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Monika Žaltė (geriau žinoma kaip
Žaltauskaitė-Grašienė) – viena įdomiausių šiandienos lietuvių tekstilės menininkų. Be jos neapsieina
nė viena rimtesnė Lietuvos tekstilės paroda, dėl jos varžosi galerininkai. Menininkės kūryba įdomi
ne tik dailėtyrininkams, bet ir kitų
sričių tyrėjams, įžvelgiantiems jos
darbuose gilią potekstę ir prisilietimą prie pamatinių žmogiškos būties klausimų. Neatsitiktinai Monikos Žaltės darbai pristatomi ne tik
galerijose, bet ir netradicinėse
erdvėse – nuo geležinkelio stoties
iki bažnyčių. Tai kalba apie sakralųjį
kūrybos matmenį.
Monika – kompiuterinio žakardo
pirmeivė Lietuvoje ir šios technikos
virtuozė, nuosekliausiai Lietuvoje
dirbanti kompiuteriu valdomomis
staklėmis. 2000 m. ji debiutavo su
ambicingų VDA Kauno dailės instituto bendrakursių grupe (Loreta

Švaikauskienė, Aušra Kleizaitė,
Iveta Kolevaitytė), o 2007 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo meno
licenciato laipsnį už žakardinių audinių ciklą „Odos paveikslai“ ir tiriamąjį darbą iš kompiuterinio
žakardo istorijos. Ne vienam gali
pasirodyti, kad audimas tokiomis
staklėmis – kūrybos palengvinimas, ypač lyginant su audimu rankomis. Tačiau toks įspūdis apgaulingas. Neužtenka subrandinti idėją,
reikia atlikti daug parengiamojo
darbo perkeliant vaizdą į audinį:
valdyti specifines programas, eksperimentuoti parenkant tekstilines
struktūras, audimo būdą ir medžiagas. Atrodo, kad menininkė gerokai
pasistūmėjo šioje srityje, nes kuo
toliau, tuo labiau išnaudoja skaitmeninio žakardo teikiamas vaizdo kūrimo galimybes.
Vis gilesnis tampa ir prasminis
kūrybos klodas. Svarbiausi Monikos darbų ciklai, instaliacijos ir
tarpdisciplininiai projektai jau įėjo
į mūsų tekstilės istoriją. Iš pradžių

ją domino žmogaus kūnas, genetininis kodas ir fiziologija („Kartos“,
2005; „Odos paveikslai“, 2007), gimties stebuklas („Kvėpavimas“, 2010;
„Gimimas“, 2011), po to ji atsigręžė
į socialinę terpę (projektas „Absoliuti lygybė“, 2011, su Brone Neverdauskiene) ir istorinę tematiką
(tautos tremčiai skirtas projektas
„Atminties uždanga“, 2018).
Paroda, kurioje eksponuojami
per pastaruosius kelerius metus
sukurti darbai, atidaryta rugsėjo 10 d.
ir įvardyta kūrinių ciklo „Geros kloties“ (2018) pavadinimu. Darbų serija, atnešusi menininkei svarbiausius jos biografijoje tarptautinius
laurus (sidabro medalį 2018 m.
Rygos tekstilės bienalėje „Tapatybė“), rodoma ir šioje parodoje. Joje
ištuštėjusių interjerų vaizdu subtiliai užsimenama apie paliktus namus, emigraciją, vienatvę, netektį.
Tarsi iš Georges’o de La Touro paveikslų atkeliavusioje prieblandoje
N u k e lta į 8 p s l .
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Ar nuvilnys žinia po pasaulį?
Mintys po II Tarptautinio Virgilijaus Noreikos dainininkų konkurso
Giedrė Kaukaitė

Auksinis šių metų rugsėjis Lietuvoje
štai jau antrąsyk pasitiko Tarptautinį Virgilijaus Noreikos dainininkų
konkursą. Šįkart jis kitoks – nebeturime tarp mūsų maestro Noreikos,
o ir konkurso sąlygos neįprastos:
dėl pandemijos pirmieji du turai
buvo klausomi iš vaizdo įrašų. Gausus dalyvių būrys džiugino, o vertinimo komisijai teko kebli užduotis:
negirdint gyvo skambėjimo objekJulia Muzychenko ir Gintaras Rinkevičius
tyviai nuspręsti apie realų tembrą,
skambumą, dinamiką, registrų to- šimtų liumenų... Visas renginio
lygumą ir atskirti interpretacijos ritmas ir intonacija patikėti vepelus nuo grūdų. Juolab kad įrašų dėjų (Rasa Murauskaitė, Gerūta
kokybė pasitaikė labai netolygi: di- Griniūtė) atsakomybei. Pasirinkdelė pretendentų dalis nusifilmavo tas formaliausias kelias joms ateiti
kasdienėje darbo aplinkoje (namie, į sceną pro orkestrą, anonsuoti ir
auditorijoje ar mažyčiame grimo išeiti. Per tokius nuolatinius atėjikambarėlyje greta prasto, ne ypač mus ir išėjimus nenorėdama kasgerai suderinto pianino). Atsakin- kart skaičiavau vedėjų kulniukų
gesnieji rinkosi pagarbesnę aplinką garsus nejaukioje tyloje – kaskart 12
ir gerą fortepijoną, nepamiršdami, žingsnių ateinant, 12 išeinant... Kai
kad aplinka taip pat meno kūrinys nesimezga kalba, stojus pauzėms
(arba ne). Beje, šioji aplinkybė daug juokaujame: „Angelas praskrido...“
pasakė apie pretendento požiūrį į Nelaukiau tonizuojančių šou elesavo profesiją. Nustebino šiek tiek mentų, bet renginys privalo turėti
nelaukta organizatorių nuostata kokią nors formą, ji padeda renneskelbti subtitruose akompania- ginio visumai (arba ne). Šiuokart
torių, tarsi šie būtų bevardžiai. Tiesą atrodė, kad ir vedėjos jautėsi kiek
pasakius, stebėtina, kad kai kurie nejaukiai, tarsi jų dalykiški anonsaansambliai tebuvo vienadieniai, su- vimai būtų sklidę į salę nesulauksitikus „tam kartui“ ir gal tik kokį dami emocinio atsako. Ne jų kaltė.
vieną kartą pergrojus kartu. Todėl Matyt, renginio režisierius (jei toks
ypač malonu buvo klausytis išma- buvo) nepaprognozavo visumos, o
naus akompanavimo, kai pianisto gal rengėjai režisieriaus išvis nenuišraiška sinchroniškai atliepia so- matė. Ne pro šalį būtų buvęs ir dailisto emocijų amplitudę. Pasitaikė lininko žvilgsnis.
keletas „per daug gerų“ akompaniaBelaukdami konkurso rezultatų,
torių: jie skambino savo įsivaizduo- žiūrovai svetingame furšete (ačiū
jamą solinį akompanimentą, mažai rengėjams) juokais kirto lažybų,
ką bendra turėjusį su solistu, gero- kaipgi išsidėstys premijos. Labiausiai
kai jį stelbdami.
ginčytasi dėl abiejų sopranų – Louise
Finalo rugsėjo 23-iąją laukėme Foor (Belgija) ir Julios Muzychenko
nekantraudami įsitikinti, koks gi (Sankt Peterburgas). Daugeliui jų
bus tas tikrasis skambėjimas. Ne- šansai atrodė panašūs. Pripažįstant
reiktų pamiršti, kad, ko gero, visi žaviosios belgės muzikalumą, jos
dalyviai bent pusmetį dėl jau minė- balso vibrato (intensyvus virpėjitos pandemijos neturėjo galimybės mas) mane asmeniškai trikdė. Nereguliariai dirbti. O dainavimas sau apleido mintis, kad tasai virpėjipačiam niekad neatstos gyvo ryšio mas yra nevalingas ir gana artimas
su publika. Gal todėl finalistai atrodė gana nedrąsūs, stokojantys iniciatyvos ir energijos, tarsi nesuspėję
adaptuotis Vilniuje... Tokia pat „nesiadaptavusi“ atrodė ir negausi finalinio turo publika Nacionaliniame
operos ir baleto teatre, nuo peržiūrų ekrane atsitraukusi jau prieš
10 dienų. Dar kartą tenka paaimanuoti ir dėl mūsų teatro akustikos,
o kas nors lengva ranka pagrūmos
ir orkestrui – ar ne per garsiai grojo.
Apskritai to vakaro nuotaika
buvo keistoka, trūko šventiškumo.
Gal dėl to, kad prisiminus pirmojo
konkurso laureatus – charizmatiškąjį ukrainietį Valentiną Dytiuką,
azartiškąjį Modestą Sedlevičių, o ir
visus kitus, – galima tvirtinti juos
buvus akivaizdžiai stipresnius. Šįkart tarsi ir scenos apšvietimas per
blausus, lyg būtų pritrūkę kelių Konkurso laureatai ir žiuri nariai
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Louise Foor prie Virgilijaus Noreikos biusto LNOBT

