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Kaip sakoma, humoras – dalykas rimtas, tad operetė šių dienų
statytojams yra tarsi sunkioji artilerija, su kuria netyčia gali susisprogdinti. Rafinuotas humoras ir
elegancija – aristokratiškas derinys,
nuobodžiaujančios aukštuomenės
dykinėjimo stilius, įvaldytas XIX a.
Europos didmiesčiuose, kur ir tarpo
operetė. XX a. kataklizmai nustūmė
operetę į laisvalaikio užribius, iškėlę
demokratiškesnę miuziklo formą ir
popdainos žanrą. Tik Austrija, ilgėdamasi savo imperinės praeities, vis
dar sėkmingai puoselėja operetės
tradiciją, investuodama į šio žanro
specifikos įvaldymo ugdymą. Visur kitur operečių atlikimas gana

keblus. Dainininkams reikia pa- ir, žinoma, viešnamiai. Intelektualų
slankaus, didelio diapazono balso, ir bohemos salonuose diskusijų tegerai įvaldytos smulkios technikos, mos taip pat buvo drąsios. Visa tai
sklandaus perėjimo iš dainavimo į paveikė prancūziškąją operetę – juskalbėjimą. Negana tokių akrobati- lingesnę ir drąsesnę už vienietiškąją.
nių vokalinių užduočių, dar būtina Operetėje „Orfėjas pragare“ (1858),
gracingai judėti ir puikiai šokti! Jei kurią Offenbachas išdidžiai vadino
viso to nėra, žiūrovų laukia didelis komiška opera (opéra bouffe), autonesmagumas ir gailestis, sumišęs su rius ne tik panaudojo kankaną, kupasidygėjimu. Todėl rimti režisie- ris dėl perdėm atviro erotiškumo
riai ir dainininkai vengia operetės, oficialiai tuo metu buvo draudžiao nerimti dažniausiai užsiima žiū- mas, bet ir pačios operetės siužete
rovų kankinimu.
(libreto autoriai Hectoras Crémieux
Štai su tokiu nusiteikimu rugsėjo ir Ludovicas Halévy) stipriai per
18-osios vakarą įsitaisiau Klaipėdos dantį patraukė antikinį graikų
Žvejų rūmų salėje, kur Klaipėdos mitą apie Orfėją ir Euridikę, lig tol
valstybinis muzikinis teatras pristatė nuo Claudio Monteverdi iki ChrisJacques’o Offenbacho operetės „Or- topho Willibaldo Glucko ir Josepho
fėjas pragare“ premjerą. XIX a. Pary- Haydno operos scenoje regėtą tik
žiuje klestėjo „demimondas“ – kurtizanės, prostitutės, kokotės, kabaretai N u k e lta į 3 p s l .
1 psl.

Muzika

Epocha su Maestro

Minint Virgilijaus Noreikos (1935–2018) 85-metį
Viktoras Gerulaitis

Rugsėjo 22 dieną, per patį Jo gimtadienio vidudienį, Jo vardo konkurso
finalo išvakarėse, Nacionalinio operos ir baleto teatro Raudonojoje fojė
su meile buvo atidengtas skulptoriaus Gedimino Piekuro sukurtas
biustas. Prieš tai aplankytas Jo kapas Menininkų kalnelyje. Vakare –
šv. Mišios dainininko pamėgtoje
Babriškių Šv. Arkangelo Mykolo
bažnyčioje Varėnos rajone...
Bet aš prisiminiau vieną saulėtą
dieną. Niekas nė nepagalvojom,
kad matytis liko nedaug. Gal grįžom iš koncerto, gal tik ruošėmės
vykti. Būriavomės prie maestro
namų. „Profesoriau, – pasakiau, –
balsas tik jaunėja, tik jaunėja, tai čia
pat susitariam, kad dainuosit iki devyniasdešimties, o tada – žiūrėsim.“
Nusijuokė. Bet neužginčijo. Ir būtų
taip padaręs. Nes niekas pasaulyje
sulaukęs aštuoniasdešimties su viršum, taip nedainavo ir nedainuoja.
Na, buvo toks italas Giacomo LauriVolpi, kuris aštuoniasdešimt penkerių trumpam pasirodė scenoje
Madride, savo vardo dainininkų
konkurso koncerte. Bet nugyveno
beveik aštuoniasdešimt septynerius.
O Virgilijui Noreikai tik dabar būtų
aštuoniasdešimt penkeri. Todėl neabejoju, kad jis būtų išpildęs tai, ką
visai ne juokais kaip ir susitarėm. Ir dar
neabejoju, kad jis būtų parklupdęs visus ant kelių. Lietuvos vokalo genijus.
Todėl man kažkaip atrodo beviltiška čia rašyti kažin ką apibendrinančio. Manau, V. Noreikos vokalo
meno apibendrinimai dar ateity. O
šiandien jis tebėra su mumis. Ir pasakoja savo nesibaigiančias gyvenimo ir kūrybos, scenos nuotykių,
kelionių įspūdžių istorijas. Tai ir
priminsiu kelias, iš senų laikų.
„Didžiausią klaidą savo, dainininko, gyvenime padariau iš... laimės. Matyt, kaip ir daugelis žmonių.
Liūdniausia ir kartu juokingiausia,
kad tai atsitiko ne kur kitur, o teatre

„La Scala“, į kurį per tokius vargus
patekau ir kur taip gerai užsirekomendavau. O buvo taip. Visi katalikai žino, kad kovo 19-oji yra Juozinės. Itališkai – Giuseppe. Didelė
šventė. O Italijoj, ypač Milane, Giuseppe – juk tai dar ir Verdi vardas!
1966 m. kovo 13-ąją aš „La Scaloje“
padainavau Pinkertoną. O šalia
teatro už Verdi pinigus pastatytuose
„Casa Verdi“ kiekvienais metais kovo
19 d. vyksta didelis koncertas tuose
„Verdi namuose“ gyvenantiems „La
Scala“ scenos veteranams, pensininkams, pasiligojusiems... Ir štai
mane pakviečia dainuoti tame jaudinančiame koncerte. Ne šiaip dainuoti, o atstovauti „La Scala“! Dainavau visas tris Hercogo arijas iš
„Rigoleto“. Buvau koncerte vienintelis tenoras. Dar dainavo solistė iš
„Metropolitan“, garsusis italų bosas
Nicola Rossi-Lemeni, beje, vėliau
dainavęs Pilypą mūsų senojo teatro
uždarymo spektaklyje „Don Karlas“
ir, sužavėtas Truikio dekoracijų, sakęs, kad jos labai tiktų italų operos
teatro scenai. Koncertas praėjo puikiai, po jo turėjo būti lyg ir trumputės atostogos, tai su draugais kelias
dienas šauniai pabaliavojau... „Juozinės – Giusepinės“ galų gale, po
šimts, aš Milane – ir man ploja. Ir
dar kaip ploja!
O netrukus „La Scaloje“ turėjo
įvykti Verdi operos „Simonas Bokanegra“ premjera. Turėjau parengti
pagrindinę tenoro partiją – Gabrielio vaidmenį. Aš tą partiją seniausiai mokėjau ir buvau visiškai
ramus. Ir štai operos premjeroje –
skandaliukas: etatinis teatro tenoras Bruno Prevedi nebaigia spektaklio. Kitą dieną girdžiu: „Virgilio,
šiandien tavęs ateis pasiklausyti dottore Bianci, turėsi dainuoti vietoje
Prevedi.“ O aš, jau išlepęs, o dar pabaliavojęs, pradedu prieš jį maivytis: žinote, aš pastaruoju metu šiek
tiek nesilaikiau režimo, nežinau kokios formos būsiu, tata-ta, tata-ta...
Išklausęs mano išvedžiojimų, generalinio direktoriaus pavaduotojas

Kronika

Tarp Lietuvos ir
Armėnijos
Rugsėjo 18 d. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre įvyko
koncertas, skirtas Armėnijos Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo 30-osioms metinėms,
dainininko Gehamo Grigoriano
asmenybei ir mūsų valstybių draugystės ryšiams atminti. „Renginys
reikšmingas, nes būtent Lietuva pirmoji pasaulyje pripažino mūsų šaAsmik Grigorian ir Vartanas Grigorianas
lies nepriklausomybę. Mūsų tautas
sujungia ir Gehamo atžalos – ge- nepaprastasis ir įgaliotasis Armėriausios 2019 m. operos daininin- nijos ambasadorius Baltijos šalims
kės titulą pelniusi Asmik ir kar- Tigranas Mkrtčianas.
jerą tik pradedantis jauniausias
Sankt Peterburgo konservasūnus dirigentas Vartanas“, – sakė torijos asistentas, Marijos teatro
2 psl.

vokalo reikalams Bianci neištaręs
nė žodžio išėjo. Taip padariau didžiausią kvailystę – nepagalvojau,
kad „La Scaloje“ mažiausiai du šimtai tenorų tik ir laukia, kad kuris iš
dainuojančių susirgtų ir tada kažkuriam laimingajam bus pasiūlyta
jį pakeisti, o gerai pasirodžius suteiktas šansas likti scenoje ilgesniam
laikui. Tai gali nulemti tolesnę karjerą.
O aš... Netrukus sužinojau, kad buvo
jau nuspręsta mane paskirti dainuoti
visus šešis premjerinius „Simono“
spektaklius ir Bianci atėjo man apie
tai pranešti! Didesnės klaidos per
savo artistinę karjerą nesu padaręs.“
Pačiame savo talento žydėjime V. Noreika pabuvojo tolimojoje ir kaip tik tuo metu žydinčioje
Japonijoje.
„Gastrolių pabaigoje išskridome
namo. Lėktuvas nusileido Maskvoje.
Visi suklegėjo, ėmė ruoštis išlipti.
Čia pasirodė stiuardesė, paprašė
dėmesio ir sako: „Prašau visus pasilikti savo vietose, o draugas Noreika su daiktais ateikite prie išėjimo.“ Blusos perbėgo nugara, – iš
filmų buvo pažįstama frazė „su
daiktais prie išėjimo“. Sovietmečiu
rusiškai ji skambėjo kone makabriškai. Tai reiškė du dalykus: pabuvojęs „ten“ gal būsi paleistas (mažiau
tikėtina), o gal ištremtas, sušaudytas, sunaikintas. Dar spėjau pagalvoti, ką aš per tuos tris mėnesius
Japonijoje pridariau ar prišnekėjau.
Niekur nedingsi, susirenku mantą
ir ateinu. Akurat. Apačioje prie
trapo stovi juoda „Volga“ ir žmogus
juodu lietpalčiu. Veš į saugumą, ne
kitaip... – pagalvoju, – viskas. Leidžiuosi trapu žemyn, o tas žmogus pamažu kelia skrybėlę ir taria:
„Draugas Noreika, už valandos Jūs
turite dainuoti Kremliaus suvažiavimų rūmuose. Verterio ariozo iš
Massenet operos „Verteris“. Rusiškai.“ Nespėjau net atsitokėti. Sakau,
kad neturiu kostiumo. „Kostiumas
jums paruoštas – Alfredo frakas iš
„Traviatos“. Tai, kad teks dainuoti
iš automobilio tiesiai išėjus į sceną,

Virgilijus Noreika
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manęs netrikdė. Ne pirmą kartą.
Bet kaip palengvėjo, kai suvokiau,
kad juoda „Volga“ ne iš „tam tikros“
įstaigos! Suvažiavimų rūmuose mikliai buvau aprengtas, nupudruotas
ir trenkiau žavųjį ariozo. Po to mane
nuvežė į viešbutį, ten radau savo daiktus, pristatytus iš oro uosto, įteikė specialiai nupirktą bilietą į Vilnių ir tada
jau tikrai parskridau namo.“
Tais pačiais 1970 m. pelnęs SSRS
liaudies artisto vardą, V. Noreika
nusprendė iš karto pasirodyti
Maskvos publikai. Kalk geležį, kol
karšta! Mušk priešą jo apkasuose!
Jo rečitalis įvyko garsiojoje Maskvos konservatorijos Didžiojoje
salėje – tuomet vienoje iš penkių
geriausių pasaulyje. Tikriausiai
ne vieno – mėgėjo ir profesionalo,
draugo ir priešo – galvoje sukirbėjo: ar ne per anksti? Ir apskritai,
išsišokėlis... O salė pilna, joje daug
Maskvos konservatorijos profesorių ir visokio plauko funkcionierių.
V. Noreika surizikavo. Programoje,
kaip pasakytų specialistai, visų tenorų „nudainuotas“ repertuaras:
Lenskio arija, Vladimiro kavatina,
Rudolfo arija iš Verdi „Luizos Miler“, de Grijė arija iš „Manon Lesko“.
Ir populiarūs rusų romansai, dar Bizet, Griego, Liszto dainos.
Po koncerto Maskvos kritikams
beliko dar kartą konstatuoti, kad

solistas pademonstravo savo puikų,
gražų balsą, muzikalumą, sceninio
elgesio laisvę ir aukščiausią meistriškumą; kad visus kūrinius dainavo originalo kalba, o jo dikcija
visur nepriekaištinga; kad dainas
atliko juvelyriškai subtiliai ir stilingai; kad balsas liejosi lygiai, lyg
kokia šviesa, užpildanti konservatorijos salę; kad scenoje visi matė
subrendusį, ryškios meninės individualybės meistrą, turintį ne tik reto
grožio balsą, bet ir puikius išorinius duomenis. Ir kad V. Noreika
yra tiesiog vienas geriausių tenorų,
kuriuos kada girdėjo ir matė
Maskva. Žodžiu, ką tik „iškeptas“
jauniausias SSRS liaudies artistas
atėjo, pamatė ir nugalėjo.
„Turbūt kiekvienas dainininkas didžiausią malonumą patiria
dainuodamas savo tėvynainiams
gimtąja kalba. Todėl nepritariu
savo studentams, kurie vos atėję į
akademiją iš karto griebiasi italų
ar prancūzų kalbos. „Ne, mielasis, –
sakau, – išmok lietuviškai, pajusk
kalbos grožį, paties žodžio skambėjimą, o tik tada imkis kitų kalbų.
Jeigu dainininkas neturi širdies, jis –
amatininkas. Balsas yra pats gražiausias instrumentas pasaulyje ir
jokia elektronika nepakeis balso,
kuriuo dainuoja širdis.“ Per amžių
amžius, Maestro.

Verdi operos „Likimo galia“ uver- mokykla ir darbas su iškiliais partiūrą, bet ir pluoštelį retai girdimos tneriais pasaulio scenose, matyt, ir
armėniškos muzikos. Galėjome pa- toliau brandins ambicingą menijusti tautos dvasią, temperamentą. ninką. Jo galimybes patvirtina ir
Skambėjo fragmentas iš Michailo koncerte skambėjusi finalinė Otelo
Ipolitovo-Ivanovo „Kaukazietiškų arija, Kavaradosio ir Kalafo arijos.
eskizų“, Aleksandro Spendiarovo
Asmik Grigorian, atlikusi Tatjanos
pjesė ir du raiškūs Aramo Chača- laiško sceną iš Piotro Čaikovskio
turiano kūrybos puslapiai: Adagio operos „Eugenijus Oneginas“, Daiš baleto „Spartakas“ ir įžymusis lios, Undinės arijas bei Anuš ariją iš
„Šokis su kardais“ iš baleto „Gajanė“. Armeno Tigraniano operos „Anuš“,
Armėnų kompozitorių muzikos įtikino įtaigiausia klausytojus veifragmentai skambėjo ir žinomo kiančia savo prigimties jėga – praspedagogo, boso-baritono Barsego mingu dainavimu ir nuoširdumu.
Tumaniano repertuare. Jerevane, Koncertas baigėsi publiką sugrauMilane ir J. Nesterenkos klasėje dinusia Asmik staigmena: iš įrašo
M . A l e k s o s n u ot r .
susiformavęs dainininkas, dirbęs suskambo didžiojo armėnų žemės
stažuotojas, Jaunimo simfoninio žymiausių pasaulio teatrų scenose, ašūgo, tautas sujungusio Gehamo
orkestro pagrindinis kviestinis di- ir Vilniuje rodė savo meistrystę. Grigoriano balsas – „Pasvarcyk,
rigentas Vartanas Grigorianas šį Kito svečio – dramatinio tenoro antela“...
vakarą dirigavo LNOBT orkestrui. Ovaneso Aivaziano – karjera praOrkestras atliko ne tik Giuseppe’s sidėjo tik prieš dešimtmetį. Gera Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
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Muzika

Vertybių magija

Įspūdžiai iš koncerto „Burtininkas ir jo mokiniai“ Nacionalinėje filharmonijoje
Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė

Bėgant metams įsitikiname, kad
egzistuoja amžinos vertybės. Nors
kiekvieno sąmonėje vertybių, panašiai kaip ir grožio, suvokimas gali
būti skirtingas, istorijoje susiformavusios dogmos nepaneigiamai
diktuoja savo tiesas. Vertybėms nebūtinas verbalinis įkūnijimas, jos
egzistuoja tarsi ex nihilio (lot. iš
nieko, savaime), tačiau prie jų prisilietus paaiškinimo, regis, nebereikia. Intuityviai suvokiame, jog tai,
kas vyksta, yra tiesa – amžina, nekintanti vertybė, kuria neįmanoma
nesigrožėti.
Net penkis dešimtmečius ištikimi Lietuvos nacionalinės filharmonijos lankytojai stebėjo, kaip
buvo formuojamos, gludinamos
simfoninio muzikavimo vertybės,
kaip orkestras, tarsi vienalytis organizmas, brendo, kristalizavo savo
veidą. Visas šis kelias meninio grožio link neatsiejamas nuo vieno
žmogaus, jo atsidavimo ir sunkaus
darbo. Rugsėjo 19-osios koncertas
tapo savotiška dedikacija išpuoselėtoms vertybėms, padėka vienam
pagrindinių Lietuvos nacionalinio
simfoninio orkestro vadovų – profesoriui Juozui Domarkui, su šiuo
kolektyvu susaistytam daugiau kaip
pusšimtį metų.
Ši pavardė tapo kokybės sinonimu, o profesorius – ne tik lietuviškos simfoninio dirigavimo
mokyklos kūrėju, bet ir talentingu
pedagogu, išugdžiusiu nemažai
ryškių dirigentų. Trys J. Domarko
mokiniai pasirodė ir šio koncerto
programoje. Tai aktyviai dirbantis, vienas šiuolaikinės muzikos
ansamblio „Synaesthesis“ įkūrėjų
ir vadovų, dirigentas Karolis Variakojis, Šv. Kristoforo kamerinio

orkestro meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Barkauskas bei
Lietuvos nacionalinio simfoninio
orkestro meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas, šias pareigas prieš penkerius metus perėmęs
iš savo mokytojo.
Suformuotas, nugludintas orkestras, talentingi dirigentai – tai
J. Domarko palikimas, įspaudęs
istoriškai reikšmingą pėdsaką, tad
koncerto programą, taikliai pavadintą „Burtininkas ir jo mokinai“,
apibendrintų monumentalumo sąvoka. Joje telpa ne tik keturi koncerto dirigentai, kurie savo darbais
jau spėjo reikšmingai nusipelnyti
šalies muzikinei kultūrai, bet ir programos pasirinkimas, savaip atliepiantis kiekvieno jų kūrybinio kelio liniją.
Pirmasis prie dirigento pulto
stojo pats mokytojas J. Domarkas. Pasirinkta Camille’io Saint- Juozas Domarkas ir visi koncerto atlikėjai
Saënso Simfonija Nr. 3 c-moll, op. 78
(„Vargonų simfonija“), be abejo- rankų judesiai laikui bėgant tapo
nės, tapo dirigento ir jo meistrys- santūresni, mąslus žvilgsnis, veido
tės įkūnijimu. Kompozitorius apie kalba, tikslūs it chronometro batusavo opusą yra sakęs: „Sudėjau į šį tos mostai nė akimirką nepaleido
kūrinį viską, ką galėjau geriausio. orkestro. Liko tik tuo žavėtis. OrNiekada neįstengčiau to pakar- kestrui darniai vargonais talkino
toti.“ Autoriaus kūrybos viršūne Renata Marcinkutė-Lesieur.
tapęs opusas organiškai atliepė
Jaunatviško polėkio vedamas jauir J. Domarko asmenybę. Vargu nosios kartos dirigentas Karolis Vaar kas nors kitas būtų galėjęs pa- riakojis mokytojo duotą toną tęsė
daryti tai, ką pavyko įgyvendinti ispanų kompozitoriaus Manuelio
šiam dirigentui. Tą nepamatuojamą De Fallos Trimis šokiais iš baleto
monumentalumą, interpretacinę „Trikampė skrybėlė“. Šią trumpą siuitą
meistrystę ir sklindančią orkestro dirigentas pateikė tarsi gražų paveiksmagiją pajuto kiekvienas dalyvavęs lėlį. Klausai buvo malonu, akiai gražu,
koncerte. Ryški dirigento interpre- o mokytojo pamokos, akivaizdu, ištacija leido nebegalvoti apie natas. moktos. Valingi judesiai ir jų padikMelodijos, motyvai, frazės, for- tuotas rezultatas tapo dar vienu J. Domos segmentai ir dalys tapo aiš- marko mokyklos sėkmės įrodymu.
kiai apčiuopiami klausa, juntami.
Koncerto pavadinimą įkvėpusį,
Kai nebelieka klausimų, ateina su- labai spalvingą ir iliustratyvų, XIX a.
vokimas, jog visa tai, ką girdi, yra pabaigoje parašytą Paulio Duteisingas grožis... Ir nors maestro kas nuotaikingą simfoninį skerco

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

„Burtininko mokinys“ diriguoti stojo darbai operos scenoje, interpretatarptautinį pripažinimą jau pelnęs cinis braižas kalba patys už save.
Modestas Barkauskas. Kruopštumą Moteriška ramybe ir subtilumu aldetalėms ir dirigavimo techniką per- suojantis skambesys tarsi ilgesingas
ėmęs iš savo mokytojo, dirigentas atodūsis padėjo tašką vakaro prospinduliavo žavesiu, neatsiejamu ir gramoje. M. Pitrėno meistrystė jau
nuo skambančios muzikos, kurios seniai niekam nekelia abejonių, o
tėkmei jis vadovauja. Precizika ir tarptautinė auditorija jį priėmė kaip
matoma jo rankų mostuose, ir gir- itin aukšto profesionalumo menidima orkestro skambesyje, yra reikš- ninką, gebantį neribotai išplėsti
mingas jo talento įrodymas.
orkestro spalvų paletę. Skambant
Koncerto kulminacija tapo di- paskutiniams koncerto akordams,
rigento Modesto Pitrėno ir solis- visų šių muzikos spalvų gausoje
čių pasirodymas. Finalinis Sofijos, nebuvo chaoso, dirigentas tarsi
Maršalienės ir Oktaviano trio iš užbūrė savo ramybe tiek orkestrą,
Richardo Strausso operos „Rožių tiek klausytojus.
kavalierius“ (III v.) perteikė subtiPasibaigus programai scenoje dar
lią nuotaiką, kurią sukurti padėjo kartą išvydome visus dirigentus ir
žavingi moterų balsai – sopranai solistes. Atsistojusi publika gausiais
Gunta Gelgotė (Sofija), Viktorija aplodismentais dėkojo už kerintį
Miškūnaitė (Maršalienė) ir meco- vakarą, kurį dovanojo tikras simsopranas iš Latvijos Anastasia Lebe- foninės muzikos burtininkas J. Dodyantseva (Oktavianas). Šių solisčių markas ir jo mokiniai.

