiausių parodoje – 
Karinos Kazlauskaitės objektai. Dai-
lininkė beveik chirurgiškai tyrinėja 
gintarą ir jo galimybes. Jos objek-
tai – šlykščiai patrauklūs ir verčia 
išgyventi sujungtą gimimo ir mir-
ties momentą. Neapdoroti gintarai, 
sukišti į kiaulės žarną, sukelia dvi-
lypes asociacijas su gimdaplėvėje 
tebesančiu naujagimiu ar sudūlė-
jusia aptvarstyta mumija. Tai rezo-
nuoja su dviprasmiška Lietuvos gin-
taro juvelyrikos rytdiena – baigtis 
ar gimimas? Kaip ir daugeliui kitų 
dailininkės kolegų, Karinai vis dar 
būdingas siekis pažaboti savo iškal-
bingus darbus juos įvardijant.

Neringa Poškutė-Jokumienė ir 
jos surinkta komanda padėjo at-
kreipti dėmesį į gintaro juvelyriką 

Baltijos šalyse, kas įtikinamai rodo, 
jog padėčiai pataisyti ir dailininkų 
meniniui lygiui kelti toks renginys 
yra būtinas. Kadangi tai pirmoji to-
kio tipo paroda, nenuostabu, kad 
ne viskas pavyko, ir norėtųsi tikė-
tis, kad šis projektas išsirutulios į 
kasmetinį. Nors pagrindinis tikslas 
buvo šiuolaikinės gintaro juvelyri-
kos ir jų kūrėjų reprezentacija, vis 
dėlto ši paroda yra labiau retros-
pektyvinė. Smagu, kad joje daly-
vavo net septyniolika žinomų Lie-
tuvos ir kaimyninių šalių juvelyrų. 
Organizatoriams norėtųsi priminti, 
kad menininkas – tai ne dešrelių 
gamintojas ir darbai pernakt neat-
siranda, o Neringai Poškutei-Jumu-
mienei – nepamiršti ekspozicijoje 
savo kavos puodelio.

Paroda veikia iki lapkričio 23 d.

Adolfas Šaulys, „Labas rytas, Europa 12“. 2019 m. K .L . R ichter io  nu otr .

Sagė „Aš esu vanduo“
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K i n a s

Lietuviškas ekshibicionizmas
Nauji filmai – „Pats sau milijonierius“, „Leonė. Bėganti į šviesą“

Santa Lingevičiūtė, 

Ilona Vitkauskaitė

Kiekvieną kartą, pasirodant ko-
kiai naujai lietuviškai komedijai 
ar netikėtai režisierių, scenaristų 
amplua save atradusių veikėjų fil-
mams, įtikinėjame save, kad reikia 
žiūrėti visą nacionalinę produkciją, 
užčiuopti nacionalinio kino pulsą, 
sužinoti, kuo žmonės gyvena ir kas 
yra tie populiariausi, pelningiausi... 
Tačiau po kiekvieno tokio filmo 
tenka keiktis, spjaudytis ir kraipyti 
galvą, nors tikrai nepavadintume 
savęs aukštojo meno apologetėmis.

Tad lietuviškam kinui žiūrėti 
pasirinkome ir tinkamiausią laiką – 
Heloviną bei Visų Šventųjų dieną, 
ir erdvę – Vilniaus prekybos centrą 

„Akropolis“. Kad niekas nekaltintų, 
jog gyvename savo burbule ir ne-
nusileidžiame ant žemės. Liaudies 
draugo Tado Vidmanto filmą „Pats 
sau milijonierius“ per Heloviną 
žiūrėjome kartu su liaudimi, į kurią 
jis orientuojasi, ir iš liaudiško soli-
darumo nusipirkome truputį spra-
gėsių. Kaip tikros kritikės, gavome 
beveik paskutines vietas pirmoje 
eilėje. „Leonės. Begančios į šviesą“ 
premjera įvyko kitą dieną, tad su-
skubome ir į ją. 

Produktyvumu tiesiog stebi-
nantis Tadas Vidmantas eina pra-
mintais takeliais ir kuria dar vieną 

„durną komediją“ (taip autorius 
atsiliepia apie savo filmus). Šįkart 
jo įkvėpimo šaltinis – sukčiavimu 
kaltinamas verslininkas Paulius Ar-
šauskas, turintis pomėgį demons-
truoti prabangaus gyvenimo pe-
ripetijas socialiniuose tinkluose 
(kokią mašiną vairuoja, ką ir kur 
valgo, kokią gražuolę apsikabinęs 
pašonėje laiko). Šįkart nusitaikęs 

į neaiškiais būdais praturtėjusius 
naujalietuvius, kurių gyvenimo 

„filosofija“ ir vaizdeliai užtvindė 
įvairiausias gyvenimo būdo laidas 
ir interneto portalus, Vidmantas 

„iškepė“ dar vieną buitiniais anek-
dotais praskiestą didaktišką kome-
diją apie nevykėlį verslininką, kurio 
moto – reikia būti savimi, o ma-
terialios vertybės nėra svarbiausia 
gyvenime. (Retrospektyviai galima 
įžvelgti net tam tikrą Vidmanto 
brandą.) Vis dėlto, nepaisant gana 
patetiškos filmo „Pats sau milijo-
nierius“ ištarmės, labiausiai stebina 
jo forma, kuri greičiau tokia tik ap-
simeta. Aktorių vaidyba – klojimo 
teatro lygio, dramaturgija primena 
vaikystėje skaityto Antulio Donaldo 
komiksus, mizanscenos monoto-
niškos, ritmas šlubuoja...  Jei ir ga-
lima pamatyti šiokį tokį Vidmanto 

„augimą“ moralinių vertybių ir priori-
tetų srityje, kaip režisierius, jis, re-
gis, nelabai kur pajudėjo nuo de-
biutinio „Gauto iškvietimo“ laikų. 
Regis, Vidmantas „nukalė“ savo 
sėkmės šabloną: svarbiausia ro-
dyti atpažįstamas aplinkybes, si-
tuacijas, veikėjų tipažus ar aktorių 
veidus, viską praskiesti ne pačiais 
rafinuočiausiais juokeliais, ir voilà – 
dar viena pelningiausia komedija.

Žiūrint filmą neapleido klausi-
mas: Vidmantas kažkada aiškino, 
kad būtent į liaudį ir orientuojasi. 
Taip, iš paprastos liaudies mokes-
čių į biudžetą taip pat surenkama 
daugiausiai pinigų, bet galvoji ir dar 
apie ką kita: gal režisierius šiuo tei-
giniu maskuoja savo intelektinį ri-
botumą, nenori niekuo išsiskirti ir 
būti tiesiog savas „seniukas“ – bi-
jantis neįtikti daugumai, nemetan-
tis iššūkio žiūrovui, veikiau jam pa-
taikaujantis. O gal tai dabar tiesiog 
tendencija, mat viena iškiliausių 
Lietuvos feminisčių Beata Tiškevič 

taip pat pasirodė filme ir turbūt pati 
to nesuprasdama diskreditavo ne 
tik save, bet ir tas, kurios rimtai 
kovoja dėl lygių galimybių. Apie 
pagrindinį aktorių Audrių Bružą 
nelabai ką ir bepasakysi. Panašios 

„komedijos“ jį taip nuvalkiojo ir iš-
tampė, kad aktorius primena suply-
šusį kaliošą… 

Tačiau filmo „Leonė. Bėganti 
į šviesą“ autoriai, regis, turėjo ar 
bent jau apsimetė, kad turi, me-
ninių ambicijų (aišku, kiekvie-
nas jas supranta skirtingai). Vis 
dėlto Žilvinui Žusinui (scenaris-
tas, režisierius) ir Ingridai Tolei-
kytei (scenarijaus bendraautorė, 
aktorė) būtų pravertę pasižiūrėti 
Vidmanto filmą dėl akivaizdaus 
moralo, pasak kurio, nereikėtų 
apsimetinėti tuo, kuo nesi. Mat 
tai, ką jie daro, galima pavadinti 
tik ekshibicionizmu. Filmas – vi-
siškas kratinys: videoklipų, socia-
linių reklamų, kriminalinių filmų 
ir įvairiausių kitų „ekscesų“ miš-
rainė. Jame sukergtos akivaizdžiai 
dvi viena prie kitos nederančios 
siužetinės linijos. Viena jų – dra-
matiška istorija apie paauglę Leonę, 
užsiimančią nusikalstama veikla, 
kad galėtų išlaikyti save ir neįgalų 
tėvą. Kita – apie tris merginas iš 
provincijos, kurios atvyko į Vilnių 

„pastudijuoti“. Visa tai vainikuoja 
epilogas, kuriame vienuole tapusi 
Leonė postringauja apie gyvenimo 
prasmę. Filmas stebina eklektika ir 
blogu skoniu taip pat, kaip ir Lie-
tuvos popmuzikos scena. Regis, 
Žusinas ir Toleikytė bandė paro-
dyti visą savo supratimą apie kiną 
arba tai, ką pastaruoju metu matė. 
Tad išėjo kažkas tarp Mario Mar-
tinsono „Nereikalingų žmonių“ ir 

„Tarp mūsų, mergaičių“. Gal taip 
bandoma apeliuoti į „visaėdžius“ 
Lietuvos kino žiūrovus? 

Vis dėlto „visaėdžiais“ pavadin-
tume ir mūsų influencerius, ir to-
kiais apsimetančius vedėjus, ir da-
lyvaujančiuosius įvairiausio plauko 
TV laidose. Jų žodynas, o gal ir sme-
genų vingiai, siauresni už Eločkos 
Ščiukinos iš „Dvylikos kėdžių“. Gal 
todėl jie žino, kas yra „teisingos“ 
vertybės ir „teisingas“ gyvenimo 
būdas. Tokie atrodo ir „Leonės. Bė-
gančios į šviesą“ kūrėjai. Neatsklei-
džiant siužeto, užtenka pristatyti 
pagrindinius veikėjus. Leonė – sce-
naristė ir aktorė Ingrida Toleikytė – 
lietuviška Lisbetos Salander kopija, 
tėvui skaitanti Karlo Ove’s Knaus-
gårdo „Mano kovą“ (kaip tiesmu-
kai simboliška). Luknė (Dalia Be-
lickaitė) vaidina pati save, tai yra 
traumuotą krepšininkę, kurios 
karjera baigėsi. Aldutė (Gustė Va-
linskaitė) studijuoja mediciną ir 
kenčia nuo bulimijos. Ir pagaliau 
gyvenimo guru, kažkas tarp mode-
lio ir prostitutės, Emily (Ingrida Vo-
verytė), gyvenanti kartu su mergi-
nomis vienam kambary Saulėtekio 
bendrabutyje, bet vairuojanti nau-
jutėlaitį mersedesą. Leonės tėvas 

(Vytautas Kaniušonis) sėdi invalido 
vežimėlyje po avarijos (gelbėjo Le-
onę) ir dar serga Parkinsono liga... 
Jo bandymas desperatiškai kažką 
pasakyti dukteriai pasirodė gana 
simboliškas – jį tiesiog paralyžiavo 
režisūra ir kolegių vaidyba... Filmo 
moralas irgi baisiai lietuviškas: per 
paskaitą medikei Aldutei profeso-
rius mūsų sveikatos ministro žo-
džiais aiškina, koks blogis yra al-
koholis ir narkotikai, ir šis motyvas 
nuolat bus kišamas visą filmą. Svar-
biausia (kaip ir Vidmanto filme) – 
išlikti savimi ir prie nieko nesitai-
kyti. Ironiškai skamba, stebint, ką 
daro šiuodu kūrėjai.

Moralas: jei vis dar norite pama-
tyti du aptartus filmus – nenorėkite, 
geriau per TV pažiūrėkite Jono 
Ūbio rekomenduojamas juostas.

P. S. Nors jeigu atsirastų savano-
rių mazochistų, trokštančių panerti 
į lietuviškos pasąmonės košmarus 
ar narcizų „kūrėjų“ svaičiojimus, 
šie filmai – puiki galimybė.