ydai – vadinamajam tremolui, kuris
sunkiai dera tiek su mažoro, tiek su
minoro derme. Atliekant šiuolaikinį repertuarą jis gal ne taip pastebimas, tačiau bel canto reikalautų
tikrai lygesnio garso. Aš „stačiau“
už Julią. Ir pralošiau, nes pirmoji
premija paskirta Louise. Na, matyt, komisija išpažįsta kitokią balso
emisiją. Dar viena finalistė, Yauheniya Babič iš Baltarusijos, dėl pandemijos į finalą atvykti negalėjusi,
atstovauja tų didelių balsų kategorijai, kuriuos valdyti, įgyjant harmoningą pusiausvyrą, reikia daug laiko.
Džiugu, kad mūsų teatras spontaniškai įsteigtu prizu J. Muzychenko
drauge su trečiąją premiją laimėjusiu tenoru iš Pietų Korėjos Kyonghan Seo pakvietė dainuoti naujojo,
jubiliejinio sezono „Traviatoje“. Tad
galėsime pasigėrėti jos gražiu, lygiu balsu, puikia vokalo mokykla,
įspūdingu diapazonu, muzikalumu,
artistiškumu. J. Muzychenko yra
garsios Sankt Peterburgo pedagogės, profesorės Tamaros Novičenko, išauginusios didžiulį būrį
puikių sopranų, taip pat ir Anną
Netrebko, mokinė.
Trečioji premija šįkart padalinta
dviem Pietų Korėjos tenorams:
Kyounghanui Seo ir Inkyu Parkui.
Pastarajam įteiktas ir specialus prizas – galimybė debiutuoti Klaipėdos muzikiniame teatre.
Mūsų tėvynainis baritonas Romanas Kudriašovas apdovanotas
diplomu. Jam skirtas ir specialus

prizas – galimybė surengti rečitalį neįprastąjį formatą – vaizdo įraKintų festivalyje. Šio dainininko šus, ką gali žinoti, gal tarp „iškrikelias – tai gražus darbštumo, at- tusiųjų“ būtų aptikusi vertesnių nei
sidavimo ir pagarbos savo profesijai šiedu laimingieji?
Prisimenant, kad konkurse dalypavyzdys. Prisimenu jo stojamąjį
egzaminą į LMTA – klaipėdiškis, vavo net 14 pretendentų iš Lietuvos
pedagogės Valerijos Balsytės mo- ir pasidžiaugus, kad 5 iš jų pateko
kinys, tuomet dainavęs tenoru, iš į antrąjį turą, galbūt kyla klausimų,
visų išsiskyrė ypatingu muzika- kodėl pasveikinti galime tik vieną
lumu. Akademijoje prof. Vladimiro finalistą – Romaną Kudriašovą. Juk
Prudnikovo „sustyguotas“ baritonu, repertuaro techninius sunkumus
sėkmingai tęsė studijas Hamburgo įveikė visi. Tad ko pritrūko? Konaukštesniojoje muzikos ir teatro kursas visais atvejais yra naudinga
mokykloje, vėliau Velso tarptau- mokykla, kiekvienam dalyviui
tinėje dainavimo akademijoje pas parodanti jo galimybių vertę digarsųjį pedagogą Dennisą O’Neillą deliame kontekste. Juk išklausyta
ir Londono nacionalinėje studijoje. per 80 dalyvių! Kam įtaigos priŠiuo metu Romanas jau sukaupė so- trūko, kam artistiškumo. Kažkas
lidų paklausaus kviečiamo solisto buvo akademiškas, bet... nuobodus,
repertuarą ir patirtį. Teko jį girdėti kažkas galbūt pavargęs... O kažkas
„Vilnius City opera“ statytoje P. Čai- kone atsainus ar pristigęs indivikovskio „Pikų damoje“ dainuojant dualumo, kai pastebimai ryškėjo
Jeleckį. Barokiniuose pastatymuose ne autentiška, o nusižiūrėta arba
Valdovų rūmuose jis parodė puikų įteigta maniera, skonis, laikysena,
stiliaus supratimą ir gebėjimą juve- gestai. Įkyriai aplanko mintis, kad
lyriškai tiksliai tai atlikti.
vienas kitas mūsiškis vis dar negali
Dar du konkurso diplomai pa- išvengti provincialaus mentaliteto
skirti tenorui iš Slovėnijos Geor- šešėlio. Kita vertus, pasirodymas
gui Ravnikui ir bosui Romanui tarptautiniame konkurse – tai ir
Liulkinui, reziduojančiam Italijoje. galimybė išsiųsti apie save žinutę
Šie du dainininkai neturėjo daly- didžiulei auditorijai. Štai klausyvauti finale, bet Y. Babič ir puikiam damasi Ievos Juozapaitytės, labai
finalistui Ochirsaikhanui Erdenee įtaigiai padainavusios sudėtingą In(Mongolija) negalėjus atvykti, jų drės ariją iš Eduardo Balsio operos
vietas užėmė artimiausią balų skai- „Kelionė į Tilžę“ bei Miuzetės valsą
čių surinkusieji. Išeitų, kad šiems iš Giacomo Puccini „Bohemos“, padainininkams nelauktai pasisekė. galvojau, kad ne vienas dirigentas ar
O jei komisija būtų nusprendusi režisierius galėjo atkreipti dėmesį –
darsyk peržvelgti pirmųjų turų štai puikus kadras mano būsimam
pastatymui: geri vokaliniai duomenys, gerai dainuoja, išvaizdi, išmano
dramaturgiją, muzikali, lanksti. Pridurčiau, kad Ieva gerokai profesiškai ūgtelėjusi.
Konkursui pasibaigus, pasiteiravau LMTA dainavimo katedros
vedėjos, konkurso vertinimo komisijos pirmininkės profesorės Astos Krikščiūnaitės, kokios gi šiuo
metu dainavimo studentų tobulėjimo galimybės. Štai jos pasakojimas: „Esame nuolatiniai Baltijos
ir Skandinavijos šalių operos mokyklų tinklo „Nord Opera“ dalyviai. Rengiami meistriškumo
kursai, keičiamasi studentais ir
dėstytojais, kuriami bendri projektai. Štai šį rudenį turėjo vykti
„Bel Canto savaitė“ Vilniuje, o po
M . M i k u l ė n o n u ot r a u ko s
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Pavasario garsai rudenėjančiame Vilniuje