Dieviškai skambantis pragaro kankanas
At k e lta i š 1 p s l .

tragedijos pavidalu. Offenbacho herojai – vienas kitam įgrisusių sutuoktinių pora; Orfėjas pasinėręs į kūrybos ir konservatorijos reikalus, tad
jam tik trukdo nuobodžiaujanti Euridikė, mezganti romaną su kaimynu
Aristėju. Kūrinyje dekonstruojama
graikų mito fabula, virtuoziškai žongliruojama archetipais, priskiriant
jiems priešingas prasmes, kartkartėm lyg prieskonių įmetant aliuzijų
į operetės autorių laiką. Pastarąją
idėją lyg teniso kamuoliuką pagavo
klaipėdietiškojo pastatymo režisierė
Rūta Bunikytė ir galbūt libreto į
lietuvių kalbą vertėja Audronė
Grigienė-Olejniczak, užmetusios keletą replikų ir iš mūsų dienų aktualijų.
R. Bunikytės kūrybinėje biografijoje – nemažai miuziklų ir operečių,

pastatytų KVMT, o „Orfėjo pragare“ prigimties, tai nuodėmių tempiami ir balsų virpulį dainininkai daugmaž Ambrozaičiui už gerai parengtą orestetika rodo įgytą patirtį bei mu- pragaro link. Dieviškojo baltumo įveikė antrame ir daugelis atskleidė kestrą ir subalansuotą spektaklio
zikinio teatro vingrybių, kuriose fone nuostabaus grožio suknelėmis savo galimybių potencialą. Yra kur visumą. Puikiai padirbėjo ir chodažnai sprandą nusilaužia teatro sklaidosi gundymams neatsparios tobulėti. Netruks prabėgti laikas, ir ras (vad. Vladimiras Konstantinograndai, išmanymą. Tai tik dar sykį moteriškosios dievybės, o dievai lyg uostamiesčio centre išdygs naujasis vas), o dar šauniau – baleto trupė
įrodo, kad operetės, miuziklo reži- politikai su smokingais ar idealiai teatro pastatas, kuris, kaip įprasta (choreografė Inga Briazkalovaitė),
sūra – irgi talento bei įdirbio rei- prigludusiomis eilutėmis šmirinėja naujoms erdvėms, ims traukti ne suteikusi nepakartojamų estetinių
kalaujanti specifinė profesija, kiek su spiečiais dviprasmiškų minčių. tik publiką, bet ir artistus iš toliau, potyrių.
kitokia nei operos ir visiškai kitokia Visą šią spalvų ir siluetų harmo- tad jauniesiems klaipėdiečiams
„Orfėjas pragare“ – stiprus konei dramos teatro.
niją lyg peiliu kartkartėmis rėžteli metas sustiprinti savo vokalines ziris KVMT repertuaro dėlionėje.
Šio pastatymo didžioji sėkmė – įspūdingoji Viešoji nuomonė (Dalia pozicijas, idant jie taptų naujosios Spektaklio kūrėjai gaiviai pristatė
scenografija ir personažų kostiumai, Kužmarskytė) – pusiau vyras, pu- scenos spiritus movens. Išskirčiau operetę be pabrėžtinių nuorodų į
kuriuos neįmantriai, minimalistiš- siau moteris, „su daugeliu veidų“ – Euridikę – Beatą Ignatavičiūtę. Gai- aktualijas, pasitikėdami veikalo gykai, estetiškai vientisai sukūrė daili- aukščiausioji jėga, kurios bijo net vus jos tembras, artistinis paslanku- vybingumu, kurį tik reikia skvarbiai
ninkė Renata Valčik, įkūnydama re- nuodėmių valdomi dievai.
mas teikia didelių vilčių kaip ateity įžvelgti ir išskleisti žiūrovams. O
žisierės idėją matyti spektaklį kaip
Premjeroje matėme daugiausia puikaus koloratūrinio soprano, ryš- žiūrovai tuomet nusiramina, pasinuolatinį judėjimą tarp dangaus ir jaunąją teatro kartą – gražius, gra- kiosios Klaipėdos primadonos Ritos tikėdami statytojų profesionalumu,
pragaro, todėl pagrindinė scenogra- cingus solistus. Vokalinė spektaklio Petrauskaitės įpėdinės.
ir džiaugiasi puikia pramoga.
fijos detalė – laiptai, kuriais hero- pusė tokių komplimentų kol kas neKomplimentai skrieja spektaklio
jai juda tai vedami savo dieviškos nusipelno. Pirmojo veiksmo jaudulį muzikos vadovui, dirigentui Tomui
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Muzika

Naujos simfoninės muzikos banga

Įspūdžiai iš II Tarptautinio konkurso „Future Symphony“ finalinio koncerto
Goda Marija Gužauskaitė

Rugsėjo 17-osios vakarą Nacionalinėje filharmonijoje nuskambėjo finalinis II Tarptautinio kompozicijų
simfoniniam orkestrui konkurso
„Future Symphony“ koncertas, pristatęs net septynias jaunosios kompozitorių kartos kūrinių premjeras. Šiais metais tarp konkurso
finalininkų – vyriška kompanija:
Romanas Czura (Lenkija, Vokietija), Charlesas Philipas Danielsas Torresas (Meksika), Jievaras
Jasinskis (Lietuva), Andrius Maslekovas (Lietuva), Aporas Szütsas
(Vengrija), Daniele Testa (Italija)
ir Miranas Tsalikianas (Graikija).
Pirmo konkurso etapo kūrinius,
kurių šiais metais gauta net 30 iš
20-ies skirtingų šalių, vertino kompozitoriai Žibuoklė Martinaitytė ir
Mykolas Natalevičius bei šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ dirigentas Karolis Variakojis. Finaliniame koncerte žiuri ne tik
prasiplėtė, bet ir tapo tarptautinė:
filharmonijos salėje kūrinius vertino kompozitorė Raminta Šerkšnytė (pirmininkė), kompozitorius ir
dirigentas Gediminas Gelgotas bei
muzikologė Lina Navickaitė-Martinelli, o internetu tiesioginę koncerto transliaciją stebėjo kompozitoriai Ayalas Adleris (Izraelis), Andris
Dzenītis (Latvija) bei Dobrinka Tabakova (Didžioji Britanija, Bulgarija). Kūrinius atliko iš jaunų muzikantų suburtas „Future Symphony“
orkestras, dirigavo Adomas Morkūnas-Budrys (Lietuva, Šveicarija).
Pirmas vakaro kūrinys – A. Szütso
„Rondo quasi una toccata“. Pasak
autoriaus, ši kompozicija – tai „įvairių muzikos stilių derinys, kuriame
pasirodo trys skirtingo charakterio temos: rondo, tokata ir fantazija.“
Nors ryškios stilių įvairovės patirti
neteko, temų pobūdis iš tiesų buvo
skirtingas. Dėl paslaptingos žemo
registro violončelių melodijos ir
pačios melikos kontūro specifikos
muzika tarsi nukėlė į mistišką pasaulį, kuriame už kiekvieno kampo,
regis, slypi pavojus. Kita muzikinė
medžiaga pasižymėjo įmantriu pirmųjų smuikų melodijos kontūru,
kuris iš atšiauraus ir klastingo magijos pasaulio klausytojus akimirksniu nukėlė, sakytume, į tvankias
Afrikos džiungles. Pietų koloritą
paryškino varinių pučiamųjų akcentai, altų ir violončelių pizzicato
bei medinių blokelių skambesys. Šį
epizodą keitė šiurpuliukus kelianti
unisonu atliekama styginių melodija, kuri kūrė vėl naują muzikos
nuotaiką. Nepaliaujamai mainydamosi, kūrinio temos sudarė naratyvumo ir nuolatinio plėtojimosi
įspūdį, kuris ir tapo šio opuso pagrindu. Nors, mano manymu, kūrinys nepasižymėjo muzikos kalbos naujumu ar pagavumu, dėl
4 psl.

„Future Symphony“ orkestras, dirigentas Adomas Morkūnas-Budrys

profesionaliai išbaigtos kompozicijos pelnė ir klausytojų, ir orkestro
simpatijos prizus.
Pirmą opusą keitė visiškai kitokios nuotaikos A. Maslekovo „Waters-Reflections-Haiku“. Pristatydamas savo kūrinį, kompozitorius
kalbėjo itin poetiškai: „Objektų atspindžiai vandens paviršiuje... sulig kiekvienu judesiu išsikreipianti
jų forma sukrenta į haiku eilutes...“
Nors iš pradžių muzika galėjo priminti „tradicinį“ šiuolaikinį kūrinį orkestrui, kuriame negalima
apsieiti be išplėstinėmis grojimo
technikomis bei sudėtingais kompoziciniais metodais išgaunamos,
tačiau visiems jau seniai gerai žinomos tembrinės ir spektrinės spalvos,
opusas juo toliau, juo labiau kaustė
klausytojų dėmesį savo estetine ir
kompozicine švara. Pasirinktos
muzikos kalbos priemonės, atlikimo technikos visiškai įtikino ir
kūrė tai priartėjančių, tai atslūgstančių bangų įspūdį. Aiškiai buvo
juntama, kad kompozitorius ne
tik išmano šiuolaikines orkestro
grojimo technikas bei XX–XXI a.
akademinės kūrybos klodus, bet
ir geba subtiliai organizuoti garsinius orkestro potvynius ir atoslūgius, visiškai panardindamas publiką į laike tirpstančią muzikos
tėkmę. Žiuri sprendimu „WatersReflections-Haiku“ užėmė III vietą.
Trečias finalinio koncerto kūrinys
nukėlė į „Veidrodžių kambarį“ („The
Mirrors Room“), kuriame, kaip sako
italų kompozitorius D. Testa, „net ir
menkiausias judesys iškart atkartojamas. Vos jauti ribą tarp tikrovės ir
iliuzijos, triukšmo ir garso, vaizdo
ir jo iškraipymo.“ Išgirdęs tokį kūrinio apibūdinimą, nejučia pradedi
įsivaizduoti būsimus orkestrinio
skambesio spektro iškraipymus ir
nekantriai lauki, kada kompozitorius meistriškai ištrins fizinės ir
psichinės realybės ribas. Deja, vos
išgirdus pirmuosius kūrinio taktus
tapo aišku, kad žadėtos būsenos nepatirsime. Kūrinys itin iliustratyvus ir naratyvus, nukeliantis galbūt
į pasakų, bet, ko gero, ne „kreivų
veidrodžių“ karalystę. Muzikinė
kalba gana aiški ir paprasta, o styginių pizzicato, medinių pučiamųjų

J . Š o po s n u ot r .

bei įvairių mušamųjų instrumentų
garsai kūrė žaismingą nuotaiką. Kūriniui įsibėgėjus netikėtai pasigirdusi romantinio pobūdžio melodija tarsi atvėrė prieš akis didingus
kalnų masyvus ar kitokius gamtos
vaizdus. Ypač šį įvaizdį sustiprino
styginių fone pasigirdusi svajinga
valtornos melodija. Pastaroji buvo
keičiama aktyvesne muzikos padala,
kuri užsibaigė ryžtingais baigiamaisiais tutti orkestro akordais. Verta
paminėti, kad būtent filmų muziką
primenantys svajingos valtornos
melodijos epizodai nors akimirkai,
tačiau iš tiesų nukėlė į neregėtą pasaulį, kuriame norėjosi ir pasilikti.
Graikų kompozitoriaus M. Tsalikiano kūrinys „Baltic Tribes (Renaissance of Lith)“, pasak autoriaus,
„simbolizuoja lietuvių tautos (...)
jėgą, stiprybę ir veržlumą. Tai odė
laisvės kovų aukoms ir aukštiesiems
jų idealams.“ Derėtų paminėti, kad
koncerte atliekamų kūrinių autoriai buvo vis dar laikomi paslaptyje,
tad klausytojai ir žiuri kompozicijas galėjo vertinti nešališkai. Vos
išgirdus kūrinio pavadinimą ir jo
pristatymą, nė nekilo mintis, kad
tai galėtų būti graikų, o ne lietuvių
kompozitoriaus opusas. Kita vertus,
sužinojus kūrinių autorius aplankė
ir palengvėjimas, kad mūsų kompozitoriai renkasi jiems aktualias
ir artimas kūrybines idėjas, o „lietuvių tautos didybės“ koncepcijas
palieka lietuvių tautos istorija susidomėjusiems užsienio kūrėjams.
„Baltic Tribes (Renaissance of
Lith)“ atrodė pernelyg kupinas
skirtingų muzikinių medžiagų bei
instrumentinių derinių, turėjusių
atspindėti baltiškumą ir prakilnią
lietuvių tautos istorinę praeitį. Varinių pučiamųjų fanfaros kūrinio
pradžioje skambėjo didingai, o
styginių fone naudojami mediniai
pučiamieji tarsi ant drobės liejo lietuviškos idilės peizažą. Tam tikri
kūrinio epizodai, kaip kad dviejų
fagotų melodinė linija, lydima altų
bei varpų, arba svajingas fleitos
solo pučiamųjų fone, skambėjo
įdomiai, tiko prie bendros muzikinės tėkmės. Kita vertus, kai kurie instrumentai (pvz., tamburinas)
ar įterpta choralo „Dies irae“ tema

pasirodė visiškai nebūtini. Įdomu,
kad kompozitorius orkestrą traktavo ne tik kaip instrumentininkų
kolektyvą, bet ir kaip chorą: įpusėjus kūriniui dalis muzikantų turėjo
ploti, rečituoti žodžius ar niūniuoti
parašytą melodiją. Kūrinys pasirodė per daug įvairus ir muzikinės
medžiagos, ir pasirinktų muzikinių
raiškos priemonių prasme.
R. Czuros opusas „Rythms Drowned in Dreams“, žiuri sprendimu
pasidalinęs III vietą su A. Maslekovo opusu, parašytas remiantis
skirtingų trukmių poliritminėmis
struktūromis, kurių kompozicinės
sandaros subtilybėmis kompozitorius susidomėjo dar studijuodamas
Darmštate (Vokietija). Prasidėjęs
penkių natų motyvu, išsklaidytu
per skirtingus orkestro instrumentus, kūrinys gana nuosekliai plėtojamas, pirminį motyvą vis sugrąžinant kitokiu orkestruotės pavidalu.
Šis autorius kompozicijoje taip pat
panaudojo muzikantų plojimus,
kurie atlikėjams, regis, sukėlė tik
papildomų rūpesčių skaičiuojant
ritmines vertes ir stengiantis kartu
atlikti parašytą ritminę liniją. Nors
ir gana logiškai bei profesionaliai
suręstas, kūrinys pasirodė kiek per
daug schematiškas.
J. Jasinskio „Change“ („Virsmas“),
pasak autoriaus, kalba apie mūsų
poreikį būti suprastiems kitų žmonių, pirmoje dalyje atskleidžiant
„buvimo draugėje ir tarpusavio supratimo“ temą, antroje iškeliant
lyderio idėją, kuris, norėdamas
būti išgirstas, kalba vis garsiau ir
garsiau, o paskutinėje dalyje perteikiant visuotinį chaosą, kuriame
visi verčiami būti lygūs. Kūrinį pradėjo galingas tutti, jį subtiliai užbaigė metalinių lėkštučių (krotalių)
skambesys. Nuskambėjusią muzikinę padalą keitė fleitos piccolo svajinga melodija, kurią vis pertraukdavo aktyvaus ir kiek „stravinskiško“
ritmo styginių ir pučiamųjų akordinis pritarimas. Kūrinyje aktyvios
padalos nuolat kaitaliojamos su ramesnio pobūdžio, dažni medinių
pučiamųjų solo intarpai. Kartkartėmis kūrinys priminė ir filmo muzikos garso takelį, o kartais panašėjo
į grynosios muzikos opusą. Artėjant kūrinio pabaigai muzika įgavo
ryškų minimalizmo atspalvį, kuris
stilistiškai ne itin derėjo su prieš tai
skambėjusiomis padalomis. Kūrinys pasibaigė vis labiau lėtinamais
spektralistinio pobūdžio orkestro
akordais, pamažu virtusiais tutti
unisonu. Žiuri sprendimu J. Jasinskio opusas „Change“ buvo įvertintas
II vieta, taip pat apdovanotas Sauliaus Karoso labdaros ir paramos
fondo specialiuoju prizu už geriausią lietuvių autoriaus kūrinį.
Programą užbaigė meksikiečio
Ch.P.D. Torreso opusas „The Myth
of Déremot – Bélel“, komisijos įvertintas I premija. Pasak autoriaus,

kūrinys gimė per karantiną, kai
atsiradus daugiau laisvo laiko kūrėjas vaizduotėje imė kurti mitologinį pasaulį. „Savo muzika tiesiog
norėjau sukelti nuostabą, kylančią
susidūrus su mistiškumu bei magija, ir susižavėjimą, įkvėptą nežinomų senovės dievų“, – teigė autorius. Kūrinys nuosekliai išsiskleidė
vos iš kelių pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų garsų, kurie vingriomis melodijomis kildami aukštyn
staiga pasigirdusio plataus styginių
akordo buvo tarsi nuleisti ant žemės: iš labai konkretaus, lyg ranka
apčiuopiamo garso klausytojui atsivėrė paslaptingas magijos pasaulis.
Kūrinys pasirodė itin iliustratyvus,
besimainančiais styginių ir pučiamųjų epizodais atveriantis vis naujas įsivaizduojamo filmo scenas. Iš
unisonu atliekamo garso nuosekliai
išplėtojama galinga orkestrinė drobė,
perteikianti galingą orkestro skambesį,
byloja apie kompozitoriaus meistriškumą rašyti simfoniniam orkestrui ir
savo muzika pakerėti klausytojus.
Antrasis tarptautinis „Future
Symphony“ kompozicijų simfoniniam orkestrui konkursas šiais metais padovanojo galimybę išgirsti net
septynias jaunosios kartos kompozitorių premjeras simfoniniam orkestrui. Džiugu, kad nugalėtojų
gretose – ir du lietuvių atstovai.
Pagyrimo nusipelno ir konkurso
atlikėjai – specialiai šiam projektui suburtas profesionalus jaunosios kartos muzikantų simfoninis
orkestras, vadovaujamas veržlumu
ir entuziazmu trykštančio jaunojo
dirigento Adomo Morkūno-Budrio.
Per visą koncertą kerėjo atlikėjų
profesionalumas ir nuoširdus noras kuo geriau atskleisti kiekvieną
partitūrą. „Future Symphony“ konkurso finalininkai ne tik turėjo galimybę išgirsti gyvai atliekamus
savo kūrinius, bet ir buvo apdovanoti profesionaliais koncerte padarytais įrašais. Konkurso nugalėtojams įteikti piniginiai prizai, o I vietą
pelnęs Ch.P.D. Torreso „The Myth
of Déremot – Bélel“ bus atliktas ir
2021-aisiais šiuolaikinės muzikos
festivalyje „Iš arti“.
„Future Symphony“ konkursas
yra unikalus ne tik Lietuvos mastu,
bet ir tarptautiniame kontekste,
savo užsibrėžtais bei atkakliai siekiamais tikslais vis aukščiau keliantis profesionalumo kartelę. Džiugu,
kad tarptautinis kompozicijų simfoniniam orkestrui konkursas gimė
būtent Lietuvoje iniciatyvių ir entuziazmo kupinų jaunosios kartos
muzikantų: dirigento A. MorkūnoBudrio, kompozitorių Jurgio Kubiliaus ir Danieliaus Tuitos, perkusininko Džiugo Daugirdos pastangomis.
Norisi palinkėti, kad konkursas skaičiuotų dar ne vienus gyvavimo metus, suteikdamas išskirtinę galimybę
išgirsti naujausius jaunųjų kompozitorių simfoninės kūrybos opusus.
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Teatras

Stiprios moters portretas

Spektaklis „Elektra“ Nacionaliniame Kauno dramos teatre
yra šalia buvusios moters pasiūlyta mintis, o gal net ir jos sukurtas šedevras...“
Į istoriją Kocelis siekia pažvelgti
Dėl šiais metais pasaulį sukrėtusios
pandemijos kovo mėnesį numatyta per moters perspektyvą ir šį kartą
slovėnų režisieriaus Jašos Kocelio ne kalbėti apie vyrą, kaip istorinį
spektaklio „Elektra“ premjera Na- herojų, bet pažiūrėti, kas stovi už jo
cionaliniame Kauno dramos teatre ir kas iš tiesų kovoja jo karus. Gal(NKDT) pagaliau įvyko rugsėjo 12, būt tai tokia pat stipri ir kovinga
13 dienomis. Šių laikų kontekste moteris, taip pat galinti keisti likirežisierius kalba apie dar antikos mus bei sukelti revoliucijas?
mitologijoje sukurtą kovojančią ir
Įtaigus vizualumas
laukiančią moterį, tyrinėdamas, kas
iš to laukimo gali gimti. Ne be rei„Elektros“ vizualiniai sumanykalo spektaklis „Elektra“ pažymėtas mai gana paprasti ir ne kartą maretoriniu klausimu „Ko iš tikrųjų tyti teatro scenoje – vyrauja obuolio,
lauki?“, į kurį kiekvienas žiūrovas veidrodžio, atspindžių, baltos spalkviečiamas rasti savo atsakymą. vos, vandens ir vaikystės simboliai,
Užburiančia estetika, kūnišku įtai- tačiau jie itin estetiški ir keliantys
gumu bei galingu vizualumu reži- pasigėrėjimą. Jau prieš spektaklį
sierius su kūrybine grupe iš Slovė- žiūrovai šnabždasi: „Čia bus labai
nijos bei NKDT aktoriais scenoje gražu.“ Ir iš tiesų pirminis „Elekparodo stiprios moters portretą, o tros“ įspūdis – gražu ir estetiška.
jos laukime užkoduotas kovos ir reSpektaklio erdvė – stilizuotas
voliucijos troškimas. O jei ji sulauks, vonios kambarys – nuklota balkas nutiks tada?
tomis marmurinėmis plytelėmis,
vonioje tyvuliuoja vanduo, ant sieIstorijos linija: nenutylėta
nos – rankų džiovintuvas (nuoroda
moteris
į šiuos laikus), viską apgaubia voGraikų mitologijoje Elektra – nios užuolaidos, vykstant spekTrojos karo didvyrio Agamem- takliui meistriškai išnaudojamos
nono ir Klitemnestros duktė. Jos kaip šydas mistinei atmosferai sutėvas žuvo nuo jos motinos ran- stiprinti (scenografas Darjan Mikos, Elektra siekia už tai atkeršyti hajlovič Cerar). Vonioje įstrigusi
ir laukia grįžtančio brolio Oresto, Agamemnono ir Klitemnestros
kad šis įvykdytų jos taip trokštamo duktė įspraudžiama į mažą erdvę
keršto sumanymą. Spektaklyje su- siekiant sukurti jos vidinio „įstrijungti skirtingi Sofoklio, Euripido gimo“ keršto troškime metaforą.
ir Aischilo tekstai, sukurti pagal
Vienaveiksmis spektaklis vyksta
Elektros mitą, interpretuoti ir nu- toje pačioje erdvėje, tačiau ši nėra
gludinti paties režisieriaus bei reda- statiška, o judanti ir kintanti –
guoti dramaturgės Daivos Čepaus- transformuojama pasitelkiant apkaitės. Režisierius, įpindamas kitų švietimą (šviesų dailininkas David
senovės graikų tekstus, daugiausia Andrej Francky). Režisierius pats ne
remiasi Sofoklio tragedija. Šis pir- kartą yra dirbęs apšvietėju operos
masis antikinėje Graikijoje išplėtojo ir baleto spektakliuose, šie įgūdžiai
moters paveikslą: ji gali būti tokia atsiskleidžia kuriant estetišką ir vipat kovinga bei valinga kaip ir vy- zualų „Elektros“ reginį.
ras, ji neprivalo būti jo šešėliu, gali
Scenoje švaru, ji neperkrauta
būti stipri ir kovojanti. Kaip teigia rekvizitu, čia daug svarbesnis jurežisierius: „Moterys istorijoje – še- desys ir gestas – gausu šokio elešėliai, jos neištrintos, bet nutylėtos. mentų, tikslaus sinchronizuoto judesio,
Kirba mintis, kad galbūt garsių vyrų ritmiškumo, per tai ištransliuojama
darbai, kūriniai ir pergalės iš tiesų spektaklio esmė (choreografė Tajda
Aistė Verpečinskaitė

