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Adolphe’o Adamo baletas „Žizel“ – 
reikšminga Lietuvos baleto tapaty-
bės dalis. Į Valstybės teatro afišas 
įrašytas 1931-aisiais, šis roman-
tizmo epochos šedevras, daugelį 
dešimtmečių statytas, tobulintas, 
redaguotas pačiuose įvairiausiuose 
pasaulio teatruose, Kaune, vėliau 
Vilniuje beveik nuolat buvo teatro 
repertuare, o paskutinė jo redakcija, 
kurios premjera įvyko 1985-aisiais, 
išsilaikė rekordiškai ilgai, daugiau 
nei tris dešimtmečius, ir subran-
dino kelių kartų Lietuvos baleto 
solistų talentus.

Naujoji „Žizel“ taip pat įeis į Lie-
tuvos baleto istoriją: numatyti ba-
landžio mėnesį, nukelti į rugpjūčio 
vidurį, premjeriniai spektakliai ga-
liausiai įvyko paskutinėmis vasa-
ros dienomis, rugpjūčio 27-ąją ir 

28-ąją. Spektaklį kūrė tarptautinė 
menininkų komanda – ispanės 
baletmeisterė Lola de Ávila ir kos-
tiumų dailininkė Soledad Sesena 
del Moral, italas scenografijos kon-
cepcijos autorius Raffaele del Savio, 
Lietuvos nacionalinio operos ir ba-
leto teatro meistrai – muzikos vado-
vas ir dirigentas Martynas Staškus 
ir šviesų dailininkas Levas Kleinas.

Gaila, kad dėl pasikartojusio ko-
ronaviruso protrūkio neįvyko pla-
nuotas susitikimas su baletmeistere, 
o svečių kūrybinė grupė antrą kartą 
atšaukus premjerą išvyko, ir pagal 
griežtą antvirusinį protokolą su-
sirinkusiam šachmatų tvarka su-
sodintam ribotam skaičiui kau-
kėtų žiūrovų, kurių vidutinė kūno 
temperatūra neviršijo trisdešimt 
šešių su puse laipsnio, nusilenkti 
negalėjo.

Naujoji „Žizel“ nepriklauso 
XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje 

atliktoms šio baleto modernizaci-
joms, su kuriomis buvo galima su-
sipažinti karantino laikotarpiu nar-
šant virtualiose erdvėse. Tai santūri, 
klasikinė Théophile’io Gautier ro-
mantiško pasakojimo versija, pa-
pildyta savitais režisūriniais su-
manymais ir keliais nematytais 
choreografiniais sprendimais. 

Spektaklio scenovaizdžiai išti-
kimi 1841 m. Paryžiuje įvykusio 
pirmojo spektaklio dekoracijų pir-
mavaizdžiams. Baigiantis uvertiūrai 
uždanga atskleidžia įprastą vaizdą: 
tarp rudenėjančių medžių besiglau-
džiančios vokiško fachverko Žizel 
ir valstiečiu Loisu apsimetinėjan-
čio Alberto trobelės, tolumoje – nu-
manomi Kurliandijos kunigaikščio 
rūmai. Baletmeisterė siekė suteikti 
veiksmui kuo daugiau gyvybės, tad 
nuo pat pirmųjų akimirkų scenoje 

Greta Gylytė balete „Žizel“ M. Alek sos  n uotr .

Kadras iš filmo „M“ 
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M u z i k a

Rima Povilionienė

Štai prasidėjo ruduo, kuris, regis, 
tuoj įsuks į naujų renginių, kon-
certinių sezonų verpetą. Tačiau 
mintimis vis norisi sugrįžti į lie-
pos 11–18 d. Nidoje vykusio 24-ojo 
Thomo Manno festivalio aplinką ir 
dar kartą reflektuoti muzikinius šių 
metų festivalio vakarus, kaip ir kas-
kart, tapusius kiekvienos dienos pa-
grindine kulminacija, šiemet savaip 
įrėminusius renginio temą „Orų 
ženklai“. Pastaroji neatsitiktinai 
rezonuoja su Nidos gamta ir, anot 
festivalio globėjo Valdo Adamkaus, 
byloja apie „žmogaus ir gamtos har-
moniją“, „nuteikia ramybei, apmąs-
tymui ir kūrybai“. Anot ilgametės 
Th. Manno kultūros centro kurato-
riumo pirmininkės Ruth Leisero-
witz, buvimas Nidos prieglobstyje 
natūraliai skatina diskutuoti apie 

„dabartinį žmogaus ir gamtos san-
tykį“. Gamtos kraštovaizdžiai neju-
čia persipina su kultūriniais garso-
vaizdžiais ir Th. Manno festivalyje 
inspiruoja žodžio, muzikos, kino 
programas.

Šią vasarą, kai aplink tvyrojo 
netikrumo ir neapibrėžtumo nuo-
taikos, festivalio savaitė neįtikė-
tinai sėkmingai „įsispraudė“ į tą 
trumpą tarpsnį, kai Europos šalys 
dar nebuvo peržengusios lemtin-
gojo „16-tuko“ slenksčio, kai pa-
grindiniams festivalio svečiams 
nekilo trukdžių čia atvykti. Tiesa, 
renginio programą teko koreguoti 
ir net kupiūruoti, bet ir tokia ji iš-
laikė puoselėjamas tradicijas. O 
tradicijų per tą beveik ketvirtį am-
žiaus susiformavo net keletas. Tra-
dicijos apima ir tam tikras žodžio 
programas, muzikinių vakarų te-
mas ir potemes, ir renginio atmos-
ferą kuriančių ištikimų menininkų, 
muzikantų sambūrį.

Viena šių tradicijų – tai nuo pat 
pirmojo festivalio rengiamos lie-
tuviškos muzikos valandos. Jau 
daugiau kaip dešimtmetį šiuos 
koncertus modeliuoja festivalio 
muzikinės programos sudarytoja 
Vytautė Markeliūnienė, klausyto-
jams sudaranti progą susipažinti 
su autoriniais lietuvių kūrėjų por-
tretais (Eduardo Balsio ir Vytauto 
Barkausko kūriniai, 2019; Osvaldo 
Balakausko, Broniaus Kutavi-
čiaus ir Felikso Bajoro triptikas, 
2018; Stasio Šimkaus, Jeronimo 
Kačinsko ir Juozo Pakalnio pro-
grama, 2017; Juliaus Juzeliūno ir 
O. Balakausko diptikas, 2016; au-
torinis Onutės Narbutaitės vakaras, 
2015, ir pan.). 

Šiemet lietuviškos muzikos pus-
lapius papildė sausio pabaigoje 
mus palikusio kompozitoriaus 
Vidmanto Bartulio minimalisti-
nių kompozicijų pynė (būtent šiam 
kompozitoriui dar 2019 m. rudenį 

buvo užsakyta, bet taip ir nespėta 
parašyti...). Ją atliko pianistė Albina 
Šikšniūtė ir Kauno styginių kvarte-
tas, kuriame griežiantis violonče-
lininkas Saulius Bartulis parengė 
subtiliosios kompozicijos „Die Nie-
mandsrose“ versiją smuikui ir forte-
pijonui (taip pat skambėjo styginių 
kvartetas „Psalmės“, taurumo skli-
dina pjesė „Palydžiu iškeliaujantį 
draugą...“ bei praeities dvelksmo 
įnešusi „I like Marlene“).

Dar viena tradicija – rečitalių ciklai. 
Kai rečitalio žanras nepelnytai iš-
stumiamas į užribį didžiosiose 

pernai subtiliu kameriniu amplua 
Nidos evangelikų liuteronų baž-
nyčioje debiutavo Gunta Gelgotė 
ir Kristupo medinių pučiamųjų 
kvintetas; dar anksčiau savo fortepi-
joninėmis programomis debiutavo 
pianistai Ignas Maknickas (2018) ir 
Andrius Žlabys (2016); duetu mu-
zikavo pianistas Eugenijus Žars-
kus ir fleitininkas Vytenis Gurs-
tis, originalią programą pristatė 
ansamblis „Quintessence“ (2017). 
Tai tik keletas pastarųjų penkerių 
metų prisiminimų. O šiais metais 
savo debiutu muzikinę programą 

Eugène’o Ysaÿe garsovaizdį. Ir kaip 
visa tai sujungti į vieno koncerto 
visumą? – atrodytų, tik atidžiai 
įsigilinus ir pažinus kiekvienos 
šių kompozicijų esmę, pajėgiama 
klausytojams atverti vidines sąsa-
jas. Galbūt todėl koncerto pradžioje 
nuskambėjusios lietuvių liaudies 
dainos „Aisva mudu abudu“ vin-
giai itin natūraliai attacca įsiliejo į 
Bacho choralą. 

Mirgos Gražinytės sumanyta kū-
rinių kompozicija tapo tikra dovana 
šio festivalio, šio pradžios koncerto 
klausytojams. Tokio pobūdžio 

Ant ketvirčio amžiaus slenksčio 
Muzikinių tradicijų refleksijos Thomo Manno festivalyje

išskirtine publika tapo nedidelė Ni-
dos ir Tauragės klausytojų grupė (o 
norėtųsi tikėti, kad ši kompozicija 
kada nors sudomins ir pagrindines 
mūsų šalies scenas). 

Netikėtų muzikinių atodangų 
šiemet būta ir daugiau. Pavyz-
džiui, pernai pradžios koncerte 
Wolfgangas Holzmairas su Zal-
cburge reziduojančia nidiške pi-
aniste Gaiva Bandzinaite atliko 
neįtikėtiną Franzo Schuberto ir 
Ernsto Křeneko dainų derinį, o 
šiemet šis austrų baritonas festiva-
lyje klausytojams padovanojo ori-
ginalią kompoziciją iš Beethoveno, 
Schuberto, Carlo Philippo Emanue-
lio Bacho ir Helmuto Schmidin-
gerio dainų. Tai buvo programa, 
parengta ypatingai įsigilinus, ir 
tik išskirtinei Th. Manno festiva-
lio auditorijai. Kartu šis koncertas 
įsiliejo į šių metų triptiką „Hom-
mage a Ludwig“, dedikuotą Beet-
hoveno metams. Vienas iš triptiko 
vakarų, žinoma, buvo skirtas forte-
pijoninei Vienos klasiko kūrybai – so-
natoms, jas atliko Daumantas Kiri-
lauskas (beje, šiais metais salonas 

„Organum“ į festivalį specialiai at-
gabeno koncertinį „Bösendorfer“ 
fortepijoną). 

Nuostabos jausmas lydėjo ir 
trečiajame triptiko koncerte, kai 
klausantis koncentruotų ir subti-
liai elegantiškų Antono Weberno 
miniatiūrų, greta jų, regis, visiš-
kai naujai skleidėsi Beethoveno 
stambios formos kompozicijos, 
muzikos kalbos dramatizmas bei 
konceptualumas (muzikavo trio 

„Kaskados“ nariai Rusnė Matai-
tytė, Edmundas Kulikaukas ir Al-
bina Šikšniūtė). Tokio muzikinio 
derinio sumanymą inspiravo per 
šimtmetį nutolusių dviejų meni-
ninkų kūrybinė bendrystė, kurią 
Webernas yra paliudijęs 1911 m. 
laiške Albanui Bergui, rašydamas, 
kad Beethoveno gimtadienį derėtų 
švęsti kaip Kalėdas.

„Šiandien – ir žmogus, ir Europa, 
ir pasaulis neretai atrodo pasimetę. 
Praradę svarbiausias kelio kryptis, 
nusimušę nuo vertybinio kom-
paso“ (iš prezidento Valdo Adam-
kaus sveikinimo kalbos, pasaky-
tos 2020 m. liepos 11 d. Nidoje, 
XXIV Thomo Manno festivalio 
atidaryme). Regis, vienu tiksliausių 
kompasų renkantis tą tikrąją kryptį 
ir kelią galėtų būti kultūra. Šiuo ke-
liu eina ir jau dvidešimt keturis kar-
tus surengtas Th. Manno festivalis. 
Festivalis įvyko, o sulig šiųmečiais 

„Orų ženklais“ prasideda naujas fes-
tivalių ciklas, skirtas kultūriniams 
kraštovaizdžiams.

mūsų šalies scenose (čia reikėtų 
išskirti bene vienintelį ištikimąjį 
riterį – koncertų salę „Organum“, 
organizuojančią pianistų rečita-
lius sostinėje), šis subtilus solinis 
menininko „kalbėjimas“ atrado 
reikšmingą vietą Th. Manno festi-
valio muzikinėje programoje. Prieš 
dvejus metus, 2018-aisiais, buvo 
surengti net trys fortepijono re-
čitaliai, skambino pianistai Jurgis 
Karnavičius, Daumantas Kirilaus-
kas ir Ignas Maknickas. 2019 m. tai 
buvo vokalinių rečitalių diptikas 
(baritonas Wolfgangas Holzmai-
ras ir pianistė Gaiva Bandzinaitė, 
tenoras Edgaras Montvidas ir 
pianistas Simonas Lepperis). Na, 
o šiemet rečitalį surengė jaunosios 
kartos pianistė Elžbieta Liepa Dva-
rionaitė, paskambinusi žavingas 
savo senelio Balio Dvariono for-
tepijonines miniatiūras, Ramin-
tos Šerkšnytės techniškai gana 
komplikuotą Fantaziją ir Roberto 
Schumanno Fantastinių pjesių ci-
klą, o kartu debiutavusi festivalio 
scenoje.

Taigi dar viena festivalio tradi-
cija – debiutai. Jų Th. Manno re-
ginyje pristatoma kasmet. Antai 

praturtino muzikantai, kurių vardai 
pasaulio muzikinėje panoramoje 
jau kurį laiką yra pelnę ne vieną 
įvertinimą. Antai pabaigos kon-
certe pirmą kartą šiame festivalyje 
griežė „Kremerata Baltica“ solistai, 
drauge su pianistu Daumantu Ki-
rilausku atlikę kamerinę Ludwigo 
van Beethoveno Ketvirtojo kon-
certo versiją. 

Debiutu prasidėjo ir festivalio 
pradžios koncertas – tai buvo aus-
trų smuikininko Franko Stadlerio ir 
Mirgos Gražinytės pasirodymas su 

„Aidija“ (beje, dirigentė pirmą kartą 
dirigavo šiam chorui). „Ar Žemėje 
Rojus yra?“ – taip retoriškai bylojo 
festivalio pradžios koncertui Mir-
gos pasiūlytas programinis suma-
nymas, supynęs barokinę Johanno 
Sebastiano Bacho polifoniją (cho-
ralas „Stoviu prie Tavo lopšio“ iš 

„Kalėdų oratorijos“) ir paprastutę 
Gintarės Bauerytės melodiją (daina 

„Ar Žemėje Rojus yra?“ pagal Biru-
tės Mar žodžius), nostalgišką Ola 
Gjeilo vokalinę kompoziciją („Ra-
mybė“) ir arabų muzikos skam-
besį (arabų meilės daina „Kum ja 
nadim“), dramatišką Mieczysławo 
Weinbergo harmoniją ir ekspresyvų 

originalios, intelektualumu priso-
drintos muzikinės programos – 
tai dar viena Th. Manno festivalyje 
įsitvirtinusi ašis, apie kurią dėstosi 
muzikinės festivalio impresijos, 
įspūdį paliekančios ilgam. Dažnai 
tokio stipraus paveikumo prie-
žastis – koncerte aplankanti gili 
nuostaba klausantis retai atliekamų 
kompozicijų, niekad negirdėtų 
opusų. O juk ne kiekvienas mu-
zikantas ryžtasi į savo repertuarą 
įtraukti nežinomą, o dažnai ir tech-
niškai sudėtingą partitūrą, kurią 
vargu ar dar kada pasitaikys proga 
atlikti. Todėl dažniausiai tik festiva-
lio bičiulių – ištikimųjų muzikantų, 
tokių kaip Kauno styginių kvarte-
tas, pianistas Daumantas Kirilaus-
kas, fortepijoninis trio „Kaskados“, 
taip pat pianistas Eugenijus Žarskus, 
choras „Aidija“ ir kt. – dėka tokie 
programiniai sumanymai įgyven-
dinami. Antai Franzo Schuberto 
Oktetą pernai parengę Kauno sty-
ginių kvartetas ir Donatas Butkevi-
čius (kontrabosas), Andrius Žiūra 
(klarnetas), Andrius Dirmauskas 
(valtornė) bei Andrius Puplauskis 
(fagotas) savo repertuarą praturtino 
įspūdinga mažąja simfonija, kurios 

Choras „Aidija“, Romas Gražinis, Sigutė Gražinienė, Vytautė Markeliūnienė, Mirga Gražinytė, Frank Stadler  G . Beržin sko n uotr .
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Lietuviai
Mintys po Amilcare’s Ponchielli operos koncertinio atlikimo Nacionalinėje filharmonijoje

M u z i k a

Laimutė Ligeikaitė

Lietuvos nacionalinė filharmonija 
pradeda jubiliejinį 80-ajį sezoną. 
Atrodytų, nemažai jėgų pareikala-
vęs pokarantininis atsigavimas ir 
intensyviai plėtota koncertinė veikla 
vasarą filharmoniją inspiravo dar 
labiau susitelkus ir drąsiau žengti į 
naują, nors vis dar nestabilų etapą. 
Rugsėjo 5-osios vakarą filharmo-
nijoje sklandė ypatinga atmosfera – 
tokios vilties, kad viskas bus gerai, 
kad gyvi koncertai vyks, kad klasi-
kinės muzikos žmonėms reikia kaip 
oro, seniai nemačiau. Tuo naujos 
pradžios akcentu tapo Amilcare’s 
Ponchielli operos „Lietuviai“ kon-
certinis atlikimas. Pagal pande-
minius reikalavimus praretinus 
kaukėtus klausytojus salėje, keli 
šimtai jų susitelkė lauke, kur vėl 
buvo įrengtas vasarą labai pasitei-
sinęs didžiulis ekranas (koncertas 
taip pat transliuotas Skaitmeninėje 
koncertų salėje www.nationalphil-
harmonic.tv ir „Facebook“ tinkle). 

Prieš koncertą su jubiliejiniu se-
zonu filharmoniją sveikino aukš-
čiausių valdžios institucijų atsto-
vai (tik gaila, kad pats prezidentas, 
kultūros ministras ir miesto me-
ras dalyvauti negalėjo). Išklausius 
perskaitytus jų gražius žodžius apie 
itin svarbią filharmonijos reikšmę 
Lietuvos kultūrai, atrodo, lieka 
viltis, kad užklupus kokiam nors 

„forsmažorui“ filharmonija vėl pa-
jus pagalbos ranką.

Opera „Lietuviai“, sukurta pa-
gal Adomo Mickevičiaus poemos 

„Konradas Valenrodas“ literatū-
rinį pirmavaizdį (lietuvių kovų su 
kryžiuočiais tematika), ne kartą 
lydėjo reikšmingas valstybės da-
tas. Galime prisiminti, kad pirmą 
kartą lietuvių pajėgomis opera 
buvo atlikta ką tik atgimus mūsų 
valstybei, 1991 m., bendradarbiau-
jant Čikagos lietuvių operai ir Lie-
tuvos nacionaliniam operos ir ba-
leto teatrui, o pirmieji ją parengė 
JAV lietuvių dirigentas Alvydas 
Vasaitis ir maestro Vytautas Vir-
žonis. 2009 m. Trakų pilyje opera 
(LNOBT atlikėjai, dirigavo Rober-
tas Šervenikas) papuošė Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečio 
renginius. Šiemet Mindaugo karū-
navimo dieną, liepos 6-ąją, Valdovų 
rūmų kieme koncertiniu pavidalu 
ją atliko LNOBT pajėgos (dirigavo 
Gintaras Rinkevičius).   

Šįkart operos koncertinis atli-
kimas filharmonijoje turi ir kitų 
svarbių ženklų. Pirmiausia tai pir-
mas kartas Lietuvoje, kai opera dai-
nuojama ne lietuviškai, o originalo 
kalba, kaip ir buvo Ponchielli su-
kurta – itališkai. Dirigentas Mo-
destas Pitrėnas juokavo, kad net 
italų tenoras Mickaelė Spadaccini, 
ką tik nepriekaištingai lietuviškai 
dainavęs Valdovų rūmuose, dabar 

turėjo operą „išsiversti“ į italų kalbą. 
Beje, kaip ir Kauno valstybinis cho-
ras (vad. Petras Bingelis) bei solis-
tas Arūnas Malikėnas, kurie yra 
parengę operos koncertinius vari-
antus lietuviškai.  

Be šios naujienos, M. Pitrėnas 
pateikė ir bene svarbiausią: pirmą 
kartą pasaulyje Nacionalinio sim-
foninio orkestro ir lietuvių solistų 
pastangomis opera profesionaliai 
įrašyta visa, autentiška, be kupiūrų, 
originalo kalba. Dėl šios misijos 
dirigentas paplušėjo iš peties, ne-
mažai muzikos rekonstravo iš ran-
kraščių, surado iki tol neatliekamų 
fragmentų. Įrašai beveik baigti (ži-
noma, juos daro „Grammy“ nomi-
nantai Vilius ir Aleksandra Kerai), 
o albumą rengiasi išleisti LNF ir 
prestižinė įrašų kompanija „On-
dine“, pastaruoju metu itin entu-
ziastingai bendradarbiaujanti su 

šis veikalas, laikomas reikšmingu 
mūsų kultūros ir istorijos ženklu, 
galėtų užimti nuolatinę repertua-
rinę poziciją (tarkime, kartą per se-
zoną), kur būtų kviečiami lietuvių 
solistai ir dirigentai iš viso pasaulio, 
taptų Lietuvą pasaulyje garsinančių 
muzikų sugrįžimo vieta. Pagaliau 
ar negalėtų atsirasti Nacionalinio 
operos ir baleto teatro repertuare? 
Mintys galbūt utopinės, ribojamos 
finansinių ir fizinių organizatorių 
bei atlikėjų galimybių, tačiau nea-
bejoju, kad publika šią melodingą 
operą pamėgtų. Žinoma, dabar rea-
liausia sulaukti begimstančios isto-
rinės kompaktinės plokštelės.  

Kaipgi nuskambėjo „Lietuviai“ 
filharmonijoje? Suprantama, čia 
buvo atlikti tik kai kurie operos 
fragmentai, tačiau reikėtų pabrėžti, 
kad tokio varianto dar niekas nėra 
girdėjęs. M. Pitrėnas specialiai šiam 

Solistai, išskyrus A. Malikėną 
ir šią vasarą lietuviškai daina-
vusį M. Spadaccini, operą parengė 
pirmą kartą. Nepaprastai džiugu, 
kad galėjome išgirsti retos viešnios 
Lietuvos scenose J. Švedaitės-Waller 
dainavimą. Jos Aldona suskambėjo 

kryžiuočių niokojamos lietuvių 
žemės giliai išgyvenančio vaidilos 
Albanio vaidmeniui puikiai tinka 
Tado Girininko bosas – sodrus ir 
paslankus, kaip visada patikimas ir 
stabilus. Šias savybes priskirčiau ir 
daugiausia sceninės patirties turin-
čiam baritonui A. Malikėnui, nors 
šį kartą jo Vitoldas gavo pasireikšti 
mažiausiai.

Neabejotinai stiprios atlikėjų pa-
jėgos leido suvokti, koks didingas, 
gražus ir talentingai nugludintas 
romantinės operos perlas yra Pon-
chielli „Lietuviai“. Ne veltui po 
premjeros 1874 m. „La Scaloje“ ji 
sulaukė didžiulės sėkmės, kritika 
ją lygino su garsiąja Giuseppe’s 
Verdi „Aida“ (dar, matyt, ir todėl, 
kad libretą parašė tas pats libretis-
tas Antonio Ghislanzoni). Prisie-
kusiems itališko operos meno gur-
manams tai prabangi puota ausiai 
ir širdžiai. Kita vertus, jei šiai sto-
vyklai nepriklausai (prisiminkime 
amžiną „karą“ tarp Verdi ir Ri-
chardo Wagnerio – tarp skirtingų 
kultūrų, muzikos kalbos, skirtingų 
operos meno pasaulių), tai sekanti 
elegantišku Verdi melodingumu ir 
pranašaujanti vos ne fiziologiškai 
juntamą saldų veristinį jausmin-
gumą Ponchielli muzika gali ne tik 
gerokai pakelti cukraus kiekį krau-
jyje, bet ir sužadinti poreikį skubiai 

„nuryti“ kitokios kalbos ir stilistikos 
muzikos. Gerai, kad dėl pasirinkto 
koncertinio atlikimo nereikia kal-
bėti apie scenografines, režisūrines 
klišes ar kokį nors istorinį-patrio-
tinį plakatiškumą, kurių pavojai vi-
suomet slypi statant istorinių siu-
žetų operas. 

Vis dėlto, nepaisant skonių pliu-
ralizmo, tą vakarą filharmonijoje 
patyrėme tikrą aukštojo meno 
spindesį. Nepakartojamą čia ir da-
bar magiją. Tikiu, kad visus besi-
klausiusius (ir žiūrėjusius ekra-
nuose) tai nejučia tvirtai suvienijo. 
Nelyginant prieš Žalgirio mūšį, kai 
būsime priversti vėl stoti akistaton 
su beįsisiautėjančia pandemija. La-
bai tikiuosi, kad muzikai šią kovą ir 
vėl atlaikys, nors, kaip sakė filhar-
monijos generalinė direktorė Rūta 
Prusevičienė, pastangos, kurias da-
bar įdedame į kiekvieną koncertą, į 
kiekvieną kūrinį, yra dešimteriopos.

Nacionaline filharmonija, susižavė-
jusi jos kolektyvų profesionalumu ir 
visai neseniai išleidusi Nacionalinio 
simfoninio orkestro įrašytų Mika-
lojaus Konstantino Čiurlionio kū-
rinių CD. 

„Jaučiame pareigą patys, savomis 
jėgomis įamžinti tokią operą“, – sakė 
M. Pitrėnas ir „Lietuvių“ įrašams 
pakvietė tokius solistus kaip sopra-
nas Jūratė Švedaitė-Waller iš JAV, 
baritonas Modestas Sedlevičius iš 
Vokietijos, Šveicarijos ir Vokietijos 
teatruose dainuojantis bosas Tadas 
Girininkas, LNOBT solistas Arūnas 
Malikėnas, svarbiausiuose pasau-
lio teatruose vaidmenis kuriantis 
Vaidas Vyšniauskas (Kristian Be-
nedikt). Beje, pastarąjį solistą, kol 
kas negalėjusį dalyvauti įrašuose, 
koncerte pakeitė LNOBT tenoras 
M. Spadaccini. 

