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Erika Grigoravičienė

Paryžiuje gyvenančios Rūtos Jusionytės kūrybą pastaruoju metu
Lietuvoje galima būdavo pamatyti
nebent mugėje „Art Vilnius“. Lapkričio 6 d. galerijoje „Menų tiltas“
(Užupio g. 16) Vilniuje atidaryta
menininkės paroda, kur eksponuojama apie trisdešimt naujų jos
paveikslų ir skulptūrų, sudėliotų į
ir aplink pagrindinį, kiek neįprasto
žanro kūrinį – skulptūrų instaliaciją „Pusryčiai ant žolės“. Taip, tai
dar viena Eduardo Manet paveikslo
interpretacija (vien Pablo Picasso
įvairia technika jų esą sukūrė apie
du šimtus), tik vietoj nuogos moters ir apsirengusių vyrų draugijos
prie pikniko likučių čia net šešios
būtybės sėdi ant žemės aplink žaidimų lentą. Trys mišrūnai – terakotiniai tamsiaodžiai vyrai su dramblio, lokio ir kiškio galvomis – ir
trys moterų figūros, kurių išbalintą
nuogybę pridengia auksaspalviai

figos lapai ar lyg kūdikiai ant ke- (geismo, globos, išminties, pareigos)
lių laikomi gyvūnai (kiškis ir žu- simboliais ir per juos kalbėti apie
vis), žaidžia monopolį, stumdy- gyvenimą, suaugusiųjų žaidimus,
dami vieni kitiems du obuolius ir santykių rojų ir pragarą. Man attris mažus namukus (stalo žaidimai, rodo, kad terakotiniai mišrūnai su
beje, labai populiarūs Prancūzijoje, tuo nesutinka, nepatenkinti purto
žmonės jų žaisti renkasi į kavines, savo žvėriškas galvas, nes labiau nopanašiai kaip anksčiau rinkdavosi rėtų pasakoti ne apie žmonių ir jų
diskutuoti meno, kultūros ar poli- lyčių, bet apie gyvybės rūšių santytikos klausimais).
kius, lygiateisius ir lygiaverčius arModernizmo pirmtakas „Pusry- timus ryšius, apie kuriuos iš tiesų
čiuose ant žolės“ (1863) pirmą kartą nieko nežinome, tik spėliojame
dailės istorijoje moterį parodė iš arba ieškome atsakymų toliausioje
tiesų nuogą, nevilkinčią jokiu to- praeityje.
bulo grožio ar deivės rūbu (ir paJusionytės žvėriagalviai ne vievertė žiūrovą neteisėtu vujaristu), niši, jiems už nugarų – protėvių
nors konstruodamas figūrinę kom- minia. Pirmykščiai medžiotojai
poziciją jau ir pats nebuvo origina- antropomorfines figūras su zoolus – perkūrė žinomus Renesanso morfinėmis galvomis prieš kokius
dailininkų kūrinius. Jusionytė, regis, 40 tūkst. metų ėmė piešti olose
savo veikėjus (žmones, mišrūnus, ar drožti iš mamuto kaulo, matyt,
gyvūnus, gamtos gėrybes ir arte- sielvartaudami dėl to, kad tenka
faktus) norėtų ne dar labiau ap- žudyti ir valgyti būtybes, kuriose
nuoginti, o priešingai, patikimai galbūt įsikūniję genties protėviai.
apvilkti sąvokomis – paversti alego- Jie tikriausiai buvo animistai ir
rijomis, viduramžiškų bestiarijų figūromis, žmogiškųjų dorybių ir ydų N u k e lta į 8 p s l .
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Muzika

„Trimito“ virsmai ir jungtys
Įspūdžiai iš teatralizuotos programos „XX a. rapsodija“

Laimutė Ligeikaitė

Valstybinis pučiamųjų instrumentų
orkestras „Trimitas“ (vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis) išties drąsiai
ieško naujų koncertinių formų, kas
ypač pasijuto atėjus naujam vadovui kompozitoriui Antanui Kučinskui. Greta įvairių bendrų projektų
su kitais kolektyvais (pastarieji su
„Giunter Percussion“, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestru „Ąžuolynas“ ir t.t.), repertuaras praturtintas ir teatralizuotais koncertais
„Trimito miestas“ bei „XX a. rapsodija“. Šie koncertiniai spektakliai
rengiami bendradarbiaujant su režisiere Birute Mar. Tai, ko gero, viena
iš sėkmingiausiai besitęsiančių kūrybinių draugysčių, prasidėjusi nuo
originalumu nepralenktos „Grimo
operos“ (2004 m. festivalio „Gaida“
užsakymas) ir tebevykstanti šiandien, kai aktorės ir režisierės spektakliuose skamba A. Kučinsko muzika, o kompozitoriaus sumanyti
projektai praturtinami režisierės
matymu ir idėjomis. Lapkričio
9 d. Kongresų rūmų salėje nuskambėjusi „XX a. rapsodija“ –
vienas iš tokių renginių (išvakarėse programa parodyta Klaipėdos
koncertų salėje).
„Trimitas“ su kitais žinomais atlikėjais ir dirigentu Aleksandru Šimeliu pristatė XX a. pirmos pusės
opusus, kurie tuomet kėlė ažiotažą
ir prieštaringų nuomonių bangas, o
šiandien skamba kaip mielas ausiai
„vintažas“ su ano meto stilingojo kabareto, džiazo, miesto atgarsiais ir
nuotaikomis. Koncertas prasidėjo
mįslingai. Keliais dryžuotais (balta
ir juoda) elementais kukliai, bet
skoningai dekoruotoje salėje (dailininkė Kristina Norvilaitė) pianistas
Petras Geniušas pradeda skambinti
nostalgiškos nuotaikos Eriko Satie
„Gymnopédies“. Renkasi orkestras,

Koncerto akimirka

pasirodo ir fokusininkas-žonglie- iššauna net pistoletu, neva baletą Net keista, kad su „Trimitu“ pianisrius Mantas Markevičius, jis žon- bando šokti konferansjė ir t.t. O tas koncertuoja pirmą kartą.
gliruoja baltais skrituliais, vėliau ironiškai primindami skandalinAkivaizdu, orkestras kūrybiškai
skarelėmis, aukštai mėtomu pultu, gąjį baleto originalą (beje, jį kūrė ieško naujų formų ir meno krypnetgi šmaikščiai „ištraukdamas to meto žvaigždės Jeanas Cocteau, čių sinergijos. Toks pasirodymo fortriušį“ (žinoma, pliušinį). Dabar Pablo Picasso, Sergejus Diagilevas) matas, matėsi, publikai nuoširdžiai
jau skamba spalvingas Igorio Stra- scenoje galiausiai pasirodo... du patiko, o muzikantiškas humoras,
vinskio „Ebony concerto“ (1945) su arkliai! – muliažines arklio galvas tinkantis prie išraiškingos muzikos,
soluojančiu orkestro klarnetininku užsidėję ir vadinamaisiais sirgalių tikrai praskaidrino rudeninę nuoRimvydu Savicku ir įvairių instru- bumbulais mojuojantys projekto taiką. Šiek tiek dar patobulintas ir
mentų grupių dialogais. Po fortepi- choreografė Sigita Mikalauskaitė nugludintas šis teatralizuotas konjonu snaudusi kabareto konferansjė ir Donatas Bakėjus, vėliau dar nu- certas neabejotinai galėtų džiuginti
Ieva Stašelytė pašoka ir entuziastin- stebinsiantys aistringu šokiu.
ir kitų Lietuvos miestų bei miestelių
gai anonsuoja tuoj prasidėsiantį tikrą
Visas šurmulys išsisklaido sulig žmones, juolab kad po Lietuvą jau
kabareto, gal net viso miesto šėlsmą. finaliniu kūriniu, skambant nuos- sėkmingai keliauja ankstesnis proTai džiazo sąskambiais ir populia- tabiajai George’o Gershwino „Žy- jektas – edukacinis teatralizuotas
riomis dainomis grįsto E. Satie drajai rapsodijai“ („Rhapsody in koncertas „Trimito miestas“.
baleto „Paradas“ („Parade“, 1917) Blue“, 1924), ko gero, pirmą kartą
Kita vertus, tobulinti dar yra ką.
Guuso Dohmeno versija pučiamųjų gyvai girdint jos originalią orkes- Kaip dabar sakoma, linkėčiau vieorkestrui. Visi vyksmo atlikėjai yra truotę fortepijonui ir džiaziniam tomis švaresnio grojimo, dar vieno
scenoje, tad prisideda prie išmonin- (pučiamųjų) ansambliui. Žinoma, kito režisūrinio žvilgsnio labiau sugos siurrealistinės partitūros: P. Ge- šio kūrinio, kaip ir viso koncerto, siejant vyksmo fragmentiškumą.
niušas pataukši spausdinimo maši- ašis buvo charizmatiškasis P. Ge- Nors pats rapsodijos žanras ir reišnėle, pasuka tarškantį ratą, kažkas niušas, tokiuose įvairius stilius ar kia atskirų, savarankiškų dainų ar
iš muzikantų išgauna automobilio meno rūšis kryžminančiuose pro- melodijų pynę, programos visusignalų garsus, paleidžia sirenas, jektuose besijaučiantis kaip namie. moje pasigedau veikėjų santykio

Svetur

Lietuvos kamerinio orkestro įrašai – užsienio
spaudos akiratyje
Vienas pagrindinių mūsų muzikinės kultūros reprezentantų – Lietuvos kamerinis orkestras – neretai
sulaukia ir pasaulio žiniasklaidos
dėmesio. Šįkart užsienio skaitytojai supažindinami su pastaraisiais redaktorius Remy Franckas. „Lietuvai,
metais išleistomis kolektyvo kompak- kuri nuo 1990 m. vėl yra suvereni
tinėmis plokštelėmis. 2017 m. pasiro- valstybė ir nuo 2004 m. priklauso
džiusį Europos publikai skirtą CD ES, nėra lengva būti išgirstai tarp„Lithuanian Chamber Orchestra. tautinėje muzikos scenoje. Ne taip
Kutavičius / Balakauskas / Marti- paprasta įveikti 50 sovietinės diktanaitis“ (dirigentė Adrija Čepaitė), tūros metų. Tuo labiau yra sveikinišleistą Vokietijos įrašų firmos „Te- tina ši kompaktinė plokštelė, prilos Music“, žurnale „Pizzicato“ per- statanti tris šiuolaikinius Lietuvos
nai metų pabaigoje publikuotoje re- kompozitorius, kurie, viena vertus,
cenzijoje aptaria žinomas kritikas ir labai užtikrintai kalba sava kalba,
2 psl.

D. M at v e j e vo n u ot r .

vienas su kitu, tolesnės smagių momentų plėtotės. Antai, gražiai pagal muziką skarelėmis žongliravęs
artistas jas sukišo į valtorną. Visą
likusį vakarą laukiau, gal iš jos ištrauks, tarkime, gėlių ir padovanos
jas kuriai nors merginai?.. Bet taip ir
nesulaukiau. Šis epizodas ir nemažai kitų (merginos miegojimas po
fortepijonu, pulto mėtymas, poros
šokis „Žydrosios rapsodijos“ pabaigoje ir kt.), nors ir buvo grįsti netikėtumo efektu, niekaip neišspręsti
ir neužbaigti.
Jau seniai prie pulto buvau mačiusi dirigentą Aleksandrą Šimelį.
Šįvakar ilgai laukiau, kada įprastai labai artistiškas ir energingas
maestro pradės rodyti „gyvybės
ženklus“. Laimė, lūžis įvyko įpusėjus koncertui, sėkmingai atlikus
dar vieną jam skirtą „vaidmenį“ –
ant lazdelės sukti lėkštę. Galiausiai, pianistui įsišėlus, dirigentas
netgi pradėjo šokti. Tačiau orkestrantai, deja, išsijudino dar lėčiau.
Bendra tonacija su solistais ir kitais veikėjais nuotaikos prasme, ko
gero, taip ir nebuvo pasiekta. Gal
tetrūko kelių paprastų teatriškų gudrybių, kurios padėtų muzikantams
labiau įsitraukti į bendrą veiksmą?
O galbūt artistiškumui pasireikšti
sutrukdė susitelkimas į gana sudėtingas kūrinių partitūras – jų imasi ne
kiekvienas pučiamųjų orkestras, tad
jas įveikusiems muzikantams šiuo
atveju reikia sušukti bravo. Publika
tą ir darė. O bisui vėl suskambusi
puikioji E. Satie muzika, soluojant
P. Geniušui, privertė pamiršti visas
abejones kėlusias mintis.
Netrukus „Trimitas“ apsivilks vėl
kitokį rūbą. Šventiniam naujametiniam koncertui kolektyvas tradiciškai kviečia į Nacionalinę filharmoniją. Gruodžio 28 d. jų scenos
partneris bus klasikos ir džiazo repertuarą sėkmingai jungiantis violončelininkas Vytautas Sondeckis.

bet neslepia šimtmečius trukusios Bronius Kutavičius yra ne tik kom- (...) Šie saviti bruožai pasireiškia ir
muzikos įtakos, pirmiausia vokie- pozitorius, jis dar ir nacionalinis Balakausko Koncerte obojui, klavečių“, – rašo recenzentas. Jis trumpai orakulas, dramatizuojantis mitus sinui ir styginiams (1981). Jie suteipristato kūrinius (Broniaus Kuta- ir istoriją, paverčiantis juos muzi- kia ypatingą skambesį ir ritmikos
vičiaus „Dzūkiškas variacijas“, Os- kos ritualais, kurie turėtų padėti lie- polėkį – tai tikslai, kurių, paskatinti
valdo Balakausko Koncertą obojui, tuviams sugrįžti prie savo ištakų ir dirigentės Adrijos Čepaitės, mėgauklavesinui ir styginiams, Algirdo sustiprinti tautinį identitetą. Mitais damiesi imasi ir klausytojams perMartinaičio Koncertą tenorui, flei- apipintą Lietuvos kultūros istorijos teikia Lietuvos kamerinis orkestai, obojui, klavesinui ir styginiams pagrindą paliečia ir jo „Dzūkiškos tras ir solistas Robertas Beinaris.“
„Muzikinė auka“), negaili pagyrų ir variacijos“. (...) Penkeriais metais Algirdą Martinaitį kritikas apibūautoriams, ir solistams (Robertas už Kutavičių jaunesnis Osvaldas dina kaip kompozitorių, „naujojo
Beinaris – obojus, Giovanni da Balakauskas yra vienas pagrindi- paprastumo“ šviesoje atsiduodantį
Silva – tenoras, Valentinas Gelgo- nių vyresnės lietuvių kompozitorių neoromantizmo potraukiui. „Klatas – fleita, Eugenijus Paškevičius kartos atstovų. (...) Prieš 1990-uo- sikai ne kartą yra tapę maitinančia
– obojus, Vaiva Eidukaitytė-Sto- sius jis buvo tautinio Lietuvos atgi- jo kūrinių versme. Greta Franzo
rastienė – klavesinas), ir dirigentei mimo judėjimo narys. Po 1991-ųjų Schuberto, jis dega ypatinga meile
Adrijai Čepaitei.
pasitarnavo atkurtai Respublikai Johannui Sebastianui Bachui. PasVokietijos žurnalo „Das Orches- eidamas ambasadoriaus pareigas tarąjį jubiliejiniais 2000-aisiais pater“ šių metų liepos mėnesio nume- Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portu- gerbė „Muzikine auka“ pavadintu
ryje muzikos apžvalgininkas Lut- galijoje. Teorinis išskaičiavimas ir Koncertu tenorui, fleitai, obojui,
zas Lesle CD pristatymą papildo ir spontaniška muziko siela, poetiškai
istoriniu kontekstu: „Anot švedų subtilus skonis ir logika jo muziN u k e lta į 3 p s l .
muzikologo Görano Bergendalio, kinėje kūryboje žengia koja kojon.
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Muzika

Nauji dialogai

Mintys po Daumanto Kirilausko rečitalio ir prasidėjusio Tarptautinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianistų
ir vargonininkų konkurso
Vytautė Markeliūnienė

Įkalnėn kylant Tarptautinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
pianistų ir vargonininkų konkurso
link, pasipylė gausybė pianistų rečitalių. Vieni jų – Muzikos ir teatro
akademijos salėje, kurioje būsimi
konkurso dalyviai rodė kaupiamą
interpretacinį įkarštį, kiti rengiami
fortepijonų salone „Organum“, kur
tebevyksta koncertų ciklas „Fortepijono Aukso amžius“. Lapkričio
5 d. viena šio ciklo grandžių tapo
Daumanto Kirilausko rečitalis.
Beje, šio pianisto profesinėje darbotvarkėje 1991 m. taip pat buvo
M.K. Čiurlionio konkursas, visi
trys jo turai, po kurių jis įvertintas kaip diplomantas. Ką ir kaip
vėliau lėmė šis konkursas D. Kirilausko kūrybinio kelio tėkmėje, ką
ir kaip jis lėmė vieno ar kito pianisto kūrybiniame gyvenime – būtų
įdomu patyrinėti. Aišku viena, kad
nacionaliniu požiūriu tai reikšmingas vertybinis impulsas ne tik jame
dalyvavusiems pianistams, bet ir
jo klausiusiai publikai, ir vertybinis impulsas suvokiant Čiurlionio
kūrybos matmenį apskritai. Labai
aktualiai tad skamba prof. Vytauto Landsbergio mintys, išspausdintos šių metų VIII Tarptautinio M.K. Čiurlionio pianistų
ir vargonininkų konkurso buklete,
kur į kausimą „ar svarbus, Jūsų

nuomone, Čiurlionio konkursas
muziką pianistas, regis, visad pasimenininko kūrybos, jo idėjų sklaitelkia imperatyvą, kurį įvardyčiau
dai“, jis atsako: „Be abejo, Čiurliolakoniškai – aiškumas. Tai tezės,
išsakytos be užuolankų, be nutynio konkursas prie to prisideda
visai tiesiogiai. Būtų gera, kad kas
lėjimų, kurioms nereikia subtilios
parašytų mokslo darbą – knygą,
„pakuotės“ ar kokį nors silpnumą
gal disertaciją, apie M.K. Čiurliomaskuojančio makiažo. Tai tarynio konkursą Lietuvoje. Spalvinga
tum individualus balsas, palydimas
istorija, o lygiagrečiai – ir sklaida.
bendruomenės komentaro, moraŽinija apie Čiurlionį ir Lietuvą, atlinių išvadų.
garsiai ir poveikiai. Konkurso reguBet štai rečitalyje randasi „neliarumas yra svarbus veiksnys, pabuvėlė“ Franzo Schuberto Sonata
tvirtinąs, kad Čiurlionis svarbus ir
A-dur (D. 557) – seniai girdėtas
mums, ir plačiai.“
autorius D. Kirilausko repertuare.
A . J u r k ū n i e n ė s n u ot r .
Taip, šis tarptautinis konkursas, Daumantas Kirilauskas
Ir kiek čia šubertiško šmaikštumo,
bent nacionalinėje terpėje, yra viesąmojo, o ir diskusijos tarp klasinas reikšmingiausių ir profesinę re- ne). Ir tai dažniausiai absoliučiosios Maros, Carlo Vine’o ir vėl Felikso cistinių bei romantinių požymių.
putaciją žadinančių veiksnių. Štai muzikos prigimtį manifestuojantis Bajoro muzika (2011). Įvairovę liu- O antroje sonatos dalyje, viduriiš 33 dalyvių pianistų bent 13 prie koncerto žanras, muzikos, pagrįs- dijančių pavyzdžių galėtume var- nėje padaloje, tarsi atgimsta dar
ir bachiškos sanklodos. Įdomus
savo pavardžių rašo Lietuvos vardą. tos tik jai būdingais dėsningumais, dyti ir daugiau.
Bandau spėti, kas šiam pianistui dialogas!
Vargonininkų konkursas atrodo kur atsietos nuo bet kokių nemuzikinių
kas keisčiau, nes šįmet tarp 29 na- ryšių ir asociacijų. Apie tai garsiai yra įdomiausia rengiant rečitalius
Rečitalio pabaigoje – Ferenco
rių nėra nė vieno Lietuvai atstovau- nešnekėdamas, bet, ko gero, nuolat ar fiksuojant atliekamą muziką įra- Liszto Sonata h-moll. Užvaldąs
jančio vargonininko pavardės, nors puoselėjantis vidinį poreikį, kaskart šuose. Galgi tai yra kažkas pana- romantinis matmuo, fortepijono
vargonininko profesija, priešingai ir prabyla Daumantas Kirilauskas, šaus, kaip apčiuopti miesto charak- technikos dalykai. Betgi tai ir savu
nei pianisto, nuo XIX a. pabaigos skambindamas Johanno Sebastiano terį, sudarytą ne vien iš pastatų, bet būdu garsų pasaulį šifruojanti forbuvo įsigyvenusi kaip bene svar- Bacho, Ludwigo van Beethoveno ir iš medžiagų, kuriomis jis grįstas, tepijono muzika, sukaupusi simfobiausias lietuvių muzikinės kultū- muziką. Tačiau tikrai joje „neuž- sudarytą ir iš aplinkos, ornamentų, nines galias. Tačiau viena Andante
ros tapatybės ženklas.
siciklindamas“, nes podraug jau- gamtos, medžių. Todėl kaskart la- sostenuto temų prabyla Beethoveno
Grįžkime prie profesinę repu- čia ir kitą būtinybę. Štai matome bai įdomu apsilankyti D. Kirilausko Sonatos Nr. 27 teminiu matmeniu.
taciją žadinančių veiksnių. Tarp jo paties iniciatyva neseniai išleistą rečitaliuose, kuriuose atsiveria skir- Ir tai tarytum raktas į visą šią piajų – ne tik konkursai, bet ir pro- lietuvių kompozitorių albumą, ku- tingų charakterių sambūvis.
nisto programą, kuri tarsi nauja, bet
Tarytum jau visai įprasta girdėti jau girdėta. Daug sąveikų, struktūfesinę tapatybę paliudijantis žan- riame – Tomo Kutavičiaus, Juliaus
ras – rečitalis. Neįsivaizduočiau, Andrejevo, Felikso Bajoro, Juliaus šį pianistą interpretuojant Bacho rinių paralelių liudija šį pianistą dirkoks kitas koncerto žanras galėtų Juzeliūno, Osvaldo Balakausko, Ša- muziką. Minimas koncertas kaip bant „atminties darbą“ ir pateikiant
pakeisti šį – tokį intymų, trapų, bet rūno Nako, Loretos Narvilaitės, Je- tik ir prasidėjo pastarojo Prancū- savos, rišlios kompozicijos rezulir didingą, tokį monologišką, bet ronimo Kačinsko fortepijoninė kū- ziškomis siuitomis – Nr. 4 Es-dur tatą. Naujas dialogas įvyko. Ir dėl
sykiu žadinantį takų dialogą (arba ryba (2018), o dar kitame – Miklós ir Nr. 2 c-moll. Atlikdamas Bacho to džiugu.