Scena iš spektaklio „Elektra“

Podobnik). Pasak režisieriaus, jis Branka Pavlič) – seseris aprengti
stengiasi aktoriams suteikti fizinės baltai, o Elektrą juodai – kuria konraiškos laisvę, ir tai itin ryšku „Elek- trasto efektą. Baltą spalvą galima introje“, nes kūno kalba čia nustelbia terpretuoti kaip atspindinčią visas
verbalinę ir apima pojūtis, kad įkū- spektro spalvas: seserys tarsi panydami savo personažus aktoriai laiko Elektrą, tačiau taip pat lanksjaučiasi patogiai bei laisvai.
tosi savo sesers priešams, jos neturi
Spektaklyje vyrauja tikslios mi- griežtos pozicijos ir ryžto. O juodą
zanscenos, kurias norisi fotogra- spalvą, kurią dėvi spektaklio herojė,
fuoti, kitaip tariant, įamžinti jų galima suvokti kaip galią ir autorikompozicijas. Atmintyje išlieka tetą: Elektra smarkiai kenčia, nesuestetiškai nupoliruoti fragmentai, sitaiko su žiauria tikrove ir skausvienas jų – su ginklais rankose išsi- mingais praradimais, kitaip nei jos
rikiavusių Elektros seserų eilė, per- nuolankios seserys. Šis ryškus skirteikianti moters galią ir kovotojos tumas tarp seserų ir Elektros itin
prigimtį. Taip pat įsimena Klitem- pabrėžia jos nesuvaldomą ir nepanestros (Daiva Rudokaitė) scena su lenkiamą charakterį. Seserys lanksveidrodžiu, parodanti valdžios troš- tosi ir garbina „savo karalių“ Egistą
kimą bei savęs, kaip vienintelės val- (Tomas Erbrėderis), o Elektra nuo
dovės, suvokimą. Veidrodis, išdidi- jo nusigręžia ir jį niekina, seserys
nantis jos rūstų, ryžto kupiną veidą, atsikanda obuolio iš jo rankų, tarsi
veikia ir kaip vizualinis efektas.
priimdamos jo nuodėmę, o Elektra elgiasi taip, tarsi verčiau spjautų
Kontrastai, išryškinantys
jam į veidą. Bet vykstant spektakliui
kovos troškimą
kontrasto linija ima blukti ir seseSpektaklyje kuriamas ryškus rys vis tvirčiau susikimba už rankų.
kontrastas tarp Elektros ir jos seJaunosioms NKDT aktorėms
serų, arba kitaip – tarp susitaikymo teko vokaliniais ir choreografiir nuolankumo bei ryžto ir kovos. niais elementais papildyti Elektros
Vien jau paprastas kostiumų su- seserų vaidmenys, reikalaujantys
manymas (kostiumų dailininkė nemenko komandinio įdirbio. O

Elektrą sukūrusi aktorė Greta Šepliakovaitė parodė, su kokia kančia
gali susidurti moteris ir kokia stipri
bei ryžtinga ji gali būti, kai ko nors
iš tiesų trokšta.

dabartinio laikotarpio realijas: siekiant paremti per pandemiją nukentėjusius Lietuvos menininkus, šių
metų festivalis visą biudžetą skyrė
lietuvių kūrėjams, tačiau festivalio
tarptautiškumas išlaikomas pakvietus žinomus užsienio kūrėjus šiais
metais tapti pagrindinės programos
spektaklių mentoriais ir meistriškumo kursų vedėjais.
Pagrindinė šių metų „Sirenų“
programa – tai novatoriškų ir iš
tradicinių teatro erdvių išeinančių
idėjų paieškų rezultatas. Programoje bus parodyti šeši darbai. Keturi iš jų laimėjo „Sirenų“ gegužės
mėnesį paskelbto atviro kvietimo
konkursą: Eglės Mikulionytės ir
Liudo Parulskio improvizacinis
teatrinis performansas „Lūkesčiai
ir kitos prekės“, Tado Montrimo

imersinis spektaklis-žaidimas „NO
FAKE*“, Dariaus Gumausko režisuojamas spektaklis, performansas,
instaliacija „Emigrantai“ ir Nauberto Jasinsko, Tado Černiausko bei
Gintaro Sodeikos „fabrica“. Likę du
pagrindinės programos darbai prodiusuojami paties festivalio – tai
Godos Palekaitės penkių performansų paroda „Somnambulizmas“
ir Agnės Matulevičiūtės interaktyvaus teatro performansas „Synth
porn“.
Per „Sirenas“ Lietuvos žiūrovams jau pažįstamas Stefanas
Kaegi („Rimini Protokoll“) ir Balkanų teatro provokatorius Oliveris Frljićius surengs nuotolines
paskaitas-susitikimus.

Anonsai

„Sirenos ’20“
Rugsėjo 24 – spalio 11 d. septynioliktą
kartą vyksiantis Vilniaus tarptautinis
teatro festivalis „Sirenos“ šiemet kviečia analizuoti ribas ir sienas, kurios
mus skiria ir dėl kurių esame priversti
nuolat kovoti. Ekonominė ir ideologinė įtakos zonos plėtra – kitų kraštų
kolonizacija, nuolatiniai konfliktai
dėl teritorijos, konkurencija darbe,
įtampa tarp dviejų žmonių poroje,
tarp vyrų ir moterų vaidmenų ir teisių,
tarp politinės kairės ir dešinės, mąstytojų ir veikėjų, emocijų ir proto, visuomenės ir individo. Įtampa, iš kurios gimsta progresas, ir konfliktas,
po savęs paliekantis griuvėsius. Kas,
kodėl, kur, už ką kovoja?

Pagrindinės „Sirenų“ programos dalyviai

„ S i r e n ų “ n u ot r .

Šių metų festivalio šūkis „Unwelcome“ kelia klausimus apie tai, ką
reiškia būti nenorimam, nelaukiamam, nereikalingam ar atstumtam. Per pandemiją užsidarė teatrai,

menininkai liko be darbo – ar tai
reiškia, kad ir teatras, ir pats festivalis, nebegalintis Lietuvoje pristatyti užsienio teatro, tapo nereikalingi? Šūkis įpareigoja reaguoti ir į
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Moteris, kurianti revoliuciją
Pabaigoje įtempta spektaklio
atmosfera nurimsta, įsivyrauja ramybė, ir Elektra, iki šiol žaižaravusi
keršto aistra bei neapykanta pasaulio neteisingumui, tampa besvorė –
stebindama savo oro akrobatikos
sugebėjimais ji pakyla į orą ir lengvai jame sukasi... Pagaliau ji laisva,
pagaliau ji – nugalėtoja.
Stipri moteris gali pakeisti istoriją, gali sukelti revoliuciją. Dar
antikoje Aristotelio aprašytą katarsiškąją dvasinio apsivalymo ir išsilaisvinimo būseną šis spektaklis
nesunkiai sužadina. Šiomis dienomis su Elektros personažu nesunku
susitapatinti, ko gero, labiausiai dėl
nūdienos konteksto pasaulyje, kai
moterys kovoja ne tik už lygias teises ir galimybes, bet ir už teisybę
bei laisvę savo šalyse, siekdamos
revoliucijos. Ir mokėdamos laukti,
nes kas žino, kas per tą laukimą gali
užgimti...

Pagal „Sirenų“ inf.

5 psl.

Teatras

Daugiau cirko

Lietuvos cirko popietė festivalyje „Naujojo cirko savaitgalis“

Viktorija Sinicyna

Šiemet festivalio „Naujojo cirko savaitgalis“ programoje viena diena
buvo skirta būtent Lietuvos cirkui. Norintiems susipažinti su lietuviško cirko panorama ar mestelėti akį į naujus kūrėjų ieškojimus
rugsėjo 12-osios popietė tapo puikia proga: įėjimas nemokamas, o ir
pačios programos būta stebėtinai
spalvingos.
Lietuvos cirko popietė prasidėjo,
sakytume, universaliausiu programos pasirodymu: „Drabužiai ir mes“
(„Kanta Company“) – smagus valandos trukmės šou, galintis sudominti ir vyresniuosius, ir vaikus. Šalia oro akrobatikos, kinų stulpo bei
objektų manipuliacijos disciplinų,
atlikėjų trijulė savo pasirodymą
perteikė nebyliojo kino vaidybą
primenančia maniera, pagrįsta lengvai atpažįstamomis veido išraiškomis, o ir kalbos, neskaitant kelių
pavienių žodžių, nevartojo. Kęsto
Matusevičiaus pasirinkta darbo
medžiaga – džemperiai, kuriems
mikliais rankų judesiais suteiktos
naujos formos, rodytos išradingos
drabužio panaudojimo variacijos.
„Drabužiai ir mes“ nepasižymi netikėtumais – tai gana įprastas cirko
pasirodymas, vis dėlto savo universalumu galintis pasiekti platesnę
auditoriją.
Stiklinėje „Menų spaustuvės“ salėje vykęs „Skrydis“ – klounių Justės
Liaugaudės ir Indrės MickevičiūtėsPetrauskienės surengta žiūrovus integruojanti emocinė karuselė, suteikusi galimybę paprasčiausiai iš

savęs pasijuokti. Susirinkę žmonės
gavo lėktuvo keleivių vaidmenį,
leidusį palydovėms-personažėms
Grildai ir Ražai kurti jas ir žiūrovus vienijančias absurdiškas situacijas. Keleiviai neturi saugos
diržų – ne bėda, Grilda skuba
žmones „sutvirtinti“ lipnia juosta;
laimės ratą sukantys žmonės buvo
apdovanoti stiklainiu burokėlių ir
šaltibarščių kefyru, o štai mandagus vaišinimas vandeniu netrukus
virto isterišku laistymusi. Galiausiai „lėktuvas“ krinta, palydovės
ragina keleivius išlipti – suprask,
pasirodymas baigėsi ir visi išprašomi pro salės duris.
Dabarties realybėje saugumas
tolygus atstumo laikymuisi nuo
esančiųjų aplink. Šia aktualija pasinaudojo „Where Do I Connect?“
atlikėjai Džiugas Kunsmanas ir
Adrianas Carlo Bibiano, šokiu bei
akrobatika ieškoję tarpusavio ryD. P u t i n o n u ot r .
šio be prisilietimų, be kalbėjimo. Scena iš pasirodymo „Drabužiai ir mes“
Nevartodami žodžių, vien judesio
kalba vaikinai kvietė kieme susirinkusius žiūrovus susivienyti ben- grakščius oro akrobatikos nume- ne sofai (jai šlovės užtenka, jau ir
Šiuolaikinis cirkas Lietuvoje dar
drai nesudėtingo judesio tėkmei.
rius ant virvės.
taip puikuojasi pavadinime)! Įsi- nėra susikūręs stabilaus pagrindo,
Intuityvaus kūno įspūdį skleiViena labiausiai intriguojančių patoginę tarp / ant baldų, patiestų tačiau žingsnis po žingsnio link to
džiančio Elenos Kosovec eskizo šiuolaikinio cirko pusių ta, kad kilimėlių, žiūrovai buvo kviečiami juda. Tai įrodo ne tik gausėjanti
„Nionia“ kūrybine inspiracija tapo nežinai, ko tikėtis. Nebent niekur mėginti šmaikščiai komunikuoti lietuviška naujojo cirko festivalio
seniai nutilusio vidinio vaiko paieš- kitur nepatirto buvimo, tačiau su objektais, atlikti įvairias užduo- programa, bet ir spalį Kaune duris
kos savyje. Atlikėja siekė atkurti dar koks ir apie ką jis – sunku atspėti. tis, tokias kaip greitieji pasimaty- atversiantis „Cirko Sapiens“ šiuovaikystėje susiformavusias padėtis Keisčiausią lietuviško cirko popie- mai (angl. speed dating) ar finali- laikinio cirko centras, suteiksianerdvėje, jų apraiškas perteikdama tės patirtį suteikęs pasirodymas – nis šokis su pasirinktais daiktais. tis naujų galimybių kvėpuojantiems
oro akrobatika, sceniniu judesiu. „Pasaulis aplink sofą“, kuris idėjos Šis projektas, beje, yra tarptauti- šia meno rūšimi. Lietuviška festivaIntuityvaus peržengimo per įpras- autorės bei režisierės Marijos Bara- nis – prie genialiai absurdiškos lio popietė parodė, kad šiuolaikitus oro akrobatikos pasirodymo nauskaitės sumanymu skirtas visai idėjos įgyvendinimo prisidėjo ir nis cirkas mūsų šalyje patiria rairėmus būta ir „R.L.42“, kurio kū- ne žmonėms, bet... daiktams – skirtingų šalių menininkai, pasi- dos procesą ir, tikėtina, žada daug
rėjas-atlikėjas Konstantinas Koso- stalui, kėdei, foteliams, lovai, šal- rodyme dalyvavę per pastaruoju įdomybių ateityje.
vecas atpalaiduojančios meditaty- dytuvui, durims ir kitiems patal- metu itin išpopuliarėjusią „Zoom“
vios muzikos fone demonstravo poje esantiems objektams. Tiesa, tik platformą.

Nuoširdus varnų klyksmas

Spektaklis „Varnos“ festivalyje „Naujojo cirko savaitgalis“

Aistė Šivytė

Lena Ries, Anke van Engelshoven ir Romy Seibt spektaklyje „Varnos“

6 psl.

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

Rugsėjo 9–12 d. vykęs „Naujojo
cirko savaitgalis“ suteikė progą ne
tik pabūti taip išsiilgtoje teatro dėžutėje, bet ir išvysti puikių pasirodymų. Įvairių disciplinų atlikėjai
narstė žmogaus prigimtį, tarpusavio santykius, naujai aplankė praėjusio amžiaus pasirodymus, kalbėjo
apie motinystės ir cirko problematiką. Būtent pastarasis, kolektyvo
„still hungry“ sukurtas spektaklis
„Varnos“ (rež. Rachel Hameleers)
netikėtai padarė didžiausią įspūdį.
„Varnose“ matome tris cirko artistes – Leną Ries, Romy Seibt ir
Ankę van Engelshoven. Jau pirmomis pasirodymo akimirkomis išvystame jų sugebėjimus – lankstumo

akrobatiką, akrobatinius triukus
ant virvės bei diržų. Šios moterys
stiprios, jų judesiai tikslūs, įgyti
per daugybę metų praktikos, – tai
jų gyvenimas. Tačiau iš monologų
sužinome, kad jos taip pat mamos.
„Gėlės, kurias gavau, gimus vaikui,
atrodė lyg gėlės mano karjeros laidotuvėms“, – sako viena jų. Tačiau
atlikėjos nesirenka laidotuvių procesijos tono – vos po kelių minučių
rimto monologo matome vištas
perekšles, iki pažastų užsitempusias lengvus sijonus, garbinančias
savo lėles-kūdikius. Smagia parodija persmelktos scenos vaizduoja
tai, ką yra patyrusi dažna (jei ne
kiekviena) mama: kitų motinų
N u k e lta į 7 p s l .
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Netobulumai

„Naujojo cirko savaitgalis ’20“

feministinis spektaklis „Varnos“
(Vokietija), ironiškai kalbantis apie
motinystės vargus ir moterims-moPagrindinėje šių metų festivalio tinoms-profesionalėms keliamus
„Naujojo cirko savaitgalis“ pro- didelius, tarpusavyje nederančius
gramoje buvo daugiau meno nei reikalavimus. Spektaklyje atsiskleitriukų. Dauguma cirko artistų džia ne tik kiekvienos iš atlikėjų –
savo meistriškumą panaudojo is- Anke’s van Engelshoven, Lenos
torijoms pasakoti, užuot stebinę Ries ir Romy Seibt – asmenybė bei
publiką išlavinto kūno galimybė- meistriškumas, bet ir jų noras solimis. Paveikiausi spektakliai rėmėsi darizuotis bei atvirai pasakoti, kas
asmeninėmis kūrėjų patirtimis apie joms nutiko, kaip moterims ir savo
netobulus santykius su partneriu, srities profesionalėms, tapus movaiku, savimi ir profesija.
tinomis. Groteskiškame sapne jos
Spektaklyje „Mazgas“ (Didžioji virsta vištomis, varnomis (VokieBritanija) akrobatai Nikki ir JD – tijoje savanaudiškos moterys vadiNikki Rummer ir Jeanas-Danielis namos varnų motinomis), jas puola
Broussé – žodžiu ir judesiu pertei- lėlės kūdikiai ir iš dangaus krintankia iš pradžių romantiškai skam- tys skalbiniai, o jos nori sklandyti
bančią meilės istoriją, virstančią ore ir puoselėti savo lankstumą. Jos
jautriu ir atviru pasakojimu apie stengiasi rūpintis vaikais, sutvarkyti
homoseksualumą, vienišumą bei kalnus drabužių ir palaikyti providinį konfliktą tarp cirko artisto fesinę formą, nors visko aprėpti,
profesijos ir asmeninio gyvenimo. akivaizdu, neįmanoma. Jos patiria
D. M at v e j e vo n u ot r a u ko s
Mathilde Arsenault-Van Volsem ir Frédéricas Arsenault spektaklyje „Meteoras“
Šiltu ir nuoširdžiu šį pasirodymą vidinį konfliktą ir spaudimą būti topaverčia tiesiai žiūrovams į mikro- bulos visose srityse, jaučiasi nuofoną Nikki ir JD pasakojamos isto- latos kritikuojamos, gėdinamos ir su savo kūnu ir kaltę dėl asmeninių Israëlis apvalioje, vos kiek dides- kurį sustiprina atlikėjos ir žiūrovo
rijos, o choreografija scenoje leidžia kaltos. Nors motinystė čia rodoma ambicijų.
nėje nei jo ūgis skersmens scenoje, artumas.
ne tik gerėtis jų meistriškumu, bet ir kaip komiškas košmaras, akivaizdu,
Kitaip nei „Mazge“ ir „Varnose“, dengtoje šlapiu moliu ir dideliais
„Stipruolyje“ Sasu Peistola pastebėti, kaip nuo konteksto judesiai kad savo vaikus jos besąlygiškai spektaklio „Meteoras“ atlikėjai jo luitais, išgyvena solo dramą, ku- sakoja cirko istoriją, rodydamas
įgyja skirtingą prasmę ir perteikia myli, bet spektaklis ne apie moti- Frédéricas Arsenault ir Mathilde rioje ryškėja pastanga, nesėkmė bei jį įkvėpusius triukus ir pristatyprieštaringus jausmus.
nos ir vaiko ryšį, o apie dažnai nu- Arsenault-Van Volsem išsiverčia atkaklumas nepasiduoti. Monoto- damas pirmuosius jų atlikėjus: jis
Konfliktą tarp asmeninio ir tylimas moterų patirtis: per didelį be žodžių ir iš pažiūros paprasto- nišką kovą su savimi praskaidrina perplėšia kortų kaladę, kabėdamas
profesinio gyvenimo plėtoja ir krūvį, nuovargį, sudėtingą santykį mis priemonėmis sukuria itin jau- komiški elementai, tarkim, žongli- žemyn galva išsivaduoja iš senovitrų, iki sąmonės gelmių sukrečiantį ravimas vis mažėjančiais molio ru- nių odiniais diržais suvarstomų
darbą. Jis ir Ji laipioja aukštomis A tuliukais, kol jie tampa vos įžiūrimi. tramdomųjų marškinių, pilvu atraidės formos kopėčiomis, iš pra- Kūrinio suvokimą būtų išplėtęs fi- laiko dvidešimt keturių kilogramų
džių prilaikydami vienas kitą, pas- nale prancūzų kalba skambąs mo- krintančio svarmens smūgį bei pakui skubėdami, įsikibdami vienas ters balso monologas, jei būtų buvę gal Arvo Pärto „Spiegel im Spiegel“
į kitą, konkuruodami, dar vėliau pasirūpinta jo vertimu.
muziką atlieka jautrią choreografiją
užmesdami save vienas kitam tarsi
„Menų spaustuvės“ kieme, ku- su svarmeniu. Ši poetiška akimirka
naštą ir t.t. Šiais, atrodytų, paprastais polinėje palapinėje, vykę pasi- išreiškia meilę ir pagarbą savo projudesiais, atliekamais beveik tyloje, jie rodymai „Lidija“ ir „Stipruolis“ – fesijai bei jos istorijai. Peistola pane tik sukuria sudėtingų figūrų ore vieninteliai apmąstė cirką kaip aiškina, kad suomiškas spektaklio
choreografiją, bet ir perteikia subtilią įspūdį, triuką. „Lidijoje“ Jenni pavadinimas „Väkevä“ reiškia ne tik
poros santykių dinamiką, įvairias jų Lehtinen karstėsi palapinės me- fiziškai stiprų žmogų – jis apibūryšio fazes. Kai per pasirodymo kul- dinio karkaso palubėse, atlikdama dina ir tam tikrą vidinį nusiteikimą.
minaciją atlikėjai kartu apverčia ko- oro akrobatikos triukus, apsivyVidinė šių metų festivalyje „Naupėčias, pastatydami jas ant smaigalio, dama metalinėmis grandinėmis, jojo cirko savaitgalis“ dalyvavusių
atrodo, kad apvirsta pasaulis, o poros nusėjusiomis jos kūną mėlynė- profesionalų stiprybė atsiskleidė
ryšio trapumas įgyja tobulą formą.
mis, bei rodydama balansavimo drąsa kūriniuose parodyti savo neAbstrakčiame kūrinyje „Mo- gebėjimus. Per pasirodymą kuria- tobulumą ir tyrinėti nepagražintą
Nikki Rummer ir Jeanas-Danielis Broussé (Nikki ir JD) spektaklyje „Mazgas“
lio žmogus“ žonglierius Nathanas mas grėsmės ir pavojaus įspūdis, santykį su savimi, kitais ir profesija.
Ieva Tumanovičiūtė
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smerkimą kūdikį maitinant savaip,
varganas miego valandas, nesibaigiantį perekšlės didžiavimąsi savo
šauniausiu vaiku. Kaip „cirko mamoms“ teatro realybėje ir pridera,
jų vaikai vienas už kitą šauniau
stovi ant galvos ir atlieka akrobatinius triukus.
Atlikėjos kalba apie savo asmeninę patirtį. Tai tikrai nėra unikalios istorijos, tačiau jos netrunka
atgyti, netikėtai tapdamos cirko
pasirodymais. Anke, apsirengusi
klubiniais drabužiais, prisidega

cigaretę ir ima pasakoti, jog ilgisi priverčia naujai išgirsti jau ne kartą
laikų, kai galėdavo laisvai išeiti į girdėtus scenarijus.
miestą ir šokti visą naktį, gyventi
Į atlikėjų motinystės džiaugsmus
nutrūktgalviškai, daryti ką norinti. cirko karjeros fantomas sugrįžta
Lyg išgyvendama šią praeitį ji ima palengva. Vietoj buvusių priekaištų
atlikti akrobatinius triukus ant dėl kūdikio mitybos atsiranda kiti:
diržų. Skamba technomuzika, žybsi „Kada pagaliau atgausi formą?“,
įvairiaspalvės šviesos, o cigaretės „Kodėl repeticijose praleidi daugiau
nepaleidžianti Anke sukasi ore. Jos laiko negu namie?“ Šie priekaištai
„šokis“ ekstatiškas, ji sukasi, supasi, materializuojasi juodų plunksnų
kyla į orą – atrodo, lyg viskas pereitų pavidalu – jos išsipeša iš po draį kinematografišką, vizualią filmo bužių, po vieną, po kelias, saujomis.
realybę. Šią sceną keičia apgaulingai Aplinkinių akyse jos „motinos varžemiška – Romy bando sutvarkyti nos“ (vok. Rabenmutter; lietuviškos
ant grindų išmėtytus drabužius. Bet kultūros atitikmuo – motina geir tada vos atsikvėpęs žiūrovas net gutė), savanaudės, nerūpestingos,
nepastebi, kaip moteris ima žongli- nors iš tiesų įspraustos tarp dviejų
ruoti pėdkelnėmis, šalikais, šokti viena kitą neigiančių girnapusių.
su jais. Kiekvienas cirko pasirodyĮžanga į spektaklio finalą – taip
mas užklumpa netikėtai, įtraukia ir ilgai lauktas agentės skambutis.
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Siūlomas darbas greitai praranda Šviesoms užgesus telieka viltis, kad
žavesį suvokus, kad reikalaujami ši akimirka anksčiau ar vėliau taps
fiziniai duomenys neįmanomi. Nė kasdienybe.
„Varnos“ yra spektaklis, kuris priviena iš atlikėjų netiks kaip puošmena penkių vyrukų pasirodymui verčia jį išgirsti. Atlikėjos, žongliir greičiausiai nelabai atitiks kitus ruodamos parodijos bei klounados
agentės vardijamus tipažus: „Rei- elementais, rimtį dosniai maišykės vaidinti paauglę, manekenę, damos su komedija, sugebėjo dar
fėją, objektą...“ Sarkastišką Anke’s kartą prikelti motinystės stereošypsnį, baigus pokalbį, pratęsia tipus ir sužavėti net krūva skalbitranki muzika. Atlikėjos apsirengia nių. Akrobatiniais numeriais buvai
juodų plunksnų kostiumais, tampa užkluptas taip netikėtai, kad pasipačiomis tikriausiomis motinomis jausdavai lyg vaikas, kuriam prieš
varnomis ir priima šį titulą su pasi- nosį staiga pakišo saldainį. Per akididžiavimu. Scenoje chaosas, akto- mirksniu pralėkusią valandą „morės šoka, laksto, atlieka akrobatinius tina varna“ tapo komplimentu tarp
triukus, sukasi ore taip, kad plunks- cirko ir motinystės laviruojančioms
nos byra. Tai jų visiškos laisvės mo- atlikėjoms.
mentas, akimirka nepriklausomybės nuo agentų, tipažų ir stereotipų.
7 psl.