Lietuvos kamerinio orkestro 60-ojo sezono atidarymas su Luku Geniušu ir Giedre Šlekyte

atminimo maestro Rimu Geniušu,
o būdamas dešimtmetis ją atliko
su Kauno muzikinio teatro orkesVienas iškiliausių mūsų šalies ko- tru, kuriam dirigavo dėdė Julius
lektyvų Lietuvos kamerinis orkes- Geniušas.
tras pradėjo šešiasdešimtąjį sezoną.
Šiame koncerte kūrinio solinę
Rugsėjo 26 d. Nacionalinėje filhar- partiją skambino jau visame pamonijoje vykęs koncertas dar kartą saulyje koncertuojantis prestižinių
patvirtino neblėstančią orkestro tarptautinių konkursų laureatas.
meistrystę ir brandą. Greta šių pa- Ir skambino taip stilingai, eleganstovių ir visiems žinomų kolektyvo tiškai, netgi, sakytum, paprastai,
bruožų šį kartą ypač patraukė dar kaip ši muzika iš tiesų prašosi. Tuir jaunatviškas gyvumas, veržlumas, riu omeny, žinoma, kraštines kūrioptimizmas. Prie to esmingai prisi- nio dalis – linksmas, šviesias, žaisdėjo jauna, žavi, Europoje garsėjanti mingas. Tačiau pasakius a, reikia
dirigentė Giedrė Šlekytė bei fortepi- pridėti ir b: tas tariamas interprejono grandas Lukas Geniušas, nuo tacijos paprastumas slėpė tobulą
pirmųjų koncerto minučių pasiuntę grojimo preciziką, juvelyriškai atpublikai didžiulę dozę džiaugsmin- liktus smulkius pasažiukus, gyvybe Džeraldas Bidva, Giedrė Šlekytė ir Lietuvos kamerinis orkestras
gos energijos. Nors Vilniaus grin- alsuojančią dinamiką ir skambesio koncertavo pirmą kartą, be to, po h-moll, tarsi jungtį su antruoju šio
diniu jau plaikstosi gelstantys lapai, spalvas bei gausybę atspalvių. Tarsi vienintelės repeticijos. Mat gar- koncerto programos kūriniu. Beje,
filharmonijos salėje apie tai užmir- gyvas šnekėjimas. Klaviatūra L. Ge- siausiose pasaulio salėse grojan- po puikių L. Geniušo koncertų Liešome, čia dvelkė pavasariška gaiva. niušui – tokie pažįstami namai, po tis L. Geniušas prieš porą dienų tuvoje ne pirmąsyk man kyla klauTaip nuteikė koncerto pradžioje kuriuos jis gali vaikščioti, bėgioti, koncertavo Paryžiaus Didžiojoje simas: kodėl pasaulyje pripažintas
atliktas Josepho Haydno Koncertas skraidžioti užrištomis akimis. Koks Pierre’o Boulezo salėje, kurioje, di- pianistas, dviejų prestižiškiausių
fortepijonui ir orkestrui Nr. 11 malonumas visa tai sekti!
riguojant Esai-Pekkai Salonenui, konkursų laureatas iki šiol nesuD-dur. Šį populiariausią Haydno
Idealų solisto ir orkestro an- atliko Maurice’o Ravelio Koncertą laukė jokio Lietuvos valstybinio
koncertą skambina įvairaus am- samblį palaikė tikslūs G. Šlekytės G-dur. Tai toji moderni puikios apdovanojimo?
Franzo Schuberto kvartetas „Miržiaus pianistai, nuo besimokančių mostai. Dirigentė jautė solistą, al- akustikos salė su 2800 klausytojų,
tis
ir mergelė“ muzikantų vadinamas
mažiukų iki pasaulyje pripažintų savo kartu su juo, užtikrintai valdė apie kokią mums tenka tik svajoti...
įžymybių. Sužinojau, kad L. Ge- darnų muzikos vyksmą. Niekaip Po audringų filharmonijos publi- „kietu riešutėliu“. Originalią jo verniušas pirmą koncerto dalį yra mo- neįtartum, kad su L. Geniušu mūsų kos ovacijų pianistas subtiliai pa- siją yra groję visi Lietuvos kvartekęsis dar su savo seneliu, šviesaus filharmonijos scenoje G. Šlekytė skambino Franzo Schuberto Valsą tai. Nesyk klausiausi Vilniaus kvarteto interpretacijų, kai jo sudėtyje
pirmuoju smuiku griežė Audronė
Vainiūnaitė. Originalaus kvarteto
aranžuotę styginių orkestrui atliko
Gustavas Mahleris. Pasak G. Šlekytės, Mahleris partitūroje nieko nekeitė, tik pridėjo kontrabosų partiją ir pirmus smuikus padalijo į dvi
grupes. Tai, kad greta orkestrinio
skambesio kelis kartus išgirdome
styginių kvartetą, nėra aranžuotojo
sumanymas, taip groja ne tik mūsiškis kamerinis, bet ir kiti styginių
orkestrai. Kameriškai šiltas kvarteto
skambesys įnešė subtilių spalvų į
bendrą muzikos vyksmą. „Mirtis
ir mergelė“ pasakoja apie tragiškus
išgyvenimus, bet jie nenustelbia gyvenimo džiaugsmo ir pergalės prieš
D. M at v e j e vo n u ot r a u ko s
mirtį. Apie tai greta kitų muzikinės
Džeraldas Bidva, Lukas Geniušas ir Lietuvos kamerinis orkestras

kalbos priemonių byloja ir Schuberto mėgstama minoro ir mažoro kaita (ją ypač akivaizdžiai
parodė L. Geniušo bisui atliktas
valsas). Muzikos požiūriu, tai tobulos formos opusas, atskleidžiantis visą genialaus kompozitoriaus
kūrybos meistrystę. Schubertas
puikiai pažinojo stygininkų galimybes, taigi visiškai laisvai ir nevaržomai jomis naudojosi. Smuikų,
altų ir violončelių balsai solo epizoduose ir bendrame ansamblyje
visada dera ir tarnauja kompozitoriaus minčiai. Kai tragedija pradeda
imti viršų, tuojau pasigirsta antitezė,
nuostabi lyriška melodija. Schubertas
net ir tamsybėse visados matė šviesą.
Tai žinia mums, neįkainojama stojiškumo pamoka, sklindanti iš dviejų su
viršum šimtmečių laiko gelmės.
Orkestras šį opusą pateikė ne tik
tobulai, bet ir su nepaprastu polėkiu, atskleidusiu kiekvieno muzikanto, pradedant taikliomis Džeraldo Bidvos smuiko replikomis,
įsijautimą į muzikos raišką. Visos
orkestro grupės įsitraukė į emocingą muzikos tėkmę, kurią užtikrintai valdė ir vedė G. Šlekytės
ranka. Šis pirmasis dirigentės susitikimas su šešiasdešimtmetį mininčiu Lietuvos kameriniu orkestru,
labai tikėkimės, bus ne paskutinis.