Piktos kino kritikės

„Scanorama“:                 
susitikimai su kūrėjais

Ketvirtadienį Vilniuje prasidėjo tra-
dicinis, jau septynioliktas, Europos 
šalių kino forumas „Scanorama“. Šie-
met festivalio programoje – daugiau 
kaip šimtas filmų, atrinktų iš svar-
biausių Europos kino festivalių, ge-
ografiją praplėtęs trumpametražių 
filmų konkursas „Naujasis Balti-
jos kinas“ ir turiningi susitikimai 
su pasaulinio pripažinimo sulau-
kusiais kūrėjais Hansu Petteriu 
Molandu, Tomu Lassu, Sergejum 
Loznica.

Festivalio dienomis Vilniaus „Fo-
rum Cinemas Vingis“ tarp seansų 
vyksta „Kino klubo“ diskusijos, kvie-
čiančios pratęsti pažintį su režisieriais, 
užduoti jiems klausimų ir sužinoti 
daugiau apie filmų kūrybos užkulisius. 

Vienas iš „Kino klubo“ svečių – 
ukrainiečių režisierius Sergejus 
Loznica, šiemet „Scanoramoje“ 
pristatysiantis naujausią savo do-
kumentinę juostą „Valstybinės lai-
dotuvės“. Filme režisierius naujam 
gyvenimui vėl prikelia archyvinę 
medžiagą, šįkart – 1953 m. vyku-
sias Josifo Stalino laidotuves. 

„Kino klube“ į pokalbius taip 
pat kvies režisieriai Hansas Pette-
ris Molandas („Vogti arklius“), Ri-
chardas Hobertas („Paukštininko 
sūnus“), Laila Pakalniņa („Šaukš-
tas“). Žiūrovai galės pabendrauti ir 
su lietuvių kūrėjais Mantu Kveda-
ravičiumi („Partenonas“), Akvile 
Gelažiūte („Neregėta Europa“), 
Vytautu V. Landsbergiu („Vanago 
portretas“), Aloyzu Jančoru („Tul-
pių laukas“). Numatytas specialus 
pokalbis su režisieriumi Šarūnu 
Bartu, kuris kartu su kūrybine 
grupe „Kino klube“ pristatys savo 
naujausią filmą „Sutemose“. 

„Scanoramos“ svečiai tradiciškai 
tampa industrinių renginių seri-
jos „Scanoramos krypys“ pranešė-
jais ir lektoriais, kviečiančiais kino 
profesionalus ir pradedančiuosius 
nemokamai semtis vertingų žinių 
apie kiną ir jo kūrybą. Tarptautinio 
pripažinimo sulaukęs norvegų kino 
režisierius Hansas Petteris Molan-
das savo meistriškumo seminarą 
pavadino Oscaro Wilde’o citata: 

„Būk savimi. Buvimas kitu jau užim-
tas.“ Šių metų Berlyno kino festiva-
lio „Sidabrinį lokį“ už ypatingą me-
ninį indėlį (filmas „Vogti arklius“) 
pelnęs režisierius pasidalins kūry-
binės meistrystės patarimais ir ap-
žvelgs filmavimo Lietuvoje patirtį. 

Vokiečių režisierius Tomas Las-
sas seminare „Improvizacija kine“ 
mes iššūkį surežisuoti filmą be sce-
narijaus. Pasak jo, improvizacija 
nėra vaistas nuo visų ligų, tačiau 
gali padėti užfiksuoti autentišką re-
zultatą, kūrybiškai panaudoti ribotą 

biudžetą arba didesnes filmui skir-
tas lėšas. Improvizacija veikia visus 
kino kūrimo aspektus – nuo loka-
cijų atrankos iki maitinimo. 

Debiutinio ilgametražio filmo 
„Krytis“ kūrybinė komanda iš Nor-
vegijos savo meistriškumo dirbtu-
vėse papasakos apie gerąją režisūros, 
prodiusavimo, scenarijaus rašymo 
praktiką visose filmo gamybos fazėse: 
plėtojant projektą, ruošiantis filmavi-
mams, dirbant aikštelėje, montuojant 
ir išleidžiant filmą į ekranus.

Lapkričio 10 d. (sekmadienį) pa-
grindinėje festivalio būstinėje „Fo-
rum Cinemas Vingis“ nuo 11 val. iki 
pat vėlyvo vakaro žiūrovai galės pa-
sižiūrėti animatorių Ivanos Bošnjak 
ir Thomo Johnsono performansą 

„Diptikas“. Meninės animacijos kū-
rėjai kvies žiūrovus pasinerti į su-
stabdyto kadro lėlinės animacijos 
kūrybos procesą. Šio naujo, specia-
liai Vilniui parengto performanso 
metu kūrėjai animuos nedideles 

juos vaizduojančias lėles, taip kur-
dami animuotus metafizinius vie-
nas kito portretus. Stebėdami pro-
fesionalių animatorių darbo virtuvę 
lankytojai susipažins su paslaptingu 
procesu, kaip animacija ir filmavi-
mas keičia, o kartu ir atspindi, pa-
pildo realų objektą ar subjektą. 

Apie lėlinę animaciją ir šios 
kino srities subtilybes kūrėjai pa-
pasakos ir savo meistriškumo se-
minare. Jame animatoriai parodys 
naujausią savo darbą „Pripildytas 
gyvenimas“ („Imbued Life“, 2019), 
jau spėjusį apkeliauti daugiau nei 
30 trumpametražio kino bei ani-
macijos festivalių ir pelnyti apdo-
vanojimų, taip pat papasakos apie 
jo kūrybos procesus. 

Europos šalių kino forumas 
„Scanorama“ vyksta lapkričio 
7–24 d. Vilniuje, Kaune, Klaipė-
doje ir Šiauliuose.

„Scanoramos“ inf.

Anonsai

„Leonė. Bėganti į šviesą“
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Sluoksnis po sluoksnio atidengti paslaptis
„Scanoramos“ režisieriai apie savo filmus

K i n a s

Bertrand’as Bonello apie 
„Zombi vaiką“

Prancūzų režisieriaus Bertrand‘o 
Bonello filmai „Prisiminimai iš 
viešnamio“, „Sen Loranas. Stilius – 
tai aš“, „Nocturama“ turi ištikimų 
gerbėjų ir Lietuvoje. „Scanorama“ 
pristato naujausią filmą „Zombi 
vaikas“ („Zombi Child“), kurio 
premjera šiemet įvyko Kanuose. Pa-
teikiame Julijos Gulian pokalbio su 
režisieriumi, išspausdinto colta.ru, 
fragmentus.

Kodėl biografinės dramos 
apie Saint Laurent’ą ar filmo 

„Nocturama“, kuriame beveik 
visas Paryžius išlekia į orą, au-
torius nusprendė kurti kame-
rinę istoriją? 

Kad būtų įvairiau! Be to, filmo 
sumanymas kilo seniai. Tiksliau, 
liūdno zombio, niūriai vaikštan-
čio naktį po Haičio cukranendrių 
plantacijas, vaizdinys. 2018 m. kovą 
nusprendžiau, kad kitam Kanų kino 
festivaliui nufilmuosiu filmą už pu-
santro milijono eurų. Scenarijui tu-
rėjau kelis mėnesius, filmavimą pa-
skyriau spalį, paskui kelis mėnesius 
vyko baigiamieji darbai. Ir štai ge-
gužę – premjera.

Ar skirti moksleivių vaidme-
nis visiškai nežinomoms akto-
rėms – taip pat konceptualus 
sprendimas? Juk „Noctura-
moje“ paauglius vaidino daug 
kur matyti aktoriai. 

Atrenkant aktorius man svarbu 
kolektyvas. Pamaniau, kad būtų 
nesąžininga bendraklasių kom-
panijoje sumaišyti žinomas ir pra-
dedančias aktores, tad paėmiau 
tik pradedančias. Tai nėra sudė-
tinga, bet pailgina atrankos pro-
cesą – pasižiūrėjome tūkstantį ak-
torių. Be to, teko ir repetuoti, nors 
aš beveik nerepetuoju. Bet Haičio 
filmo daliai rinkomės ne aktorius, 
o poetus, šokėjus, jei aktorius – tai 
tik teatro... Haityje buvo aštuonios 
filmavimo ir... keturiasdešimt pa-
sirengimo dienų. Patekome į patį 
2018-ųjų streikų įkarštį. Būta dienų, 
kai laimė atrodė tiesiog išeiti į gatvę 
ar važiuoti keliu be jokių nuotykių.

Bet juk galėjote apsieiti ir be 
ekspedicijos į Haitį. Būtumėte 
nufilmavę zombių scenas kur 
nors tropikuose.

Taip, kad ir, pavyzdžiui, Domini-
kos Respublikoje. Bet tai būtų poli-
tiškai nekorektiška – lyg pavogčiau 
Haičio istoriją. Žinojau, kad bus su-
dėtinga, bet man tai buvo svarbiau-
sias sprendimas. 

Todėl, kad tokia filmo tema?
Apskritai Haitis yra tokia vals-

tybė, į kurią atvažiuoti su kino 

kamera – tas pats, kas atvažiuoti 
su ginklu. O kai baltasis prancū-
zas atvažiuoja į Haitį ir pareiškia, 
kad rengiasi kurti filmą apie vudu 
ir zombius...

Tai suvokiama kaip kultūrinė 
apropriacija?

Būtent! Laimė, mūsų istoriją 
pasakoja prancūzė mokinė, lyg 
ir zombio anūkė. Bet tema vieti-
niams susižavėjimo vis tiek nekėlė. 
Jie mano, kad dar 4-ajame dešim-
tmetyje amerikiečiai iš jų pavogė ir 
iškraipė zombio įvaizdį. 

Turite omenyje „Baltąjį zombį“ 
su Bela Lugosi?

Taip, tai geras pavyzdys. 

O man pasirodė, kad Jūsų me-
lancholiški zombiai labiau 
primena kaip tik 4-ojo ir 5-ojo 
dešimtmečio filmų persona-
žus. Tą patį „Baltąjį zombį“ 
(„White Zombie“, rež. Victor 
Halperin, 1932) arba Jacques’o 
Tourneuro (Jack Turner) „Aš 
vaikščiojau su zombiu“ („Walked 
with a Zombie“, 1943). Jūsų filmo 
plakate parašyta „Zombi“, be „e“ 
pabaigoje – senoji mokykla.

Stengiausi sugrąžinti terminui 
„zombi“ jo tikrąją reikšmę – vudu 
burtininkų užburtas žmogus, pa-
verstas vergu cukranendrių plan-
tacijose. Vergijos problema Haityje 
vis dar labai aštri. Kartu norėjau pa-
rodyti, kad vudu kulte nėra nieko 
baisaus. Tai kaip senovės graikų 
mitai – siaubingi ir nuostabūs, bet 
kuriuo atveju padedantys žmonėms 
gyventi. 

O pats tikite ta istorija apie 
narcizą zombį?

Žinoma! O jūs nejaugi ne?

Visada norėjau paklausti, kaip 
dirbate su muzika. Kiekvieno 
Jūsų filmo garso takelis – kaip 
savarankiškas personažas.

Man tai tikrai labai svarbu, tad mu-
ziką visada rašau kartu su scenarijumi. 
Labai retai kas nors prisideda montuo-
jant. Bet repas, kurio klausosi moki-
nės, yra tai, ko klausosi mano pen-
kiolikmetė duktė. 

Mergaičių mokykla taip pat 
tikra?

Visiškai tikra – pradedant uni-
forma ir keistais reveransais. Netu-
riu jokios fantazijos: tiesiog gugle 
radau šią mergaičių mokyklą, o kai 
sužinojau, kad ją įkūrė Napoleonas, 
viskas susidėliojo: kai Haityje buvo 
kovojama dėl nepriklausomybės, 
Paryžiuje buvo atidaryta ši mokykla. 

Florianas Henckelis von          
Donnersmarckas apie „Kūrinį 
be autoriaus“ 

Floriano Henckelio von Donners-
marcko filmas „Kitų gyvenimai“ 
2006 m. apdovanotas „Oskaru“. Ki-
tas režisieriaus filmas „Turistas“ pa-
sirodė 2010-aisiais. „Kūrinio be auto-
riaus“ („Werk ohne Autor“, Vokietija, 
Italija, 2018) taip pat teko palaukti. 
Filmo istorija paremta tapytojo Ger-
hardo Richterio, vieno sėkmingiau-
sių šių dienų vokiečių dailininkų ir 
vadinamojo kapitalistinio realizmo 
pradininko, biografijos faktais. Tai 
epinė trijų valandų saga, kurioje 
pagrindinį vaidmenį sukūrė Tomas 
Schillingas. Apie filmo herojus ir tris-
dešimt Vokietijos istorijos metų re-
žisierius pasakojo „Laisvės“ radijo 
bendradarbiui Olegui Sulkinui. Pa-
teikiame pokalbio fragmentus.