Dailė

Geometrija pagal Feliksą

Felikso Jakubausko paroda „Apskritimas-kvadratas-trikampis“ Dailininkų sąjungos galerijoje

Lijana Šatavičiūtė

prisipažįsta, kad gilinosi į Pitagoro geometriją ir apskritai geometrinių formų reikšmes dailės istorijoje. Ir vis dėlto reikia būti tikru
menininku, kad jas prakalbintum,
priverstum siųsti tam tikrą žinią,
pasiektum emocinį intensyvumą.
Reikia pripažinti, kad intriguoja
plakato schemiškumas ir ta emocijų aprėptis, kuria spinduliuoja Jakubausko gobelenai.
Parodos pavadinimas skatina ieškoti geometrinių formų audiniuose.
Ir tai nėra paprasta. Trikampius,
kvadratus ir apskritimus tekstilininkas paslepia audimo pynėse,
tapybiniuose plotuose, kompozicijos elementų deriniuose. Kartais
kvadratas ar apskritimas kontrastingai išnyra šviesioje plokštumoje,
o kartais susilieja su aplinka arba
yra gožiamas audinio faktūros.

Į 28-ąją Felikso Jakubausko individualią parodą (Vokiečių g. 2), kurioje eksponuojami naujausi darbai,
kviečia pabrėžtinai schemiškas, iki
geometrinio brėžinio redukuotas
plakatas: juodame fone ryškėjantys apskritimo, kvadrato, trikampio
kontūrai. Ir elegantiškai plaukiantis
parašas – felix. Šį parašą, žymintį
kiekvieną tekstilininko darbą, pažįstame jau keturis dešimtmečius.
Feliksas Jakubauskas, „Iš saulės ir lietaus“. 2020 m.
Taip pasirašytus darbus gerai žino
kita ritmika, nuotaika ir žaismė trūkinėja, tampa punktyrinės, su- kompozicijos dermių ir medžiagų
ne tik Europos, bet ir Amerikos bei
pasiekiama
derinant mažesnius teikia virpėjimo ir erdviškumo. Ne- kontrastus.“ Viename gražiausių
egzotiškų Kinijos ir Pietų Korėjos
meno gerbėjai. Nacionalinė kultrikampius, apskritimus, kvadratus svarumo būsenos įspūdį sustiprina parodos gobelenų „Liepsnojanti
tūros ir meno premija, aukščiausi
su stambesniais, parenkant jiems motyvų pabirumas, laisvas pasklei- gotika“ (2019) menininkas absapdovanojimai prestižinėse tarpšviesius ar tamsius virpančius fonus. dimas plokštumoje. Jakubausko trakčia forma perteikia degančios
tautinėse konkursinėse parodose,
Motyvai ar spalvų dėmės niekada darbai prašyte prašosi muzikinių Paryžiaus Dievo Motinos katedros
dalyvavimas keliuose šimtuose gruneįterpiamos griežtai, jos susilieja terminų, paaiškinančių ritmingai regimybę, pavadinime užkoduoskambančios ir spalvomis žėrin- damas dar ir architektūros stilių.
pinių parodų – tai tik pabiri Jakubausko kūrybinės biografijos faktai,
čios visumos pojūtį. Lygų paviršių Kaip tikras romantikas pakelia akis
slepiantys intensyvų kūrybos propagyvinantį faktūrinį ruoželį, atke- į dangų, išausdamas idealų mėnulio
cesą, išsiskiriantį menine kokybe ir
liavusį iš lietuvių baltųjų kaimo au- apskritimo kontūrą („Juodas mėneįtikėtinu produktyvumu.
dinių, kurį dar paryškina matinių ir nulis“, 2019), o triptike „Iš saulės ir
„Apskritimas-kvadratas-trikamblizgių medžiagų kontrastas, galima lietaus“ (2020) prisimena vasarą ir
pis“ – nuoga geometrija. Jakubausprilyginti sonatos reprizai, pakar- jos alsavimą perteikia ryškiai vertikui, kaip abstrakčiosios dailės atstotojančiai pradžioje nuskambėjusias kalios ritmikos ruoželio juostomis.
vui, kūryboje visada buvo svarbios
pagrindinę ir šalutinę temas. Dėl Jis – tikras virtuozas, nes meistrišvisų šių meninių ir audimo prie- kai žongliruoja geometrinėmis
geometrinės formos. Tačiau menininkas niekada neformalizavo savo
monių suvirpa motyvai ir spalvos, formomis, sukurdamas daugybę
gobelenų ir neįvardijo jų numeriais
įgaudamos smagaus džiazavimo asociatyvių variacijų, kurių pavaįspūdį, ima plazdėti gobelenų fo- dinimus norisi kartoti, nes dažnai
ar kitais potekstę eliminuojančiais
pavadinimais. Net atvirkščiai, kaip
nai, pagilėja optinė erdvė.
jie – raktas į kūrinio interpretaciją:
tikram Lietuvos dailės atstovui
Pagal eksponuojamus naujausius „Fosforo linija“, „Fragmento evoliujam visuomet buvo svarbi kūrinio
kūrinius, išaustus per pastaruosius cija“, „Raudonas taškas“, „Lūžtanti
prasmė, poetinė užuomina, talpi
dvejus metus, galima konstatuoti, linija“, „Jausmingas“.
metafora. Tą iškalbingai paliudys
kad Jakubauskas toliau plėtoja
Jakubauskui būdinga „ geoankstesnių individualių parodų
savo kūrybos plastinius atradimus, metrinė“ precizika: taisyklingi
jam pagrindiniu įkvėpimo šaltiniu stačiakampiai formatai, juvelypavadinimai, turintys tam tikrą literatūrinį užtaisą: „Erdvės“ (2005),
ir toliau lieka gamta, jos būsenų riškas audimas, tik ne „geometri„Paslėpta – atskleista“ (2010), „Kalkaita, vaizduotę žadinantys aplin- nis“ jausmas. Menininkas pasiekė
bėjimas – sidabras“ (2013), „Švytė- Feliksas Jakubauskas, „Lūžtanti linija“. 2019 m.
kos įspūdžiai. „Man labai svarbu harmoningą pusiausvyrą tarp rakurti harmoningą ir pozityvų pa- cionalumo ir emocionalumo, tarp
jimas“ (2013), „Tarp žemės ir dangaus“ (2017). Kas atsitiko šį kartą? Geometrinės formos suboluoja viena su kita pasitelkiant dar go- saulį, – vaikščiodamas po šią parodą prozos ir poezijos, tarp tradicijos
Sakyčiau, menininkas subrendo kosminių kūnų, besiskleidžiančių tikos laikų tapiserijose išbandytą prisipažino autorius. – Svarbu su- ir modernybės, spontaniškos raištiek, kad prisilietė prie savo kūry- „vėduoklių“ ar tiesiog spalvinių plastinės formos kūrimą brūkšnia- kurti erdvės, muzikos skambėjimo kos ir saiko.
bos esmės, ją dekonstravo, pateikė plotų pavidalais. Jos nėra vieni- vimu, vadinamąja hachure (pranc. įspūdį, remiantis ramybės–judesio,
tarsi kūrybinio principo išklotinę. šos, supamos spalvingų tiesių, įs- lygiagretės linijos) technika. Skir- šviesos–tamsos, garsaus–tylaus Paroda veikia iki rugsėjo 28 d.
Rengdamas šią parodą autorius trižainių, banguojančių linijų. Vis tingo storio ir ilgio linijos vietomis priešpriešomis, išnaudojant spalvų,

Beprotišku ritmu

Kiek renginių įmanoma aplankyti?
Monika Krikštopaitytė

Naujovės spazmas šiomis dienomis kankina ne tik meną (be
abejo, ir visą vartojimo kultūrą),
bet dažnėja ir kultūros politikos
retorikoje bei praktikoje. Vis madingesnis tampa žodis „startuolis“.
Atrodytų, tarsi šiuo metu jau veikiančių struktūrų būtų beviltiškai
mažai, jos ištiktos stagnacijos ir
nebeturi idėjų, o naujai dauginami
8 psl.

jaunųjų kūrėjų blokai ir blokeliai gamyba reikštų, kad gėdingai mažu
viską išspręs.
rėmimo / finansavimo biudžetu
Betgi yra visiškai atvirkščiai – teks dalintis su dar daugiau burnų
kultūros ir meno institucijų, nevy- ir startuoliškas entuziazmas labai
riausybinių organizacijų, puikaus greitai išblės. Politikai globėjiškai
meistriškumo profesionalų apstu praneš, kad esi neverslus. Taip ir įsi(jie vis laimi pasaulinius konkur- vaizduoju verslias balerinas.
sus), pilna veikiančių sistemų ir
Naujovė įsisuko ir į COVID-19
galimybių, tik visos jos nepadoriai proga kultūrai dalijamus pinigus.
nepakankamai finansuojamos. Vi- Konkursuose naujos programos
sos serga mažakraujyste. Daugeliui kvietė kurti naujų priemonių, siūvis iškyla šekspyriškas klausimas: lyti naujų idėjų, t.y. prisiimti naujų
„Būti ar nebūti?“ Naujų operatorių projektų. Taigi mažakraujystės

režimu dirbantieji turėjo sušokti
naują kadrilį. Ar tai tikrai yra parama nukentėjusiems? Ar ne laikas sutvirtinti esamas valstybines
ir nevalstybines struktūras, tiesiog
leisti normaliai dirbti gerai dirbantiems? Norėčiau išgirsti nors vieną į
Seimą pretenduojančią partiją kalbant apie tai, kad spręs įsisenėjusias
problemas, būtų dar nuostabiau, jei
sugebėtų kelias jų įvardinti.
Kalbant konkrečiau ir arčiau
kūno: vienintelis likęs kultūros

savaitraštis „7 meno dienos“ yra
16-os puslapių, vidutiniškai per savaitę publikuoja 12–14 tekstų. Iš jų,
pavyzdžiui, dailės rubrikai skirti
3–4 tekstai, o naujų parodų... lioviausi skaičiavusi ties 40-a. Na,
neskaičiavau ir edukacinių švenčių, festivalių, naujų kompleksų
atidarymų, knygų, pokalbių, konferencijų. Viso to neaprėpia nei kiti
du dvisavaitiniai kultūros leidiniai,
N u k e lta į 9 p s l .
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Dailė

Visa laimė, kad gebame pasijuokti
Marko Mäetammo paroda „Sex, Death and Holy Moly“ „Meno parko“ galerijoje
Julija Selezniova

„Šiandien gėdijamasi kalbėti apie
mirtį ir jos kančias, kaip kadaise
buvo gėdijamasi kalbėti apie seksą
ir jo malonumus“, – dar 1975-aisiais
savo žymiajame veikale „Mirties
supratimas Vakarų kultūros istorijoje“ rašė istorikas Philippe’as
Arièsas. Jis akcentavo nesutapimą
tarp „knyginės plepios mirties“ ir
gėdingos bei tylios mirties realybėje. Pasak jo, kasdien vengdami
priimti mirtingumo idėją ar taikstytis su artimųjų gedulu, galiausiai
į mirtį žmonės atsigręžia tik kaip į
neišsenkančią anekdotų temą. Minėtame veikale numanomas vėlyvojo XX a. laikraščių skaitytojas
domisi mirtimi „kaip draudžiamu
ir truputį nepadoriu dalyku“, o šiandieninis žmogus iš realybės išstumtos mirties ieško distopiniuose serialuose ar siaubo filmuose.
Šį rugsėjį Kaune, galerijoje
„Meno parkas“, atidaryta personalinė estų menininko Marko Mäetammo paroda panašiu, kiek provokuojančiu pavadinimu „Sex, Death
and Holy Moly“. Joje eksponuojamos komiksų raiškai artimos piešinių serijos, tapyba bei skulptūrinis
objektas. Visi šie kūriniai atskleidžia menininko baimes, svajas, potraukius ir skaudulius.
Marko Mäetammas – tris dešimtmečius meno lauke aktyviai
veikiantis menininkas, biografiją papildęs nacionalinės reikšmės premijomis ir prizais, dalyvavimu Venecijos bienalėje (2003 ir
2007-aisiais), parodomis už Atlanto.
Lietuvos neaplenkiantis menininkas ištikimiems „Meno parko“ lankytojams galėjo įsiminti dar praėjusiais metais surengta paroda
„Pasaulis aplink mane (juda vis
greičiau ir greičiau)“ (2019). Tąkart
teigta: „Mes visi turime tiek daug
pasakyti, nes aplink mus tiek daug
visko vyksta. Ir taip pat mūsų viduje. Ar tai kam nors rūpi – čia jau
kitas klausimas.“ Šįkart menininkas taip pat dalijasi savo kasdienio
gyvenimo fragmentais, tačiau tai
atlieka gerokai atviriau nei anąmet
popieriniais pirštais į nešiojamojo
kompiuterio klaviatūrą skrebentose istorijose, kuriomis demaskavo
gyvenimo akibrokštus ir mūsų pomėgį viskam rasti pasiteisinimą.
Menininko pasirinkimas pasakoti istorijas pasitelkiant tekstą
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nei dar rečiau pasirodantys mėnesiniai žurnalai bei specializuotos žiūros portalai. Srauto neaprėpia nei
kultūros rubrikas turintys didieji
portalai, nei žiūrovai spėja pažiūrėti, bet neliūdėkite – artėja dar ir
„Kultūros naktis“.

leidžia lengviau suprasti ir tapatintis su kūrinių turiniu. Kūrinių serijų tekstai savo forma dažnai primena lakoniškus susirašinėjimus.
Žinučių formatas pateisina tekstų
fragmentiškumą, konteksto apie
konkrečius monologus ar dialogus
nebuvimą: mums nebūtina žinoti,
kas vyko iki išsiunčiant žinutę – įsivaizduojame šiuos pokalbius vykstant dabar. Kadangi ir įvairūs pranešimai kasdienybėje egzistuoja
skirtingomis aplinkybėmis (tiek
skubant iš taško A į tašką B, tiek
malšinant nuobodulį, flirtuojant,
pykstantis, susipažįstant ar išsiskiriant), jų turinys tampa absoliučiai
nevaržomas. Tad apie ką „Meno
parke“ svajoja estų menininkas ir
kas jį skaudina? Ar atpažinsime jo
kūriniuose žodžius, kuriuos ir patys
esame išsakę ar išsiuntę?
Pirmieji parodos kūriniai nubloškia žiūrovą atgal į kasdienybę.
Štai „Rimti dalykai“ (2020) gali priversti suvokti, jog tarp jūsų su (menamu) pašnekovu nėra nieko bendra. Išsiilgęs artumo, nuoširdaus ir
įkvepiančio pokalbio, pasiskundi
nekenčiantis niekur nevedančių
pašnekesių, tačiau šis veiksmas
nepasuka pokalbio konstruktyvaus ir praturtinančio pašnekesio
link. Veikiau priešingai – tampa
dar vienu sąrašu temų (svarbiausia – politika ir pandemija!), kurių
galima griebtis, kai tenka iškęsti
eilinį šnektelėjimą. „Pirmiausia ir

po to“ (2020) leidžia prisiminti susidūrimą su neadekvačiais reikalavimais (nejau pripažinsime ir patys
juos kėlę?). „Pirmiausia turėtum išsižadėti visų kvailų savo principų ir
perimti manuosius. Tuomet pasikalbėsim“ ir kitų panašių įsakmių
prašymų siuntėjas nesulaukia atsakymo, tad klausimas, ar prašymams
buvo (nors iš dalies) pasiduota,
lieka atviras. Nors galerijos erdvėje
replikos, reikalaujančios išsižadėti
savo vertybių, pomėgių, draugų,
seksualinės orientacijos, galiausiai –
savęs, sukelia šypsnį, realybėje išgirstos jos galėtų turėti neigiamų
pasekmių. Tačiau tik ne Marko
Mäetammui, kurį tokio pobūdžio
replikos inspiruoja kurti (būtent
tai jis pripažino per pokalbį su Kotryna Lingiene LRT radijo laidoje
„Kultūros savaitė“). Jis nusprendė
seriją papildyti ir objektu – akmenyje išgraviravo „Aš visada teisus“
(„Aš visada teisus“, 2020) – ir taip
pabrėžė socialinėje sferoje bei mūsų
mintyse nuolat besivaidenančios
žinutės kontroversišką amžinybės
jėgą. Be kita ko, pirmame galerijos
aukšte taip pat eksponuojamo kūrinio „Blogo žmogaus knygų lentyna“
(2020) turinys galiausiai primena
parodos pavadinimą ir skatina lipti
į kitą galerijos aukštą ieškoti sekso,
mirties ir kitokių šventvagysčių
atspindžių.
Antrame galerijos aukšte per visą
sieną driekiasi serija „Mirštantis

Marko Mäetammo parodos fragmentas

Turbūt galime džiaugtis, kad gy- negaliu pranešti kaip estų kultūros
vename kultūros megapolyje, kur leidinio „Sirp“ („Pjautuvas“) vyriaukultūros tiek, kad užsimušdamas siasis redaktorius Kaarelas Taranvisko nepamatysi. O gal renginių das: „40 puslapių kiekvieną savaitę.
gausą provokuoja poreikis per ke- Stengiamės nušviesti ryškiausius
lis / keliolika projektų susirinkti kultūros įvykius, tad jei kas nepaišgyvenimui pakankamą sumą, o minimas mūsų leidinyje, tai reiškia,
po to dar prisidurti iš papildomų jog jį ištiko nesėkmė“ (kalbino Diāna
programų. Tada visi tik vykdo, bet Jance, „Atlyginimai rašytojams kaip
jau nieko nebemato. Žiūrovui tenka kultūros ekosistemos dalis“, Nemurinktis. O kaip rinktis? Kažkaip. Dar nas, 2019 11 19). Lietuvoje kultūros
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Marko Mäetammo parodos fragmentas

žmogus“ (2019), kurioje fiksuojamas neišgirstas pagalbos šauksmas
bei nematyta, negirdėta, o gal tiesiog ignoruota mirtis. Ją papildo
nuorodos į malonumo paieškas,
nelaimių nuojautas, stambiu planu
vaizduojami ir reprodukcinės sistemos organai („Kosmosas“, 2020,
„Gryna jėga“, 2019–2020). Nors
parodoje regime ant popieriaus
ar drobės akrilu atvaizduotą šlapimą, sėklą, plaukus, nagus (dalis
jų – trečiajame aukšte eksponuojamoje serijoje „Akla meilė“, 2020),
šie vaizdiniai nesukelia abjektui
būdingos reakcijos, nešokiruoja. Jų
derinys verčiau atkuria perkrovos,
galiausiai žmogų persmelkiančios
tuštumos jausmą. Apie šią būseną
užsimenama kūrinių serija „Netrukdyti“ (2019), kurioje individo

R e n g ė j ų n u ot r a u ko s

periodinių leidinių rėmimas nedidintas septynerius (tuos didelės infliacijos) metus, o vartotojai įgudo
skaityti elektronines nemokamas
versijas. Pasaulio skaitytojai pratinasi už turinį mokėti – taikomos el.
prenumeratos. Pas mus irgi esama
apmokestinto turinio pirmiausia
verslui skirtoje leidyboje, el. paslaugos diegiamos populiariuose portaluose, tačiau prieigos ribojimas

noras atsiriboti nuo sociumo ir
pabūti vienam išsakomas ant durų
rankenos paliekamais įspėjimais.
Argi tai ne šventvagiška laikais, kai
visi technologijomis yra pasiekiami
nuolat? Šių įspėjimų įvairovė praplečia parodoje paliečiamų, ne visiems patogių temų paletę. Belieka
nuspręsti, kurie įspėjamieji ženklai
mus labiausiai dirgina šiandien:
„Netrukdykite – šlapinuosi“, „Netrukdykite – masturbuojuosi“ ar
„Netrukdykite – verkiu“, „Netrukdykite – mėginu nusižudyti“?
Visus taškus ant i sudedančia
ekspozicijos dalimi tampa galerijos
paskutinis aukštas, kuriame eksponuojama šiemet menininko sukurta
serija „Akla meilė“. Pagaliau išsivaduojama iš ekranuose mirgančių susirašinėjimo langų. Kūrinių
tekstai veikiau primena įrašus dienoraštyje ar ranka rašytus (galbūt
neišsiųstus) laiškus. Tik šiuo atveju
palėpėms būdingą tamsą atstoja
Marko Mäetammo kūrinių tamsa
– juodame fone baltai išrašomos prisiminimų ir prisipažinimų nuotrupos. Prisimindamas tik mylimos (ar
mylėtos) moters dantį, akis, galbūt
veidą dengusius akinius su kauke,
menininkas stengiasi nepamiršti
– palėpėje suarchyvuoti prisiminimai prireikus leis bent ką nors prisiminti, pajausti. Būtent šių dienoraštiškų prisipažinimų naivumas,
brutalus atvirumas bei akimirkomis sužybsintis beviltiškumo jausmas ir išlieka esminiu parodos sukeltu įspūdžiu. Ši paroda – tamsoje
sugulusios kasdienių patirčių nuotrupos, tebeveikiančios žmogaus
savijautą iki šiol. Visa laimė, kad
gebame pasijuokti... ir tampa šiek
tiek lengviau.
Paroda veikia iki spalio 2 d.

kol kas dar nėra įprastas ir maloniai priimtinas. Kultūros spaudai ši
perspektyva reali, ko gero, tik ateityje, kai viskas bus mokama. O kol
kas suksimės beprotišku ritmu, tik,
gerbiamieji politikai ir pretendentai
į juos, – neįsivaizduokite, kad tai
pažangos požymis ar kad čia esama
kokio nors jūsų nuopelno. Kadrilis
sukasi iš skurdo.

9 psl.

Tarp disciplinų

Senasis ir naujasis Vilnius

Festivalis, kompleksas ir paroda

Monika Krikštopaitytė

(pjesės autorė ir režisierė Birutė Mar,
dailininkė Indrė Pačėsaitė, aktoriai
Aleksas Kazanavičius ir Birutė Mar,
smuikininkas Sigitas Rubis). Pagal
Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos pasaką „Stalo teatro“ aktorė Saulė Degutytė su iš siūlų, ričių
ir mezginių pagamintomis lėlėmis
vaikams pasakojo „Auksaplaukio
ir Auksažvaigždės“ istoriją. Ikimokyklinė auditorija pasirodė gal net
geriau išprususi lyčių vaidmenų
klausimais ir pasakotoją informavo
įvairiais aspektais bei pranešė, kad
būna žmonių, kurie ir nenori turėti
vaikų. Teatras „Labas“ (autorės ir
aktorės Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė, fleitininkė Žibutė
Vilkaitytė) pasakojo apie „Lazdynų
Pelėdą“: seseris rašytojas Sofiją Ivanauskaitę-Pšibiliauskienę ir Mariją
Ivanauskaitę-Lastauskienę. Marijos
Piaseckaitės-Šlapelienės gyvą portretą pagal jos laiškus bei atsiminimus kūrė teatras „Arbatvakariai“
spektakliu „Lig Tave sulauksim...“.
Jaukiame muziejaus kiemelyje,
kur it šulinyje matyti tik dangus,
apgyvendintas Aušros Jasiukevičiūtės kūrinys „Pokalbiai su Aleksandra Kašuba. „Kai protas žvelgia
į save“. Tai antropomorfiškų formų
skulptūra, paremta konstrukcija ir
aptraukta tampriu audiniu. Audinį
architektūroje ir skulptūroje (jų hibriduose) yra naudojusi Aleksandra Kašuba – dar viena įspūdinga
ir mažokai žinoma Lietuvos kūrėja.