At k e lta i š 2 p s l .

klavesinui ir styginiams. (...) Dvasios orumo ir šilumos panaudotoms citatoms iš Biblijos suteikia
brazilų tenoro Giovanni da Silva
balsas“, – rašo recenzijos autorius.
Be to, abu recenzentai pabrėžia, kad
garso įrašas yra „aukščiausios kokybės – subtilaus erdvinio garso ir labiau įtraukiančios. „Jų ir muzikilabai skaidrus“ (garso režisieriai Vi- nis, ir literatūrinis šaltinis yra kūrilius Keras ir Aleksandra Kerienė). nio pradžioje skambanti dzūkiška
Kompozitorius ir muzikos kriti- daina „Beauštanti aušrelė“. Norėtųsi
kas Simonas Cummingsas portale sakyti, kad Henryko Góreckio gar„5:4“ (CD/Digital Releases) šiemet siosios Trečios simfonijos gerbėjai
publikuotame straipsnyje prisipa- šiame kūrinyje atras daug grožybių,
žįsta, kad pastaraisiais metais daug bet verta paminėti, kad „Dzūkiškos
rašė apie Estijos muziką, o kitoms variacijos“ sukurtos keleriais medviem Baltijos šalims dėmesio skyrė tais anksčiau (1974). (...) Kutavičius
mažai, tad dabar turi progą prista- gana drąsiai ištirpdo muzikinį autyti „įdomią orkestrinių kūrinių dinį iki vienos natos ir su virš burkompaktinę plokštelę, kurioje Adri- dono sugrįžtančiu ankstesniu styjos Čepaitės diriguojamas Lietuvos ginių motyvu atkeliauja iki kūrinio
kamerinis orkestras įgrojo trijų gar- kulminacijos, kurioje liaudies daina
bių Lietuvos muzikos asmenybių suskamba grandiozinėje keturbalkūrinius“. Recenzentas teigia, kad sėje choro faktūroje. Tai nuostabus
trys plokštelės opusai labai skirtingi kūrinys, neprarandantis mąslumo
stilistiškai. Anot autoriaus, labiau- net ir galingiausiuose epizoduose“, –
siai pataikantis į mainstreamą yra rašo S. Cummingsas.
Balakausko Koncertas, o KutaviVis dėlto ryškiausiu plokštečiaus „Dzūkiškos variacijos“ – dar lės kūriniu recenzentas įvardija
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Martinaičio „Muzikinę auką“. kompaktinė plokštelė „Baltic Con„Viena vertus, šis kūrinys – tai nea- certi“ (pagrindinis solistas Džebejotinai nuoširdus pagarbos žen- raldas Bidva – smuikas, Karolina
klas, pagrįstas Bacho muzikos mo- Juodelytė – vargonai, Lietuvos katyvais, akordinėmis sekomis ir jo merinis orkestras, dirigentai Moorkestriniu manierizmu. Kita ver- destas Pitrėnas ir Adrija Čepaitė),
tus, jis nė kiek neprimena pastišo. išleista firmos „Odradek“ (garso
Šiame opuse kompozitorius žavi režisieriai Vilius Keras ir Aleksannovatorišku muzikinės kalbos (se- dra Kerienė). Plokštelę, kurioje įranosios ir modernios) naudojimu. šyti Pēterio Vasko, Juliaus Juzeliūno
Visose keturiose dalyse juntama ir Anatolijaus Šenderovo kūriniai,
Bacho įtaka, bet ji nevaržo kūry- žurnalo „Das Orchester“ šių metų
binės laisvės. (...) Pagarbiai nu- rugsėjo numeryje pristato Lutzas
silenkdamas Bachui, Martinaitis Lesle. Plačiau apžvelgęs istorinį
muziką pripildo sodraus rapsodiš- kontekstą ir paminėjęs, kad plokškumo, tirštų kontrapunktinių pa- telė skirta Baltijos šalių valstybių atsažų, įvairiausių į Bacho nepanašių kūrimo 100-mečiui, autorius rašo:
kadencijų ir išskirtinio šelmiškumo „Kompaktinė plokštelė yra stipraus
pabaigoje, kur finalinė kadencija ryšio su savo tėvyne ir jos žmonėnukrypsta į keistai mąslų epilogą. mis liudijimas. Ji atspindi viso BalKūrinys tikrai nuostabus. (...) Kiek tijos jūros regiono dvasią. Juzeliūno
šie trys opusai reprezentuoja XX ir muzika inspiruota lietuvių folkloro,
XXI a. Lietuvos muziką, dar negalė- Vasko kūriniai tarsi prisodrinti gičiau atsakyti. Tačiau, nežiūrint į tai, laus ryšio su gamta, o Šenderovo
ši kompaktinė plokštelė yra puiki muzikos menas atkartoja dramapradžia susipažinti su lietuviška or- tiškus Lietuvos istorijos įvykius.“
kestrine kūryba. Perklausius plokš- Labiausiai recenzentą sujaudino
telę, norisi išgirsti daugiau. Tai bus Šenderovo Koncertas smuikui ir
tęsiama“, – apibendrina straipsnio kameriniam orkestrui, kurį griežia
autorius.
solistas Džeraldas Bidva. „1945 m. gimęs kompozitorius – vienas iš nedau***
gelio nacių okupacijos sunaikinto
Kitas Lietuvos kamerinio orkes- tuometinio Vilniaus žydų elito patro leidinys – pernai pasirodžiusi likuonių – savo sukurtame koncerte

primena apie praeities šešėlius.
Nuolat pasigirstantis gongo garsas
kuria sakralinę sferą, kurią laikinai
išstumia dvasių šokis ant prarajos
krašto. Įtaigios kadencijos ir graudūs smuiko solo monologai sudaro
kontrastą orkestro kuriamiems
skambančios vidinės esybės momentams, pasipriešinimui ir atsidavimui lemčiai, skausmo persmelktiems prisiminimams ir nedrąsiai
vilčiai. Palyginus su daugiasluoksne
Šenderovo muzika, svajinga Vasko
fantazija smuikui ir styginiams „Vox
amoris“ atrodo lyg būtų vienos dimensijos. Ja latvių kūrėjas empatiškai išpažįsta meilę kaip stipriausią
gyvenimo jėgą. Solistas D. Bidva
plokštelėje pagerbia ir XX a. Lietuvos akademinės muzikos tėvą Julių
Juzeliūną, įtraukdamas jo Koncertą
vargonams, smuikui ir styginių orkestrui (1963). Kompozitorius iš lietuvių folkloro intonacijų sukūrė savitą harmonijos sistemą. Kitur jis
pasireiškia kaip polifoninės technikos meistras.“ Pabaigoje autorius
priduria, kad nemažą įtaką kūrinių
interpretacijos ryškumui daro dirigentai Modestas Pitrėnas ir Adrija
Čepaitė.
Laimutė Ligeikaitė

3 psl.

Muzika

Nuo misterijos iki liaudies dainos

Įspūdžiai iš festivalio „Pokrovskije kolokola“ atidarymo koncerto ir Laimio Vilkončiaus misterijos premjeros
pristatyti kūriniai, sėkmingai atlikti
ir kitose koncertų salėse bei užsienyje. Tai Andrejaus Doinikovo
„Etnosfera“, Gedimino RimkausRimkevičiaus „Liaudiškoji rapsodija“, Jono Jurkūno „Iš šio miesto“,
Lino Rimšos „Senasis tikėjimas“ ir
„Moterų giesmės“, Algirdo Martinaičio „Sakmė apie gyvenimą“, Zitos
Bružaitės „Koliažai“, Anatolijaus Šenderovo „Dedikacija“. Nuolatiniais festivalio partneriais bei atlikėjais tapo
Lietuvos kamerinis orkestras ir žymūs Lietuvos dirigentai.
Šiais metais „Pokrovskije kolokola“ pateikė dar vieną įspūdingą
premjerą – kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus „Varnėno mišias“.
Kompozicijoje skamba Sigito Gedos poezija (iš rinkinio „Jotvingių
mišios“) ir autentiška įvairių tautų
liaudies muzika. Pasirinkta misterijos forma nevaržo autoriaus
laisvai jungti šiuos komponentus
su world music stiliaus ir modernia kalba. Kūrinį autorius sumanė
kaip folkloro, apeigų ir originalios
muzikos montažą, kuriame pirmapradės liaudies muzikos prasmė bei
stilius jungiami su modernizmo
matmenimis.
Tik įžengus į Vilniaus kongresų
rūmų salę maloniai nuteikė spalvinga aplinka: daugelyje parterio
kėdžių sėdėjo ryškiais tautiniais
kostiumais pasipuošę folkloro ansamblių dalyviai. Pirmoje eilėje –
juodai apsirengę Sakartvelo (Gruzijos) Calendžichos miesto kultūros
rūmų dainų ir šokių ansamblio
„Bedinera“ vyrai, antroje koncerto
dalyje pirmieji pasirodę su temperamentinga savo dainos interpretacija. Kitose eilėse – skaisčiai
raudonos rusų ansamblių moterų
skarelės, jų įvairiaspalviai drabužiai

gražiai derėjo su klausytojų, tarp
kurių buvo nemažai profesionalios
klasikinės muzikos melomanų, pakilia nuotaika.
Kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus aštuonių išplėtotų dalių kūrinį
„Varnėno mišios“ atliko Lietuvos
kamerinis orkestras, folkloro ansamblis „Arinuška“ (meno vadovai Irena ir Nikolajus Zacharovai),
Julija Morozova (fortepijonas), perkusininkų ansamblis „Hand voices“,
skaitovas – pats L. Vilkončius. DiMisterijos „Varnėno mišios“ akimirka
rigavo Karolis Variakojis, režisavo
Jurijus Popovas. Visos 8 misterijos ritmikos muzika ima varginti. Per
dalys pavadintos įspūdingai: „Kad visą misteriją įdomiai ir puikiai į
būtų šviesiau“, „Laukinio dievo muzikinę medžiagą įsiliejo fortepipuota“, „Vaivorykštės amžius artėja“, jono partija, kurią spalvingai trak„Kai jau niekas nemyli“, „Tai ir yra tavo puiki pianistė J. Morozova.
mano gyvenimas“, „Dvasia neateina Nuo trečios kūrinio dalies muzika
iš priekio“, „Prijaukinto kurmėno tapo kur kas įvairesnė, atsirado
mirtis“, „Taip ilgai aš mąsčiau“. Pa- daugiau skirtingų garsinio audeskutiniai pastarosios žodžiai „Ei- klo fragmentų. Hipnotizuojančiai
kite, mišios pasibaigė...“ užbaigė solo partiją atliko „Arinuškos“ sovisą misteriją. Išraiškingai ant pa- listė Arina Zacharova, savo žemoko
kylos stovinčio L. Vilkončiaus per- tembro balsu nuotaikingai papuoteikiami S. Gedos poezijos vaizdi- šusi kūrinį. Keista, bet juo ilgiau tęniai, palydimi rankų gestais, tiesiog sėsi „Varnėno mišios“, juo įdomiau
hipnotizavo, neleido atsipalaiduoti. buvo sekti, kaip world music kalba
Dirigentas K. Variakojis labai ener- susipina su išraiškingu teksto skamgingai, veržliai vadovavo puikiai besiu bei pirmapradės liaudies mugrojančiam orkestrui. Partitūroje zikos matmenimis. Manyčiau, kad
vyravo pasikartojančios mušamųjų, šis L. Vilkončiaus opusas tikrai verperkusijos ritminės formulės. Įdo- tas dar ne kartą skambėti Lietuvos,
miai derėjo lyg spyruokliuojančio o ir užsienio koncertų salėse.
ritmo moderni muzikos kalba su
Antroje koncerto dalyje, pavakartais įsiterpiančiais vaizdingais dintoje „Gyvoji tradicija“, dalyvavo
skaitovo tekstais, o prisijungusio folkloro ansambliai iš Sakartvelo,
folkloro ansamblio dainavimas Ispanijos (Katalonijos), keletas
rusų liaudies dainų stiliumi atrodė iš Rusijos regionų bei Sankt Pekaip savita tembrinė spalva (šįkart terburgo N. Rimskio-Korsakovo,
energingi orkestro garsai stelbė dai- Maskvos P. Čaikovskio ir Petronos tekstą).
zavodsko konservatorijų, BaltaruIš pradžių kiek prailgo pirma sijos, Ukrainos, Serbijos, Latvijos.
ciklo dalis, atrodė, kad per daug Pasirodė trys skirtingi ansambliai iš
įtempta ir kartojama panašios Lietuvos: „Arinuškos“ vyrų grupė,

Lapkričio 23 d. Filharmonijoje prasidės itin laukiamas 79-ojo koncertų sezono renginys – VI Vilniaus
fortepijono festivalis (VFF). Atnaujinta Didžioji koncertų salė nušvis
visomis šviesomis – festivalio atidarymo programa „Namų pašven- Mūza Rubackytė
tinimas“ simboliškai bus pradėtas
naujas šios salės gyvavimo etapas. koncertai, pasirodė 53 pianistai ir 11 diŠventiniame koncerte su Lietuvos rigentų iš 26 pasaulio šalių. Festivalio
nacionaliniu simfoniniu orkestru dedikacijos ir temos – Lietuvos tūkspasirodys festivalio įkvėpėja, su- tantmečio ir „Vilniaus – Europos kulmanytoja ir meno vadovė pianistė tūros sostinės“ paminėjimui (2009),
Mūza Rubackytė bei italų dirigentas Ferenco Liszto gimimo 200-osioms
Renato Balsadonna.
ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
Pristatydama šiųmetį festivalį Mūza mirties 100-osioms metinėms (2011),
Rubackytė akcentavo jo svarbą viso „Mūzų palytėtos...“, minint Krzysztofo
nueito kelio kontekste: „2019 metų Pendereckio 80-metį (2013), „TandeVilniaus fortepijono festivalis – jau šeš- mai“ (2015) ir „Pakeleiviai“ (2017)
tasis ir švenčia savo dešimtmetį. Nuo gimė iš gyvenimo ir susitikimų, atliepirmojo 2009-aisiais kas dveji metai piant Antonio Machado mintį „Kerengiamame festivalyje jau įvyko 37 lias nutiesiamas einant“. Šiandieną jis

Iki gruodžio 7 d. truksiančiame
festivalyje jo meno vadovės prof.
M. Rubackytės kvietimu dalyvaus
ryškiausi kelių kartų pianistai, atstovaujantys fortepijono tradicijoms
ir naujovėms: Lietuvos publikai
gerai pažįstama gruzinų maestra
Elisso Virsaladze, vulkaniškasis
vengras Janoszas Balazsas, subtilusis prancūzas Adamas Laloumas,
konkursų nugalėtojai Nikita Mndoyantsas, Antonas Yashkinas, Théo
Fouchenneret ir pianistės bei komD. M at v e j e vo n u ot r .
pozitorės Claros Schumann kūryatvedė mus iki temos „Moters meilė bos puoselėtoja Guoda Gedvilaitė.
ir gyvenimas“.“
Festivalyje numatytos aštuonios
Šiųmetis festivalis bus skirtas koncertinės programos, o jas sies
pianistės ir kompozitorės Claros tema „Moters meilė ir gyvenimas“.
Schumann 200-osioms gimimo
Į festivalio programą įsilies ir
metinėms. „Pagerbdami vieną iš- pirmą kartą Lietuvoje rengiami
kiliausių moterų pianisčių ir kom- Prancūzų fortepijono muzikos
pozitorių, pagerbsime ir ją įkvėpu- meistriškumo kursai. „Per patį šių
sius bei jos įkvėptus genialius šią metų festivalio vidurį simboliškai
moterį mylėjusius vyrus – Robertą nusikelsime į Prancūziją. NepaSchumanną ir Johannesą Brahmsą, prastai džiaugiuosi, kad ilgalaikėtaip pat daug kitų iškilių roman- mis bendromis pastangomis šiemet
tizmo epochos asmenybių“, – sako festivalio kontekste pagaliau įvyks
M. Rubackytė.
prancūzų muzikos interpretavimo

Aldona Eleonora Radvilaitė

Lapkričio 6–10 d. įvairiose Vilniaus erdvėse vyko visa virtinė
XIV tarptautinio folkloro festivalio
„Pokrovskije kolokola“ („Pokrovo
varpai“) renginių. Šio reikšmingo
festivalio rengėjai: Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos
centras, Slavų tradicinės muzikos
mokykla, Vilniaus rusų folkloro
centras; renginį organizuoja Nikolajus Zacharovas, Irma Fedaravičiūtė, Julija Morozova, Arina Zacharova, Jekaterina Bieliauskienė,
Julija Malyškina, Vladimiras Malyškinas, Viktoras Žabrovas, Valentina
Smolkova, meno vadovė ir prodiuserė Irena Zacharova.
Išsamiai parengtas lankstinukas supažindina ne vien su numatyta programa, bet ir su festivalio
dalyviais. Šios šventės atidarymo
koncerto, vykusio lapkričio 6 d.
Vilniaus kongresų rūmuose, aprašyme skaitome, jog festivalis puoselėja gražią tradiciją publikai ne
tik dovanoti unikalių folkloro kolektyvų iš įvairiausių pasaulio šalių
pasirodymus, bet ir pateikti pasaulinę world music kūrinio premjerą.
Nuo 2009 m. teikiami užsakymai
žymiausiems šių dienų Lietuvos ir
užsienio kompozitoriams parašyti
kūrinius, kuriuose būtų įpinami
ryškiausi muzikinio folkloro pavyzdžiai. Profesionalių muzikantų
ir folkloro ansamblių atliekamos
kompozicijos yra artimos ir liaudies
kūrybos mėgėjams, ir profesionalaus meno gerbėjams, ir jaunimui,
besidominčiam savo šalies istorija,
tradicijomis, paveldu. Įvairiais metais festivalio koncertuose Lietuvos
nacionalinėje filharmonijoje buvo

Anonsai

VI Vilniaus fortepijono
festivalis suksis apie moters meilę ir gyvenimą

4 psl.

O rg a n i zato r i ų n u ot r .

„Klezmer Klangen“ ir „Mindrė“.
Įvairove stebino ir duetai: Tatiana
Sopilka-Začikevič ir Jurijus Pastušenko iš Lenkijos, dainavę skardžiais gražiais balsais, norvegai –
smuiku griežianti Sunniva Sofija
Kristiansen ir norvegišku aviganių
ragu įspūdingai grojęs bei dainavęs
Erikas Agatonas bei galbūt silpniausiai pasirodžiusios smuikininkės
Astrid Garmo ir Ester Thunander.
Atrodė, kad visi kolektyvai dainuoja ta pačia liaudiška maniera, o
ir dainos buvo panašios. Išsiskyrė
Petrozavodsko kolektyvas, gražiai
paįvairinęs atlikimą dūdelėmis,
švilpukais, imituodamas paukščių
čiulbesį. Vaidybos elementus į savo
interpretaciją įdomiai įpynė Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos folkloro ansamblis. Vienintelė
vien instrumentinė grupė „Klezmer
Klangen“ smagiu, gyvybingu grojimu (ir šiek tiek dainavimu) įnešė
įvairesnės nuotaikos, nudžiugino
kitokia muzika.
Klausytojai karštais aplodismentais ir šūksniais dėkojo visiems kolektyvams. Tik gaila, kad galingi
garso stiprintuvai pernelyg daugino
decibelų, todėl visą vakarą vargino
maksimalus garsumas.
kursai“, – sako M. Rubackytė. Kursai, kuriuos ves Nacionalinės Paryžiaus aukštosios muzikos ir šokio
konservatorijos profesorius Denisas Pascalis, vyks gruodžio 1 d.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, įėjimas į juos bus laisvas.
Atliepdama festivalio temą „Moters meilė ir gyvenimas“ jo meno
vadovė M. Rubackytė šiemet turi
ir itin asmenišką dedikaciją: „Dedikuoju šį festivalį Anapilin išėjusiai
savo mylimai Mamai Taïsai Teresei
Gomolickaitei-Rubackienei, savo
Tetai Irenai Gomolickaitei, močiutei Marijai Gomolickienei – toms
trims moterims, kurios man įkvėpė
manojo gyvenimo temą.“ Festivalio metu bus pristatyta ir šia intencija išleista kompaktinė plokštelė
„Melancolia“.
VI Vilniaus fortepijono festivalis
vyks lapkričio 23 – gruodžio 7 d.
Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje. Daugiau informacijos: www.filharmonija.lt.
LNF inf.
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Teatras

Aš esu tekstas

Biografiškumas tarptautinėje „Sirenų“ programoje
Dovilė Zavedskaitė

Gyvename laikais, kai klesti vadinamoji culture of me – asmeniškumų
kultūra. Vartojame asmenines istorijas kaip galimybę išgyventi kokią
nors tiesą. Tiesą ne kaip objektyvų,
pamatuojamą faktą apie pasaulį,
bet kaip autentišką subjektyvią
kito patirtį. Be visa ko, trokštame
šia kokia nors tiesa pasitikėti ir sveriame ją ne itin patikimu, bet guodžiančiu žmogus kalba nuo savęs
rodikliu. Galbūt dėl to, kad esame
pasiklydę informacijos srautų kosmose, galimybė žinoti, kad tai, ką
girdi, yra nors mažutė subjektyvi
tiesa, tampa kaip niekad vertinga.
Patirties mainai, istorijų pasakojimai tampa svarbesni už objektyvias
žinias, nes juose susiduriame su giliausiomis žmogaus buvimo dalimis: juk jei nusprendžiau papasakoti, vadinasi, yra ką.
Kita vertus, net ir viešai deklaruojamas autobiografiškumas –
kūrybos produktas, todėl jo kaip
tiesos faktą galime tik įtarti, tikėdamiesi, kad menininkas yra
nuoširdus. Kalbėdama ne tik kaip
teatro kritikė, bet ir kaip su biografiškumu dirbanti dramaturgė, žinau, kad kūryboje šimtaprocentinį
autobiografiškumą pasiekti sunku:
kūrybos procese dažnai laviruoji
tarp nuosavų prisiminimų (kurie,
beje, mūsų atmintyje taip pat evoliucionuoja, kinta ir vargu ar atitinka
tikrovę) ir siekio padaryti meninį
poveikį. Ilgainiui nesąmoningai
pradedi modifikuoti prisiminimus,
ryškinti, didinti detales, koreguoti
savo analizuojamo laiko tikrovę pagal kūrinio taisykles, toldamas nuo
gyvenimo taisyklių. Vis dėlto profesionalus menas – ne saviterapija,
todėl čia autobiografiškumą vadinčiau ne atkurta tiesa, bet sukurtu
nauju pasauliu, kuriam būdinga
autobiografinė atmosfera. Ar tai
galima vadinti patikimu informacijos šaltiniu? Vargu.
Vis dėlto šiandienos teatre graibstomi spektakliai, kuriuos galima
apibūdinti kaip buvau, mačiau, patyriau, ir dabar papasakosiu viską,
kaip buvo. Kažkuria prasme scena
tampa instagramo stories platforma,
kurioje kalba tas, kuris patyrė, būdamas nebūtinai aktorius, o tiesiog
žmogus, kurio paprastas žmogiškumas ir netobulumas dažnai pabrėžiamas kaip vertybė. Suprask,
arčiau gyvenimo, toliau nuo glazūruotos aktorystės ir išdailintos
estetikos. Ir todėl – suprantamiau,
artimiau, paveikiau ir TIKRIAU,
kaip tikriau atrodo rytą be makiažo
instagraminanti persona, kurią soc.
medijų platformose matome nutapytą ir skulptūrišką.
Kaip niekad autobiografiška /
dokumentiška buvo šių metų Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ užsienio programa.