Dėl tokių stiprių atlikėjų pa-
jėgų efektingai suskambėjęs kon-
certinis operos variantas sukėlė ir 
minčių ateičiai. Įsivaizduočiau, kad 

vakarui parinko veikalo dalis, jas 
sukomponavo, aišku, nepraleisda-
mas gražiausių arijų ir neeilinio 
meistriškumo duetų, ansamblių, 
orkestrinių scenų. Toks veikalo 
pateikimas dramaturgiškai tikrai 
pasiteisino: ir muzikine, ir siužeto 
prasme išliko svarbiausi akcentai, 
jautėsi raiškos įvairovė, įspūdingas 
kulminacijų ir atoslūgių reljefas.  

Jau nuo pirmų introdukcijos taktų 
Nacionalinis simfoninis orkestras 
užvaldė ekspresija, jėga, energingu 
tempu, meistriška atskirų instru-
mentų grupių precizika (ypač daug 
galimybių partitūroje suteikta sty-
ginių virtuazerijai, svarbus varinių 
pučiamųjų vaidmuo) – ir visa tai per 
porą valandų atlikimo nė kiek nesu-
menko ir neišblėso. Priešingai, or-
kestras skambėjo vis raiškiau, giliau, 
sodriau. Kauno valstybinis choras – 
tikras tokių stambių veikalų profe-
sionalas – kaip visuomet buvo pati-
kimas, darniai derantis orkestro ir 
solistų partneris.  

jautriai, sodriu, dramatišku balsu, 
žavėjo subtilus aukštų natų piano. 
Ypač duetuose ir ansambliuose so-
pranas demonstravo aukštą daina-
vimo kultūrą, puikiai jautė partne-
rius. Konrado arba Valterio partiją 
dainavęs M. Spadaccini vienintelis 
stengėsi ne tik atlikti savo partiją iš 
natų, bet ir kiek įmanoma vaidinti, 
rodyti išgyvenimus. Tačiau iš ben-
dro solistų ansamblio jis išsiskyrė 
ne vien sceniniu įsijautimu. Ausį 
gerokai rėžė aštrus jo balso tembras, 
o kartais nesubalansuota dinamika. 
Galiu įsivaizduoti, kad įrašus įdai-
navus V. Vyšniauskui išgirsime jau 
kitokias šios partijos spalvas bei 
atspalvius.

Visuomet Lietuvos scenose lau-
kiamas M. Sedlevičius (Arnoldas) 
klausą glostė minkštu, lanksčiu 
balsu, o bene stambiausias kon-
certe jo solinis epizodas pelnytai 
sulaukė publikos šūksnių „bravo“, 
kuriais, beje, apdovanoti ir kiti 
solistai. Išoriškai ramaus, bet dėl 

D. Matv ejevo n uotr aukosModestas Pitrėnas ir LNSO
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Nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras
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Nemarusis „Visagino country“
Įspūdžiai iš festivalio 

M u z i k a

Algirdas Klova

Šiemet piktasis virusas įnešė į rengi-
nius daugybę korektūrų. Iš pradžių 
jie buvo visai draudžiami, vėliau 
leisti, bet ribojant klausytojų kiekį, 
kuris ir dabar dar ribotas, tik prisi-
dėjo ir kaukių nešiojimo būtinybė 
renginiuose, net ir lauke. Buvo keista 
matyti, kaip organizatoriai priversti 
bėgioti ir drausminti klausytojus, 
kad šie net valgydami sėdėtų su 
kaukėmis. Gerai, kad dar scenoje 
jos neprivalomos, bet ką čia žinai? 

Nors įvairiausios muzikos festi-
valių vis daugėja, yra daug ir tokių, 
kurie gyvuoja jau ilgus metus. Vie-
nas jų – „Visagino Country“, atsira-
dęs 1991 metais, pučo Maskvoje die-
nomis, Visagino stadione. Pradžia 
buvo itin sunki, paskui viskas stojo 
į vėžes, vėliau kelerius metus keitėsi 
vyksmo vieta, regis, ji lyg ir nusi-
stovėjo, tačiau, manau, nėra ideali. 
Gaila, kad stadiono valdžia nebe-
įsileidžia festivalio į gimtinę. Matyt, 
reikia spustelėti ir padėti stadiono 
valdžiai suprasti, kad turint gerą 
renginį negalima jo išgyvendinti. 

Atsimenu, kai dirbau su šiuo fes-
tivaliu 1995 ir 1997 metais, pasiūliau 
ir atvežiau daug puikių atlikėjų, nuo 
tų metų pagrojau daugybę koncertų 
su įvairiausiomis grupėmis. Daug 
nutekėjo vandens, daug kas pasi-
keitė, festivalis tapo gal kiek jaukes-
nis, labiau naminis, savesnis, tačiau 
jokiame kitame renginyje dar ne-
mačiau, kad nebūtų beveik jokios 

atributikos – programėlių, lanksti-
nukų, ženkliukų, o po aikštę lakstytų 
su vesterno kultūra nieko bendro ne-
turintys personažai.  O mugė country 
muzikos festivalyje – vieni blizgučiai 
ir niekučiai, alus, maistas ir saldumy-
nai – taip pat nekelia pasitenkinimo. 
Joje negali nusipirkti nei vieno country 
stiliaus daikto. Galbūt dėl to ji ir nėra 
sėkminga.

Žinoma, turiu pagirti JAV amba-
sadą, savo palapinėse kūrusią tikrą 
atmosferą: rodžiusią filmus, užsiė-
musią su vaikais, dariusią gražias 
nuotraukas, parėmusią gerų atlikėjų 
atvykimą ir patį festivalį. Tai padeda 
žanro ir jo aplinkos puoselėjimui. 

Laimė, „Country Viltys“ buvo 
sudėtos tik į vieną dieną iš dviejų, 
didžiojoje scenoje, bet manau, kad 
šiam renginiui vis dėlto čia ne vieta, 
nes paties country renginyje beveik 
visai neliko. Šis projektas man iki 
šiol kelia nuostabą, nes jame seniai 
nelikę nei vilčių, nei country. Vaikai 
prastokai, nešvariai intonuodami 
dainuoja viską, ką liepia jų moky-
tojai, bet tik ne country. 

Dabar apie muziką. Labiausiai patiko 
grupės, kurios grojo tikrą country – tai, 
kas iš tikrųjų yra gilu ir prasminga, o to-
kių buvo tikrai mažai. Pirmiausia noriu 
paminėti šiuo metu Lietuvoje gyvenantį 
Paulą Cataldo, grojantį gitara ir dainuo-
jantį savo kūrybos dainas, kurios tikrai 
parašytos country stiliumi, ir kai kurių 
šio žanro standartų perdirbinius. Jam 
bosine gitara pritarė žmona – lietu-
vaitė Ieva Cataldo, 6 dainas drauge 
smuiku pagrojo šių eilučių autorius. 

Nepabijosiu pasakyti, kad, mano 
supratimu, didžiausia festivalio 
žvaigžde tapo amerikietis Dou-
gas Adkinsas, grojęs amerikietišką 
country su rinktine lietuvių ir latvių 
muzikų komanda, kuri pirmą dieną 
pasirodė kiek gausoka, o jau antrąją – 
pats tas. Jie liko tik trise – pats 
Adkinsas, Viktoras Timašiovas ir 
gitaristas iš Latvijos Andis Retēju-
mas. Ir tai man patiko kur kas la-
biau nei pirmą dieną. 

Šaunus pasirodė taip pat Lietu-
voje įstrigęs muzikas iš Malaizijos 
Shermanas Tanas. Jo gražus balsas 
ir unikalaus skambesio gitara su 
dviem bosinėmis stygomis. Jis grojo 
drauge su lietuviška Virgilijaus Juto 
suburta komanda, kurioje net sep-
tynioms dainoms buvo pakviestas 
ir šių eilučių autorius.

Kitų, tarp jų ir lietuviškų, gru-
pių programa buvo stilistiškai labai 
marga. Country įžvelgiau nedaug. 
Lietuvai atstovavo Li Jan ir grupė 

„Age“. Stiprus gražus Lijanos balsas, 
ryškus stotas vertė suklusti, bet tik 
jos, nes muzikantai ne visuomet ge-
rai ją papildė. Taip pat grojo Siga 
ir „Rob Acoustic duo“ – gražus ir 
subtiliai romantiškas baladinis Ro-
berto Semeniuko ir Sigitos Jonynai-
tės duetas. Antrąją dieną pradėjo 
atjaunėjusi „Elektra“, po jos gražiai 
suskambo „Sepa Asorti“ – visaginie-
čių Piščikų šeimyninis ansamblis 
su puikiu smuikininku ir gitaristu 
Edgaru Piščiku priešakyje. Čia buvo 
ir country, ir airių muzikos, ir espe-
ranto. Ir kokybiškai. Apsidžiaugiau 

išgirdęs dainuojančią sportininkę 
Gintarę Zenkevičiūtę. Gaila, kad su 
fonograma. Kaip visada puikūs ir 
įvairiastiliai „Blues Makers“ su savo 
lyderiu, gitaros virtuozu Virgiu Jutu. 
Tiesa, gavau ir aš pagroti du country 
standartus su „Blues Makers“. Patys 
būdami ryškūs bliuzo meistrai, jie 
puikiai žino, ką reikia groti country 
festivalyje. Buvo ir lietuviškų dainų, 
bet jos čia tiko. 

O kaipgi pats Virgis Stakėnas? 
Jau buvome įpratę girdėti jį vieną, 
o pernai festivalyje jam talkino pui-
kūs, profesionalūs muzikantai Vy-
gantas Banys (boso gitara, elektrinė 
gitara, smuikas, pritariantis voka-
las), Arijus Ivaškevičius (klavišiniai, 
akordeonas, pritariantis vokalas), 
Robertas Gasiūnas (kachonas, kiti 
perkusiniai instrumentai, prita-
riantis vokalas). Tuomet man jų 
projektas atrodė brandžiausias ir 

įdomiausias V. Stakėno kūrybinis 
darbas per visus Visagino festivalius. 
Kaipgi šiemet? Šiemet muzikantai 
gal ir nebuvo blogesni, bet jau tru-
putėlį pabodo tas pats repertuaras. 
Juk Virgis yra labai kūrybingas, ku-
ria daug naujų dainų, tad kur jos? 
Noriu jas išgirsti! Šis žmogus turi ga-
lybę gerbėjų, kurie myli kiekvieną jo 
atliekamą dainą, kad ir kiek kartų ją 
girdėtų, bet aš noriu naujų.

Festivalyje pamatėme ir dar du 
užsienio kolektyvus – Johnny Sa-
lamanderį iš Latvijos ir Vokietijai 
bei JAV atstovaujančius „Simply 
Rednecks“. Nežinau, ką dar galėčiau 
pridurti, todėl tik palinkėsiu festi-
valiui nepasimesti, nenutolti nuo ti-
krosios country muzikos, išlaikyti 
savo gerą vardą ir grįžti į stadioną. 
O Elenai Čekienei ir kitiems organi-
zatoriams – stiprybės, kantrybės ir 
tiesaus kelio į country muziką.

Paliesiuje dainuos      
pasaulinio garso tenoras 
Ianas Bostridge’as
Rugsėjo 12 d. Paliesiaus dvaro 
koncertų salėje „Pasaga“ rengia-
mas tenoro Iano Bostridge’o iš 
Didžiosios Britanijos koncertas. 
Atlikėjas visada laukiamas didžio-
siose koncertų salėse visame pa-
saulyje – „Carnegie Hall“ (Niujor-
kas), „Barbican Hall“ (Londonas), 

„Konzerthaus“ (Viena), „Teatro alla 
Scala“ (Milanas) ir daugelyje kitų. 
Tenoras bendradarbiauja su muzikos 
įrašų milžinėmis – „Warner Classics“, 

„EMI Classics“, „Hyperion“ ir pan. 
Jo įrašai skina svarbiausius tarptau-
tinius apdovanojimus – „Grammy“, 

„Edison“, „Japanese Recording Aca-
demy“, „Brit“, „South Bank Show“, 

„Diapason d’Or de l’Année“, „Choc 
de l’Année“, „Echo Klassik“ ir 

„Deutsche Schallplattenpreis“.
Dainininkas yra pasirodęs su 

legendiniais pasaulio kolektyvais: 
Berlyno, Vienos, Niujorko, Los 
Andželo, Roterdamo filharmonijų 
orkestrais, taip pat Čikagos, Bostono, 
Londono ir BBC simfoniniais orkes-
trais ir pan. Kartu su „Accademia Na-
zionale di Santa Lucia“ orkestru, vado-
vaujamu Antonio Pappano, dainavo 

Anonsai

pasaulinėje vokiečių kompozitoriaus 
Hanso Wernerio Henze’s kūrinio 

„Opfergang“ premjeroje Romoje.
I. Bostridge’o operos vaidmenų 

sąraše puikuojasi Lisandras („Opera 
Australia“ ir Edinburgo festivalis), Ne-
ronas, Donas Otavijus (Vienos opera), 
Tamino, Ašenbachas (Anglijos nacio-
nalinė opera), Piteris Kvintas („Teatro 
alla Scala“), Jeftė (Nacionalinis Pary-
žiaus operos teatras) ir daug kitų.

Kiti įspūdingi pasirodymai – 
„Karo requiem“ kartu su Londono 
filharmonijos orkestru, vadovau-
jamu Vladimiro Jurowskio, „Les Il-
luminations“ su karališkuoju „Con-
certgebouw“ orkestru, vadovaujamu 
Andrio Nelsono; Berliozo „Les nuits 
d’été“ su Sietlo simfoniniu orkestru ir 
Ludovicu Morlot. Pastaraisiais metais 
dainininkas bendradarbiavo su Seulo 
(Pietų Korėja) filharmonijos orkestru.

2003 m. I. Bostridge’ui suteik-
tas garbės daktaro vardas Šv. An-
driaus universitete, o 2010 m. – gar-
bės nario vardas Šv. Jono koledže 
Oksforde. 2014 m. tenoras dėstė 
Oksfordo universitete. Daininin-
kas yra vertinamas ir humanita-
rinės literatūros lauke. Jo parašyta 
knyga „Schubert’s Winter Jour-
ney: Anatomy of an Obsession“ lai-
mėjo „The Pol Roger Duff Cooper“ 
apdovanojimą.

Dar gegužės mėnesį Paliesiaus 
dvaro koncertų salėje „Pasaga“ tu-
rėjęs koncertuoti Ianas Bostridge’as, 
kaip daugelis kitų atlikėjų ir meni-
ninkų, išgyvena permainingus lai-
kus – atšaukta gausybė pasirodymų, 
nukeltų koncertų datos tarsi kybo 
ant plauko, ateities planai skendi 
migloje. Apie išskirtinį karantino 
laiką ir kalbamės su atlikėju.

Yra teigiančių, kad po pande-
mijos nebegrįšime ten, iš kur 
atėjome. Kaip Jūs vertinate to-
kias prognozes?

Pandemijos mus lydi visą laiką. 
Aš asmeniškai netikiu, kad ši nedi-
delė, palyginus su cholera ar maru, 
pandemija gali sustabdyti pasaulį ir 
atimti iš jo kultūrą ar artumą. Galų 
gale, net jeigu taip ir neatrodo, kiekvieną 
dieną negrįžtame ten, iš kur atė-
jome. Tuo gyvenimas ir žavus.

Visgi kultūros sektoriaus at-
stovai kenčia netekę pajamų ir 
gyvo santykio su publika. Kaip 
Jūs dorojatės su šiuo iššūkiu?

Visi žmonės kenčia dėl įvairiau-
sių priežasčių. Mane asmeniškai 
veikia nežinomybė – nebegaliu už-
siimti kūryba kaip anksčiau. Būtų 
labai gerai žinoti datą, kada vėl ga-
lėsiu susitikti su savo kolegomis ir 
publika, tačiau stengiuosi nenusi-
minti: rašyti, mokytis naujų kūri-
nių ir priimti šį laiką kaip dovaną. 
Išties, šiuo metu mane aplanko visų 
spalvų ir atspalvių būsenos. Jau-
čiuosi kaip gamta, kuri dabar mus 
apdovanoja įspūdinga amplitude 
įvairiausių reiškinių – nuo audrų 
iki svaigiai kvepiančių medžių.

Ko labiausiai ilgitės?
Savo draugų muzikantų, kon-

certų, muzikanto gyvenimo – va-
karienių po pasirodymų, svetimų 
ar pažįstamų miestų peizažų, net 
viešbučių bei oro uostų kvapo ir vi-
sokių kitokių smulkmenų, dėl kurių 
mėgdavau ir pasiskųsti.

Ar atradote alternatyvių būdų 
dalintis savo muzika? Ką ma-
note apie koncertus internete?

Teko įrašyti ir atlikti keletą kū-
rinių su kolegomis naudojantis in-
terneto privalumais. Ir galiu drąsiai 

teigti, kad virtuali patirtis niekada 
nepakeis gyvo koncerto, gyvo 
santykio su publika, to jaudulio, 
kurį patiriu stovėdamas kartais ir 
vos ištiestos rankos atstumu nuo 
klausytojų.

Papasakokite apie būsimą kon-
certą Paliesiaus dvare.

Atliksiu Franzo Schuberto ciklą 
„Winterreise“ („Žiemos kelionė“). 
Fortepijono partiją skambins tikra 
virtuozė pianistė Saskia Giorgini. 
Kartu esame apkeliavę visą pasaulį. 
Šis koncertas bus ypatingas, nes kū-
rinys pasakoja apie šaltį – metaforinį 
ir tikrąjį, fizinį ir emocinį, o šiuo 
metu dėl pandemijos ir artėjančio 
šaltojo sezono mes taip pat visuo-
tinai esame tarsi įšalę.

Kokią žinutę norėtumėte per-
duoti Lietuvos publikai?

Jaučiuosi pagerbtas kvietimu 
koncertuoti Lietuvoje, Paliesiaus 
dvare, ir džiaugiuosi galėdamas 
pagaliau atvykti. Labiausiai norisi 
žmones kviesti nebijoti ir neužsi-
daryti. Atskirtis susargdina sielą. 
Žinoma, visada reikia vadovautis 
sveiku protu. O šiandien – labiau 
nei bet kada.

Laura Švedaitė

Doug Adkins (JAV) ir Sherman Tan (Malaizija) D. K lov ienės  n uotr .

Ian Bostridge O rga ni zato ri ų  nu ot r.
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nemažai veiksmo: žiūrovai mato 
praeinančius valstiečius, scenos vi-
duryje ant suolo prisėda mergina, 
netrukus sulaukianti savo vaikino, 
kuris prisiartinęs iš nugaros užden-
gia jai akis, – tarsi punktyru brė-
žiama dar viena meilės istorija, nes 
vėliau šie numanomi įsimylėjėliai 
šoka vadinamąjį Valstiečių pas de 
deux. Scenoje pasirodęs Albertas 
savo kilmės įkalčius – apsiaustą, 
špagą, ragą – palieka trobelėje, aki-
vaizdu, kad kaime jis nebe naujokas, 
nes draugiškai sveikinasi su tuščiu 
krepšiu nešinais jaunuoliais, netru-
kus šnekteli su dviem merginomis, 
ir gana familiariai, nes iš scenos jas 
išlydi apkabinęs per liemenį. Smul-
kių naujovių yra ir partitūroje, pa-
vyzdžiui, iš užkulisių Žizel siun-
čiami Alberto bučiniai įgarsinami 
arfos trelėmis. 

Šios detalės spektakliui suteikia 
įtaigos, praturtina nuspėjamą siu-
žetą įdomiomis faktūromis, pagrįs-
tomis ir istorinės bei ikonografinės 
medžiagos studijomis, – toks yra 
Žizel vainikavimo epizodas, kai ji su 
jai įteikta gėlių puokšte užkeliama 
ant suolo ir akimirką sustingsta lyg 
XIX a. teatrui būdingame tableau 
vivant. Tik keista, kad režisūrinės 
išmonės pritrūko dvariškių gru-
pei veiksmo pabaigoje, po Žizel 
išprotėjimo, – pasitraukę į scenos 
gilumą, jie vis dėlto neskuba pasi-
šalinti, nusisukę kažko lūkuriuoja 
(žirgų? karietų?), virsdami statiška 
mase, kurioje net hercogui ir Batil-
dai nepasiūlyta kokių nors gyvesnių 
reakcijų. 

Netikėtas ir pirmo veiksmo fina-
las: grupė valstiečių, aktyviai seku-
sių Žizel išprotėjimo dramą, jai ga-
lutinai susmukus motinos glėbyje, 
prieš pat uždangai užsiskleidžiant 
sprunka į visas puses, lyg sužinoję, 
kad jų bičiulė mirė nuo „Covid-19“. 
Neliko ir daugelį metų spektaklyje 
buvusio pirmą veiksmą baigdavu-
sio tableau vivant – dar kartą ke-
lioms akimirkoms atsiskleidusi 
uždanga leisdavo įsidėmėti su-
stingusią veikėjų grupę: motinos 
glėbyje atšalusią Žizel, beviltiškai 
suklupusį Hilarioną, aplink su-
sispietusius gedinčius valstiečius. 
Šis sprendimas buvo naudojamas 
daugelyje spektaklių ir vertintinas 
kaip įdomus balete užsikonservavęs 
XIX a. teatro bei baleto kultūros pa-
veldas, ir šiandien kartais matomas 
didžiųjų pasaulio teatrų scenose.

Antras veiksmas, sprendžiant 
iš pradžioje ir pabaigoje girdimų 
varpo dūžių, trunka apibrėžtą laiko 
tarpą – prasideda vidurnaktį ir bai-
giasi po penkių ryto. Šio veiksmo 
vieta – mėnesienos nušviestos ka-
pinės su vartais dešinėje ir Žizel 
kapu kairėje. Per galinės uždangos 
vidurį – nutapyto krioklio vertikalė, 
apačioje – perlūžęs seno medžio 
kamienas, XIX a. įprastas mirties 

simbolis, dažnas šio laikotarpio ka-
pinėse, viršuje – blyškus mėnulio 
diskas, o visą vaizdą įrėmina niū-
rumo įgavę tie patys pirmo veiksmo 
medžių siluetai. Sukurtas stilingas 
romantinio baleto įvaizdis, nors ir 
atsisakyta techninių efektų – vėlių 
pakilimo iš kapo ar praskridimo 
scenos viršuje, kurie dažnai nau-
dojami statant šį spektaklį. 

Gebenėmis apaugęs akmeni-
nis antkapis su iškaltu kryžiumi, 
ieškant sceninio veiksmo logikos 
(iki vėlių pasirodymo čia turi do-
minuoti žemiški dėsniai), veikiau-
siai ženklina šeimos kapą, kuriame 
amžino poilsio atgulė iš meilės iš-
protėjusi ir mirusi mergina. Kartu 
antkapis tampa tam tikru skydu, 
pridengiančiu Žizel pasirodymus ir 
suteikiančiu jiems vaiduokliškumo. 
Spektaklio pabaigoje už šio antka-
pio Žizel ir pranyksta – veikiausiai 
iš scenos ištraukiant audeklą, ant 
kurio ji tyliai ir lėtai prisėda.

Pirmo veiksmo kostiumai spal-
viniu požiūriu darnūs, valstiečių – 
prislopintų žemės spalvų (įprastą 
mėlyną Žizel suknelę papildo pri-
juostė su išsiuvinėta G raide – Gi-
selle), dvariškių – sodrūs, ryškūs, 
tačiau neperkrauti puošmenomis, 
išskyrus efektingą, bet skoningą 
Batildos drabužį. Antro veiksmo 
vėlėms dailininkė pasiūlė pilkšvai 

Mirtos, praplaukiančios virš besi-
sklaidančių dirbtinių dūmų kamuo-
lių, paveikslą. 

Iš įsiminusių šio veiksmo epi-
zodų – ir nematoma meilės siena: 
į ją akivaizdžiai atsimuša Mirta, 
mėgindama priversti šokti į vėlių 
valią patekusį Albertą, kurio stoja 
ginti jam atleidusi mylimoji. Spek-
taklio pabaigoje neliko mūsų teatre 
buvusios aiškiai demonstruojamos 
Albertą apėmusios deklaratyvios 
desperacijos – kartu su brėkštan-
čia aušra ištirpus mylimosios vėlei, 
jaunuolis bejėgiškai ir švelniai pri-
siglaudžia prie šalto akmens, galu-
tinai suvokdamas, ko visam laikui 
neteko.

Atsargiai pakoreguotą roman-
tišką pasakojimą atskleisti patikėta 
trims solistų poroms. Dvi iš jų pasi-
rodė premjeriniuose spektakliuose. 
Nelengvas, daug ištvermės, taip pat 
ir romantinio šokio stiliaus pojūčio 
reikalaujantis choreografinis teks-
tas jiems nesukėlė jokių rūpesčių, 
todėl buvo galima mėgautis jų artis-
tine branda ir įdomiomis vaidmenų 
modeliavimo detalėmis. 

Genadijus Žukovskis Alberto 
vaidmenį kelis kartus yra šokęs 
dar ankstesniame pastatyme. Dėl 
atidaus jo partneriavimo antrame 
veiksme buvo galima gėrėtis len-
gvais, tarytum ore pakimbančiais 

Lauciumi prieš pat karantiną, va-
sario 16 d., turėjo galimybę daly-
vauti šiame spektaklyje Ukrainos 
nacionaliniame operos ir baleto 
teatre. Balerina ypač emocinga, jos 
vaidmuo nuoseklus, jautrus, šokis 
lengvas, minkštas ir sklandus. Di-
delį įspūdį daro Lauciaus šokio po-
lėkis, kiekviename spektaklyje vis 
daugiau patirties įgaunantis partnerys-
tės jausmas, be kurio būtų neįma-
nomas pasigėrėtinas antro veiksmo 
Žizel ir Alberto duetas, įdomios, or-
ganiškos jo artistinės reakcijos ir 
pirmo veiksmo pabaigoje, ir spek-
taklio finale. 

Svarbus spektaklyje ir Hilariono 
vaidmuo – dėl jo meilės ir pavydo 
įvyksta tragiškoji pirmo veiksmo 
atomazga. Lietuvos scenoje yra 
buvę įdomių šio vaidmens traktuo-
čių, o tiems, kurie su „Žizel“ susipa-
žino XX a. paskutiniais dešimtme-
čiais, niekada neišblės Voldemaro 
Chlebinsko sukurtas vaidmuo. 
Naujajame spektaklyje Hilariono 
paveikslas taip pat įdomus, traukia 
dėmesį raiškiomis vaidybos detalė-
mis. Ignas Armalis iš pradžių savo 
personažą traktuoja racionaliai, ta-
čiau po Žizel išprotėjimo suranda 
įtaigių detalių atskleisti atgailai, 
antrame veiksme pasirodo per-
smelktas liūdesio, o šokdinamas 
vėlių vaizdingai parodo senkančias 
fizines ir dvasines jėgas. Ernestas 
Barčaitis – taip pat žemiškas giri-
ninkas, pamatęs valstiečius, jis dro-
viai skuba paslėpti Žizel skirtą gėlių 
puokštę sau už nugaros; bet iš pra-
džių slepiami jausmai vėliau pra-
siveržia jaudinančiai ir įtikinamai. 