mėnesių arba pusės metų stažuotės, tobulintis, pamečiau ir skaičių – jų
gauti stipendiją. Dažnai sulaukiame yra gerokai per šimtą...
į meistriškumo kursus atvykstančių
Kiekvienas besimokantis daipedagogų. Pasauliui tapus atviram, nuoti svajoja apie operos teatrą.
studentai ir savo iniciatyva išva- Mūsų teatras, regis, taip pat rūpižiuoja tobulintis. Katedra net turi nasi galimai būsimų solistų tobugalimybę paremti juos finansiš- lėjimu. Pradėję semtis scenos įgūkai, na, gal ne visus. Iš LMTA ski- džių jau akademijoje, absolventai
riamų lėšų dalinai apmokame ke- per konkursą gali tikėtis patekti į
lionę arba stojamąjį mokestį. Nuo LNOBT stažuotojų grupę.
praeitų metų vizituojančiu LMTA
Tačiau teatro vadovas Jonas Saprofesoriumi pakviestas Edgaras kalauskas apgailestavo, kad jei
stažuotojas net ir gerai užsirekoMontvidas.“
Tai ypač džiugi naujiena – juk menduotų, priimti jį į trupę nėra
turime saviškį, atvešiantį didelio galimybės, nes reikėtų ką nors atpasaulio patirtį gimtinėn. Taigi, leisti iš dabar esančių 20 etatinių
LMTA, lyg rūpestinga motina, rū- solistų. Tai skausminga procedūra.
pinasi savo auklėtiniais, ir girdint Tad lieka laviruoti ir derinti visus
apie šias konkrečias galimybes kone įsipareigojimus, užtikrinant pasisukasi galva. Atsidariusi nuorodą ir rodymus teatro scenoje ir jaunieskaičiuodama Europos mokyklas, siems, ir etatiniams, ir pasaulio soį kurias mūsų studentai gali vykti listams, kaip ir dera nacionaliniam

verslas pasaulyje esąs sudėtingas, o
produkcija brangi. Teatras stokoja
vadinamųjų instrumentų: stinga
valstybės skatinimo, teatre trūksta
vietos repetavimui, mažai kambarių... Viltis dedama į būsimą priestatą. Atsirastų ten ir kamerinė salė.
Taigi, ledai pajudėsią.
Konkurso apdovanojimų ceremonijoje žiuri pirmininkė prof. A. Krikščiūnaitė kalbėjo, kad Tarptautinis
Virgilijaus Noreikos konkursas yra
ypatinga Lietuvos dainininkų bendruomenės šventė. Tad tegu įgaus
toji šventė gražų pagreitį, tegu sugrįžta ji reguliariai – būna aukštų
kriterijų, brangaus pastovumo
garantas ir, A. Krikščiūnaitės žodžiais tariant, konkreti žinia apie
Lietuvą neramių virsmų kupiname,
kosmopolitiškai globalėjančiame
pasaulyje.

Živilė Ramoškaitė

At k e lta i š 2 p s l .

jos du koncertai Valdovų rūmuose.
Deja, pandemija sukliudė... „Nord
Opera“ – ypač aktyvus tinklas, kasmet rengia studijas, baigiančiųjų
perklausas vadybininkams ir teatrų
atstovams, apmokėdami kelionės
ir apgyvendinimo išlaidas. Rengiami šiuolaikinės muzikos kursai,
pasirengimo perklausoms kursai,
perklausos nuotoliniu būdu ir pasirengimas joms, prancūzų kalbos
kursai. Apsikeitimai stažuotėmis
vyksta ir per „Erasmus“ programą.
LMTA yra Europos operos akademijos narė, Florencijos L. Cherubini konservatorija taip pat. Mūsų
studentai, baigę magistro studijas, turi galimybę ten vykti trijų
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teatrui – aukščiausio rango valstybinei meno instancijai. LNOBT
kaip instituciją, tolygią Valstybės
ar Tautos teatrui, įvardino ir muzikologas, Lietuvos operos istorikas prof. Jonas Bruveris, sakęs, kad
tautiškumo aspektas čia yra moralinis. Teatro vadovas savo misiją sakė
matąs siekyje suderinti teatro, statytojų, solistų, publikos ir finansinius
klausimus; į repertuarą įtraukiant didžiųjų operų ir baletų pastatymus;
auginant naują kartą; įsteigiant teatre savotišką „ekologinį inkubatorių“, suburiant ir kūrėjus, ir atlikėjus, kad gimtų nauji muzikos
ir šokio veikalai. Be to, anot direktoriaus, reiktų atgaivinti ir buvusią
operos studiją. Visa tai vadovas tikisi
įgyvendinti, antraip jis čia neliksiąs,
nors tikslus pasiekti nebūsią lengva, kadangi vadinamasis operos

3 psl.

Muzika

Anapus plaktukų ir stygų
Klavesinas jubiliejiniame festivalyje „Banchetto musicale“
Živilė Stonytė

Daugelis Lietuvos kultūrinių renginių šiemet negalėjo įvykti jiems
įprastu laiku. O tiems, kurie nusprendė į koncertus kviesti klausytojus kaip numatyta, prireikė nemažai ryžto derinant atlikėjų atvykimą,
sales, skelbiant programas. Tokius
išbandymus atlaikė ir senosios muzikos festivalio „Banchetto musicale“ rengėjai. Festivalis vyksta kasmet rugsėjį ir būtų tikrai apmaudu,
jeigu nebūtų įvykęs būtent 30-asis,
jubiliejinis, festivalis, kuris per tris
savo gyvavimo dešimtmečius ir užsiaugino gerbėjų ratą, ir nusipelnė
būti vadinamas vienu ryškiausių
(jei ne vieninteliu) senajai muzikai
skirtu renginiu.
Šiemet nežinomybė lydėjo iki paskutinės minutės. „Likus vos savaitei iki pirmojo koncerto, galutinai
apsisprendėme festivalį vis dėlto surengti“, – sako ilgametis festivalio
meno vadovas Darius Stabinskas.
Tačiau sunkiausių išbandymų atnešė
jau atidarymo koncertas – festivalį
turėjęs pradėti „Maro laikų orkestras“
(koks simboliškas pavadinimas!) iš
Lenkijos savo pasirodymą atšaukė,
virusą nustačius kolektyvo nariui.
Juos pakeitė lenkų vokalinis ansamblis „Jerycho“, viešėjęs festivalyje prieš porą metų ir tąkart šiltai sutiktas publikos. Pandemijos
iššūkiai muzikai, kaip ir daugeliui
kitų ekonomikos, kultūros, viešojo
gyvenimo sričių, atvėrė ir naujų galimybių. Senosios muzikos gerbėjai virtualiai galėjo įžengti į Goricijos sinagogą Italijoje – iš ten buvo
transliuojamas ansamblio „Lucidarium“ koncertas „Garsai iš Šailoko
Venecijos“, stebėti šokio operos
„Sognando la morte“ pastatymą iš
Varšuvos (parengė „Royal Baroque
Ensemble“). Vis dėlto festivalio uždarymo renginį, kuriame planuota
gyvai atlikti sakralines Johanno Sebastiano Bacho ir Georgo Philippo
Telemanno kantatas, deja, teko nukelti į kitus metus.
Tarp trylikos šiųmečio festivalio
renginių – ir minėtieji virtualūs, ir
įprasto formato soliniai rečitaliai,
ansamblių koncertai. Gailestingumo šventovės (GŠ) ansamblio ir
Stalo teatro parengta programa
„Šv. Jackus“ pratęsė koncertų vaikams ir visai šeimai tradiciją. Rugsėjo 24–27 d. festivalis surengė
grigališkojo choralo – improvizacijų fauxbourdon technika kursus,
jiems vadovavo Jeanas-Étienne’as
Langianni (Prancūzija).
Tačiau pirmiausia vertėtų išsamiau aptarti išskirtinį dėmesį festivalyje pelniusį instrumentą – klavesiną. Greta kelių ryškių rečitalių
(apie juos kiek vėliau), festivalis
surengė ir pirmąjį Lietuvoje bei
Baltijos šalyse tarptautinį klavesinininkų konkursą, kuriam suteikė
žymaus XVII a. jėzuito, Lietuvos
4 psl.