Svarbiausia žinutė – teisę eksponuoti savo biografiškumą (kūno ar
istorijos požiūriu) turi kiekvienas.
Anksčiau vieša biografija buvo tik
iškiliausių, matomų, girdimų visuomenės aktyvų prerogatyva, o dabar
į sceną žengia vadinamieji mažieji
žmonės (angliškas terminas kur
kas patrauklesnis: minor figures).
Anksčiau biografijos fiksavimo turėdavai nusipelnyti, o dabar pats autobiografiškumas tampa būdu egzistuoti, atrasti sau vietą pasaulyje:
kalbu garsiai, todėl esu (nekalbėčiau – nebūčiau). Aš kalbu nuo savęs, todėl turiu teisę stovėti scenoje.
Aš ne deklamuoju Šekspyrą, aš esu
čia, nes pats čia atėjau, todėl turiu
teisę prašyti manęs klausytis. Aš esu
tekstas, aš esu vizija, aš esu scena.
Šių metų „Sirenų“ užsienio programa nenustebino teatrinių sprendimų novatoriškumu ir meniniu
poveikiu, tačiau išsiskyrė žanriniu nuoseklumu: visi penki viešėję
spektakliai skirtingais būdais nagrinėjo mažo žmogaus biografiškumą,
mažo žmogaus kūną arba aktualią
dokumentišką situaciją. Trupės
„Gob Squad“ (Didžioji Britanija,
Vokietija) spektaklyje „Sukūrimas /
Paveikslai Dorianui“ atsisakoma
autobiografiniame teatre dažno
storytelling’o ir einama į šešių šalies,
kurioje pasirodoma, vietinių kūnus. Šie kūnai eksponuojami kaip
paveikslai, kuriuose desperatiškai
ieškoma laiko ženklų. Jaunystė
(trys dvidešimtmečiai) stoja prieš senatvę (trys septyniasdešimtmečiai)
kaip amžinas kūnas prieš mirtingą.
Kūnų linijos, įvyniotos į baltus apdarus, kad būtų viešesnės, žiūrovui ne tik transliuoja personalines
istorijas, bet tarsi susivienija į tylų
bendrą nacionalinį kūną, kuriam
būdingas taupus, daug erdvės neužimantis judesys ir niekam nepasakotą asmeninio gyvenimo viziją
perteikintys, labai talpūs žvilgsniai.
Apžiūrinėti kūnus, analizuoti jų
motoriką, spėlioti tikrovę, klausytis

Scena iš spektaklio „Minų laukas“
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Vida Vaičiūlytė-Valuckienė spektaklyje „Sukūrimas / Paveikslai Dorianui“

retų, bet taiklių autobiografinių pa- teatro prasme – žiūrime į juos kaip
sakojimų, drauge stebint vidurinę – į tuos, kurie atėjo dalytis, o ne papenkiasdešimtmečių – kartą, kuria sirodyti, todėl mūsų reikalavimai
tampa patys „Gob Squad“ kūrėjai kūriniui kinta. Keičiasi ir poveikis –
(kaip patys sako, jau nebe jauni, bet išeiname ne apstulbinti teatro išmodar ir neišmintingi) – tai leistis į nės, bet priėmę asmenišką istoriją;
visiškai nuogą, kaulus maudžian- taigi sustiprėję ne individualiai, bet
čiai atvirą žmogaus gyvenimo lai- bendruomeniškai, ir ne meno varkinumo architektūrą. Gražiausia, ką tojimo, bet priartėjimo prie žmošis spektaklis tarytum lengva ranka gaus požiūriu.
judina, – tai žiūrovo kūnas, ilgainiui
Britų „Forced Entertainment“
pradedantis šioje architektūroje ieš- „Naktis seka dieną“ – dramaturgiškoti vietos... sau.
kai ir režisūriškai viena nata nuo
Lolos Arias spektaklis „Minų pradžių iki galo tonuojamas darbas,
laukas“ (Argentina, Didžioji Bri- išsiskiriantis antruoju asmeniu (į
tanija) prie biografiškumo taip pat žiūrovą kreipiamasi dramaturgieina kolektyviai: iš skirtingų asme- joje gana retu Jūs) ir dokumentišninių perspektyvų dėliojamas spek- kais balsais: žiūrovai čia išgyvena ne
taklio pasakojimas labiausiai sukre- tiek meninį potyrį, kiek savo miesto
čia ne meniniu poveikiu, bet pačiu vaikų, atrinktų ir atvestų į festivalio
biografiškumo įsisąmoninimu. sceną, masę. Vaikai čia – informuoSuvokdamas šešių vyrų, Malvinų / tojai ir kaltintojai, veikiantys kaip
Folklando karo veteranų, tarpusa- galinga jėga, drąsūs kalbėti, nes
vio įtampas, kylančias iš jų priklau- kalba drauge, ir kalba ne už save,
symo priešingoms karo stovykloms, bet už visus – už vakariečių vaikų
imi kitaip girdėti ir matyti. Kaip tik giminę. Nagrinėdamas mažojo vilšiame spektaklyje kyla minčių apie niečio anatomiją, susiduri su įvaiautobiografinio atlikimo ypatumus. riais vaikas scenoje ypatumais: kas
Kaip straipsnyje „Some Principles savimi didžiuojasi, kas, rodos, ką
of Autobiography“ rašo Williamas tik iš raiškiojo skaitymo konkurso,
L. Howarthas, autobiografijoms bū- kas kalba lyg kieme, kas maištauja,
dingas labai apibrėžtas lūkestis: „Iš kas gūžiasi. Tam tikra prasme čia
paprasto likimo tikimės paprasto patiri po mažutį personalinį vaiko
naratyvo; be to, numanome, kad ka- jausmą – jausdamas, kad pabodo
rys pasakoja kaip karys, poetas – kaip meniškai, jauti, kad įdomu dopoetas.“ Suprasdami „Minų lauko“ kumentiškai, lygiai taip pat, kaip
įspūdingą biografinį kontekstą, mes įdomu stebėti žmones gatvėje.
leidžiame kariams būti tokiems, koSubjektyvų pasaulio vaizdą
kie jie yra. Mes nesitikime įspūdžio perteikia Palestinos poeto Tahos

D. M at v e j e vo n u ot r a u ko s

Muhammado Ali istoriją pasakojantis Ameras Hlehelis spektaklyje
„Taha. Poeto gyvenimas“ (režisierius
Amiras Nizaras Zuabi, Palestina):
biografinė medžiaga čia kurta remiantis aš savo pasaulyje principu
(jam priešingas – aš globaliame pasaulyje). Palestiniečių poeto Tahos
Muhammado Ali gyvenimo įkvėpta
pjesė, atliekama vizualiai kukliu
storytelling’o principu, kaip tik dėl
pasirinktos aš savo pasaulyje pozicijos tampa išsiskirtinė tarptautinėje „Sirenų“ programoje: tokiems
pasauliams paprastai būdingi ypač
specifiški, unikalūs prisiminimai,
sukuriantys tokį detalų uždaro pasaulio vaizdą, kad sociopolitiniam
pasauliui nebelieka nei vietos, nei
reikalo. Nors kalbama apie Pirmąjį
arabų ir Izraelio karą, karas čia yra
tik lęšis, koreguojantis požiūrį į avį,
palapinę ir gyvenimą, bet ne pats
gyvenimas. Kita vertus, stiprus individualybės filtras kuria gana ribotą meninį poveikį: žiūrovas čia
labai nutolęs, jam tarytum nėra kur
įsiterpti, nes itin specifiniame prisiminime mažai universalių pojūčių.
Nors ir neturintis tiesioginio
biografiškumo / dokumentiškumo,
spektaklis „Būk atsargi“ (Mallika
Taneja, Indija) vis dėlto turi tiesioginių nuorodų į realybę: apie lyčių
lygybę Indijoje savo meninėmis akcijomis kalbanti, moterų grupes į
miestą po vidurnakčio vedanti kūrėja nagrinėja ne fikciniu-meniniu,
bet realybės požiūriu jai reikšmingą
moterų padėtį Rytuose. Lengvumu,
paprastumu, paviršiniu pasakojimu
kiek nuvylęs darbas vis dėlto puikiai įgyvendina idėją aš kalbu už
mus visas ir netgi idėją manęs čia
nėra, šitas kūnas – jų. Mergaitiškas
kūnas, veik kūdikiškas veidas ir vaikiškas balsas suveikia kaip ginklas,
kuriuo tiesiogine prasme minor figure taikosi į major rules („pagrindines taisykles“), o po švelnia, sakytum, lopšine pamažu ima griaudėti
tylus moters siaubas.
Šių metų tarptautinė „Sirenų“
programa, mano manymu, buvo
vertinga kaip personalinių mitologijų enciklopedija. Fejerverko nebuvo, tačiau buvo žmogaus: mažo,
daug jaučiančio, mąstančio apie save
bei kitą ir, svarbiausia, turinčio istoriją. Tik, tiesa, ne istoriją – miesto sireną, bet istoriją – telefono skambutį,
kuris ateina tiesiai į ausį, kurį išklausai ir prisimeni... iki kito skambučio.
5 psl.

Teatras

Palėpėje telpantis teatro nuotykis
„Kaime nėra Wi-Fi“ Vilniaus teatre „Lėlė“

Ingrida Ragelskienė

Spektaklių vaikams pasiūlos stygius Vilniuje pamažu įgauna katastrofos mastą – teko konstatuoti
stebint gausybę žiūrovų, šturmuojančių Vilniaus teatro „Lėlė“ Palėpės salę. Vis dėlto kas metai vis vangiau vaikams spektaklius statantys
valstybiniai teatrai, rekonstrukcijai
uždarytas didysis Lietuvos teatras,
kuriantis vaikams, – Keistuolių teatras bei pastaraisiais metais stulbinamai atjaunėjusi „Lėlė“, bent kol
kas žiūrovams galinti pasiūlyti tik
Indrė Storpirštienė spektaklyje „Kaime nėra Wi-Fi“
D. M at v e j e vo n u ot r .
dvi mažąsias sales, leidžia teigti, kad
teatrinių premjerų vaikams sostinėje sumažėjo daugiau nei perpus. knygos laurus, apdovanota Prano pagarbą ir smalsumą šeimos istoriTodėl kyla pavojus, kad užaugs Mašioto premija bei Tarptauti- jai puoselėjanti literatūra Datenio
karta mažylių, taip ir nepapuolusių nės jaunimo bibliotekos įtraukta spektaklyje „Kaime nėra Wi-Fi“
į tikrą, savo erdve ir teatrine magija į pasaulinį 2014 m. vertingiausių tapo šmaikščia, begalinį naivumą
stulbinančią didžiąją teatro salę, ne- knygų vaikams katalogą. Premje- su dygliuota ironija ir klastingu ingavusių pamatyti visiška prabanga rinio spektaklio kūrybinių bendra- telektu derinančia komiška drama.
tampantį klasikinį vaikiško teatro minčių ketvertas – režisierius ŠaŠiame menininkų ketverte nėra
spektaklį. Tokį spektaklį, kurio ne- rūnas Datenis, dramaturgė Teklė soluojančių ar kolegai nepatogiu
gali kompensuoti vaikų darželio Kavtaradzė, dailininkas Antanas meniniu sprendimu koją pakišanteatrinių popiečių meniniai grei- Dubra ir kompozitorius Vytautas čių narių, vyrauja kūrybinis vienas
tukai, privaloma tvarka tėveliams Leistrumas – su visa trisdešimtme- kito girdėjimas ir dosni paskata,
brukami už du tris euriukus...
čių menininkų kartos drąsa ir bra- tarpusavio pagalba bei palaikyNeatmesčiau prielaidos, kad di- vūra pravėrė literatūrinę autorės mas, skatinantis augti ir tobulėti
delį naujausios teatro „Lėlė“ prem- spintą, pasiimdami tik tai, kas ak- savo srityje. „Kaime nėra Wi-Fi“
jeros „Kaime nėra Wi-Fi“ populia- tualu vartojimo temos plėtotei bei dramaturgė Kavtaradzė meistrišrumą lėmė ir spektaklį įkvėpusi panaudotina sceninei adaptacijai. Iš kai išnaudoja pačią salės erdvę, kurDanguolės Kandrotienės knyga čia ir paradoksas – vientisa, mono- dama koncentruotą draminį nara„Spintos istorijos“, pelniusi Metų litiška, pažinimo troškimą kurstanti, tyvą, autentiškoje palėpės erdvėje

Anonsai

Marinos Davydovos
spektaklis „Checkpoint
Woodstock“ LNDT
Lapkričio 22 ir 23 d. Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT)
kviečia į teatro kritikės, festivalio
„Naujasis Europos teatras“ (NET)
direktorės Marinos Davydovos
spektaklį „Checkpoint Woodstock“.
Tai jau antras Davydovos darbas,
kurį į Lietuvą atveža LNDT.
Hamburgo „Thalia“ teatre sukurtas spektaklis yra tarsi requiem
1968-ųjų erai ir prasideda pompastišku „Checkpoint Woodstock“ muziejaus atidarymu Maskvoje, skirtu
festivalio penkiasdešimtmečiui paminėti. „Žmonėms Rusijoje labai
patinka švęsti sukaktis ir gimtadienius“, – sako spektaklio kūrėjai
ir kviečia žiūrovus į inscenizuotą
muziejaus atidarymą, kuris vyks
LNDT patalpose. Dėl šio spektaklio
rekonstruojamas teatras trumpam
įsileis žiūrovus į Didžiąją sceną.
Prieš spektaklį teatrologė Daiva
Šabasevičienė kalbina režisierę Mariną Davydovą. Pateikiame pokalbio ištraukas.
Kuriate politinius spektaklius, tarytum nukreipdama
ugnį į save. Kaip kilo mintis
6 psl.

sukurti spektaklį „Checkpoint
Woodstock“?

veikiantį suspaustos spyruoklės
principu. Augindama veiksminę
įtampą daugelį aplinkybių dramaturgė leidžia susikurti, atspėti
pačiam žiūrovui arba sukuria impulsą išsiaiškinti veiksminę aplinkybę. Viena įdomiausių scenų man
atsakė į intriguojantį klausimą, kodėl tėvai pirmą kartą į kaimą atveža
dukrą jau po senelių mirties, – į
namą, kuriame atminimą apie čia
gyvenusius žmones saugo tik seni
daiktai. Įvesdama vyresnio brolio
traumuojančias patirtis atspindintį
žaislinį meškiną vaiduoklį, dramaturgė mus švelniai nukreipia rimtų
šeimos konfliktų ir negebėjimo atleisti, atsiprašyti temos link.
Režisierius Datenis išpažįsta inovatyvaus teatro vaikams ideologiją
ir būtent tai jam padeda nesikartoti net grįžtant prie ankstesniuose
pastatymuose jau nagrinėtų temų.
Susvetimėjimo ir besaikio vartojimo problematiką apčiuopęs to
paties kūrybinio kvarteto spektaklis
„Pinokis“ dėl susikoncentravimo į
mechaniškumo prigimties dekonstrukciją kėlė atsiribojimo nuo žiūrovo efektą. Spektaklyje „Kaime
nėra Wi-Fi“ režisierius lieka iki galo
ištikimas atviro, nuoširdaus pokalbio, atsivėrimo mažajam žiūrovui
meninei pozicijai ir formai. Tiksliai,
emocingai, nevengdama šaržavimo
dešimtmetės mergaitės povyzą,

reakcijas atskleidžianti aktorė Indrė Storpirštienė tampa nuoširdžia
teatrinio žaidimo apie jos šeimos
paslaptis, nuotykius ir praradimus
vedle ir kurstytoja. Aktorė geba sudominti kiekvienu vaidinamos istorijos niuansu ar smulkia rekvizito
detale, įgyvendinta auksarankių teatro
„Lėlė“ meistrų.
Dailininkas Dubra scenovaizdžiu
sukuria paslaptimi įelektrintą erdvę,
kurioje kiekvienas elementas gauna
savo žvaigždės akimirką: nuo švepluojančio briedžio galvos iki erelio
sparnus užsiauginusio dviračio, deramai pagerbtų koketiškų močiutės
batelių bei muzikinių prisiminimų
epopėją išgyvenusių originalių tėčio džinsų iš pačios Amerikos – ko
tik nebūta ankštoje kaimo namuko
palėpėje. Tik pabaigoje pamatome,
kad visus objektus animavo, atgaivino ir įgarsino net keturi aktoriai:
Lijana Muštašvili, Irmantas Jankaitis, Karolis Butvidas, Imantas
Precas, savo ir visų žiūrovų begaliniam džiaugsmui dar sykį gyvai
atliekantys mergaitės tėčio pankiškoje jaunystėje sukurtą hitą „Klyksmas“. Ir tai viena šauniausių, niekaip į standartinio teatro vaikams
apibrėžimą netelpanti, agresyviai
energinga, džiaugsmingo padaužiškumo kupina, daug žadanti finalinė
spektaklio gaida.

istorijoje yra paskutinis Vakarų civilizacijos bandymas įgyvendinti
socialinę utopiją. Ir ne vienos šalies mastu, nes tai yra judėjimas,
apėmęs didžiulę dalį visos planetos.
Tai buvo bandymas pastatyti miestą
saulę, kuriame veiktų kiti įstatymai.
Mes labai aiškiai tai suvokiame, rusų
kalboje net yra tokia sąvoka – „šeštidesiatniki“ (turima omenyje septintojo
dešimtmečio karta – D. Š.). Nėra terminų „aštuntasis dešimtmetis“, „devintasis dešimtmetis“... Septintasis
dešimtmetis – tai iš tiesų tam tikros
kartos metai. Po to jau nebebuvo visuotinio bandymo įgyvendinti tam
tikrą utopiją. Būtent tuo ši epocha
mane ir sudomino.

Šis spektaklis – tai tarytum pirmojo spektaklio „Amžinoji Rusija“,
kurį lietuvių publika turėjo progą
pamatyti prieš pusmetį, tęsinys.
Tačiau „Checkpoint Woodstock“ –
visai kitoks spektaklis, nes sukurtas visai kitaip. Tai pats tikriausias
spektaklis, vykstantis scenoje, žiūrovams sėdint salėje. Tai ne instaliacija, šiame spektaklyje vaidina
tikri aktoriai, ir ne bet kokie, o iš
garsaus vokiečių teatro „Thalia“.
K . A n g e r e r n u ot r .
Scena iš spektaklio „Checkpoint Woodstock“
Pagal formą tai kitoks kūrinys nei
„Amžinoji Rusija“, o pagal turinį yra
minčių, vienijančių abu spektaklius.
idealai tampa jau neaktualūs arba rusų intelektualai? Tai taip pat viena
Kaip ir pirmajame, dabartiniame
apskritai sutrypiami. Man buvo la- svarbiausių spektaklio temų.
spektaklyje svarbiausia išsiaiškinti,
bai svarbu apibrėžti šią temą, suPrisipažinsiu, man labai svarkaip veikia utopinis mąstymas, kaip Jūs šiek tiek jau pravėrėte
teikti jai prasmę.
bus spektaklio finalinis monoloapskritai įsikūnija, o tiksliau – ne- spektaklio „duris“, tačiau gal
Antra, man buvo labai svarbu gas, kurį sako vienas iš herojų. Jį
įsikūnija įvairūs utopiniai idealai, galėtumėte dar plačiau papasuvokti, kaip tas 7-asis dešimtme- sąlygiškai galima pavadinti Jimu
kaip jie virsta savo priešingybėmis, sakoti, kokios temos svarbiautis, tas proveržis link utopijos eg- Morrisonu. Tai, aišku, ne jis, o tam
kaip jie susiduria su realaus soci- sios šiame spektaklyje.
zistavo už geležinės uždangos, tai tikras jo „šešėlis“, kažkoks persoumo siena, kas su jais vyksta: kai
Spektaklyje svarbios net kelios yra Tarybų Sąjungoje ir už jos ribų. nažas, panašus į jį. Vienas iš herojų
kada jie sudūžta į šipulius, o kai temos, kurios panardintos ben- Kartais tai buvo visiškai priešingos formuluoja, kodėl utopijos idėja nekada emigruoja. Kai 2017 m. pa- drame spektaklio karkase. Man idėjos. Pavyzdžiui, pati kairiausia pavyko pas mus, Tarybų Sąjungoje,
stačiau „Amžinąją Rusiją“, supra- sunku pasakyti, kuri iš šių temų idėja, kurią skleidė kontrkultūra o tariamas Jimas Morrisonas savo
tau, kad iš tiesų tai, ką aš suvokiau svarbiausia. Aš galiu jas išvardinti, Prancūzijoje, Amerikoje, Italijoje monologu bando suformuluoti atapie Rusiją, vyksta visame pasau- bet išskirti vieną būtų neteisinga. ir kitur, rusų hipiams, rusų disi- sakymą, kodėl utopija apskritai „nelyje. Visas pasaulis virsta „Amžinąja Apie vieną – Vakarų civilizacijos dentams buvo svetima dėl to, kad pasisekė“ nei čia, nei ten – Vakarų
Rusija“. Ir tuomet kilo mintis pa- utopijos temą – jau sakiau. Man ji mūsų šalyje asocijavosi ne su in- pasaulyje.
statyti spektaklį apie kontrkultūrą. atrodo, kad po penkiasdešimties telektu, o su baisiomis revoliucijos,
Man atrodo, kad tas kontrkultūros metų mes suvokiame pabaigą tos stalinistinių represijų pasekmė- Parengta pagal LNDT inf.
judėjimas praėjusio amžiaus 6-ojo epochos, kai susiformavo visi idealai. mis. Kaip, tarkim, skirtingai į visa
dešimtmečio pabaigoje ir apskritai Mes matome, kaip šiandien visi šie tai žvelgė Jeanas Paulis Sartre’as ir
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Teatras

Buvimas teatre įkvepia muziką
Pokalbis su kompozitoriumi Martynu Bialobžeskiu
Galbūt. Gal tai ir yra mano stilius –
eklektika... Iš tiesų man sudėtinga įstatyti save į vieną konkretų stilių. Viena
Muzika – svarbus teatro elementas. vertus, turi atlikti darbą – ir darai.
Ji įtraukia žiūrovą, veikia jo emo- Atsiriboji savaime, nes jauti atsakocijas, reikiamu momentu sukelia mybę. Pavyzdžiui, šiuo metu taip
džiaugsmą, liūdesį, baimę, nerimą ar pat ruošiuosi skirtingiems projekviltį. Tačiau Lietuvoje kompozitorių tams. Netrukus pristatysime dvi
kūryba analizuojama rečiau nei premjeras: spektaklį „Memofutura“
kitų teatro menininkų. Su Martynu (rež. Jonas Tertelis) Šiaulių dramos
Bialobžeskiu kalbamės apie tai, kaip teatre ir „Tris seseris“ (rež. Cezaris
atrodo teatras, žvelgiant iš kompo- Graužinis) Šiaurės Graikijos naciozitoriaus perspektyvos.
naliniame teatre, tačiau yra ir kitokių darbų. Tiesa, protarpiais tai šiek
tiek vargina, bet esu toks žmogus –
Jūsų giminėje daug ryškių asdažnai laviruoju tarp skirtingų
menybių: Jūsų močiutė – Kazidarbų, minčių, idėjų. Kita vertus,
miera Kymantaitė, tėvai – piaš, kaip ir visa mano karta, pataianistai, brolis ir teta – žinomi
kiau į laiką, kai buvome priversti
Lietuvos aktoriai. Regis, spren- pragyvenimui užsidirbti papildodimas tapti menininku buvo
momis veiklomis. 1996–1997 m.
užprogramuotas. Ar turėjote
didelę vietą mano profesiniame keabejonių dėl profesinio kelio?
lyje pradėjo užimti popmuzika. Bet
Kodėl pasirinkote muziką, o ne ši situacija, verčianti išlįsti iš savų
aktorystę ar režisūrą?
rėmų, suteikė daug naudingų paTiesą sakant, visuomet norėjau tirčių: tampi įvairiapusiškesnis, plavaidinti, režisuoti ir šis noras ne- čiau matai visą profesinį kontekstą,
praėjęs iki šiol. Matyt, tai kažkoks menines galimybes.
genetinis kodas. Kai buvau antrame
Lietuvos muzikos ir teatro akade- Kaip manote, kiek laikotarpio
mijos kurse, iš tiesų turėjau didelių aplinkybės lėmė Jūsų kūrybos
abejonių, ar pasirinkau teisingą ke- įvairiapusiškumą?
lią. Didžiausią įspūdį man padarė
Iš tiesų mano karta augo neįtidėstytojo Mindaugo Urbaičio pasa- kėtinai įdomiomis sąlygomis, šiek
kojimas apie italų kompozitorių Lu- tiek lengvesnėmis nei mano brolio
ciano Berio. Kartą pas Berio užėjęs karta, kuriai teko eiti į sovietinę arstudentas atnešė modernų kūrinį. miją. Dar būdamas vaikas supratau,
Studentui pagrojus, Berio jį pava- kad esti kažkokie tarpvalstybiniai
dino konceptualiu, tačiau atkreipė skirtumai, nulemti geografinės padėmesį, kad studentas atrodo savo dėties, kurioje gyveni. Per magnekūryba nepatenkintas. Studentas tofoną klausydavausi brolio atvežtų
iš pradžių bandė savo nepasiten- kasečių – „Pink Floyd“, „Depeche
kinimą neigti, tačiau netrukus at- Mode“, Stingo. Nepaisant to, kad vis
skleidė, kad kūrinys vis dėlto jam dar buvo geležinė uždanga, augau
nepatinka: per daug šaižus, per veikiamas Vakarų populiariosios
daug disonansų, kurių jis nemėgs- kultūros. Juolab kai 1986 m. „petąs. Ir tuomet Berio paklausė: kodėl restroikos“ laikotarpiu Vilniuje prakuri muziką, kuri tau nepatinka? Ši dėjo steigtis videosalonai, mes, vaikai,
istorija atvėrė man akis, supratau, pradėjome žiūrėti amerikietiškus filkad iki šiol buvau kaip tas studen- mus, kurių niekada iki tol nebuvome
tas: kurdavau tai, ką atseit reikėtų pa- matę. Mano karta augo valstybinio,
gal programą, per daug susikaustęs, visuomeninio pokyčio, lūžio metu.
laikydamasis akademinių taisyklių. Mes pamatėme, kad daug pasaulių
Tiesa, jokiu būdu neatmetu mokslo sugriuvo ir buvo pastatyta per itin
svarbos. Akademinė aplinka man trumpą laiką. Manau, tai padarė dipadarė didelę įtaką. Nors buvau su- delę įtaką visai mano kartai, ypač
abejojęs savimi, esu labai laimingas, tiems, kurie užsiėmė kūryba.
kad atsirado žmonių ir krypčių, paMinėtas Berio pavyzdys man padėjusių man neišsigąsti šio kelio ga- rodė, kad galima pasirinkti daryti
lutinai. Džiaugiuosi pasirinkęs kom- tai, ką nori. Tačiau jokiu būdu nepozitoriaus kelią.
noriu atmesti mokslo, studijų, klasikos. Kuo toliau, tuo labiau įsitiSukūrėte muziką daugiau nei
kinu, kad tai, kas tau „įdėta“ nuo
60-iai spektaklių, dirbote su
vaikystės, paauglystės, studijų meelektroninės muzikos ansambliu
tais – formos, struktūros pajauti„Diissc Orchestra“, buvote įvairių
mas, – duoda didelę laisvę kūrybai.
muzikos festivalių organizatoGali į struktūrą ir formą sudėti bet
rius bei vadovas ir dalyvavote
ką. Man forma svarbi tiek, kiek gadaugelyje kitų projektų, įskailiu ja naudotis. Pastebėjau, kad netant pop žanrą. Kaip pavykdavo
galvoju, kokios formos bus mano
atsiriboti nuo darbo teatre ir per- kūrinys, bet ji jau yra – ji įdiegta
eiti prie popmuzikos kūrimo, o
per daugelį metų.
nuo jos – prie avangardinės elektronikos? Ar esate eklektiškas
Prieš 25-erius metus įvyko Jūsų
menininkas, gebantis prisitaikyti teatrinis debiutas – sukūrėte
prie žanrų įvairovės?
muziką spektakliui „Kalnuose
Kamilė Pirštelytė
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mano širdis“ (rež. Alvydas Šlepikas). Kaip prisimenate savo pirmąją premjerą? Kokie jausmai
užplūdo klausantis galutinio
rezultato, kai visi spektaklio elementai susiliejo į bendrą visumą?
Kai pradėjau rašyti muziką, buvau dvyliktoje klasėje, o kai įvyko
spektaklio premjera – jau studijavau pirmame kurse. Tai buvo mano
pirmoji ne tik teatrinė, bet ir muzikinė premjera, dėl to rezultatu
džiaugiausi. Mūsų kūrybinė grupė Martynas Bialobžeskis
buvo labai marga, daugelis – prade- ar Cezaris – laikė rožinį puodelį, ir
dantieji menininkai. Jei kalbėčiau gimė idėja padaryti „Kafka in Pink“.
apie jaudulį, išgyvenau ne dėl to, ar Tai lėmė muzikos pasikeitimą. Tammuzika paveiks žmones, bet ar vis- sus Kafka tapo rožinis, spektaklis
kas bus atlikta teisingai: ar viskas įgavo daug spalvų. Tai buvo teatras
vyks pagal planą, ar reikiamu metu teatre. Kūrybinis procesas vystėsi lagarso režisierius paleis muziką, ar bai gerai, tačiau susidūrėme su finalo
reikiamu metu mano brolis pasa- problema. Viskas eina lyg ir teisinga
kys tekstą, ar viskas susijungs į spek- linkme, tačiau kur tai veda – nesutaklį, – ar ta visuma bus įgyvendinta. galvojome. Cezaris išvyko savaitDabar jaudinuosi vykstant įrašams, galiui į Taliną, aš likau tęsti darbų
ar partitūrose nebus įvelta klaidų. studijoje. Kai Cezaris grįžo, paroKai per repeticijas dėliojama mu- džiau jam, ką per tą laiką sukūriau.
zika, taip pat nerimauju. Nerimauju, Jis sėdėjo supamojoje kėdėje, klauar tai tikrai ta muzika, kurios reikia sėsi ir po trumpos pauzės pasakė:
konkrečioms scenoms, istorijai. Ta- „Martynai, turiu finalą.“ Šį etapą
čiau nepatiriu jaudulio dėl to, kaip malonu prisiminti, nes veikė daug
žmonės priims mano muziką.
faktorių – ir aplinka, ir draugiški,
po daug metų atgaminti ryšiai, ir
Kurį kūrybinį laikotarpį priįdomus kūrybinis procesas.
simenate su didžiausiu malonumu, o kuris Jums buvo
Kaip atrodo teatro kompozitosudėtingiausias?
riaus kūrybos procesas? Į kokius
aspektus
kreipiate daugiauPats maloniausias kūrybinis laisia
dėmesio
kurdamas muziką
kotarpis, matyt, 2000–2010 mespektakliams?
tai. Iki 2000-ųjų dar nelabai daug

J . K r i v i c ko n u ot r .