Kaip kilo filmo sumanymas?
Žurnalistas Jürgenas Schreiberis 

parašė labai įdomų straipsnį apie 
Gerhardą Richterį, jo gyvenimą ir 
kūrybą. Viename iš paveikslų, kurį 

įkvėpė 4-ojo dešimtmečio pradžios 
nuotrauka, Richteris pavaizdavo 
jaunesniąją savo motinos seserį, 
keturiolikmetę Marianną, laikan-
čią rankose jį – keturių mėnesių kū-
dikį. Mariannai buvo diagnozuota 
šizofrenija, ji atsidūrė psichiatrijos 
ligoninėje ir buvo sterilizuota. Pa-
čioje Antrojo pasaulinio karo pa-
baigoje Marianna ir kiti ligoninės 
pacientai buvo numarinti badu. Vi-
sus tuos nusikaltimus naciai vykdė 
pagal slaptą sterilizavimo ir asmenų, 
turinčių paveldimų psichikos sutri-
kimų, naikinimo programą. 

Dar vienas Richterio paveiks-
las, tapęs mūsų filmo impulsu, – 
grafikos lakštas, kurį man parodė 
Ulrichas MÜhe, suvaidinęs „Stasi“ 
agentą filme „Kitų gyvenimas“. Tai 
Richterio dukters Betty portretas. Ji 
sėdi atlošusi galvą, kad nesimatytų 
veido. Schreiberis savo 2000-ųjų pra-
džioje pasirodžiusiame straipsnyje 
rašė, kad Richteris vedė nacių gydy-
tojo dukterį. Šis gydytojas, turintis 
oberšturmbanfiurerio laipsnį, buvo 
atsakingas už daugiau nei devynių 
šimtų psichiatrijos klinikų pacientų 
sterilizavimą. Man pasirodė, kad 
labai įdomu sluoksnis po sluoks-
nio atidengti aukų ir piktadarių, 
priverstų gyventi po vienu stogu, 
paslaptis. Taip pat suintrigavo ir 
skirtingose politinėse sistemose 
gyvenusio dailininko evoliucija. 

Daug dėmesio skiriate išraiš-
kingoms, prasmę turinčioms 
detalėms. Ar jos buvo jau filmo 
scenarijuje? 

Scenarijus buvo gana išsamus. 
Bet svarbu, kad tos detalės filme 

„dirbtų“. Ir čia labai svarbus mon-
tažas. Bet šalia montažo logikos 
egzistuoja ir tikroviško istorijos 
rodymo logika. Šiuo požiūriu vo-
kiečiams teko ypatinga misija. 

Ką turite omenyje?
XX a. istorija suskaldė Vokie-

tiją į du blokus. Šis susiskaldymas 
palietė visą šalį, visas šeimas, net 
Berlynas buvo padalytas į dvi dalis. 
Vokiečių tautos sąmonę šį susiskal-
dymas veikia iki šiol. Pokario vo-
kiečių literatūra daug kalbėjo apie 

tokį susidvejinimą. Milanas Kun-
dera yra svarstęs, kodėl kai kurios 
tautos akivaizdžiai linkusios į ro-
mano formą. Jis aiškina tuo, kad 
toms tautoms istorija – ne praeitis, 
o dabartis. 

Nesu įsitikinęs, kad romano 
forma Vokietijoje dabar domi-
nuojanti. Tačiau, kad ir kaip būtų, 
stengiuosi parodyti kritiškus istori-
jos momentus, nesiimdamas tiesos 
sakytojo ar žmogaus, žinančio atsa-
kymus į visus klausimus, vaidmens. 
Gimiau 1973-iaisiais ir žinau, kad 
mano karta neturi vieno požiūrio 
į Vokietijos istoriją. 

Matyt, tai susiję su šeima, vaikys-
tės įspūdžiais, su tėvais ir gilesnė-
mis šaknimis. Mano senelis gyveno 
Silezijoje, vertėsi žemės ūkiu. Po 
karo, kai Vokietija prarado beveik 
visą Sileziją, jis buvo priverstas iš 
ten išvažiuoti. Jis liko be skatiko ki-
šenėje. Visa tai negalėjo neatsiliepti 
vaikams ir anūkams. Aplinkybės ir 
įspūdžiai neišvengiamai formuoja 
tavo sąmonę. 

Filme rodote tris Vokieti-
jos istorijos dešimtmečius, 
tris vokiečių kartas, gyve-
nusias skirtingose siste-
mose – nacių, socialistinėje ir 
kapitalistinėje. 

Svarbiausia buvo sukurti Kurto, 
jauno dailininko, perėjusio dau-
gybę išbandymų ir savo įspūdžius 
sulydžiusio į meno kūrinius, pa-
veikslą. Tačiau faktiškai visas fil-
mas yra dviejų pagrindinių vei-
kėjų dvikova. Jie įkūnija skirtingus 
požiūrius į gyvenimą. Jų santykių 
psichologija ypač svarbi. Vienas 
jų – dailininkas, jis ieško tiesos ir 
abejoja. Kitas – mokslininkas, gy-
dytojas, jis pasitiki savimi, savo 
ideologija ir mano, kad žino tiesą. 
Yra ir grynai šeiminis, žmogiškas jų 
konflikto aspektas – žento ir uošvio 
konfliktas. Žentui tai aplinkybė, su-
teikianti dramatizmo savojo stiliaus 
mene paieškoms. 

Sovietų okupacinių pajėgų 
karininko, kurį vaidina Jevge-
nijus Sidichinas, istorija tokia 
netikėta, kad kyla klausimas, 
ar ji paremta tikrais faktais.

Taip, tai tikra istorija. Apie ją pa-
rašė tas pats Schreiberis. Šis sovietų 
karininkas tikrai padėjo išvengti 
bausmės nacių gydytojui, atsidėko-
damas už tai, kad šis padėjo priimti 
sudėtingą karininko žmonos gim-
dymą. Sidichinas suvaidino puikiai. 
Man nepatinka, kaip vakariečių 
filmuose dažniausiai vaizduojami 
rusai. Beveik visada tai vieno ko-
kio nors charakterio bruožo išdi-
dinimas. Tai būna arba labai kietas 
vaikinas, arba genijus intelektualas. 

Parengė K. R.

„Zombi vaikas“

„Kūrinys be autoriaus“
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Tik filmai
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Ilgais rudens vakarais mėgstu in-
ternete skaityti įvairias žinias, be 
kurių, žinoma, galėčiau ramiai ap-
sieiti, bet yra toks posakis „guilty 
pleasure“ – gėdingas malonumas. 
Dažniausiai tai žiniasklaidos šiukš-
lės – pranešimai apie lietuviškų 
žvaigždžių (atleisk joms, Viešpa-
tie, nes nežino, ką daro) skyrybas 
ir kitokius meilės nuotykius, apie 
Kauno mero aferas (ko laukti iš 
miesto, kuris renka ubagų karalių 
arba milicininką milijonierių?) ar 
šiuolaikinis lietuviškas folkloras – 
restoranų apžvalgos. Nesuprantu, 
kodėl jos sulaukia tokios milži-
niškos skaitytojų neapykantos, juk 
įvairius nevykusių virėjų televizijos 
šou visi žiūri ir giria. Skaitau ir ste-
biuosi, kaip greitai nusitrina ribos 
tarp abejotinų interneto skaitalų ir 
to, ką rodo net save, regis, turin-
tys gerbti lietuviški televizijos ka-
nalai. Štai LRT jau visai atvirai pa-
laiko konservatorius ir tyčiojasi iš jų 
oponentų, nors turėtų būti neutrali. 
Garbūs žurnalistai kadre nesigėdi 
vilkėti sukarintos organizacijos uni-
formų ir agituoja (!) į tą organizaciją 
stoti visus. Rytinių laidų vedėjai su 
aplombu pliauškia tokias bepras-
mybes, kad gėda klausytis net ryte, 
kai protas dar miega. Gal todėl visai 

pamokoma pasirodė viena infor-
macija apie kažkur JAV provincijoje 
namie pitono pasmaugtą moterį. 
Name, kuriame ji rasta, buvo beveik 
pusšimtis tokių padarų. Svarbu pri-
siminti, kad pitonai ir šiukšlės turi 
savo vietą net televizoriaus ekrane. 
Todėl, matyt, ir nelieka nieko kito, 
kaip televizorių naudoti tik filmų 
žiūrėjimui. 

Carlos Simon 2017 m. filmas „Va-
sara, 1993-ieji“ („LRT Plius“, 14 d. 
21.30) perkels į Katalonijos provin-
ciją, kurioje po tėvų mirties atsidu-
ria šešerių metų Frida. Ji pamažu 
apsipranta su nauja šeima, kaimo 
gyvenimo būdu, tačiau kartu ir 
maištauja. Simon nuosekliai lai-
kosi vaiko perspektyvos, bet ne-
kuria filmo apie vargšę našlaitę – 
greičiau daugiabriaunį vaikystės 
portretą, filmą apie brendimą ir 
gedulą. „Vasara, 1993-ieji“ – auto-
biografinis filmas. Režisierės tėvai 
buvo narkomanai ir mirė nuo AIDS. 

Dabar, kai į kino mokyklas 
priimami ką tik mokyklą baigę 
žmonės, jauniems režisieriams pa-
tariama kurti filmus apie tai, ką jie 
patys išgyveno. Kartais tai pasitei-
sina, kartais ne, nes išgyvenimų 
skalė dažnai ne tokia ir didelė. 
Garsiojo „Elitinio būrio“ autorius 

brazilų režisierius José Padilha 
debiutavo 2002 m. filmu „Auto-
busas 174“, kuriame pasakojo apie 
savo gimtajame Rio de Žaneire už-
grobtą autobusą. Filmas tapo įro-
dymu, kaip skurdas prisideda prie 
nusikalstamumo. Režisierius buvo 
apkaltintas tuo, kad simpatizuoja 
nusikaltėliui ir rodo korumpuotą 
policiją. 2018 m. pasirodęs Padilhos 
filmas „7 dienos Entebėje“ (TV3, 
11 d. 23 val.) taip pat sulaukė kri-
tikos, bet už tai, kad simpatizuoja 
vienos svarbiausių ir drąsiausių an-
titeroristinių akcijų rengėjams. 

1976 m. iš Tel Avivo į Paryžių 
skrendantis keleivinis lėktuvas 
buvo užgrobtas Palestinos kovo-
tojų bei vokiečių teroristų ir pri-
verstas leistis Ugandoje, Entebės 
oro uoste. Išsigandę keleiviai, tarp 
kurių buvo ir daug izraeliečių, tapo 
politinio žaidimo, kuriame ką nors 
gauti sau planavo ir Ugandos prezi-
dentas, įkaitais. Kai tapo akivaizdu, 
kad diplomatiškai problemos per 
septynias dienas išspręsti nepavyks, 
Izraelis priėmė sprendimą siųsti į 
Entebę elitinę specialiųjų pajėgų 
grupę. Padilha filme ir bando ana-
lizuoti šią operaciją bei jos užkuli-
sius. Iškart po sėkmingos operaci-
jos buvo sukurti net trys filmai, bet 
paskui ji buvo pamiršta. Susidomė-
jimas atgimė, kai 2015 m. buvo iš-
slaptinta dalis Izraelio valstybės ir 
specialiųjų pajėgų dokumentų. 

Filmas rodo, kas vyko Entebėje 
ir Izraelio ministrų kabinetuose. 
Tačiau pasakojant apie teroristus 
ir jų įkaitus, man regis, dažnai pa-
sitenkinama gana įprastais veikėjų 
motyvais. Nelabai pavyko ir su-
kompromituoti vokiečių radikalų, 
kuriuos suvaidino Danielis Brühlis 
ir Rosamund Pike, idėjas. Izraelio 
desantininkams taip pat pristigo 
ryškesnių spalvų. Nors, jei jau kal-
bame apie spalvas, filme tiksliai 
perteiktas 8-ojo dešimtmečio ko-
loritas: skirtingi rudos atspalviai 

vyrauja ir personažų kostiumuose, 
ir interjeruose. 