I premijos laureatė Chloé de Guillebon

muzikologijos pradininko, Vilniaus universiteto retorikos profesoriaus, įvairių veikalų autoriaus
Žygimanto Liauksmino (lot. Sigismundus Lauxmin) vardą. Tiesioginių jo veiklos sąsajų su klavesino
menu vargu ar rastume, tačiau, kita
vertus, iškilios baroko figūros vardas konkursui suteikia solidumo
(juk jau nuo viduramžių žinomi
bandymai įtvirtinti kokį nors reiškinį kliaunantis autoritetais), be
to, dar jokiam renginiui turbūt nebuvo eksploatuojamas. Žygimanto
Liauksmino vardas tarsi brėžia konkurso gaires kreipti dėmesį į XVII a.
Lietuvos jėzuitų aplinką, produkavusią vaisingą muzikinę kultūrą, ir
skatina išvysti lietuvišką klavyrinės
muzikos paveldą, kuris, nors jau
dabar ir neblogai žinomas specialistams, vis dar nėra išpopuliarintas tarp plačiosios auditorijos. Itin
svarbu, kad žinia apie jį sklinda ir
į kitas šalis – taip mūsų muzikinis
palikimas tinkamai įsilieja į bendrą
europinį kontekstą.
Konkurso sumanytoja ir meno
vadovė klavesinininkė Alina Rotaru
(kelerius metus gyvenanti Lietuvoje,
dėstanti ir Brėmeno menų universitete) savo pastarųjų metų veiklą paskyrė Lietuvos senosios klavyrinės
muzikos studijoms ir jos propagavimui, taigi nenuostabu, kad ir tarp
privalomų konkurso kūrinių atsirado kompozicijos iš XVII a. mūsų
regiono muzikos šaltinių – Kražių
rankraščio, Sapiegų tabulatūros ir
Braunsbergo (Olivos) tabulatūros.
Pastarųjų dešimtmečių senosios
muzikos studijos, istoriškai informuotas požiūris į klavyrinę muziką
leidžia naujai pažvelgti ir į pačias
kompozicijas, jų perrašus – atlikėjų
jau nebetenkina prieš 16 metų išleistos klavyrinės XVII a. minėtų
rinkinių (Kražių ir Sapiegų) natos,
todėl naujos šifruotės atveria kelią
ir naujoms interpretacijoms.
Lankstaus reagavimo į pasikeitusias aplinkybes (kelionių apribojimai ir kt.) prireikė ir organizuojant
konkursą. Kaip pasakojo A. Rotaru, „pasižvalgę, kad kiti atlikėjai
randa įvairiausių būdų prisitaikyti
prie naujos situacijos, perkeldami
koncertus, konferencijas į virtualią

V. A b r a m a u s ko n u ot r .

erdvę, pagalvojome, kodėl neperkėlus ir konkurso, juk situacija gali
ir dar blogėti. Tad gegužės mėnesį
apsisprendėme ir paskelbėme konkurso sąlygas interneto svetainėje ir
„Facebook“ profilyje: kad dalyviai
atsiųstų abiejų turų ir baigiamojo
koncerto vaizdo įrašus. Registravosi 21 dalyvis, vėliau liko 15, jie
susidorojo su visais reikalavimais
ir sąlygomis“, – teigė klavesinininkė.
Organizatorių nuomone, dalyvių
galėjo būti ir daugiau, tačiau net
prašymas pateikti grojimo vaizdo
įrašus buvo sunkiai įgyvendinamas,
mat kai kurie jaunieji atlikėjai nė
negalėjo prieiti prie instrumentų
savo mokslo institucijose, uždarytose dėl karantino. Nenuostabu, kad
konkurse nedalyvavo nė vienas lietuvis – mūsų koncertinėje scenoje
pasirodančių klavesinininkų man
pavyko suskaičiuoti tik šešis (ir ne
visi konkursui tiktų pagal amžiaus
cenzą), o šiuo metu klavesino specialybę Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje studijuoja tik viena
studentė.
Pateiktus vaizdo įrašus vertino
tarptautinė žiuri, ją sudarė A. Rotaru ir Balys Vaitkus (Lietuva), Imbi
Tarum (Estija), Māris Kupčas (Latvija), Marekas Toporowskis ir Marcinas Szelestas (Lenkija). Į antrą
turą buvo atrinkti septyni dalyviai,
o po virtualios perklausos paaiškėjo
prizinių vietų laimėtojai. III vieta
paskirta Pieteriui Janui Verhoyenui
iš Belgijos, II premiją pelnė Weronika Janyst iš Lenkijos, o pirmoji
vieta paskirta prancūzei Chloé de
Guillebon, 24-erių metų Bazelio
„Schola Cantorum“ magistrantei.
Rugsėjo 18 d. Valdovų rūmuose
galima buvo gyvai stebėti laureatų
koncerto transliaciją ekrane. Žinoma, nors pojūtis klausantis muzikavimo internetu yra kur kas kitoks, visi prizininkai paliko puikų
įspūdį. W. Janyst (taip pat dirbanti
ir prie klavesinų priežiūros, derinimo) labai kruopščiai ir tiksliai
interpretavo pasirinktus kūrinius,
tačiau muzikavimui galbūt kiek pritrūko laisvumo ar polėkio. Tačiau
panašios statikos nė kiek nesijautė
skambinant Ch. de Guillebon, čia
buvo justi labai natūralus frazių