Nesu mistikas, bet esu savotiškas filtras, per kurį pereina visos teatrinės
akimirkos, prisidedančios prie muzikinio rezultato.
Už teatro kūrybą buvote tris
kartus nominuotas „Auksiniam
scenos kryžiui“, tačiau muziką
kuriate ir kinui. Ar įžvelgiate
kokius nors privalumus ir trūkumus, kaip kompozitorius
dirbdamas šiose meno srityse?
Dažnai apie tai pagalvoju. Tai ir
skirtingos, ir panašios sferos. Skirtingos, nes teatre dirbi esamuoju
laiku. Spektaklis kuriamas dabar ir
tu dirbi kartu, po truputį pildydamas jo karkasą. O kine muzika kuriama vienu iš paskutinių etapų, kai
filmas jau nufilmuotas ir sumontuotas. Pirmiausia pamatau istoriją ir tik tada sukuriu jai muzikinį
takelį. Tai veda ir prie suvokimo,
kad bet kuris tavo muzikinis motyvas paveiks visą filmo nuotaiką,
atskiras scenas. Turi būti atsargus.
Man patinka teatro kūrybinė dinamika. Teatras man suteikia galimybę kompensuoti adrenalino,
kurio įprastai vengiu, stygių. Praėjusiais metais Tertelio spektaklyje
„Nežinoma žemė. Šalčia“ finalinę
muziką pristačiau premjeros dieną.
Per generalinę repeticiją supratau,
kad muzika spektakliui netinka ir ji
manęs netenkina. Tuo metu dirbau
prie skirtingų projektų, nuovargis
buvo klaikus. Vis dėlto per naktį
sukūriau naują spektaklio muzikos
variantą. Žinoma, visa grupė į mane
žiūrėjo šiek tiek šnairuodama: atėjo
kompozitorius ir sujaukė viską, kas
buvo vakar sustatyta, sustyguota.
Kaip užsisuko teatro mechanizmas... Visi pradėjo lakstyti, stengtis
pataisyti detales, kad prigytų muzika. Ir, mano nuomone, ta muzika
suveikė, smarkiai prisidėjo prie galutinio rezultato – įvyko teatro
stebuklas. Su kinu tokio dalyko
padaryti neįmanoma. Tačiau nesirinkčiau vienos ar kitos sferos – gera
kurti tiek teatre, tiek kine.

rašiau teatrui, daugiau dirbdavau
Man svarbu muzika neužgožti tukaip aranžuotojas, tarkim, Evaldo rinio, bet ir nepaskandinti jos turinyje, –
Jaro spektakliuose. 2000 m. Saulius ji turi išlikti kaip svarbus veiksnys.
Mykolaitis pasiūlė parašyti muziką Vienas paskutinių mano, kaip garso
savo premjerai „Stop mašina“. Tur- režisieriaus, spektaklių Jaunimo teabūt tai buvo pirmasis impulsas, kai tre buvo Jono Vaitkaus „Pagalvinis“
pradėjau drąsiau jausti, kuo galiu (kompozitorė Jurgita Mieželytė).
prisidėti teatre. Tuomet ėjo svarbus Muzikiniai intarpai buvo labai tylūs,
etapas Jaunimo teatre, susitikau su tačiau jie veikė žiūrovą, nes atsirasIgnu Jonynu. O 2003 m. susipažinau davo reikiamu metu reikiamoje viesu Cezariu Graužiniu ir ilgainiui ta- toje. Kiekvienas spektaklis yra nauja
pau „Cezario grupės“ nariu. Šį etapą užduotis sugalvoti, kaip muzika turi
labai malonu prisiminti, nes tai buvo vaidinti. Tiesą sakant, mano galvoje
profesinis proveržis man, kaip tea- muzika skamba dvidešimt keturias vatro kompozitoriui: pradėjau rašyti, landas per parą – tai turbūt tam tikra
džiaugtis, kad galiu siūlyti idėjas, at- „šizofrenijos“ forma. Man tereikia
raktažodžių, ir muzika ima matesirado ryšių, galimybių.
rializuotis. Pavyzdžiui, režisierius
Dirbote Jaunimo teatre, su „Ceza- pasako „puodelis“, ir tu iškart gali įsirio grupe“ ir kitais žinomais revaizduoti, kaip jis skamba skirtingožisieriais, kaip Vega Vaičiūnaitė,
mis aplinkybėmis – bildenant šaukšJaras ir kt. Su kuriuo režisieriumi teliu, pučiant orą, pripildant skysčio.
darbas buvo įsimintiniausias?
Nors jau būnu parašęs keletą muVis dėlto, matyt, su Graužiniu zikinių variantų, pjesę pradedu skaiir jo spektakliu „No Return“ pa- tyti tik tada, kai jau vyksta repeticigal Franzo Kafkos tekstus Suomi- jos. Pjesė man yra informacija apie
jos „Viirus“ teatre. Tai buvo pir- tai, kas vyksta, tačiau emociniu lymas mano spektaklis užsienyje. gmeniu man ji praktiškai nieko neJaučiausi patekęs į kažkokią fan- duoda. Mane įkvepia repetuojančių Jeigu galėtumėte susitapatinti su
tastinę aplinką: ir žmonės šiek tiek aktorių kalba, matymas, kur režisie- viena spektakliui sukurta muzikitokie, ir oras, ir aplinka. Teatras rius juos stabdo, ką jis jiems sako. Dėl kine kompozicija, koks kūrinys
buvo mažoje saloje, taigi buvome ap- to repeticijos tampa puikia medžiaga tai būtų?
supti vandens. Pamenu, vieną rytą kuriant muziką spektakliui. Visas
Yra tokia daina iš „Cezario grukartu su Vytautu Narbutu gėrėme buvimas teatre, nuo susitikimo rū- pės“ spektaklio „Drąsi šalis (Lietuvos
kavą. Buvo nepaprastai gražus laikas komajame su trupės nariais ir pir- diena)“: „Atrodo, baigės diena / Tęsės
– vasara, aksominis oras, salų archi- mojo „labas rytas“ įėjus į repeticijų ilgai, gal kiek liūdnai / Bet saulės
pelagas... Kažkuris – ar Vytautas, salę – visa ši aura ir sukuria muziką. pilna.“ Šios eilutės – apie mane.
7 psl.

Dailė

Jaukiam chimerų glėby
At k e lta i š 1 p s l .

tikėjo, kad tarp žmonių ir gyvūnų ar bendruomenės nariai. Šie panėra esminio skirtumo. Žvėriagal- veikslai perteikia ne humanizmo
vės figūros, paplitusios senovės idėjas, kaip rašo vienas prancūzų
kultūrose (ypač Egipte ir Kretoje), dailės kritikas, o veikiau posthumamodernizmo (ypač siurrealizmo) nistines bioįvairovės vizijas, kaip ir
dailėje bei literatūroje tampa prieš- kitas mėgstamas Jusionytės motytaringos, gyvūno suasmeninimą ar vas, plėtojamas ir tapyboje, ir ypač
sudievinimą keičia žmogaus gyvū- sėkmingai skulptūroje, – tarprūšinio
niškumas, gyvuliškumas ar sužvė- tandemo ar poros.
rėjimas. Archajinė gyvūnų personiBlyškiaodė geltonplaukė motefikacijos paradigma modernybėje ris – savotiškas menininkės pirišlieka visai šeimai skirtoje popkul- mavaizdis (gal asmenukių mados
tūroje – pasakų iliustracijose, ani- įtaka) – atsiduria šiltame Minomaciniuose filmuose, karnavaluose, tauro glėbyje, saugiai sėdi mažoje
teatre. Jusionytės parodoje terako- valtelėje su žmogumi-kiškiu ar su
tiniam vyrui su dramblio galva tie- juo šoka, laiko ant kelių drambliuką,
siogine prasme už nugaros kabantis joja ant lapės ar drakono. Ankstespaveikslas „Pusryčiai“ (2019) su pa- niuose Jusionytės darbuose, vaiznašiomis mišriomis figūromis tarsi duojančiuose žmogų ir žvėrį ar
chimerą, buvo daugiau ekspresiosujungia animizmą ir animaciją.
Valgymo, užstalės, puotos mo- nistinio nerimo. Dabar grimasas
tyvas – vienas menininkės mėgs- pakeičia šypsenos, įtampą – ratamiausių. Sigmundas Freudas mybė, o porų, santykių ar sugretirašė, kad pirmoji puota žmonijos nimų nejaukumą – jauki santarvė
istorijoje įvyko tuomet, kai gimi- ir švelni erotika. Žiūrint į daugybę ir sudėtingesnis neomodernizmo paveiki jos plastinė raiška neatsinaičių būrys nužudė savo totemą, šių skulptūrų variacijų, beveik ga- terminas (jei nebūtų labiausiai ta- tiktinai subrendo Paryžiuje, buvugyvūniškąjį protėvį, ir iškilmingai lima patikėti, kad didysis rūšių su- patinamas su geometrine abstrak- siame pasauliniame modernizmo
jį suvalgę pamanė perėmę jo galią. sitaikymas jau įvyko, nes fantasti- cija). Neomodernizmas susijęs su centre. Dabar miestas išsiskiria raAtidžiau įsižiūrėjusi į Jusionytės nės vizijos čia labai apčiuopiamos klasikiniu modernizmu interpre- sių ir kultūrų įvairove. Ten Eglė žalpaveikslus pastebiu, kad čia niekas ir sklandžiai kaip kine susijungia su tacijų, refleksyvių kartočių ir per- čių karalienė susitinka su gražuole
nieko nevalgo, tik geria serbentų žiūrovų santykių patirtimis.
keitimo ryšiais, pasižymi laikų ir ir pabaisa, princese ir slibinu, King
spalvos vyną, o lėkštės ant stalo
vietų
painiava, pripažįsta pasako- Kongu ir baltąja moterimi, MaIšraiškingos figūrinės Jusionytuščios. Kitarūšės būtybės ne guli tės dailės neįmanoma sugrūsti į jimą. Jusionytė, gausios dailininkų žuoju Princu ir jo lape, Dama ir
jose kepsnių pavidalu, o kartu sėdi senstelėjusį neoekspresionizmo Jusionių dinastijos atžala, studijavo vienaragiu, Jusionių tapybos spalprie stalo kaip lygiateisiai giminės stalčių, jai labiau tiktų platesnis Vilniaus dailės akademijoje, bet vos susimaišo su „laukinių žvėrių

Nauji leidiniai

„Su sostine Vilniuje“
Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas Vilniaus krašte. Sudarytoja Jūratė Gudaitė, Lietuvos nacionalinis
muziejus, 2019, 2 t.

1918 m. vasario 16 d. Aktas, skelbiantis Lietuvos Nepriklausomos
valstybės „su sostine Vilniuje“ gimimą, nuvilnijo tartum rago balsas, šaukiantis lietuvius, karo ir
politinių represijų išblaškytus po
visą carinę imperiją, sugrįžti į senąjį Gedimino miestą. Taip pat ir
sėslūs šių žemių gyventojai buvo
raginami atsitiesti ieškodami tiesos ir šviesos kelių, apsidairyti platesnėje erdvėje – permainos žengė
kartu su Europos „tautų pavasariu“. Vilniuje buvo klojami valstybės pamatai, čia kūrėsi ir mezgėsi
modernios Lietuvos branduolys.
Net ir tada, kai 1920 m. Vilnius ir
Vilniaus kraštas buvo atplėšti nuo
Lietuvos, kai Lietuvos „sostapilis“
tapo Lenkijos pakraščio provincijos miestu, nepaisant nuolatinių
represijų ir trukdymų, jame nesiliovė kunkuliavęs ir viešas, ir slaptas lietuviškas kultūrinis, politinis,
visuomeninis gyvenimas.
Tačiau šiuolaikiniam vilniečiui,
be daktaro Jono Basanavičiaus legendos, nedaug vardų ir įvykių
rikiuojasi į rišlesnę lietuviškos
8 psl.

sostinės istoriją. Iš esmės nepa- leidinys, turėdamas pagrindinį
žinę savo pačių praeities, lietuviai tikslą vaizdais atskleisti Vilniaus ir
godžiai savinasi nuogirdas apie tikrus Vilniaus krašto lietuvių gyvenimo
ar pramanytus įvykius. Gal todėl ir ir veiklos istoriją, pradedant XIX a.
šiandien taip „valdiškai“ ir dažniau- antrąja puse ir baigiant Antruoju
siai nevykusiai sprendžiamos su Vil- pasauliniu karu, išryškina daugybę
niaus miesto ir Vilniaus krašto praei- gretimų aspektų, prikelia iš užmarštimi susijusios problemos. Kur mūsų, ties asmenybes ir įvykius, kurie pramiesto šeimininkų, pozicija?
šyte prašosi būti toliau rutuliojami.
Ir štai tarsi pats dangus siunčia paPirmas įspūdis susidūrus su ryšgalbą – prieškarinis lietuvių vilniečių kiomis (moderniomis technologigyvenimas (tiek prieš Pirmąjį, tiek jomis atgaivintomis) senosiomis
prieš Antrąjį pasaulinį karą) užpil- Vilniaus ir vilniečių fotografijomis
domas ir su kaupu atskleidžiamas primena sceną iš Federico Fellini
2019 m. Lietuvos nacionalinio mu- filmo „Roma“, kai metro statytojai,
ziejaus išleistame fotografijų dvito- kasdami požeminį tunelį, pramuša
myje „Lietuvių tautinis atgimimas ir sienoje angą ir prieš jų akis atsiveria
švietimas Vilniaus krašte“.
stebuklingas antikos pasaulis: akliKokiam literatūros ar vizualiam noje patalpoje ant sienų išpieštose
žanrui priskirti šiuos didelės apim- freskose – senųjų romiečių figūros
ties ir didžiulio formato foliantus ir veidai, didelėmis juodomis aki(446 psl. pirmasis ir 472 psl. antra- mis iš amžių glūdumos žvelgiantys
sis tomai)? Šis nepaprastos vertės į šiuolaikinius žmones... Tačiau tas

požeminis stebuklas trunka neilgai –
pro angą sienoje gavę oro, piešiniai
ima blukti, nykti ir išnyksta. Akistata trunka akimirką...
Žvelgdama į leidinio fotografijas
prisiminiau Fellini filmo kadrus ir
nudžiugau, kad bent iš knygos tie
atvaizdai nedings, kad kiekvienas
galės įsižiūrėti į to meto žmones,
jų akis ir veido bruožus, į jų figūras, aprengtas kukliais drobiniais
drabužiais ar juodomis kunigų sutanomis, povyzas, pasipuošusias
madingomis eilutėmis, skrybėlėmis, baltomis apykaklėmis, – kupinus ryžto ir šviesaus idealizmo,
tikinčius, kad jų viltys išsipildys ir
darbai nenueis veltui.
Tai, kad mes su pagarba juos apžvelgiame šioje „Vilniaus biblijoje“
(o gal ir jie mato mus?), yra ir jų
gyvenimo siekių patvirtinimas ir
išsipildymas.
Kiek daug iškilių išsimokslinusių
lietuvių gyveno ir darbavosi visose
gyvenimo srityse senajame Vilniuje
„be lietuvių“, kaip girdime nuolatos
tvirtinant „pagal statistinius duomenis“. Net ir netekus Vilniaus, net
ir ištrėmus iš Vilniaus „litvomanus“
ar savanoriškai jiems pasitraukus į
„Kauno Lietuvą“, nepaisant valdžios
trukdymų ir persekiojimų, Vilniaus
lietuviai gyveno intensyvų kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Komitetai, draugijos, kuopos, Vytauto
Didžiojo gimnazija, bendrabučiai
(prieglaudos), chorai, vaidintojai,

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

tapybos“ spalvomis, Valentino Antanavičiaus mitologinės figūros susipainioja su André Massono minotaurais, Antano Gudaičio žmonės ir
gyvuliai bei paukščiai būna nesąmoningai prisiminti, o ekspresionistinė plastika pamato savo gotikinius
ir neeuropinius pirmtakus.
Paroda veikia iki gruodžio 20 d.

amatų dirbtuvės, parodos, ligoninė, redakcijos, knygynas, sportas,
skautų veikla ir t.t. Tai patvirtina
šaltiniai, pateikti pridedamos literatūros sąrašuose, tačiau akivaizdžiausiai tai matome 575-iose pirmojo ir 453-ose antrojo šio leidinio
tomo fotografijose.
Pirmasis tomas, skirtas Vilniuje
veikusiai lietuvių šviesuomenei, pateikia įvairiausių staigmenų, kaip
antai, primirštus ar užmirštus
vardus ir sunkiai atpažįstamus žinomų veikėjų veidus (juk valstybei
kuriantis dauguma jų buvo jauni!),
puikius Jono Basanavičiaus, Marijos Pečkauskaitės, Lazdynų Pelėdos,
Fausto Kiršos, Juozo Tallat-Kelpšos, Igno Šeiniaus, Žemaitės, Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės, Antano Smetonos, Jurgio Šaulio, Petro,
Antano ir Jono Vileišių, Marcelės
Kubiliūtės ir daugelio kitų šviesuolių portretus bei grupines nuotraukas. Matome ir „kanoninius“
patriarchų Jono Jablonskio ar Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio
veidus jaunystėje.
Žinomų fotografų pavardės liudija, koks aukštas buvo fotografijos
amato lygis Vilniaus mieste. Šalia
garsenybių Vilniaus fotografų būryje darbuojasi ir lietuviai Jonas
Demkus, Antanas Atroška, Adomas
Daukša, Bronislavas Miedzionis,
Antanas Semaška, o vienas iš to
N u k e lta į 9 p s l .

7 meno dienos | 2019 m. lapkričio 15 d. | Nr. 37 (1316)

Dailė

Kalizjacas

Trumpos trijų parodų Vilniuje recenzijos
įtari esant eskizus būsimų skulp- Monikos Furmanos tapybos
tūrų. Tai mąstymai apie struktūrą, paroda „Mechaninė siela“
formų redukavimas iki esminių daErdvioje it pusė bažnyčios gaNeguglinkite, žodis kalizjacas nieko lių, elementų sąnarų lakoniškiaulerijoje „Tsekh“ (Vytenio g. 6, Vilnereiškia. Vieną dieną keturmetė sioje formoje. Plastiškų linijų ir lynius, organizuojant „Meno nišai“)
dukra išdidžiai pranešė, kad ji ga- giasieniai kvadratėliai, kabliukai ir
rodomi didžiuliai ir smulkiai primins kalizjacą. Ji nieko nesupai- brūkšneliai dreifuoja tarp vaizdo ir
tapyti Monikos Furmanos darbai.
niojo, o sukūrė naujadarą, nes to, ką paslaptingų rašmenų. Ima kamuoti
Jos kūriniai – antipodai redukcijos
žino, neužtenka. Tai štai kaip atsi- spazminis giluminio supratimo
siekiantiems Sakalausko piešiniams.
randa nauji žodžiai, supratau. Neat- jausmas, verbalikai ranka tik paTai tikri kalizjacai. Kūnų, daiktų,
simenamų jų šiuo metu gaunu aps- moji. Pavadinimai šiek tiek gelbsti,
fantazijos ir buities sprogimai. Čia
čiai, daugelį užsirašau. Menininkai ten, pasirodo, yra degtukų dėžuirgi negalima klausti, ką menininkė
daro tą patį – kuria naujus dalykus, tės atspaudai, ten – kriptų arimas,
norėjo tuo pasakyti, nes gausit tokį
nes to, kas yra, negana, arba todėl, bet tarp jų – abstrakti struktūra ir
patį kalizjacą, tik iš akademijose
kad ir toliau yra žaidžiantys žmonės pieštuku parašyta „Kai gimė Mymadingų žodžių. Tikroji Furma(homo ludens), nes nenustojo rem- kolas“ (1986). Vadinasi, Sakalausnos jėga yra juslės, drąsa, sprogstis vaizduote, nesustojo ties aiškaus kas ieško išraiškos ne vien tam, kas
tamoji energija. Meistriškumas irgi
racionalumo riba. Net jei kūrimas turi formą, bet ir neapčiuopiamam
svarbu. Kelerius metus maniau, kad
virto rimtu darbu, reikalaujančiu naujam sudėtingam jausmui. Prie
nuogumais ši autorė truputį paerkonteksto, orientacijos, analizės. galerijos lango kabo ir kūdikio
zins publiką ir jai atsibos, nes mūsų
Aną savaitę trijose parodose radau vežimėlio piešinys. Džiaugiuosi
publika gana abejinga, jokių skanšiuo (stereotipiškai) „moterišku“
gerų kalizjacų.
dalų, nors pagrindo menininkai Monikos Furmanos tapybos parodos fragmentas
aspektu, kaip ir Dešinėje salėje
labai stengiasi suteikti. Tačiau, paRimanto Sakalausko piešinių
jaudinančiais piešiniais iš ligoniTodėl ir nebuvo įprastos anotacijos, su dailės istorija: memento mori
paroda
sirodo, čia jos tema, stilius ir objeknės, augalų portretais, kuriančiais
o tik poetiniai žodžių griaučiai, nes motyvas (griaučiai – seni draugai
tas, pastaruoju metu išsivystęs iki
Vilniaus grafikos meno centro ga- daugiabriaunį ir neidealizuotą taBarilaitė nori prisikasti iki pat kaulų. iš bažnyčių ir tapybos), renesanso
drakoniško dydžio ir turinio: molerijoje „Kairė–dešinė“, kurioje jau lentingo autoriaus kūrybinį proLabai juokiausi, kai per judesio už- technika atlikta perspektyva (datinos ryja save, uždarame rate paikeletą metų skiriamas atidus dėme- filį, kurį geriau žinome kaip puikų
siėmimą mums pasiūlė nusišypsoti žuotais siūlais paišyta), videodarbai
niojasi vaikų kūnai, ašaros ir pienas,
sys piešiniui, Giedrės Jankevičiūtės Lietuvos šventovių šiuolaikinių alsavo kaulais (o gal kaulams, nepa- turi užuominų į feminizmo klasiką
erotika, gyvūnai, buities prietaisai.
rengiamos knygos pagrindu inici- torių kūrėją, skulptūros atsinaujimenu), bet po Barilaitės parodos (balso stygos primena Tracy Emin
Sapniški vaizdai vienu metu spindi
jau beveik galėčiau. Paprasčiau filmuotus vidurius, šokančių griaujuota Rimanto Sakalausko piešinių, nimu susirūpinusį klasiką. Partarsi šventė ir griaunanti cunamio
kalbant, paroda yra tarsi apie psi- čių pavadinimas padarytas iš Emos
bet ir skulptūrinių objektų, paroda odoje pilnakraujiškumas mane
banga. Kartais pasitaiko ir vyras,
yra retrospektyvinė, tačiau turi nau- labiausiai ir jaudina, nes šiomis
chosomatiką (mojavimas rankomis Goldman citatos: „Jei negalėsiu
bet jis šiame skysčių sūkuryje atjovės gaivos, nes Sakalausko pieši- dienomis tapo įprasta, kad prisikaip būtinybė, sapno piešimas, ero- šokti, nedalyvausiu jūsų revoliucirodo išgalvotas, per daug vientisas,
nių dažnai matyti netenka. Pabuvę statyti reikia aukščiausiu laipsniu
tiniai elementai), bet labiau apie tą joje“). Viskas susipynę kaip kūno
atkeltas iš intelektualizavimo srities,
laiko kapsulėje, jie įgavo patinos, visa kita retušuojant, sau taikyti
jos dalį, kuriai žodžių nerasim, o audiniai. Bet svarbiausi lieka geros
o ne to nevaržomo šėlsmo. Paroda
bet neprarado poveikio, anaiptol.
rinktinius būdvardžius, pamirštant,
kaulai atsimins. Kalizjacas. Fiziškai atminties kaulai. Paroda veikia iki
veikia iki lapkričio 22 dienos.
Kairėje salėje vyrauja 9-ojo de- kad jie įgauna prasmės tik kitų lūpose.
paroda labai paveiki, bet susijusi ir lapkričio 23 dienos.
šimtmečio ciklai darbų, kuriuos Paroda veikia iki lapkričio 23 dienos. Jurgos Barilaitės paroda
„Kaulai ir nuosėdos“
Monika Krikštopaitytė

Kaulus, kaukoles, griaučius Barilaitė tarp kitų projektų paišo nuo
2014 metų. Kartais todėl, kad „nori
rankom pamojuot, nes šalta studijoje“, kartais neaišku kodėl, o gal dėl
to, kad pastaraisiais metais daug artimųjų išėjo iš materialaus pasaulio. Prisikaupus rulonų su griaučiais,
teko juos traukti „iš spintų“ ir pasigilinti, apžiūrėti, ką jie kalba. Lapkričio sutemos tam kaip tik.
Menininkė parodą vadina epilogu numatytiems dideliems projektams, kuriuose pagal pasakojimus atrodo, kad bus einama
alchemikų keliais, neapsimetant
vienu jų, bet ieškant savo kalbos elementų, nes to, kas aplink, negana.