Apgalvotai, su išraiškingomis 
detalėmis savo nešokamus vaidme-
nis kuria Aliaksandra Ivanova ir 
Urtė Bareišytė (Berta), Voicechas 
Žuromskas ir Victoras Coffy (Vilf-
ridas), Laimis Roslekas (Kuršo 
hercogas); žavinga, be jokios aro-
gancijos ir pasipūtimo Rūtos La-
taitės Batildė.

Vėlių valdovę Mirtą buvusiame 
pastatyme įtaigiai šokusi Greta Gy-
lytė dar labiau išryškino savo ne-
gailestingos herojės vaizdinį: šalti, 
rūstūs žvilgsniai, aštrūs mostai. 

Apie meilę, išdavystę ir atleidimą
Atkelta iš  1  psl .

Antrojoje premjeroje šį vaidmenį 
išraiškingai atliko Haruka Ohno.

Viena iš choreografinių spektaklio 
naujovių – Valstiečių pas de deux, 
pasižymintis romantiniam šokiui 
būdingais subtiliais šuolių ir šuo-
liukų deriniais. Šį intarpą sklan-
džiai, lengvai ir tiksliai atliko Jade 
Longley ir Lorenzo Epifani (pirmoji 
premjera); antrojoje premjeroje su 
Longley šoko Danielis Dolanas.

Iš vėlių būrio, kūrusio baugią 
antro veiksmo atmosferą, išsiskyrė 
dvi solistės – Lataitė ir Emilija 
Šumacherytė.

Spektaklio sėkmę lėmė ir puikus 
Martyno Staškaus darbas – jo di-
riguojamas orkestras sukūrė kon-
trastingą garsinę liūdnos istorijos 
atmosferą, sužavėjo jautriais, ati-
džiais antro veiksmo tempais, lei-
dusiais solistams perteikti antgam-
tiškus Žizel skrydžius.

Akivaizdu, kad baleto artistai iš-
siilgę scenos: įdėta daug pastangų, 
kad spektaklis būtų gyvas, pulsuo-
jantis energija, jaudinantis. Pir-
mame veiksme buvo įdomu stebėti 
individualias kordebaleto reakcijas, 
jo grupėse besimezgančias mikrois-
torijas artistams stilingai gestiku-
liuojant ir bendraujant vienam su 
kitu, o masinės vėlių scenos (kartu 
su LNOBT artistais spektaklyje 
dalyvauja ir keturios M.K. Čiur-
lionio menų mokyklos Baleto sky-
riaus mokinės) sukūrė atmosferą, 
kurioje akivaizdus ir romantiškas 
Heinricho Heine’s ir Gautier poe-
tinis pasaulis, ir neprarastas pusan-
tro šimto metų gyvuojančios baleto 
tradicijos bei dabarties ryšys.

Gaila, kad premjerinius spek-
taklius dėl „Covid-19“ regla-
mento stebėjo perpus mažiau 
žiūrovų, nei būtų buvę įprastu 
metu. Taip pat gaila, kad šis regla-
mentas skirtingai taikomas teatrams 
ir barams: po spektaklio patekus į 
Vilniaus gatvę, kelią per besilinks-
minančią bekaukę minią teko be-
veik skirtis alkūnėmis. 

Helmutas Šabasevičius

baltas sukneles, aplink liemenį be-
veik pilkas ir šviesėjančias į apa-
čią, taip pat papuoštas gebenių la-
pais (panašų efektą turėjo ir baltai 
pilkšvi vėlių drabužiai pirmojoje 
Valstybės teatro „Žizel“, kuriai kos-
tiumus sukūrė dailininkas Leonas 
Zakas). 

Vėlių scenose į akis krito vis pa-
brėžiamas apskritimo motyvas: 
ratu sukasi Mirta, sūkuriais vynio-
jasi jos pavaldinių grupės, kurios 
prieš Žizel prisikeliant iš kapo susi-
buria priešais antkapį ir virpančiais 
judesiais primena miglą, iš kurios 
vidurio išnyra baltas Žizel silue-
tas. Vėlių įvaizdžio dalis – baltas 
šydas, sukuriantis baugiai pamė-
klišką viziją Hilarionui gedint prie 
Žizel kapo, netrukus – ir nerealų 

Žizel skrydžiais, o naujoji spektaklio 
redakcija atskleidė jautriąsias Žu-
kovskio kaip artisto puses, kurios 
ypač jaudino antrame veiksme ir 
spektaklio finale. Kristina Gudžiū-
naitė, senajame spektaklyje šokusi 
Valstiečių pas de deux, taip pat vieną 
iš vėlių, ypač nustebino vaidmens 
brandumu ir įtaiga, gebėjimu at-
skleisti skirtingus Žizel – merginos ir 
vėlės – pavidalus, bet jų nesuprie-
šinti, o savaip susieti. Pirmame 
veiksme aiškiai pastebimos buitinės 
intonacijos, žavus ir santūrus koke-
tiškumas antrajame išnyko, išryš-
kėjo artistės perteikiamas dvasinės 
meilės jausmas – tik toks ir galėjo 
apsaugoti Albertą nuo pražūties.

Olesia Šaitanova taip pat yra ne 
kartą šokusi Žizel, o drauge su Jonu 

Ignas Armalis balete „Žizel“

Aliaksandra Ivanova ir Kristina Gudžiūnaitė balete „Žizel“ M. Alek sos  n uotr aukos
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Dera rašyti laiškus
Vilniaus mažojo teatro „Čia nebus mirties“ ir „Marti“ Lukiškių kalėjime

Julijus Lozoraitis

„Kuo tauta yra labiau senovinė ir 
pirmapradė, tuo platesniems gyve-
namiems plotams ji priskiria namų 
sąvoką. Antai primityviausios gen-
ties tikri namai yra jos apgyventa 
plati teritorija, o ne toji paskubo-
mis suręsta laikinoji buveinė, ku-
rioje šeimyna pasislepia nuo ne-
gandos ir pernakvoja. Visa plati 
genties žemė, o ne vien vieta, kur 
ji apsistojo, yra jos namai. Tai yra jų 
visų žemė, ir jie visi ligi vieno pri-
klauso tai žemei. Užklydęs ateivis 
čia išsyk baudžiamas mirtimi“ (iš 
vokiečių etnografo ir sociologo Ju-
liaus Ernsto Lipso (1895–1950) kny-
gos „Daiktų kilmė“).

Kaip jau man įprasta, pradėsiu 
iš toli. Prieš keturis dešimtmečius 
Vilniaus teatrui „Lėlė“ kurį laiką va-
dovavo režisierė Aurelija Ragaus-
kaitė. Ji visuomet stengėsi būti šiuo-
laikiška ir pasikvietė iš Maskvos, iš 
GITIS1, madingą sceninio jude-
sio specialistą Andrejų Drozniną. 
Anais gūdžiais sovietiniais laikais 
jis dar negalėjo patirti nei Eugenio 
Barbos, nei Tadashi Suzuki įtakos, 
bet jo metodai buvo stebėtinai pa-
našūs į jų. Jis treniravo mus, jaunus 
aktorius, ir ypač įsiminė vienas jo 
pantomiminis pratimas. Užduotis 
skambėjo maždaug taip: „Judė-
kite scenoje taip, lyg brautumėtės 
per labai tankių spygliuotų krūmų 
brūzgyną... arba eitumėte prieš la-
bai stiprų vėją... prieš liūtį ir krušą... 
lyg judėtumėte po vandeniu... dum-
ble...“ ir t.t. Ypač patiko jo ekstre-
malios užduotys – judėti lyg per 
stingstantį medų... arba per beveik 
sukietėjusią dervą... juk derva tik 
atrodo kieta, o iš tiesų ji labai lė-
tai teka... ir tenka „plaukti“ per ją 
itin lėtai, vos kelis milimetrus per 
valandą, bet vis vien – plaukti. Šis 
Droznino metodas vėliau ne sykį 
pravertė, kai tekdavo „plaukti“ ir 
per gyvenimo banguojančius van-
denis, ir per likimo ugnį, ir per kitas, 
gerokai menkiau sterilias egzisten-
cijos substancijas... 

Ir dabar, per efemeriškąją pan-
demiją ir pseudokarantiną, visuo-
meninio gyvenimo terpę jaučiu 
praretėjusią beveik iki kosminio 
vakuumo. Po šį kosmosą blaškosi 
išsigandę, pavieniui ar po kelis, 
vieni kitų vengiantys kaukėti arba 
demonstratyviai kaukių nedėvintys, 
arba atsainiai jas užsidėję – kas yra 
tas pats – personažai. 

Nebėra tos bendros žemės, tų 
„genties namų“, apie kuriuos rašė 
Lipsas. Jie tėra formalūs. Instinkty-
viai ieškodami tų „namų“, žmonės 
susiburia glotniomis grupelėmis 
pačiose netikėčiausiose vietose. Su-
sibėga, kad bent trumpam ir bent iš 

dalies pajustų tą giminės bendrystę 
ir namų pastogę. 

Taip suprantu režisierės Gabrielės 
Tuminaitės idėją jubiliejinę spek-
taklio „Čia nebus mirties“ reinkar-
naciją surengti ištuštėjusiame Lu-
kiškių kalėjime. Prisipažinsiu, kad 
buvau vienas iš šios idėjos skeptikų. 
Kaip ir daugelis, maniau, kad žmo-
giškomis nuodėmėmis persirpusios 
kalėjimo sienos užgoš bet kokius 
kūrybinius fluidus. Tačiau dėsnis 

„niekada nesakyk „niekada“ vėl 
įrodė savo galingą teisybę, ypač kai 
jis galioja jaunos, veržlios, į ateitį 
aštrų vektorių brėžiančios kūrybos 
terpėje.

Derėtų įteikti garbingiausius 
teatrinius ordinus ir medalius 
Mažojo teatro žmonėms. Jie 
įstengė savo rankomis „apipa-
vidalinti“, užpildyti neaprėpiamas 
Lukiškių kalėjimo erdves dekora-
cijomis, instaliacijomis, žanrinėmis 
aikštelėmis, bufetais, scenomis, 
teatrinėmis šviesomis ir garso apa-
ratūra. Aišku, pagrindinė „žvaigždė 
su karūna“ privalo puikuotis ant 
krūtinės režisierės, kuri sugebėjo 
įvaldyti ir priversti veikti visą šią 
milžinišką teatrinę-penitenciarinę 
logistiką.

Režisierės sumanymas konkre-
tus ir aiškus. Legendinio spektaklio 

„Čia nebus mirties“ reinkarnaciją ji 
vykdo, anot Fiodoro Dostojevskio, 

„mirusiuose namuose“, t.y. pleištą 
išmušinėja pleištu. Ji užsimojo ir 
įvardyti globalų nusikaltimą, ir 
parodyti kaltininkus, panaudo-
dama senąjį spektaklį „Čia nebus 
mirties“ kaip įkaltį. Režisierės dėka 
pirmąkart pateikiama pasmerkimo 
sąskaita „tylinčiai daugumai“, kuri 
čia parodyta grupelės šaržuotų kos-
tiumuotų „snobų“ pavidalu. Kitas 
svarbus režisierės sprendimas, kad 
tą visuotinę Lukiškių kalėjimo šmėklų, 
čia kalėjusių kaltų ir nekaltų sielų 
orgiją ji organizuoja ir pateikia 
kaip globalinį kosminį demonišką 

kabaretą. Dėl to žiūrovai, klaidžio-
dami po teatralizuotus kalėjimo ko-
ridorius, laiptus ir kameras, neju-
čia patys tampa personažais, tarsi 
kalinių šmėklomis. Jie nepaskęsta, 
neuždūsta juodame kalėjimo auros 
dumble, o plūduriuoja po jo teatra-
lizuotas erdves, tarsi šimtų tūkstan-
čių čia kalėjusių kalinių vaiduokliai, 
susirinkę į fantasmagorišką ban-
ketą. Šį sumanymą puikiai vaini-
kuoja ant didžiųjų kalėjimo laiptų 

„savižudžių tinklo“, tarsi ant batuto, 
Jokūbo Bareikio atlikta Franko Si-
natros daina „My way“.

Tarsi vaizdinė priemonė ar įkal-
čiai kalėjimo cerkvės patalpose pa-
rodomi keletas epizodų, atkartotų iš 
senojo spektaklio „Čia nebus mir-
ties“. Kaip „tylinčios daugumos 
snobų“ kabaretą, suvaidintą ant 
pakylos didžiajame kalėjimo kieme, 
režisierė išsprendžia visą globalinio 
vyksmo finalą. 

Tuo galima būtų ir užbaigti 
įspūdžių iš Vilniaus mažojo teatro 

proginio spektaklio „Čia nebus 
mirties“, suvaidinto Lukiškių kalė-
jime, paviršinę apžvalgą. Bet lengva 
ranka to padaryti neleidžia keletas 
svarbių aplinkybių. 

Viena aplinkybė yra ta, kad netru-
kus Lukiškių kalėjimo didžiajame 
kieme buvo suvaidintas spektaklis 

„Marti“ – pirmąkart be amžiną atilsį 
aktoriaus Gedimino Girdvainio; jį 
čia pakeitė Arvydas Dapšys. Įdo-
miausia, kad visiškai netikėtai Že-
maitės proza Lukiškių kalėjimo di-
džiojo kiemo amfiteatre suskambo 
galingai epiškai, beveik kaip anti-
kinė tragedija. Taip atsitiko todėl, 
kad režisierė Tuminaitė teisingai 
užčiuopė Žemaitės kūrinio mito-
logiškumą ir įskiepijo savo spren-
dimu vargšės Katrės – „šviesos spin-
dulio tamsos karalystėje“ – istoriją 
kaip mitą. Toks temos, sprendimo ir 
aplinkos rezonansas „Marčioje“ lei-
džia vertinti abu spektaklius, „Čia 
nebus mirties“ ir „Marčią“, suvai-
dintus Lukiškių kalėjime, kaip to 

paties sėkmingai įgyvendinto su-
manymo organiškas dalis. 

Yra ir kita svarbi aplinkybė, kaip 
sakoma, iš kitos operos, iš subjekty-
viosios. Mat proginio renginio „Čia 
nebus mirties“ pradžioje žiūrovus, 
pro fatališkus vartus pirmąkart pa-
tekusius į kalėjimo teritoriją, pasi-
tiko priešais pastatyta kita – apše-
pusi medinė – siena, vaizduojanti, 
regis, stalininio lagerio tvorą. Prieš 
tą tvorą ant pakylos aktoriai Vilija 
Žebrauskienė, Agnė Šataitė, Balys 
Latėnas ir kt. skaitė į mikrofoną au-
tentiškus tekstus. Tai buvo lietuvių, 
kalėjusių stalininiuose lageriuose, 
taip pat Sibiro tremtinių prisimi-
nimai ir laiškai. Žiaurūs, šiurpą ke-
liantys tekstai. 

Publikai nespėjus atsitokėti nuo 
įspūdžio, kad pateko į kalėjimą, 
palengva pavyko suvokti svarbų 
dalyką: per garsiakalbius aktoriai 
skaito savo giminių – senelių, mo-
čiučių, tetų ir pan. – tikrus prisimi-
nimus bei laiškus. 

Tarsi kažkas smogė į paširdžius, kai 
Balys Latėnas pradėjo skaityti savo 
senelio Antano Latėno – brolių ak-
toriaus Algirdo Latėno ir kompozi-
toriaus Fausto Latėno tėvo – laišką 
iš tremties. Priešingai nei kituose 
prieš tai perkaitytuose tekstuose, 
jame nėra aprašomi tremtinių bū-
ties Sibire žiaurumai ir vargai. Ypač 
sukrėtė, kaip tremtinys Antanas 
(suprantama, jaunas, vos per dvi-
dešimtį perkopęs vyras), be visa 
kita, rašo savo mylimai merginai į 
gimtinę: „...Kol negavau tavo laiško, 
visą laiką graužiau save, kam papuo-
liau, kodėl esu kalėjime. Bet matau, 
kad ir laisvėje nėra gerumo, nelaimė 
lydi nelaimę. Mieloji Vale, kai ra-
šai, kad mergaitės eina už vyrų, tai 
tu, Valiuk, žiūrėk, neprarask pro-
gos, nes manęs sulaukti bus sunku. 
Liko aštuoneri metai, kurie mane 
tikrai padarys nenormalų žmogų ir 1 GITIS – buvęs A. Lunačiarskio teatro 

meno institutas Maskvoje, dabar Rusijos 
teatro meno institutas. N u k elta į  7  p s l .

Scena iš spektaklio „Čia nebus mirties“ buvusiame Lukiškių kalėjime L. Vanse vičien ės  n uotr aukos

Scena iš spektaklio „Marti“, suvaidinto buvusiame Lukiškių kalėjime
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Viruso neįveiktas
Festivalis „ConTempo“

T e a t r a s

Miglė Munderzbakaitė

 
Dar visai jaunas tarptautinis scenos 
menų festivalis „ConTempo“, šiais 
metais rugpjūčio 18–23 d. vykęs an-
trą kartą, nepabūgdamas nepalankių 
aplinkybių Kauno (ir ne tik) žiūro-
vams leido patirti gyvus, profesio-
nalius pasirodymus. Festivalio pro-
grama pagal galimybes buvo plati, o 
organizatorių pažadai dėl kitais me-
tais atvyksiančių gausesnių užsienio 
kūrėjų pajėgų žadina viltis. Tačiau 
pirmiausia – apie kelis šiemet pri-
statytus scenos meno kūrinius.

Pradėsiu nuo svečių iš praeities 
Adriano Schvarzsteino ir Jūratės 
Širvytės-Rukštelės pasirodyme 

„Atvykėliai“, kurį stebėjau reikš-
mingoje mūsų istorijai vietovėje – 
Sitkūnuose. Šis pasirodymas vyko 
įvairiose Kauno vietose, kurios ir 
lėmė pagrindinius naratyvo akcen-
tus. Kūrinyje dominuoja improvi-
zavimas bei aplinkos objektų ir 
subjektų įveiksminimas. Sitkū-
nuose buvo įtraukta ir vietos ben-
druomenė, pasitelkiant visiškai 
skirtingas socialines grupes, sutei-
kiant galimybę kiekvienam jaustis 
pasirodymo dalimi. Atlikėjų empa-
tiškumas, bendravimas su žiūrovais, 
tikiu, nepaliko abejingų ir, džiugu, 
sėkmingai nustelbė grupelę vienos 
politinės partijos veikėjų, nepra-
leidžiančių progos pasireklamuoti, 
gebančių „įjungti“ šypsenėles, kai 
atsisuka kameros. Schvarzsteinas 
ir Širvytė-Rukštelė, perkeldami 
publiką į praeitį, taikliai įtraukė 
ir vyresnės kartos žiūrovus, ska-
tindami nostalgiją net ir jaunajai 
kartai, su vaizduojamu erdvėlai-
kiu susipažinusiai tik iš fotografijų. 
Nepamiršti buvo ir po atkaklių pa-
stangų įtraukti ir jauniausi žiūrovai, 
personažus supažindinę su krepši-
nio ypatumais.

„ConTempo“ festivalyje buvo 
parodyta režisierės Dr. GoraPara-
sit (Gintarė Minelgaitė) komiksų 

opera „Alfa“. Verta prisiminti prieš 
kelerius metus dar veikusioje POST 
galerijoje Kaune vykusį meninin-
kės performansą „Psycho“ (2017), 
sujungusį teatrą ir kiną. Jame buvo 
susitelkta į noir filmų adaptaciją 
sceniniam veiksmui, panaudojant 
skirtingų filmų siužetų, scenų ir 
personažų koliažą. Režisierė ko-
miksų operoje „Alfa“ taip pat nau-
doja tarpdisciplininius sprendimus: 
šįkart teatro scenai buvo pritaikytas 
komiksų žanras, suteikęs nemažai 
iššūkių jo atlikėjams – operos so-
listams. Komiksų operoje Federico 
García Lorcos likimas bei atrinkti 
esminiai tekstiniai elementai aktu-
alizavo šių dienų socialines ir kul-
tūrines problemas.

Džiugo Kunsmano ir Adriano 
Carlo Bibiano pasirodymas 

„Where do I connect?“ buvo atlie-
kamas skirtingose erdvėse, viena 
jų – Kauko laiptai, simbolinė su-
sibūrimų erdvė, turinti gilias, tar-
pukario Kauną siekiančias šaknis. 

Susirinko gausus būrys susidomė-
jusiųjų, tiesa, kaukėtų ir besilai-
kančių rekomenduojamo atstumo. 
Kunsmano ir Bibiano duetas ne-
verbaliniu būdu bandė priminti 
apie prieškarantininį bendravimą, 
pamažu įtraukdami po vieną kitą 
žiūrovą, priskirdami jam vaidmenį 
komunikacinėje grandinėje. Tiesa, 
vieni kontakto visais būdais sten-
gėsi išvengti, kiti leidosi įtrau-
kiami, net skatino tai savo elgesiu. 
Tačiau šis pasirodymas išsiskyrė ne tik 
sėkmingu bendravimu su žiūrovais, 
galiausiai pavertusiu kūrinį šokių 
aikštele, bet ir profesionaliais, su-
dėtingais, daug pasirengimo bei 
energijos reikalaujančiais atlikėjų 
veiksmais ir figūromis, kuriuos 
atliekant itin pasižymėjo aktorius, 
cirko artistas Kunsmanas.

Pačiame karantino įkarštyje su-
kurtas režisieriaus Žilvino Vinge-
lio spektaklis „Protestas“ – pirmasis 
kūrinys Lietuvoje, siekiantis apmąs-
tyti pandeminę situaciją, išbandyti 

teatro ribas ir pasiūlyti naujų, alter-
natyvių raiškos būdų. Per festivalį 
spektakliui buvo suteikta dar dau-
giau galimybių: jį buvo galima ste-
bėti miesto aikštėje (kūrinys buvo 
projektuojamas ant Mykolo Ži-
linsko dailės galerijos sienos), kaip 
ir pirmuoju atveju, žiūrėti tiesiogiai 
internetu arba pažinti spektaklį iš 
vidaus, žvelgiant per KEKS būstinės 
langus, už kurių vaidino aktoriai. 
Trys žiūros perspektyvos ne tik at-
skleidė skirtingas spektaklio puses, 
bet ir suteikė įvairių patirties gali-
mybių: individualiai tapatinantis su 

visiškai tavęs nevertą. Tai tu, Vale, 
apsigalvok ir viską man parašyk. 
Taip pat parašyk, kaip gyvena Vait-
kūnas, Žuliauskas...“ ir t.t.

Esmė ta, kad kažkada seniai teko 
gyvai pabendrauti su Antanu La-
tėnu, Algirdo ir Fausto tėvu, Balio 
seneliu. Tai buvo neeilinė asme-
nybė, labai išvaizdus, tvirtas, gy-
venimo vėtytas ir mėtytas žmogus. 
Buvo matyti, kad kalėjimo Sibire 
metai jam nepraėjo be pėdsako, 
bet nepalaužė. Kiekvienas bernio-
kas pavydėtų tokio tėvo. Tokį laišką, 
kuris tikriausiai saugomas Latėnų 
namų archyve kaip brangenybė, ga-
lėjo parašyti tikrai ne bet kas. Anū-
kas aktorius Balys puikiai, santūriai 
jį perskaitė. Ir kažkodėl būtent šis 
nestandartinio turinio ir ypatin-
gos formos laiškas daro didžiau-
sią įspūdį. Už jo slypi ištisa istorija, 

fantastiškas siužetas, likimų pano-
rama.. Tautos likimo panorama. To, 
ką tautai reiškia namai, kas tautai 
yra namai...

Ta proga prisiminta, kad ir šių žo-
džių autoriaus archyve yra saugomi 
panašūs laiškai, bet kitokio turinio, 
iš kitokių vietų, parašyti smulkiu 
moterišku kaligrafiniu dailyraš-
čiu, „cheminiu“ pieštuku ant ilgų 
pageltusių laikraštinio popieriaus 
juostų, prakvipusių pasibaisėtinais 

„machorkos“ rūkalais... O kiek dar 
tokių tremtinių ir kalinių laiškų 
saugoma tūkstančių šeimų archy-
vuose kaip švenčiausios relikvijos? 
Šimtai tūkstančių...

Ir ties šiuo punktu viskas staiga 
išsiverčia į priešingą pusę, tarsi kaž-
kas apverstų stebuklingą veidrodį. 
Per pažįstamo žmogaus, jo veido, 
jo charakterio, jo balso, nuskam-
bėjusio iš laiško, prizmę išsyk kaž-
kur išnyko visa teatro retorika, visa 

Atkelta iš  6  psl . vietomis nesaikinga ir neorganiška 
vaidyba, visi išoriniai teatro „monai“. 
Liko tik viena: kalėjimo tiesa. Aki-
vaizdi ir negailestinga. Kad kalėjimas 
visuomenei daro baisų dalyką, nes 
įkalina ne tik tuos, kurie šiapus grotų, 
bet ir tuos, kurie anapus. Kad kartais, 
norėdamas suprasti, kokį gyvenimą 
iš tiesų gyveni ir kokiame pasaulyje 
gyvuoji, privalai pažvelgti į gyvenimą 
iš jo vidaus, pro kameros grotas. 

Šią fantastišką galimybę – su-
vokti, kurioje realybėje dabar gy-
veni ir koks iš tiesų visame tame 
esi, ypač šiuo kriziniu visuomenės 
laikotarpiu – suteikė Vilniaus ma-
žojo teatro jubiliejinis renginys Lu-
kiškių kalėjime, suvaidinti spekta-
kliai „Čia nebus mirties“ ir „Marti“. 
Ir svarbiausią vaidmenį šioje ypa-
tingoje misijoje atliko būtent laiš-
kai. Laiškai, keliavę tūkstančius ki-
lometrų pas mylimus ir mylinčius 
žmones, kalbantys iš beviltiškai 

paskendusios tamsoje praeities 
gūdumos, kupini tokios gyvasties 
ir tikėjimo, kad dabar besiblaškanti 
tauta, savo žemėje nebematanti sau-
gių namų, iš tų laiškų gali pasisemti 
jėgų, įkvėpimo, pažvelgti dabarčiai 
į akis. 