kvėpavimas, frazuotė, kurią gausūs
senosios stilistikos pagražinimai
dar ir sustiprino. Ypač autentiškai
ir muzikaliai ji atliko Jeano-Henri
d’Anglebert’o Siuitą g-moll, kurioje
atsiskleidė visas prancūzų klavesino
tradicijos grožis (beje, d’Anglebert’o
sudaryta klavesino muzikos ornamentikos lentelė padarė įtakos ne
vien Couperinui ar Rameau, bet ir
Bachui). Chloé pelnė ir du specialiuosius prizus: už geriausią Lietuvos ir Lenkijos muzikinio paveldo
atlikimą apdovanota „Banchetto
musicale“ piniginiu prizu, o Rygos
senosios muzikos centras suteikė
jai galimybę surengti koncertą jų
organizuojamame koncertų cikle
(Talino klavesino festivalis savame
„Fringe“ koncerte pakvietė koncertuoti W. Janyst). Į klausimą, ar žiuri
vieningai sutarė dėl prizinių vietų
paskirstymo, A. Rotaru atsakė, kad
dėl to didelių nesutarimų nebuvo.
Žiuri nariai bendravo per vaizdo
konferencijas. „Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos kreipėme dėmesį,
buvo techninis pasirengimas, istoriškai informuotas skirtingų stilių
išmanymas, ekspresyvumas, inovacija, pasirinktos programos kompleksiškumas ir sudėtingumas bei
klavesino, kaip mechaninio instrumento, pažinimas (derinimas, registrų naudojimas ir pan.)“, – atskleidė konkurso meno vadovė.
Klavesino muzikos tomis dienomis išklausiau turbūt daugiau
nei per visą dešimtmetį. Greta Žygimanto Liauksmino konkurso,
festivalio programoje vyko ir du
klavesino rečitaliai, leidę susikoncentruoti į konceptualias programas. Pirmąjį surengė viešnia iš
Šveicarijos Corina Marti, šiuo metu
dėstanti Bazelio „Schola Cantorum“.
Koncertą, skirtą Žygimanto Augusto
ir Barboros Radvilaitės 500-osioms
gimimo metinėms, ji paskyrė lenkų
klavyrinei muzikai – atliko kompozicijas iš Jano Liubliniečio tabulatūros. Šis XVI a. pradžioje gyvenęs
lenkų kompozitorius ir vargonininkas sudarė vieną iš ankstyviausių
ir didžiausių tabulatūrų – muzikos
rinkinį (daugiau kaip 350 kūrinių),
kurį papildo ir muzikos teorijos veikalai. Joje, greta lenkų autorių, yra
daug to meto žymių Europos kompozitorių kūrinių aranžuočių klavyrui, vadinamųjų intavoliacijų. Koncerto programą atlikėja suskirstė į
penkis blokus, kurių kiekvieną pradėjo preambule (Preambulum), savotiška preliudo pirmtake, kurios
užduotis buvo „įvesti“ į tam tikrą
tonaciją. Šiuos daugiau ar mažiau
improvizacinės prigimties kūrinėlius keitė giesmių (Johannas Walteris, Antoine’as Brumelis), šansonų
(Claudinas de Sermisy), kompozicijų liutniai (Ludwigas Senflas) intavoliacijos, taip pat populiarūs
ano meto šokiai (pasamecas, corea),
tarp jų ir lenkiški. Atlikėja, iš pradžių studijavusi baroko muziką,

vėliau susitelkė į viduramžių ir Renesanso epochos muzikinį palikimą
ir jau 17 metų Bazelyje dėsto grojimą klavesinu ir išilginėmis fleitomis. „Klavesino garsu žavėjausi nuo
vaikystės, vėliau meilę šiam instrumentui sustiprino ir Romano Polańskio filmas „Bebaimiai vampyrų
žudikai“, – šypsodamasi prisimena
C. Marti (klavesinas skamba šio
filmo kompozitoriaus Krzysztofo
Komedos garso takelyje). Vilniuje
skambėjusios kompozicijos iš Jano
Liubliniečio tabulatūros jau įrašytos į kompaktinę plokštelę, už kurią
C. Marti buvo apdovanota Liublino
miesto prezidento medaliu, įvertinant jos išskirtinę meninę veiklą
ir nuopelnus Lenkijos muzikinei
kultūrai.
Antrąjį klavesino rečitalį surengė jau aptarto klavesinininkų
konkurso meno vadovė A. Rotaru. Nebe pirmus metus aktyviai
prisidedanti prie festivalio organizavimo, su Dariumi Stabinsku ji
inicijavo ir ansamblį „Morgaine“,
kurį subūrė senajam Lietuvos muzikos paveldui atlikti bei puoselėti. Domėjimasis juo atsispindėjo
ir programoje „Chiara e lucente
stella“ (pavadinimą įkvėpė Hanso
Leo Hasslerio kanconetė), kuri nuskambėjo iškart po klavesinininkų
konkurso finalo transliacijos Valdovų rūmuose. Savo pastarojo laiko
tyrimus paskyrusi domėjimuisi senosiomis Lietuvos ir Lenkijos tabulatūromis, A. Rotaru rečitalyje
pakvietė išgirsti daugelį to meto
muzikos žanrų, susipažinti su jos
interpretacijos ypatumais. Atlikėja
skambino dviem klavesinais, todėl
jau ši įvairovė, taip pat ir dažniau
keičiami jų registrai, leido atsiskleisti kūrinių savitumui. Ir A. Rotaru, ir C. Marti pasirinko akademinio rečitalio formatą, nors, manau,
ne vienas klausytojas būtų mielai
paklausęs ir pačių atlikėjų komentarų apie kūrinius.
Rečitalis Vilniuje įvyko jau pristačius šią programą Latvijoje, Estijoje,
Danijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje (šių
metų kovo mėn. ji turėjo nuskambėti
ir JAV, tačiau koncertai dėl pandemijos buvo atšaukti), o artimiausiu metu
A. Rotaru planuoja programą įrašyti
į kompaktinę plokštelę.
Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad klavesinas yra vienas tokių
instrumentų, kuriems atlikėjas turi
visiškai atsiduoti. Panardindamas
rankas į klaviatūrą ir perduodamas
energiją per klavišus ir plaktukus į
stygas, – tik tuomet pasieki gyvąjį
garsą ir jį modeliuoji. Atlikėjas negali būti abejingas tam, ką skambina,
ar tai būtų iš pirmo žvilgsnio monotoniškas ričerkaras, ar linksmesnė
kancona, ar ugningi saltus ar Tantz.
Taigi nebūtų įmanoma toleruoti
blankaus skambinimo klavesinu – ir,
dėkui visiems „Banchetto musicale“
klavesinininkams, to festivalio koncertuose patirti tikrai neteko.
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Šokis, Teatras