Rimanto Sakalausko parodos fragmentas

At k e lta i š 8 p s l .

meto lietuvybės centrų (dab. Gedimino ir Totorių gatvių kampe)
buvo įvairiais tapybiškais elementais, puošniais baldais ir dekoracijomis išdabinta Aleksandro Jurašaičio meninės fotografijos
ateljė. Jo dukters Aleksandros
Jurašaitytės (vėliau Vailokaitienės) informatyvios, psichologiškai skvarbios ar buitiškai preciziškos, išradingai komponuojamos,
kartais ypač meniškos fotografijos
galėjo pranašauti jau ir kino meno
užuomazgas.

Jurgos Barilaitės parodos fragmentas

A u to r ė s n u ot r a u ko s

Visi tie miesto žmonės išraiškin- tikslas ir ypatingas dvasinis artumas. švietimas Vilniaus krašte“ su šim- ar juo labiau pasakojamosios litegais, inteligentiškais veidais, liudi- Įsigilinus į jų likimus, biografijas ir tais iššifruotų ir tiek pat neįvardytų ratūros žanrui. Tituliniuose pusjančiais europietišką civilizaciją, taip tarpusavio ryšius, ryškėja menkai personažų (vien tik A. Jurašaitytės lapiuose karštligiškai ieškai, koks
pat ir antrojo tomo varganų kaimo tyrinėtas Vilniaus istorijos tarpsnis, 1912 m. Lietuvių mokslo draugijos nepaprastas kolektyvas galėjo sumokinukų gretos trumpomis pus- miesto epas su painia priežasčių ir fotografijoje įamžinta apie 70 daly- kurti tokį veikalą, o randi tik vieną
kelnėmis ar šventiškai pasipuošę, pasekmių pyne, kuri dar laukia visa- vių!). Dar daugiau dalyvių galima kukliai įrašytą muziejaus darbuobalti kaip debesėliai, kaip angelai pusiško atskleidimo dokumentinėje pamatyti gatvių eitynėse ar parapijų tojos, „sudarytojos“ Jūratės Gudaikomunijų ir procesijų dalyviai už- ir meninėje plotmėse. Koks tų žmo- šventėse, galima skaičiuoti mokslei- tės pavardę... Kaip tatai įmanoma?
pildo abu didžiulio leidinio tomus. nių likimas? Kokiais pagrindais for- vius, sėdinčius legalių ir nelegalių Jeigu tai būtų romanas, simfonija,
Ir „mieste be lietuvių“ – Vytauto mavosi tarpukario ir pokarinė Vil- lietuviškų mokyklų klasėse su savo filmas, oratorija ar pan., kūrinys ir
Didžiojo gimnazijoje, – ir atplėš- niaus ir jo krašto istorija? Juk visų pasiaukojusiais mokytojais. (Kai jo autorius sulauktų didžiausio dėmetoje nuo Lietuvos teritorijoje sunkio- vilniečių, užpildžiusių šimtus dvito- kurie tų mokytojų tyliai sulaukė sio – žiūrovų, klausytojų, kolegų ir
mis sąlygomis augo ir mokėsi šimtai mio leidinio puslapių, net karo vie- net mūsų dienų.)
(tikriausiai) aukščiausio lygio valslietuvių. Tai „Gedimino sostapilio“ sulas be pėdsako negalėjo nupūsti...
Dėl temų, problemų ir įvairia- tybinio įvertinimo. O dabar apie diįgula, pasiryžusi išsaugoti lietuvybę
Didelę nuostabą ir pasigėrėjimą pusių raiškos galimybių nedrįstu džiulį darbą – keista tyla.
nepalankiausiomis apsupties sąly- kelia Nacionalinio muziejaus leidi- šio dvitomio priskirti kuriam nors
gomis. Tuos žmones siejo bendras nys „Lietuvių tautinis atgimimas ir istorijos mokslo, dokumentikos Gražina Mareckaitė
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Ar bus išplėštas dar vienas puslapis?
Koks „Neringos“ kavinės interjero likimas
Nina Ronlev

Tikrieji vilniečiai pasižymi giliu
nerimastingumu, išpūstu pilietiškumu ir ištreniruotu karingumu. Jie
jaudinasi dėl iškilsiančių paminklų
Lukiškių aikštėje ir sustojusių nacionalinio stadiono statybų. Jie negali ramiai miegoti dėl nugriauto
„Lietuvos“ kino teatro ir karštai
aptarinėja jo vietoje išdygusį kampuotą ir spygliuotą MO muziejaus
pastatą. Vilniečiai pasiryžę kovoti
dėl kiekvieno klevo Reformatų ir
Sapiegų parkuose ir žada nepalikti
ramybėje Kultūros paveldo departamento, nes nuojauta jiems kužda,
kad kažkas ne taip daroma su jų jaunystės ir atšilimo epochos pradžios
simboliu – „Neringos“ kavine.
Kai iš Vilniaus albumo negailestinga įvairių epochų, politinių režimų, o galop ir (ne)ūkiškos miesto
valdžios ranka buvo išplėšta tiek
daug nuostabių puslapių, vilniečiai tiesiog nebegali likti abejingi
savo miesto likimui, ir jie yra teisūs.
Šiuo metu vykstanti didelio
masto „Neringos“ kavinės ir viešbučio rekonstrukcija, pradėta 2017 m.
(pirmiausia žadėta pabaigti 2019 m.
pradžioje, o dabar nukelta į 2020 m.),
kuriai vykstant neapsieita be nesklandumų, pritraukusių visuomenės ir
Kultūros paveldo departamento specialistų dėmesį, verčia įdėmiai stebėti
situaciją, susiklosčiusią aplink šį istorinį objektą.
Tiek „Neringos“ kavinės interjero, kurio autoriai yra žymieji architektai broliai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, atsiradimas 1959 m.,
pasibaigus stalininei epochai ir pučiant naujiems politiniams ir kultūriniams vėjams, tiek šio architektūros objekto įpaminklinimo atvejis
1970 m., įvykęs praėjus vos dešimtmečiui po kavinės atidarymo ir lėmęs jo išsaugojimą nepriklausomybės pradžioje, yra unikalūs.
Knygos „Architektūra sovietinėje Lietuvoje“ (VDA, 2012) autoriai Marija Drėmaitė, Vaidas Petrulis, Jūratė Tutlytė taikliai pažymi:
„Kiekvienos epochos architektūrinę
simboliką formuoja įžymių architektų kūriniai-kelrodžiai, kadangi
per asmenybių kūrybą galima (bent
iš dalies) pažinti ir pačią epochą.“
Tokiu kelrodžiu kadaise tapo „Neringos“ kavinės interjeras, kuris
bene geriausiai įkūnija modernias
nacionalinio stiliaus paieškas ir lietuviškojo modernizmo pradžią.
Naujosios nacionalinės architektūros mokyklos, kurios pirmuoju
viešu pareiškimu tapo „Neringos“
kavinės interjeras, socmoderinizmo epochoje branduolį sudarė
jaunieji architektai, studijavę architektūrą jau po karo. Jų kūrybinis šuolis sutapo su ypatingu laikotarpiu, vadinamuoju atšilimu, kuris
prasidėjo sulig Nikitos Chruščiovo
kalba, o 1955 m. nutarimas „Dėl
10 psl.

projektavimo ir statybos nesaikingumų pašalinimo“ paklojo pagrindus socmodernizmui, kuris
faktiškai buvo planinės ekonominės sistemos bei medžiagų ir technologijų trūkumo vaisius, užgimęs
ne kaip architektūrinė, bet statybinė
reforma, siekiant spartinti ir piginti
statybos procesą (Drėmaitė, Šiaurės
modernizmo įtaka „lietuviškajai
architektūros mokyklai“ 1959–
1969 m., 2011).
Būtent tuo laikotarpiu, tiksliau,
1956 m., Nasvyčiai pradėjo būsimos
kavinės „Neringa“ projektą pastate
adresu Gedimino pr. 23, pastatytame prieš Pirmąjį pasaulinį karą.
Kaip prisimena architektai, būsimosios kavinės pavadinimas kilo
iš rašytojo Mykolo Sluckio knygoje
„Milžinai nenorėjo karaliais būti“
aprašomos legendos apie Neringą
ir Naglį ir vasaros įspūdžių kurortinėje Neringoje. Tai iš karto suteikė
kryptį kūrybinei minčiai, davė daugiau laisvės projektuojant ir nulėmė
gausybės laisvųjų formų reljefų ir
netaisyklingų formų elementų atsiradimą interjere.
Semdamiesi įkvėpimo iš šiuolaikinės Vakarų architektūros, su kuria tais laikais tegalėjo susipažinti iš
sudėtingais keliais ir būdais gaunamos informacijos, kopijuojamos ir
mikrofilmuojamos Lenino bibliotekos spec. fonduose, iš tuo metu
imponavusios jiems suomių architekto Alvaro Alto kūrybos Nasvyčiai norėjo perimti tai, kas jiems
buvo artima, – šiaurietišką mąstymą ir saikingumą (Algimantas
Mačiulis, Architektai Algimantas ir
Vytautas Nasvyčiai, 2007).
Kurdami „Neringos“ kavinę architektai dirbo išvien su žymiaisiais
savo laiko taikomosios dailės specialistais, kurių darbai suteikė interjerui vientisumo pojūtį, o visas
kūrinys demonstravo kompozicijos,
proporcijų, mastelio, medžiagų ir

detalių meistriškumą. Projektuodami kavinę, architektai pasirinko
vadinamąjį laisvą planą, vidaus
erdvių susipynimo principą, kai
skirtingos erdvės atskirtos tik dalinėmis, dekoratyviomis, kiaurai
permatomomis pertvaromis, todėl
mažesnės patalpos optiškai jungiasi
ir pereina viena į kitą.
Jungiančiu erdvės ir dailės elementu taip pat tapo apvali, kartais įgaubtos elipsės (ar jos abriso)
forma, išlaikyta interjere, pradedant aptakaus vestibiulio forma ir
baigiant kavinės salėmis, kur mažojoje salėje atsirado suapvalintų
formų baras ir priešais jį ypatingai lankytojų dėmesį traukęs baseinėlis su fontanu (autoriai Jonas
Mikėnas ir Mykolas Vrubliauskas), o mažojoje salėje – bareljefas „Neringa“, laikomas vienu geriausių skulptoriaus Juozo Kėdainio
kūrinių.
Didžiosios salės sienas papuošė
daugiafigūrė tempera tapyta freska
Neringos ir Naglio legendos motyvais (autoriai Vladas Jankauskas ir
Vytautas Povilaitis). Šis monumentaliosios dailės kūrinys organiškai
papildė architektūrinius sprendimus ir ne tik artikuliavo raktinę
kavinės temą, bet taip pat fiziškai
suformavo didžiosios salės aktyviąją centrinę dalį ir suteikė vizualinės tylos ir beveiksmio intymumo
pojūtį boksuose. Sovietiniu laikotarpiu tokia dailės ir architektūros
sintezė, kaip specifinė dekoratyvinė
puošyba, tapo ypatingu išskirtiniu
ir skiriamuoju lietuviškų interjerų
bruožu ne tik kaimyninių šalių, bet
ir Europos kontekste (Karolina Jašinskaitė, Naratyvumas visuomeninio maitinimo įstaigų interjeruose
Lietuvoje 1959–1990 m., 2018).
Drąsus ir modernus „Neringos“
kavinės interjeras iš karto sukėlė
diskusijas ir susidomėjimą visoje
Tarybų Sąjungoje: apie jį rašė ir

kalbėjo, vieni peikdami neva neregėtą prabangą, kiti didžiuodamiesi progresyviu lakoniškumu.
Nuo pat įsikūrimo „Neringa“ tapo
inteligentijos susibūrimo ir traukos
vieta. Dažnai kavinėje svečiuodavosi žymūs ir žinomi žmonės: Justinas Marcinkevičius, Vytautas Žalakevičius, Stasys Krasauskas, Bronys
Savukynas, Juozas Baltušis, Teodoras Valaitis ir daugelis kitų.
Taigi, praėjus vos dešimt metų
nuo kavinės atidarymo, nepaisant
amžiaus cenzo, bet atsižvelgiant į
objekto architektūrinį stilių ir autorinį originalumą, 1970 m. lapkričio mėn. 5 d. Kultūros ministerijos
kolegijos nutarimu Nr. 35 „Neringos“ kavinės interjerui buvo suteiktas vietinės reikšmės istorijos
paminklo statusas. Šis išmintingas
sprendimas lėmė interjero išsaugojimą nepriklausomybės pradžioje ir
garantavo atsargią pirmąją rekonstrukciją 2001 m., dar dalyvaujant
autoriams architektams.
Per 2017 m. rugsėjo 28 d. uždarymo rekonstrukcijai vakarą
bendrovių „Neringos viešbutis“
ir „Neringos restoranas“ valdybos pirmininkė Rūta Tamulienė
viešame pranešime tikino, kad
viešbutis ir restoranas klientus
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pasikvies jau 2019 m. pradžioje ir
vienu svarbiausių Vilniaus miesto
simbolių esantis „Neringos“ kavinės interjeras liks nepakeistas.
2018 m. pavasarį kilus visuomenės susirūpinimui dėl šios kultūros objekto apsaugos jame vykstant
rekonstravimo darbams, Kultūros
paveldo departamento specialistai
2018 m. birželio mėn. 4 d. atliko
patikrinimą ir pranešė, kad jokie
statybos ar tvarkybos darbai kavinės patalpose nevykdomi.
Tačiau vargu ar plačiajai visuomenei žinoma, kad nuo 2018 m.
lapkričio mėn. 6 d. Kultūros paveldo departamento tarybos aktu
Nr.: KPD-RM-VT1/75.8 „Neringos“ kavinės interjeras (u. k. 1076;
AtV59) prarado teisinę apsaugą ir
tapo viešbučio „Neringa“ pastato
(u. k. 15902; AtV931) vertingąja savybe. O viešbučio „Neringa“ pastatui, kodas Kultūros vertybių registre
Nr. 15902, adresu Gedimino pr. 23,
2015 m. gegužės mėn. 6 d. Kultūros
paveldo direktoriaus įsakymu sudaryta taryba 2015 m. lapkričio mėn.
24 d. savo aktu Nr. KPD-RM-2271
nustatė, kad nustatomos vertingosios savybės turi būti patikslintos.
„Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ Algimantas Mačiulis rašė, kad
„1960–70 Lietuvoje įrengta modernių, originalių interjerų, juose atsisakyta retrospektyvizmo – taikyti
nauji architektūrinių erdvių kaitos
komponavimo principai, šiuolaikiškos formų detalės“, tarp jų mini
„Neringą“, „Taurą“ (1960, architektas V. Batisa), kavinę-barą „Vilnius“
(1965, architektas J. Mazolevskis),
restoraną „Palanga“ (1965, architektai R. Šilinskas, A. Zaviša) Vilniuje,
restoranus „Tulpė“ (1962) ir „Orbita“
(1967, abiejų architektai V. J. Dičius
ir A. Mikėnas) Kaune. Tačiau iš jų
visų, jis pažymi, išliko tik kavinės ir
viešbučio „Neringa“ interjeras. Vienas vienintelis.
Tad norėtųsi tikėti, kad šuolį į
modernumą žyminti „Neringos“
kavinė, taip vertinama geriausių
Lietuvos architektūros specialistų ir
neramiųjų vilniečių, bus išsaugota
ir bylos mums toliau apie naujosios
nacionalinės architektūros mokyklos subtilumą bei atšilimo laikotarpio inteligentijos susibūrimus.
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Neįvykęs dialogas
Nauji filmai – „Daktaras Miegas“
Gediminas Kukta

Tai ne šiaip kokio filmo, o „Švytėjimo“ (1980), pelnytai geriausiu
siaubo filmu kino istorijoje tituluojamo kūrinio, tęsinys. Šis faktas įpareigoja. Netgi, sakyčiau, gąsdina.
Bet tik ne Mike’ą Flanaganą. Šis
režisierius, patirties įgavęs televizijoje ir vėliau sukūręs kelis siaubo
filmus, kurių vien pavadinimai –
„Ouija: blogio pradas“, „Sapnų demonai“, „Okulus“ – atsiduoda nuobodžiais šviesos ir tamsos efektais
ir kvailais krūpčiojimais kino salės
kėdėje, užduoties perkelti į ekraną
2016-aisiais pasirodžiusį Stepheno
Kingo „Švytėjimo“ tęsinį imasi stulbinamai drąsiai. Ir tai puiku: kūrėjai
turi visišką teisę kurti tęsinius, net
jei šie retai kada būna geri.
Blogiau kas kita – kai tie režisieriai savo filmais manosi pratęsiantys pirmtakų sukurtą pasaulį, apskritai tam turintys teisę; kai mano,
jog kurdami tęsinį automatiškai atsistoja greta pirmųjų, yra lygūs su
jais, ir nuolat tai primena.

Jau nuo pirmųjų filmo minučių
Flanaganas taikosi į žiūrovus, kurie
į kino teatrą atėjo pavilioti tęsinio
fakto ir tikėdamiesi patirti nors šiek
tiek to, ką patyrė pirmą kartą žiūrėdami Stanley Kubricko šedevrą. Tą
jis daro paprastomis, tiesa, banaliomis priemonėmis. Iškloja grindis
ornamentuotu kilimu, paleidžia
juo riedėti mėlyną triratuką, atrakina 237 numeriu pažymėtą kambarį, ant sienos užrašo „Redrum“,
prisėda prie to paties viešbučio
baro, klaidžioja apsnigtu labirintu
ir trumpam – kaipgi be šios scenos –
paleidžia koridoriumi kraujo upę.
Pakartodamas kertines scenas,
režisierius, ko gero, šventai tiki,
kad mezga su Kubricko filmu prasmingą dialogą. Bet visa tai greičiau
primena vaiko bandymą perpiešti
patinkantį piešinį, uždėjus ant jo
baltą lapą ir apvedžiojant kontūrus.
Tiesa, šie linktelėjimai į „Švytėjimo“
pusę užima mažąją dalį „Daktaro
Miego“ („Doctor Sleep“, JAV, Didžioji Britanija), tačiau jie tokie ryškūs ir tokie savimi pasitikintys, kad
vietomis net juokinga.

Bet stabtelėkime prie siužeto. Filmas pasakoja apie suaugusį Denį
Torensą (Ewan McGregor), kuris
būdamas vaikas atokiame kalnų
viešbutyje išgyveno siaubingą tėvo
beprotystę ir mirtį. Vyras vis dar
negali atsigauti po patirtos traumos, bet jau išmoko kankinančius
demonus užrakinti giliai pasąmonės skryniose. Vieną dieną su Deniu telepatiškai susisiekia paauglė
Alba, kaip ir jis turinti „švytėjimo“
„Daktaras Miegas“
dovaną. Ją persekioja paslaptingosios moters (Rebecca Ferguson) va- gaujos žudymai, kurie primena pavyzdžiui, „Frankenšteinui“ (1931)
dovaujama sekta, žudanti ypatingo- prieš gerus dešimt metų per LNK filmo pradžioje, režisierius išsako ir
mis galiomis apdovanotus vaikus ir rodytų „San Francisko raganų“ na- kažką panašaus į dabarties kritiką.
mintanti jų paskutiniais atodūsiais mudinius ritualus.
Kai blogiukai žudo žmones ir
lyg narkotikais. Denis nusprendžia
„Daktaras Miegas“ nesužadina jo- sutartinai linksi, kad šių baimės
Albai padėti.
kio siaubo, kaip, beje, ir begalė kitų garas nebe toks skanus kaip anksBūtent ši filmo dalis atrodo įdo- filmų, sukurtų pagal vieno dažniau- čiau, kad jis yra užterštas visokių
miausia. Ne dėl to, kad būtų dra- siai ekranizuojamų rašytojų roma- technologijų ir „Netflix“, sunku su
maturgiškai ar formaliai stipri (ji nus. Kitaip tariant, Flanagano vidu- jais nesutikti – kažkas žmonėse patokia nėra), bet dėl to, kad tai jau tiniški režisūriniai sugebėjimai čia sikeitė iš esmės. Kaip, beje, ir šiuoFlanagano pasaulis. Paprastas, kiči- dera prie šiaip jau popsinio Kingo laikiniuose siaubo filmuose. Jie vis
nis, paspalvintas deklaratyvia mu- siaubo.
rečiau kalba apie nepaaiškinamą –
zika ir visiškai nebaisus. Juk ar gali
Tiesa, pasakodamas apie žmo- egzistencinį – siaubą, vis dažniau
baimę kelti Ferguson blogiukė, kuri gaus kovą su vidiniais demonais stengiasi baimę racionalizuoti ir
atrodo lyg į siaubo filmą atklydusi ir nuolat atlikdamas nostalgiš- čia pat nuo jos išgydyti. „Daktaras
Merė Popins, ir ar gali būti baisūs kus reveransus „Švytėjimui“ bei, Miegas“ – ne išimtis.