Rašykime laiškus. Nuoširdžius, 
šiltus, kupinus meilės, tikėjimo ir 
įkvėpimo. Vedžiokime atpratusiais 
pirštais plunksną po popierių, ir pa-
jausime, kaip atgyja mūsų širdys. 
Lai mūsų spektakliai, mūsų straips-
niai, knygos būna nuoširdūs laiš-
kai žiūrovams – nebūtinai visiems, 
gali būti ir vienam iš tūkstančio. Jei 
spektaklį skaitai kaip laišką, skirtą 
tik tau, – jis tikrai yra geras. 

O į pabaigą staiga atmintyje iškilo 
vaizdas, papasakotas pono Antano, 
kaip jis atsidūrė Sibire. Išsyk pasi-
baigus karui jis, jaunuolis, gavo šau-
kimą tarnauti sovietinėje armijoje. 
Ką darysi – susirinko kuklų nešinėlį 

izoliacijos būsena, kartu su perso-
nažais gyventi jų valstybėje Monak-
sijoje; viešoje erdvėje stebint kartu 
su kitais pajusti distanciją ir tam 
tikrą (bent laikiną) atotrūkį, laisvę 
nuo kūrinyje vaizduojamos uždaros 
aplinkos bei būsenų; taip pat pa-
žinti spektaklio kūrybinį procesą, 
kai atveriami jo kulisai, dekons-
truojama aktorių vaidyba.

Festivalį „ConTempo“ užbaigė 
režisierės Kamilės Gudmonaitės 
spektaklis „Keturi“. Jam tobulai 
parinkta erdvė – „Žalgirio“ are-
nos automobilių stovėjimo aikš-
telė – turėjo sustiprinti kūrinio 
gatvės kultūros pusę. Keliolika 
pirmų spektaklio minučių tai ir 
buvo justi, tačiau vėliau, kai, anot 
kūrėjų, „spektaklyje šiuolaikinė 
realybė persipina su Rytų kultūrų 
mitologija, o žemoji gatvės kultūra 
su dvasiniais apmąstymais“, kaip tik 
įsitraukė gamta – prasidėjo smar-
kus lietus, vėjas, po žiūrovų kojo-
mis sruveno vandens upeliukai, o 
galiausiai viską vainikavo įspūdinga 
vaivorykštė – tai išryškino mitolo-
ginį, dvasinį aspektą. Dėl techninių 
kliūčių spektaklis vis dėlto nutrūko, 
aktoriai situaciją bandė spręsti kur-
dami pogrindinio vakarėlio su gatvės 
kultūros atspalviais atmosferą, o žiū-
rovų žvilgsnis vis blaškėsi tarp to, ką 
tuo metu siūlė gamtovaizdis, ir to, ką 
rodė Nacionalinio Kauno dramos 
teatro aktoriai. Spektaklį žiūrovai ga-
lės pažiūrėti ir Ilgojoje salėje, tačiau 
tokio efektingo festivalio užbaigimo 
vargu ar kas galėjo tikėtis, vargu ar 
kam būtų pavykę jį surežisuoti.

į maišelį ir tik išbrėškus drauge su 
vienmečiais draugais, taip pat ga-
vusiais „paviestkę“, patraukė vieš-
keliu į miestelį, į komisariatą. Pake-
liui visi stabtelėjo vienkiemyje prie 
šulinio atsigerti. Iš trobos išlingavo 
močiutė ir klausia: „Kurgi traukiat, 
ar toli susiruošėt, vyrukai?“ – „Tai 
kad į miestelį, į komisariatą, mat 
rusai į vaiską šaukia.“ – „Ar jūs pa-
blūdot? – nusijuokė močiutė. – Iš 
pradžių rusai šaukė, paskui vokie-
čiai, dabar vėl rusai – taip pas vi-
sus ir bėgiosit? O rytoj gal vėl kiti 
užeis?“ Pakrapštė pakaušius vaiki-
nukai – gal ir tiesą močiutė kalba? 
Ko čia be reikalo svietą juokint? Ir 
grįžo namo... O kitą rytą į kiemą 
atvažiavo sunkvežimis, ir „dezer-
tyrą“ – į kalėjimą, Sibiran...

Viliuosi, kad čia nieko nesume-
luota... O jeigu ir sumeluota, kiti 
pataisys. Kalėjimas viską sustato į 
savo vietas...

Jūratė Širvytė-Rukštelė ir Adrianas Schvarzsteinas pasirodyme „Atvykėliai“ (Šančiuose)  M. P lepio  n uotr aukos

Scena iš komiksų operos „Alfa“
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D a i l ė

Šventumo pėdsakai meno rinkoje
Kaip gimė Vincento van Gogho mitas

Virginijus Kinčinaitis

Kaip Vincento van Gogho legenda 
užvaldė protus ir vaizduotę, kodėl 
už jo kūrinius mokami šimtai mi-
lijonų eurų, kodėl būtent jis yra tikrojo 
menininko simbolis ir kaip ši le-
genda susijusi su meno rinka? 

Atsakymams pasitelksiu šio tapy-
tojo šlovės antropologijos tyrinėto-
jos Nathalie Heinich įžvalgas. Jos 
mintys svarbios ne tik van Gogho 
atveju, bet gali būti pritaikytos ir 
meno rinkos dinamikos tyrimams, 
o kūrėjo aukos temai pravers an-
tropologo Marcelio Mausso dova-
nojimo teorija.

Pradėkime nuo painių pripaži-
nimo modelių. Legenda apie pavė-
luotą Vincento van Gogho talento 
įvertinimą susijusi tik su masine au-
ditorija. Meno žinovai jį pastebėjo 
labai anksti. 1889 m. jaunas kriti-
kas Gabrielis Albert’as Aurier (pra-
varde Luc le Flaneur) „Les Mercure 
de France“ publikuoja straipsnį, ku-
riame pirmą kartą keliais ryškiais 
štrichais išskiria Provanse kurian-
čio Vincento van Gogho kūrybą. 
Kitas šio kritiko tekstas jau nu-
kreiptas prieš menininko nepaste-
bėjusius neišmanėlius kolegas kri-
tikus, bukus prekeivius ir parodų 
žiuri. Rašydamas apie van Goghą 
jaunasis autorius puikuojasi revo-
liucinga pozicija ir skambiomis 
frazėmis kuria ne tiek menininko, 
kiek savo biografiją. Gindamas aut-
saiderį tapytoją ambicingas roman-
tikas savinasi visuomenės kritiko 
vaidmenį. Todėl tai labiau revoliu-
cinis manifestas nei kritikos tekstas. 
Jame buržuazinei daugumai prieš-
priešinama marginalizuota ir en-
giama mažuma, kurią simbolizuoja 
neįvertintas atsiskyrėlis tapytojas 
ir varguomenė. Todėl tokia kritiko 
nuostata reiškia daugiau nei este-
tinio skonio reikalai. Tai pasaulė-
žiūrinių, politinių, etinių vertybių 
pozicija, kurioje skurdas ir atskirtis 
išryškėja kaip savito orumo ženklas. 
Opoziciškumas tampa didybės iš-
raiška, o marginalumas – tobulumo 
principu. Taip ambicingas kritikas 
užkrauna van Goghui atsakomybę 
už visos žmonijos likimą. 

Menininkui priskiriamas mesianiz-
mas tiesiogiai susiejamas su liaudies 
lūkesčiais. Šis bruožas vėliau taps 
esminiu van Gogho biografijos leitmo-
tyvu: „Jis ilgai puoselėjo mintį apie 
tapybą, kuri būtų paprasta, supran-
tama, beveik vaikiška, žavinti meno 
subtilybių neišmanančius, naivius 
ir vargingus protus.“ Beje, pačiam 
menininkui toks kritiko noras už-
versti šlovingą pareigą už žmoni-
jos ateitį nelabai patiko. Perskaitęs 
tekstą, jis paprašė autoriaus daugiau 
apie jį neberašyti. Tapytojas laiku pa-
juto melagingos šlovės prieskonį. 
1894 m. Adolfas Rette kelioni-
niuose užrašuose pirmą kartą van 
Gogho vardą susieja ne su paroda, 

bet su Provansu. Taip gimsta me-
nininko ir egzotiškos vietos ryšio 
legenda. Vėliau ji bus nuolat plė-
tojama. Šiandien bet kokiam Pietų 
Prancūzijos turistui Provansas ir van 
Goghas – sinonimai. 

Po truputį kritikų eskaluoja-
mas van Gogho revoliucingumas, 
aiškiaregiškumas, subjektyvumas, 
originalumas, beprotybė, paslap-
tis, marginalumas nebeleidžia 
šio menininko įterpti į normaty-
vinės meno istorijos pasakojimą. 
Vis labiau krypstama nuo kūrinių 
link nepalyginamų, unikalių me-
nininko asmenybės savybių. Tai 
nebe kritika, o masinį skaitytoją 

užgriūvantis intriguojančių, mis-
tiškų, paslaptingų pasakojimų ant-
plūdis. 1901 m. pirmos pomirtinės 
van Gogho parodos proga Octa-
ve’as Mirbeau patetiškai vardina 

„tragiškos ir skausmingos mir-
ties“, „aistringos sielos“, „polinkio 
į beprotybę“, „tikėjimo poreikio“, 

„pasąmoninės jėgos“, „instinkty-
vios būtinybės“, „grožio apaštalo“, 

„perteklinio temperamento“, „bjau-
rėjimosi intelektualumu“, „išskirti-
numo“, „didžio menininko“ epite-
tus. 1905 m. Vincentas van Goghas 
paskelbiamas prakeiktuoju meni-
ninku ir anarchistu. Po trisdešim-
ties metų nuo savo tragiškos žūties 

jis jau užima svarbiausią vietą pa-
saulinėje meno rinkoje. Jį vertina 
kolekcionieriai, menininkai ir pla-
čioji publika. 

Iki mirties van Goghas pardavė 
tik vieną savo kūrinį „Raudoni vy-
nuogynai Arlyje“ draugo seseriai 
už 400 frankų. O 1913 m. „pra-
keikto menininko“ natiurmortas 
jau kainuoja 35 200 frankų. Kodėl 
didžiausias susidomėjimas išaugo 
po jo mirties? Situacija tam buvo 
dėkinga. Mirė karjeros pradžioje, 
kūrė nepilną dešimtmetį, nusižudė 
tik pradėjęs rodytis parodose. Ži-
noma, savo laiškuose broliui nuo-
lat guodėsi dėl pripažinimo stokos. 

Iki 1940 m. buvo išspausdinta 
net 671 publikacija apie van Gogho 
kūrybą ir gyvenimą. Toks neįtikė-
tinas jų skaičius siejamas su me-
nininko biografijos išpopuliarė-
jimu. Biografinių tekstų bumas 
sukūrė idealizuotą hagiografinį 
menininko-šventojo gyvenimo 
paveikslą. Nesustabdoma straips-
nių gausa reiškė nebe informacijos 
ar kūrybos tyrimų sklaidą, o religi-
nius šlovinimo ir garbinimo ritua-
lus. Visi nauji leidiniai buvo susiję 
su pasikartojančiais piligrimystės, 
minėjimų, parodų šlovinimais. 

Jau 1916 m. Théodore’o Duret 
knygoje apie Vincentą van Goghą 
išryškėja pagrindiniai šventojo gy-
venimo motyvai. Tai pašaukimas, 
genialumas, vienatvė, marginalu-
mas, nepraktiškumas, unikali iš-
vaizda, skurdi „liaudiška“ apranga, 
alkis, nesavanaudiškumas, dvasinis 
kilnumas, stojiška kankinystė: „Jis 
pasirengęs ištverti skurdą ir vie-
natvę, jeigu šito reikalauja kilnūs 
idealai, tai žmogus, kuriam mate-
rialios gėrybės ir karjera neegzis-
tuoja.“ Taip paruošiamas hagiogra-
finės legendos elementų rinkinys, 

kuris vėliau pravers filmų, ekspozi-
cijų, muziejų, suvenyrinių albumų 
kūrėjams.

Kita svarbi van Gogho legendos 
suklestėjimo priežastis – jo apašta-
liško pašaukimo akcentavimas, me-
nininko gyvenimo krikščionizavi-
mas. Atsivertimo, pamokslavimo 
motyvai palaipsniui persikels ir į jo 
kūrybos interpretavimą: „Vincen-
tas tapydamas meldžiasi ir pamoks-
lauja. Tai menininkas pastorius. Pa-
siaukojęs misionierius ir kankinys.“ 
Apaštališką pašaukimą laiškuose 
deklaruoja ir pats Vincentas, kalbė-
damas apie dievybės paieškas, be-
galybės pojūtį ar kūrybinį pasiau-
kojimą. Van Gogho biografijose vis 
labiau įsigali patetiško dvasingumo, 
krikščioniško šventumo motyvai. 
1956 m. filme „Gyvenimo troškimas“ 
tapytojas jau visiškai deseksualizuo-
tas, išvaduotas iš prostitučių drau-
gijos ir spinduliuoja meno pasau-
lio kaltes išperkančio Kristaus aura. 
Šventasis ir alkoholikas, beprotis ir 
atstumtasis, pranašas ir savižudis 
išstumia menininką. Nervingas jo 
drobių potėpis simbolizuoja bepro-
tybę, gyvenimas ir menas susilieja 
jo autoportretuose, kūryba tampa 
didžiuoju jo gyvenimo pasakojimu. 

Kitas heroizavimo etapas susi-
jęs su jau esamų akcentų kaitalio-
jimu. Vieni ieškojo kankinystės 
priežasties menininko didybėje, o 
kiti aiškino, kad jo didybė kyla iš 
menininko bėdų. Su van Gogho 
beprotybe susijęs didžiulis susido-
mėjimas psichiatrinėmis kūrybos 
problemomis. Beprotybė heroizuo-
jama ir estetizuojama. Jis tampa šio 
judėjimo simboliu. Aukos sindro-
mas taip pat ne mažiau jaudina 
masių vaizduotę. Juk menininkas 
nuolat badavo, pirko dažus vie-
toj duonos, suvokęs, kad nebega-
lės kurti, paaukojo savo ausį. Tra-
giška Vincento istorija vis labiau 
plačioje visuomenėje ataidi kaltės 
jausmu. Laiku nesuprastas meni-
ninko pasiaukojimas dabar reika-
lauja išpirkos ir atgailos. Kuo labiau 
įsijaučiama į menininko gyvenimo 
tragizmą, tuo pastovesnis ir vis la-
biau plintantis kaltės jausmas už-
valdo mases. Pirmą kartą meno 
istorijoje taip ryškiai suvokiamas 
kaltės jausmas menininko atžvilgiu. 
Tai nebe meno, bet antropologijos 
ir religijos sritis. 

Menininko kančių išpirkos dy-
džiai neįtikėtini – dešimtys kino 
filmų, spektakliai, operos, baleto 
pastatymai, muziejai, knygų ir al-
bumų srautas, vaizdų antplūdis, 
piligriminės masių kelionės į Arlį 
ir Amsterdamą, atgailos žygiai Pro-
vanso takais ir, žinoma, šimtai mili-
jonų už van Gogho drobes – šven-
tojo gyvenimo relikvijas. Pavėluotas 
menininko pripažinimas, uždelstas 
kūrybos suvokimas verčia šokinėti 
kainas iki nesuvokiamų aukštumų. 
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Vincent van Gogh, „Autoportretas su nupjauta ausimi“. 1889 m. 

Vincent van Gogh, „Geltonas namas (gatvė)“. 1888 m. Vin cento van  Gogho muzie j us
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Nuolat auganti van Gogho kūrinių 
kaina yra jo patirtos neteisybės kon-
vertavimas į pinigų sumas. Tai tik 
dar labiau komplikuoja visuome-
nės skolą šiam kankiniui. Kiekvieną 
kartą už milijonines sumas parda-
vus ar nupirkus jo kūrinius, kolek-
tyvinis neteisybės jausmas persi-
kelia į rinkos santykius. Genijaus 
patirta neteisybė išperkama vis di-
dėjančiomis sumomis, o augančios 
kainos vėl didina neteisybės pojūtį 
ir kaltės jausmą dėl piktnaudžia-
vimo genijaus pasiaukojimu. Ratas 
sukasi. Norint išpirkti kaltę, reikia 
mokėti vis daugiau. Tai šiuolaiki-
nis indulgencijų analogas. Jomis iš-
perkamas kolektyvinis aklumas ir 
neišmanymas, bukas negebėjimas 
įžvelgti talento ženklų. Tačiau auka 
jau mirusi, todėl neteisybė išlieka 
ir nebeįmanoma galutinai sugrą-
žinti skolos.

Pertrūkis tarp kūrinio sukūrimo 
datos ir pripažinimo labai svarbus 
meno rinkai. Išpirkimo reiškinys 
taikomas ir šiandien. Nebūtinai 
tai turi būti menininkai kankiniai. 
Užtenka nedidelių laiko pertrūkių 

ir pripažinimo vėlavimų, kad augtų 
emocinė pirkėjų įtampa ir pinigi-
niai atnašavimai. Pomirtinę van 
Gogho šlovę toliau augina triukš-
mingai skelbiami pirkimo rekordai, 
o šiuos maitina menininko šlovė – 
tikroji kainų kilimo priežastis ir pa-
sekmė. Kuo van Goghas žinomes-
nis, tuo jis brangesnis. Ši tautologija 
netinka įprastai ekonominei logi-
kai, tačiau unikalių relikvijų rin-
koje ji pateisinama, nes čia veikia 
kiti motyvai.

Van Gogho gyvenimo, kūry-
bos, ligos, savižudybės vietos labai 
greitai tampa kultinių apeigų cen-
trais, kuriuos steigia valstybinės 
institucijos ir pavieniai entuziastai. 
Vyksta vietos šlovinimo institucio-
nalizavimas, siekiama išsaugoti ne-
paliestų, autentiškų Vincento van 
Gogho vietų regimybę. Šlovinimo 
ritualai susilieja su vietos autentiš-
kumo retorika. Relikvijomis tampa 
ne tik menininko daiktai, bet ir jo 
lankytos vietos, pastatai, miesteliai, 
jo paveiksluose nutapyti ir iki šiol 
išlikę peizažai. Naujai atstatomi pa-
veiksluose pavaizduoti interjerai, 
atkuriama garsioji laiptinė. Nebū-
tinai tiksliai, nes martirologiniuose 

pasakojimuose svarbi ne tiesa, o 
ryškiausi kankinio keliavimo ak-
centai, jo neišmatuojamos kančios 
pėdsakai. Religinis van Gogho as-
menybės kultas išryškėja piligrimi-
nių kelionių maršrutuose. Meni-
ninko gerbėjai keliauja aplankyti jo 
kapo, jo mirties vietos, jo viešbučio 
aplinkos, Arlio gatvių. Kuo daugiau 
lankytojų, kuo tirštesni jų srautai, 
tuo gilesnės kolektyvinės susitapa-
tinimo emocijos ir van Gogho ne-
mirtingumo galimybė. Kaip sakė 
vienas lankytojas – stovėti šalia van 
Gogho kapo reiškia jausti savo krū-
tinėje jo asmenybės ugnį. 

Meno žinovo veiklos aukštumos 
susijusios su individualiu meno kū-
rinio savybių išgyvenimu, kolekci-
onierius mėgaujasi kūriniu priva-
čioje erdvėje, o masinio turizmo 
individas ekstazę patiria tik ko-
lektyviniame menininko kapo, jo 
kūrinių ar muziejaus šlovinimo 
rituale. Kritinis vertinimas ar žo-
džiai jam nereikalingi. Užtenka 
kūniško budėjimo. Todėl Vincento 
van Gogho muziejuje Amsterdame 
mes matome ne paveikslų vartoto-
jus, o nuolankias lėtai slenkančių 
garbintojų procesijas. 

Van Gogho auka sukūrė masinio 
aukojimo reiškinį. Todėl jo efektą, 
kaip ir bet kokį kitą garbinimo fe-
nomeną, reikėtų suprasti kaip do-
vanojimo ir skolos ciklą. Iš skolos 
ir kaltės jausmo kilęs garbintojų 
pasiaukojimas atkuria pusiaus-
vyrą tarp genijaus ir visuomenės. 
Kadangi van Gogho palikimas jau 
priklauso visam pasauliui, niekas 
nebegali išsisukti nuo kaltės jausmo. 

Šio tapytojo kūryba tapo paslap-
timi, gyvenimas – legendomis, kū-
rinių pardavimas – skandalais, jo 
buvimo vietos ir daiktai – relikvi-
jomis, o relikvijos – šventumo įro-
dymu. Tai ne tik meninės vertės 
konstravimas, bet ir hagiografinė 
herojaus, nukrypimo ir unikalumo, 
ekonominė aukos monetizavimo is-
torija. Šis kompleksiškumas yra van 
Gogho atvejis. 

Todėl van Goghas įkūnija ne tik 
naują meninį judėjimą, bet ir me-
nininko modelį. Nebeįmanoma po 
šios kitaip užrašytos biografijos tai-
kyti tradicinių meno istorijos mo-
delių. Van Gogho legenda tapo etio-
loginiu prakeikto menininko mitu, 
kai menininko pažeminimas ir 
kančia tampa jo artėjančios šlovės 

garantu ir visuomenės bukumo įro-
dymu. Taip šis mitas tampa verty-
biniu modeliu kuriant alkoholio, 
skurdo, beprotybės, bohemiškų 
įpročių pražudytų menininkų le-
gendas. Aukos figūra įsteigia ryš-
kiai matomą skirtį tarp sakralizuoto 
meno pasaulio ir profaniškos visuo-
menės. Menas tampa sakralia 
erdve, į kurią savo religinius lūkes-
čius projektuoja nuolat vėluojanti ir 
kaltės jausmo persmelkta šiuolai-
kinio meno vartotojų visuomenė. 
Jeigu būtų išlikusi nupjauta van 
Gogho ausis, ji dabar būtų pati svar-
biausia sakralinė relikvija ir meno 
piligrimystės tikslas. 
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Agnė Narušytė

„Mano O. yra su tašku, be jokio iš-
tiktuko, be jokio svarbaus įvykio ar 
sensacijos“, – rašo Malvina Jelins-
kaitė. Parodos lankytojas žengia į 
pirmojo galerijos aukšto tamsą, kur 
neaiškiai raudonuoja skaidrė, regis, 
drabužis su sokratišku užrašu „ži-
nau, kad nieko nežinau“ anglų 
kalba. Antrame aukšte viena kitą 
keičia fotografijos ir įsiterpę tekstai – 

„paskubomis“ nufotografuoti, gal 
mobiliuoju telefonu. Fotografijos 
vos leidžia „žinoti“, ką matai. Žiūra 
taip pakreipta ir persukta, kad visų 
taip dažnai fotografuojamos kojos, 
liemenėlėmis pridengtos krūtinės, 
nukaręs gulbės snapas iš pradžių at-
rodo kaip kažkas kita. Gal organai, 
pulsuojantys krauju. Malvina foto-
grafuoja ne šešėlį, bet kelių šešėlių 
sukurtą naują šešėlinį personažą, 
kurio tapatybė nepagaunama. Tik 
paskui paaiškėja, kas ten buvo, bet 
tas atvertimas į suprantamą tikrovę, 
itin primityvią ir kasdienišką, yra 
tarsi šalutinis produktas. O be 
nuostabos, tik su tašku. Net po fo-
tografijomis turėję būti pavadini-
mai užklijuoti balta juostele: autorė 
neleidžia ir nenori žinoti. Turi pa-
justi, kas tai, anapus informacijos. 
Tiesiog akimis nirti į plūduriuojan-
čias spalvas, vaizduotėje čiuopdama 
formas, liesdama paviršius. Žiūrėti 
pro, bet ne į.

Tekstai padeda, bet tik tam, kad 
panardintų dar giliau į nežinojimą. 
Jau pirmasis puslapis iš kažkokios 
žemaitiškai parašytos knygos pa-
šnibžda, kad vizualinis malonu-
mas nėra vienintelis ir gal net ne 

Ieškoti negalima rasti
Malvinos Jelinskaitės paroda „O.“ Vilniaus fotografijos galerijoje

svarbiausias jausmas šiame pasą-
monės tyrinėjime. Tas jausmas yra 
baimė, kad „kažkas tave įtrauks“, 
kaip ežiuko visad tykojęs baubas 
rūke. Iš fotografinio rūko vis iš-
nyra vaikas, mergaitė, greičiausiai 
Malvinos dukra. Malvina atsisako 
žinojimo ir klausia, ar verta grįžti 

„į pirmykštę vaiko – maginę – mito 
sąmonę dar iki kalbos ir vaizdų“. 
Bet ar tai ką nors išspręstų? Nes 
kam tos pastangos, jei O tik su 
tašku? Juo labiau kad ten tyko bau-
bas. Atrodytų, jau galime atlaidžiai 
prisiminti per mažai žinojusios ir 
per daug įsivaizdavusios vaikystės 
baimes. Bet nufotografuoti tekstai 
jas „nori“ pagilinti: „net pati mirtis 
ne tokia baisi, koks baisus tas įtrau-
kiantis, nepaaiškinams bluogis“. Fo-
tografijose daug „nepaaiškinamo“. 
Akimirką, kol matai pravirus lyties 
organus, gali šmėkštelėti „bluogis“. 
Bet tik tiek. Blogio nuojautas čia vi-
sada užtušuoja grožis. 

Kita vertus, žemaitiški, rusiški, 
vokiški tekstai padės gal tik poliglo-
tams. Panašu, jog jie fotografuoti ne 
tam, kad juos įdėmiai skaitytume. 
Jie be pradžios ir pabaigos. Kartais 
net eilutės nunyksta užlinkimuose, 
driekiasi už kadro. Tai – tik (kom-
piuterio) atmintyje likusios nuotru-
pos nuo begalinio tiesos ieškojimo 
knygose. Šiais laikais – ieškojimo 
ateičiai, dabar neskaitant, tik nusi-
fotografuojant reikiamus puslapius. 
Automatinė informacija be suvo-
kimo dėmens. Pasistengus galima 
kai kuriuos puslapius perskaityti 
beveik ištisai (skaičiau), bet daž-
niau čia pravers informacijos per-
krovos laikais išmoktas įstrižasis 
skaitymas: picerija… škurliai visi… 

apsimetam… Burtininkai mes… 
Dostojevskia Idiotu… kunigaikštis 
Myškins… jis viens šnek… Karoče… 
Reik’ būt’ žiauriai kietam, ka tiesiai 
šviesiai galietum sakyt’, kaip viskas 
yra. O šiaip... 