Enigma

Baleto solistas Jonas Katakinas
Žilvinas Dautartas

Spalio 16-ąją minėsime vieno ryškiausių Lietuvos baleto solistų Jono Katakino septyniasdešimtmetį. Prisiminsime ne tik Jono vaidmenis baleto
scenoje, jo indėlį į mūsų baleto raidą,
bet ir ir tuos klausimus, į kuriuos iki
šiol neturime atsakymų, o gal ir nenorime turėti, kad nesijaustume kalti.
1970 metai. Naujo sezono pradžia
Operos ir baleto teatre. Scenoje P. Čaikovskio baletas „Miegančioji gražuolė“. Kaip visada be priekaištų
šoka primabalerina Leokadija Aškelovičiūtė ir jos partneris Vytautas
Kudžma. Atrodo, eilinis spektaklis,
niekuo nesiskiriantis nuo kitų. Tada
mažai kas žinojo, kad scenoje pirmuosius žingsnius žengia būsimoji
baleto žvaigždė, būsimasis legendinės Majos Pliseckajos partneris R. Ščedrino balete „Ana Karenina“. Niekam net mintis nekilo,
kad elegantiškas, santūrus vienas
iš kelių princo Dezirės pažų, tarsi
nužengęs iš Diurerio graviūrų, po
kiek laiko pats šoks pagrindinius
vaidmenis klasikiniuose baletuose.
Jau per pirmąjį savo sezoną Jonas
sušoko princą Zygfrydą Čaikovskio „Gulbių ežere“. Stažuotė Sankt
Peterburgo Marijos (tuomet dar Leningrado Kirovo) teatre ne tik sustiprino pasitikėjimą savo galimybėmis, bet ir išmokė savarankiškai
dirbti, racionaliai naudoti jėgas.
Tuo labiau kad teatre su Jonu dirbo
repetitorius Česlovas Žebrauskas,
buvęs baleto solistas, pasižymėjęs racionaliu kuriamų personažų traktavimu, gebėjimu maksimaliai panaudoti savo profesinius duomenis.

Prieš kelis dešimtmečius „Komjaunimo tiesoje“ rašiau: „Kas be ko,
gamta Jonui nepašykštėjo dovanų –
aukštas, lieknas, šviesiaplaukis, išraiškingos rankos, platus, didelis
„žingsnis“. Be visų šių privalumų, Jonas turėjo dar vieną – kone fantastišką meilę scenai ir reikiamą kiekį
sveikos savimeilės. Dar mokykloje Jonas užsirekomendavo kaip darbštus,
pareigingas mokinys, teikiąs daug
vilčių (nuostabiausia yra tai, kad Jonas tas viltis pateisino su kaupu, o
tai nedažnai pasitaiko).“ Be visų šių
savybių, išskirčiau dar vieną – organišką stiliaus pajautimą. Prisiminus
jo sukurtų vaidmenų sąrašą belieka
stebėtis, kaip atlikėjas sugebėdavo
taip persikūnyti, kad nuoširdžiai patikėdavai jo kuriamu personažu.
Jono repertuare – visi pagrindiniai baletų, tuo metu statytų mūsų
scenoje, vaidmenys. Iš jų išskirčiau
debiutinį Zygfrydą ir po jo ėjusius
visus klasikinio repertuaro herojus. Visi tie superteigiami herojai,
šokant Jonui, pelnydavo žiūrovų
simpatijas vyrišku santūrumu ir
vidine jėga, o aristokratiška laikysena be išorinės egzaltacijos tik sustiprindavo įspūdį. Be abejo, vienas
ryškiausių Jono vaidmenų – Mandarinas Bélos Bartóko balete „Stebuklingas mandarinas“. Šiuo vaidmeniu Jonas puikiai įgyvendino
estų baletmeistrės Mai Murdmaa
sumanymą – šiuolaikinio šokio plastika perteikti XX a. mąstysenos racionalumą. Bejausmis Jono Mandarinas,
tarsi užprogramuotas mechanizmas,
pranašavo žmonijos ateitį.
Žinoma, Jono Kareninas balete
„Ana Karenina“ – puikiausias pavyzdys, kaip atlikėjas, pasitelkęs

mąstymą, vaizduotę, gali peržengti
amplua nubrėžtas ribas. Daugumai
kolegų žinia, kad Jonas atsisako tradicinio herojaus (toks yra Vronskis)
vaidmens, o nori šokti Kareniną, visišką Vronskio priešingybę, buvo
didžiausia staigmena. Tame straipsnyje rašiau: „(...) kaip ten bebuvo,
o iki spektaklio daugeliui atrodė,
kad Jonas „sėdasi ne į savo roges“.
Tačiau šiuo atveju klydo daugelis – šokėjas sukūrė psichologiškai
motyvuotą, ryškų charakterį. Įsivaizduokite gunktelėjusį, šaltą, bejausmį, tarsi Aleksandro kolona,
pagyvenusį vyriškį, mėgstantį geležiniuose gniaužtuose laikyti ne tik
savo artimuosius, bet ir save patį. Ir
ne tik mėgstantį, bet ir sugebantį,
V L E n u ot r .
Nina Antonova ir Jonas Katakinas balete „Gulbių ežeras“
besimėgaujantį savo galia. Tik vieną
kartą Katakino Kareninas neišlaiko Tai pedagoginis darbas – teatre, Tik jis pirmas, kuris to neatlaikė. Kai
įtampos. Tai įvyksta įsivaizduojamos M.K. Čiurlionio menų mokykloje. žmogus dėl vienų ar kitų priežasčių
dvikovos su Vronskiu scenoje. Ka- Kažin ar turėtume dabar tiek pui- praranda artimuosius, kai jį išduoda
reniną užvaldo keršto troškimas ir kių šokėjų, jei ne Katakinas. Tarp- draugai ir mokiniai, kai žemė prabaimė. Iš kažkur atsiranda skubrūs, tautinių konkursų laureatai Rūta deda slysti iš po kojų, tada ir žengianervingi judesiai. Po šios scenos Jezerskytė, Eglė Špokaitė, Edvar- mas žingsnis, kuris viską nubraukia.
Katakino Kareninas taip ir neatsi- das Smalakys, būsimos mūsų baBaigdamas prisiminimus apie
gauna, nors mes vėl matome tokį pat leto žvaigždės, kurioms Katakinas Lietuvos baleto šviesulį Joną Kavaldingą, sausą, išdidų aukštuome- dėstė M.K. Čiurlionio menų moky- takiną leisiu sau pacituoti iš recenzinės atstovą. Daugybė gražių žodžių, kloje, ruošė įvairiems konkursams, jos apie „Anos Kareninos“ premjerą:
pasakytų ir parašytų apie šį Jono baleto trupės šokėjai – visi, su ku- „Tolstant paskutiniojo vagono signavaidmenį, įrodo, kad šokėjas buvo riais savo žiniomis ir patirtimi dali- liniams žiburiams, perone pasirodo
teisus, šiame spektaklyje keisdamas nosi Mokytojas, turėtų būti dėkingi. prižiūrėtojas... Klaidžioja tamsoje
amplua.“ Nuostabiausia tai, kad Ir atleisti Jam, kad kartais buvo per- jo žibinto ugnelė, nepajėgdama sutuo metu atlikėjui buvo tik dvide- nelyg reiklus, stengėsi padėti jiems plėšyti jos.“ Jį supančios tamsos nešimt penkeri. Pats faktas, kad Jonas maksimaliai išnaudoti tai, kuo ap- pajėgė suplėšyti ir Jonas Katakinas,
buvo pakviestas į šimtąjį šio baleto dovanojo gamta.
puikus Artistas ir Mokytojas.
spektaklį Maskvos Didžiajame teatre
P.S. Ir po tamsiausios nakties išMan neduoda ramybės vienas
kaip Pliseckajos partneris, įrodo, kad klausimas: kodėl mes nesugebame aušta rytas. Sužinojau, kad Jonas
ir Lietuvos balete kartkartėmis pasi- racionaliai panaudoti savo resursų? Katakinas bus prisimintas, bent jau
rodo ryškios asmenybės, vertos di- Kodėl stengiamės greičiau atsikra- 70-mečio proga. Ačiū jo kolegoms
džiausios pagarbos ir pripažinimo. tyti tų, kurie žino ir geba daugiau iš M.K. Čiurlionio menų mokyklos.
Yra dar viena Jono veiklos sritis, negu mes? Juk Jonas ne pirmas ir Visiems, kurie dar prisimena ir prisikurią ne visada norima prisiminti. ne paskutinis, kurio buvo atsisakyta. mins puikų šokėją, reiklų mokytoją.