Kinas kuriamas, kad sužadintų jausmus
„Scanoramos“ režisieriai apie savo filmus

Dvidešimt šešerių Krymo totoriaus
Narimano Alijevo filmas „Namo“
(„Evge“, Ukraina, 2019), šiemet
rodytas Kanų kino festivalio programoje „Ypatingas žvilgsnis“, pristatytas „Oskarui“, pelnė ne vieno
tarptautinio kino festivalio apdovanojimą. „Namo“ pasakoja apie
Krymo totorių šeimą sudėtingu
momentu: tėvas ir jaunesnysis
sūnus bando grįžti namo, į Rusijos aneksuotą Krymą, kad palaidotų per karą Ukrainos rytuose
žuvusį sūnų ir brolį. Pagrindinį tėvo
vaidmenį sukūrė režisierius ir aktorius Achtemas Seitablajevas, kurio filmai „Chaitarma“ (2012), „Kiborgai“ (2017) rodyti ir Lietuvoje.
Pateikiame Alijevo interviu, duoto
Ukrainos žiniasklaidai, fragmentus.
Kanuose pirmąkart skambėjo
Krymo totorių kalba. Ar Jums
tai buvo svarbu?
Žinoma, svarbu. Mes norėjome
maksimaliai lakoniškai perteikti
žiūrovams šiuolaikinės situacijos
Ukrainoje daugiabriauniškumą.
Kalbos man buvo svarbios, tarp jų
ir gimtoji – Krymo totorių kalba.

omenyje dabartinę situaciją Ukrai- atvažiuoja pas tėvo brolį į nanoje. Dabar neturiu galimybių fil- mus, kurie stovi Syvašo ežero
muoti Kryme, bet iki šiol visada pakrantėje, žemyninėje dalyje.
filmavau Kryme ir apie Krymo toto- Krymą jie mato iš tolo, bet savo
rius. Siužetas leido kurti filmą apie žemėje šie žmonės nebegyvena.
Filmavome kaip tik ties siena su
Krymo totorius žemyninėje pusiasalio dalyje ir kartu atverti dabar susi- Krymu. Mačiau kitą Krymo krantą
klosčiusią socialinę bei politinę situaciją. ir mačiau žemėlapyje, kad pasiekti
Krymo totorių tema – svarbus mano namus užtektų pusvalandžio. Žigyvenimo aspektas, bet yra ir kitų noma, tai veikia. Daug ko vyko su
mane dominančių. Kol kas dar ne- Krymo totoriais, buvo ir daug konfgaliu filmuoti visko, ką noriu, nes dar liktų. Tai ne tik aneksijos situacija,
nesu pakankamai geras amatininkas, bet ir karas. Labai svarbu papasagalintis imtis bet kokios temos ir su- koti, kas iš tikrųjų yra Krymo totokurti vertingą filmą. Tam reikia didelio riai. Mūsų tauta turi fundamentinių
profesionalumo ir gyvenimo patirties. vertybių, kurias dabar svarbu perKol kas tokios neturiu. Visose Krymo teikti, nes už politikos visada stovi
totorių istorijose mane pirmiausia do- žmonės. Svarbu suprasti, kodėl
mina šeimos santykiai, juk šeima, tėvai Krymo totoriai vadina save laisva
– svarbi mano gyvenimo dalis. Mane tauta, kovojančia už savo tapatybę.
tai jaudina, man tai įdomu, galiu tuo Man regis, tai galima papasakoti tik
pasidalyti. Kurti filmus apie Krymo rodant asmeniškas istorijas.
totorius pradėjau daug anksčiau, nei
Filme matome, kad tėvas –
tai tapo madinga.
gana griežtas žmogus, jis labai
nemaloniai elgiasi su mirusio
Jūsų filme yra toks epizodas:
sūnaus žmona, kurios iki galo
tėvas ir jaunesnysis sūnus

Kaip atsirado filmo scenarijus?
Idėja – mano kolegos iš Azerbaidžano, kuris norėjo parašyti
scenarijų apie šeimą, važiuojančią į tolimus kraštus, kad paimtų
žuvusį giminaitį ir parvežtų jį į tėvynę. Ši idėja įstrigo atmintyje. Parašiau trumpą sinopsį, turėdamas „Namo“
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nepriima. Gal taip yra todėl,
kad tik tokiems gyvenimo užgrūdintiems žmonėms pavyko
išgyventi tremtyje ir grįžti?
Iš dalies taip. Bet kinui reikalingas
konfliktas, todėl sukūriau du vienas
kitam prieštaraujančius personažus –
tėvą ir sūnų. Tačiau mes stengėmės
atverti visas jų briaunas. Nenoriu
dalyti tik į juoda ir balta – visur yra
atspalvių, kuriuos reikia skirti. Tas
užsigrūdinimas leido Krymo totoriams sugrįžti. Bet po keturiasdešimt ketverių metų iš tikrųjų grįžo
jau kita Krymo totorių karta: jie jau
buvo gimę ne Kryme, nebuvo matę
Krymo žemės, bet visada žinojo, kad
tai jų tėvynė ir jie privalo ten grįžti.
Mūsų kalboje yra žodis „sabyr“,
reiškiantis kantrumą. Kantrumas mums visada buvo būdingas.
Krymo totoriai – gana rami tauta,
mes niekad nebuvome karingi, visada nuosekliai gynėme savo teises
ir toliau tai darome. Kantrybė mus
vienija, paverčia vieninga tauta, kovojančia už tai, kad būtume savo
žemėje ir turėtume savo teises. Pusę
amžiaus tremtyje, kai nebuvo sąlygų puoselėti savo kultūros, kalbos, tradicijų, Krymo totoriai iš visų
jėgų stengėsi išsaugoti tapatybę ir
sugrąžinti ją į Krymą. Dabar dauguma jų stengiasi išsaugoti save
Kryme tokius, kokie yra. Tiesa visada nugali, anksčiau ar vėliau. Mes
niekad nepasisakėme nei prieš rusus, nei prieš ukrainiečius, nei prieš
žydus Kryme – ši žemė gali išlaikyti

visus. Bet tai mūsų vienintelė tėvynė
ir, žinoma, kovosime dėl jos, nes
neturime kur išvažiuoti. Ten mes
esame savo žemėje.
Tačiau iš tikrųjų filme pasakojama universali, visiems suprantama istorija apie vaikų ir tėvų
problemas ir nacionalinės tapatybės paieškas. Dauguma žiūrovų
suvokia filmą kaip skirtingų kartų
dialogą ir nelabai gilinasi į to, kas
vyksta ekrane, kontekstą, kad yra
Ukraina, yra okupuotas Krymas, o
ten gyvena Krymo totoriai, kurie
yra musulmonai. Nekėliau sau uždavinio prieinamai paaiškinti, kas
vyksta Ukrainoje ir Kryme. Man
svarbesnė buvo emocinė pasakojamos istorijos pusė, nes manau, jog
kinas ir kuriamas tam, kad sužadintų jausmus.
Žiūrint filmą sunku atsikratyti minties, kad jo forma primena Andrejaus Zviagincevo
„Sugrįžimą“...
Forma taip, bet esmė – visai kita.
Tačiau aš ir neslepiu, kad Zviagincevo „Sugrįžimas“ buvo vienas įkvėpimo šaltinių. Taip pat ir
Laszlo Nemeso „Sauliaus sūnus“ ar
Terrence’o Malicko „Gyvenimo medis“. Šis filmas – pagarbos duoklė
mano mokytojams: ir Zviagincevui,
su kurio filmais užaugo mano karta,
ir Nuri Bilge Ceylanui, ir Abbasui
Kiarostami.
Parengė K. R.
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Atrakcionų parkuose
Iš „Scanoramos“ dienoraščio
Živilė Pipinytė

Šiuolaikinis kinas dažnai primena
atrakcionų parką. Atrakcionai seni,
juose nepajusi gaivaus vėjo gūsio,
bet vis dar tikiesi patirti tikrų jausmų,
nors išėjus į gatvę nepalieka déjà
vu jausmas. Šiųmečio „Scanoramos“
atidarymo filmo – Manso Marlindo
ir Bjorno Steino „Svaigulio“ – veiksmas rutuliojasi Antrojo pasaulinio
karo išvakarėse dviejuose Stokholmo atrakcionų parkuose. Jų savininkai konkuruoja tarpusavyje,
bet vaikai pamilsta vienas kitą. Ši
meilės istorija ir tampa didžiausiu
filmo atrakcionu.
Režisieriai, regis, neslepia, kad
įkvėpimo sėmėsi iš Bazo Luhrmanno filmų. Nesu pastarojo gerbėja, ypač nuvylė megalomanišku
kiču Luhrmanno paverstas „Didysis Getsbis“, bet režsieriaus stilius,
kurio esmė – savaime dekoratyvaus retro pavertimas dar dekoratyvesniu, barokiškesniu kiču, yra
nuoseklus ir nepakartojamas. Todėl „Svaigulys“, manau, iš anksto
buvo pasmerktas, nes viena yra
tęsti Luhrmanno meninius ieškojimus, visai kas kita – juos negrabiai
imituoti. Švedų režisieriai pasirinko
imitaciją, todėl jų filmas primena
milžinišką tortą, papuoštą politiškai angažuotomis cukrinėmis gėlytėmis. Savo laimingai pasibaigusį pasakojimą apie Stokholmo
Romeo ir Džuljetą jie prismaigstė
politiškai teisingų teiginių apie psichikos ligas, sovietų užpultą Suomiją, nacius Vokietijoje, LGBT ir
čigonų teises bei pasipriešinimą
Norvegijoje. Sakyčiau, toks visai
šiuolaikiško konformizmo pavyzdys retro pakuotėje.

Tokio reginio atsvara gali tapti
dokumentinis kinas. Akvilės Gelažiūtės „Neregėtos Europos“ herojai nusprendžia per medaus mėnesį pakeliauti po Europą kartu su
draugais ir giminėmis. Sprendimas gana keistas, bet ir savaip drąsus, mat ką tik ištekėjusi Žydrūnė
menkai mato, o jos geriausia draugė
Irma nemato visiškai. Abi merginos dešimt metų praleido kartu,
yra geriausios draugės, todėl nenuostabu, kad prieš pradėdamos
gyventi atskirai nusprendžia kartu
pakeliauti. Neįgalūs žmonės dabar
dažnai tampa filmų herojais, todėl
Gelažiūtės pasirinkimas nestebina.
Greičiau yra tiksli laiko žymė.
Gerą valandą žiūrėjau filmą kaip
bandymą kurti dokumentinę antropologiją apie šiuolaikinius jaunuolius. Režisierė ir operatorius Martynas Norvaišas stebi kemperiu
keliaujančią kompaniją, fiksuoja jų
kelionės detales, pokalbius, visiškai nesikišdami į veiksmą ir neužduodami klausimų. Tačiau būtent
klausimų, kurie padėtų atskleisti
filmuojamus žmones, jų profesiją, pažiūras ar interesus, filme ir
stinga. „Neregėta Europa“ kartais
tiesiog žiūrovų akyse virsta nepakeliama neįdomių žmonių kelionės
banalybe.
„Neregėtos Europos“ herojai – tipiški turistai: Rumunijoje jie lanko
tai, ką lanko visi, kaip ir visi, keikia pasibaisėtinus šalies kelius,
maudosi jūroje, vakarais gaminasi maistą ir lankosi atrakcionų
parkuose. Tą poilsio monotoniją
Gelažiūtė perteikia tiksliai. Taip
pat tiksliai ji fiksuoja kelionės fragmentus – lošimą kortomis, lėkštus juokelius, ginčus apie krepšinį ir
mašinoje nuolat skambantį „popsą“,

kuris yra visiškai organiška filmo
herojų pasaulio dalis. Neatsitiktinai būtent nuolat kadre skambanti
muzika tiksliausiai išreiškia tai, kas
vyksta Irmos viduje. Bet tai ir turėtų būti tikroji „Neregėtos Europos“ tema, tikrasis konfliktas. Tik
apie jį Gelažiūtė prabyla filmui persiritus į antrą pusę. Stebime, kaip
Irma vis labiau negali nuslėpti nepasitenkinimo savo draugės vyru,
kaip vis dažniau provokuoja konfliktus, tarsi tik kelionėje pradėjusi
suvokti, kad gyvenimas jau nebus
toks, koks buvo iki šiol. Žydrūnė jau
gyvena kitą, savo gyvenimą, ir su
tuo Irmai anksčiau ar vėliau reikės
susitaikyti. Tačiau būtent šiai temai
atskleisti, regis, režisierei pristigo
ir laiko, ir meistriškumo, ir tiesiog
amato, išmanymo, konstruojant
filmo dramaturgiją.
Vytauto V. Landsbergio filme
„Vanago portretas“ rodoma, kaip
Mantas Petravičius kuria Adolfo
Ramanausko-Vanago portretą.
Filmą sudaro trys nelabai vienas
prie kito derantys sluoksniai. Pirmasis, kai dokumentiškai fiksuojamas dirbtuvėje kuriamo portreto
atsiradimas. Matome, kaip Petravičius renka partizano fotografijas,
klijuoja jas ant didžiulio balto popieriaus lapo, kaip pieštuku brėžia pirmąsias linijas, ir taip iki pat
pabaigos, kai portetas bus baigtas.
Visus tuos grynosios kūrybos epizodus lydi labai intensyvus iš dirbtuvėje įjungto televizoriaus ar radijo
sklindantis informacijos srautas.
Prasta žiniasklaidos greitakalbe
pateikiami pagrindiniai partizano
gyvenimo faktai, sužinome, kokią neapykantą žiniasklaidai kelia
žmonės, abejojantys RamanauskoVanago didvyriškumu. Abejoju, ar

ši neapykantos pritvinkusi atmosfera – geras portreto kūrimo fonas,
bet, kaip sakė poetė, jei žinotume,
iš kur atsiranda eilėraščiai...
Antrasis sluoksnis – Petravičiaus kelionės su RamanauskuVanagu susijusiomis vietomis. Būkime atviri, neišraiškingo veido ir
menkų aktorinių gebėjimų dailininkas tampa savotišku manekenu
režisieriaus rankose, nors turėtų
iliustruoti už kadro skambančius
partizano knygos ar liudininkų prisiminimų fragmentus. Jis vaikšto
po miškus ir kapines, apvilktas partizano uniforma kariasi į eglės viršūnę, pozuoja Merkinės bažnyčios
fone, skambant varpams ir stambiu planu rodant kryžius. Tai turėtų
reikšti įsijautimą į portretuojamojo
gyvenimą, kaip ir visai froidiškai,
pasakojant apie Ramanausko-Vanago sužadėtuves, Petravičiaus fone
trykštantys fontanai, bet yra tik dar
vienas vizualinis atrakcionas. Skaitydamas filmo herojaus prisiminimus V.V. Landsbergis nusideda
garsinimo taisyklėms ir gerokai
„pervaidina“ tekstą, dar labiau paryškindamas dailininko klajonių
nenatūralumą. Žinoma, prisideda
ir itin ekspresyvi, nuolat judanti Povilo Baltino kamera, imituojanti subjektyvų žmogaus žvilgsnį.
Trečias filmo sluoksnis – liudininkų prisiminimai. Jis autentiškas

ir nuoširdus. Buvusių partizanų,
Ramanauską-Vanagą pažinojusių
žmonių, net jo dukters prisiminimai skamba šiltai ir suteikia „Vanago portretui“ žmogiškų bruožų,
bet kartu prieštarauja filmo idėjai –
sukurti šiuolaikinio šventojo portretą. Juk būtent tam filmui ir reikia
tų iš televizoriaus sklindančių detalių apie kankinimus, lytinių organų
sužalojimą ir panašius kiekvieno
kankinio atributus, to varpų skambėjimo ir gausių kryžių kadre. Mantas Petravičius ir V.V. Landsbergis
abu, kiekvienas savaip, kuria šventojo portretą, todėl nekeista, kad
matome abejotiną rezultatą. Man
regis, čia glūdi klaida, kurios nesuvokia gausūs Ramanausko-Vanago
mito kūrėjai, nes filmas – tik šios
mito konstrukcijos sudėtinė dalis.
Mūsų akyse kuriamo mito herojus
buvo kovotojas, vyras ir tėvas, o
sprendžiant iš partizano Varpelio
prisiminimų – ir žmogus, suvokęs
savo kovos tragizmą. Finaliniuose
„Vanago portreto“ titruose skaitome, kad Ramanauskas-Vanagas
buvo suimtas kartu su žmona, bet
apie jos likimą taip ir nesužinome.
Todėl portreto kūrimas virsta dar
vienu patriotišku atrakcionu, kurių pastaraisiais metais vis daugiau
ne tik televizorių ar kino teatrų
ekranuose.

rašytoja bei buvusi striptizo šokėja
2008 m. gavo „Oskarą“ už filmo
„Džuna“ scenarijų. Vėliau ji dar ne
kartą bendradarbiaus su šio filmo
režisieriumi Ivanu Reitmanu, bet
siūlau nepraleisti ir pačios Cody režisuoto filmo „Paradaisas“ (TV3,
16 d. 23.55), atskleidžiančio autorės polinkį į sarkazmą. „Paradaiso“
herojė yra jauna, konservatyvių pažiūrų, itin religinga moteris Lamb.
Išgyvenusi per lėktuvo katastrofą, ji
vyksta į Las Vegasą, susidraugauja
su alkoholiku baro šeimininku ir
mėgaujasi gyvenimu. Bet juk tikėjimas niekur nedingo...

„Pakeleiviai“ ar „Paradaisas“ –
pramoginis kinas. Nors ir esu snobas, snobams skirto kino nemėgstu.
Niekad nesupratau, kodėl 2015 m.
pasirodęs Yorgoso Lanthimoso
„Omaras“ (TV1, 17 d. 21 val.) sulaukė tokio visuotinio susižavėjimo.
Filme rodoma ateitis, tik jau Žemėje, kur vienišiai suimami ir siunčiami į siaubingą viešbutį. Čia per
tam tikrą laiką jie turi susirasti sau
porą, antraip bus paversti gyvūnais.
Siužetas paprastas ir aiškus: Lanthimosas kalba apie mūsų akyse yrantį
tradicinį pasaulį, tik prisodrina
filmą aliuzijų į senuosius mitus ir
totalitarinę praeitį. „Omaro“ herojus Deividas (Colin Farrell) tampa
tragifarso personažu, nes jį paliko
žmona, kurią jis tikrai mylėjo. Emocijos jam trukdo tapti savu ir pasaulyje, kuriame staiga atsidūrė.
Kinas snobams iš esmės yra
pernelyg paprastas, bet jį supa filosofinių, mitologinių, politinių ar
kitokų aliuzijų aura, dažniausiai
imponuojanti ir snobams, ir neišprususiems žmonėms. Panaši aura

gaubia ir Andrejaus Zviagincevo filmus. Neatsitiktinai „Omarą“ rodo
„Snobo kinas“, o Zviagincevo „Nemeilę“ primins „Elito kinas“ („LRT
Plius“, 21 d. 21.30).
„Nemeilės“ veikėjai išgyvena sunkias skyrybas. Ženia ir Borisas dar gyvena kartu, bet kiekvienas jau pradėjo
naują gyvenimo skirsnį. Nugrimzdę
į konfliktus jie nepastebi savo dvylikamečio sūnaus, nesuvokia, kad jis
kenčia, kad patiria pragarą. Ženiai ir
Borisui pragaras prasidės, kai vieną
dieną berniukas dings.
Zviagincevas, be abejo, pasakoja ne tik šeimos istoriją. Jis diagnozuoja šiuolaikinės Rusijos, nugrimzdusios į dviveidystę, egoizmą ir
pasyvumą, būseną. Bet pasižiūrėjęs
filmą kažkodėl prisiminiau vienoje
meistriškumo pamokoje Zviagincevo pacituotą rusų rašytoją Andrejų
Platonovą: „Kinas iš pradžių buvo
didysis nebylys, o dabar, atsiradus
garsui, tapo didžiuoju neregiu.“

Rodo TV

Senos istorijos
Pamaniau, kad būtų visai smagu
atsidurti Morteno Tyldumo filmo
„Pakeleiviai“ (LNK, 17 d. 21.45) herojų, kosminiu laivu skrendančių į
naują planetą, kuri taps jų naujaisiais
namais, vietoje. Nugrimzdęs dirbti- „Nemeilė“
nai sukeltame sapne – nesibaigiančiame „čia ir dabar“, skrendi sau
Iki pasirodant ekranuose, „Pakelis šimtus metų ir apie nieką ne- keleiviams“ buvo žadama didžiulė
galvoji. Bet kine net tobuli planai pa- sėkmė. Esą tai toks didžiulis, įkvesmerkti žlugti. Taip atsitiks ir šįkart. piantis, originalus naujųjų techNesuveikus kažkokioms sistemoms nologijų kupinas projektas apie
vienas keleivis atsibus ir suvoks, kad kosminę ateitį, ir dar pagardintas
jam liko skristi dar devyniasdešimt romantiška meilės istorija. Bet iš tikrųjų
metų. Po metų Džimui (Chris Pratt) fantastinis „Pakeleivių“ anturažas
nusibos ir jis nuspręs pažadinti žur- tik maskuoja gerai žinomą istoriją,
nalistę iš Niujorko Aurorą (Jennifer kurios esmę Džimui suformuluoja
Lopez). Netrukus jie pajus abipusę dirbtinis žmogus Arturas: „Kol
trauką, bet prasidės nenumatytos svarstai, kaip tau būtų gerai kuproblemos, teks gelbėti ir laivą, ir rioje nors kitoje vietoje, praleidi gasavo likimą bei dar kartą įrodyti, kad limybę gyventi savo gyvenimą čia.“
žmonija geba susivienyti tik kilus viDiablo Cody vardas tapo žinomas
suotinei grėsmei.
po to, kai jauna aktorė, scenaristė,
12 psl.

„Neregėta Europa“

Jūsų –
Jonas Ūbis
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Savaitė, skirta Eimuntui
Nekrošiui atminti
Lapkričio 21–30 d. Vilniuje vyks
renginių ciklas „Eimuntas Nekrošius. Paskutinieji“. Jį rengia Nekrošiaus įkurtas teatras „Meno fortas“
ir Valstybinis jaunimo teatras. „Paskutiniųjų“ programoje bus parodyti paskutiniai Lietuvoje sukurti
Nekrošiaus spektakliai, vyks jo kūrybai apmąstyti skirta tarptautinė
konferencija, susitikimai su režisieriaus spektaklių aktoriais, dokumentinių filmų peržiūros.
„Paskutiniuosius“ lapkričio 21 d.
pradės naujas teatro „Meno fortas“
projektas „Tylos monologai“, kurio premjera įvyko šių metų liepą
Šiluvoje. „Tylos monologai“ – tai
įsimintiniausių monologų iš Nekrošiaus „Meno forto“ spektaklių
koliažas. Kęstučio Jakšto režisuotame projekte dalyvauja aktoriai
Vladas Bagdonas, Aldona Bendoriūtė, Rolandas Kazlas, Viktorija
Kuodytė, Simonas Dovidauskas,
Vytautas Rumšas, Kostas Smoriginas, Remigijus Vilkaitis.
Visi „Paskutiniųjų“ ciklo spektakliai bus rodomi Jaunimo teatre,
kuriame Nekrošius pradėjo savo
kūrybinį kelią. Lapkričio 22 d.
jį simboliškai atidarys paskutinis
lietuviškas režisieriaus pastatymas „Kalės vaikai“ pagal to paties
pavadinimo Sauliaus Šaltenio romaną, sukurtas Klaipėdos dramos
teatre. Šis darbas vainikavo prieš
tris dešimtmečius Jaunimo teatre
užsimezgusį Nekrošiaus ir Šaltenio
kūrybinį bendradarbiavimą. Greta
Nekrošiaus spektaklių „Jobo knyga“,
„Inferno-Paradiso“, „Bado meistras“,
sukurtų teatre „Meno fortas“, bus
parodyti Lietuvos nacionaliniame
dramos teatre pastatytas „Borisas
Godunovas“ ir Jaunimo teatre režisuotas „Cinkas (Zn)“.
Išskirtinis „Paskutiniųjų“ programos renginys – paroda „Eimunto
Nekrošiaus meno fortas“, kuri bus
atidaryta lapkričio 22 d. ir veiks iki
2020 m. sausio 12 d. Nacionalinėje
dailės galerijoje.