Nuo 1976-ųjų išpuoliai pasikeitė: 
prieš kelerius metus sukurtame 
Michaelo Aptedo filme „Slaptasis 
agentas“ (LNK, 10 d. 21.40) ro-
doma teroristų planuojama biologinė 
Londono ataka. Apie ją sužino CŽV 
ir išsikviečia iš aktyvios tarnybos 
pašalintą agentę Elis (Noomi Ra-
pace). Ši greit supranta, kad CŽV 
viduje veikia išdavikas. Elis oficia-
liai paskelbiama bėgle, bet tik ji 
gali sustabdyti ataką. Filmo he-
rojė nuolat susiduria su dvejopais 
standartais, paranoja, nebaudžia-
mumu ir išdavystėmis, todėl, kad 
įvykdytų užduotį, jai pačiai teks 
lošti ne pagal taisykles. Filme vai-
dina visas žvaigždynas: Michaelas 
Douglasas, Johnas Malkovichius, 
Orlando Bloomas, Toni Collette. 
Jo kūrėjai gyrėsi, kad įkvėpimo 
sėmėsi iš filmų apie šnipus kla-
sikos – Carolo Reedo „Trečiojo 
žmogaus“ (1949) ar Sidney Lumeto 

„Trijų Kondoro dienų“ (1975), kad 
konsultavosi su FTB ir CŽV, bet 
ištarmė gana keista: teroristų rei-
kia ieškoti slaptosiose tarnybose, o 
ne iš anksto kaltinti musulmonus. 
Kita vertus, tai nestebina, nes ki-
nematografininkai dažniausiai ne-
mėgsta savų specialiųjų tarnybų, ir 
visai galiu juos suprasti. 

TV1 (9 d. 22.50) parodys Rus-
sello Crowe režisūrinį debiutą 

„Vandens ieškotojas“ (2014), kurio 
veiksmas sugrąžins į 1919 metus. Tai 
pasakojimas apie australą Džošua 
(jį suvaidino pats Crowe), vyks-
tantį į Galipolį ieškoti per Pirmąjį 
pasaulinį karą pusiasalyje žuvusių 
trijų savo sūnų. Čia, Turkijos teri-
torijoje, 1915 m. vasarą vyko vienas 
daugiausia gyvybių pareikalavusių 
karo mūšių. Tačiau „Vandens ieško-
tojas“ – filmas ne apie karą, o apie tai, 
kokius pėdsakus jis palieka žmonių 
atmintyje ir sieloje. Jo scenarijus gimė 
iš vienos karo laikų laiško eilutės apie 
tai, kaip tėvas, ieškodamas sūnaus, iš 
Australijos pasiekė Turkiją.

„Vandens ieškotojo“ herojus nori 
palaidoti sūnus gimtojoje žemėje. 
Siužetas gana numanomas, jo vin-
giai – lyg pasiskolinti iš kitų skir-
tingų žanrų filmų, todėl filme bus 
ir melodramos, ir tragedijos, ir net 
mistikos elementų. Crowe būtų 
galima apkaltinti kad ir kiču, bet 
ranka nekyla: tai nuoširdus, į meni-
nius atradimus nepretenduojantis 
filmas. Jis skirtas šimtams tūkstan-
čių Galipolyje žuvusių kareivių ir 
civilių. Ir tiems, kurie po jų mirties 
bandė pradėti gyvenimą iš naujo.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Kronika

Vašingtone pristatytas 
restauruotas Raimondo 
Vabalo filmas 
Lapkričio 3 d. Vašingtono naciona-
linėje dailės galerijoje įvyko isto-
rinis specialiai šiai progai restau-
ruoto lietuviško filmo – Raimondo 
Vabalo  „Marš, marš, tra-ta-ta!“ 
(1964) – rodymas.

Prieš 55 metus sukurtas ir Va-
karuose niekad nerodytas filmas į 
kino ekranus sugrįžo programoje 

„Absurdistan: Central European 
Cinema of the Absurd“, kurią su-
daro 1950–1989 m. Vidurio ir Rytų 
Europoje sukurti filmai. Renginio 
tikslas – pažymėti 30-ąsias buvu-
sių sovietinių šalių nepriklausomy-
bės metines, prisimenant tuo metu 
sukurtus siurrealistinius kūrinius. 

„Marš, marš, tra-ta-ta!“, kuriame 

pinasi politinė parodija ir grotes-
kas, JAV buvo rodomas kartu su 
ukrainiečių, rumunų, lenkų, ven-
grų ir čekų filmais. 

„Marš, marš, tra-ta-ta!“ veiks-
mas nukelia į neegzistuojančių ša-
lių – Centijos ir Grošijos pasienį. 
Kaimyninėse amžinai besikivirči-
jančiose šalyse gyvena įsimylėjėliai 
Zigmas ir Jadzė. Vienas kitą paslap-
čia jie lanko naktimis pereidami ša-
lių sienas. Tačiau vieną rytą Gro-
šijos majoras Varnalėša netyčia 
įkrinta į gatvėje atidarytą kanali-
zacijos šulinį. Ieškodamas kaltų, jis 
beda pirštu į Zigmą ir Jadzę – taip 
tarp šalių prasideda karinis konf-
liktas. Novatoriškomis idėjomis 
pasižymėjęs režisierius Raimondas 
Vabalas filme pasirodo pats, žiūro-
vams vis primindamas, kad tai, ką 
jie mato, yra tik filmas.

Pasak kinotyrininkės Annos Mi-
konis-Railienės, „šiandien „Marš, 

marš, tra-ta-ta!“ atrodo kaip po-
karinės totalitarinės sistemos ir jos 
paprastų piliečių elgesio dekons-
trukcijos bandymas. Politiniame 
ir satyriniame pamflete režisierius 
pavaizdavo konformistinę veikėjų 
laikyseną. Karinė satyra Vabalui 
buvo pretekstas užduoti visuo-
menei svarbų klausimą: ką reiš-
kia gyventi herojiškai karo metu? 
Ar verta kovoti, jei kiekviena kova 
yra tik absurdo teatro imitacija? Jei 
karus sukelia valstybių sienas pažei-
dęs paprastas kiškis ir dviejų žmo-
nių meilė? Besiremiantį brechtiška 
estetika filmą galima interpretuoti 
kaip ankstesnės (taip pat – dabar-
ties) politinės padėties audiovizua-
linį komentarą.“ Po premjeros JAV 

„Marš, marš, tra-ta-ta!“ vėliau tiki-
masi pristatyti ir Europoje.

Lietuvos kino centro užsakymu 
iš viso šiais metais suskaitmeninti ir 
restauruoti šeši filmai: „Marš, marš, 

tra-ta-ta!“ (rež. Raimondas Vabalas, 
1964), „Riešutų duona“ (rež. Arūnas 
Žebriūnas, 1964), „Paskutinė atos-
togų diena“ (rež. Arūnas Žebriūnas, 
1964), „Laiptai į dangų“ (rež. Rai-
mondas Vabalas, 1966), „Moteris 

ir keturi jos vyrai“ (rež. Algiman-
tas Puipa, 1983) ir „Neatmenu tavo 
veido“ (rež. Raimundas Banionis, 
1988).

LKC inf.

„Marš, marš, tra-ta-ta!“

„Vasara, 1993-ieji“

„Vandens ieškotojas“
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K i n a s
Bibliografinės žinios

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos 
mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

Rudens „Kino“ skaitymo 
malonumai
Jei dar neapsisprendėte, ką pasi-
žiūrėti per „Scanoramą“, naujas 

„Kinas“ tikrai padės. Žurnale pri-
statoma ne tik festivalio programa 
bei atskiri filmai, bet ir keli svarbūs 
šiųmetės programos kūrėjai. Apie 
anglų režisierių Michaelą Powellą, 
kurio garsiausių filmų retrospek-
tyvą šiemet siūlo festivalis, straips-
nyje „Per plauką išvengęs užmarš-
ties“ rašo Dmitrijus Gluščevskis. Jis 
cituoja Davidą Thompsoną: „Nėra 
kito Britanijoje dirbusio režisie-
riaus, kuris būtų sukūręs tiek dė-
mesio vertų filmų, kiek Michae-
las Powellas.“ Šis kino industrijos 
taisyklėms nepaklusęs ir Naujojo 
Holivudo popiežiumi vadintas re-
žisierius paveikė ne vieno šių dienų 
klasiko kūrybą, iš jo mokėsi ne tik 
Martinas Scorsese. Lietuvoje Powel-
las žinomas menkai, tad siūlau ne-
praleisti retos progos ir pasigrožėti 
jo filmais dideliame ekrane. Ypač 
rekomenduočiau savo mėgstamą 

„Persekiotoją Tomą“, po kurio su-
kelto skandalo režisieriui britų kine 
nebeatsirado vietos. 

Kita „Scanoramos“ retrospektyva 
skirta švedų režisieriui Bo Wider-
bergui. Apie šio maištininko, kino 
kūrėjo ir rašytojo filmus straipsnyje 

„Žmogus, pakeitęs švedų kiną“ rašo 
Neringa Kažukauskaitė. Pasak kri-
tikės, tai buvo Naujojo švedų kino 
pradininkas ir ryškiausia jo figūra. 
Prisimenu, kokį didžiulį įspūdį pa-
darė jaunystėje matytas Widerbergo 
filmas „Elvira Madigan“ (1967). Ne-
abejoju, kad ne vienam sinefilui jis 
tapo savotišku tikro kino atskaitos 
tašku. 

Šiuolaikiniams sinefilams tokiu 
atskaitos tašku gali tapti ir austrės 
Jessicos Hausner filmai. Naujausią, 
šiemet Kanų konkurse pristatytą 

„Laimės gėlelę“ taip pat rodys „Sca-
norama“. (Beje, kadras iš filmo pa-
puošė žurnalo viršelį.) Režisierės kū-
rybą su rubrika „Iš arčiau“ išsamiai 
pristato Santa Lingevičiūtė. Anali-
zuodama Haussner kūrybą ji pabrė-
žia: „Režisierė visuomet paliks erdvės 
galimybei, todėl tai, ką žiūrovas mato 
ekrane, nebūtinai įvyko. Kurdama tikrą 
misteriją, pilną saspenso, žiūrovams 
ji nepateikia aiškių atsakymų.“ 

Živilė Pipinytė „Kino istorijose“ 
rašo apie patį tikriausią kultinį 
filmą, kurį taip pat rodys „Scano-
rama“. Tai 1975 m. pasirodęs Jimo 
Sharmano „Šiurpiojo Rokio šou“. 
Autorė perspėja: „Nuo pat filmo 
įžangos, kai juodame fone stam-
biu planu rodomos ryškiai raudo-
nai dažytos lūpos ir skamba daina, 
supranti, kad kūrėjams negalioja 
jokios gero skonio taisyklės.“

Šį rudenį jau įvyko daug lietu-
viškų premjerų. Lietuviškoje žur-
nalo dalyje Ieva Tumanovičiūtė 
recenzuoja Tomo Vengrio „Gim-
tinę“, Auksė Kancerevičiūtė – San-
dro Bozzolo „Nijolę“, Elena Jasiū-
naitė – Algimanto Puipos „Kitą 
tylos pusę“, Laura Šimkutė – Igno 
Jonyno „Nematomą“. Taip pat pri-
statomas Šarūno Barto filmas „Su-
temos“, kurio premjera įvyks ne-
trukus. Mantė Valiūnaitė rašo apie 
rugsėjį Vilniuje vykusią mokslinę 
konferenciją, skirtą Baltijos jūros 
regiono kinui. Lina Kaminskaitė-
Jančorienė straipsnyje „Naujos 
kino istorijos kryptys“ aptaria iki 
tol nenagrinėtas temas, šiuolaikines 
prieigas: „Tarptautinėje kinotyros 
istoriografijoje vis dažniau galima 
aptikti naujosios kino istorijos ter-
miną. Jis nusako posūkį nuo tyrimų, 
kuriems visų pirma rūpi filmai, jų 
autoriai (-ės) ir jų kūrimo kon-
tekstai, link kino, kaip socialinio, 
kultūrinio reiškinio, aktyviai daly-
vaujančio kasdienybėje, kultūroje 
ir istorijoje, analizės.“ 

Tačiau ir tradicinių tekstų šiame 
„Kine“ su kaupu. Aistė Račaitytė 
rašo apie San Sebastiano kino fes-
tivalį, Gediminas Kukta abejoja 
Toronto kino festivalio ekologiš-
kumu, Pipinytė dalijasi įspūdžiais 
apie Gdynės kino festivalyje ma-
tytus jaunų lenkų režisierių filmus, 
atspindinčius šių dienų Lenkijos 
problemas. 