Muziejaus salėje rodomos Daivos besidominčios organizacijos. Kū- Veneros kriaukles, supakavo ir deKairevičiūtės fotografijos („Su- rėsi bendruomenė ir it koralinis šimtmečiams paliko kambaryje su
sapnuoti“), kuriose personifika- rifas vystėsi aplinka su kavine langais į pietinę pusę. Manė, kad
vęsi į istorines asmenybes aktoriai (sako, ten skanu), daržu, baldų di- kažkam šovė į galvą vogti darbus,
(drauge su fotografe ir grimo daili- zainu ir dar didele erdve tolimes- bet vėliau suprato, kad tai saulės
ninke) mėgina atkartoti ir kiek nai- nėms idėjoms. Čia įsikūrė net trys ir laiko darbas. Buvusios kriauklės
vią anų laikų pozavimo manierą. O galerijos – „Atletika“, „Swallow“ ir dabar atrodo kaip didžiuliai kiniški
Kęstutis Šiaulytis, ilgametis „Šluo- iš namų išsikrausčiusi „Trivium“. pyragėliai, kuriuos pralaužusi rasi
tos“ žurnalo karikatūrų autorius, Tiesą pasakius, ekspozicijos per pranašystę, arba kaip naujoko papiešė publikos portretus.
renginius pasipildo, netrūksta nei gaminti kibinai. Formos veikia jusNereikia ir sakyti, kad Šlapelių gaivalo, nei virsmo, kurį dar su- liškai, atrodo, kad parafino masė
muziejaus festivalyje (režisierė Eglė dėtinga sudėlioti į stalčius. Visas toliau kinta, tai verčia galvoti apie
Tulevičiūtė; direktorius Kristijonas darinys rugsėjo 9–12 d. prisistatė laiką apskritai, o konkrečiai – apie
Siparis) svarbiausia buvo Vilniaus
istorijos pasakojimas, savęs atpažinimas joje, galimybė įsijausti. Labai
džiugu, kad ši moteriška – stipriąja
šio žodžio prasme – istorijos gija
buvo pasakojama ir kad pagrindinį pasakotojų aktyvą sudarė būtent kūrėjos. Beliko pasvajoti, kad
atsirastų ir renginio globėja, kuri
padėtų kurti moterų reikšmės
portretą.

Rugsėjo 18–20 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, vadovaujamas Jolantos Paškevičienės, pristatė artistinių iniciatyvų
festivalį „Salve!“, skirtą Vilniui
pasveikinti. Festivalio sumanymo
aprašyme figūruoja apvalūs jubiliejiniai skaičiai – tai ir artėjantis
sostinės 700 metų jubiliejus, ir birželį COVID-19 sutrikdyta Marijos
Piaseckaitės-Šlapelienės 140 metų
gimimo sukaktis. Visa tai, žinoma,
yra svaru, tačiau man šis muziejus ir Marija Piaseckaitė-Šlapelienė
pirmiausia reikšmingi kaip moteriškasis Vilniaus naratyvas, ryškiai
įsiterpiantis į labai maskulinišką
pasakojimą, pradedant kunigaikščiu Gediminu, baigiant signatarų
balkonu, į kurį nė vienos tėvynę
kūrusios neįleido nei Nepriklausomybės aktą skelbiant, nei jo juDariaus Žiūros paroda „Aukso
biliejų prieš kelerius metus minint.
amžius“ galerijoje „Trivium“
O visuomenininkių vaidmuo valsSODE 2123
tybę kuriant, puoselėjant ir vėliau
gyvastį okupacijos metais palaiPrieš kurį laiką kultūros benkant itin reikšmingas, vis labiau
druomenėje nuvilnijo garsas apie
viešinamas tik pastaruoju metu.
lengvatinėmis sąlygomis suteikiaTodėl festivalis „Salve!“ ir visa mumas patalpas nuomai Vilniaus
ziejaus veikla yra tarsi šios istorijos
miesto Vitebsko gatvėje (21 ir 23
dalies gyvasis liudijimas, turintis
nr.). Čia įsikūrė Lietuvos tarpryškų visuomeninį skambesį.
disciplininio meno sąjunga, paNors pasakojimo objektas yra
vieniai autoriai įsirengė studitik vieno namo istorija, šis najas, rado erdvės įvairios dizaino,
mas nepaprastas: „Tiek Marijos
architektūros, fotografijos menu
ir Jurgio Šlapelių 1906 m. įkurtas
lietuvių knygynas, tiek jų namai
Pilies gatvėje daugiau nei pusę
amžiaus būrė Vilniaus lietuvių
bendruomenę draugėn, neleido
tautai palūžti visų okupacijų fone.
Čia lankydavosi Jonas Basanavičius, Juozas Tumas-Vaižgantas,
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis,
Mikas ir Kipras Petrauskai, Jonas
Jablonskis, Gabrielė PetkevičaitėBitė, Lazdynų Pelėda, Gabrielius
Landsbergis-Žemkalnis, Kazys
Šimonis, Julija Matjošaitienė-Biliūnienė bei daugelis kitų didžių
lietuvių kultūros, meno ir mokslo
asmenybių.“
Festivalio atidarymo ceremonija
buvo pradėta patrankų salvėmis,
sveikinimo žodžiais ir muzikuojant
Vytautui Labučiui, Gediminui Laurinavičiui bei saksofonų kvartetui
„Keturi vėjai“. Pagrindinę programą
sudarė kameriniai spektakliai, kurie
buvo skirti pasakoti šių namų istorijoms. Aktorės Jurga Kalvaitytė ir
Neringa Bulotaitė spektaklyje „Šimtmečio moterys“ minėjo legendines
Lietuvos asmenybes – rašytojas Gabrielę Petkevičaitę-Bitę ir Juliją Žymantienę-Žemaitę, seseris politikes
Sofiją Smetonienę ir Jadvygą Tūbelienę, aktorę Oną Rymaitę. „Solo teatras“ pagal Jono Biliūno ir Julijos
Aušros Jasiukevičiūtės kūrinys „Pokalbiai su Aleksandra Kašuba“.
Janulaitytės-Biliūnienės laiškus bei
„Kai protas žvelgia į save“
O rg a n i zato r i ų n u ot r .
kūrybą pristatė spektaklį „Jis ir Ji“
10 psl.

Dariaus Žiūros parodos fragmentas

publikai kaip didžiausias Lietuvoje
kultūros kompleksas – SODAS 2123.
Jis neturi aiškių darbo valandų. Norint ką nors pamatyti, reikia pažinčių arba tenka laukti renginių.
Man pavyko apžiūrėti be jokių
durų žiūrovų laukiančią, „Swallow“ ir „Trivium“ (iki rugsėjo 24 d.)
veikiančią Dariaus Žiūros parodą.
„Swallow“ atvirumas it bažnyčios
padarė įspūdį. Tai atrodytų neįmanoma kartai, kuri gyveno per
blokadą ir automobilius kas vakarą
statė mokamose stovėjimo aikštelėse, nes viskas buvo plėšiama, dėl
kvailos kasetės daužomi langai.
Justi, kad tai nauja karta. Negaliu
pasakyti, kad rodomi kūriniai man
buvo aiškūs, ypač oriai įrėminti piešiniai (architektūrinės formos), fotelis ir saulėgrąžos nuotrauka. Atrodo, daiktų ir bet kokios kūrybinės
pastangos sureikšminimas iki pasirodymo galerijoje irgi ateina jau
su kita auklėjimo karta, kai šlovinamas pats kūrybiškumas, kai nebėra gerų ir blogų darbų, svarbiau
bendra estetinė pajauta. Vis dėlto
„Swallow“ erdvė atrodo patraukliai,
vitrina graži, bet išėjau nešina tik
abstrakčiu įspūdžiu ir apimta nerimo, kad nebesuprantu šiuolaikinio meno. Vis dėlto tai pirma
paroda ir tokiais atvejais svarbiausia yra pasveikinti su veiklos pradžia.
Lengviau atsikvėpiau žiūrėdama
į Žiūros kūrinius ir klausydama
(šiuo atveju galerininkės) Aistės
Kisarauskaitės pasakojimo apie
tai, kaip menininkas savo diplominį darbą iš parafino, surinkto
kapinėse ir sulydyto į Botticelli

R . Š i l e i ko s n u ot r .

10-ojo dešimtmečio kūrinių ir kartos aukso fondo apleistumą.
Ant dviejų priešingų sienų kabo
kvadratai. Dešinėje raudoni (serijos „Miręs vanduo“), iš kapinių žvakių parafino, su stiklu it rėmintas
paveikslas, ir byloja apie anuomet
aktualią tapybos mirtį. Bet parafiną vis dėlto teko dažyti dažais, jis
įgavo paveikslo formą ir už stiklo
net susiformavo apžiūros vertas
vaizdas – parafino šerkšnas. Kitaip
tariant, tapyba deklaravo savo nemirtingumą. Ant kairės sienos –
tuo pačiu principu, tik jau šiomis
dienomis sukurti darbai, jie pagaminti iš tikro medumi kvepiančio
(menininko bičių) geltono vaško ir
byloja jau visai kitą, dabar aktualų
ekologijos, tvarumo, bičių svarbos naratyvą. Iš vos kelių kūrinių
susikuria gyvenimo ciklo vaizdas.
Matyti tokia pat vaizdo švara bei
estetika, tik neabstrakti. Gaila, kad
COVID-19 tvarkaraščių pakeitimai
sustūmė parodos laiką iki vos poros
savaičių, bet juk dabar viskas bus
išfotografuota ir išfilmuota, deja,
tik be kvapo.
Akivaizdu, kad SODAS 2123 jau
kuria naujo Vilniaus istoriją, kurią
galbūt po kokio šimto metų inscenizuos kiti Vilniaus mylėtojai. Bet
turbūt greičiau bus kaip visada – kai
menininkai pakels rajono prestižą,
vystytojai pastatus nugriaus, šį bei
tą iškirs ir pastatys naujų butų ar
biurų su daug stiklo.
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Kinas

Apie provokuojantį ir vizionierišką
Peterio Watkinso kiną

VDFF retrospektyva
Lina Lužytė

Šiemet Vilniaus dokumentinių filmų
festivalio (VDFF) retrospektyva
skirta audiovizualinių medijų kritiku save vadinančio britų režisieriaus Peterio Watkinso kūrybai. Šeši
Watkinso filmai bus rodomi Vilniaus
„Skalvijos“ kino centre, „Romuvos“
kino centre spalio 3 d. bus galima
pamatyti filmą „Komuna (Paryžius, 1871)“. Retrospektyvą parengė
režisierė Lina Lužytė. Pateikiame jos
mintis apie režisierių, kuris vienas pirmųjų pradėjo naudotis mocumentary
(tai kino ir televizijos žanras, dokumentiniu filmu apsimetanti fikcija, dažnai
įgyjanti satyros arba parodijos formą)
kino priemonėmis. Watkinso filmai
nėra tik pasakojimas: režisierius kartu
ir analizuoja kiną bei kitas medijas, jo
filmuose dažnai vaidina neprofesionalūs aktoriai.
Su Peterio Watkinso kinu susipažinau prieš keletą metų Berlyne
vykusioje jo filmų retrospektyvoje.
Ėjau žinodama tik tiek, kad filmus
jis pradėjo kurti dar 7-ojo dešimtmečio pradžioje, dauguma jų paremti
istoriniais faktais, o keletas daugelį metų buvo uždrausti. Pamačiusi jo 1965-ųjų „Karo žaidimus“
(„The War Game“), iš salės išėjau
priblokšta. Filmas sukurtas remiantis Hirošimos ir Nagasakio bombardavimų statistika ir su šiais įvykiais
susijusių aukštų pareigūnų citatomis. Šis mocumentary filmas nagrinėja tariamai vykusio Didžiosios
Britanijos branduolinio antpuolio
pasekmes. Nufilmuotą dokumentiniu stiliumi, šokiruojantį ir politiškai
angažuotą filmą tuometis BBC generalinis direktorius Hugh Carltonas
pavadino „per šiurpiu rodyti visuomenei“. Nors Didžiojoje Britanijoje
filmas buvo uždraustas, tais pačiais
metais jis apdovanotas „Oskaru“.
Peteris Watkinsas gimė 1935 m.
spalio 29 d. Norbitone, Didžiojoje
Britanijoje, ir netrukus pakliuvo į
karo verpetą – kartu su šeima turėjo

Anonsai

Kas mes esame?
Atsakymų variantai –
nemokamuose VDFF
seansuose
Socialinių tinklų ir visuotinio supanašėjimo laikais vis dramatiškiau kyla identiteto klausimas. Atsakymas į jį priklauso ne tik nuo
asmeninių savojo „aš“ paieškų, bet
ir nuo istorinių, socialinių, kultūrinių mūsų šaknų bei geografinių platumų, kuriose tos šaknys šimtmečiais
raizgėsi. Užčiuopti mūsų ir mums

Peter Watkins

nuolat keisti gyvenamąją vietą, o
vėliau ir tarnauti armijoje. Baigęs
mokslus Kembridže ir dramos
meno studijas Karališkojoje Londono akademijoje, Watkinsas įsikūrė Kenterberyje. Čia jis prisijungė
prie aktorių trupės „Playcraft“, vėliau pats ėmė jai vadovauti. Ši trupė
padėjo Watkinsui sukurti pirmuosius mėgėjiškus filmus ir nulėmė jo
tolesnį glaudaus darbo su aktoriais
metodą bei darbo su neprofesionaliais atlikėjais techniką. Karjerą televizijoje Watkinsas pradėjo kaip
trumpametražių televizijos filmų ir
reklamų prodiuserio asistentas, o
1970-ųjų pradžioje ėmė dirbti BBC
montuotojo asistentu ir dokumentinių filmų režisieriumi.
Watkinso sukurti filmai yra arba
grynai dokumentiniai, arba dokumentine maniera nufilmuoti vaidybiniai. Jis vaizduoja istorinius arba
galimus artimos ateities įvykius,
kuriuos perteikia neva žurnalistinio interviu ar reportažo forma.
Kai BBC uždraudė „Karo žaidimus“,
režisierius paliko Didžiąją Britaniją.
Gyveno bei kūrė Švedijoje, Norvegijoje, Australijoje, Danijoje, JAV ir
Kanadoje. Nepriklausomybės pradžioje trylika metų Peteris Watkinsas su žmona Vida Urbonavičius
praleido Lietuvoje, dabar gyvena
Prancūzijoje. Watkinsas dažnai yra
vadinamas mocumentary kino pradininku, nors pats savo kūrybą pristato kaip būdą kritiškai pažvelgti

į audiovizualinių medijų vaidmenį.
Jis taip pat rašo kritinius straipsnius
bei knygas apie masinės audiovizualinės medijos standartizavimą
ir monoformą – vizualinio pasakojimo metodą, kai trumpais, nuolat
besikeičiančiais kadrais stengiamasi valdyti žiūrovų protus, užuot
leidus jiems patiems mąstyti.
Kai 1969 m. žurnalistas paklausė
Johno Lennono ir Yoko Ono, tada
surengusių protesto akciją „Bed-in“
ir besiruošiančių Taikos koncertui,
ar buvo koks konkretus įvykis, paskatinęs juos pradėti taikos kampaniją, Lennonas atsakė, kad „…mus
labiausiai paveikė ir įkvėpė laiškas,
kurį gavome iš vyruko pavarde
Peteris Watkinsas, sukūrusio filmą
„Karo žaidimai“. Tai buvo labai ilgas laiškas, kuriame jis rašė apie tai,
kas iš tiesų vyksta, – apie medijų
kontrolę, apie tai, kaip jos valdomos, apie viską, ką žmonės giliai
savo sąmonėje išties žino. Jis rašė,
kad „tokie žymūs žmonės kaip jūs
turite jausti atsakomybę ir pasinaudoti medijomis dėl taikos pasaulyje“.
Mes skaitėme tą laišką tris savaites ir
galvojome: „Mes stengiamės. Žmogau, viskas, ko žmonėms reikia, yra
meilė.“ Nuo to laiško viskas ir prasidėjo. Jis buvo lyg šaukimas į taiką!“
Tarptautiniame Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje bus parodyti šeši svarbiausi Peterio Watkinso
filmai: „Karo žaidimai“ (1965), „Privilegija“ (1967), „Bausmių parkas“

(1971), „Vakaro žemė“ (1977), „Komuna (Paryžius, 1871)“ (2000) ir
„Edvardas Munchas“ (1973).
Filmas „Karo žaidimai“ („War
Game“) pasakoja apie tariamai vykusią Kinijos invaziją į Pietų Vietnamą
ir taip išprovokuotą dar vieną pasaulinį karą tarp Rytų ir Vakarų.
Apnuodyta radiacijos ir stokojanti
būtiniausių priemonių visuomenės
struktūra subyra. Kaip ir ankstesniuose filmuose, šiame beveik visi
aktoriai – neprofesionalai. Watkinsas teigia, kad jo tikslas buvo
įtraukti eilinius žmones į išplėstinę jų pačių istorijos studiją, ypač
žinant, kad tada branduolinio karo
grėsmė buvo labai reali. Pamatę
filmą, BBC atstovai supanikavo
ir pasikonsultavę su valdžia nusprendė jo nerodyti.
„Privilegijos“ („Privilege“) veiksmas vyksta 7-ajame dešimtmetyje,
kai dvi politinės partijos Anglijoje
tariamai sudarė daugelio kritikuojamą koalicinę valdžią. Kad sukontroliuotų nepatenkintas mases ir
nukreiptų žmonių dėmesį nuo politinės situacijos, trys įtakingiausios
šalies jėgos – valdžia, Bažnyčia ir
viešųjų ryšių organizacijos – kaip
naujos šalies vienybės simbolį pasitelkia Steveną Shorterį, visų mylimą
ir dievinamą popdainininką. Pasak
Watkinso, Shorterio istorija yra alegorija, atskleidžianti, kaip valstybė
manipuliuoja žmonėmis per religiją,
spaudą, sportą ir populiariąją kultūrą.
„Bausmių parke“ („Punishment
Park“) pasakojama apie išgalvotą
JAV bausmių sistemą. Įtariamiesiems, daugiausia prieš karą protestuojantiems jauniems hipiams, leidžiama pasirinkti: arba sėsti tiesiai
į kalėjimą, arba dalyvauti sekinančiose fizinio išbandymo varžybose
dykumoje. Jei, persekiojami ginkluotų kareivių, jie pasieks iškeltą
Amerikos vėliavą, gaus laisvę, jei
ne – atsidurs kalėjime. Watkinsas ir
vėl dirbo su neprofesionalais, kurių
asmeniniai įsitikinimai buvo arba
griežtai už karą, arba prieš jį, taigi
vieni vaidino hipius, kiti – valdžios

atstovus. Režisierius yra sakęs, jog
filmuojant vieną įtempčiausių hipių
persekiojimo scenų jis bijojo, kad
kuris nors valdžios atstovą vaidinintis žmogus nebūtų užtaisęs šautuvo tikrais šoviniais.
„Vakaro žemė“ („Evening Land“)
vaizduoja sunkios krizės apimtą
Daniją, per kurią liejasi visuotinio streiko banga, nukreipta prieš
NATO viršūnių suvažiavimą, vykstantį Kopenhagoje. Ekstremistai
pagrobia ministrą, o valdžia šiuo
išpuoliu apkaltina kairiuosius. Filmas, kuriame vaidina 192 neprofesionalūs aktoriai, polemizuoja su
tuo metu vykusiomis intensyviomis
diskusijomis apie žiniasklaidos galią,
darbininkų streikus, terorizmą ir judėjimus prieš branduolinį karą. „Vakaro
žemė“ yra vienintelis rimtas politinis
filmas apie Vakarų visuomenės gyvenimą 8-ojo dešimtmečio pabaigoje.
„Komuna (Paryžius, 1871)“ („La
Commune (Paris, 1871)“) – tai Watkinso magnum opus. Filmas atkuria
1871-ųjų Paryžiaus Komunos įvykius. Kai Versalio (valstybinės) televizijos žurnalistas sukilimo realijas nušviečia ramiu ir oficialiu tonu,
Paryžiaus Komunos televizija transliuoja visiškai priešingą, sukilėlių
požiūrį atskleidžiančią informaciją.
Filmas (viena jo versija trunka 345
min., kita, skirta kino teatrams, 220
min.) nufilmuotas paviljone, kuriame daugiau nei du šimtai aktorių,
interpretuodami Paryžiaus Komunos įvykius, reiškia savo nuomonę
bei jausmus, susijusius su socialinėmis ir politinėmis reformomis.
„Edvardas Munchas“ („Edvard
Munch“) – biografinis filmas apie
norvegų tapytoją ekspresionistą,
aprėpiantis apie trisdešimt jo gyvenimo metų. Daugiausia dėmesio
skiriama Muncho meną formavusiems veiksniams, ypač susijusiems
su jį kankinusia liga, mirtimis šeimoje, taip pat ir su jaunystėje prasidėjusia bei visą gyvenimą besitęsusia meile ištekėjusiai moteriai.
Watkinsas šį filmą vadina vienu asmeniškiausių savo kūrinių.

artimų šalių žmonių kodą kviečia piešia lietuvių poetinės dokumen- paveiktame etnografiniame filme ir lenkų režisieriaus Marcelio ŁoTarptautinis Vilniaus dokumenti- tikos pradininko Roberto Verbos atsiskleidžia moterų valdomos sa- zińskio filmo „Viskas gali atsitikti“
nių filmų festivalis (VDFF). Speci- kino poema „Senis ir žemė“ (1965). los kasdienė buitis ir darbai. Me- (1995) ašimi. Režisieriaus šešiamealiąją programą „Įrėminti likimai: Savitas Verbos filmo tęsinys – Dušano lancholijos persmelkto peizažo čio sūnaus spontaniški ir nuoširdūs
žmonės iš Vidurio ir Rytų Europos“ Hanáko „Senojo pasaulio vaizdai“ nuotaika lydi Janinos Lapinskaitės pokalbiai su Varšuvos parke sutikkino salėje ir internete bus galima (1972). Geriausiu visų laikų slovakų „Našlių pakrantę“ (2006). Filme tais senukais jau laikomi lenkų dopasižiūrėti nemokamai.
dokumentiniu filmu laikoma poe- režisierė skverbiasi į Kuršių ne- kumentinio kino klasika.
Pasak programos sudarytojos tinė juosta pasakoja apie Tatruose, rijos moterų būties esmę. Į vaizPrograma „Įrėminti likimai:
kinotyrininkės Annos Mikonis- civilizacijos paribyje gyvenančius dingą Transilvanijos kaimelį per- žmonės iš Vidurio ir Rytų Europos“
Railienės, apie Lietuvos, Lenkijos, žmones, kurie, nepaisant drama- kels vengrų režisierė Agnes Sós. VDFF metu bus rodoma nemokaSlovakijos, Vengrijos ir Estijos žmo- tiškų likimų, sugebėjo neprarasti vi- Filme „Meilės tėkmės“ (2013) kai- mai. Nors kino salėse šios progranes pasakojantys programos filmai – dinės laisvės ir šviesios pasaulėjau- melio gyventojų – daugiausia vie- mos filmams skirta tik po vieną setai tarsi istorijos ir vaizdų galerija, tos. Tauraus humanizmo kupinas nišių ir našlių – portretus ji piešia ansą, festivalio dienomis juos taip
leidžianti patirti žmonių ir visuo- ir estų kino klasiko Marko Soosa- jautriai, primindama, kad mei- pat bus galima nemokamai žiūrėti
menių tikrovę, kurios epicentre aro dokumentinis filmas „Mote- lės tėkmė gali prasiveržti kiekvie- platformoje Sinemateka.lt.
yra individas ir jo likimas. Lietu- rys iš Kihnu salos“ (1973). Šiame name iš mūsų. Skirtingo amžiaus
vos kaimo senolio Anupro portretą stipriai Roberto Flaherty kūrybos ir gyvenimo patirčių akistata tapo VDFF inf.
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Savaip ironiška tragedija

Nauji filmai – „Pilis“
Živilė Pipinytė

„Pilis“ (Lietuva, Airija, 2020) tęsia
Linos Lužytės debiutiniame „Amžinai kartu“ (2015) pradėtą šių dienų
lietuvių vertybių analizę. Filme
„Amžinai kartu“ Gabijos Jaraminaitės herojei buvo svarbu išsaugoti
šeimą, kurioje visi – vyras, duktė ir
ji pati – taisyklingai atlieka tradicinius vaidmenis. „Pilyje“ tradiciniai
vaidmenys lyg ir tebėra, tik šįkart
Jaraminaitės vaidinama Jolanta ant
savo pečių užsikrauna visą šeimos
naštą: atsisakiusi pianistės karjeros
ir Airijoje įsidarbinusi žuvų fabrike,
ji kartu su paaugle dukterimi Monika (Barbora Bareikytė) ir Alzheimerio liga sergančia motina (Jūratė
Onaitytė) bando pradėti gyvenimą
iš naujo. Emigracijos motyvai neaptariami – filme nuskamba tik viena
Jolantos frazė, esą ji nebenorėjusi
badauti Lietuvoje. Tačiau ir Airijoje
jai tenka skaičiuoti kiekvieną eurą.
Jolanta ne tik sunkiai dirba, bet ir
grįžusi iš naktinės pamainos prižiūri sergančią motiną, kurios negalima palikti vienos. Apie tai, kad
motiną atiduotų į senelių namus,
negali būti nė kalbos. Lietuviškas
požiūris lieka ir Airojoje.
Kad lietuviai visur lieka lietuviai,
Lužytė tiksliai rodo jau filmo pradžioje, kai mentaliai vis dar tėvynėje likę emigrantai bendruomenės namuose rengia cepelinų dieną.
Režisierė ir garsūs aktoriai negaili
piktų satyros spalvų savo epizodiniams herojams ir „baliaus“ scenoje, kai skamba lietuviškas popsas bei liejasi alkoholis, ir rodydama
fabriko darbininkų kasdienybę, kai
žuvų nevagia ir jomis neprekiauja,
regis, tik Jolanta.