Anonsai

Muzika laikų pabaigai –
apie viltį ir tikėjimą
Iškilusis prancūzų kompozitorius
Olivier Messiaenas 1940–1941 m.
buvo internuotas Gerlico karo
belaisvių stovykloje ir čia sukūrė
„Kvartetą laikų pabaigai“. 1941 m.
sausio 15 d. kompozitorius ir trys
kiti kaliniai jį pagrojo pirmą kartą...
Iki šiol tai vienas dažniausiai pasaulio scenose skambančių kūrinių, sukuriantis nepaprastą dvasingumo ir
emocingumo aurą, savo religiniu turiniu stiprinantis žmonijos viltį ir tikėjimą. Šį kūrinį lapkričio 17 d. 16 val.
išgirsime trio „Kaskados“ ir klarnetininko Antano Taločkos koncerte Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje.
Fortepijoninis trio „Kaskados“ –
Rusnė Mataitytė (smuikas), Edmundas

Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus draugijos archyve Romoje = Fontes collegii Crosensis,
qui in Archivo Romano Societatis Iesu asservantur / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, [2019]- . – (Įr.)
D. 1, 1608–1700. – [2019]. – LII, 646, [1] p. : faks.. – (Kražių kolegijos istorijos ir veiklos
paminklai = Monumenta historiam et acta collegii Crosensis spectantia ; t. 1). – ISBN 978609-425-227-3 (klaidingas)

KULTŪRINĖ ANTROPOLOGIJA. ETNOGRAFIJA
Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje / Nijolė Laurinkienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 255, [1] p., [6] iliustr. lap. : iliustr.. – ISBN 978-609-425-

Eimuntas Nekrošius

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

Nekrošius dirbo įvairiuose pa- sulaukė didelio susidomėjimo Neasaulio teatruose, bet didžiausią polio teatro festivalyje, Sankt Peterdėmesį skyrė savo teatrui „Meno burgo teatro festivalyje „Baltijskij
fortas“, įkurtam 1998 metais. Nedi- dom“ ir teatro festivalyje „Konfrondelėje repeticijų salėje Bernardinų tacje teatralne“ Liubline.
gatvėje režisierius per pastaruoNekrošiaus kūryba daugiau kaip
sius du dešimtmečius sukūrė dau- tris dešimtmečius yra tarptautinės
gumą savo spektaklių. Tokie iš jų teatro bendruomenės dėmesio cenkaip „Makbetas“, „Otelas“, „Faustas“, tre. Nekrošius buvo vienas iš kelių
„Dieviškoji komedija“ buvo vaidi- Vidurio ir Rytų Europos šalių teatro
nami daugelį metų ir keliavo po pa- menininkų, reikšmingai paveikusių
saulį. Kai kuriuos savo spektaklius, šiuolaikinio teatro raidą ir atspinkaip antai „Giesmių giesmė“, „Bado dėjusių gilumines visuomenines šių
meistras“, Nekrošius pritaikė rodyti šalių transformacijas. Šiam vienam
toje pačioje „Meno forto“ erdvėje. iškiliausių šiuolaikinės Lietuvos
„Meno fortas“ Nekrošiui reiškė ne kultūros kūrėjų tarptautinį pripažitik vietą, į kurią jis nuolat sugrįž- nimą pelnė jo unikalus, į nieką nedavo, bet ir kūrybinę poziciją. Re- panašus meninis mąstymas, iš kužisierius buvo įsitikinęs, kad teatrui rio gimė šiuolaikinio scenos meno
atsirasti nereikia didelių salių ir žodyne jau prieš kelis dešimtmečius
techninių priemonių, jis gimsta iš prigijęs terminas „Nekrošiaus teatras“.
žmonių idėjų ir kūrybingumo.
Tarptautiniame kontekste jis gretiParodoje „Eimunto Nekrošiaus namas su Ingmaro Bergmano, Tameno fortas“ pristatomi jau ne- deuszo Kantoro, Giorgio Strehleberodomi spektakliai: „Hamletas“, rio, Heinerio Müllerio sukurtais
„Makbetas“, „Otelas“, „Metai“, „Gies- teatro pasauliais, tapusiais aktualiu
mių giesmė“, „Faustas“, „Idiotas“, jų gimtųjų šalių kultūros paveldu.
„Dieviškoji komedija“. EksponuoPirmą kartą rengiama Nekrojami režisieriaus kūrybinių bendra- šiaus kūrybai skirta tarptautinė
žygių Nadeždos Gultiajevos ir Ma- konferencija vainikuos „Paskutiriaus Nekrošiaus sukurti spektaklių niųjų“ renginių ciklą. Konferenscenovaizdžių elementai, piešiniai, cija „Eimuntas Nekrošius. Dabar“
eskizai, kostiumai ir fotografijos iš vyks lapkričio 29 d. Nacionalinėje
asmeninių archyvų, su spektakliais dailės galerijoje. Joje dalyvaus ir
susietos režisieriaus minčių ir už- pranešimus skaitys žinomi teatro
rašų citatos. Parodos architektas teoretikai iš Lenkijos, Rusijos, ItaMarius Nekrošius. Kuratoriai Au- lijos, Lietuvos, taip pat tarptautinį
dronis Liuga ir Julija Reklaitė. Di- pripažinimą pelnę jaunesni režisiezaineris Audrius Jankauskas.
riaus kolegos.
Paroda „Eimunto Nekrošiaus
meno fortas“ šią vasarą ir rudenį Rengėjų inf.

262-4 (įr.)
Lietuvių patarlės ir priežodžiai : penki tomai / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas] ;
sistemos autorius ir leidinio vadovas Kazys Grigas. – Vilnius : [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas], 2000- . – ISBN 9986-513-84-7 (įr.)
T. 3 : [K] / tomą parengė Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė ; redagavo Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė ; [tipų antraštes į anglų kalbą išvertė Salvina Senkuvienė, į vokiečių – Inga Lenktytė, į rusų – Ala Diomidova]. – 2019. – 755, [1] p.. – ISBN 978-609-425-258-7
Tautosakos darbai = Folklore studies / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija: Bronė Stundžienė (vyriausioji redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – ISSN 1392-2831
[T.] 57 / parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė. – 2019. – 306, [1] p. : iliustr., nat., portr.

MENAS
Architekto Alfredo Paulausko kūryba / [Vaida Almonaitytė-Navickienė ir Rūta Marija Purvinaitė] ; [sudarytoja Vaida Almonaitytė-Navickienė]. – Kaunas : [Lietuvos architektų
sąjungos Kauno skyrius], 2018. – 147, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 250 egz.. – ISBN
978-609-95041-2-4 (įr.)
ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas. – Vilnius : Dailės galerija „Klasika“, [2017]- .
Nr. 10 : 2019 m. rugsėjo 26 d. / [sudarytoja Ernesta Jasevičiūtė Lukošė]. – [2019]. – 91, [1] p. :
iliustr.
Daugiabutis : grafinis romanas / Gerda Jord. – [Merkinė, Varėnos r.] : [G. Gembickienė],
2019. – [188] p. : iliustr.. – Tiražas 750 egz.. – ISBN 978-609-475-354-1 (įr.)
Ex libris. 100 mūsų laisvės vizijų = Ex libris. 100 visions of our freedom : tarptautinis ekslibrisų
konkursas : parodos katalogas [2018, Alytus] / sudarė Giedrė Bulgakovienė, Lina Kamorūnaitė. – Alytus : Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, 2018. – 28, [1] p., įsk. virš. : iliustr.
Praeities artefaktai : I kūrybinio edukacinio meno simpoziumo-plenero Dubičiuose 2019 m. rugpjūčio 2–4 d. albumas : poezija, skulptūra, tapyba, fotografija / albumo sudarytojai Arvydas
Palevičius, Gintaras Patackas. – Kaunas : Kitos spalvos, [2019]. – 75, [4] p. : iliustr., faks.. –
Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-9955-411-70-3 (įr.)
vienaistorija : [komiksas] / Gipi ; iš italų kalbos vertė Toma Gudelytė. – Vilnius : Aukso
žuvys, 2019. – 126, [1] p. : iliustr.. – (Keliautojai laiku). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN
978-609-8120-45-5

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Colloquia / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija: Gitana Vanagaitė (vyriausioji redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – ISSN 1822-3737
Nr. 42. – 2019. – 223, [1] p. : faks.
Maironio balsai : kūryba, veikla, atmintis : kolektyvinė monografija / sudarė Manfredas
Žvirgždas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 774, [2] p. : iliustr.,
faks., portr.. – ISBN 978-609-425-251-8 (įr.)

Kulikauskas (violončelė), Albina violončelei ir fortepijonui. Šį kūrinį
Mano gyvenimo paralelės / Aleksandra Prijalgauskienė. – Vilnius : [A. Prijalgauskienė], 2019. –
Šikšniūtė (fortepijonas) – prieš porą žinomas vokiečių neoklasikas už304 p. : iliustr., faks., portr., žml.. – ISBN 978-609-475-234-6 (įr.)
metų 20-metį paminėjęs kolekty- baigė prieš karą, 1938-aisiais. Trijų
vas, jau seniai tapęs svarbiu Lie- dalių opusas pasižymi melodin- Rūko ženklinimas : eilėraščiai / Vytautas Kirkutis. – Vilnius : Žuvėdra, 2019. – 191, [1] p. :
tuvos muzikos reiškiniu, be kurio gumu, kontrastais, polifonijos py- iliustr.. – ISBN 978-609-8219-29-6
neįsivaizduojamos gausios dabar- nėmis, įdomia ritmikos kaita. Retai Sodiečio dainos / Jonas Čečiotas ; išvertė ir parengė Regina Koženiauskienė. – Vilties lietuvių autorių premjeros arba scenose skambantį kūrinį atlikėjai nius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 153, [1] p. : faks.. – ISBN
monumentalūs pasaulinės klasikos laiko „kietu riešutėliu“.
978-609-425-266-2
ciklai. Lapkričio 17 d. koncerte prie
Dar grįžkim prie „Kvarteto laikų Varpai : literatūros almanachas / vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius. –
ansamblio prisijungs klarnetinin- pabaigai“. Apie kvarteto turinį ir Šiauliai : Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2019. – ISSN 1392-0669
kas Antanas Taločka – tarptautinių sandarą autorius rašė: „Kūrinio
[Nr.] 41 (2019). – 2019. – 152 p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 800 egz.
konkursų laureatas, ilgametis Lie- muzikinė kalba iš esmės nematetuvos nacionalinio simfoninio or- riali, sudvasinta, katalikiška. MeloGROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
kestro muzikantas, klarnetų grupės dikos ir harmonijos priemonėmis
koncertmeisteris, koncertuojantis ir realizuojančios tam tikrą garso Kalėdų belaukiant… : [pasakos] / Alina Vyšniauskienė ; iliustravo Akvilė Malanjinaitė, Ieva
kaip solistas.
visuotinumą dermės čia priartina Auželytė. – [Kaunas] : Maketonas, 2019. – [206] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-96102-0-7 (įr.)
Muzikai rengia sudėtingų kūri- klausytoją prie amžinybės erdvėje ir
nių programą ir greta O. Messiaeno begalybėje. Neįprasti, jokių normų VAIZDUOJAMASIS MENAS
„Kvarteto laikų pabaigai“ („Quatour nesaistomi ritmai labai padeda ati- (At)kurti [Grafika] = (Re)create : tekstilės meno bienalė, 2018 : [atvirukų rinkinys]. – Vilnius
pour la fin du temps“) primins tolinti visa, kas žemiška.“
: [Galerija] „Arka“, [2018]. – [48] subroš. atvirukai : spalv., nespalv.
dar vieną XX a. I pusės kameriParengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos
nės muzikos perlą – Paulo Hinde- LNF inf.
mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius
mitho Kvartetą klarnetui, smuikui,
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L apkričio 15–24
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Atnaujinta XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos
dailės ekspozicija
Paroda „Eduardas Balsys (1919–1984). Apie
meistriškumą“
Taktilinė paroda „Blind Date 2“
nuo 15 d. – paroda „Dirbtuvė. Kūrinio
genezė. Augustinas Savickas“, skirta
Augustino Savicko šimtosioms gimimo
metinėms
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Vilnius dailėje. 1939–1956“
Jono Rustemo paveikslas „Veneros gimimas“ iš Ramučio Petniūno privačios
kolekcijos

MO muziejus
Pylimo g. 17

Didžioji g. 31

Paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“

Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų

Valdovų rūmai

paroda „Vilnius – mano pasakų miestas“

Katedros a. 4
Paroda „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105

gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Maskvos caro priesaika“
iki 24 d. – paroda „Liublinas – Lietuvos ir
Lenkijos unijos miestas“

grafija. Tekstilė“

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

iki 24 d. – šiuolaikinio slovakų stiklo ir

Galerija-studija RA

VDA parodų salės „Titanikas“

Pranciškonų g. 8

Maironio g. 3

Algirdo Mikučio juvelyrikos paroda

XI Jaunojo tapytojo prizas
Rūtos Spelskytės paroda „Elniaragio ūsas“

„Galera“
Užupio g. 2 A

VDA galerija „Artifex“

iki 16 d. – Jun-Ho Park paroda „Uzu Piz

Gaono g. 1

(Peace)“

iki 23 d. – Jurgos Barilaitės paroda „Kaulai

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

ekspozicija

Lobio g. 6 A
Annos Strumiłło (Lenkija) paroda „Foto-

meno krosnys“

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

Vlado Vildžiūno galerija

Šiuolaikinio meno centras

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

iki 22 d. – Juliaus Kuršio fotografijų paroda
„Vėjas ir vanduo“

Vokiečių g. 2

gatvė“

A. Goštauto g. 1

lių ir tvirtovių šalis“

Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-

ir nuosėdos“

Paroda „XX amžiaus mados šedevrai“

iki 24 d. – paroda „Čekijos Respublika – pi-

paveldas“

Ciklo „Vilniaus gatvės“ paroda „Didžioji

Arsenalo g. 3A

Vilniaus rotušė

nuo 20 d. – Monikos Gedrimaitės paroda
„Uola ir vėjas“
Užupio meno inkubatoriaus galerija
„Kalnas“

Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II vidinis kiemas

Krivių g. 10 A

nuo 20 d. – Gedimino Pranckūno fotogra-

Andrii Sachenko (Ukraina) tapybos darbų

fijų paroda „Pakraščiais. Peizažo likučiai“

paroda „Paskirties vieta“

Galerija „Kairė–dešinė“

Galerija „Menų tiltas“

Latako g. 3

Užupio g. 16

iki 23 d. – Rimanto Sakalausko piešiniai

Rūtos Jusionytės paroda „Pusryčiai ant žolės“

Mikalojaus Povilo Vilučio paroda „Gyvu-

„Gobis/Lauko ekspo“

keramikos dizaino paroda „Daugiau yra

liška saviraiška“

daugiau II“

Prospekto fotografijos galerija

iki 17 d. – Ingrydos Suokaitės ir Rolando

Gedimino pr. 43

paroda „Ruduo. Ir vėl ruduo“ ir Jono Arči-

Helmerio kūrybos paroda „Abstraktu –

Gyčio Skudžinsko paroda „Dienoraščiai, es-

kausko paroda „Fleita, taurė ir garbė“

Maironio g. 4
Dalios Gentvainytės-Arčikauskienės

geometriška – konkretu“

kizai, pastabos, citatos ir kitos kasdienybės,

Lietuvos nacionalinis muziejus

arba GyS CHAOS“

K. Sirvydo g. 6

Arsenalo g. 1

Vilniaus fotografijos galerija

Elenos Nonos Zavadskienės piešinių

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Stiklių g. 4

paroda „Kita veidrodžio pusė“

Lietuvių liaudies menas

Artūro Jendovickio fotoparoda „Privatus

Čiurlionio namai

Rašytojų klubas

Kryždirbystė

miesto peizažas“

Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija

Savičiaus g. 11

Pamėnkalnio galerija

Ričardo Dailidės fotodokumentikos paroda

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 vaizdai pro Gedimino pilies bokšto langus“
Apžvalgos aikštelė
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas:
medaliai, monetos
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir
ginkluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos atradimų 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“
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Pamėnkalnio g. 1
Kęstučio Lupeikio tapybos paroda „Tinklai:

„Iš praeities atgimstantys...“
Antakalnio galerija

nuojautos ir struktūros“

Antakalnio g. 86

Galerija „Vartai“

Antano Kmieliausko (1932–2019) kūrybos

Vilniaus g. 39

paroda „Žinomas–nežinomas“

Donatos Minderytės paroda „Vaizdinis ver-

Meno ir edukacijos centras „Rupert“

timas / Translation error“
Aido Bareikio paroda „Omeny“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Juozo Kalinausko jubiliejinė paroda

Vaidilutės g. 79
nuo 21 d. – Tomo Daukšos paroda „t“
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
Austės Urbanavičiūtės fotografijų paroda

Galerija „Arka“

„Buvimo triptikai“

Aušros Vartų g. 7

„SHCH/ŠČ galerija“

Tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė
„Matmuo/Measure“
Japonijos menininkų paroda
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Kęstučio Grigaliūno paroda „Vyrų pasaulis,
arba pokalbiai mėnesienoje“
Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 19 d. – Paroda „Tematau vienintelį
tikslą – mylėti dailę“, skirta
Juozui Tumui-Vaižgantui
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Gražinos Vitartaitės tapybos paroda
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“

Teatro g. 7A
Agnės Juodvalkytės paroda „Paveldėtas
sapnas“
Galerija TSEKH
Vytenio g. 6
iki 22 d. – Monikos Furmanos paroda „Mechaninė siela“
„The Room“ galerija

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Rūtos Spelskytės kelerius metus (doktorantūros formatu) brandinta paroda
„Elniaragio ūsas“ VDA „Titanike“ verta lankymo ir gilinimosi. Joje daug
įsiklausymo, įsižiūrėjimo ir galvojimo apie smulkiausias detales ir visumą.
Natūra ir kultūra čia nesigrumia, o meiliai šnabždasi. Vyrauja gamta. Daug
istorijų telkiantį reginį galima aplankyti iki lapkričio 30 dienos.
Muzika
Lapkričio 23 – gruodžio 7 d. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje vyks VI Vilniaus fortepijono festivalis. Šiųmetis bus skirtas
pianistės ir kompozitorės Claros Schumann 200-osioms gimimo metinėms. „Pagerbdami vieną iškiliausių moterų pianisčių ir kompozitorių,
pagerbsime ir ją įkvėpusius bei jos įkvėptus genialius šią moterį mylėjusius vyrus – Robertą Schumanną ir Johannesą Brahmsą, taip pat daug
kitų iškilių romantizmo epochos asmenybių“, – sako festivalio meno vadovė Mūza Rubackytė. Iki gruodžio 7 d. pasirodys ryškiausi kelių kartų
pianistai Elisso Virsaladze, Janoszas Balazsas, Adamas Laloumas, Nikita
Mndoyantsas, Antonas Yashkinas, Théo Fouchenneret, Guoda Gedvilaitė.
Pirmą kartą Lietuvoje rengiami ir prancūzų fortepijono muzikos meistriškumo kursai, juos ves Nacionalinės Paryžiaus aukštosios muzikos ir
šokio konservatorijos profesorius Denisas Pascalis. Kursai vyks gruodžio 1 d.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, įėjimas laisvas. Daugiau informacijos: www.filharmonija.lt.
Teatras
Lapkričio 22 ir 23 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre rodomas
teatro kritikės, festivalio „Naujasis Europos teatras“ (NET) direktorės Marinos Davydovos spektaklis „Checkpoint Woodstock“, sukurtas Hamburgo
„Thalia“ teatre. Kūrinys yra tarsi rekviem 1968-ųjų erai ir prasideda pompastišku „Checkpoint Woodstock“ muziejaus atidarymu Maskvoje, skirtu
festivalio penkiasdešimtmečiui paminėti. Žiūrovai kviečiami į inscenizuotą
muziejaus atidarymą, kuris vyks LNDT patalpose. Kaip teigia Davydova:
„Spektaklyje svarbiausia išsiaiškinti, kaip veikia utopinis mąstymas, kaip
apskritai įsikūnija, tiksliau, neįsikūnija įvairūs utopiniai idealai, kaip jie
virsta savo priešingybėmis, kaip jie susiduria su realaus sociumo siena,
kas su jais vyksta: kai kada jie sudūžta į šipulius, o kai kada emigruoja.“
Pavasarį Lietuvoje gastroliavo pirmasis Davydovos spektaklis-instaliacija
„Amžinoji Rusija“.
Kaunas

KKKC parodų rūmai

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Didžioji Vandens g. 2
nuo 15 d. – Rimaldo Vikšraičio fotoparoda

muziejus

„Vienkiemių godos“

V. Putvinskio g. 55
Leonoros Kuisienės meninės knygrišystės

Arūno Baltėno fotoparoda „Dirbame. Esame“

paroda „Duoklė mūzoms“

Edžio Jurčio fotoparoda „Ieškojimai“

M. Žilinsko dailės galerija

Baroti galerija

Nepriklausomybės a. 12

Aukštoji g. 12

iki 17 d. – Kauno tarptautinė grafikos bie-

iki 16 d. – Dalios Čistovaitės paroda „Apie

nalė „Grožis“

rojaus sodus“

Kauno paveikslų galerija

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

K. Donelaičio g. 16

Didžioji Vandens g. 2

Paroda „Atminties popierius“

iki 23 d. – tarptautinė šiuolaikinės gintaro

nuo 15 d. – Česlovo Lukensko videoprojek-

juvelyrikos paroda „Amber Room“

cijų, tekstų ir objektų paroda „Kliedesių
terminalas“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Paroda „Mėlyna ir 2 kitos spalvos“

V. Putvinskio g. 64
Prano Griušio paroda „Miestas savyje“
Galerija „Meno parkas“

nuo 15 d. – Latvijos nepriklausomybei
skirta paroda
Dailės galerija

Rotušės a. 27
Redos ir Arūno Uogintų paroda „Archeologai 25“
Eglės Knyzės paroda „Vietos laiku“

Polocko g. 17

Dovilės Dagienės paroda „Čia tada, ten

iki 23 d. – Ingos Dargužytės grafikos darbų

Vilniaus g. 245
nuo 15 d. – Ievos Mediodios kūrybos
paroda „Ieva Mediodia / Iš Niujorko į
90-ųjų Vilnių“

dabar“

Fotografijos muziejus

paroda „Patiekalai“

Kauno miesto muziejus

Vilniaus g. 140

Galerija „Atletika“

Rotušės a. 15

Justino Vilučio fotografijų paroda „Baimė

Vitebsko g. 21, 23

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus

ryja sielą“

Igno Pavliukevičiaus instaliacija „Vande-

paroda „Mano tėvo namų melodijos. Ne-

niui atspari širdis“

chama Lifšicaitė“

Panevėžys

Klaipėda

Respublikos g. 3

„AP galerija“
Polocko g. 10
iki 24 d. – Ditos Lūsės (Latvija) tapybos
darbų paroda „Branduolys“
„Editorial“ projektų erdvė

Panevėžio miesto dailės galerija
Lietuvos dailės muziejaus Prano
Domšaičio galerija

Beatričės Kelerienės anagamos keramikos
paroda „5 objektai 6 stichijos“

Liepų g. 33

Fotografijos galerija

Paroda iš Rytprūsių krašto muziejaus

Vasario 16-osios g. 11

Latako g. 3

Liuneburge (Vokietija) rinkinių „Briedis

Kah Bee Chow solo paroda „Gėlės“

kopose“

Zenono Bulgakovo fotografijų paroda
„Alytaus metraštininkas“
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Spektakliai
Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras
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
20, 22 d. 18.30 – W.A. Mozarto „IDOMENĖJAS“. Muzikos vad. ir Dir. J. Wildneris (Austrija). Dir. M. Barkauskas
21, 23 d. 18.30 – „PIAF“. Choreogr. M. Bigonzetti (Italija)
Nacionalinis dramos teatras
16 d. 12, 14 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė
19 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – „DREAMLAND“.
Rež. M. Jančiauskas
22, 23 d. 18.30 Didžiojoje scenoje (įėjimas
iš Odminių g.) – PREMJERA! J. Lochte
„CHECKPOINT WOODSTOCK“. Rež. M. Davydova, scenogr. ir kost. dail. Z. Margolinas,
komp. V. Rannevas. Vaidina F. Knoppas,
M. Sandmeyeris, S. Levin, V. Gonzalesas,

22 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pagal

17 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al.

16 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – F. Dür-

V. Sorokino romaną). Rež. A. Jankevičius

81), 20 d. 18 val. Marijampolės P. Kriaučiūno

renmatto „FIZIKAI“. Rež. ir dail. A. Areima

koncertas „Kol vakaro saulė dar švyti“.

Vilniaus teatras „Lėlė“

viešojoje bibliotekoje – „NOKTIURNAS“.

16 d. 18 val. – „STABAT MATER“ („Apeirono“

Valstybinis Vilniaus kvartetas. D. Michelevičiūtė (aktorė)

Mažoji salė
16 d. 12 val., 17 d. 12, 14 val. – PREMJERA!
„ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė, dail.
C. Guyon, komp. T. Demay
Palėpės salė

Rež. G. Padegimas

teatras)

20 d. 18 val. – „MARI KARDONA“.

17 d. 16 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“

Rež. A. Jankevičius

(pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonie-

21 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-

nės knygą „Sibiras vaiko akimis“).

TAS“. Rež. A. Lebeliūnas

Rež. E. Matulaitė

22 d. 19 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“.

16 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“

Rež. G. Aleksa

(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais).

Kauno lėlių teatras

Rež. ir dail. R. Driežis

16 d. 12 val. – PREMJERA! „KAIP TAMSA

„Menų spaustuvė“
16 d. 18 val., 17 d. 19 val. Stiklinėje salėje –
PREMJERA! „DABAR AŠ ESU“. Pjesės aut. ir
rež. S. Bernotaitė. Vaidina: R. Paukštytė ir
M. Černiauskas
17 d. 16, 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO
PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro
laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)
17 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO
HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė
grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik,
M.L. Pranulis (Stalo teatras)
19 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI
MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę).
Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

L. Pawelka, J.A. Haynes

20 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI

Valstybinis jaunimo teatras

LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai

15 d. 18.30 – D. Wassermano „SKRYDIS

J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė

VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. V. Griško

(teatras „Atviras ratas“)

16 d. 18.30 – „AUTONOMIJA“.