Viskas aišku. Tekstai, regis, nu-
fotografuoti tam, kad kartu su 

„grynais“ vaizdais „taptų vieninga 
simbolių kalba, padedančia tiks-
liau aprėpti absoliuto idėją, kai 
nebelieka perskyros tarp matomo 
ir nematomo, tarp suprantamo ir 
nepaaiškinamo“, sako Malvina. Vis 
dėlto tekstai peršasi būti perskai-
tyti ir permanyti. Juk jie ne atsi-
tiktiniai. Parinkti puslapiai kreipia 
mintis į nepatirtą gelmę, į burtus, 
kai norint keisti pasaulį pasitelkia-
mos ne mokslo žinios, o ryšys su 
anapusybe. Todėl Malvina ieško 
ne pagal išankstinį planą, ne pa-
sitelkusi metodą, o leisdama kitų 
teiginiams atsitiktinai blyksėti jos 
sąmonėje. Nors tai – irgi metodas, 
naujausia, dėl šiuolaikinių techno-
logijų atsiradusi „automatinio ra-
šymo“ versija, tikra „minties foto-
grafija“, kurią mėgino užfiksuoti 
André Bretonas neva sapnuoda-
mas. Bet Malvina pripažįsta, kad 
ir tai nepadeda rasti O.: Švytinti / 
Švytinti / Švytinti / sutinku / savo / pra-
laimėjimą. Tekstai tik duoda rak-
tažodžius, jie, kaip jau perspėjo 
visi teoretikai nuo Walterio Ben-
jamino iki W.J.T. Mitchello, nu-
kreipia vaizdo reikšmės platybes į 
siauresnę vagą. Tad net jei nežinau, 
ką iš tikrųjų matau – ar apelsinmedį, 
ar kažkam pasidarbavus oranžiniais 
bumbuliukais išpuoštą medį, – aš 
jau truputį žinau, ką galvoti. O tai 
mane kaip tik ir tolina nuo O.

Tai fotografijos išsisukinėja. Mal-
vina taip subtiliai nuryškina vaizdą, 
kad net kai žiūri į aiškų objektą, 
žiūri tarsi pro jį, „užviražuoji“ akis 
ir taip atsitveri nuo to, kas akivaizdu. 
Tarsi žiūrėtum nežiūrėdama, kaip 
kartais darau, kai noriu susikoncen-
truoti į savo mintis, net ne į mintis, 
o į tą vidinį tiesos momentą, kurį 
mėginu užčiuopti žodžiais, bet ne-
galiu, nes tik plūsta spalva. Jurgi-
tos Ludavičienės teksto ištrauka 
netiesiogiai paaiškina, kad Malvi-
nos fotografijų takumas yra takios 
modernybės produktas, kai viskas 
be paliovos kinta, nebelieka jokių 
orientyrų, tad nebegalima planuoti 
ateities. Ir nebežinia, kas yra foto-
grafija. Tad ši fotografijų-tekstų ko-
lekcija yra ir kūrėjos bandymas iš-
likti pasaulyje, kuriam nebereikia 
daugiau to paties atvaizdų, kur jau 
viskas parašyta, bet nuo to ne ge-
riau. Prasmės nepadaugėja. Gal net 
priešingai. Tuomet jos tenka ieškoti 
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kuriant atvaizdus ir rašant – taigi 
vėl dauginti tai, ko per daug, ir ne-
pasakyti nieko prasmingo, nes pa-
kartojimai nėra informacija. Man 
šią būseną aiškiausiai liudija Malvi-
nos nufotografuota purvino sniego 
širdis, kraujuojanti kažkuo juodu.

Taigi Malvinos ieškomas O. yra 
ir uždaras ratas, kuriame atsidūręs 
šiuolaikinis žmogus tarsi mėgina 
ištrūkti į centrą. O ten randa klau-
simą, perskaitytą kažkur parodos 
viduryje: „O jei kasdien pasaulis 
verčiasi, ar aš lieku?“ Nežinau ir, 
panašu, nežino Malvina. Fotogra-
fija ją vis vedasi į Tvin Pykso rau-
donąjį kambarį, kur kažką šnibžda 
už virvutės pririšta beždžionėlė su 
balerinos suknele.

Paroda veikia iki rugsėjo 19 d.
Vilniaus fotografijos galerija 
(Stiklių g. 4 / Didžioji g. 19, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val., 
šeštadieniais 12–16 val.

Malvinos Jelinskaitės parodos fragmentas
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D a i l ė

Kamilė Pirštelytė

Gamta yra kantri. Gamta yra ke-
rinti. Ji visada kažkur greta, egzis-
tuoja šalia mūsų – nuolat skuban-
čių, bėgančių, bandančių suspėti su 
didmiesčių tikslais. Protarpiais mes 
pastebim ją: sparčiu žingsniu kul-
niuodami pro parką, stabtelėję ant 
tilto ir užsižiūrėję į sraunią upę, pro 
pravirus langus girdėdami išskren-
dančius paukščius. Gamta turi stiprų 
patyriminį efektą. Ji priverčia su-
stoti, suklusti, pabudinti smalsumą. 
Ir šios nuolat šalia mūsų egzistuo-
jančios begalybės poveikis pasi-
junta net ir neišbaigtoje keramikoje, 
monumentalaus paveikslo plokš-
tumoje. Tuo įsitikinu apsilankiusi 
naujoje menininkės Kristinos Da-
nilevičienės parodoje „Pilka žemė“.

Rugpjūčio 8 d. atidaryta paroda 
subtili ir itin gausi. Keliuose aukš-
tuose išsidėsčiusioje ekspozicijoje 
pristatomi net 35 paveikslai, neį-
skaičiuojant juos tarsi papildančių 
keraminių dubenėlių. Tačiau tradi-
cinių archaika dvelkiančių molinių 
indų aš beveik nepastebiu, dėmesį 
prikausto monumentalių sienų rai-
žinius primenantys abstraktūs pa-
veikslai. Būtent juos autorė kuria 
jau beveik keturis dešimtmečius.

Blausi šviesa, kurioje paveikslai 
šiek tiek pranyksta, ankšti tarpai 
tarp jų, gotikinio rūsio prieblanda 
ir lengvas drėgmės tvaikas perša 
mintį, kad darbai atrodytų įspūdin-
giau šviesesnėje, erdvesnėje aplin-
koje, kurioje galėtum atsitraukti, 
pabūti žvilgsniu su kiekvienu kū-
riniu atskirai. Nepaisant to, sunku 

Pilkos žemės smėlynuose
Kristinos Danilevičienės paroda „Pilka žemė“ Marijos ir Jurgio Šlapelių namuose-muziejuje

įsivaizduoti kitą tokią erdvę, kuri 
geriau ir efektingiau atskleistų pa-
slaptingą Danilevičienės tyrų pa-
saulį. Tarsi keistame sapne, kuriame 
erdvėlaikis kinta pagal nesuvokia-
mus dėsnius, žiūrovas iš triukš-
mingo Pilies gatvės vidurdienio 
netikėtai patenka į pilką žemę – me-
nininkės išgalvotą vietą, persmelktą 
realybės atspindžių ir tarpkultūri-
nių archetipinių nuojautų.

Kristina Danilevičienė (g. 1958), 
menininkė iš Juodkrantės, ilgą laiką 
paveikslus kūrė pasitelkdama džio-
vintus augalus, rastus smėlynuose ir 
miškuose. Nors Danilevičienė gimė 
ir augo Vilniuje, ten pat, Vilniaus 
dailės akademijoje, baigė meno is-
torijos studijas, meniška prigimtis ir 
meilė gamtai autorę nubloškė toliau 
nuo didmiesčio šurmulio, nuo teori-
jos pakreipė link meninių praktikų.  

Pirmą personalinę parodą autorė 
Vilniuje pristatė 1991 m., tačiau per 
du dešimtmečius menininkės kū-
rybą pamatyti viešai būdavo galima 
palyginti retai. Nepaisant to, su įdo-
mios, savitai interpretuotų baltiškų 
bruožų turinčios stilistikos paveiks-
lais spėjo susipažinti ne tik Lietuvos, 
bet ir Italijos, Olandijos, D. Britani-
jos ir Rusijos meno publika. 

Danilevičienės kūrybai būdingi 
tam tikri Žemės menui ir monu-
mentaliajai dailei būdingi aspektai, 
tačiau kategorizuoti jos kūrybą 
sudėtinga, o gal visai ir nebūtina. 
Daugybę metų abstrahuotus pei-
zažus ir savitą ornamentinę sim-
boliką kurianti autorė įkvėpimo 
šaltiniu laiko ne tik ją supančią 
gamtą, asmenines patirtis ir stebė-
jimus, bet ir Williamo Somerseto 

Maughamo knygoje „Aistrų našta“ 
išsakytą mintį, kad gyvenimas nėra 
nei blogas, nei geras – visų mūsų 
veiksmai yra persipynę tarsi kilimo 
raštai. Laisvai interpretuodama šią 
mintį, taip pat tam tikrą kultūrinę 
simboliką, autorė intuityviai kuria 
savitą raštų kalbą. Statiški šapaliu-
kai ir formai besipriešinantis smėlis, 
džiovinti augalai ir keletas tapybi-
nių potėpių, sukuriančių fono švie-
sokaitą, suvaldyti ir suderinti visi 
komponentai – tai, ko reikia, kad 
žiūrovas panirtų į nejaukias gyve-
nimo ir mirties, būties laikinumo ir 
trapumo, o gal cikliškumo ir amži-
nybės nuojautas.   

Šių minčių tęstinumą galima pa-
jausti ir naujoje ekspozicijoje. Abs-
trakcijos virsta simboliais (apskriti-
mai, stilizuotos pynės, kryžiukai ir 
trikampiai, baltiški gamtos stichijas 
primenantys ornamentai) tokiuose 
kūriniuose kaip „Vartai I, II“, „Ženklai 
akmeny“, „Diskas“. O simboliai 
tarsi dykumų miražai raibuliuoja, 
kinta. Tampa mirgančiu vandeniu 
ir nejaukiomis gilumomis, į kurias 
baugu nerti („Seklumos“, „Gelmė“, 

„Auštant“), byrančiais kopų keliu-
kais, čia pat pramintais ir užpusty-
tais vėjo („Pilka žemė“), atšiauriais 
ilgaamžiais kalnais ir nesuvaldomo-
mis upės vagomis („Kelias“, „Maži 
upeliai“). Medžiais, primenančiais 
akmeninius grafikos raižinius („Bė-
ganti naktis“, „Sala“) – lenkiamais 
ir skalaujamais visų šių stichijų, kol 
ir vėl susilieja į deformuotas geo-
metrines linijų, taškų ir brūkšne-
lių formas.

Kristinos Danilevičienės pa-
veikslų pamatą ne vienus metus 

sudarė minėti džiovinti augalai, 
gana plati spalvinė gama. Tačiau 
ilgainiui menininkės kūryba, atra-
dus savitą smėlio ir akrilo lakų tech-
niką, tapo abstraktesnė, panašesnė 
į grafiką. Spalvoti augalai užleido 
vietą smėliui ir monochrominiam 
koloritui, nudažiusiam autorės pa-
veikslų kompozicijas šaltais, niū-
riais žiemiškais atspalviais. Būtent 
tokį Danilevičienės gamtinį pasaulį 
Šlapelių muziejaus parodoje mes 
šiandien ir turime progą pamatyti – 
smėlio, vandens ir vėjo sukurptą, 
monumentalų, didingą ir pagar-
biai baugų, minimalistinį, išgry-
ninta forma ir techniniais štrichais. 

Parodoje „Pilka žemė“ įdomu 
patirti dviejų laiko tarpsnių su-
sidūrimą. Menininkės jungiama 
ženklų ir simbolių kalba, archaika 
dvelkianti estetinė raiška su moder-
niu, šiuolaikišku temų interpreta-
vimu visai neatrodo nuobodžiai ar 
bendrame meninio lauko kontekste 
atpažįstamai. Taip pat žvelgdama į 
autorės kūrinius labai greitai pa-
juntu stiprią emocinę įkrovą. Nu-
stembu, kaip įtaigiai menininkė 
geba pagauti gamtos sukuriamą 

Didžiausio Lietuvoje 
kultūros komplekso   
SODAS 2123 veiklos 
pradžia
Rugsėjo 9–12 d. savo veiklą pradėjo 
Lietuvos tarpdisciplininio meno 
kūrėjų sąjungos (LTMKS) inicijuo-
tas bei kuruojamas kultūros kom-
pleksas SODAS 2123 (Vitebsko g. 21 
ir 23, Vilnius). Šiomis dienomis ir 
iki pat rugsėjo pabaigos jame vyks 
performansai, koncertai, diskusijos, 
atviros menininkų studijos ir kiti 
renginiai. Dalį renginių bus galima 
stebėti ir virtualioje erdvėje. 

Kultūros kompleksas SODAS 
2123 – tai bendruomeniškumo ir 
savivaldos principais veikianti vi-
suomenei atvira erdvė. Joje buriasi 
per keliasdešimt įvairių sričių kul-
tūros kūrėjų ir tyrėjų, kurie ekspe-
rimentuoja, ieško netikėtų formatų 
ir reaguoja į naujausias kultūrines, 
socialines, geopolitines, ekologi-
nes aktualijas. Čia įkuriamos mu-
zikantų ir muzikos grupių repeti-
cijų erdvės, kino, dizaino, vizualiojo 

meno organizacijų būstinės, dau-
giau nei 30 įvairių sričių kūrėjų stu-
dijų; renginių, parodų ir diskusijų 
erdvės, įvairios dirbtuvės, kavinė, 
vieša kiemo-sodo erdvė, miesto 
daržas ir kt. Visi komplekse dir-
bantys kūrėjai yra atviri dalijimuisi, 
mokymuisi ir (pa)meistrystei, tad 
nuo šiol kompleksą SODAS 2123 

galima įrašyti į aktyviai veikiančių 
kultūrinių renginių erdvių žemė-
lapį. Kol kas kultūros kompleksas 
veiks per renginius, o ilgainiui, kei-
čiantis bei pildantis aplinkai, atvers 
duris ir kasdieniam lankymui.

Oficiali veikla prasideda daly-
vavimu tarptautiniame festiva-
lyje „Ars Electronica“ – viename 

seniausių meno, technologijų ir vi-
suomenės festivalių pasaulyje, nuo 
1979 m. kasmet vykstančiame Lince, 
Austrijoje. Jis kasmet sutraukia dau-
giau kaip 100 000 lankytojų iš viso 
pasaulio, tačiau šiemet dėl pan-
demijos išsiskleis per 120 lokacijų 
visame pasaulyje, kurios vadinsis 
sodais („Garden“): Vilnius, Tokijas, 

Kronika Seulas, Rio de Žaneiras, Los Andže-
las, Barselona ir kt.

Šių metų „Ars Electronica“ fes-
tivalio tikslas – išbandyti naujus 
hibridinės realybės modelius bei 
permąstyti, kaip susiburti didelėms 
žmonių grupėms ir dalyvauti kul-
tūros renginiuose tiek fizinėje, tiek 
virtualioje erdvėje. Todėl kartu su 
festivalio komanda buvo sukurta 
viso pastato (SODAS 2123) ir skvero 
aplink jį 3D projekcija, kurioje fes-
tivalio metu bus rodomi meno kū-
riniai ir vyks gyvos renginių trans-
liacijos internetu.

Komplekso SODAS 2123 įkūrėjas 
ir valdytojas – Lietuvos tarpdiscipli-
ninio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS). 
Projektą remia Vilniaus miesto savi-
valdybė, Lietuvos kultūros taryba, 
UAB „Jūrės medis“. Atsižvelgdami į 
kintančias renginių lankymo sąlygas 
ir lankytojų saugumą, organizatoriai 
kviečia atidarymo renginiuose lanky-
tis visą rugsėjo mėnesį. Išsami atida-
rymo renginių programa bus nuolat 
atnaujinama komplekso SODAS 2123 
socialiniuose tinkluose.

Pagal rengėjų inf.

emociją ir ją – tokią laikiną ir tra-
pią – įamžinti monumentalioje, 
kartais akmens pagrindą prime-
nančioje plokštumoje. 

Danilevičienė vos iš kelių pasi-
kartojančių linijų, smėlio ir akrilo 
lakų sukuria unikalius peizažus, 
ornamentines abstrakcijas ir jas 
papildo senų, nykstančių, apleistų 
pajūrio ir žmogaus būties daiktų 
fragmentais. Kai kur kūriniai 
įgauna realistines, geriau atpažįs-
tamų peizažų formas, kitur formos 
niveliuojasi, virsdamos į abstrak-
čias ir subtilias kalnų, jūros, kopų, 
upelių citatas.  

Žvelgiu į šias citatas ir prisimenu 
vienos grafikės neseniai išsakytus 
žodžius: „Idėjos sklando ore.“ Ne-
sutramdomos, didingos ir baugios 
gamtos motyvai pastaruosius keletą 
metų vis dažniau atsiranda skir-
tingų autorių – tapytojų, grafikų, 
keramikų – darbuose. Tai įdomu 
stebėti, o dar įdomiau – atrasti tuos, 
kurie šią gamtą kuria išskirtinai il-
gai ir taip savitai, kaip niekas kitas.

Paroda veikia iki rugsėjo 13 d.

Kristina Danilevičienė, „Maži upeliai“. 2018 m.

Kultūros kompleksas – SODAS 2123, Vitebsko g. 21, 23, Vilnius. Skenuotas vaizdas
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K i n a s

Artėja ankstyvojo kino festivalis 
„Pirmoji banga“. Šiemet jau penktą 
kartą rengiamas festivalis Vilniaus 

„Skalvijoje“ ir Kauno „Romuvoje“ 
vyks rugsėjo 17–29 dienomis. Apie 
šių metų festivalio ypatybes su jo 
rengėju archyvaru AleKSu GilAičiu 
kalbėjosi Brigita Bielskė. 

Su kokiu personažu iš šių metų 
festivalio programos norėtu-
mėte susitikti ir kodėl? 

Nors labiausiai džiaugiuosi retais 
ir sunkiai pasiekiamais programos 
filmais, į tokį „susitikimą“ norėčiau 
pakviesti personažą iš puikiai žino-
mos juostos – tai žudikas Hansas 
Bekertas iš Fritzo Lango filmo „M“ 
(Vokietija, 1931). Antrasis būtų Džo-
nas Alenas iš 1932-aisiais pasiro-
džiusio filmo „Dvi sekundės“ (rež. 
Mervyn LeRoy). Abu jie kažkuo pa-
našūs ir, aišku, skirtingi. Jei jau būtų 
galima rinktis, tikrai pasirinkčiau 
pažintį su to meto nusikaltėliais. 

Džoną Aleną įkūnija garsus ak-
torius Edwardas G. Robinsonas. 
Jo Džonas – neteisingai apkaltin-
tas naivus „bėdžius“, kuriam tiesiog 
labai nepasisekė. Džonas pamilsta 
moterį, kurios įsimylėti jam nede-
rėjo, ir viskas pradeda ristis kūliais 
dugnan. Nuostabu, kaip aktorius 
filme perteikia nuotaikų ir emo-
cijų vaivorykštę, o personažo gy-
venimas radikaliai apsiverčia. 

O jei grįžtume prie „M“, Han-
sas Bekertas, kurį suvaidino Pe-
teris Lorre, – kur kas paslaptin-
gesnis, niūresnis. Man įdomūs jo 
argumentai bei buvimas visuomenės 
autsaideriu. Bekertas žudo mažas 
mergaites, tačiau įdomiausia, kad 
žiūrėdami filmą mes beveik su juo 
susitapatiname. Langas meistriškai 
parodo, kaip kurti tokį neįprastą žiū-
rovo ir žudiko santykį. Bekertas – ir 
antagonistas, ir kartu protagonistas. 

Ar šiemet festivalio filmus sies 
kokia nors tema? Ar sudary-
dami programą tiesiog ieškote 
kino istorijai svarbių, retų 
filmų? 

Vienos konkrečios temos nėra. 
Bet šiais metais, šiek tiek kitaip nei 
pernai ar užpernai, kai itin koncen-
travomės į tai, kad filmai būtų įvai-
rūs ir kad kiekvienas skirtųsi nuo 
prieš tai buvusio žanru, kino mo-
kykla ir t.t., festivalyje atsirado kelios 
centrinės ašys: rodysime du nebylius 
gruzinų filmus ir du iš Pietų Ameri-
kos. Manau, šios centrinės ašys ne-
trukdo programai būti dar platesnei 
ir įvairesnei, mažiau eurocentristi-
nei. Žinoma, medalis turi dvi pusės 
ir dėl tokio programos sudarymo 
sprendimo susidūrėme su daugiau 
problemų, stengdamiesi gauti filmų, 
o dar ir COVID-19 pandemija šiuo 
klausimu tikrai nepadėjo. 

Su kokiais netikėtumais susi-
dūrėte ieškodami filmų kopijų?

Kad neprasmegtų užmarštin
Aleksas Gilaitis apie šių metų „Pirmąją bangą“ 

Šiemet daugiau nei įprastai filmų 
yra vis dar nerestauruoti, o tai reiš-
kia, kad viską derinti privalu tiesio-
giai su šalies nacionaliniu archyvu, 
saugančiu vienetines kopijas. Tiesą 
sakant, buvome net pasiruošę, kad 
kelių filmų nepavyks gauti, nes, pa-
vyzdžiui, Rusijoje ir Meksikoje ar-
chyvai tiesiog užsidarė. Su Rusijos 

„Gosfilmofond“ archyvu dirbti nie-
kada nebuvo lengva, bet per pande-
miją niekas neatsakydavo net į elek-
troninius laiškus, ryšys buvo visai 
nutrūkęs. Meksikoje situacija ana-
logiška – užtrukau beveik keturis 
mėnesius, kol gavau reikiamo žmo-
gaus el. pašto adresą ir jis galiausiai 
galėjo atsakyti į rūpimus klausimus. 
Neįtikėtina, kaip viskas vyko, juk no-
rint atsiųsti filmo nuotraukas, plakato 
kopijas ar suskaitmeninti patį filmą 
tenka eiti į archyvą, o jei archyvas už-
rakintas iki neaišku kada? Visi pro-
cesai truko tikrai labai ilgai. 

Ar tiesa, kad norite rodyti 
gruzinų filmą, kurio net patys 
šios šalies archyvarai dar nėra 
matę?

Vieno mūsų programos gruzinų 
filmo „Žužunos kraitis“ (rež. Siko 
Palandišvili, 1934) patys gruzinai 
neturi, vienintelė išlikusi jo kopija 
saugoma Rusijos „Gosfilmofond“. 
Gruzinų archyvarė, su kuria ben-
dravau, taip pat turėjo atvykti, ta-
čiau dėl aplinkybių teko atvykimą 
atšaukti, prašė, kad atsiųstume 
filmo peržiūros nuorodą, nes pa-
tys jo nėra matę. Festivalio žiūro-
vai turės tikrai unikalią progą pama-
tyti nebylų filmą iš juostos su gyvu 
akomponavimu. Neatsimenu, kad 
kas Lietuvoje būtų taip rodęs filmą 
pastaraisiais metais. „Žužunos kraitis“ – 
tikrai išskirtinai sudėtingas atvejis. 

Kas akompanuos šiam 
seansui?

Akompanuos jau gerai „Pirmo-
sios bangos“ žiūrovams žinomas 
pianistas Viktoras Orestas Vaguse-
vičius ir tikra nebyliojo kino akom-
panuotojų žvaigždė – perkusinin-
kas Frankas Bockius iš Vokietijos. 
Manau, kad šis filmas muzikantams 
yra vienas sudėtingesnių, nes itin 
retas ir mažai matytas. Net nežinau, 
ar Frankas jį yra matęs.

Minėjote, kad ir dėl Meksikos 
buvo sunkumų... 

Meksikietiška juosta „Moteris iš 
uosto“ („La Mujer del puerto“, rež. 
Arcady Boytler, 1934) – itin svar-
bus filmas Meksikos kino istorijai, 
jis buvo restauruotas 2013 metais. 
Tačiau Meksikos archyvas toli nuo 
Europos ir net skaitmeninę versiją 
parsisiųsti sudėtinga. Nežinau, ar 
Senajame žemyne per pastaruosius 
20–30 metų ji kada rodyta. Nors 
kelias sunkus, viliuosi, kad filmą 
pavyks parodyti Lietuvos žiūro-
vams. Galiu paminėti ir Australiją. 
Iš ten rodysime filmą „Vyriškis iš 

Kengarū“ („The Man from Kan-
garoo“, rež. Wilfred Lucas, 1920). 
Džiaugiuosi, kad pernai archyvi-
nio kino festivalyje Pordenonėje 
susipažinau su Australijos archyvo 
atstove, ji labai padėjo. Archyvų pa-
saulyje gyvas kontaktas, susitikimas 
akis į akį gali labai padėti ateityje. 
Regis, atsitiktinai sutiktas žmogus ir 
jo vizitinė kortelė vėliau atveria ne-
įtikėtinai plačius kino lobių klodus.  

Šie metai tikrai ypatingi – už-
sidarius sienoms, neliko ir 
galimybės keliauti po didžiuo-
sius archyvinio kino festivalius 
Europoje. 

Šių metų programą buvome susi-
darę dar iki pandemijos. Jau praėju-
sių metų pabaigoje žinojome visus 
filmus, kuriuos norėtume parodyti. 
Kitaip tariant, buvome gana ramūs, 
nes atlikome namų darbus. Tačiau 
galvojant apie ateinančių metų 

„Pirmąją bangą“ – viskas tikrai su-
dėtingiau. Namie tokių filmų kaip 
festivalyje tikrai nepasižiūrėsi. Bet 
ir žiūrėjimas nepalyginamas, kai esi 
salėje, skamba gyva muzika, išgirsti 
pasakojimą apie filmų kontekstą. 
Viliuosi, dar pavyks aplankyti bent 
vieną archyvinio kino festivalį iki 
2021-ųjų „Pirmosios bangos“. Bet yra 
dar vienas programos sudarytojas – 
Dmitrijus Gluščevskis, kuris ne kartą 
įrodė, kad jei aš kokio filmo nerandu, 
tai tikrai nereiškia, jog jo nėra. 

Minėjote, koks svarbus yra 
akompanavimas. „Pirmoji 
banga“ kasmet stebina įdo-
miais atlikėjais bei muzikan-
tais. Ko laukti šiais metais?

Toliau bendradarbiaujame su jau 
pažįstamais filmų akompanuotojais. 
Nuoširdžiai džiaugiamės vieninteliu 
svečiu iš Vokietijos – Franku Bockiusu. 
Tarp nebylaus kino akompanavimo 
elito jis kone vienintelis, profesiona-
liai grojantis būgnais, perkusija be-
veik visuose archyvinio kino fes-
tivaliuose. Taip pat džiaugiamės 
Viktoru Orestu Vagusevičiumi – jis 
iš tų pianistų, kurie dirba su mumis 
jau ne vienus metus. Manau, kad jis 
myli kiną, o tai labai svarbu. Per ati-
darymo filmą – Kotė Mikaberidzės 

„Mano močiutė“ (Gruzija, 1929) – 
kartu su juo gros ir Matas Samu-
lionis (saksofonas). Tęsiame bendra-
darbiavimą ir su kitu puikiu pianistu 
Pavelu Pavlosiuku. Festivalyje gros ir 
Kristupas Kmitas su Simona Zajan-
čauskaite. Tradiciškai bus ir animaci-
jos seansas, per kurį filmams akom-
ponuos Elžbieta Liepa Dvarionaitė. 