Rodo TV

Pirmykščiai jausmai
Kol televizijose vyksta rinkimų debatai, „Dviračio žinios“ neturi jokių šansų. Tokio absurdo ir satyros
kaip per debatus nepamatysi niekur.
Būtent čia filosofas Arvydas Juozaitis į kalbas vis smaigsto liberalaus
siaubo „Maximos“ pavyzdį. Arba
teisininkė (laimė, buvusi) Neringa
Venckienė palaiko idėją uždaryti
prokuratūrą ir pati siūlo uždaryti
LRT, mat taip galima sutaupyti pinigų ir atiduoti juos liaudžiai. O
skandalingų televizijos laidų prodiuseris Kristupas Krivickas staiga
tampa kovotoju už tautos moralę.
Apskritai visi kalbėtojai pasižymi
neregėtu dosnumu, yra patriotai
(filosofas Vytautas Radžvilas kitokių lietuvių ir nepripažįsta), ekonomistai ir aiškiaregiai. Žiūriu į
tuos žmones ir galvoju: kaip atsitiko, kad jų niekinės kalbos išstūmė
politinį diskursą? Kodėl televizijų
12 psl.

Keliais tiksliais potėpiais Lužytė
kuria filmo atmosferą, sklidiną
šiuolaikinio skurdo ir noro iš jo ištrūkti bet kokia kaina. Situacijos ir
atmosfera gerai atpažįstama ir primena brolių Dardenne’ų ar Keno
Loacho filmus, kurių herojai taip
pat kasdien susiduria su pažeminimu, išnaudojimu, marginalizacijos grėsme. Bet Lužytė neišvengė
ir stereotipų: filmo veikėjų kaimynė,
visus uždirbtus pinigus siunčianti
namą Lenkijoje statančiam vyrui,
būtinai bus abejotinos moralės
striptizo šokėja (Martyna Peszko),
o kitas, kontrabandinėmis cigaretėmis prekiaujantis kaimynas močiutę vadins „babuška“.
Ankštas butas, nelabai vienas prie
kito derantys baldai, chaotiška buitis (ją pabrėžia operatoriaus Michaelo
Lavelle’o pasirinktos spalvos), nenoriai paklūstanti lietuviškiems įsivaizdavimams, tiksliai apibūdina tą
nuolatinių nepriteklių ir diskomforto atmosferą, iš kurios taip nori
išsiveržti Monika. Ji siekia muzikės
karjeros, nori koncertuoti ir užsidirbti pinigų. Gavusi siūlymą surengti koncertą ištaigingoje pilyje,
Monika kabinsis į šią galimybę iš
visų jėgų, pasirengusi paaukoti net
šeimos vertybes. Vis dėlto, ar ji siekia tik pripažinimo ir pinigų, ar tai
iššūkis pralaimėjusioms savo gyvenimą motinai ir močiutei, Lužytė
palieka spręsti žiūrovams. Tačiau
reikia pripažinti, kad trijų kartų
moterų santykius režisierė, kuri yra
ir filmo scenarijaus autorė, moka
apibūdinti tiksliai, lakoniškai, pavyzdžiui, kad ir scenoje, kai močiutė
vadina savo dukterį nevykėle ir negaili jai pykčio. Iškart supranti, kokie buvo jų santykiai anksčiau. Jolanta bando nekartoti savo santykių

su motina istorijos, bet iš pradžių
ir ji su Monika elgiasi panašiai. Tik
finalinė tragedija privers Jolantą įsižiūrėti į dukterį, ją suprasti.
Lužytė daugiausia dėmesio skiria
Monikai, ir tai suprantama. Monika –
tas naujasis žmogus, subrendęs nepriklausomybės metais. Bareikytės
Monika gali būti ir žiauri, ir užsispyrusi, ir labai vieniša, kaip beveik
kiekviena jos metų paauglė, atsidūrusi svetimoje vietoje, siekianti joje
įsitvirtinti ir, regis, nebeturinti lietuviškų „antrarūšio“ žmogaus kompleksų. Bareikytė atskleidžia ir Monikos talentą, ir patirties stoką, ir
mokėjimą prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, kurio, regis, stinga
kitokiomis sąlygomis užaugusiai
mamai. Tiesa, pasakodama apie
Monikos pasirengimą koncertuoti
pilyje, Lužytė lyg ir pradeda balansuoti ties melodramos, panašios į
Bilio Elioto istoriją, riba, bet, laimė,
į ją neįklimpsta.
„Pilis“ – iš tų filmų, kurie vadinami aktualiais. Lužytė sugeba tiksliai pasakoti istoriją – „Pilyje“ nėra
nė vienos scenos, kuri nestumtų pasakojimo pirmyn, neaiškintų veikėjų motyvų. Režisierė turi lietuvių kine retą humoro jausmą. Net
epizodiniai personažai, pavyzdžiui,
Rasos Samuolytės suvaidinta Jolantos draugė, konkretūs ir papildantys
veiksmą. Pagrindinių veikėjų – mamos, dukters ir močiutės – santykiai perteikti taupiai, bet jų istorija
kartu ir konkreti, ir apibendrinta,
nes atskleidžia ne vienos panašios
šeimos likimą bei ambicijas. Tačiau
po premjeros vis laužiau galvą, ko
„Piliai“ pristigo, kad taptų neeiliniu
filmu.
Emigrantų tema mūsų geografinių platumų kinui aktuali, ją jau

žiūrovai neįsižeidžia klausydamiesi tad „Šventojo elnio nužudymas“
ir jų, ir kitų kandidatų į Seimą? Ko- yra Euripido „Ifigenijos Aulidėje“
dėl leidžiasi tokių veikėjų laikomi parafrazė. Todėl Stivenas filme yra
idiotais?
Agamemnonas, užsitraukęs ArteSuprantu, kad tai retorinis klau- midės rūstybę, mat užmušė jos
simas. Panašiai kartais klausiu sa- šventąjį elnią. Tiksliau, mirė neblaivęs, kodėl netalentingi ir didybės vaus Stiveno operuotas pacientas, o
manijos apsėsti režisieriai staiga dievų pasiuntiniu tampa jo sūnus
tampa kritikų numylėtiniais ir ima Martinas, gana atstumiantis ir abediktuoti kino madas? Pavyzdžiui, jotinos psichinės būsenos paauglys.
Yorgos Lanthimosas. Jo filmus rodo
Lanthimosas modernizuoja
didžiausi festivaliai, jie pelno „Os- mitą, sakyčiau, isteriškai, nuolat
karus“ ir kitokius apdovanojimus. pabrėždamas savo talentą ilgais
Štai kad ir 2017 m. „Šventojo el- rakursais, garso efektais, perdėtai
nio nužudymą“ (spalio 1 d. 21.33) sureikšmintais dialogais, specia„LRT Plius“, kaip supratau, skiria liaisiais efektais, taip rengdamas
žiūrovus siaubo protrūkiui, bet,
lietuviškam elitui.
Filmo herojus, sėkmės lydimas regis, daro esminę klaidą – paichirurgas Stivenas (Colin Farrell), nioja tai, kas iš tikrųjų žadina
turi žmoną – taip pat gydytoją Aną siaubą, su tuo, kas tiesiog šlykštu.
(Nicole Kidman), du nuostabius Prie to dar pridėkite personažus,
vaikučius, ištaigingą butą ir daug kuriems akivaizdžiai stinga gelmės,
kitokių gėrybių. Tačiau tokį gražų režisieriaus pamėgtą dirbtinę sogyvenimą, kurį režisierius rodo pa- cialinę konstrukciją (panaši buvo
brėžtinai liguistą, sudrumsčia Sti- ir jo „Omare“) ir suprasite, kad iš
veno praeities šešėlis. Lanthimo- tikrųjų „Šventojo elnio nužudysas nesitenkina paprastu trilerio mas“ nesiūlo jokių intelektinių ar
siužetu – jo pretenzijos globalios, meninių subtilybių.

„Pilis“

ne vieną dešimtmetį tyrinėja lenkai. Vienaip šią temą „parduoda“ žiniasklaida, televizija ir vadinamieji
komerciniai filmai, rodydami lietuviškus varguolius, kurie dėl savo
grožio, apsukrumo ir darbštumo
užsienyje tapo beveik milijonieriais.
Tačiau prisiminus kelis pastarųjų
metų autorinius filmus, tarkime,
plačiai Lietuvoje rodytą Piotro Domalewskio „Tylią naktį“ (2017), kuri
rodo, kaip žlunga ne vienus metus
po pasaulį pasklidusi didelė šeima,
siekianti susivienyti Kūčių naktį, ar
latvių režisieriaus Jano Kursiečio
„Olegą“, kurio pagrindiniu veikėju
visi užsienyje nori pasinaudoti, o
grįžęs į Latviją jis randa išeitį tik religijoje, akivaizdu, kad panašūs filmai pernelyg kupini gerų intencijų,
užuojautos herojams, todėl dažnai
kyla didaktiškumo, prikišamai brukamos minties, kad tėvynę palikti
prilygsta asmeninei tragedijai ir
šeimos instituto žlugimui, įspūdis.
Tokiuose filmuose akivaizdi
mąstymo inercija, kurią apibūdina ir polinkis į temos bei kino
kalbos supaprastinimą. Man regis,
ją palaiko ir „scenarijų gydytojai“

iš Vakarų, kuriuos kviečiasi lietuvių prodiuseriai. Todėl visa galva
neriama į žiniasklaidos aktualijas,
„tikras istorijas“ ir nepasakoma
nieko naujo. Nors Karolis Kaupinis savo „Nova Lituania“ jau įrodė,
kad galima kalbėti apie aktualius
dalykus ir atsigręžus į praeitį. Po
„Pilies“ pagalvojau, koks aktualus
būtų filmas apie emigraciją ir karo
pabėgėlių stovyklas, kurio herojai
– „dipukai“, perkeltųjų asmenų stovyklose laukiantys vizų į užjūrio šalis. Jauni intelektualai, menininkai,
geriausi lietuvių XX a. poetai, JAV
pelnę duoną dirbdami valytojais ar
liftininkais, broliai Mekai ar būsimas prezidentas Valdas Adamkus...
Kuo tie žmonės ir jų istorijos skiriasi nuo šiuolaikinių emigrantų ir
ar skiriasi? Ironiška, bet jų meilė
Lietuvai visai neprimena tos, kuri
nuskamba „Pilies“ finalo dainoje.
Todėl ir nesupratau, ar šis „popsinis“ kūrinėlis yra tik duoklė žiūrovams „iš liaudies“, laukiantiems didaktiškos filmo pabaigos „žinutės“,
ar ironiškas trijų „Pilies“ veikėjų asmeninės tragedijos kontrapunktas.

Keviną Macdonaldą pamėgau 22.10) skirtas Mikės Pūkuotuko
iškart, pamatęs jo „Paskutinį Ško- gerbėjams. Tai pasakojimas apie
tijos karalių“ – ironišką pasako- rašytojo A.A. Milne’o ir jo sūnaus
jimą apie Ugandos diktatoriaus Christopherio Robino santykius.
Idi Amino asmeninį gydytoją. Įkvėptas savo sūnaus žaislų, pasiNuo tada ir seku šio režisieriaus baigus Pirmajam pasauliniam kakūrybą. Ji nelygi ir dažnai įdo- rui rašytojas ir sukūrė Mikės Pūmesni būna Macdonaldo doku- kuotuko pasaulį. Knygos pelnė
mentiniai filmai. 2014 m. pasiro- šlovę, bet už ją teko sumokėti visai
džiusi „Juodoji jūra“ (TV3, 29 d. Milne’ų šeimai: mažasis Robinas
22 val.) – nuotykių filmas, kurio tapo tikra žvaigžde, tačiau neteko
siužetas primena pasaką. Filmo vaikystės.
herojų, be darbo likusį povandeMilne’as kariavo, dalyvavo vieninio laivo kapitoną Robinsoną name žiauriausių Somos mūšyje,
(Jude Law), pasamdo paslaptin- tad jį taip pat galima pavadinti
gas žmogus. Kapitonas vadovaus prarastosios kartos rašytoju. Iš
ekspedicijai, kuri prie Juodosios karo Milne’as (Domhnall Glesson)
jūros krantų ieškos nuskendusio grįžo neurotikas, taikus gyvenimas
nacių povandeninio laivo, pluk- jį erzino, juolab kad žmona (Mardžiusio auksą. Kapitonas surenka got Robbie) mėgo aukštuomenės
rusų (Sergejus Puskepalis, Kons- gyvenimą. Todėl rašytojas pabėgo
tantinas Chabenskis) ir anglų ko- į kaimą ir sugalvojo žaidimus su šemandą, bet greit suvokia, į kokią šiamečiu sūnumi. Filmas atkuria ir
rizikingą aferą įsivėlė... Trumpai vėlesnę dramatišką tėvo ir sūnaus
tariant, laukia profesionalus ir kar- santykių istoriją, tad jei ne perdėtas
tais visai netikėtas filmas.
Simono Curtiso filmas „Lik sveikas, Kristoferi Robinai“ (TV3, 26 d. N u k e lta į 1 3 p s l .
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Kinas

Ikarų istorijos

Rudens susitikimai su lenkų kinu
Spalis jau ne vieną dešimtmetį –
tradicinių susitikimų su lenkų kinu
mėnuo. Šiemet Lenkijos institutas
Vilniuje pakvies į pandemijos sąlygomis šiek tiek pakitusį renginį, pavadintą „Lenkų kino festivalis. Tęsinys“, kuris spalio 1–7 d. vyks kino
teatruose „Multikino“ bei „Pasaka“
ir virtualioje platformoje „ŽMONĖS Cinema“. Taip pat spalio 2 d.
18 val. Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje vyks kino muzikos
ir poezijos vakaras: garsiausias XX a.
lenkų kino dainas atliks Vilniaus
lenkų teatro studijos aktoriai.
Festivalio programoje – anksčiau
Lietuvoje jau rodyti lenkų kūrėjų
filmai ir viena premjera: daugiausia apdovanojimų (net šešis) pernykščiame Gdynės kino festivalyje
pelnęs Maciejaus Pieprzycos filmas
„Ikaras“ („Ikar. Legenda Mietka
Kosza“, 2019). Tačiau dėl uždarytų
kino teatrų šių metų pradžioje
mažai kas spėjo pamatyti pirmąjį
užsienyje kurtą Małgorzatos Szumowskos filmą „Nešventas avinėlis“
(„The Other Lamb“, Airija, Belgija,
JAV, 2019) – savotišką feminizmo
manifestą, kurio herojė auklėjama
uždaroje religinėje bendruomenėje, paklūstančioje vieninteliam
vyrui, vadinamam Piemeniu. Sužinojusi, kad taps dar viena jo žmona,
mergina pradeda regėti siaubingas
vizijas.
Vienas geriausių pastarųjų metų
Romano Polańskio filmų „Pareigūnas ir šnipas“ („J’accuse“, Prancūzija, Italija, 2019), atkuriantis
dramatišką Prancūzijos istorijos
epizodą – Dreyfuso bylą, pernai
pelnė Venecijos kino festivalio Didįjį žiuri prizą. Italijoje filmuoto
Jaceko Borcucho filmo „Saldi dienos pabaiga“ („Słodki koniec dnia“,
2019) herojė – lenkų poetė, Nobelio premijos laureatė, moralinis
autoritetas (Krystyna Janda). Tačiau kalba, nuskambėjusi poetei
teikiant italų miestelio, kuriame
ji gyvena, apdovanojimą, ne tik
sukiršina gyventojus, bet ir kelia

aktualius klausimus apie šių dienų
Europą. Metafizinių bei aktualių
klausimų kupinas ir Krzysztofo
Zanussi pasakojimo apie Faustą
variantas – filmas „Eteris“ („Eter“,
Lenkija, Ukraina, Lietuva, 2018).
Paweło Pawlikowskio „Šaltasis
karas“ („Chłodna wojna“, Lenkija,
Prancūzija, D. Britanija, 2018) – tai
dviejų žmonių, negalinčių vienas be
kito, bet ir nesugebančių būti kartu,
meilės istorija, kurios fone – Šaltojo karo įvykiai Lenkijoje, Jugoslavijoje, Berlyne ir Paryžiuje. Jano
P. Matuszyńskio „Paskutinė šeima“
(„Ostatnia rodzina“, 2016) – taip pat
pasakojimas apie didelę meilę, tačiau beveik neperžengiantis vieno
buto ribų. Filmo pagrindas – tragiška dailininko Zdzisławo Beksińskio šeimos istorija. Paskutinio
Andrzejaus Wajdos filmo „Povaizdis“
(„Powidoki“, 2016) herojus – irgi dailininkas. Tai vienas pirmųjų lenkų
modernistų Władysławas Strzemińskis (beje, tarpukariu gyvenęs
ir Vilniuje). Wajda atkuria paskutinius jo gyvenimo metus pokario
Lodzėje, kai menininkas išdrįso
pasipriešinti socialistinio realizmo
metodą skelbiantiems ideologams,
neteko darbo ir buvo pasmerktas
gyventi pusbadžiu.
„Ikaras“ – taip pat biografinis
filmas. Trumpam lenkų džiazo
padangėje sužibėjęs Mieczysławas
Koszas (1944–1973) buvo aklas,
gyveno trumpai – 1973-iaisiais,
būdamas dvidešimt devynerių,
iškrito pro langą. Iki šiol neaišku,
ar tai buvo savižudybė, ar nelaimingas atsitikimas.
„Ikaras“ – tradicinis biografinis
filmas apie vaiką, kuris, jei ne liga,
gal ir būtų likęs toks pat beraštis
valstietis kaip ir jo tėvai. Tačiau
ankantį berniuką mama atidavė
globoti vienuolėms ir internate
atsiskleidė jo muzikinis talentas.
Muzika tampa berniukui būdu
matyti pasaulį, pasakoti apie jį ir
save. Atsisakęs klasikinio pianisto
karjeros, Koszas nusprendžia tapti

geriausiu džiazo pianistu, jį lydi
sėkmė. Tačiau taip pat ir skurdas,
vienatvė, meilės ilgesys, alkoholis.
Dawidas Ogrodnikas rizikavo
pasikartoti, dar kartą po „Noro
gyventi“ rinkdamasis vaidinti neįgalų personažą. Tačiau jo kuriamas Koszas kitoks. Tai žmogus,
kuris, nepaisant niūrios kasdienybės ir neįgaliesiems nepalankių
laikų, bando siekti svajonės. Aktorius vaidina žmogų, suvokiantį
savo genialumą, bet kartu pažeidžiamą, negalintį pamiršti patirto
siaubo, kai dar vaiką jį norėjo nužudyti tėvas. Prisimindamas pasirengimą vaidmeniui, Ogrodnikas
teigia, kad jį sujaudino knyga apie
Koszą: „Tokia pat įkvepianti buvo
džiazo atsiradimo Lenkijoje istorija.
Susitikau su Jaceku Ostaszewskiu,
kuris grojo kartu su Koszu, jis buvo
ir mano mokytojas, kai Krokuvoje
studijavau aktorystę. Jacekas mums
daug pasakojo ne tik apie Koszą,
bet ir apie jų koncertines keliones,
bendras problemas. Tų laikų dvasią perteikia ir Magdalenos Grzebałkowskos knyga „Komeda“. Beje,
vieną iš filmo scenų įkvėpė knygoje
aprašyta viena Komedos (Krzysztofas Komeda – lenkų džiazo atlikėjas, kompozitorius, Polańskio filmo
„Rozmari kūdikis“ muzikos autorius –
K. R.) gyvenimo scena.“
Kai susipažinau su Koszo biografija ir kūryba, negalėjau patikėti,
kad mūsų šalyje jis beveik užmirštas. Nors po filmo „Noras gyventi“
nebenorėjau kurti dar vieno filmo
apie neįgalųjį, vis dėlto nusprendžiau imtis šio, prieš srovę plaukusio, neegzistuojančio visuotinėje
atmintyje žmogaus biografijos. Tačiau tai nėra filmas paminklas, nėra
dar vienas filmas apie žmogų, kurį
turime užjausti ir jo gailėtis. Mietekas Koszas nebuvo paminklas, jis
buvo normalus žmogus – su savo
privalumais ir trūkumais. Muzikantai juo žavėjosi, bet kartu ir jo bijojo.