21 d. 18 val. Juodojoje salėje – A. Navicko

Rež. Á. Schillingas

komiksų opera „ALFA“. Rež., scenogr. kost.

17 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. An-

dail. Dr. GoraParasit (Gintarė Minelgaitė),

derseną). Rež. R. Matačius

libreto aut. G. Labanauskaitė. Atlikėjai

15 d. 16 val. Vilniaus B. Dvariono dešimtme-

A. Dvořáko ir kt. kūriniai

tėje muzikos mokykloje – edukacinis koncer-

17 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS
GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

vičiaus, B. Čirvinskaitės, J. Dvarionaitės,

gos. Atlikėjai S. Carrillo (vokalas, Ispanija),

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

S. Venskūnaitės, L. Butkaus, J. Bakševičiū-

grupė „Los Gringos“

15 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič

tės, L. Bertulio ir kt. kūriniai

16 d. 13 val. – „Muzikinis nuotykis į teatro ir

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys
16, 17 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Gra-

joje salėje, – konkurso finalas (I dalis). Da-

16 d. 18 val. – R. Ščiogolevaitė ir P. Zdanavičius
18 d. 19 val. – tarptautinis akordeono

binderio pjesę „Katzelmacher“).

orkestras. Dir. M. Pitrėnas

festivalis „Vilnius 2019“. Dalyvauja LMTA

Rež. P. Ignatavičius (OKT / Vilniaus miesto

17 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Akordeono katedros akordeonų orkestras,

teatras)

joje salėje, – konkurso finalas (II dalis).

akordeonų orkestras „Consona“, solistai

19 d. 19 val. Mažojoje salėje – „TŪLA IR KITI“

Dalyvauja Lietuvos nacionalinis simfoninis

D. Kazonaitė (sopranas), V. Kazdailevičius

(J. Kunčino romano „Tūla“ ir apsakymų

orkestras. Dir. M. Pitrėnas

(trimitas)

motyvais). Inscenizacijos aut.,

17 d. 15.30 Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje

20 d. 19 val. – tarptautinio akordeono fes-

rež. A. Kaniava

salėje, – M. K. Čiurlionio pianistų konkurso

20 d. 18.30 30 Didžiojoje salėje – J. Tumo-

apdovanojimų ceremonija

Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“.

17 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

nas), A. Valcic (violančelė)

Rež. G. Tuminaitė (Vilniaus mažasis

muziejuje – kamerinės muzikos koncertas

21 d. 19 val. – „Gruziniškos muzikos vakaras

teatras)
21, 22 d. 19 val. Kamerinėje salėje – N. De

Klaipėdos muzikinis teatras

O. Messiaeno, P. Hindemitho kūriniai

pijonas), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
(meno vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas). Pro-

joje – muzikos festivalis „Iš arti“. Koncertas

gramoje G. Kancheli, M. Ravelio, V. Kakhi-

16 d. 15, 17 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko
„TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr.

Rež. K. Smedsas (Suomija)

Nacionalinis Kauno dramos teatras

22 d. 19 val., 24 d. 17 val. Žvejų rūmuose –

20 d. 19 val. Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal

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

PREMJERA! E. Balsio „KELIONĖ Į TILŽĘ“.

J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir insce-

LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė

Dir. T. Ambrozaitis, rež. G. Padegimas, sce-

nizac. aut. A. Juška

yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

nogr. ir kost. dail. B. Ukrinaitė, videopro-

21 d. 18.30 Studijoje – R. Stankevičiaus

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürren-

jekcijų dail. L. Urniežis, šviesų dail.

matto „SENOS DAMOS VIZITAS“.

A. Stasiulis, choreogr. E. Stundytė

rež. A. Dapšys
17 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO
NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę).
Rež. K. Glušajevas
19 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė
20 d. 18, 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ.
TEATRAS „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)
21 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de

Rež. A. Giniotis

„Apie jūrą, paukščius ir jausmus“. Ansamblis „Musica humana“: A. Vizgirda (fleita),
R. Beinaris (obojus), E. Petkus (violončelė),
G. Kviklys (klavesinas, vargonai); vokalinis duetas „Cantus coronatus“: S. Liamo
(sopranas), N. Petročenko (mecosopranas).
Dalyvauja B. Asevičiutė (fortepijonas). Programoje V. Striaupaitės-Beinarienės, E. Straumes,
P. Vasko, P. Vahi, A. Kubiliūno, L. Narvilaitės,
Z. Bružaitės, A. Martinaičio kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose
15 d. 17.30 – vakaras-koncertas „Aš atradau
kukutį“. Muzikuoja Vilniaus rajono Pagirių
meno mokyklos mokytojos metodininkės
J. Ušinskaitės dainorėliai. Koncertmeisterė
D. Encienė
20 d. 18 val. – Trečiadienio vakaras-koncertas „Rudens requiem“ pianistės L. Mačiulaitienės-Ūdraitės atminimui. Koncertuoja

Šiauliai

23 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Vilniaus Grigiškių meno mokyklos moki-

Šiaulių dramos teatras

joje salėje, – pradžios koncertas „Namų

niai ir mokytojai

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-

15 d. 18.30 Mažojoje salėje – „TOBULA

pašventinimas“. Lietuvos nacionalinis

peare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU

simfoninis orkestras. Solistė M. Rubackytė

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOL-

NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal

(fortepijonas). Dir. R. Balsadonna. Progra-

JERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė

E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“).

I. Paliulytė

Rež. P. Ignatavičius

19, 20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo

16 d. 18 val. – PREMJERA! „VASARVIDŽIO

17 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

NAKTIES SAPNAS“. Rež. ir scenogr.

20 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“

P. Ignatavičius

(pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nak-

17 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENI-

ties sapną“). Rež. E. Kižaitė

NIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir

20 d. 20 val., 22 d. 21 val. Didžiojoje scenoje –

rež. B. Banevičiūtė

„PERKAITIMAS“ (šokio trupė „Nuepiko“)

17 d. 18 val. – R. Bekerio „URVINIS ŽMO-

21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – misterija

GUS“. Rež. D. Kazlauskas („Idioteatras“)

„DIEVAI IR ŽMONĖS“ (valstybinis ansam-

19 d. 18.30 – „Virus ’24“. „KAUNAS ZOO“.

blis „Lietuva“)

Choreogr. B. Letukaitė (Kauno šokio

22 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono

teatras „Aura“)

„PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

20 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – PREM-

moje L. van Beethoveno, R. Schumanno,
J. Brahmso kūriniai
24 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – koncertas visai šeimai „Maestra ir jaunieji talentai“. Valstybinis Vilniaus
kvartetas, M. Rubackytė (fortepijonas),
M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos
fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ globojami jaunieji atlikėjai: L. Jurgutavičiūtė
(smuikas), U. Katinskaitė (smuikas),
R. Juknevičiūtė (violončelė), S. Poška (fortepijonas), R. Makštutis (klarnetas),
P. Paškevičius (obojus). Programoje
G. Fauré, J. Brahmso, J. Massenet, R. Schumanno, J.S. Bacho kūriniai

Kauno valstybinis muzikinis

JERA! N. Gogolio „REVIZORIUS“.

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

teatras

Rež. A. Giniotis

SIMENU“. Rež. K. Glušajevas

15 d. 18 val. Šakių kultūros centre – „NOTR-

20 d. 18.30 – I. Bergmano „SCENOS IŠ VE-

kamerinis orkestras. Solistė L.U. Vilimaitė

20 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje –
„Sparnai talentui ir jaunystei“. Lietuvos

Oskaro Koršunovo teatras

DAMO LEGENDA“. Insc. aut. ir choreogr.

DYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež.

(arfa). Dir. M. Stakionis. Programoje

16 d. 19 val. OKT studijoje – „PSICHOZĖ

A. Jankauskas, dir. J. Janulevičius

V. Rumšas (Nacionalinis dramos teatras)

J. Haydno, J. Turinos, J. Jasinskio, L. Vili-

4.48“. Rež. K. Krasilnikovaitė

Kauno kamerinis teatras

22 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus,

maitės kūriniai

15 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-

N. Darnstädto „MINDAUGAS“.

21 d. 15 val. Pasvalio muzikos mokykloje –

„DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

dzes kūriniai

VI Vilniaus fortepijono festivalis

Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

18 d. 17, 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio

su altininke Ūla Žebriūnaite“. Atlikėjai
Ū. Žebriūnaitė (altas), P. Jaraminas (forte-

17 d. 17 val. Kauno valstybinėje filharmoni-

A. Krasauskaitė

KARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas,

netas), trio „Kaskados“. Programoje

komanda V. Masalskis, D. Želvys, P. Pinigis,

Kaunas

16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

„Kvartetas laikų pabaigai“. A. Taločka (klar-

tivalio „Vilnius 2019“ uždarymo koncertas
„Vizija dviem“. Atlikėjai K. Paier (akordeo-

Poncharra „ŽIURKIAGALVIAI“. Kūrybinė

kio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).

vaikams

G. Storpirštis, A. Kaniava

lyvauja Lietuvos nacionalinis simfoninis

A. Gudaitė, L. Žakevičius (šokio teatras

16 d. 15 val. – teatralizuota ekskursija

pasakų pasaulį“. Atlikėjai T. Dirgėla,

16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

jausko „KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus

miesto teatras)

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

Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų konkursas

17 d. 19 val. – „PIZDUKAS“ (pagal R.W. Fass-

L. Akstinaitė (Klaipėdos jaunimo teatras)

Vilniaus mažasis teatras

Šv. Kotrynos bažnyčia

Klaipėda

MAS“. Idėja, režisūra L. Liepaitė, choreogr.

15 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus

Vilnius
15 d. 19 val. – Sandra Carrillo & Los Grin-

22, 23 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SU(si)TIKI-

Rež. E. Nekrošius (Klaipėdos dramos teatras)

tas–susitikimas „Mano nata“. Ansamblis
„Musica humana“ (meno vad. ir dir. R. Beinaris). Programoje L. Beinario, B. Matuze-

TAS“. Rež. O. Koršunovas (OKT / Vilniaus

22 d. 19 val. – S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“.

ninis orkestras. Dir. R. Šumila. Programoje

Rež. O. Žiugžda

19 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „HAMLE-

Rež. A. Bialobžeskis

I.B. Juozapaitytė (sopranas), E. Davidovičius (tenoras), Lietuvos valstybinis simfo-

E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“).

P. Kentra, A. Rimgailaitė, I. Juzokas

„VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDYMAI“.

24 d. 17 val. Utenos kultūros centre –

L. van Beethoveno, G. Puccini, G. Verdi,

N. Petročenko, N. Masevičius, I. Savickaitė,

„Low air“)

22 d. 19 val. Jonavos kultūros centre, 23 d.
18 val. Šiaulių koncertų salėje „Saulė“,

Lietuvos nacionalinė filharmonija

17 d. 19 val. Salėje 99 – „UŽŠALIMAS“.

IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevs-

Koncertai

Lietuvos valstybinis simfoninis
orkestras

GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal

Aut. ir rež. M. Ivanauskas

20 d. 18.30 teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS

21 d. 14 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos
„PIFO NUOTYKIAI“. Rež. V. Blėdis

21 d. 18 val. Šiaulių „Polifonijos“ salėje –

Va k a r a i
Vilnius
Rašytojų klubas
15 d. 12 val. Žeimelio gimnazijoje, 15 d.
14 val. Pakruojo r. savivaldybės J. Paukštelio
viešojoje bibliotekoje – Literatūros valanda,
skirta literatūrologo A. Zalatoriaus atminimui. Renginys iš ciklo „Pamoka su rašytoju“. Dalyvauja literatūrologas D. Vaitiekūnas, skaitovas J. Šalkauskas
Nacionalinė dailės galerija
21 d. 17.30 – Peržiūrų ciklas „Meistrai kine“.
„Vienos dienos kronika“ (rež. V. Žalakevičius, 1963 m.)
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
15 d. 9 val. Konferencijų salėje – šimtmečio
konferencija „XXI a. bibliotekos: tradicijos
ir inovacijos“
15 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinio
filmo „Žvalgybų žaidimai: užmirštas desantas“ (rež. G. Sviderskytė) peržiūra
20 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo

Rež. N. Darnstädtas (Vokietija)

edukacinis koncertas „Pradžioje buvo žo-

Panevėžys

dis,.. po to džiazas...“. „Jazz Classic Trio“:

(„Dansema“)

Juozo Miltinio dramos teatras

A. Gurinavičius (klavišiniai), V. Laba-

Rotušė

KIO ANGELAI“ (F. Dostojevskio kūrinių

17 d. 15 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal

15 d. 18val. – „PALIKUONIS“. Rež. E. Kazic-

nauskas (kontrabosas), S. Astrauskas

19 d. 18 val. – H. Šabasevičiaus paskaita

motyvais). Scen. aut. ir rež. B. Mar

K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

kaitė („Apeirono“ teatras)

(mušamieji)

NĖSE“. Rež. G. Padegimas

Rusų dramos teatras

16 d. 11, 15, 17 val. – „LAIKRODININKAS“

21 d. 18.30 Mažojoje salėje – „DOSTOJEVS-
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L apkričio 15–21
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Daktaras Miegas ****

Vilnius

Praėjo daug metų nuo įvykių, kurie parodyti Stanley Kubricko filme
„Švytėjimas“. Tada berniukas Denas tapo tėvo beprotystės ir mirties tuščiame 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 gebėjimų. 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)
Devintoji ***

XIX a. pabaigos Peterburgas masiškai domėjosi okultiniais mokslais
ir ezoterika. Anglų mediumė Olivija atvyksta į Rusijos imperijos sostinę gastrolių ir į viešus seansus surenka žmonių minias. Mieste vyksta
ritualinės žmogžudystės: gatvėse vagiamos merginos, o jų sužaloti kūnai
randami skirtingose miesto vietose. Žmogžudystes tiria jaunas policijos
karininkas Rostovas ir jo padėjėjas Ganinas. Su kiekviena nauja auka tyrimas tampa vis painesnis. Įtarimai atveda Rostovą pas Oliviją. Jis tikisi,
kad tikras ar tariamas jos sugebėjimas iššaukti mirusiųjų dvasias padės
aptikti žudiko pėdsakus. Nikolajaus Chomerikio filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Daisy Head, Jevgenijus Cyganovas, Dmitrijus Lysenkovas,
Jevgenijus Kolokolnikovas. (Rusija, 2019)
Džokeris ****

Rugsėjį Venecijos „Auksiniu liūtu“ apdovanotas Toddo Phillipso filmas
rodo „Betmeno“ piktadario priešistorę. ...Gotamas, 9-ojo dešimtmečio
pradžia. Komikas Arturas Flekas gyvena kartu su sergančia motina, nuo
mažens jį mokiusia „vaikščioti su šypsena veide“. Bandydamas dovanoti
žmonėms džiaugsmą ir nešti pasauliui gėrį, Arturas susiduria su žmonių
žiaurumu ir pamažu prieina išvadą, kad pasaulis gaus iš jo ne šypseną, o
piktadario Džokerio grimasą. Pagrindinį vaidmenį filme sukūrė Joaquinas 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 didžiausių ir strategiškai svarbiausių Antrojo pasaulinio karo mūšių Ramiajame 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 dukteris. Kunigaikštienės (Milla Jovovich) vadovaujama mokykla turi jas
patobulinti. Grožis, nuolankumas ir skaistumas – tai kelias į naują gyvenimą, tiksliau, į vedybas. Meilė čia – neleistina prabanga. Uma (Emma
Roberts) vieną rytą ir atsibunda šioje saloje. Alice Waddington filme
taip pat vaidina Danielle Macdonald, Eiza Gonzalez, Arnaud Valois,
Liliana Cabal. (Ispanija, 2018)
Terminatorius: tamsus likimas ***

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

Forum Cinemas Vingis
15–17 d. – Aviuko Šono filmas. Fermagedonas (D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 11, 12.50,
15.30; 18–21 d. – 11.20, 12.50, 14.30, 16.40
15–17 d. – Čarlio angelai (JAV) – 13.20,
18.30; 18–21 d. – 11, 15.50, 21.45
15–17 d. – Le Manas'66. Plento karaliai (JAV,
Prancūzija) – 18.10, 21 val.; 18–21 d. – 13.25,
18.30, 21.40
16 d. – Devintoji (Rusija) – 20.30; 18–21 d. –
18.20, 21.30, 20, 21 d. – 16.35
19 d. – G. Puccini „Madam Baterflai“. Tiesioginės premjeros transliacijos iš Niujorko
Metropoliteno operos įrašas – 18 val.

18 d. – Aš esu Leonardo (Italija) – 15.20

18 d. – Budapešto angelas (Ispanija) – 17.30

27 d. – A. Adamo „Korsaras“. Tiesioginės

(seansas senjorams); 21 d. – 19 val.

20 d. – Daktaras Miegas (JAV) – 20.45

transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro

18 d. – Le Manas'66. Plento karaliai (JAV,

21 d. – O tada mes šokame (Gruzija) – 19.30

įrašas – 17 val.

Prancūzija) – 17.10; 19 d. – 20.30; 20 d. – 17.40

15–17 d. – „Scanorama 2019“

18 d. – Daktaras Miegas (JAV) – 20 val.;

21 d. – filmas koncertas „Depeche Mode.

20 d. – 20.30

Spirits in the Forest“ – 19.30, 19.45

20 d. – Animus Animalis (dok. f., rež. A. Že-

21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas

gulytė) – 16.20

(rež. R. Rudokas) – 19 val.

19 d. – Auksinė pirštinė (Vokietija) – 18.30

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

19 d. – Saldi dienos pabaiga (Lenkija) –

Forum Cinemas Akropolis

16.40; 21 d. – 17.10

15–21 d. – Aviuko Šono filmas. Fermagedo-

21 d. – Džokeris (JAV) – 20.50

nas (D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 10.30,

Pasaka

Forum Cinemas
15–20 d. – Aviuko Šono filmas. Fermagedonas (D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 11, 13.10,
15.20, 17.30; 21 d. – 11, 13.10, 15.20, 17.30
15–21 d. – Le Manas'66. Plento karaliai (JAV,

15 d. – Dievas yra, jos vardas Petrunija

Prancūzija) – 13, 21.50

Prancūzija) – 10.20, 15, 18.20, 21.10, 21.40,

(Belgija, Kroatija, Prancūzija, Makedonia,

Čarlio angelai (JAV) – 10.20, 18.50

23 val.; 17–20 d. – 10.20, 15, 18.20, 21.10,

Slovėnija) – 17.45

26 d. – Ph. Glasso „Echnatonas“. Tiesio-

21.40; 21 d. – 10.20, 15, 18.20, 21.10

15 d. – Nežinomas šventasis (Prancūzija,

ginės premjeros transliacijos iš Niujorko

15–21 d. – Čarlio angelai (JAV) – 10.10, 15.40,

Marokas, Kataras) – 20 val.

Metropoliteno operos įrašas – 18 val.

20.40

16 d. – Nepaprasta Maronos kelionė (Bel-

27 d. – A. Adamo „Korsaras“. Tiesioginės

Devintoji (Rusija) – 13.30, 18.30

gija, Prancūzija, Rumunija) – 13.30

transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro

21 d. – filmas koncertas „Depeche Mode.

16 d. – Mafijos išdavikas (Italija) – 17.45

įrašas – 17 val.

Spirits in the Forest“ – 18.30, 19.30, 21.40

16 d. – Derva (Danija) – 20.45

15–24 d. – „Scanorama 2019“

21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas

17 d. – Čia buvo Brita Marija (Švedija) – 18.30

21 d. – filmas koncertas „Depeche Mode.

(rež. R. Rudokas) – 18.30

15 d. – „Europa trumpai 2019“ / „EFA Shorts

Spirits in the Forest“ – 21.40

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

2019“ – 22 val.

21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas

Skalvija

15 d. – Čarlio angelai (JAV) – 20.30; 16 d. –

(rež. R. Rudokas) – 18.30

18.30; 18, 19 d. – 18 val.; 20 d. – 18.15

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Europos šalių kino forumas „Scanorama 2019“
Programa „Neišgalvotas gyvenimas“
15 d. – Šaukštas (dok. f., Latvija, Norvegija,
Lietuva) – 16.30
15 d. – Serbė (dok. f., Kroatija) – 17.55
Programa „Naujienos iš Šiaurės“
16 d. – Paukštininko sūnus (Švedija) – 17 val.
17 d. – 438 dienos (Švedija) – 17.40
Programa „Atvira Lietuvos kino istorija“
16 d. – Skrydis per Atlantą (rež. R. Vabalas);
Kuo prikąsime liežuvį? (dok. f.,
rež. G. Skvarnavičius) – 14.50;
16 d. – Medžių ginklai (JAV) – 21 val.
17 d. – Daboklė (dok. f., 1964, JAV) – 15 val.
Programa „Atsivesk mamą ir tėtį“
dija, Vokietija) – 13 val.
17 d. – Nepaprasta Maronos kelionė
(animac. f., Rumunija, Prancūzija, Belgija) –
13 val.
17 d. – programa „Naujasis Baltijos kinas“
(Konkursinė lietuvių filmų programa) – 16.30
Programa „Kertant Europą“
15 d. – Kūrinys be autoriaus (Vokietija, Italija) – 19.25
16 d. – Vieną tamsią naktį (Vokietija) –
19.10
17 d. – programa „Iš arčiau: Bo Widerberg“.

16 psl.

Kaunas

„Scanorama 2019“

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 sugriautas. 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 Gluchovskio („Metro“) romaną. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Aleksandras
Petrovas, Kristina Asmus, Ivanas Jankovskis. (Rusija, 2019)

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

vym kažkelinti (JAV) – 17 val.
16 d. – Čarlio angelai (JAV) – 19 val.

15, 16 d. – Le Manas'66. Plento karaliai (JAV,

16 d. – Nepamirštama vasara su Tes (Olan-

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

MO salė
16 d. – 90-ųjų DNR Amerikoje: filmas De-

12.35, 14.40, 16.50

Žinutė ***

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

„Devintoji“

Geismas ir grožis įstabus (Švedija,
Danija) – 20.10

15 d. – Le Manas'66. Plento karaliai (JAV,
Prancūzija) – 23 val.; 16 d. – 21 val.; 17 d. –
15.30; 18 d. – 19.45; 19 d. – 20.30; 20,
21 d. – 20 val.
15 d. – Kusama (dok. f., JAV, Japonija) – 18 val.;
16 d. – 16 val.; 17, 18 d. – 18.15; 21 d. – 17.30
15 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 2
(Prancūzija) – 19.45; 16 d. – 17.45; 17 d. –
18 val.; 17 d. – 20 val.; 18, 20 d. – 20.30;
19 d. – 18.30
15 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 21.45
16 d. – Devintoji (Rusija) – 15.30; 17 d. –
20.30; 19 d. – 18.15; 21 d. – 18 val.
16 d. – Aviuko Šono filmas. Fermagedonas
(D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 14 val.;
17 d. – 13.45
16 d. – Dauntono abatija (D. Britanija) – 15.45
16 d. – Pavarotti (dok.f., Italija) – 13.45;
19 d. – 20.45
16 d. – Pats sau milijonierius (rež. T. Vidmantas) – 19.45; 18 d. – 20 val.
16 d. – Troškimų kambarys (JAV) – 21.30
17 d. – Aš esu Leonardo (Italija) – 13.30;

Romuva
16 d. – Pavarotti (dok. f., D. Britanija, JAV) –
14 val.; 21 d. – 20 val.
16 d. – Kusama (dok. f., JAV, Japonija) –
16.15; 19 d. – 19.30; 20, 21 d. – 18 val.
16 d. – Medaus šalis (dok. f., Makedonija) –
18 val.; 17 d. – 14 val.; 19 d. – 17.30
16 d. – Po vedybų (JAV) – 20 val.
17 d. – Aš esu Leonardo (Italija) – 16 val.
17 d. – Kita tylos pusė (rež. A. Puipa) – 18 val.
20 d. – Halstonas: šlovės ir nuopuolio istorija (dok. f., JAV) – 20 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
15–21 d. – Aviuko Šono filmas. Fermagedonas (D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 10.10,
12.20, 14.30, 16.50
15, 17–21 d. – Le Manas'66. Plento karaliai
(JAV, Prancūzija) – 12.20, 17.20, 20.40;
16 d. –17.20, 20.40
15–21 d. – Čarlio angelai (JAV) – 13.30, 18.30
Devintoji (Rusija) – 16.10, 21.20

20 d. – 18 val.

15–24 d. – „Scanorama 2019“

17, 19 d. – Džokeris (JAV) – 20.15

21 d. – filmas koncertas „Depeche Mode.

17 d. – Aušros pažadas (Belgija, Prancū-

Spirits in the Forest“ – 18.30

zija) – 14 val.

21 d. – Pasmerkti. Pajūrio džiazas

17 d. – Medaus šalis (dok. f., Makedonija) –

(rež. R. Rudokas) – 18.30

16.30; 20 d. – 18.30

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt
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