Ilona Vitkauskaitė „Iš arčiau“ pri-
stato Bradą Pittą, naujuose Quen-
tino Tarantino ir Jameso Gray’aus 
filmuose ne vieną nustebinusį ak-
torine branda. Ramūnas Pronc-
kus recenzuoja Tarantino filmą 

„Vieną kartą Holivude“, Dominykas 
Niaura – Gray’aus „Ad Astra“, Vit-
kauskaitė – Toddo Phillipso „Džo-
kerį“, Agnė Mackevičiūtė – Xavier 
Dolano „Džono F. Donovano gy-
venimą ir mirtį“, Rūta Birštonaitė – 
Agnès Varda „Agnès apie Varda“. 
Pronckus pataria, ką žiūrėti, o ko 
vengti „Namų kine“. Živilė Bara-
nauskaitė kalbėjosi su „Nepato-
gaus kino“ viešnia – italų doku-
mentininke Claudia Tosi. Feljetone 

„Vaikystės didvyriai“ Pipinytė pri-
simena vaikystėje patirto karinio 
patriotinio auklėjimo paradoksus.

Jūsų – 
Jonas Ūbis 

Nauji leidiniai

Leipcigo „Auksinis ba-
landis“ – „Pavyzdingam 
elgesiui“ 
Šeštadienį pasibaigusiame Tarp-
tautiniame Leipcigo dokumenti-
nių ir animacinių filmų festivalyje 
tarptautinėje konkursinėje „DOK 
Leipzig“ programoje pristatytam 
Audriaus Mickevičiaus ir Nerijaus 
Mileriaus filmui „Pavyzdingas el-
gesys“ (prod. Rasa Miškinytė, „Era 
Film“) įteiktas pagrindinis festiva-
lio prizas „Auksinis balandis“. Žiuri 
sprendime rašoma: „Pačiais tam-
siausiais laikais susidūrę su tuo, kas 
blogiausia, mes atrandame tikruo-
sius save ir žmogaus siela nušvinta 

ryškiausiai. Filmo kūrėjai grakščiai 
ir kilniai nukėlė mus į unikalią ir 
netikėtą atpirkimo kelionę.“

Kino režisierius, scenaristas ir 
įvairių tarpdisciplininio meno pro-
jektų autorius Audrius Mickevičius 
mirė 2017 m., todėl jo darbą, paties 
režisieriaus valia, pabaigė filosofas 
Nerijus Milerius. Filmas nagrinėja 
nusikaltimo, atleidimo ir sociali-
nio teisingumo idėjas. Po to, kai 
buvo nužudytas jo brolis, Micke-
vičius peržengė Lukiškių kalėjimo 
slenkstį ir susitiko su nuteistaisiais 
iki gyvos galvos Rimu ir Rolandu. 

„Gyvagalviais“ vadinami kaliniai gy-
vena stovinčiame laike, bet nepra-
randa vilties pasikeisti ir kada nors 
išeiti į laisvę. Režisieriaus nuostatų 
kaita nuo pykčio link atleidimo 

filme tampa radikalia kelione, ku-
rią nutraukė mirtina režisieriaus 
liga. Po apdovanojimų ceremonijos 
Milerius sakė: „Būkim nuoširdūs ir 
atviri. Kaip politikoje, kur nelaimės 
ir krizės kartais padeda kai kuriems 
politikams „susirinkti taškų“, taip ir 
pats Audriaus mirties faktas suteikė 
filmui daug papildomo dėmesio ir 
svorio. Bet tas svoris lengvai galėjo 
tapti nepakeliamas, o perduotas pa-
baigti filmas galėjo tapti našta, kuri 
galėjo išsprūsti iš rankų. Neišsprūdo. 
Nieko, ką gavom iš Audriaus rankų, 
neiššvaistėm.“ Filmas kurtas kartu su 
Slovėnijos, Bulgarijos ir Italijos kine-
matografininkais. „Auksinio balan-
džio“ laureatas automatiškai patenka 
į „Oskarų“ atranką. „Pavyzdingam el-
gesiui“ savo prizus taip pat skyrė 
FIPRESCI ir Ekumeninė žiuri. 

Dokumentinių filmų projektų ren-
ginyje „Doc Co-Pro Market“ prista-
tytas Giedrės Žickytės filmo „Irena“ 
apie Lietuvos teatrologę profesorę 
Irena Veisaitę bendros su vokiečiais 
gamybos projektas pelnė „Current 
Time TV Development“ apdovano-
jimą geriausiam dokumentinio filmo 
projektui iš Vidurio ir Rytų Europos. 

LKC inf.

Kronika

„Pavyzdingas elgesys“

MENAS. FOTOGRAFIJA

Briedis kopose = Elch in den Dünen : iš Rytprūsių krašto muziejaus rinkinių : paroda, 2019 m. spa-
lio 25–gruodžio 8 d. [Klaipėda] : [katalogas] / Lietuvos dailės muziejus, Rytprūsių krašto 
muziejus ; [vertėjai Kristina Jokubavičienė, Markus Roduner]. – [Vilnius] : Lietuvos dailės 
muziejus, 2019. – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr.

Eva Kubbos: tarp horizontų : tapyba, grafika : parodos katalogas [2018–2019, Vilnius] / 
[sudarytoja Ilona Mažeikienė] ; [vertėjos Aušra Simanavičiūtė, Birutė Pankūnaitė, Justė 
Janulevičiūtė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2019. – [120] p. : iliustr.. – Tiražas 200 
egz.. – ISBN 978-609-426-131-2

Petras Repšys. Piešiniai = Petras Repšys. Drawings : [parodos katalogas, 2019, Vilnius] / [su-
darytojos ir tekstų autorės] Kristina Kleponytė-Šemeškienė, Jurga Minčinauskienė ; [ver-
tėja Daina Valentinavičienė]. – Vilnius : Vilniaus grafikos meno centras, [2019]. – 205, [2] p. : 
iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-796-11-4

Po Italijos saule : XVIII a.–XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje. – Vilnius : Lie-
tuvos dailės muziejus, 2019. – 2 d.. – (Įr.)

D. 1 : istorinė apžvalga, katalogas / [sudarytojos Dalia Tarandaitė, Rūta Janonienė, Giedrė 
Jankevičiūtė] ; [katalogo aprašų autorės Dalia Tarandaitė, Rasa Adomaitienė, Rima Rut-
kauskienė]. – 2019. – 375, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-426-128-2

D. 2 : albumas / [sudarytojos ir aprašų autorės Dalia Tarandaitė, Rūta Janonienė, Giedrė 
Jankevičiūtė]. – 2019. – 263, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-426-129-9

Šveicarijos prieglobstyje. Juzefos Katiliūtės ir Gabrieliaus Stanulio kūryba = Finding refuge in 
Switzerland. The creative work of Juzefa Katiliūtė and Gabrielius Stanulis : parodos katalo-
gas [2019, Vilnius] / [sudarytoja ir tekstų autorė Nijolė Nevčesauskienė] ; [vertėjai Paulius 
Balčytis, Aušra Simanavičiūtė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2019. – 207, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-426-126-8

Terra Australis incognita : lietuvių menininkai Australijoje / [sudarytojos Ilona Mažeikienė, 
Regina Urbonienė] ; [vertėja Aušra Simanavičiūtė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 
2019. – 349, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-426-130-5 (įr.)

Vilnius dailėje, 1939–1956 = Vilnius in art, 1939–1956 : parodos katalogas [2019, Vilnius] / 
[sudarytoja Rima Rutkauskienė] ; [vertėja Irena Jomantienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės 
muziejus, 2019. – 287, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-426-132-9 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA

Berniukas nuryja visatą : romanas / Trent Dalton ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – 
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 525, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-480-114-3 (įr.)

Diena, kai įvyko nelaimė : [psichologinis trileris] / Nuala Ellwood ; iš anglų kalbos vertė 
Agnė Sūnaitė. – Vilnius : Sofoklis, 2019. – 318, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-
444-304-6 (įr.)

Drugelis : [romanas] / Henri Charrière ; iš prancūzų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vil-
nius : Alma littera, 2019. – 586, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3861-8 (įr.)

Geležinė Stalino pirštinė : romanas / Herkus Kunčius. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, [2019]. – 407, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-480-110-5 (įr.)

Ir : 123 eilėraščiai / Aidas Marčėnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 
164, [8] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-480-108-2

Išsiduosi. Balsu / Vanda Juknaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 
282, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9986-39-242-2 (įr.)

Kol mirtis mus išskirs : romanas / Mary Higgins Clark ir Alafair Burke ; iš anglų kalbos vertė 
Renata Valotkienė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 270, [2] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 
978-609-01-3780-2 (įr.)

Kregždės bokštas : [romanas] / Andrzej Sapkowski ; iš lenkų kalbos vertė Vidas Morkūnas. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 454, [1] p.. – Tiražas 1600 egz.. – ISBN 978-609-01-3872-4 (įr.)

Lyrika plius : papasakok man eilėraštį… / sudarytojas Kęstutis Navakas. – Vilnius : Alma 
littera, 2019. – 217, [1] p.. – Tiražas 1300 egz.. – ISBN 978-609-01-3842-7

Meilės prekeiviai : [romanas] / Yossi Avni-Levy ; iš hebrajų kalbos vertė Olga Lempert. – Vil-
nius : Sofoklis, 2019. – 383, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-306-0 (įr.)

Povo turgelis : [romanas] / Jojo Moyes ; iš anglų kalbos vertė Paulė Budraitė. – Kaunas : Jo-
tema, [2019]. – 462, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-13-845-7 (įr.)

Ri Džinė : romanas / Shin Kyung-sook ; iš korėjiečių kalbos vertė Martynas Šiaučiūnas-Ka-
činskas. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2019. – 446, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 
978-609-8233-60-5 (įr.)

Sūpavimas : beveik dienoraščiai / Gintaras Bleizgys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, [2019]. – 367, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-480-111-2 (įr.)

Šekspyro biografija / [Viv Croot] ; [iš anglų kalbos vertė Dangirutė Giedraitytė]. – Kaunas : 
Šviesa, [2019]. – 95, [1] p. : iliustr., žml.. – (Biografija : 50 faktų apie genijaus gyvenimą). – 
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-5-430-07002-1

Tapk ragana (jei nori) : romanas / Lavisa Spell. – [Patašinė, Marijampolės r.] : Lietuvių lais-
valaikio literatūros lyga, [2019]. – 343, [1] p.. – ISBN 978-609-96093-2-4

Toliau nei vandenynas : romanas / Narius Kairys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla, [2019]. – 279, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-480-112-9

Žiema : [romanas] / Ali Smith ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. – Vilnius : 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 315, [1] p.. – ISBN 978-609-480-115-0 (įr.)
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Lapkričio 8–17
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė–dešinė“ veikia dėmesio 
verta Rimanto Sakalausko piešinių paroda, kuruojama Giedrės Jankevičiū-
tės. Ekspozicija skaidri ir vientisa, nors piešiniai labai skirtingo pobūdžio. 
Tuo pačiu apžiūrėsite ir Mikalojaus Povilo Vilučio parodą „Gyvuliška sa-
viraiška“. Abi veikia iki lapkričio 23 dienos.

Muzika

Lapkričio 17 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje vyks iš-
skirtinis koncertas. Skambės nemarusis Olivier Messiaeno „Kvartetas laikų 
pabaigai“ („Quatour pour la fin du temps“) smuikui, klarnetui, violončelei 
ir fortepijonui. Jį iškilusis prancūzų kompozitorius sukūrė Gerlico karo 
belaisvių stovykloje, kur 1940–1941 m. buvo internuotas kaip prancūzų 
kareivis. Ten 1941 m. sausio 15 d. kompozitorius ir trys kiti kaliniai jį pa-
grojo pirmą kartą... Taip pat programoje – žinomo vokiečių neoklasiko 
Paulio Hindemitho Kvartetas klarnetui, smuikui, violončelei ir fortepijo-
nui, kurį autorius užbaigė prieš karą, 1938-aisiais. Abu sudėtingus XX a. 
I pusės muzikos perlus atlieka jau daugiau kaip 20 metų profesionalumu 
džiuginantis fortepijoninis trio „Kaskados“ – Rusnė Mataitytė (smuikas), 
Edmundas Kulikauskas (violončelė), Albina Šikšniūtė (fortepijonas) ir il-
gametis Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro muzikantas, klarnetų 
grupės koncertmeisteris, solistas Antanas Taločka.