Vaikinas iš skurdaus kaimo, nuo pabaigos būna dramatiškas nuotydvylikos metų neregys, metė iššūkį kis.“ Koszo gyvenimas buvo dramalikimui, kuriam jį norėta pasmerkti, tiškas nuotykis, kupinas jaudinanir nusprendė tapti geriausiu džiazo čių, juokingų ir tragiškų akimirkų.
pianistu Lenkijoje ir pasaulyje. Buvo kaip jo grojimas – didinga
„Grodamas matau. Kol groju, esu improvizacija, kartėlio ir liūdesio,
sveikas“, – sakydavo jis apie save ir džiaugsmo ir humoro, meilės ir
savo muziką. Tai filmas apie svajo- aistros mišinys. Toks yra ir filmas –
nės siekį, nepaisant kadienio gyve- kartais drastiškas ir kartus, kartais
nimo sunkumų, nepalankių laikų ir lengvas ir juokingas, pilnas nuosžmonių. Tai maištininko, kuris no- tabios muzikos.
rėjo groti džiazą, gyventi savaip, is„Ikaras“ – tai ir filmas apie galią,
torija, pasakojimas apie jo kelią į vir- kurią suteikia aistra. Koszo aistra
šūnę ir kovą su demonais – vienatve, buvo džiazas. Šiai muzikai jis skyrė
priklausomybe ir meilės stoka. Tai visą gyvenimą. Džiazas buvo ir jo
ir pasakojimas apie kainą, kuri su- apsėdimas, neviltis, bet pirmiausia –
mokama už svajones ir genialumą. didelis džiaugsmas. Klausytojams
„Ikaras“ – istorija apie fenomeną pianistas sakydavo: „Gyvenu tam,
ir gyvenimo paradoksą. Likimas kad jums gročiau, kad manęs klaurezga pinkles, bet liga lėmė, kad sytumėtės, kad išgyventumėte kartu
muzikos pasauliui atsiskleidė sa- su manimi ir plotumėte.“
vamokslio Koszo taletas. Jis buvo
Filme Koszą vaidina Dawidas
kaip Ikaras – pakilo aukštai ir tapo Ogrodnikas. Tai nepripažįstantis
Lenkijos ir užsienio koncertų salių kompromisų menininkas, kuris
atradimu. Jam pranašauta didelė žino savo vertę, žino, ko nori, ir
tarptautinė karjera. Po koncertų meta iššūkį pasauliui: „Esu MieteParyžiuje ir svarbiausių Montrė kas Koszas. Įsiminkite šią pavardę.“
bei Vienos džiazo festivalių ap- Tikiu, kad praėjus 46-eriems medovanojimų jis turėjo vykti užka- tams po tragiškos Mieczysławo
riauti Jungtinių Amerikos Valstijų. Koszo mirties filmas primins žiūNespėjo.
rovams jo pavardę ir muziką.
Viename interviu Mietekas Koszas sakė: „Aš tikrai myliu muziką, Parengė K. R.
bet labiausiai vertinu tokią, kuri slegia, įgrūda mane į save, padaro taip,
jog jaučiu, kad gyvenimas iki pat

Richet išgarsėjo filmais apie
gangsterį Jacques’ą Mesrine’ą, tad
puikiai jaučia žanro taisykles. Man

įspūdį padarė pagrindinį herojų savo atradimą specialioje laboratoriįkūnijęs Vincent’as Casselis, ir ne joje. Neandertalietis visiems yra tik
todėl, kad jo Vidocqas įdomesnis tyrimų objektas, bet mokslininkas
už tą, kurį kitame filme suvaidino Stenlis (Timothy Hutton) bando su
Gerard’as Depardieu. Casselis vai- juo susidraugauti...
dina vienišą vilką, autsaiderį, kuris
Anksčiau mokslininkai manė,
vienodai svetimas jaučiasi ir tarp kad neandertaliečiai išnyko, užleidę
nusikaltėlių, ir tarp Paryžiaus elito. vietą homo sapiens, ir tik prieš keleJis primena pavargusius Jeano-Pier- rius metus, kai buvo nustatyta, esą
re’o Melville’io filmų, kad ir „Samu- šiuolaikiniai žmonės turi ir neanrajaus“, personažus žudikus.
dertaliečių genų, paaiškėjo, kad būJei jau prisiminiau klasiką, tai ir tent jie mums „padovanojo“ depreužbaigsiu 1984 m. Fredo Schepisi su- siją. Žinoma, su „Ledo žmogumi“
kurtu filmu „Ledo žmogus“ („LRT ši informacija neturi nieko bendra,
Plius“, 26 d. 21 val.). Tai pasakoji- bet kartais gerai žinoti, kas kaltas,
mas apie mokslinę ekspediciją, kuri kad televizijos debatų personažai
Šiaurės ašigalio ledynuose suranda žadina tokius pirmykščius jausmus.
pirmykštį žmogų (John Lone). Pasirodo, jis gyvas. Tai tampa sensacija,
Jūsų –
ir mokslininkai nusprendžia stebėti
Jonas Ūbis

Maciejus Pieprzyca apie „Ikarą“

At k e lta i š 1 2 p s l .

vizualinis „Lik sveikas, Kristoferi
Robinai“ grožis (kartais atrodo, kad
patekai į Puaro ar mis Marpl istoriją), būtų visai padori biografinė
drama.
Biografinės dramos – JeanoFrançois Richet „Paryžiaus imperatoriaus“ (LRT, šįvakar, 25 d.
23.55) – herojus yra Eugène’asFrançois Vidocqas, garsus XIX a.
prancūzų seklys. Tai vagis ir avantiūristas, pirmąkart kalėjime atsidūręs būdamas trylikos. Vėliau jis
„Paryžiaus imperatorius“
sutarė su Napoleono policija, kad
padės jai apvalyti Paryžiaus gatves Vidocqas tapo sėkmingiausiai dirnuo žudikų ir nusikaltėlių. Pažinda- bančiu detektyvu ir tikruoju Parymas nusikaltėlių pasaulį „iš vidaus“, žiaus imperatoriumi.
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„Ikaras“
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Rugsėjo 25–spalio 4
Parodos

iki X. 3 d. – Monikos Žaltauskaitės-Grašie-

Paroda „Objektyve – portretas“

nės-Žaltės tekstilės paroda „Geros kloties“

Paroda „Knygos ant medžių neauga: išsau-

Vilnius

iki X. 1 d. VDA Baltajame koridoriuje –

goti ir perduoti atmintį“

Nacionalinė dailės galerija

17-osios tarptautinės teatro plakatų biena-

Konstitucijos pr. 22

lės paroda iš Žešuvo (Lenkija)

Galerija-studija RA

XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos dailės

VDA galerija „Akademija“

ekspozicija
Paroda „Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė“
Paroda „Petras Kalpokas. Gamtos vizijos.
Etiudai ir akvarelės“
Paroda „Ferdinandas Ruščicas. Auksinis
kambarys“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Nuolatinė ekspozicija „Lietuvos dailė
XVI–XIX a.“
E.M. Römerio paveikslas „Pavasaris Vilniuje“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Ukrainos civilizacijos. Nuo Tripolės 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
Senienų muziejus
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Lietuva XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Paroda „Nesusitaikę“, skirta Lietuvos ne-

Pilies g. 44
iki X. 3 d. – Vyganto Paukštės paroda
VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 26 d. – paroda „Sienos“
nuo 29 d. – Barboros Gediminaitės paroda

Savičiaus g. 11
Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos

iki 27 d. – Sauliaus Vaitiekūno paroda

dailės skyriaus vyresniųjų klasių mokinių

„Nešantys lietų“
Galerija „Kairė–dešinė“

Polocko g. 17
Agnės Gintalaitės, Alfredos Gintalienės ir Bi-

grafika

rutės Zokaitytės paroda „Sodas ir kosmosas“

Paweło Kwiatkowskio grafika

Kultūros kompleksas „Sodas 2123“

Prospekto fotografijos galerija

Vitebsko g. 23

Gedimino pr. 43

iki 30 d. – Vilniaus analoginės fotografijos

iki X. 3 d. – Michelio Campeau paroda

ir kino festivalio paroda „Kontaktas“

„Būti analoginėje fotolaboratorijoje su
skaitmenine kamera ir skeneriu“

iki 30 d. – Babelio Mnauaro paroda „Judesio taškas“

Boriso Taskovo fotografijų paroda „In Out
and Around“

Onos Juciūtės paroda „Every Dog is a Lion“
Europos centro muziejus „Europos

iki 26 d. – Povilo Ramanausko kūrybos
paroda „Keliaujantis potėpis: hibridai“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 26 d. – Milenos Pirštelienės personalinė
paroda „Vanduo“

Gedimino pilies istorija ir ginklai

paroda „Naujas / Fresh“

Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-

Galerija „Meno niša“

tinis žaismas“
Paroda „Gražiausios Čekijos knygos“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
nuo 30 d. – tarptautinė metalo menui ir juvelyrikai skirta paroda „METALOfonas“
Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“
Užupio g. 40
Paroda „1918–1945 / Kaunas–Vilnius“
MO muziejus

Latako g. 3

Pamėnkalnio g. 1

cijos inicijuoto tęstinio projekto kuratorinė

Danguolės Brogienės tekstilės paroda „Op-

„Editorial“ projektų erdvė

Pamėnkalnio galerija

Arsenalo g. 5

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Polocko g. 10

Stiklių g. 4

iki 26 d. – 6-oji LDS Vilniaus keramikų sek-

Didžioji g. 26

AP galerija

Vilniaus fotografijos galerija

Gedimino pilies bokštas

Kazio Varnelio namai-muziejus

„The Room“ galerija

nuo 29 d. – Sławomiro Ćwieko piešiniai ir

Roberto Narkaus paroda „Valdyba“

dai pro Gedimino pilies bokšto langus“

darbų paroda „M.K. Čiurlionio Vilnius“

Latako g. 3

paroda „Tradicijų sąskambiai“

Apžvalgos aikštelė

nuo 25 d. – Dalios Juodakytės darbų paroda
„Hedonisto užrašai. XI XII“

meno krosnys“

Galerija „Vartai“

Paroda „Lyngby kirvis: 13 000 metų garantija“

Užupio g. 2 A

Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II kiemas

Vilniaus g. 39

Virtualus gidas „12 tūkst. metų kelionė“

Užupio meno inkubatoriaus galerija
„Galera“

Čiurlionio namai

priklausomybės 30-mečiui

Lietuvos archeologija

nuo 25 d. – Rūtos Eidukaitytės paroda
„Meilės altorėliai“

VDA ekspozicinė erdvė „Kreatoriumas /

Onos Pusvaškytės ir Vytauto Valiušio
Arsenalo g. 3

Pranciškonų g. 8

J. Basanavičiaus g. 1 / 13
nuo 25 d. – Jolantos Kyzikaitės paroda
„Kamufliažas“
Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 28 d. – Felikso Jakubausko kūrybos
paroda „Apskritimas-kvadratas-trikampis“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Vytauto Kasiulio kūrybos paroda „Metamorfozės“ (Martyno Tinfavičiaus kolekcija)
(AV17) galerija
Totorių g. 5
Dainiaus Liškevičiaus paroda „Susisaistymas su vieta“

parkas“
Europos parko g. 300, Joneikiškių k., Vilniaus r.

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Šią savaitę Vilniuje atidarytos trys intriguojančios parodos. Dvi Vilniaus rotušėje: Aurelijos Maknytės instaliacija „Gamtos kabinetai“, kur
bandoma pažvelgti iš gamtos perspektyvos, ir Remigijaus Treigio paroda
„(Ne)matomas Vilnius“, kur stebimas miestas tamsoje. „The Rooster gallery“
(Vilniaus g. 24, įėjimas pro Radvilų rūmų kiemelį) rodo Tomo Daukšos
darbus, kuriuose toliau plėtojama jo disertacijoje pasakota sniego žmogaus
tema, tik šį kartą iš brangiųjų metalų ir brangakmenių (labai ironiška).
Muzika
Spalio 1 d. 19 val. Vilniaus kongresų rūmuose Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras savo 32-ąjį sezoną iškilmingai pradės vienu įspūdingiausių opusų – Ludwigo van Beethoveno paskutine, Devintąja simfonija
d-moll, op. 125. Prie LVSO prisijungia Kauno valstybinis choras (vad.
Petras Bingelis) ir solistai: Agnė Stančikaitė (sopranas), Justina Gringytė
(mecosopranas), Kristian Benedikt (tenoras), Tadas Girininkas (bosas).
Dirigentas Gintaras Rinkevičius. Tiesioginė koncerto transliacija internetu: https://bit.ly/3hCUKhB.
Teatras
Rugsėjo 24 – spalio 11 d. Vilniuje vyks tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“. Šių metų festivalio šūkis „Unwelcome“ kelia klausimus apie tai,
ką reiškia būti nenorimam, nelaukiamam, nereikalingam ar atstumtam.
Šių metų festivalis visą biudžetą skyrė lietuvių kūrėjams – pagrindinėje
programoje bus parodyti šeši darbai. Keturi iš jų laimėjo „Sirenų“ gegužės mėnesį paskelbto atviro kvietimo konkursą: Eglės Mikulionytės ir
Liudo Parulskio improvizacinis teatrinis performansas „Lūkesčiai ir kitos prekės“, Tado Montrimo imersinis spektaklis-žaidimas „NO FAKE*“,
Dariaus Gumausko režisuojamas spektaklis, performansas, instaliacija
„Emigrantai“ ir Nauberto Jasinsko, Tado Černiausko bei Gintaro Sodeikos „fabrica“. Likę du darbai prodiusuojami paties festivalio, tai – Godos Palekaitės penkių performansų paroda „Somnambulizmas“ ir Agnės
Matulevičiūtės interaktyvaus teatro performansas „Synth porn“. Daugiau
informacijos – www.sirenos.lt.

Jeržio „Jotka“ Kedzioros skulptūrų paroda
„Balansas medžių viršūnėse“

Baroti galerija

M. Pleškytė, K. Bondarenko, E. Dauskurdis,

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

B. Arkauskas

Kaunas

Rūtos Jusionytės tapybos ir keramikos

27 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“.

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

darbų paroda „Žmogus tarp žmonių“

Dir. A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-

muziejus

Klaipėdos galerija

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“

nio menų mokyklos Baleto skyrius)
X. 4 d. 18 val. – PREMJERA! G. Donizetti „ANA

Bažnyčių g. 6
Daniaus Drulio paroda „Žmogus kaip augalas“

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai F. Sassu,
J. Gedmintaitė, L. Mikalauskas, T. Girinin-

Žemaitės g. 83
Aleksandros Jacovskytės piešiniai ir fotografijos

Kauno paveikslų galerija

Elenos Nonos Zavadskienės tapyba
Dailės galerija

duojamasis menas 1978–1985 m.“
8-oji tarptautinė akvarelės bienalė „Baltijos tiltai“
Maironio lietuvių literatūros
muziejus
Rotušės a. 13
iki 30 d. – paroda „Riteris, romantikas...“,
skirta „žemininko-lankininko“, poeto, literatūros kritiko, vertėjo Henriko Nagio
(1920–1996) atminimui
iki 30 d. – paroda „Kalnų gatvės padauža“,

iki 26 d. – paroda „Šabakštyno retro“
iki 26 d. – paroda „Aukso vainikas“

Antano Sutkaus fotoparoda „Sveikinimai iš
XX amžiaus“

Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
iki X. 3 d. Keramikos paviljone –Rasos Jus-

Galerija „Meno parkas“

iki 26 d. – paroda „Aukštaitijos dailė 2020.

Vilniaus rotušė

Rotušės a. 27

Asmenybių kartoteka“

Katedros a. 4

Didžioji g. 31

Vitos Opolskytės personalinė paroda „a bit

Aurelijos Maknytės paroda „Gamtos kabi-

iki 27 d. – paroda „Nuo sacro iki profano.

(aklimatizacija)“

netai“ (instaliacija)

Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“

iki X. 2 d. – Marko Mäetammo (Estija)

Remigijaus Treigio fotoparoda „(Ne)mato-

iki 27 d. – paroda „Archeologijos atodan-

paroda „Sex, Death And Holy Moly“

mas Vilnius“

Kauno fotografijos galerija

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Šiuolaikinio meno centras

Vilniaus g. 2

galerija

Vokiečių g. 2

Vilniaus g. 39 / 6

Fotografijos konkurso „Kaunas Photo Star“

Michaelio Rakowitziaus paroda
„Sugrįžimas“

iki X. 3 d. – VDA tekstilės meno ir dizaino
studentų paroda „Kūnas. Aprengti, išardyti“

finalininkų kūrinių paroda

Klaipėda

VDA parodų salės „Titanikas“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

KKKC parodų rūmai

Maironio g. 3

muziejaus Tolerancijos centras

Didžioji Vandens g. 2

iki X. 3 d. – Vytauto Dubausko tapybos

Naugarduko g. 10 / 2

paroda „Atlaidai“

14 psl.

„Litvakai ir Lietuvos dailės mokykla“

Tarptautinė paroda „We can be heroes“ /
„Būkime herojais“

I. Narečionytė, komp. M. Saladžius, šviesos
dail. V. Vilutis. Vaidina V. Anužis, E. Guda27 d. 18 val. Jonavos kultūros centre, 30 d.

Panevėžys

Tomo Daukšos paroda

gos: nauji tyrimai Valdovų rūmuose“

„ABELARAS IR ELOIZA“. Rež. R. Ramanauskas

vičiūtė, Š. Zenkevičius

tosioms gimimo metinėms

Valdovų rūmai

25 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – R. Duncano

tono „DIALOGAI“. Rež. M. Ivanauskas, dail.

Vilniaus g. 140

Vilniaus g. 24

Paroda „Iš tos operos“

R. Karpis, J. Janužas

25, 27 d. 19 val. Studijoje – PREMJERA! Pla-

Fotografijos muziejus

skirta rašytojo Juliaus Viktoro Kaupo šim-

Paroda „Kodėl taip sunku mylėti?“

kas, R. Lupinacci, J. Gringytė, Ž. Galinis,
J. Vaškevičiūtė, G. Kiršaitė, V. Mikštaitė,
Nacionalinis dramos teatras

Vilniaus g. 245

„The Rooster Gallery“

Pylimo g. 17

rež. A. de Rosa, scenogr. L. Ferrigno, kost.
dail. U. Patzak, šviesų dail. P. Mari, choro

K. Donelaičio g. 16
Paroda „Drambliai ir chameleonai. Vaiz-

BOLENA“. Muzikos vad. ir dir. S. Quatrini,

taitės-Gecevičienės personalinė keramikos
paroda „...ir užaugo pievoj taburetė“

18 val. Alytaus miesto teatre – PREMJERA!
R. Ribačiausko „VAIDINA MARIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas
Valstybinis jaunimo dramos teatras
27 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS
MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross
29 d. 18.30 Salėje 99 – „MIEGO BROLIS“ (pagal R. Schneiderio romaną). Rež. A. Juška

Spektakliai

X. 1 d. 17.30 – PREMJERA! „AUSTERLICAS“
(pagal W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa,
rež. asistentas T. Čižas, kost. dail. P. Skiba,

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras
25, 26, X. 1–3 d. 18.30 – PREMJERA! A. Adamo
„ŽIZEL“. Muzikos vad. ir dir. M. Staškus, dir.
M. Barkauskas

scenogr. K. Lupa, videomeninin. M. Žukauskas, komp. A. Bumšteinas. Vaidina S. Ivanovas, V. Masalskis, V. Kuodytė, J. Jankelaitytė,
M. Dirginčius, D. Kuodytė, G. Liuga
Vilniaus mažasis teatras

25 d. 21 val. S. Daukanto aikštėje – G.B. Per-

X. 4 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“

golesi vienaveiksmė komiška opera „TAR-

(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio

NAITĖ PONIA“. Rež. G. Šeduikis, scenogr.

motyvais). Rež. P. Ignatavičius

S. Šimkūnaitė, kost. dail. U. Tamuliūnaitė,

Oskaro Koršunovo teatras

koncertmeister. O. Taškinaitė. Atlikėjai

29 d. 18.30 Panevėžio muzikiniame teatre –
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B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“.

27 d. 18 val. „Žalgirio“ arenos „Bosca amfite-

27 d. 16 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažo-

Bibliografinės žinios

Rež. K. Glušajevas

atre“ – „ANALIZUOJANT ŽVĖRĮ“

joje salėje, – Valstybinis Vilniaus kvartetas.

Rusų dramos teatras

X. 1 d. 18.30 – „REFORMA“.

Programoje O. Narbutaitės,L. van Beetho-

GROŽINĖ LITERATŪRA

Rež. A. Jankevičius

veno kūriniai

Bangų kalavijai : (iš ten į šen ir antraip) : [rimuoti pamąstymai] / Jonas Kantautas. – [Klai-

25, 26 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas

Kauno lėlių teatras

27, X. 1, 2 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RU-

26 d. 12 val. – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTU-

BINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

VĖLĖ“. Aut. ir rež. G. Radvilavičiūtė

Vilniaus teatras „Lėlė“

26, 27 d. 18 val. – PREMJERA! „AŠ – ROMEO,

29 d. 18.30 – edukacinės dirbtuvės „Šėpos
teatras“
30 d. 18.30 – edukacinės dirbtuvės „Juokdarių teatras“
Mažoji salė
26 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal
A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė
27 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“
Rež. A. Storpirštis
Palėpės salė
26 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal
D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis,
komp. V. Leistrumas, dail. A. Dubra
27 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal
V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova
„Menų spaustuvė“
27 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)
28 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadieniai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)
29 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA!
M. Vildžiaus „MAMOS SŪNUS“. Rež. L. Vaskova, scenogr. O. Juciūtė, kost. dail. Ž. Černė,
choreogr. A. Lisičkinaitė, komp. A. Šiurys.
Vaidina J. Urnikytė, G. Zapalskis („Atviras
ratas“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
25, 29, 30 d. 18 val., 27 d. 15 val. Rūtos salėje –
M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė
25 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“
(pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą).
Rež. G. Varnas
27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“
(K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“
motyvais). Rež. E. Kižaitė
30 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas
X. 1 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. Vildžiaus „IŠ KŪNO IR KRAUJO“ (remiantis
Lordu Byronu ir Senuoju Testamentu).
Rež. U. Bartoševičiūtė
2 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio

TU – DŽULJETA“ (pagal W. Shakespeare’o
tragediją). Rež. R. Lažaunykas
27 d. 11, 13 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
25 d. 18.30 – PREMJERA! L. Noréno „DEMONAI“. Rež. D. Rabašauskas, scenogr.,
kost.dail. L. Luišaitytė, komp. J. Jurkūnas.
Vaidina T. Gailiutė, J. Baranauskas, J. Vanžodytė, V. Jočys
26 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
X. 1 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Galino
„PARADAS“. Rež. P. Gaidys
Klaipėdos muzikinis teatras
25 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Choreogr. ir
libreto aut. L. Massine, muzikos vad. ir dir.
M. Staškus
X. 1 d. 19 val. Klaipėdos Marijos Taikos
Karalienės bažnyčioje – koncertas „Pasaulis kaip didelė simfonija“, skirtas L. van
Beethoveno 250-osioms ir M.K. Čiurlionio
145-osioms gimimo metinėms

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
26 d. 18 val. – A. Tarno „DIBUKAS“.
Rež. R. Banionis
27 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevojaus
„BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus
30 d. 11 val. Šeduvos kultūros ir amatų centre –
„BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas
30 d. 18 val. Šeduvos kultūros ir amatų
centre – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal
P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į
Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas
X. 1 d. 18.30 – B. Brechto „VESTUVĖS“.
Rež. O. Koršunovas (OKT)

27 d. 15 val. Mažeikių kultūros centre –
V. Striaupaitės-Beinarienės miuziklas
vaikams „Sidabrinis Ežerinis“. Atlikėjai ansamblis „Musica humana“ (meno vad.
R. Beinaris), Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos choras „Viva voce“
(vad. R. Katinas, V. Katinienė), senosios
muzikos ir šokio ansamblis „Festa cortese“,
solistai D. Kazonaitė (sopranas),

pėda] : Donova, 2020. – 155, [1] p.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-95902-1-9
Ežero žemė : eilėraščių ir poemų romanas su fotografijomis, piešiniais ir žemėlapiais sudaužytoms sieloms ir prisikėlusiems balsams su kūnais Tomo S. Butkaus parašytas, nupieštas ir sukoponuotas centriniame visatos serveryje, išleistas MMXX m. e. metais „Vario
burnų“ idėjų dirbtuvėse. – Klaipėda/Vilnius [i.e. Klaipėda] : Vario burnos, 2020. – 357, [3] p. :
iliustr.. – Tiražas 360 egz.. – ISBN 978-609-8226-01-0 (įr.)
Fabulae spectacula : pasakos suaugusiesiems / Indrė Jonušytė – tekstai ; Nojus Petrauskas –
paveikslai. – [Vilnius] : [Petro ofsetas], 2020. – 178, [2] p., [12] iliustr. lap.. – Tiražas 1000

V. Bartušas (kontratenoras), S. Liamo (so-

egz.. – ISBN 978-609-420-703-7 (įr.)

pranas), eiliuoto teksto autorė A. Karosaitė.

Filosofas, kuris nebuvo išmintingas : romanas / Laurent Gounelle ; iš prancūzų kalbos vertė

Dir. R. Beinaris

Lina Perkauskytė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 237, [3] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN

27 d. 12, 14 val. Vilniuje, Filharmonijos Ma-

978-609-01-4188-5 (įr.)

žojoje salėje, – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzi-

Kol dar nesibaigė mūsų galiojimo laikas : romanas / Palmira Galkontaitė. – Vilnius : Alma

kos mokyklos mažylių ir jaunučių chorai
(vadovės ir dirigentės E. Jauniškienė,
G. Trimirkaitė, E. Čigriejūtė-Strolienė,
E. Narmontienė, D. Leipuvienė, meno vad.
V. Miškinis), aktorė ir režisierė E. Šimelionė, koncertmeisterės L. Kuliešiuvienė,
R. Milašiūtė-Drungilienė. Dalyvauja Išilgi-

littera, 2020. – 158, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-4225-7 (įr.)
Meilė choleros metu : [romanas] / Gabriel García Márquez ; [iš ispanų kalbos] vertė Valdas
V. Petrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 452, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978609-01-2397-3 (įr.)
Melagingas suaugusiųjų gyvenimas : [romanas] / Elena Ferrante ; iš italų kalbos vertė Ieva
Mažeikaitė-Frigerio. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 383, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN

nių fleitų ansamblis (vad. A. Rakauskas),

978-609-01-4243-1 (įr.)