Papasakokite plačiau apie ani-
macijos seansą.

Bus rodomi filmai, sukurti iki 
1940-ųjų, kai didžioji dalis kino ani-
macijos buvo trumpi, 10–20 minu-
čių filmai. Šiais metais animacinių 
filmų veikėjai – JAV aukso amžiaus 
personažai Triušis Kvanka (Bugs 
Bunny), jūreivis Popajus, Peliukas 

Mikis ir kt. Tai animacijos klasika 
visai šeimai. 

Kino festivaliai dažnai atlie-
pia vienokį ar kitokį šių dienų 
realijų aspektą. Gal „Pirmosios 
bangos“ filmai taip pat rezo-
nuoja pandemiją? 

Pirmieji atėję į galvą filmai – jau 
minėti „Dvi minutės“ ir „M“, kal-
bantys apie visuomenę, ištiktą šoko. 
Jei prisiminsime Fritzo Lango „M“ 
atsiradimo aplinkybes ir tuo metu 
vyravusias nuotaikas, nieko keista, 
kad tai atsispindi ir filme. 3-iojo 
dešimtmečio Vokietijoje vykę žiau-
rūs nusikaltimai ir filme vaizduo-
jamos vaikžudystės – tai reakcija 
į realybę. „Dvi minutės“ sukurtas 
1932 m., Didžiosios depresijos me-
tais. Gal negaliu, o gal ir galiu ly-
ginti anuometinę ir šiandieninę JAV 
situaciją, kai abiem atvejais vyravo 
didesnė ar mažesnė neviltis. Žmo-
nės žino geresnio gyvenimo skonį, 
nes gyveno ir iki krizės, bet dabar 
artėjama prie „dugno“. Nedarbas, 
benamystė, skurdas ir nepriteklius 
varo žmones į neviltį. Tad žvelgiant 
iš šios perspektyvos abu filmai sa-
votiškai atliepia ir šiandienos nuo-
taikas. Taip jau išeina, kad kiekvie-
nais metais rodome filmus, kurie 
yra niūrūs, depresyvūs, dramatiški, 
nes visais laikais tokie filmai su-
laukdavo daugiau kritikų dėmesio, 
apdovanojimų. Kino istorijoje, re-
gis, komedijos ne tokios svarbios.

Kokių žanrų filmus bus galima 
pamatyti festivalyje? 

Šiemet pristatome pirmąjį moks-
linės fantastikos filmą festivalio is-
torijoje. Tai britų juosta „Tunelis“ 
(„The Tunnel“, rež. Maurice Elvey, 
1935) pagal 1911 m. pasirodžiusią 
vokiečių rašytojo Bernhardto Kel-
lermanno knygą. 1934-aisiais ją 
ekranizavo vokiečiai, o 1935-aisiais 
pasirodė britų versija. Vokiška ver-
sija tarpukariu buvo rodoma ir Lie-
tuvoje. Tai pasakojimas, primenan-
tis propagandinius filmus apie tai, 
kaip didžiulis statybų projektas – trau-
kinių tunelis per Atlantą iš Didžiosios 
Britanijos į JAV – pagerina visuome-
nės gyvenimą. Tada tai buvo tikra 
utopija ir mokslinė fantastika. Dar 

parodysime ir filmą apie superhe-
rojus „Filibusė“ („Filibus“, rež. Ma-
rio Roncoroni, 1915), kuris šiek tiek 
primena lietuviams gerai žinomą 
prancūzišką Fantomaso istoriją. Tai 
nuotykių filmas apie moterį, kuri api-
plėšinėja turtuolius, skraido dirižabliu. 
Aišku, ji su kauke ir labai paslaptinga. 
Filmas stebėtinai nebanalus ir kartu 
feministinis. 

Ką rekomenduotumėte pa-
žiūrėti labai užsiėmusiam 
žmogui? Kas šių metų „Pirmo-
sios bangos“ repertuare žavi 
labiausiai? 

Apie daugumą rekomendacijų 
prieš tai jau trumpai užsiminiau. 
Bet dar nepapasakojau apie Wilf-
redo Lucaso filmą „Vyriškis iš Ken-
garū“. Tai nuotykių veiksmo juosta, 
kuri padeda susipažinti su australų 
nebyliuoju kinu. Australijos kinas 
iki 1918–1919 m. buvo gana primi-
tyvus, būtent šis režisierius, atvykęs 
iš Holivudo ir Australijoje sukūręs 
tris filmus („Žmogus iš Kengarū“ – 
vienintelis išlikęs iki šių dienų) pra-
dėjo „Australų Holivudo“ manierą. 
Filmas šiek tiek primena tradicinius 
amerikiečių vesternus, nors, savaime 
suprantama, egzotiška Australija pri-
deda savų kontekstų. Režisierius pri-
sikalbino filme vaidinti to meto Aus-
tralijos sporto žvaigždę – boksininką 
Rexą „Snowy“ Bakerį. Neilgai trukus 
Bakeris kartu su didžiąja šio filmo kū-
rimo grupės dalimi persikėlė į JAV, 
kur tęsė aktoriaus karjerą. 

Pietų Amerika, Gruzija, Aus-
tralija... „Pirmosios bangos“ 
žiūrovai gali pakeliauti po visą 
pasaulį.

Kalbant apie „Pirmosios bangos“ 
idėją ir viziją, bandome koncentruo-
tis į tuos filmus, kurie labiau pa-
miršti kino istorijoje, ir, beje, dažnai 
visai nepelnytai. Žiūrėdami ieškome 
sudėtingesnių (ir sudėtingiau gau-
namų) filmų ir taip bandome pasa-
kyti, kad yra kur kas didesnis kino is-
torijos kontekstas nei „Vikipedijoje“. 
Kino istorijos vadovėliuose matome 
neteisybę. Galbūt net ne neteisybę, 
bet kad ta istorija kur kas didesnė, 
nei galime rasti prieinamos informa-
cijos, kuri, deja, sminga užmarštin.

Kadras iš filmo „Dvi sekundės“
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K i n a s

Keliskart atidėta dėl pandemijos, šį 
savaitgalį Lietuvos kino teatruose 
pagaliau įvyks Niki Caro filmo 

„Mulan“ (JAV, Kanada, Honkon-
gas, 2020) premjera. Iš Naujosios 
Zelandijos kilusi režisierė perkėlė 
į ekraną vieną populiariausių kinų 
legendų apie narsiąją Mulan, kuri 
užima sergančio tėvo vietą kariuo-
menėje. Caro filmas – pirmoji vai-
dybinė legendos versija, režisierė at-
siribojo nuo ankstesnio animacinio 
filmo, nors ir jos pasakojimas apie 
Mulan skirtas jauniesiems žiūro-
vams, pirmiausia žiūrovėms. Kartu 
tai įspūdingas wuxia estetikai išti-
kimas reginys, kurį būtina žiūrėti 
kino teatre. Mulan suvaidino Yifei 
Liu, o pagrindinę jos priešininkę, 
piktą burtininkę, – geriausiai pa-
saulyje žinoma kinų aktorė Gong Li, 
kurios vaidmenys neatsiejami nuo 
Penktosios kartos režisierių Zhang 
Yimou ir Chen Kaige filmų „Rau-
donasis gaolianas“, „Šanchajaus tri-
ada“, „Pakabinkite raudoniuosius 
žibintus“, „Imperatorius ir žudikas“ bei 
daugelio kitų, jau kino klasika vadi-
namų kūrinių. Pateikiame aktorės po-
kalbio su Mariola Wiktor, išspausdinto 
žurnale „Zwierciadlo“, fragmentus.

Girdėjau, kad „Mulan“ – mėgs-
tamiausia Jūsų vaikystės isto-
rija. Tačiau Kinijoje ši „Walt 
Disney“ studijoje sukurta „Mu-
lan“ versija sutikta labai piktai, 
nes esą pernelyg nutolusi nuo 
originalo. Ar Jūsų tai netrikdo?

Ne. Juolab kad filme vaidinu 
veikėją, kurios atitikmuo originale 
yra vyras. Priešingai nei garbinga ir 
rami pagrindinė herojė, mano vai-
dinama veikėja sudėtingesnė. Nie-
kad nesu vaidinusi tokios žiaurios 
personažės, tačiau filmo pabaigoje 
žiūrovai supras, kodėl ji tokia.

Nesu garsenybė ir tuo didžiuojuosi 
Gong Li apie „Mulan“ ir save

Kinai mano, kad ši „Mulan“ 
versija – tik efektingas kultūri-
nių stereotipų rinkinys užsie-
nio žiūrovams. 

Kinai turi teisę nepriimti filmo, 
bet tai nereiškia, kad jie yra teisūs. 
Šio filmo pagrindas – kinų legenda 
apie kovotoją Hua Mulan, kuri per-
sirengusi vyru užėmė tėvo vietą 
Šešių dinastijų laikotarpio kariuo-
menėje. Tačiau režisierė Niki Caro 
pasakoja šią istoriją Vakarų požiū-
riu, ir manau, kad tai gerai. Kine 
juk svarbu ne tiksliai atkurti tikrovę, 
bet originaliai į ją pažvelgti. Kažkas 
parašė, kad Mulan elgiasi kaip eu-
ropietė ar amerikietė. Aš nesutinku. 
Manau, kad herojės protas, jos su-
manumas, ištikimybė sau neprieš-
tarauja kinų tradicijai.

Ar nejaučiate diskomforto, ky-
lančio iš stiprių sąsajų su tra-
dicija ir naujumo siekio?

Kai Holivude koks nors režisie-
rius man siūlo suvaidinti stereo-
tipinę kinę arba kitokią azijietę, 
kuri narsiai kovoja ir greit miršta, 
manęs tai visiškai nedomina. Šiuo 
atveju taip nebuvo. Vaidmuo turi 
atskleisti mano galimybes. Būtent 
todėl nesutikau vaidinti Bondo 
merginos filme „Rytojus niekada 
nemiršta“, nes tai buvo ne pilna-
kraujis personažas, o tik dekora-
tyvus elementas – mergina, lau-
kianti, kad ją išgelbėtų. Bet jei 
kalbame apie tradiciją, siūlau 
imti iš jos tai, kas vertinga, ir ne-
būti jos vergais. Džiaugiuosi, kad 
mano filmai stato tiltus tarp kul-
tūrų. Žmonės Vakaruose dažniau-
siai pastebi neigiamas mūsų kul-
tūros puses, bet joje yra ir daug 
teigiamų dalykų. Kinija – didžiu-
lių skirtumų šalis, tad lengva pa-
tekti į stereotipų spąstus.

Jūsų herojės – drąsios mote-
rys, jos nepriima primetamų 
apribojimų. Įtariu, kad būtent 
nepriklausomybė ir yra tas 
bruožas, kuris sieja Jus ir Jūsų 
herojes. 

Gyvendama paraleliniuose pasau-
liuose – Kinijos ir Vakarų, laikui bė-
gant suvokiau, kad turiu liautis gal-
voti, ką žmonės apie mane kalba, kad 
turiu įgyti drąsos gyventi taip, kaip 
noriu. Dabar geriau kontroliuoju ir 
savo jausmus, ir vaidybą. Manęs jau 
niekas nebesužeis, nesirengiu kovoti 
dėl to, kad žiūrovai mane mylėtų. 
Nesu garsenybė ir tuo didžiuojuosi.

Pamenu, kiek daug kontro-
versijų Kinijoje sukėlė Jūsų 
vaidmuo Robo Marshallo me-
lodramoje „Geišos išpažintis“. 

Mes su Zhang Ziyi vaidinome 
japonų geišas. Tai sukėlė pasipik-
tinimo bangą ir Kinijoje, kur tvir-
tinta, kad padarėme gėdą tėvynei, 
ir Japonijoje, kur aiškinta, kad kinų 
aktorės negali įtikinamai suvaidinti 
japonių. Taip pasireiškia prietarai. 
Laimė, moku su tuo tvarkytis.

Ar visada norėjote būti 
aktorė? 

Šeimoje esu jauniausia iš penkių 
vaikų. Gyvenome provincijoje, tė-
vas buvo ekonomikos profesorius, 
motina – mokytoja. Vaikystėje mė-
gau dainuoti ir šokti. Norėjau tapti 
darželio auklėtoja ir mokyti vaikus 
muzikos, aktore tapau atsitiktinai. 
Mokytoja pasiėmė mane kartu į te-
levizijos šou. Šio reginio režisierė 
davė man mažytį vaidmenį. Pati-
kau jai, išgirdau, kad esu natūrali. 
Ji ir įtikino mamą užrašyti mane 
į Pekino dramos mokyklą. Plana-
vau būti teatro aktorė, apskritai 
nesvajojau apie kiną, bet kai 9-ojo de-
šimtmečio pabaigoje pradėjau ben-
dradarbiauti su Zhang Yimou, ki-
nas įtraukė. 

Buvau pirmoji kinų aktorė, ga-
lėjusi išvažiuoti į festivalius Va-
karuose. Kai studijavau Pekine, 
studentams buvo draudžiama fil-
muotis, tad pirmąjį jo ir mano filmą 

„Raudonasis gaolianas“ filmavome 
per atostogas. Vaidinau merginą, 
kuri priverčiama tekėti už turtingo 
raupsuotojo. Kai jis miršta, mano 
herojė pati pradeda lemti savo li-
kimą. Zhangas suteikė daug lais-
vės aktoriams, pasitikėjo jų kūry-
biškumu, jo dėka supratau, kas yra 
kino menas.

Kaip Jus dabar vertina 
Kinijoje?

Kinų gerbėjai skiriasi nuo vaka-
riečių. Kinijoje daug žmonių mane 
tikrai myli ir domisi mano gyve-
nimu, bet toje meilėje visada yra 
krislas pavydo. Čia ir slypi skir-
tumas. Vakaruose žmonės linkę 
žavėtis tais, kuriems pasisekė, o 
Kinijoje tokie žmonės dažniau-
siai žadina pavydą. Vakarų spauda 
laikosi tam tikrų standartų, kinų – 
ne tokia mandagi. Kita vertus, už-
sienyje sulaukiau pasisekimo daug 
anksčiau, nei kinų žiūrovai suži-
nojo mano pavardę. Mat cenzūra 
neleido rodyti daugelio filmų, ku-
riuose vaidinau. Dabar esu laikoma 
pradininke kovos su požiūriu, kad 
kinų moteris turi būti pasyvi ir nuo-
lanki. Manau, kad esu šiuolaikiška, 
stipri. Į kiekvieną savo vaidmenį 
perkeliu dalį tokios kinės įvaizdžio. 

Ar planuojate likti Holivude?
Nemanau, kad turėčiau visam 

laikui kurtis Holivude. Dabar grei-
čiau Holivudas artėja prie Kinijos, 
rašoma vis daugiau įdomių sce-
narijų kinėms ir moterims iš kitų 
Azijos šalių. Dar prieš dvidešimt 
metų Azijos moterys amerikiečių 
filmuose dažniausiai būdavo tik 
efektingi papuošalai.

Jei reikėtų išskirti vieną savo 
bruožą, kuris nulėmė Jūsų pro-
fesinę sėkmę, kas tai būtų?

Užsispyrimas. Esu užsispyrusi 
aktorė. Imuosi tik tų vaidmenų, 
kurie man atrodo svarbūs. Nebi-
jau rizikos ir klaidų, nekenčiu lėkštų 
personažų. Didžiuojuosi tuo, kad 
esu žinoma užsienyje. Tai įrodymas, 
kad mano užsispyrimas pasiteisino.

Parengė K. R.

Pagrindinės VDFF         
programos filmai          
skatins diskusijas

Rugsėjo 24 – spalio 4 d. „Skalvijos“ 
kino centre vyks 17-asis Tarptauti-
nis Vilniaus dokumentinių filmų 
festivalis (VDFF). Pagrindinės pro-
gramos filmai žada skatinti disku-
sijas ir apmąstymus. 

Pagrindinę programą šiemet su-
daro septyni įvairios nuotaikos ir 
temų filmai. Didžiąją jų dalį festi-
valio metu bus galima pamatyti ir 
neseniai pristatytoje „Skalvijos“ vir-
tualioje salėje.

„Vadovaujamės keliais kriterijais. 
Ieškome aukšto lygio režisūros, taip 
pat svarbu originali idėja ir pasi-
rinkta forma. Žinoma, galvojame 
ir apie aktualumą – siekiame, kad 
nagrinėjamos temos būtų įdomios 
Lietuvos žiūrovams. Neišvengiame 
ir subjektyvumo, kurį padiktuoja 

Anonsai programos sudarytojų patirtis, in-
tuicija ir asmeninis skonis“, – sako 
viena iš programos sudarytojų 
Vilma Levickaitė.

Žurnalo „Esquire“ vienu svarbiau-
sių šių laikų dokumentikos kūrėjų 
pavadintas JAV režisierius Alexas 
Gibney filme „Pilietis K“ („Citizen 
K“) pasakoja apie Michailą Chodor-
kovskį ir jo kelią nuo turtingiausio 
Rusijos žmogaus iki V. Putino priešo, 
kalinio ir priverstinio emigranto. 
Kartu „Oskaro“ laureatas atskleidžia 
šiuolaikinės Rusijos istoriją.

Nyderlandų režisierė Oeke Ho-
ogendijk filme „Mano Rembrantas“ 
(„My Rembrandt“) kviečia permąs-
tyti žmogaus ir meno kūrinio santykį. 
Ji praskleidžia Rembrandto kūrybos 
kolekcininkų, restauratorių ir pre-
keivių pasaulio uždangą. Čia verda 
aistros, Luvro ir Amsterdamo muzie-
jai konkuruoja dėl teisės įsigyti porą 
meistro paveikslų, o didžiausią kolek-
ciją turintis verslininkas prisipažįsta 
bučiavęs Rembrandto tapytą moters 
portretą į lūpas. 

Nuoširdžią mažyčio Graikijos 
kaimelio gyventojų kasdienybę 
atskleidžia Marianna Economou. 
Filme „Kai pomidorai išgirdo 
Vagnerį“ („When Tomatoes Met 
Wagner“) ne tik degustuojami po-
midorų receptai, bet ir nuolat ieš-
koma naujų gausesnio derliaus ga-
limybių. Režisierė perkelia žiūrovą 
ten, kur džiaugiamasi kiekviena 
gyvenimo akimirka ir nostalgiškai 
žvelgiama į senąją Graikijos kartą.

Subtili ir intymi odė draugys-
tei – Heidi Hassan ir Patricios 
Pérez Fernández filmas „Kuž-
dantys laiškai“ („In a Whisper“). 
8-ajame dešimtmetyje jos abi augo 
Kuboje, vėliau studijavo kino 
meną. Pabėgus iš Kubos, jų ke-
liai išsiskyrė. Po daugybės metų 
jos vaizdo laiškais pasakoja apie 
ambicijas kurti, emigraciją, kūną 
ir meilę. Meistriškai iš dvidešimt 
metų kaupto vaizdo archyvo su-
montuotas filmas buvo pripažin-
tas geriausiu Amsterdamo doku-
mentinių filmų festivalyje (IDFA). 

Alexis Delgado Búrdalo filmas 
„Tai filmas apie mane“ („This 
Film is About Me“) primena mįslę. 
Įspūdingos išvaizdos aktorė kali už 
žmogžudystę, kadaise ji buvo dai-
lininko mūza. Dabar Renata kartu 
su režisieriumi kuria filmą. Tele-
fonu jie svarsto, ko filme nereikėtų 
praleisti, bando filmą kaip antklodę 
traukti į savo pusę: aktorė linkusi 
vaidinti ir sukurti save, režisierius 
nori įlįsti į jos sielą. „Nepaisant su-
varžymų ir sunkumų kalėjime, fil-
mavome tvirtai ir ryžtingai. Mūsų 
laikas buvo ribotas, suvokėme, kad 
jis greit baigsis. Tačiau filmavome 
apsėsti keisto laisvės ir žaismės po-
jūčio. Tokio jausmo nebuvau pa-
tyręs nuo vaikystės“, – sako filmo 
autorius.

Ispanų režisierė Nuria Giménez 
žiūrovus įtrauks į stilingą pasako-
jimą „Mano meksikietiškas ries-
tainis“ („My Mexican Bretzel“). 
Ji meistriškai manipuliuoja žiūro-
vais ir tik pabaigoje paaiškėja, ko-
kiu mastu. 

Kanados režisierius Jeanas-
François Lesage’as žiūrovams pri-
mena, kad gyvenimas yra nuola-
tinio susitaikymo su praradimais 
procesas. „Odė pamestai pirštinei“ 
(„Prayer for a Lost Mitten“) nuke-
lia į Monrealio transporto radinių 
skyrių, kur žmonės ateina ieškoti 
pamestų daiktų. Vėliau jie atveria 
savo namų duris ir dalijasi minti-
mis apie kitus brangius praradimus, 
pavyzdžiui, mirusius artimuosius ar 
nutrūkusius santykius. „Pagrindinė 
mano kūrybos mintis ta, kad doku-
mentinio filmo subjektu gali tapti 
bet kas. Visi turi ką nors įdomaus 
papasakoti. Tereikia laiko išklau-
syti“, – sako režisierius.

Tarptautinis Vilniaus dokumen-
tinių filmų festivalis vyks rugsėjo 24 – 
spalio 4 d. „Skalvijos“ kino centre, spa-
lio 2–4 d. Kaune ir spalio 9–11 d. 
Klaipėdoje. Daugumą filmų festi-
valio metu bus galima pamatyti ir 

„Skalvijos“ virtualioje salėje. 

„Skalvijos“ inf. 

Gong Li filme „Mulan“
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K i n a s

Živilė Pipinytė

Kelionei į kino teatrą – pirmyn 
atgal – sugaišau beveik valandą. 
Christopherio Nolano filmas „Te-
net“ (JAV, 2020) trunka dvi su puse, 
dar maždaug pusę – reklama prieš 
seansą. Pusės dienos ir nebėra, nors 

„Tenet“ žiūrėti verta, be abejo, tik 
kino teatre. Tačiau atmintyje liks 
gal tik kelios scenos, keli kadrai ar 
žodžiai. Keista, kad taip kruopš-
čiai buvo slepiamas filmo siužetas. 
Jis paprastas. Toks pat paprastas ir 
pagrindinis bevardis filmo herojus, 
CŽV agentas, kurį vaidina Johnas 
Davidas Washingtonas. Agentas 
gelbsti žmoniją nuo ekologinės 
katastrofos, kuri dar tik įvyks atei-
tyje, nors iš tikrųjų suriša į kelias 
puses iškart krypstantį siužetą. Bet, 
regis, Nolanui ir nereikia sudėtingų 
herojų, nes svarbiausia – begalinis 
vaizdo atrakcionas, kuriame mušty-
nės, gaudynės, katastrofos, nelabai 
motyvuoti, užtat gausūs efektingi 
veiksmo posūkiai ir kaip kalei-
doskope besimainantys miestai ir 
veidai. 

„Tenet“ prasideda Kijevo operos 
teatre, persikelia į Londoną, paskui 
į Mumbajų, Oslą, Vietnamą, Nea-
polį, o viena ilgiausių ir sudėtin-
giausių scenų filmuota Taline. Čia 
žiūrovų akyse keliasdešimt minučių 

vyksta tai, apie ką visą filmą kalba 
jo veikėjai ir kas, regis, labiausiai 
domina filmo režisierių ir scenaristą 
Nolaną, – tai laiko inversija, jo entro-
pija, paralelinio pasaulio galimybė. 

„Tenet“ – žodis palindromas, kuris 
skamba taip pat skaitant iš abiejų 
pusių, bet ir filmas – savotiškas pa-
lindromas, kurio siužetas taip pat 
gali prasidėti nuo pabaigos... Vei-
kėjai peržengia subjektyvios rea-
lybės ribas, leidžia filmo kūrėjams 
tiesiogine to žodžio prasme atsukti 
vaizdą ir rodyti, kaip kulkos grįžta 
į ginklą ar žmonės juda atgal. Žai-
dimai su laiku, suteikiantys filmui 
formą, – mėgstamas Nolano triukas, 
beje, ir padėjęs jam išgarsėti pasau-
lyje, kai 2000-aisiais pasirodė fil-
mas „Memento“. 

Agentui padeda MI-6 bendra-
darbis Nikas. Šis Roberto Pattin-
sono suvaidintas veikėjas yra daug 
šiltesnis ir žmogiškesnis už zombį 
primenantį pagrindinį veikėją ir pa-
deda šiam gelbėti anglų aristokratę 
Ket (Elizabeth Debicki). Dailėtyri-
ninkę Ket šantažuoja jos vyras – rusų 
oligarchas Andrejus. Būtent jis yra 
didžiausias filmo piktadarys, atei-
ties naikintojas, įsikūnijęs blogis. 
Kennethas Branagh neslėpdamas 
pasitenkinimo vaidina dostojevs-
kišką personažą, kurio motyvai 
bent jau aiškūs. Andrejus užaugo 
įslaptintame mieste Sibire, kur buvo 

gaminamas atominis ginklas. Jis 
pardavė savo sielą, kad išgyventų. 
Ateitis nebetenka prasmės, nes Ket 
jo nebemyli. Tai lyg ir gali paaiš-
kinti siužetą, nors Nolanui Ket vis 
dėlto yra tik bevalė, nelaiminga 
tradicinio kino herojė, kurią rei-
kia gelbėti. Užtat Ket iškart primena 
Hitchcocko blondines: kostiumėliai, 
šukuosenos, net paveikslų galerija, 
kurioje ji dirba, sukelia daug aso-
ciacijų. Beje, antroji filmo veikėja 
moteris taip pat neperžengia stereo-
tipų. Nors ginklų prekiautoja Prija 
(Dimple Kapadia) ir intelektualesnė 
už ją supančius vyrus, ji tokia pat 
beširdė. 