Teatras

Lapkričio 9–14 d. Lietuvos nacionalinis dramos teatras kviečia į šiuo-
laikinės dramaturgijos festivalio „Versmė“ skaitymus. Lankytojai galės 
susipažinti su dviem darbais, atrinktais po vasarą vykusių kūrybinių dirb-
tuvių jauniesiems dramaturgams su menininke iš Izraelio Naomi Yoeli 
ir slovėnų dramaturge Simona Semenič: Dovilės Zavedskaitės „Mums 
nieko neatsitiko“ ir Kristinos Marijos Kulinič „Dedukas“. Antroje festiva-
lio dalyje – pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstos slovėnų pjesės. Simonos 
Semenič, Dragicos Potočnjak ir Tamaros Matevc kūrinius vertė Laima 
Masytė. Skaitymus režisuoja jauni teatro režisieriai Paulius Markevičius, 
Augustas Gornatkevičius ir Motiejus Ivanauskas. Visi renginiai nemokami.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Atnaujinta XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos 
dailės ekspozicija 
Paroda „Eduardas Balsys (1919–1984). Apie 
meistriškumą“

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

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 di-
zaino paroda „Daugiau yra daugiau II“ 
iki 17 d. – Ingrydos Suokaitės ir Rolando 
Helmerio kūrybos paroda „Abstraktu – 
geometriška – konkretu“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija
Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario 
16 d. deklaracija ir jos signatarai“
Paroda „Istorija ir dailininkas: Bronius 
Leonavičius“ 
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-
dai pro Gedimino pilies bokšto langus“
Apžvalgos aikštelė

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
iki 10 d. – Broniaus Leonavičiaus paroda 

„Knygos menas ir kaligrafinės kompozicijos“ 

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą 
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas: 
medaliai, monetos 

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir gin-
kluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda
Tarptautinė paroda „200 batų – 700 metų“ 

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

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

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

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

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2

„JCDecaux premija: Ne dėl to, kad kas prašė“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
nuo 8 d. – XI Jaunojo tapytojo prizas

Galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 9 d. – paroda „Touch“ 

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Jurgos Barilaitės paroda „Kaulai ir 
nuosėdos“

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Rimanto Sakalausko piešiniai 
Mikalojaus Povilo Vilučio paroda „Gyvu-
liška saviraiška“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Gyčio Skudžinsko paroda „Dienoraščiai, es-
kizai, pastabos, citatos ir kitos kasdienybės, 
arba GyS CHAOS“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 9 d. – Roko Pralgausko fotografijų 
paroda „Radiniai, sidabro dulkės ir kitos 
gėlės“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 12 d. – „Jaunojo tapytojo“ prizo nugalė-
tojos Monikos Plenkauskaitės paroda 

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Donatos Minderytės paroda „Vaizdinis ver-
timas / Translation error“ 
Aido Bareikio paroda „Omeny“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
nuo 12 d. – Kęstučio Grigaliūno paroda 

„Vyrų pasaulis, arba pokalbiai mėnesienoje“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Paroda „Tematau vienintelį tikslą – mylėti 
dailę“, dedikuojama rašytojui, meno kri-
tikui, visuomenės veikėjui Juozui Tumui-
Vaižgantui (1869–1933)
iki 15 d. – LDS Auksinių ženkliukų laureatų 
kūrybos paroda 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 9 d. – Daliutės Ivanauskaitės grafikos 
paroda „Magnetinis laukas“

AV17 galerija 
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
Paroda „Čekijos Respublika – pilių ir tvir-
tovių šalis“ 

Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų 
paroda „Vilnius – mano pasakų miestas“

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

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Juliaus Kuršio fotografijų paroda „Vėjas ir 
vanduo“

Galerija-studija RA
Pranciškonų g. 8
Algirdo Mikučio juvelyrikos paroda

Seimo rūmai
Gedimino pr. 53
Nuotraukų paroda „Senosios Tauragės 
fotografijos“

„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki 16 d. – Jun-Ho Park paroda „Uzu Piz 
(Peace)“

Užupio meno inkubatoriaus galerija 
„Kalnas“
Krivių g. 10 A
Andrii Sachenko (Ukraina) tapybos darbų 
paroda „Paskirties vieta“

Galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16
nuo 7 d. – Rūtos Jusionytės paroda „Pusry-
čiai ant žolės“

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

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Ričardo Dailidės fotodokumentikos paroda 

„Iš praeities atgimstantys...“

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
Antano Kmieliausko (1932–2019) kūrybos 
paroda „Žinomas–nežinomas“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
Austės Urbanavičiūtės fotografijų paroda 

„Buvimo triptikai“

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

„Paveldėtas sapnas“ 

Galerija TSEKH
Vytenio g. 6
Monikos Furmanos paroda „Mechaninė 
siela“ 

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Ingos Dargužytės grafikos darbų paroda 

„Patiekalai“

„AP galerija“
Polocko g. 10
Ditos Lūsės (Latvija) tapybos darbų paroda 

„Branduolys“

Galerija „Autarkija“
Naugarduko g. 41
iki 10 d. – Aurelijos Bulaukaitės ir Eglės 
Grėbliauskaitės paroda „Mes turime būti 
ypatingai atsargūs“

Susitikimų erdvė „Lokomotif“
Geležinkelio g. 13
Grupinė rudens paroda „2 0 9 0“

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

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki 17 d. – Kauno tarptautinė grafikos bie-
nalė „Grožis“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Atminties popierius“ 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
Prano Griušio paroda „Miestas savyje“ 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 9 d. – Vaidos Tamoševičiūtės persona-
linė paroda „Motinos kūnas“ 
iki 9 d. – paroda „10+10=20“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki 10 d. – Kipro Dubausko paroda 

„36 kambariai“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
iki 10 d. – Fiodoro Telkovo paroda „36 
vaizdai“

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

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Tarptautinė paroda iš Rytprūsių krašto 
muziejaus Liuneburge (Vokietija) rinkinių 

„Briedis kopose“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 10 d. – Neringos Poškutės-Jukumienės 
juvelyrikos objektų paroda „In Gold We 
Trust“
iki 10 d. – Pietro Finelli (Italija) paroda 

„Noir Time“
iki 10 d. – Patricijos Gilytės instaliacijų 
paroda „Ekvinokcija“ 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Didžioji Vandens g. 2
Tarptautinė šiuolaikinės gintaro juvelyri-
kos paroda „Amber Room“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Tarptautinio festivalio-plenero „Šiaulių 
Monmartro Respublika 2019“dailininkų 
paroda „Mėlyna ir 2 kitos spalvos“
iki 13 d. – Jūratės Mykolaitytės tapybos 
darbų paroda

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 9 d. – Evaldo Janso kūrybos paroda
nuo 15 d. – Ievos Mediodios kūrybos 
paroda „Ieva Mediodia / Iš Niujorko į 
90-tųjų Vilnių“ 

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Justino Vilučio fotografijų paroda „Baimė 
ryja sielą“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
8 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. 
Dir. M. Staškus
9, 12 d. 18.30 – G. Puccini „MADAM BA-
TERFLAI“. Dir. M. Staškus
10 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS 
STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Mu-
zikos vad. ir dir. J. Geniušas. 
Dir. M. Barkauskas

14 d. 18.30 – koncertas M. Staškaus 

jubiliejui

15 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „PRŪSAI“. 

Rež. G. Šeduikis, dirigentai T. Ambrozaitis 

(Klaipėdos muzikinis teatras)

16 d. 18.30 – P. Čaikovskio „JUODA IR BALTA“. 

Choreogr. ir rež. M. Radačovský, projekcijos

M. Auer, scenogr. M. Hollý, kost. dail. 

P. Barker
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Nacionalinis dramos teatras
9 d. 17 val. Studijoje – „Versmė 2019“. Pjesės 

„Dedukas“ skaitymas. Autorė ir atlikėja 
K.M. Kulinič
9 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – W. Sha-
kespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI 
ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. 
Rež. O. Koršunovas 
10 d. 17 val. Studijoje – „Versmė 2019“. Pje-
sės „Mums nieko neatsitiko“ skaitymas. 
Autorė ir režisierė D. Zavedskaitė
10 d. 18.30 Valstybiniame jaunimo teatre – 
M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. Y. Ross
12 d. 19 val. Studijoje – „Versmė 2019“. „1981“ 
skaitymas. Rež. P. Markevičius
13 d. 19 val. LMTA Balkono teatre – „Versmė 
2019“. „Triukšmas, kurį kelia žvėrys, nepa-
kenčiamas“ skaitymas. Rež. A. Gornatkevičius
14 d. 19val. LMTA Balkono teatre – „Versmė 
2019“. „Aus Anstand – La Siesta“ skaitymas. 
Rež. M. Ivanauskas 
16 d. 12, 14 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Pom-
merat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė

Valstybinis jaunimo teatras
8 d. 15 val. Salėje 99 – „MIEGO BROLIS“ 
(pagal R. Schneiderio romaną). 
Rež. A. Juška
8 d. 18.30 Jaunimo teatro erdvėse – PREM-
JERA! „BALKONAS“ (pagal J. Genet pjesę). 
Rež. E. Lacascade’as
9 d. 13, 13.30, 14, 14.30 teatro fojė – T. Kavta-
radzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina
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-
TŪNAS“. Rež. S. Norkutė
12 d. 18.30 – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. 
Rež. A. Latėnas
13 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. 
Rež. V. Masalskis
14 d. 19 val. Salėje 99 – M. Anderssono 

„BĖGIKAS“. Rež. O. Lapina 
15 d. 18.30 – D. Wassermano „SKRYDIS 
VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. V. Griško
16 d. 18.30 – „AUTONOMIJA“. 
Rež. Á. Schillingas 

Vilniaus mažasis teatras
8 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽE-
LEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas 
9 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus „12 
GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus
10 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. 
Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė
12 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
13 d. 18 val. Alytaus dramos teatre – Žemai-
tės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, drama-
turgė P. Pukytė
13 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. 
TEATRAS „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvi-
zacijos teatras“)
14 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal 
Th. Manno noveles). Rež. G. Balpeisova
15 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus 

„12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus
16 d. 15 val. – teatralizuota ekskursija 
vaikams
16 d. 18.30– M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, 
rež. A. Dapšys

Oskaro Koršunovo teatras
12 d. 18 val. Molėtų kultūros centre  – 
D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. 
Rež. O. Koršunovas
16 d. 19 val. OKT studijoje – „PSICHOZĖ 
4.48“. Rež. K. Krasilnikovaitė

Rusų dramos teatras
8, 9 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS 
ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas 
10 d. 17 val. Mažojoje salėje – D. Maslowskos 

„MUMS VISKAS GERAI“. Rež. E. Švedkauskaitė 

12 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONE-
GINAS“. Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
9 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“ 
Rež. A. Storpirštis
10 d. 12 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal 
V. Odojevskio pasaką „Miestelis taboki-
nėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova
16 d. 12 val., 17 d. 12, 14 val. – PREMJERA! 

„ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbru-
cho knygą). Rež. J. Trimakaitė, dail. 
C. Guyon, komp. T. Demay

Palėpės salė
9 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis
10 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. V. Mazūras
16 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“
8 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINA-
MIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis
9 d. 15, 17 val. Kišeninėje salėje – „TIKROS 
PASAKOS“. Rež. Ž. Mičiulytė
10 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „PIEVELĖ“. 
Choreogr. B. Banevičiūtė, šokėja G. Subo-
tinaitė, komp. R. Dikčienė, kost. dail. R. Bi-
liūnaitė, šviesų dail. A. Davidavičius (šokio 
teatras „Dansema“)
11 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“. Pasakas seka 
S. Degutytė (Stalo teatras)
12 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ, 
NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. A. Giniotis 
(teatras „Atviras ratas“) 
13, 14 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREM-
JERA! „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir 
rež. J. Tertelis. Vaidina A. Vilutytė, V. Šumi-
lovaitė, G. Glemžaitė, D. Skamarakas, 
R. Petrauskas, A. Ašmonas (teatras „Atvi-
ras ratas“) 
13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „HELVERIO 
NAKTIS“ (pagal I. Villqisto pjesę). Rež. 
V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras) 
14 d. 18 val. Juodojoje salėje – Ch. Hamp-
tono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevi-
čius (Nacionalinis Kauno dramos teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-
singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. G. Varnas
8 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal 
V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ 
ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė
9 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ 
(K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ 
motyvais). Rež. E. Kižaitė
9 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibley-
ras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“ 
Rež. R. Vitkaitis
10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko 

„ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis
10 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBU-
RIADA“. Rež. A. Vilutytė
12 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-
KIAU“. Rež. E. Kižaitė
12 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio 

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ 
(pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). 
Rež. G. Varnas

14 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „AP-

SIVALYMAS“. Rež. J. Jurašas 

16 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 

LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 

yra lapė“). Rež. E. Kižaitė 

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürren-
matto „SENOS DAMOS VIZITAS“. 
Rež. A. Giniotis

Kauno valstybinis muzikinis teatras
9 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos 
centre – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Buni-
kytė, dir. V. Visockis
15 d. 18 val. Šakių kultūros centre – 

„NOTRDAMO LEGENDA“. Insc. aut. ir cho-
reogr. A. Jankauskas, dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
8 d. 18 val. Biržų kultūros centre  – I. Vyry-
pajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius 
9 d. 18 val. – PREMJERA! „SPĄSTAI“. Rež. 
J. Trimakaitė (Objektų ir kaukių teatras)
10 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 
MEILE“. Rež. R. Abukevičius
12 d. 18 val. Panevėžio apskr. G. Petkevičai-
tės-Bitės viešojoje bibliotekoje – „NOKTIUR-
NAS“. Rež. G. Padegimas
13 d. 19 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. 
Rež. R. Bartulis
14 d. 19 val. – „TRANS TRANS TRANCE“. 
Rež. K. Gudmonaitė (OKT)
15 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
16 d. 11, 15, 17 val. – „LAIKRODININKAS“ 
(„Dansema“)

Kauno lėlių teatras
8 d. 18 val. – J. Parricko„ĮPROTIS“, I. Kočet-
kovo „PAMOKA NAŠLĖMS“. Rež. H.S. Šumi-
laitė (Kauno raj. Ramučių kultūros centro 
teatro studija „Siena“)
9 d. 12 val. – PREMJERA! „BALDIS IR VI-
VALDIS“. Aut. ir rež. D. Krapikas
10 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. A. Stankevičius
16 d. 12 val. – PREMJERA! „KAIP TAMSA 
GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal 
E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). 
Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
8, 9 d. 19 val. Kamerinėje salėje – festivalis 

„Garso teatras“
10 d. 17 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. 
Rež. M. Pažereckas
14 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Marko-
vićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. 
Rež. M. Pažereckas 
15 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič 

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys
16, 17 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Gra-
jausko „KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus 

Klaipėdos muzikinis teatras
9 d. 18 val. Žvejų rūmuose – G. Kuprevičiaus 

„PRŪSAI“. Rež. G. Šeduikis, dirigentas 
T. Ambrozaitis
16 d. 15, 17 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko 

„TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. 
Choreogr. A. Krasauskaitė

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
8 d. 18.30 – M. Pagnolio „DUONKEPIO 
ŽMONA“. Rež. A. Lebeliūnas
9 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „REVI-
ZORIUS“. Rež. A. Giniotis
10 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“. 
Rež. P. Ignatavičius
10 d. 15, 18 val., 12 d. 18 val. Tauragės kultū-
ros centre – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. 
Rež. A. Špilevojus
12 d. 11 val. Tauragės kultūros centre – „BLU-
SYNO PASAKOJIMAI“. Rež. A. Gluskinas
12 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO“. 
Rež. A. Lebeliūnas (Naisių vasaros teatras) 
13 d. 18 val. – „KELIAS Į ROJŲ“ (pagal 
S.T. Kondroto apsakymą). Rež. A. Lebeliū-
nas (Naisių vasaros teatras)

15 d. 18.30 Mažojoje salėje – „TOBULA 
PORA“ (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai 
dviem“). Rež. P. Ignatavičius

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
8, 9 d. 18 val. – PREMJERA! S. Mrożeko 

„PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas
10 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR 
JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė
10 d. 18 val. – PREMJERA! V. Klimačeko 

„SNIEGAS. MOTERIS. DVIKOVA“. 
Rež. U. Bartoševičiūtė 
13 d. 18 val. – M. Vildžiaus „SAPIENS“. 
Rež. A. Leonova 
15 d. 18val. – „PALIKUONIS“. Rež. E. Kazic-
kaitė („Apeirono“ teatras)

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
10 d. 12 val. Valdovų rūmų Renginių sa-
lėje – teatralizuotas koncertas „Trys par-
šiukai“. Lietuvos kamerinis orkestras ir 
jaunieji talentai. Dir. V. Kaliūnas, aktorius 
P. Markevičius 
10 d. 14 val. Kauno valstybinėje filharmoni-
joje – muzikinė popietė „Žvaigždžių karų 
siuita“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Dir. R. Šervenikas
10 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – koncertas „Sapnas prie Vilijos“. 
S. Moniuszko 200-osioms gimimo meti-
nėms. Trio „RAMuzika“: A. Širvinskaitė 
(sopranas), M. Dikšaitienė (smuikas), R. Blaš-
kytė (fortepijonas)
13 d. 13.55 Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 
aktų salėje – Čiurlionio kvartetas. Solistė 
D. Kazonaitė (sopranas)
13 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikaci-
jos centre – Lietuvos kamerinis orkestras. 
Dir. J.M. Zarzyckis
14 d. 16 val. Alytaus muzikos mokykloje, 
15 d. 16 val. Vilniaus B. Dvariono dešimtme-
tėje muzikos mokykloje – edukacinis koncer-
tas–susitikimas „Mano nata“. Ansamblis 

„Musica humana“ (meno vad. ir dir. 
R. Beinaris)
Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų konkursas
16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – konkurso finalas (I dalis). Da-
lyvauja Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Dir. M. Pitrėnas
17 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – konkurso finalas (II dalis). 
Dalyvauja Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Dir. M. Pitrėnas 

Vilnius
Vilniaus kongresų rūmai 
8 d. 19 val. – „Sergei Nakariakov: trimito 
Paganinis“. Atlikėjai S. Nakariakovas (tri-
mitas), Lietuvos valstybinis simfoninis or-
kestras. Dir. C. Álvarezas. Programoje 
J. Haydno, P. Čaikovskio kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia
8 d. 19 val. – folkloro festivalis „Pokrovskije 
kolokola“
10 d. 18 val. – E. Balsio dainų koncertas „Aš 
senas jūrininkas“. Dalyvauja styginių kvar-
tetas „Art Vio“, Klaipėdos muzikinio teatro 
artistai, jaunųjų menininkų rezidencijos 

„Išbandyk profesiją“ dalyviai. Dir. E. Miknius
11 d. 19 val. – F. Bajoro chorinės muzikos 
vakaras. Atlikėjai kamerinis choras „Aidija“ 
(meno vad. ir dir. R. Gražinis), Nacionalinės 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos choras (vad. 
R. Gražinis), chormeister. G. Trimirkaitė

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose
11 d. 19 val. – koncertuoja Vilniaus B. Dva-
riono dešimtmetės muzikos mokyklos 
chorinio dainavimo bendro fortepijono 

skyriaus VIII etiudų konkurso-festivalio 
„Žaismingosios natelės“ laureatai
13 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras-koncer-
tas pasitinkant Latvijos nepriklausomybės 
dieną. Dalyvauja Vilniaus B. Dvariono de-
šimtmetės muzikos mokyklos mokytojų 
L. Domikaitės ir V. Blažienės ugdytiniai. 
Muzikologo V. Juodpusio įžangos žodis

Folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“
8 d. 10 val. Vilniaus universiteto Istorijos 
fakultete – jaunųjų folklorsitų konferencija 

„Mano šeima – mano ištakos”
9 d. 11 val. Vilniaus rotušėje – tautodai-
lės darbų mugė, vaikų folkloro asamblėja, 
respublikinio vaikų ir jaunimo konkurso 
laureatų koncertas
10 d. 12 val. Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo 
į Dangų sobore – sakralinės muzikos 
koncertas

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
12 d. 17.30 – literatūrinis dviejų aktorių 
spektaklis „Vaižgantas kaip viešpaties 
diena“. Programą atlieka aktoriai O. Dau-
tartaitė ir P. Venslovas. Renginys iš ciklo 

„Atradimai: knyga ir rašytojas“ 
13 d. 11 val. Taujėnų gimnazijoje ir 12.40 
Siesikų gimnazijoje – susitikimas su rašytoja 
A. Ruseckaite
14 d. 17.30 – poetės Z. Mažeikaitės kūrybos 
vakaras su nauja knyga „Esanti“. Kartu su 
autore dalyvauja knygos redaktorė J. Riškutė, 
literatūrologė D. Mitaitė, skaitovė I. Plauši-
naitytė, violončelininkė R. Kalnėnaitė
14 d. 10.45 Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimna-
zijoje, 14 d. 12.10 Lazdijų M. Gustaičio gimna-
zijoje, 14 d. 16 val. Lazdijų viešojoje bibliote-
koje – susitikimas su rašytoju A. Marčėnu

Nacionalinė dailės galerija
8 d. 18 val. NDG auditorijoje – susitikimas 
su knygos „Postkapitalizmas: gidas į mūsų 
ateitį“ autoriumi P. Masonu. Dalyvaus au-
torius, su kuriuo diskutuos knygos vertėjas 
E. Mardosas, diskusiją moderuos A. Bielskis

Lietuvos nacionalinis muziejus
13 d. 17.30 – D. Junevičiaus sudaryto stereos-
kopinių vaizdų albumo „Iškilioji Lietuva. 
1860–1918“ pristatymas

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
8 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinių 
filmų ciklas „XX amžiaus slaptieji archy-
vai“. „Dingę Berlyne“ (rež. G. Sviderskytė)
11 d. 10 val. – „Metų knygos rinkimai“: susi-
tikimas su geriausių vaikų knygų autoriais. 
V.V. Landsbergio knygos „Pūkis karalius“ 
pristatymas
12 d. 18 val. – „Metų knygos rinkimai“: su-
sitikimas su geriausių poezijos knygų au-
toriais. Dalyvauja V. Grainytė, J. Jasponytė, 
V. Kaziela, G. Kazlauskaitė ir A. Šlepikas. 
Renginį veda D. Mitaitė
13 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaita „Fotografija nelaisvėje (okupaci-
jos, tremtys, pasipriešinimas)“

Rotušė
12 d. 18 val. – L. Laučkaitės paskaita „Nuo 
Tiškevičiaus kolekcijos iki MO muziejaus“

Kaunas
Paveikslų galerija
8 d. 17 val. – 88-asis J. Mačiūno gimta-
dienis: 17.30 – Č. Lukensko performansas 

„Dadasklaida funky jazz stiliuje“; fluxus 
menininkės T. Saito 2002 m. galerijai pado-
vanota instaliacija „Takako‘s do it yourself 
shop „You + ME“ – parduotuvėlė „Aš ir tu“; 
fluxus pašto menas ir kitos fluxus veiklos; 
18.30 – ekskursija fluxus kabinete su kura-
tore E. Komkaite
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Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
Lietuvos kultūros taryba 
LR kultūros ministerija 

Savaitės filmai

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

Lapkričio 8–14
Ki no re per tu a ras

Auksinė pirštinė  ****
Prieštaringiausias šiųmetės Berlinalės filmas ir kartu režisieriaus Fa-

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

Praėjo daug metų nuo įvykių, kurie parodyti Stanley Kubricko filme 
„Švytėjimas“. Tada berniukas Denas tapo tėvo beprotystės ir mirties tuš-
čiame viešbutyje liudininku. Suaugęs, bet taip ir neatsikratęs vaikystėje 
patirtos traumos, Denas Torensas (Ewan McGregor) yra marginalas ir 
alkoholikas. Jis sutinka mergaitę, turinčią panašių į jo aiškiaregystės ge-
bėjimų. Denas stengiasi paslėpti mergaitę nuo sektos, kurios nariai gaudo 
ypatingomis galiomis apdovanotus vaikus. Mike’o Flanagano filme taip pat 
vaidina Rebecca Ferguson, Carlas Lumbly, Zahnas McClarnonas, Emily 
Alyn Lind, Bruce’as Greenwoodas, Joselin Donahue. (JAV, 2019) 
Džokeris ****