V. Benaitienė (gitara), D. Juozapavi-

Mirties skulptorius : [detektyvinis romanas] / Chris Carter ; iš anglų kalbos vertė Dalia Pa-

čiūtė (fleita), V. Gurstis (fleita), K. Kuncė

slauskienė. – Kaunas : Jotema, [2020]. – 399, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-

(saksofonas)

13-934-8 (įr.)

30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Musių valdovas : [romanas] / William Golding ; iš anglų kalbos vertė Aleksandra Dantaitė. – Vil-

joje salėje, – „Norvegiškos sonatos“. Atlikėjai R. Butvila (smuikas), A. Paley (fortepijonas; Prancūzija, JAV). Programoje E. Griego
kūriniai
X. 1 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje, 3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos

nius : Alma littera, 2020. – 310, [2] p.. – Tiražas 1000 egz. (papild.). – ISBN 978-609-01-2313-3 (įr.)
Niekada nebūsiu tavo : romanas / Mary Higgins Clark ir Alafair Burke ; iš anglų kalbos vertė
Daiva Jevdokimova. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 261, [2] p.. – Tiražas 2300 egz.. – ISBN
978-609-01-4230-1 (įr.)
Priebėga : [romanas] / Nora Roberts ; iš anglų kalbos vertė Kristina Lukoševičė. – Kaunas :

Didžiojoje salėje, – Lietuvos valstybės muzi-

Jotema, [2020]. – 544 p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-13-929-4 (įr.)

kos mokyklos (dabar – Kauno Juozo Gruo-

Ragautojos : [romanas] / Rosella Postorino ; iš italų kalbos vertė Rasa Klioštoraitytė. – Vil-

džio konservatorija) įkūrimo 100-mečiui.

nius : Alma littera, 2020. – 318, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-4180-9 (įr.)

Atlikėjai Lietuvos nacionalinis simfoninis

Sisi : vienišoji imperatorienė : romanas / Allison Pataki ; iš anglų kalbos vertė Dalia Zaikaus-

orkestras (meno vad. ir vyr. dir. M. Pitrėnas). Solistai M. Vitulskis (tenoras),
M. Bazaras (fortepijonas), V. Palej (obojus),
L. Salijus (akordeonas), D. Jatautaitė (vargonai). Dir. M. Pitrėnas. Programoje
J. Gruodžio, V. Bacevičiaus, G. Kuprevičiaus,
A. Kačanausko, S. Šimkaus, G. Donizetti,

kienė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 429, [3] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-014216-5 (įr.)
Sugrįžimas į Aliaską : [romanas] / Kristin Hannah ; iš anglų kalbos vertė Sandra Siaurodinė. – 2-oji laida. – Kaunas : Jotema, [2020]. – 511, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN
978-9955-13-935-5
Šeštasis langas : [romanas] / Rachel Abbott ; iš anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė. – Kau-

F. Latėno, A. Malcio, D. Kairaitytės, J. Gruo-

nas : Jotema, [2020]. – 415 p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-931-7 (įr.)

džio kūriniai

Žemės žmonės – užminuotas laukas : [eilėraščiai] / Leopoldas Stanevičius. – [Vilnius] :

Vilnius

Žmogus, kuris norėjo būti laimingas : romanas / Laurent Gounelle ; iš prancūzų kalbos vertė

[L. Stanevičius], 2020. – 148, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 50 egz.
Vilniaus kongresų rūmai
X. 1 d. 19 val. – LVSO sezono pradžios koncertas. A. Stančikaitė (sopranas), J. Gringytė
(mecosopranas), K. Benedikt (tenoras),
T. Girininkas (bosas), Kauno valstybinis choras (vad. P. Bingelis), Lietuvos valstybinis

Erika Sabaliauskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 165, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN
978-609-01-4190-8 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
Abės vasara / [Kristina Bartulienė] ; [iliustravo Ayan Saha]. – [Juodupė, Rokiškio r.] : [K. Bartulienė], 2020. – 57, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-475-515-6

2 d. 18.30 – M. von Mayenburgo „SKULP-

simfoninis orchestras. Dir. G. Rinkevičius

TŪRA“. Rež. P. Ignatavičius

Šv. Kotrynos bažnyčia

X. 2 d. 18.30, 3 d. 18 val. – PREMJERA!

27 d. 18 val. – „A due“. Atlikėjai valstybinis

D. 1. – [2020]. – 137, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-4236-3

R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

pučiamųjų instrumentų orkestras „Tri-

Kaip veidrodžio šukės / Florence Hinckel ; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Karazijaitė ; ilius-

Panevėžys

mitas“, dirigentas S. Perčičius (Slovėnija),

travo ir maketavo Aistė Tarabildienė. – Vilnius : Gelmės, 2020. – 143, [1] p. : iliustr.. – (Pari-

solistai P. Balčytis (trombonas), G. Rogelja

bio istorijos, ISSN 2351-6372). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8168-94-5

Juozo Miltinio dramos teatras

Pastatymo meno vad. K.S. Jakštas, muziki-

(trimitas), J. Jozič (eufonija), S. Buda (val-

25, 26 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKA-

Mano mokytojas yra robotas / Dave Cousins ; iliustravo Catalina Echeverri ; [iš anglų kalbos

nis vad. J. Geniušas, rež. V. Streiča, dir.

torna). Programoje B. Appermonto,

TORIAI“. Rež. R. Teresas

Th. Dosso, F.J. Haydno, Z. Bružaitės kūriniai

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas
Kauno valstybinis muzikinis teatras
25 d. 18 val. – G. Verdi „MAKBETAS“. Muzikinis vad. J. Janulevičius, rež. G. Želvys,
dir. J. Geniušas
26, 27 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“.

R. Šumila
28 d. 18 val. – Kauno choreografijos

X. 2, 3 d. 18 val. – PREMJERA! I. Vyrypajevo
„IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus,

mokyklos mokinių koncertas

scenogr. ir kost. dail. B. Šulniūtė, komp.

30 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPAR-

P. Trijonis, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina

NIS“. Dir. J. Geniušas

L. Sėdžius, G. Žiogas, V. Kupšys, I. Brikė,

X. 1 d. 18 val. – „NOTRDAMO LEGENDA“.
Insc. aut. ir choreogr. A. Jankauskas, dir.
J. Janulevičius
Kauno kamerinis teatras
„Išeities taškas 2020“
25 d. 18 val. – „EGZILĖ“
25 d. 21 val. Žemaitijos muziejuje „Alka“ –
„4 MORTOS“. Rež. D. Rabašauskas
26 d. 11, 13 val. fabrike „Drobė“ – judesio

T. Razmislavičiūtė-Juodė, J. Skukauskaitė,
B. Ivanauskas, J. Čepulis, T. Gryn, A. Keleris,
V. Šiaučiūnaitė, L. Kondrotaitė

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
26 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinio orkestro
60-ojo sezono atidarymas. Atlikėjai Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas L. Geniu-

29 d. 19 val. – „Džiazo portretai“. Atlikėjai
K. Vaiginis (saksofonai), „Mettis“ kvartetas:
K. Tumosa (smuikas), B. Petrauskas (smuikas), K. Rudokas (altas), R. Vaitkevičius

Blogiukai / Aaron Blabey ; [iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė]. – Vilnius : Alma littera, [2020]- . – (Įr.)

vertė Ina Jakaitė]. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 146, [8] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. –
ISBN 978-609-01-4156-4 (įr.)
Paslapčiausia paslaptis : eilėraščiai vaikams / Evelina Daciūtė ; piešė Agnė Nananai. – Vilnius :
Alma littera, 2020. – [52] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-4255-4 (įr.)
Prietrankos dienoraštis / Rachel Renée Russell ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vil-

(violončelė)

nius : Alma littera, 2020- . – (Įr.)

Festivalis „Banchetto musicale“

[Kn.] 2 : ne itin šaunios vakarėlių liūtės istorija. – 2020. – 280 p. : iliustr., portr.. – Tiražas

25–27 d. Šv. Kryžiaus namuose – Grigališ-

2000 egz.. – ISBN 978-609-01-0302-9

kojo choralo melodijų ir jų improvizacijų

Rugiuose prie bedugnės : romanas / J.D. Salinger ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Vil-

fauxbourdon

nius : Alma littera, 2020. – 269, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9986-02-770-6 (įr.)

25 d. 20 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Ber-

Tie namai namučiai / Selemonas Paltanavičius ; iliustravo Reda Tomingas. – Vilnius : Alma

nardinų) bažnyčioje – J.-É.Langianni (balsas,

littera, 2020. – 31, [1] p. : iliustr.. – (Skaitau pats : antras žingsnis). – Tiražas 3000 egz.. –

Prancūzija), GŠ ansamblis

ISBN 978-609-01-4241-7 (įr.)

27 d. 18 val. Valdovų rūmuose – ansamblis
„Floridante“ (Estija, D. Britanija)

dirbtuvės 3–6 m. vaikams „Nepatogus kūnas“

šas (fortepijonas). Dir. G. Šlekytė. Progra-

27 d. 20 val. Šv. Dvasios bažnyčioje – giedo-

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos

26 d. 18 val. – „MIRAŽAS“

moje J. Haydno, F. Schuberto kūriniai

jimo kursų baigiamasis koncertas

mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius
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R ugsėjo 25–spalio 1
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Agentė Ava ***

Vilnius

Ava yra samdoma žudikė, protinga, graži ir labai pavojinga. Kai ji nusprendžia susitikti su aštuonerius metus nematytomis motina ir seseria,
kažkas į ją pasikėsina. Ava bus priversta kovoti dėl išlikimo. Tate’o Tayloro
filme pagrindinį vaidmenį sukūrė Jessica Chastain, taip pat vaidina Johnas Malkovichius, Geena Davis, Colinas Farrellas, Joan Chen. (JAV, 2020)
Apie begalybę ****

Dar viena švedų režisieriaus Roy’aus Anderssono refleksija apie žmogaus
gyvenimą gražiame ir žiauriame, banaliame ir ypatingame pasaulyje. Režisierius 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. Filmas – kartu ir odė, ir aimana, jis rodo begalinę buvimo žmogumi istoriją.
(Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija, 2019)
Deivido Koperfildo istorija ****

Armando Iannucci („Stalino laidotuvės“) perkėlė į ekraną 1850 m. parašytą Charleso Dickenso romaną apie Deividą Koperfildą (Dev Patel),
kurio istorija prasidėjo įvykių kupiname Londone. Čia susipynė dideli
pinigai, madingi kvartalai ir visokio plauko verslininkai. Deividas nueis
kelią nuo vargšo berniuko iki garsaus rašytojo, jis viską pasieks pats ir
bus pasirengęs bet kam, kad taptų mylimas. Režisieriui jo filmo herojus –
gyvas epochos, į kurią norisi grįžti, simbolis. Taip pat vaidina Aneurinas
Barnardas, Hugh Laurie, Tilda Swinton. (D. Britanija, JAV, 2020)
Kilpa **

Patryko Vegos filmų pagrindu dažnai tampa Lenkiją sudrebinę skandalai. Ne išimtis ir šis filmas, kurio herojus – jaunas policininkas Danielius
(Antoni Królikowski). Jis sparčiai kyla karjeros laiptais ir netrukus perima
populiaraus viešnamio kontrolę, pradeda šalinti iš kelio vieno Karpatų regiono sutenerius. Laikui bėgant jis užmezga santykius su gangsteriais, įgyja
didelę įtaką ir įkuria saugią vietą, kur galima užsiimti seksu su merginomis
„iš aukščiausios lentynos“. Tačiau iš tikrųjų visuose kambariuose įmontuotos
slaptos kameros ir Danielis pelnosi šantažuodamas politikus, šou verslo atstovus bei dvasininkus. Bet užtenka vieno netsargaus žingsnio, kad Danielį
pradėtų medžioti įvairios specialiosios tarnybos, tarp jų ir rusų žvalgyba. Iš
pat pradžių filmas panardina į kloaką primenančią tikrovę, kurioje pilietis iš
valstybės gali laukti tik paties blogiausio. (Lenkija, 2020)
Strelcovas ***

Sulaukęs dvidešimties, jis jau turėjo viską, apie ką galima svajoti, – talentą, pinigų, šlovę ir meilę. Eduardas Strelcovas buvo sovietų futbolo
sirgalių numylėtinis, viena ryškiausių žvaigždžių. Kai visi laukė Strelcovo
ir Pelé dvikovos pasaulio futbolo čempionate, sportininko likimas buvo
sulaužytas, kelias į futbolą atkirstas, regis, viesiems laikams. Strelcovas
turės atlikti tai, kas neįmanoma, kad grįžtų į sportą ir įrodytų visiems, jog
jis – čempionas. Iljos Učitelio melodramoje pagrindinį vaidmenį sukūrė
Aleksandras Petrovas, taip pat vaidina Stasia Miloslavskaja, Aleksandras
Jacenka, Vitalijus Chajevas, Asia Domskaja. (Rusija, 2020)
Švytinti tamsoje ***

Jauna ir ambicinga Maria Skłodowska (Rosamund Pike) atvyksta į Prancūziją. Ji svajoja studijuoti Sorbonoje, bet pradžia sunki. Niekas rimtai
nežiūri į jaunos moters planus ir teorijas, vyrai pavydžiai saugo prieigas
prie mokslo karjeros. Tačiau Skłodowskos genialumas, užsispyrimas ir
drąsa netrukus pradeda griauti sienas, o kartu su vyru Pierre’u Curie padaryti atradimai atvers jai kelius ne tik į mokslo panteoną, bet ir į Nobelio
premiją. Išgarsėjusios „Persepoliu“ iranietės Marjane Satrapi filme taip
pat vaidina Samas Riley, Anya Taylor-Joy, Aneurinas Barnardas. (D. Britanija,
Vengrija, Kinija, Prancūzija, JAV, 2019)

Forum Cinemas Vingis
25 d. – Lesė grįžta (Vokietija) – 13.40, 16.10; 26,
27 d. – 11.10, 13.40, 16.10; 28–X. 1 d. – 16.10; 26,
27 d. – 11.05 (dubliuotas rusų k. su lietuviškais subtitrais)
25–27 d. – Agentė Ava (JAV) – 12.30, 18.40,
21.10; 28–X. 1 d. – 18.40, 21.10
25, 28–X. 1 d. – Atsiminimai iš Italijos
(D. Britanija, Italija) – 18.25, 20.50;
26, 27 d. – 11.20, 18.25, 20.50
25, 28–X. 1 d. – Kilpa (Lenkija) – 19.15;
26, 27 d. – 11.30, 19.15
25–27 d. – LX2048 (JAV, Lietuva) – 14.05,
20.40; 28–X. 1 d. – 20.40

„Švytinti tamsoje“
26–X. 4 d. – virtualios realybės instaliacija
„Ajahuaska – kosminė kelionė“ (VR, Pran-

meno iškilimas (dok. f., D. Britanija) – 20.45;
X. 1 d. – 20.30

25–X. 1 d. – Strelcovas (Rusija) – 16.20, 19.20,

cūzija, Liuksemburgas) – 18–20 val.

30 d. – Antebellum: išrinktoji (JAV) – 18.30

21.50

29, X. 1 d. – specialioji programa „Įrėminti

X. 1 d. – Lenkų kino festivalis. Ikaras. Mie-

25–X. 1 d. – Naktis Luvre. Leonardo da

likimai: žmonės iš Vidurio ir Rytų Euro-

teko Košo legenda – 18 val.

Vinči (Prancūzija) – 18 val.

pos“ – 17 val.

X. 1 d. – Lenkų kino festivalis. Pareigūnas ir

Švytinti tamsoje (D. Britanija, Vengrija, Ki-

26 d. – VDFF svečias: Vilniaus kino festiva-

šnipas – 20.15

nija, Prancūzija, JAV) – 13.40, 18.50, 21.30

lis „Kino pavasaris“. Diego Maradona

Paupio salė

X. 4 d. – S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“. Įrašo

(D. Britanija) – 20.45

25 d. – Lesė grįžta (Vokietija) – 17 val.;

transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.

Karlsono kinas

26 d. – 16.45; X. 1 d. – 16 val.

27 d. – Advokatas (rež. R. Zabarauskas) – 15.30

26 d. – Paslaptingas sodas (JAV) – 12 val.

25 d. – Atsiminimai iš Italijos (D. Britanija,

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

27 d. – „Trumpas kinas. Lietuviški filmukai

Italija) – 19.15; 26 d. – 18.45; 27 d. – 18.30;

Forum Cinemas Akropolis

vaikams“ – 11.20

29 d. –18 val.; 30 d. – 20.45; X. 1 d. –18.15

27 d. – VDFF programa vaikams „Iki mėnu-

25 d. – Švytinti tamsoje (D. Britanija, Ven-

25–X. 1 d. – Lesė grįžta (Vokietija) – 10.20,

lio ir atgal“ – 12.30

grija, Kinija, Prancūzija, JAV) – 21.15; 26 d. –

(dubliuotas rusų k. su lietuviškais subtitrais)

Pasaka

20.45; 28 d. – 20.45; 29 d. – 20 val.

25–X. 1 d. – Agentė Ava (JAV) – 13.35, 18.20

25, 28 d. – Švytinti tamsoje (D. Britanija,

Strelcovas (Rusija) – 13.20, 20 val.

Vengrija, Kinija, Prancūzija, JAV) – 18.15;

LX2048 (JAV, Lietuva) – 15.55, 21 val.

26 d. – 18.30; 27 d. – 17.30; 29 d. – 18 val.;

Atsiminimai iš Italijos (D. Britanija,

20.45; X. 1 d. – 20.30

Italija) – 10.50, 18.35

25 d. – Atsiminimai iš Italijos (D. Britanija,

12.50, 15.50, 18 val. (lietuvių k.); 12.55, 15.25

Kilpa (Lenkija) – 20.30

Italija) – 20.30; 26 d. – 16.30; 27 d. – 15.30;

Naktis Luvre. Leonardo da Vinči (Prancū-

28 d. – 18 val.; 29 d. – 18.30; 30 d. – 18 val.;

zija) – 18.40

X. 1 d. – 18.15

Švytinti tamsoje (D. Britanija, Vengrija, Ki-

25, X. 1 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) –

26 d. – Skūbis Dū! (JAV) – 13 val.; 30 d. – 16.30
26 d. – „Trumpas kinas: lietuviški filmukai
vaikams“ – 15 val.; 27 d. – 14.30
27 d. – Deivido Koperfildo istorija (D. Britanija, JAV) – 16 val.
27 d. – Tenet (D. Britanija, JAV) – 20.30;
X. 1 d. – 20.15
28 d. – Paslaptingas sodas (JAV) – 16.30
28 d. – Dylerė (Prancūzija) – 18.30;
30 d. – 18.30

nija, Prancūzija, JAV) – 13.05, 18.30

18.30; 26 d. – 21.30; 27 d. – 18.15

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

25 d. – LX2048 (JAV, Lietuva) – 20.45; 26,

Skalvija

28 d. – 20.30; 27 d. – 20 val.; 30 d. – 20.30

MO salė

25 d. – Pilis (rež. L. Lužytė) – 18 val.; 26 d. – 13.30;

27 d. – „Trumpas kinas: mūsų pasaulis“ – 16 val.

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
25 d. – Gustoniai Gustoniuose
(rež. D. Žiūra) – 18.30; 30 d. – 17.30
25 d. – Pilietis K (D. Britanija) – 20.45
26 d. – Tai filmas apie mane (Ispanija) –
14 val.; X. 1 d. – 18.50
27 d. – Kuždantys laiškai (Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Kuba) – 14 val.
27 d. – Mano Rembrantas (Olandija) – 18 val.
28 d. – Kai pomidorai išgirdo Vagnerį (Graikija) – 15 val. (seansas senjorams);
29 d. – 18.50
28 d. – Odė pamestai pirštinei (Kanada) – 21.15
Peterio Watkinso filmų retrospektyva
24 d. – Privilegija (D. Britanija) – 20.45;
27 d. – 15.50
25 d. – Karo žaidimai (D. Britanija) – 17.15;

29 d. – Troliai 2 (JAV) – 16 val.

27 d. – 16.15; 28 d. – 20.15; 29 d. – 16.15; 30 d. – 18.15
25 d. – Deivido Koperfildo istorija (D. Brita-

Kaunas

nija, JAV) – 20, 21.30; 26 d. – 18, 19 val.;

Forum Cinemas

27 d. – 19.45; 28, 29 d. – 20.30; 29 d. – 18.15;

25–X. 1 d. – Lesė grįžta (Vokietija) – 11, 13.30,

30 d. – 20.15; X. 1 d. – 18 val.

16.10; Agentė Ava (JAV) – 11.10, 16, 18.40;

25 d. – Advokatas (rež. R. Zabarauskas) –

LX2048 (JAV, Lietuva) – 15.25, 21.40; Atsimi-

17.15; 27 d. – 18.30

nimai iš Italijos (D. Britanija, Italija) – 13.10,

25 d. – Agentė Ava (JAV) – 19.30; 26 d. –

20.45

21 val.; 27 d. – 17.45; 29 d. – 20 val.

25, 29, X. 1 d. – Naktis Luvre. Leonardo da Vinči

26 d. – Tenet (D. Britanija, JAV) – 20.45;

(Prancūzija) – 18.30; 26, 28, 30 d. – 10.35

28 d. – 20 val.; 29 d. – 20.15; 30 d. – 20 val.

26, 28, 30 d. – Kilpa (Lenkija) – 20.45

26 d. – Lesė grįžta (Vokietija) – 16 val.;

Švytinti tamsoje (D. Britanija, Vengrija, Ki-

27 d. – 15.45

nija, Prancūzija, JAV) – 10.30, 18 val.

26 d. – Nova Lituania (rež. K. Kaupinis) –

X. 4 d. – S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“.

16.15; 30 d. – 16.45

Įrašo transliacija iš Maskvos Didžiojo

26 d. – Palm Springsas (JAV, Honkongas) –

teatro – 17 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

30 d. – 19.10 (įėjimas į seansą „Karo žaidi-

18.45; 27 d. – 20.45; 28 d. – 16.45; X. 1 d. – 20.45

Tenet ****

mai“ su nemokamais bilietais)

26 d. – Kusama (JAV) – 15.30; 29 d. – 18.15

Vienas laukiamiausių šių metų filmų, kurio siužetą Christopheris Nolanas 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)

26 d. – Edvardas Munchas (Norvegija, Šve-

26 d. – Apie begalybę (Švedija, Vokietija,

„Pirmoji banga“

****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė, Violeta Kundrotienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

Romuva

dija) – 15.40

Norvegija, Prancūzija) – 17.15; 30 d. – 18.45

25 d. – Mano močiutė (Gruzija) – 18 val.

28 d. – Bausmių parkas (JAV) – 17 val.

27 d. – Pieniniai dantys (Australija) – 16 val.

25 d. – Žemės kaliniai (Argentina) – 20 val.

29 d. – Vakaro žemė (Danija) – 20.30

27 d. – Kapone (Kanada, JAV) – 20.30

26 d. – Filibusė (Italija) – 18 val.

X. 1 d. – Komuna (Paryžius, 1871) (Prancū-

27 d. – Medaus šalis (Makedonija) – 14.15;

26 d. – M (Vokietija) – 20 val.

zija) – 20:15

X. 1 d. – 16.15

27 d. – „Feliksas ir kiti: JAV animacijos

Specialioji programa „Anapusybės antropologija“

28 d. – Šarlis Aznavūras (Prancūzija) – 18.30

aukso amžius“ – 14 val.

26 d. – Lapu (Kolumbija) – 19.10

28 d. – Westwood: pankė, ikona, aktyvistė

27 d. – Aukso amžius (Prancūzija) – 18 val.

27 d. – Barzakh (Ispanija) – 20.30

(dok. f., D. Britanija) – 18.45

26 d. – Kristaus kūnas (Lenkija, Prancū-

28 d. – Antra rega (Kanada, D. Britanija) –

29 d. – Banksy. Nelegalaus meno iškilimas

zija) – 15.30

19 val.; 30 d. – 20.30

(dok. f., D. Britanija) – Banksy. Nelegalaus

27 d. – Agentė Ava (JAV) – 16 val.
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