Postmodernistinės užuominos, 
palyginimai su saspenso meistro 
ir apskritai klasikiniu kinu – vis 
dėlto ne Nolano naudai. Jis lyg ir 
prisimena garsųjį Hitchcocko po-
sakį, kad filmas turi prasidėti ka-
tastrofa, o paskui įtampa tik auga, 
tačiau po katastrofos Kijevo ope-
ros teatre Nolanas auginamą įtampą 
perkrauna tokia gausybe detalių, 
mokslinių terminų ir personažų, 
kad augti lyg ir nebelieka galimy-
bių. Prisiminimus apie Hitchcocką 
žadina ir filmo finalas: Nolanas 
bando panaudoti „Lango į kiemą“ 
realaus laiko ištempimo efektą, bet 
Hitchcocko filme, kai fotografas 
blykste apakina pas jį atėjusį žu-
diką, tai tampa metafora ir trunka 

nepalyginamai trumpiau, o „Tenet“ 
finale toks ištęstas laikas tik priki-
šamai įrodinėja režisieriaus meis-
trystę, tampa dar vienu Nolano 

„pasirodymu“. 
Nolanas, regis, neslepia kuriantis 

naujo šaltojo karo estetiką. Grėsmė 
pasauliui „Tenet“ ir vėl kyla iš Ru-
sijos. Nolanas, be abejo, domisi 
Rusijos politikos ir oligarchų gy-
venimo realijomis – neatsitiktinai 
filme atsiranda Talinas, Kijevo ope-
ros teatrą užgrobę teroristai žiūro-
vus užmigdo nuodingomis dujomis, 
o „paveikslų uostas“ asocijuojasi su 
panašiu Monake, kur savo lobius 
saugo rusų oligarchai ir dėl kurio 
netyla skandalai. Tačiau panašias 
taiklias užuominas užgožia nesibai-
giantis kino atrakcionas, skraidymo 
aparatų, automobilių, kulkų gau-
desys ir mokslo teorijos, kuriomis 
žongliruoja filmo veikėjai. Įtariu, 
jos sumanytos tam, kad žiūrovai 

Paralelinėje tikrovėje 
Nauji filmai – „Tenet“

laužytų galvą ir nematytų akivaiz-
džių siužeto skylių, nors operato-
rius Hoyte van Hoytema dažnai su-
geba jas pridengti kadre tvyrančia 
dviprasmiška atmosfera. Nolanas 
nori pritrenkti žiūrovą savo pa-
saulio begalybės vaizdiniu – jis tai 
jau darė „Pradžioje“ (2010), „Tarp 
žvaigždžių“ (2014) ir net „Diun-
kerke“ (2017).

Išėjusi iš salės prisiminiau rug-
sėjo pradžioje mirusio amerikie-
čių antropologo ir anarchisto Da-
vido Graeberio pasvarstymus apie 
beprasmišką darbą. Jis teigė, kad 
milijonai žmonių šiuolaikiniame 
pasaulyje užsiima bullshit jobs, t.y. 
tokiais darbais, kurie neturi jokios 
prasmės, neduoda pasauliui jokios 
naudos, o kartais – net daro žalą 
ir paprastai neteikia visiškai jokio 
džiaugsmo. „Tenet“ ar bent jo žiū-
rėjimas palieka panašų įspūdį.

„Tenet“

Sprendimai ir pasekmės

Pilnametražis trisdešimtmečio 
dano Gustavo Möllerio debiutas 

„Kaltė“ („LRT Plius“, 17 d. 21.33) 
pritvinkęs įtampos. Ne vieno fes-
tivalio žiūrovus sužavėjusio filmo 
veiksmas neperžengia uždaros pa-
galbos telefono būstinės sienų, o 
pagrindinis veikėjas – policinin-
kas Asgeris (Jakob Cedergren) – 
visą filmą kalba telefonu. Jis neturi 
laiko svarstyti gėrio ir blogio pro-
blemų, nes jas sprendžia kiekvieną 
akimirką priimdamas sprendimus. 
Savaime suprantama, sprendimai 
gali būti ir klaidingi. 

Iš pradžių vakaras niekuo ne-
siskiria nuo kitų. Asgeris nekan-
triai laukia pamainos pabaigos, ir 
susierzinimas vis didės, kol jis iš-
girs panikos apimtos moters balsą. 
Ją pagrobė, mašina važiuoja neži-
noma kryptimi, o namie viena likusi 
dukrelė... Kai ryšys staiga nutrūks, 
Asgeris turės pasikliauti tik savo in-
tuicija, patirtimi ir telefonu. 

Vis dėlto žiūrėdamas „Kaltę“ ne-
galėjau pabėgti nuo kito panašaus 
filmo – Steveno Knighto „Loko“, 
kuriame Tomo Hardy herojus naktį 
važiuoja automobiliu ir kalbasi te-
lefonu. Nuo to, kokį sprendimą 
jis priims, priklausys šeimos liki-
mas ir jo karjera. „Kaltės“ veikėjo 

Rodo TV

problema iš pradžių neatrodo as-
meniška, jos pobūdis labiau detek-
tyvinis nei moralinis, nors Mölleris 
ir parengė netikėtą siužeto posūkį. 
Nepaisant kelių dramaturginių 
duobių, „Kaltė“ prikausto prie 
ekrano. Juk kartais užtenka veido, 
kuriame atsispindi visas buvimo 
žmogumi pragaras. 

Detektyvinė istorija – ir Thomo 
Jahno komedija „Einšteinas“ (TV3, 
16 d. 22 val.). Jos herojus – garsiojo 
fiziko proproanūkis, sergantis ge-
netine Huntingtono liga, kuri pasi-
reiškia judesių ir psichikos sutriki-
mais bei abejingumu. Feliksas (Tom 
Beck) žino, kad laiko liko nedaug, 
ir skuba baigti mokslinį darbą. Jis 
miega tik tris valandas per parą, o 
norėdamas palaikyti jėgas, vartoja 
įvairius uždraustus preparatus. Dėl 

to Feliksu susidomi policija. Kad iš-
vengtų kalėjimo, jis priverstas tapti 
nusikaltimų tyrėjų „konsultantu“.

Dano Gilroy’aus dramos „Vidinis 
miestas“ (LNK, šįvakar, 11 d. 01.35) 
herojus yra advokatas. Romanas Iz-
raelis (Denzel Washington) – kuklios 
advokatų kontoros „smegenys“ ir 
informacijos centras. Kai kontora 
įsilieja į didžiulę advokatų firmą, 
Romanas jaučiasi svetimas, pridaro 
klaidų ir ryžtasi neeiliniam žings-
niui – pats save paduoda į teismą.  

Kino kūrėjai mėgsta pasinaudoti 
žinomais vardais, bet daugiausia jų 
sutiksime biografiniuose filmuose. 
Joe Berlingerio filmas „Žavusis žu-
dikas Tedas Bandis“ (TV1, 13 d. 
21 val.) pasakoja apie žudiko ma-
niako, psichopato, nekrofilo, ka-
nibalo Tedo Bundy santykius su 

nieko neįtariančia jauna mergina. 
Jai patiko šis žavus, nepriekaištingai 
bendrauti su moterimis mokantis 
vyras, kurio kaltę ji ilgai neigė, bet 
vėliau pati įdavė policijai. Bundy 
teismas vyko 1979-aisiais, jį trans-
liavo nacionalinė televizija. Mir-
ties bausmė Bundy buvo įvykdyta 
1989 m., bet iki šiol jis yra vienas 
populiariausių JAV žudikų, apie jį 
nuolat kuriami filmai. Šis – vienas 
naujausių. „Žavusis žudikas Tedas 
Bandis“ sukėlė nemenką pasipik-
tinimą, mat ne vienam kilo įspū-
dis, kad Berlingeris romantizuoja 
žiaurų žudiką ir taip įžeidžia aukų 
atminimą, juolab kad Bundy filme 
suvaidino gražuoliukas Zacas Efro-
nas. Nors studentas juristas Bandis 
depresijos apimtą Elizabet (o kartu 
ir žiūrovus) pakeri nuo pirmų kadrų, 
tampa puikiu įtėviu jos vaikui, fil-
mas ne toks paprastas, kaip gali pa-
sirodyti. „Žavusis žudikas Tedas 
Bandis“ pamažu virsta romantine 
komedija, bet jis sumanytas taip, 
kad Bandį teistų būtent žiūrovai, 
kad jie suprastų, koks patrauklus 
gali būti absoliutus blogis.

Stepheno Kingo gerbėjai blogį 
įsivaizduoja šiek tiek kitaip. Niko-
lajaus Arcelio „Tamsusis bokštas“ 
(LNK, 13 d. 22 val.) – viena iš gau-
sių šio rašytojo kūrinių ekranizacijų, 
teigianti, kad mūsų pasaulis – ne 
vienintelis iš egzistuojančių. Jame 
gyvena mirtini priešai Rolandas 
Diskeinas (Idris Elba) ir Valteris 
O’Dimas (Matthew McConaughey). 

Jų kova amžina, nes jos tikslas Tam-
susis bokštas – paskutinė visatos 
viltis. Be jo visur įsigalės chaosas. 
Keista, bet dažnai savo knygų ekra-
nizacijas kritikuojantis Kingas dar 
prieš premjerą pradėjo reklamuoti 
šį filmą. Kritikai jo susižavėjimo 
nesuprato. 

Aktoriaus ir režisieriaus Beno 
Afflecko „Nakties įstatymas“ (LNK, 
14 d. 22.30) sukurtas pagal taip pat 
populiaraus rašytojo Denniso Le-
hane’o romaną. Tai melancholiška 
ir nostalgiška retro drama, nukel-
sianti į 3-iąjį dešimtmetį. Bostono 
policininko sūnus ir Pirmojo pa-
saulinio karo veteranas Džo (pats 
Affleckas) Europos karo laukuose 
prarado visas iliuzijas. Jis gali išgy-
venti dviem būdais: arba pažeisda-
mas įstatymą, arba apsimesdamas, 
kad jį gina. Džo pasirenka pirmąjį, 
tampa butlegeriu. Likimas iš niū-
raus Bostono nuves Džo į saulė-
tąją Floridą ir pavers jį įtakingu 
nusikaltėliu. 

„Nakties įstatymas“ – gangsterių 
drama, bet Džo istorija savaip pri-
mena parabolę. Protagonistas savo 
kelyje sutinka laisvę, tikėjimą, meilę 
(gyvenimo moterų pavidalu), o Džo 
tėvo išmintis pabrėžia: „Tai, ką in-
vestuojate, visada sugrįžta, bet ne 
taip, kaip jūs to laukėte.“ 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Žavusis žudikas Tedas Bandis“
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Rugsėjo 11–20
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Į savo planus būtina įtraukti Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ 
menotyrininkių Dovilės Barcytės ir Ievos Burbaitės atnaujintą ekspozi-
ciją, kuri šį kartą skirta dviejų miestų istorijai, įvaizdžiams, mokykloms, 
tradicijoms ir asmenybėms. Paroda „1918–1945 / Kaunas–Vilnius“ pla-
nuoja veikti iki pavasario.

Iki rugsėjo 19 d. Vilniaus rotušėje ir VDA „Akademijos“ galerijoje veikia 
Vido Poškaus kuruota paroda „Now & Then“. Nors skirtingose erdvėse 
keistai atsikartoja tie patys autoriai, justi kuratoriaus asmeninės simpati-
jos, ekspozicijose yra tikrų įdomybių, nes rodomi žinomų autorių studijų 
metų darbai iš Vilniaus dailės akademijos muziejaus archyvų bei vėlesni. 
Justi laiko šuolis ir skirtinga asmenybių kaita. Štai Laisvydė Šalčiūtė iš 
subtilios kuklutės piešėjos virto smogiančia iš peties menininke. 

Kaune, galerijoje „Meno parkas“, iki spalio 2 d. pasirodys gana gerai ži-
nomas estų menininkas Markas Mäetammas, kuris mėgsta šventvagiškai 
erzinti puritonus neslėpdamas nedorų minčių. O Klaipėdoje paroda „We 
can be heroes“ mėginama aprėpti ir atšvęsti KKKC parodų rūmų 15 metų 
sukaktį, į bendrą parodą įtraukiant visus ryškesnius parodų dalyvius. Ši 
tarptautinė paroda veikia iki lapkričio 8 dienos.

Muzika

Rugsėjo 24 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje – tarptautinį pri-
pažinimą pelniusio norvegų pianisto Håvardo Gimse’s rečitalis „Dialo-
gai su Čiurlioniu“. Pianistas skambins Edvardo Griego, Jeano Sibelijaus, 
Geirro Tveitto ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius. Būtent 
lietuvių klasiko 145-ųjų gimimo metinių proga ir rengiamas šis koncer-
tas. Steinway’aus, Griego, Sibelijaus premijų laureatas groja daug reči-
talių ir kamerinės muzikos, pasirodo su kelių žemynų orkestrais, o pla-
čiame jo repertuare – daugiau kaip 30 koncertų fortepijonui. Koncertas 
rengiamas bendradarbiaujant su Tytuvėnų festivaliu ir M.K. Čiurlionio 
namais Vilniuje.

Teatras

Rugsėjo 12, 13 d. ir spalio 8 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre įvyks 
spektaklio „Elektra“ premjera. Režisierius ir dramaturgas iš Slovėnijos 
Jaša Kocelis, naudodamas antikinius graikų autorių Aischilo, Sofoklio ir 
Euripido tekstus, reflektuojančius mitą apie Elektrą, sukūrė savitą inter-
pretaciją, kurios centre – laukianti moteris. „Elektros laukime įkalinta de-
presija, prievarta, galimybių stoka, vaikystės prisiminimai, sudužę sapnai. 
Elektra yra ne tik antikinės graikų dramos personažas, bet ir šiuolaikinės 
kovojančios moters simbolis.“

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Paroda „Laukinės sielos. Baltijos šalių sim-
bolizmo dailė“
Paroda „Petras Kalpokas. Gamtos vizijos. 
Etiudai ir akvarelės“
Paroda „Ferdinandas Ruščicas. Auksinis 
kambarys“ 
iki 18 d. – instaliacija „Angelų takais“ 

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
E.M. Römerio paveikslas „Pavasaris Vilniuje“ 
iki 13 d. – paroda „Uždegta Monmartro 
ugnies: Rokiškio dvaro meno kolekcija“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Ukrainos civilizacijos. Nuo Tripo-
lės kultūros, skitų aukso iki Maidano“
Paroda „Kai aristokratai kūrė madą. XVIII–
XXI a.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos)

Vytauto Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995): Nuo 
Simno iki Paryžiaus“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Paroda „Nesusitaikę“
Onos Pusvaškytės ir Vytauto Valiušio 
paroda „Tradicijų sąskambiai“ 
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Virtualus gidas „12 tūkst. metų kelionė“

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

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Danguolės Brogienės tekstilės paroda „Op-
tinis žaismas“
Paroda „Gražiausios Čekijos knygos“ 
iki 20 d. – Ievos Liaugaudaitės paroda 

„Nuo zenga kaligrafizmo iki abstrakcijos: 
pamatai“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Gyčio Grižo piliakalnių nuotraukų paroda 

„Didybės atspindžiai“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
iki 12 d. – „Šiuolaikinio meno keliai į baž-
nyčias: 1990–2019“ 
Bažnytinio paveldo muziejaus dirbtuvėse 
restauruoti darbai
Onos Grigaitės keramikos paroda „Dar šiek 
tiek aukos“

Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“ 
Užupio g. 40
Paroda „1918–1945 / Kaunas–Vilnius“ 

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Kodėl taip sunku mylėti?“
Paroda „Iš tos operos“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Nuo sacro iki profano. Giorgio Ba-
ratti dailės kolekcija iš Milano“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
nuo 11 d. – Michaelio Rakowitziaus paroda 

„Sugrįžimas“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Vytauto Dubausko tapybos paroda „Atlaidai“ 

Monikos Žaltauskaitės-Grašienės-Žaltės 
tekstilės paroda „Geros kloties“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 19 d. – paroda „Now & Then“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 12 d. – VDA Mados dizaino katedros stu-
dentų paroda „Prototipų teorija“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Vytauto Jurkūno paroda „APD (Apaštalų 
darbai)“
Birutės Stančikaitės paroda

„Improvizacijos“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Michelio Campeau paroda „Būti analo-
ginėje fotolaboratorijoje su skaitmenine 
kamera ir skeneriu“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 19 d. – Malvinos Jelinskaitės paroda „O.“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Povilo Ramanausko kūrybos paroda 

„Keliaujantis potėpis: hibridai“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Roberto Narkaus paroda „Valdyba“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Milenos Pirštelienės paroda „Vanduo“
6-oji LDS Vilniaus keramikų sekcijos inici-
juoto tęstinio projekto kuratorinė paroda 

„Naujas / Fresh“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
iki 18 d. – Gusto Jagmino paroda „Elektros 
gamykla“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Felikso Jakubausko kūrybos paroda 

„Apskritimas-kvadratas-trikampis“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 19 d. – Prano Gudaičio kūrybos paroda

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Dainiaus Liškevičiaus paroda „Susisaisty-
mas su vieta“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 19 d. – paroda „Now & Then“ (studijų 
darbai VS post-akademiniai kūriniai)

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
iki 20 d. – tarptautinė paroda „Federico 
Fellini. Šimtmetis!“ 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 

„Litvakai ir Lietuvos dailės mokykla“
Paroda „Objektyve – portretas“ 
nuo 11 d. – paroda „Knygos ant medžių ne-
auga: išsaugoti ir perduoti atmintį“

Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
Justinos Puidokaitės tapybos paroda 

„Florebit“

Užupio meno inkubatoriaus galerija 
„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki 19 d. – Sauliaus Paukščio darbų paroda 

„Vilnius – Lietuvos Jeruzalė. Žydų bendruo-
menės pėdsakai“ 

Galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16
iki 18 d. – Vytenio Lingio paroda „Gelmės“ 

„Gobis / Lauko ekspo“
Gedimino pr. 13
iki 15 d. – Aldonos Jonuškaitės-Šaltenie-
nės keramikos kūrinių paroda „Iš jūros. 
Vikingai“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
nuo 15 d. – Nacionalinės Čiurlionio menų 
mokyklos mokinių darbų paroda 

„M.K. Čiurlionio Vilnius“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
iki 15 d. – Marato Sargsyano fotografijų 
paroda „Ne aš toks, gyvenimas toks“ 

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Agnės Gintalaitės, Alfredos Gintalienės 
ir Birutės Zokaitytės paroda „Sodas ir 
kosmosas“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
Arturo Bumšteino ir Gyčio Bertulio paroda 

„Medica (Melos)“ 

AP galerija
Polocko g. 10
Babelio Mnauaro paroda „Judesio taškas“

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Onos Juciūtės paroda „Every Dog is a Lion“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „Archaika“ 
Paroda „Ir žodis tapo reginiu: vaizdiniai 
pasakojimai XVIII–XX a. lietuvių medžio ir 
lino raižiniuose“
Paroda „Petras Kalpokas (1880–1945) ir 
aplinka“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Drambliai ir chameleonai. Vaiz-
duojamasis menas 1978–1985 m.“
iki 13 d. – tarptautinio kaulinio porceliano 
simpoziumo paroda
iki 13 d. – Samuelio Bako paroda „Raktas į 
vaikystės miestą“ 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
iki 20 d. – Vaclovo Miknevičiaus (1910–
1989) jubiliejinė retrospektyvinė paroda

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
Paroda „Riteris, romantikas...“, skirta „žemi-
ninko-lankininko“, poeto, literatūros kritiko, 
vertėjo Henriko Nagio (1920–1996) atminimui 
Paroda „Kalnų gatvės padauža“, skirta 
rašytojo, literatūros kritiko, medicinos 
mokslų daktaro Juliaus Viktoro Kaupo šim-
tosioms gimimo metinėms

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Marko Mäetammo (Estija) paroda „Sex, 
Death And Holy Moly“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Fotografijos konkurso „Kaunas Photo Star“ 
finalininkų kūrinių paroda

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Vytauto Kašubos darbų ekspozicija „Žmo-
gaus misterija“

Česlovo Janušo peizažų ekspozicija „Prie 

Baltijos ir prie Atlanto“

Lidos Meškaitytės akvarelinės miniatiūros

Paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai 
Rytų Prūsijoje“ (iš A. Popovo rinkinio)
Juozo Vosyliaus tapybos paroda „Abipus realybės“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Tarptautinė paroda „We can be heroes“ / 

„Būkime herojais“ 

Baroti galerija
Aukštoji g. 1 / Didžioji vandens g. 2
Rūtos Jusionytės tapybos ir keramikos 
darbų paroda „Žmogus tarp žmonių“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 13 d. – Renatės Lūšies vardo 45-ojo Klaipė-
dos akvarelės plenero paroda „Indigo navis“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Aleksandros Jacovskytės piešiniai ir 
fotografijos
Elenos Nonos Zavadskienės tapyba

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
nuo 12 d. – paroda „Šabakštyno retro“ 

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Antano Sutkaus fotografijų paroda „Sveiki-
nimai iš XX amžiaus“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Paroda „Aukštaitijos dailė 2020. Asmeny-
bių kartoteka“ 
Keramikos paviljone –Rasos Justaitės-Gece-
vičienės keramika

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
11, 12 d. 18.30 – „TURANDOT“. Dir. R. Šumila
13 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio 

„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis
18 d. 18.30 – koncertas „Tarp Lietuvos ir Ar-
mėnijos“. Atlikėjai A. Grigorian (sopranas), 
M. Agadjanianas (tenoras), B. Tumanianas 
(bosas). Dir. V. Grigorianas

Nacionalinis dramos teatras
13 d. 18 val. Trakų kultūros rūmuose, 16 d. 18.30 
Kretingos kultūros centre – J. Strømgreno 

„DURYS“. Rež. J. Strømgrenas 
15 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – 
K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus
16 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – S. Paruls-
kio „JULIJA“. Rež. K.  Glušajevas

Vilniaus mažasis teatras
11 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tu-
minaitė, dramaturgė P. Pukytė
12, 13 d. 18.30 – A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į 
ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus
16 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LAB-
DARYS“. Rež. G. Tuminaitė 
17, 18 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADA-
GASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, 
rež. A. Dapšys

Oskaro Koršunovo teatras
14 d. 18 val. Trakų kultūros rūmuose – 
B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

19, 20 d. 18.30 – PREMJERA! „VALIA“ (pa-

gal V. Šukšino kūrinius). Rež. V. Gurfin-

kelis, dail. I. Jarutis, insc. aut. I. Gubinas, 
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baletmeister. I. Tkačenko, komp. V. Istomi-
nas, šviesos dail. J. Kozinas. Vaidina 
T. Ragimovas, J. Orlova, A. Darela, M. Tuch-
vatulinas, V. Fijalkauskas, V. Dorondovas, 
V. Lukjanenko, L. Popova, A. Metalnikova,
 J. Gladij, J. Ščiuckis ir kt.

Vilniaus teatras „Lėlė“
19, 20 d. 12, 14, 16 val. – PREMJERA! „ČIPO-
LINAS“ (pagal G. Rodari pasaką „Čipolino 
nuotykiai“). Rež. Š. Datenis
Mažoji salė
12 d. 14 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pa-
gal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė
13 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė
Palėpės salė
12 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis
13 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal 
D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis, 
komp. V. Leistrumas, dail. A. Dubra

„Menų spaustuvė“
11, 12 d. Juodojoje salėje – „Naujojo cirko 
savaitgalis ’20“ 
18, 19 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – V. Grai-
nytės, L. Lapelytės, R. Barzdžiukaitės opera 

„GEROS DIENOS!“

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
12, 13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! „ELEKTRA“ (pagal Sofoklio, Euripido, 
Aischilo tekstus). Rež. J. Kocelis, scenogr. 
D.M. Ceraras, kost. dail. B. Pavlič, komp. 
M. Petricas. Vaidina G. Šepliakovaitė, 
J. Onaitytė, D. Rudokaitė, T. Erbrėderis, 
R. Vitkaitis, P. Jatkevičius, D. Breivė ir kt.
13, 15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. E. Kižaitė 
15 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dello ir 
G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“
Rež. R. Vitkaitis
16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürren-
matto „SENOS DAMOS VIZITAS“. 
Rež. A. Giniotis
17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas
18, 19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – festiva-
lis „Scena 10×10“. „MUŠKIT. IŠKĘSIU. NE-
SKAUDĖS“. Rež. B. Landberg („Teatris Must 
Kast Estija“)
18 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von May-
enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. V. Malinauskas 
19 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „AN-
DERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno bio-
grafijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė 
20 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. A. Sunklodaitė
20 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono 

„PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras
11 d. 18 val. – I. Kálmáno „SILVA“. 
Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis
12 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“ 
(miuziklas pagal P. Mérimée romaną). 
Rež. K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. 
J. Janulevičius
16–18 d. 18 val. – PREMJERA! F. Loewe 

„MANO PUIKIOJI LEDI“. Rež. V. Streiča, mu-

zikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. 

J. Geniušas. Solistai R. Baranauskas, L. Pau-

tienius, M. Arutiunova, I. Juozapaitytė, 

I. Kažemėkaitė, G. Maciulevičius, R. Urbie-

tis, Ž. Galinis, L. Mikalauskas G. Prunskus, 

G. Juknevičiūtė, R. Talat-Kelpšaitė, 

R. Preikšaitė, R. Zaikauskaitė ir kt.

19 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. J. Janulevičius
20 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI 
BURTŲ FLEITA“. Dir. V. Visockis
20 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
13 d. 17 val. lofte „Savas“ – „IŠ KUR AŠ?“. 
Rež. R. Kimbraitė
15 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „Išeities taš-
kas 2020“: „THIS ORDER GOES WRONG“
18 d. 18 val. Mažojoje salėje – „Išeities taš-
kas 2020“: „LAISVINAMIEJI“

Kauno lėlių teatras
12 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. R. Bartninkaitė
13 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. 
Rež. G. Radvilavičiūtė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
19 d. 18.30, 20 d. 17 val. – PREMJERA! 
M. Gorkio „SAULĖS VAIKAI“. Rež. L. Groza, 
scenogr. M. Vilkārsis, kost. dail. J. Rimkutė, 
šviesų dail. J. Kuršis, komp. K. Auzānas. 
Vaidina D. Meškauskas, K. Kontenytė, 
I. Jankauskaitė, E. Brazys, J. Baranauskas, 
E. Jackaitė, I. Reklaitis, L. Lukošius, V. Jočys, 
T. Gailiutė, R. Arbačiauskaitė, R. Idzelytė, 
M. Urbonas

Klaipėdos muzikinis teatras
11 d. 19 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino 

„ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas
12 d. 18 val., 20 d. 16 val. Žvejų rūmuose – 
J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKI-
NINKAS ANT STOGO“. Dir. S. Domarkas
13 d. 12 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiū-
tės „PASAKA BE PAVADINIMO“
18, 19 d. Žvejų rūmuose – PREMJERA! 
J. Offenbacho „ORFĖJAS PRAGARE“. Dir. 
T. Ambrozaitis, rež. R. Bunikytė, scenogr. ir 
kost. dail. R. Valčik, choreogr. I. Briazkalo-
vaitė. Atlikėjai R. Petrauskaitė, B. Ignatavi-
čiūtė, I. Pliavgo, R. Baranauskas, K. Nevulis, 
T. Jakas, D. Norvilas, A. Dovydaitienė, 
D. Kužmarskytė, M. Rojus, V. Trinkė, 
O. Auškalnytė-Mockuvienė

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
18 d. 18.30, 19 d. 18 val. – PREMJERA! 
R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas, 
scenogr. I. Komissarova, kost. dail. 
J. Ignatavičienė, G. Milevičiūtė, šviesų dail. 
D. Malinauskas. Vaidina  A. Gendvilas, 
L. Malinauskas, M. Geštautaitė, G. Ramoš-
kaitė, S. Jakubauskas, A. Matutis, J. Baliuke-
vič, S. Norgaila, N. Bėčiūtė, R. Dovydaitis, 
J. Bindokas, M. Jurevičius, R. Dudnikas, 
V. Paleckaitė, V. Baranauskas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
11 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI 
MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė
12 d. 18 val. – M. Vildžiaus „SAPIENS“. 
Rež. A. Leonova 
13 d. 16 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. V. Mazūras 
15 d. 18 val. Kupiškio kultūros centre – 
V. Šukšino „PAŠNEKESIAI MĖNESĖTĄ 
NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė 
18, 19 d. 18 val. – PREMJERA! L. Baleanu 

„KASTINGAS KASTINGAS KASTINGAS“. 
Rež. ir idėjos aut. A. Preidytė, dail.-dekor. 
R. Klizienė, šviesos operator. R. Bartulis. 
Vaidina A. Preidytė

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
11 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – „Muzikos mitai ir legendos“. 