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

Rolandas Emmerichas šįkart nusprendė kino ekrane atkurti vieną di-
džiausių ir strategiškai svarbiausių Antrojo pasaulinio karo mūšių Ramia-
jame vandenyne, kai 1942-ųjų birželį amerikiečių karinis laivynas nugalėjo 
japonus netoli Midvėjaus atolo. Filme vaidina Edas Skreinas, Patrickas 
Wilsonas, Luke’as Evansas, Aaronas Eckhartas, Nickas Jonasas, Woody 
Harrelsonas, Dennisas Quaidas, Mandy Moore. (JAV, 2019) 
Rojaus kalvos  **

Sveiki atvykę į naują spindintį pasaulį – aukštųjų technologijų salą 
„Rojaus kalvos“. Turtingos šeimos čia siunčia savo nelabai tobulas duk-
teris. Kunigaikštienės (Milla Jovovich) vadovaujama mokykla turi jas 
patobulinti. Grožis, nuolankumas ir skaistumas – tai kelias į naują gyve-
nimą, 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 Mek-
sikoje ji turi apginti dvidešimtmetę Dani Ramos (Natalia Reyes), dirban-
čią automobilių gamykloje, nuo kurios priklauso žmonijos ateitis. Timo 
Millerio filme taip pat vaidina Arnoldas Schwarzeneggeris, Mackenzie 
Davis, Edwardas Furlongas, Gabrielis Luna. (JAV, 2019)
Žinutė  ***

Pagrindinis Klimo Šipenkos filmo herojus – dvidešimt septynerių Ilja. 
Jis kalėjo septynerius metus, nes buvo melagingai apkaltintas narkotikų 
platinimu. Išėjęs į laisvę Ilja supranta, kad ankstesnis jo gyvenimas su-
griautas. Anksčiau jis nesirengė keršyti žmogui, pasiuntusiam jį į kalėjimą, 
bet kitos išeities nėra. Ilja gauna Piotro išmaniojo telefono prieigą, gali 
matyti viską, kas vyksta jo gyvenime, ir net laikinai tapti Piotru... Filmas 
sukurtas pagal vieno garsiausių šiuolaikinių rusų rašytojų Dmitrijaus Glu-
chovskio („Metro“) romaną. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Aleksandras 
Petrovas, Kristina Asmus, Ivanas Jankovskis. (Rusija, 2019)  

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
8, 11–14 d. – Midvėjaus mūšis (Kinija, JAV) – 
18, 21 val.; 9, 10 d. – 12, 18, 21 val.
8–14 d. – Broliai meškinai ir fantastiškas 
nuotykis (Rusija) – 11.30, 13.20
Daktaras Miegas (JAV) – 17.50, 21 val.
Žinutė (Rusija) – 20.30
19 d. – G. Puccini „Madam Baterflai“. Tie-
sioginės premjeros transliacijos iš Niujorko 
Metropoliteno operos įrašas – 18 val.
27 d. – A. Adamo „Korsaras“. Tiesioginės 
transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro 
įrašas – 17 val.
8–17 d. – „Scanorama 2019“
21 d. – filmas koncertas „Depeche Mode. 
Spirits in the Forest“ – 19.30, 19.45
21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas 
(rež. R. Rudokas) – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Forum Cinemas Akropolis 
8, 9 d. – Midvėjaus mūšis (Kinija, JAV) – 12, 15, 
18.10, 21.30, 23.20; 10–14 d. – 12, 15, 18.10, 21.30
8–14 d. – Broliai meškinai ir fantastiškas 
nuotykis (Rusija) – 10.30, 12.30, 13.30
8, 9 d – Daktaras Miegas (JAV) – 15.10, 18.20, 
21.20, 23.30; 10–14 d. – 15.10, 18.20, 21.20
8, 9 d – Žinutė (Rusija) – 17.30, 20.30, 23.15; 
10–14 d. – 17.30, 20.30
10 d. – Aviuko Šono filmas. Fermagedonas 
(D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 13 val.
12 d. – Čarlio angelai (JAV) – 18.50
13 d. – Le Manas'66. Plento karaliai (JAV, 
Prancūzija) – 19.40
14 d. – koncertas „Shakira in Concert. 
El Dorado“ – 16.30, 19.20
21 d. – filmas koncertas „Depeche Mode. 
Spirits in the Forest“ – 18.30, 19.30, 21.40
21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas 
(rež. R. Rudokas) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
Europos šalių kino forumas „Scanorama 2019“
Programa „Kertant Europą“
8 d. – Ugnikalnis (Ukraina, Vokietija) – 17 val.; 
12 d. – 17 val.
8 d. – Fortepijono dievas (Izraelis) – 19 val.; 
12 d. – 21 val.
8 d. – Tylūs prisilietimai (Čekija, Olandija, 
Latvija) – 20.40; 11 d. – 21 val.
9 d. – Atotrūkio metai (Vokietija) – 14.50
10 d. – Amžinoji žiema (Vengrija) – 18.30
12 d. – Įseserė (Slovėnija, Šiaurės Makedo-
nija, Serbija, Kroatija) – 19 val.; 14 d. – 17 val.
13 d. – Dafnė (Italija) – 17 val.
13 d. – Naivumas (Turkija, Vokietija, Rumu-
nija) – 18.55
14 d. – Vieną tamsią naktį (Vokietija) – 20.50
Programa „Naujienos iš Šiaurės“
10 d. – Šnipė (Norvegija) – 14.50
10 d. – Haradžiuku (Norvegija) – 16.55
11 d. – Sonja. Baltoji gulbė (Norvegija) – 14.30 

11 d. – Meistras Čengas (Suomija, D. Brita-

nija, Kinija) – 17 val.

11 d. – Agnesės meilė (Islandija) – 19.10

14 d. – Choristai su antrankiais (Danija) – 19 val.

Programa „Neišgalvotas gyvenimas“
9 d. – Baltasis triukšmas (dok. f., Prancū-
zija) – 16.40
Programa „Atvira Lietuvos kino istorija“
9 d. – Medžių ginklai (rež. J. Mekas, JAV) – 21 val.

10 d. – Daboklė (dok. f., rež. J. Mekas, 
JAV) – 20.40
13 d. – programa „Iš arčiau: Michael Powell“. 
Gyvenimo ir mirties klausimas (D. Brita-
nija) – 20.55
Programa „Atsivesk mamą ir tėtį“
9 d. – Dilili Paryžiuje (animac. f., Prancū-
zija, Belgija, Vokietija) – 13 val.
10 d. – Nepaprasta Maronos kelionė (animac. 
f., Rumunija, Prancūzija, Belgija) – 13 val.

Pasaka
„Scanorama 2019“
8 d. – Svaigulys (Švedija) – 19 val.
9 d. – Sonja. Baltoji gulbė (Norvegija) – 17 val.
9 d. – Laimės gėlelė (Austrija, Vokietija, 
D. Britanija) – 19.30
10 d. – Vogti arklius (Danija, Norvegija, 
Švedija) – 18 val.
10 d. – Pieno karas (Danija, Prancūzija, Vo-
kietija) – 20.30
11 d. – Zombi vaikas (Prancūzija) – 18.15
11 d. – Apie begalybę (Vokietija, Norvegija, 
Švedija) – 20.30
12 d. – Iš paskutiniųjų (Danija, Švedija) – 
18 val.; 14 d. – 18 val.
12 d. – O tada mes šokome (Prancūzija, 
Gruzija, Švedija) – 20.15
13 d. – Lara (Vokietija) – 18.15
13 d. – Tobula pora (Prancūzija, 
Vokietija) – 20.30
14 d. – Ilgšė (Rusija) – 20.15
8 d. – Kusama (dok. f., JAV, Japonija) – 17 val.; 
9 d. – 15.15; 16.15; 11 d. – 18 val.; 12 d. – 18.30
8 d. – Aš esu Leonardo (Italija) – 17.15; 
9 d. – 19.15; 10 d. – 14.15; 13 d. – 18 val.; 
14 d. – 17.15
8 d. – Nematoma (rež. I. Jonynas) – 17.30; 
10 d. – 19 val.; 11 d. – 20.45
8 d. – (Ne) tikros prancūziškos vestuvės 2 
(Prancūzija) – 19.15; 9 d. – 16.30; 10, 11, 
13 d. – 18.30
8 d. – Troškimų kambarys (JAV) – 19.30; 
10 d. – 16.30; 13 d. – 20 val.
8 d. – Daktaras Miegas (JAV) – 21.15; 
9 d. – 18.30, 21.30; 10 d. – 20.45; 11 d. – 
19.45; 13 d. – 20.45
8 d. – Džokeris (JAV, Kanada) – 21.30; 
9 d. – 21.45; 12 d. – 20.30
8 d. – Geriausios 2019 metų „Kanų liūtų re-
klamos“ – 21.45; 9 d. – 21.15; 12 d. – 20.45; 
14 d. – 19.30
9 d. – Medaus šalis (dok. f., Makedonija) – 
14.45; 14 d. – 17.30
9 d. – Saldi dienos pabaiga (Lenkija) – 15 val.
9 d. – Pats sau milijonierius (rež. T. Vidman-
tas) – 17.15
10 d. – Dauntono abatija (D. Britanija) – 
14 val.

10 d. – Pavarotti (dok. f., Italija) – 16.45
10 d. – Auksinė pirštinė (Vokietija, Prancū-
zija) – 21 val.
12 d. – Rojaus kalvos (Ispanija) – 18.15
14 d. – Le Mana’66. Plento karaliai (JAV, 
Prancūzija) – 19 val.

MO kinas
10 d. – Elniuko Ailo kelionė ker Laplandiją 
(dok. f., Suomija) – 15 val. 
10 d. – Rojaus kalvos (Ispanija) – 17 val.
10 d. – Daktaras Miegas (JAV) – 19 val.
14 d. – Chardžijevas. Paskutinis Rusijos fu-
turistas (dok. f., Rusija) – 18 val.

Kaunas
Forum Cinemas
8–13 d. – Midvėjaus mūšis (Kinija, JAV) – 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 21.40; 14 d. – 10.30, 
13.30, 15.30, 21.40
8–13 d. – Daktaras Miegas (JAV) – 10.40, 
15.30, 18.30, 22.30; 14 d. – 10.40, 18.30, 
22.30
8–14 d. – Broliai meškinai ir fantastiškas 
nuotykis (Rusija) – 10.20, 13.20
27 d. – A. Adamo „Korsaras“. Tiesioginės 
transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro 
įrašas – 17 val.
14–24 d. – „Scanorama 2019“
10 d. – Aviuko Šono filmas. Fermagedonas 
(D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 11.10
12 d. – Čarlio angelai (JAV) – 20 val.
13 d. – Le Manas’66. Plento karaliai (JAV, 
Prancūzija) – 18.45
14 d. – koncertas „Shakira in Concert. 
El Dorado“ – 18 val.
21 d. – filmas koncertas „Depeche Mode. 
Spirits in the Forest“ – 21.40
21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas 
(rež. R. Rudokas) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Romuva
8, 13 d. – Kusama (dok. f, JAV, Japonija) – 
18 val.; 10 d. – 14 val.; 12 d. – 19.30 
8 d. – Po vedybų (JAV) – 20 val.; 10 d. – 
18 val.; 14 d. – 18 val. 
9 d. – Aš esu Leonardo (Italija) – 14 val.; 
12 d. – 17.30 

9 d. – Chaenas – ypač tyro aliejaus kraštas 

(dok. f., Ispanija) – 16 val. 

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

mas (Kanada, D. Britanija) – 18 val.

9 d. – Auksinė pirštinė (Prancūzija, Vokie-

tija) – 20.30; 14 d. – 20.15; 
10 d. – Čia buvo Saša (rež. E. Jankauskas) – 
16 val. 
13 d. – Kur tu pradingai, Bernadeta? 
(JAV) – 20 val.

„Daktaras Miegas“