Atlikėjai Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras (meno vad. ir vyr. dir. M. Pitrėnas), 
solistas V. Gelgotas (fleita). Dir. I. Šimkus. Kon-
certą veda muzikologas V. Gerulaitis. Progra-
moje M. Ravelio, F. Liszto, C. Debussy kūriniai
12 d. 19 val. Nidos bendruomenės namuose – XXII 
tarptautinis kamerinės muzikos festivalis 

„Kuršių Nerija 2020“. Atlikėjai festivalio or-
kestras „Musica humana“, solistai 
C.E. Skaarenborg Savickienė (obojus, Da-
nija), R. Savickas (klarnetas), R. Beinaris 
(obojus). Meno vad., sol. ir dir. R. Beinaris. 
Programoje M.K. Čiurlionio, V. Striaupai-
tės-Beinarienės, G. Svilainio, J. Juzeliūno, 
J. Dvarionaitės, L. Beinario, J. Bakševičiūtės, 
A. Malcio kūriniai
13 d. 17 val. Angelų muziejuje – Sakralinio 
meno centre – L. Beinaris (obojus, muša-
mieji instrumentai), B. Beinarytė (fleita), 
G. Beinarytė (arfa), V. Beinarienė (kompo-
zitorė, fortepijonas), R. Beinaris (obojus). 
Dalyvauja ansamblis „Musica humana“ 
(meno vad. R. Beinaris)
16 d. 11 val. Žiežmarių kultūros centre – 
V. Striaupaitės-Beinarienės miuziklas 
vaikams „Sidabrinis Ežerinis“. Atlikėjai an-
samblis „Musica humana“ (meno vad. 
R. Beinaris), Vilniaus B. Dvariono dešimtme-
tės muzikos mokyklos choras „Viva voce“ 
(vad. R. Katinas, V. Katinienė), senosios 
muzikos ir šokio ansamblis „Festa cortese“, 
solistai D. Kazonaitė (sopranas), V. Bartušas 
(kontratenoras), S. Liamo (sopranas), eiliuoto 
teksto autorė A. Karosaitė. Dir. R. Beinaris
17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – konkurso „Future Symphony“ bai-
giamasis koncertas. Atlikėjai „Future Symp-
hony Orchestra“. Dir. A. Morkūnas-Budrys
17 d. 17 val. Rumšiškių kultūros centre, 17 d. 
14 val. Ringailių bendruomenės namuose  – 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, solistė 
J. Šležaitė (sopranas). Edukacinis koncertas 
visai šeimai „Kelionė per epochas šešiomis 
kalbomis“

Vilnius
Šv. Kotrynos bažnyčia
11 d. 19 val. – Duo „Dolce Amor“ – „Meilės 
serenados“. Atlikėjai L. Haidari (fortepijo-
nas), A. Haidari (tenoras)
13 d. 12 val. – teatralizuotas koncertas vai-
kams „Pasakiška muzika“. Atlikėjai Vil-
niaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras (meno vad. ir vyr. 
dir. M. Barkauskas), aktorė A. Lasytė
13 d. 19, 21 val. – fortepijoninės muzikos va-
karas. Atlikėja Minsko simfoninio orkestro 
pianistė N. Boldovskaja
17 d. 19 val. – koncertas Holokausto aukoms 
atminti „Pradingusiems nakties rūke“. Atli-
kėjai Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kris-
toforo kamerinis orkestras (meno vad. ir 
vyr. dir. M. Barkauskas, garbės dir. D. Katkus), 
solistas P. Génissonas (klarnetas, Prancū-
zija), styginių kvartetas „Momentum“ (dir. 
A. du Closel, Prancūzija)

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

„Scanoramos“ belaukiant
12 d. 14 val. Konferencijų salėje – filmo 

„Kaltė“ (rež. G. Möller) peržiūra. Filmą pri-
statys festivalio „Scanorama“ vadovė 
G. Arlickaitė
13 d. 14 val. Konferencijų salėje – filmo 

„Kariaujanti moteris“ (rež. B. Erlingsson) 
peržiūra
15 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – paskaita 

„Cherchez la femme: moterys rašytojos ir 
lituanistinis pėdsakas A. Dumas romane 

„Fechtavimo mokytojas“

GROŽINĖ LITERATŪRA. L I T E R AT Ū RO S M O K S L A S

Akademikai skaito Vaižgantą : prasidėti iš taško ir į jį sugrįžti / [Viktorija Daujotytė, Rolan-
das Palekas, Rūta Janonienė ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2020. – 89 p. : 
iliustr.. – ISBN 978-9986-08-076-3

Altorių šešėly : romanas / Vincas Mykolaitis-Putinas. – Pakart. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ lei-
dyba, [2020]. – 714, [1] p.. – (Mažos didelės knygos). – Tiražas 6000 egz.. – ISBN 978-9955-23-790-7

Dievų miškas : memuarai / Balys Sruoga. – Pakart. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 
[2020]. – 443, [1] p.. – (Mažos didelės knygos). – Tiražas 6000 egz.. – ISBN 978-9955-23-699-3

Klausyk, širdie… : Saulutės mintys / Saulutė Genovaitė Markauskaitė ; [iliustracijos Simeonos 
Baranauskaitės Načajienės]. – Kaunas : Pasaulio lietuvių centras, 2020. – 143, [1] p. : iliustr.. – 
Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-8167-53-5

Kulka Dievo širdy : romanas / Robertas Keturakis. – 2-asis papild. leid.. – Kaunas : Pasaulio 
lietuvių centras, 2020. – 317, [2] p.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-8167-60-3 (įr.)

Lapai iš dienoraščio : eilėraščiai / Jolita Skablauskaitė ; [sudarė ir redagavo Janina Riš-
kutė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020]. – 319, [1] p. : iliustr.. – ISBN 
978-609-480-160-0

Lengva nebus : romanas / Liutauras Degėsys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
[2020]. – 362, [1] p.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-480-161-7 (įr.)

Medžiameldis : [eilėraščiai] / Povilas Venta Kuprys ; [dailininkė Daiva Šulgaitė]. – Kau-
nas : Pasaulio lietuvių centras, 2020. – 96, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 
978-609-8167-57-3

Mūsų čia niekad nebuvo : eilėraščiai / Laura Kromalcaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, [2020]. – 74, [1] p.. – (Pirmoji knyga : PK). – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-480-167-9

Ne ži no ma sis : [eilėraščiai] / Robertas Keturakis ; [Gražinos Didelytės iliustracijos]. – Kau-
nas : Pasaulio lietuvių centras, [2020]. – 275, [12] p. : iliustr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 
978-609-8167-61-0 (įr.)

Numylėtinė : trileris / Romy Hausmann ; iš vokiečių kalbos vertė Danutė Šaduikienė. – Vil-
nius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020]. – 365, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-480-166-2 (įr.)

Nuoma ir trys kiaušiniai : pjesės vaikams ir suaugusiems / Vida Bladykaitė. – Kaunas : Pasaulio 
lietuvių centras, 2020. – 229, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8167-55-9 (įr.)

Raudonas slidus rūmas : eilėraščiai / Ieva Toleikytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, [2020]. – 65, [4] p. : iliustr., nat.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-480-168-6

Santuoka iš išskaičiavimo : apsakymai / W. Somerset Maugham ; iš anglų kalbos vertė Graž-
vydas Kirvaitis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020]. – 271, [1] p.. – Tira-
žas 1500 egz.. – ISBN 978-609-480-156-3 (įr.)

Silva rerum : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 21-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ lei-
dyba, [2020]. – 286, [1] p.. – Tiražas 3100 egz.. – ISBN 978-9955-23-493-7 (įr.)

Silva rerum III : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 10-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, [2020]. – 314, [1] p.. – Tiražas 3100 egz.. – ISBN 978-9955-23-752-5 (įr.)

Skaistykla : pasakėčios ir eilėraščiai / Antanas Stanevičius ; [iliustravo Viltė Stanevičiūtė 
Fuller]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2020. – 124, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 
978-609-432-133-7

Skrajojančios mintys : 3 eilėraščių rinkinys / Jonas Strelčiūnas. – Kėdainiai : Spaudvita, 
2020. – 111, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 40 egz.. – ISBN 978-609-8126-76-1 (įr.)

Skrydis : eiliuotas Lietuvos ir aviacijos metraštis-albumas, 1988–2018 / Irena Jacevičienė-
Žukauskaitė. – Kaunas : Pasaulio lietuvių centras, 2020. – 799, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – 
(Lietuvos sakalai ; kn. 7). – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-609-8167-50-4 (įr.)

Smilgos šešėlis: vidurnaktis : eilėraščiai / Vytautas Rubavičius. – Vilnius : Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, [2020]. – 135, [1] p.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-480-171-6

Stebuklingo sodo istorijos / [tekstai, fotografijos, iliustracijos, dizainas Indrės Sekevičienės]. – Kau-
nas : Green prints, 2020. – [64] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-96165-0-6 (įr.)

Sterili : [eilėraščiai] / Tomas Petrulis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020]. – 
97, [5] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-480-169-3

Šaknys : [kūrinys] tėvų atminimui / Vladislovas Jonikas ; [iliustracijos Gražinos Didelytės]. – 
(2-asis, patais. leid.). – Kaunas : Pasaulio lietuvių centras, 2020. – 43, [5] p. : iliustr.. – Tira-
žas 100 egz.. – ISBN 978-609-8167-59-7

Tavo vietoje : romanas / Beth O’Leary ; iš anglų kalbos vertė Emilija Visockaitė. – Vilnius : 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020]. – 374, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-
609-480-173-0 (įr.)

Toks mylintis žmogus : [eilėraščiai] / Jurgis Montvila ; [iliustracijos Jurgio Montvilos]. – Kaunas : 
Pasaulio lietuvių centras, 2020. – 215, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8167-58-0

Vilnius, 1867–1875 : (atsiminimai) / Ludwik Czarkowski ; iš lenkų kalbos vertė Stanislovas 
Žvirgždas ; [Juozapo Čechavičiaus fotografijos]. – Vilnius : Aštuntoji diena, 2020. – 143, [1] 
p. : iliustr.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-8196-08-5 (įr.)

Vilties sonetai / Nerijus Pipiras. – Kaunas : Pasaulio lietuvių centras, 2020. – 47, [1] p.. – Ti-
ražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8167-52-8

Žydintys linai : eiliuotės / Algis Uzdila ; [iliustracijos ir dizainas Viktorijos Austytės]. – Klai-
pėda : Eglės leidykla ; Punskas : Aušra, 2020. – 130, [4] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-432-132-
0. – ISBN 978-83-65342-94-2 (įr.)
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Savaitės filmai

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

Rugsėjo 11–17
Ki no re per tu a ras

After. Kai mes abejojom  **
Populiarios melodramos, sukurtos pagal Ann Todd romanų seriją „Af-

ter“, priskiriamą fan fiction žanrui, tęsinys. Kad pamirštų sudėtingą ir niūrų 
Hardiną, Tesa puola į darbus. Jai sekasi, o naujasis pažįstamas Trevoras 
atrodo idealus „priešnuodis“. Tesa pasirengusi naujam ryšiui, bet Hardi-
nas nesirengia pasiduoti. Jis nori merginai įrodyti, kad jo jausmai – nuo-
širdūs. Rogerio Kumble’o filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Josephine 
Langford, Hero Fiennesas-Tiffinas, Dylanas Sprouse’as. (JAV, 2020) 
Apie begalybę  ****

Dar viena švedų režisieriaus Roy’aus Anderssono refleksija apie žmogaus 
gyvenimą gražiame ir žiauriame, banaliame ir ypatingame pasaulyje. Re-
žisierius lyg šiuolaikinė Šahrazada pina pasakojimų mezginius. Kasdienės 
akimirkos jam tokios pat svarbios kaip istoriniai įvykiai. Įsimylėjėliai iš 
Marco Chagallo paveikslų kyla virš sugriauto Kelno, pakeliui į gimtadienį, 
pliaupiant lietui, tėvas stabteli, kad užrištų dukters batų raištelius, paauglės 
šoka priešais kavinę, o nugalėta armija artėja prie belaisvių stovyklos. Fil-
mas – kartu ir odė, ir aimana, jis rodo begalinę buvimo žmogumi istoriją. 
(Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija, 2019) 
Banksy. Nelegalaus meno iškilimas  ***

Dokumentinis Elio Espanos filmas apie patį garsiausią gatvės me-
nininką pasaulyje. Jo politiškai angažuotas menas ir akcijos paveikė 
ne tik šiuolaikinį meną, bet ir visuomeninius judėjimus. Tačiau kas 
tas žmogus, kuris dangstosi Banksy vardu, iki šiol nežinoma. (D. Bri-
tanija, 2020)
Bilas ir Tomas gelbėja visatą  ***

Deano Parisot filmo veikėjai Bilas (Alex Winter) ir Tedas (Keanu Reeves) 
visada tikėjo pranašyste, kad jų muzika išgelbės visatą nuo pražūties, bet 
didžiosios dainos jie taip ir nesukūrė. Kai globali katastrofa visai priartėjo, 
o pasaulyje pradeda keistis laikas ir erdvė, Rufuso Kelio duktė pasiima 
draugus ateitin, kur jie sužino, kad visatai išgelbėti jiems liko 77 minutės... 
(JAV, Kanada, Italija, 2020)
Kosmobolas  ***

2071-ieji. Galaktikos karai sugriovė Mėnulį ir pakeitė Žemės klimatą. Mas-
kvoje veši tropiniai miškai, Niujorkas pasidengė ledu. Virš Maskvos kybo 
milžiniškas tarpplanetinis laivas. Tai stadionas, kuriame vyksta kosmobolo 
žaidynės. Kosmobolas jungia sportą ir gladiatorių žaidynes, jį gali žaisti tik 
atletai. Būtent taip vadinami apdovanotieji ypatingais sugebėjimais. Kosmo-
bolu žavisi visi, išskyrus Antoną, kuris svajoja rasti darbą, kad galėtų padėti 
šeimai. Bet po susitikimo su kosmobolo treneriais paaiškėja, kad vaikinas 
turi ypatingų galių, ir jis tampa kosmobolo žaidėju. Antonas nežino, kad 
finalinis žaidimas taps mūšiu dėl Žemės. Džaniko Faizijevo „blokbasteryje“ 
vaidina Jevgenijus Romanovas, Marija Lisovaja, Viktorija Aglakova, Jevge-
nijus Mironovas, Michailas Jefremovas, Julija Vins. (Rusija, 2020)
Tenet  ****

Vienas laukiamiausių šių metų filmų, kurio siužetą Christopheris No-
lanas laikė paslaptyje. Filmas prasideda teroro aktu Kijevo operos teatre. 
Po jo CŽV agentas susivienija su britų žvalgyba, kad duotų atkirtį rusų 
oligarchui, kuris susikrovė turtus prekiaudamas ginklais. Ginkluotas tik 
vienu žodžiu „Tenet“ herojus neria į niūrų tarptautinių šnipų pasaulį, 
kad išgelbėtų žmoniją, bet kad taip atsitiktų, būtina pasinaudoti reiškiniu, 
leidžiančiu peržengti realaus laiko ribas. Pagrindinius vaidmenis filme 
sukūrė Johnas Davidas Washingtonas, Robertas Pattinsonas, Elizabeth 
Debicki, Michaelas Caine’as. (Kanada, JAV, D. Britanija, 2020) 
Westwood: pankė, ikona, aktyvistė  ***

Vivienne Westwood paveikė šiuolaikinę madą – karalienė Elžbieta 
II už nuopelnus madai ir Didžiosios Britanijos garsinimą pasaulyje jai 
suteikė damos titulą. Karjeros pradžioje Westwood buvo britų mados 
panko karalienė, ji sugalvojo anarchistiškus grupės „Sex Pistols“ drabu-
žius. Tai avangardinė menininkė, nepripažįstanti kompromisų, kuriai 
drabužiai – šis tas daugiau nei stilius. Dabar Westwood turi 60 par-
duotuvių ir projektuoja aukštąją madą. Menininkė per keturiasdešimt 
metų sukūrė ne vieną pasaulyje garsią stilizaciją. Lornos Tucker doku-
mentinis filmas – šios moters portretas, kelionė, kuri prasideda vaikyste 
pokario Derbišyre. Susipažįstame su Westwood gyvenimo istorija, jos 
aktyvizmu, sužinome apie jos poveikį kultūrai ir kovą dėl prekės ženklo 
integralumo. Filme daug archyvinės medžiagos, pokalbių su Westwood 
bendradarbiais. (D. Britanija, 2018)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
11 d. – After. Kai mes abejojom (JAV) – 13.30, 
15.40, 19.10, 21 val.; 12, 13 d. – 11.40, 13.30, 15.40, 
19.10, 21 val.; 14–17 d. – 15.40, 19.10, 21 val.
11 d. – Mulan (JAV, Kanada, Honkongas) – 
13.50, 16.35, 18.15, 21.50; 12, 13 d. – 11.10, 
13.50, 16.35, 18.15, 21.50; 14–17 d. – 16.35, 
18.15, 21.50
11 d. – Pilis (rež. L. Lužytė) – 14.15, 16.35, 
18.55, 21.15; 12, 13 d. – 11.10, 14.15, 16.35, 
18.55, 21.15; 14–17 d. – 16.35, 18.55, 21.15
11–17 d. – Bilas ir Tedas gelbėja visatą (JAV, 
Kanada, Italija) – 16.25, 19.20, 21.40
17 d. – Antebellum: išrinktoji (JAV) – 20.45
12, 13 d. – Break The Silence. The Movie 
(P. Korėja) – 12 val.
12, 13 d. – Skūbis Dū! (JAV) – 12 val.
16 d. – „Odisėja 72“. Susitinka režisieriai. Dis-
kusijoje T. Vidmantas ir A. Juzėnas – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
11–17 d. – Mulan (JAV, Kanada, Honkongas) – 
10.20, 13.10, 15.55, 18.40, 21.40
After. Kai mes abejojom (JAV) – 11.15, 13.50, 
16.25, 18, 20.50
Pilis (rež. L. Lužytė) – 10.30, 15.20, 19, 21.10
Bilas ir Tedas gelbėja visatą (JAV, Kanada, 
Italija) – 16.50, 19.10, 21.30
17 d. – Antebellum: išrinktoji (JAV) – 18.50
12, 13 d. – Break The Silence. The Movie 
(P. Korėja) – 11 val.
12, 13 d. – Skūbis Dū! (JAV) – 13.20
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
12 d. – Pilis (rež. L. Lužytė) – 20.30; 13 d. – 
20.15; 14 d. – 19 val.; 15 d. – 18.40; 16 d. – 
21 val.
13 d. – Westwood: pankė, ikona, aktyvistė 
(dok. f., D. Britanija) – 18.20; 14 d. – 17.15
14 d. Gražiausi gyvenimo metai (Prancū-
zija) – 15.15 (seansas senjorams)
15 d. – Banksy. Nelegalaus meno iškilimas 
(dok. f., D. Britanija) – 20.55; 16 d. – 16.45
15 d. – Apie begalybę (Švedija, Vokietija, 
Norvegija, Prancūzija) – 17 val.
16 d. – trumpųjų filmų programa „Mūsų 
pasaulis“ – 19 val.
17 d. – Tesla (JAV) – 16.30
Festivalis „Pirmoji banga“
17 d. – Dvi sekundės (JAV) – 18.30
17 d. – Mano močiutė (Gruzija) – 20.15
Vilniaus queer festivalis „Kreivės“ 
11 d. – Klavišų fantazijos: Beverly Glenn-
Copeland istorija (dok. f., D. Britanija) – 16.30 
(po seanso vyks diskusija apie LGBTQ+ ak-
tyvizmą Lietuvoje)
11 d. – 5 trumpo metražo filmai : „No-
riu, kad Jelivarė degtų“, „Hugo 18.30“, 

„Procesija“, „Fėja ir taškas“ ir „Ša!“ (Prancū-
zija, Norvegija, Švedija) – 19 val.
11 d. – Pradžia (Kanada) – 20.40
12 d. – 3 trumpametražiai dokumentiniai fil-
mai (Belgija, Prancūzija, Argentina) – 14.50
12 d. – Helmutas Bergeris, mano mama ir aš 
(dok. f., Vokietija) – 16.30
12 d. – Žemė po mano kojomis (Austrija) – 18.15
13 d. – 4 trumpametražiai filmai (Lenkija, 
Ispanija, D. Britanija, Prancūzija) – 15 val.
13 d. – Tyla – tai krintantis kūnas (dok. f., 
Argentina) – 16.45
12 d. – Bintė (Belgija) – 13 val. 
13 d. – Trumpas kinas. Lietuviški filmukai 
vaikams – 13 val.

Pasaka
11 d. – Mulan (JAV, Kanada, Honkongas) – 
19 val.; 12 d. – 16 val.; 13 d. – 18 val.; 14 d. – 
18.15; 15, 16 d. – 20.30
11 d. – Paslaptis: išdrįsk svajoti (JAV) – 
21.30; 12 d. – 18.45; 13 d. – 16.30; 15 d. – 
18.15; 17 d. – 20.30
11 d. – Pilis (rež. L. Lužytė) – 19.15; 12, 16, 
17 d. – 18.15; 13 d. – 18.45; 14, 15 d. – 18 val.
11 d. – Tenet (D. Britanija, JAV) – 21.15; 12, 
13, 16, 17 d. – 20.15; 14, 15 d. – 20 val.
11 d. – Nova Lituania (rež. K. Kaupinis) – 
18.45; 12 d. – 15.45; 16 d. – 18.30
11, 13 d. – Nuostabi epocha 
(Prancūzija) – 20.45
12 d. – Trumpas kinas: lietuviški filmukai 
vaikams „Lithuanian Shorts“ – 15.30
12 d. – Paslaptingas sodas (JAV) – 16.45
12 d. – Advokatas (rež. R. Zabarauskas) – 
21 val.; 13 d. – 20.30; 15 d. – 20.15
12 d. – Tesla (JAV) – 17.45; 14 d. – 20.30
12 d. – Westwood: pankė, ikona, aktyvistė 
(dok. f., D. Britanija) – 20 val.; 16 d. – 18 val.
13 d. – Troliai 2 (JAV) – 16 val.
13 d. – Apie begalybę (Švedija, Vokietija, 
Norvegija, Prancūzija) – 16.45; 15 d. – 18.30
13 d. – „Scanorama“ – 18.30
14 d. – Banksy. Nelegalaus meno iškilimas 
(dok. f., D. Britanija) – 20.45
14 d. – Palm Springsas (JAV, Honkongas) – 18.30

16 d. – Pieniniai dantys (Australija) – 19.45
17 d. – Trumpas kinas: mūsų pasaulis. 

„Lithuanian Shorts“ – 18.30
17 d. – Žanas Polis Gotjė: sapnas, vizija, šou 
(dok. f., Prancūzija) – 18 val.
17 d. – Capone (Kanada, JAV) – 20 val.

MO salė
17 d. – Advokatas (rež. R. Zabarauskas) ir 
paroda „Apie vyriškumą“ – 18.15

Kaunas
Forum Cinemas
11–17 d. – Mulan (JAV, Kanada, Honkongas) – 
10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.10
After. Kai mes abejojom (JAV) – 10.20, 15.45, 
18.20, 20.55
Bilas ir Tedas gelbėja visatą (JAV, Kanada, 
Italija) – 13, 16.10, 20.15
Pilis (rež. L. Lužytė) – 10.40, 15.20, 18.10
17 d. – Antebellum: išrinktoji (JAV) – 20.30
12, 13 d. – Break The Silence. The Movie 
(P. Korėja) – 11, 11.30
12, 13 d. – Skūbis Dū! (JAV) – 13.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Romuva
11 d. – Lauko kinas: Pilis (rež. L. Lužytė) – 
20.30 

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
11–17 d. – After. Kai mes abejojom (JAV) – 
10.30, 15.40, 18.20, 21.05
Mulan (JAV, Kanada, Honkongas) – 10.20, 
15.30, 19, 21.45
Pilis (rež. L. Lužytė) – 12.25, 18.30
Bilas ir Tedas gelbėja visatą (JAV, Kanada, 
Italija) – 14.45, 19.30
17 d. – Antebellum: išrinktoji (JAV) – 18.15
12, 13 d. – Break The Silence. The Movie 
(P. Korėja) – 11 val.
12, 13 d. – Skūbis Dū! (JAV) – 13.20
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas

11–17 d. – After. Kai mes abejojom (JAV) – 

10.30, 13, 15.55, 19.15, 21.20

Mulan (JAV, Kanada, Honkongas) – 10.20, 

15.35, 18.35, 21.50

Pilis (rež. L. Lužytė) – 12, 18.15

Bilas ir Tedas gelbėja visatą (JAV, Kanada, 

Italija) – 20.50

17 d. – Antebellum: išrinktoji (JAV) – 18.25

12, 13 d. – Break The Silence. The Movie 

(P. Korėja) – 11.15

12, 13 d. – Skūbis Dū! (JAV) – 13.35

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Bilas ir Tedas gelbėja visatą“

„Kosmobolas“