Jaunieji prieš savęs kankinimą
Spektaklis „Muškit. Iškęsiu. Neskaudės“ festivalyje „Scena 10×10“
Ieva Tumanovičiūtė

Naują Kauno dramos teatro organizuojamą tarptautinį festivalį „Scena
10×10“ rugsėjo 18, 19 d. pradėjo jaunieji trupės „Must Kast“ kūrėjai iš
Estijos, spektaklyje „Muškit. Iškęsiu. Neskaudės“ („Peks mõisatallis“,
2017) tyrinėjantys savo tėvynę ir su
kritišku humoru demonstruojantys jaunosios kartos požiūrį į tėvų
vertybes bei tautos pomėgį kentėti.
Spektaklis prasideda klausimu:
„Kaip tu jautiesi?“, kuris finale nukreipiamas į žiūrovus: „Kaip jūs
jaučiatės?“ Šis klausimas yra kertinis, nes kūrėjai protestuoja prieš
tai, kad jų šalyje Estijoje vertinamas
ištvermingas, nors iš tiesų kenčiantis ir nelaimingas žmogus.
Fragmentiškų scenų koliaže kūrėjai, sumaniai supindami estų tautosaką, tradicijas, dainas ir tautiškumo

simbolius, kritikuoja buką nacionalizmą. Jaunieji drąsiai nuvainikuoja
savo tėvų vertybes ir nebijo be patoso
vertinti nacionalines dainas ar net Baltijos kelią. Kai vienas veikėjas atlieka
tautinę dainą, kiti ima smurtauti vienas prieš kitą, nes už fasadinės šalies
ir tautos pusės, kuria taip didžiuojasi

jų tėvai, slypi problemos: smurtas, žiūrovai, stebėdami aktorių grum- kankinamasi neįmanomai karštoje
alkoholizmas, darboholizmas, asme- tynes ir kančias. Žemė ariama, joje pirtyje, o paskui metamasi į šaltą
nybės ir jos poreikių nuvertinimas. kariaujama, gimdoma ir laidojama. vandenį. Visi šie iš pažiūros stereotiPasakodami estų tautos ypatu- Vis labiau susitepdami žemėmis ak- piniai anekdotai taikliai parodo, kaip
mus aktoriai nuolatos murkdosi toriai Jaanika Tammaru, Kaarelas žmonės save nuvertina, pasmerkia ir
žemėse – keturkampę durpių pri- Targo ir Kristjanas Lüüsas vaidina tuo didžiuojasi kaip ištverme.
pildytą Illimaro Vihmaro sukurtą energingai ir užsidegę. Trise jie geba
Spektaklyje vaizduojamos situacisceną tarsi ringą iš visų pusių juosia sukurti daug komiškų personažų ir jos ir personažai atpažįstami ne tik
istorijų, kurias į visumą sujungia re- dėl artimo kitos Baltijos šalies menžisierė Birgita Landberg. Targo – vi- taliteto, nes iš esmės kūrinys pašiepia
tališkasis spektaklio pradas, kuriam sustabarėjusį masėms būdingą nekripusiausvyrą kuria lėtesnis Lüüsas, tišką protą bei poreikį tapatintis su
o Tammaru tenka pakelti tradicinį nacionaliniais valstybės simboliais
moteriškumo svorį: prievartą, gim- ir tradicijomis, jų nekvestionuojant,
dymus, vaikus ir vyrus.
o tai peržengia tautinius skirtumus.
Kūrėjai kritikuoja ištvermingos
Festivalio „Scena 10×10“ rengėaukos vaidmens prisiėmimą tuo di- jai, į programą įtraukdami jaunos
džiuojantis, užuot mėginus gyventi estų trupės spektaklį „Muškit. Iškitaip, keistis. Iškalbingi epizodai, kęsiu. Neskaudės“, atliepia poreikį
kai vyras skambina į greitąją ir sako, ir Lietuvoje matyti daugiau jaunųjų
kad jam nelabai kas nutiko, nors ne- kūrėjų teatrinių manifestų, simboteko kojų; kai motina moko dukterį liškai laidojančių tėvų vertybes, paištverti vyro agresiją ir naudoti sa- rodančių savą požiūrį ir mėginančių
M . S av i k n u ot r .
Scena iš spektaklio „Muškit. Iškęsiu. Neskaudės“
vąjį ginklą – psichologinį smurtą; kai perprasti savo tautos mentalitetą.
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Pasiklydę praeities miražuose

Meno ir mokslo laboratorijos spektaklis

Viktorija Sinicyna
„Mes galvojome – svarbu grįžti, nusimesti
mundurą ir viskas – karas baigėsi. Bet nežinojome, jog jis taip giliai mumyse, kad niekada
nesibaigs.“
(Zigmas Stankus, „Kaip tampama
			

albinosais“)

Sunkiai protu aprėpiamas karo
baisumas susideda ne tik iš to, kas
vyksta kovos lauke, bet ir iš skausmingų padarinių, liekančių po to. Iš
vidinių randų, negrįžtamai paveikiančių karinio mechanizmo rūstybę patyrusius žmones. Mokslo
ir meno laboratorijos spektaklis
„Miražas“ (premjera rugsėjo 17, 18 d.
„Meno forte“) – tai bandymas prisiliesti prie Afganistano karo skaudulių remiantis Zigmo Stankaus knygomis „Kaip tampama albinosais“
bei „Miražas“.
Pasirinkimas nagrinėti šią temą
teatre yra stiprus socialinis gestas,
rodantis, kad jaunoji karta ir apskritai karo nepatyrę žmonės mėgina,
kiek tik įmanoma, suprasti, atjausti.
Tai sąmoninga pastanga atsigręžti į
praeities dėmę, apie kurios tikrąjį
purvą tebežino į 9-ojo dešimtmečio
konflikto mėsmalę pakliuvę kariai.
Ruošdamasi premjerai spektaklio
kūrybinė komanda klausėsi gyvų

liudininkų istorijų – susipažino su
Afganistano karo veteranais. Klaipėdoje įsikūrusio klubo „Miražas“
narys buvo ir pernai miręs memuarų autorius Zigmas Stankus. Labai
įdomu, kokių atgarsių spektaklio
komanda sulaukė iš buvusių karių:
ar jiems svarbu, kad jauni kūrėjai
rodo iniciatyvą kalbėti apie šitas patirtis, o galbūt jie mano, kad visa tai
naivu, paika?..
Pauliaus Markevičiaus režisuotame spektaklyje rodomi trijų
kiemo draugų – Sauliaus (Simonas Dovidauskas), Kazio (Pijus
Ganusauskas) ir Arvydo (Vygandas Vadeiša) – gyvenimo epizodai
prieš tarnybą kariuomenėje, per ją
ir po jos. Pradžioje vaikinai panirę
į lengvabūdišką gyvenimą, vieninteliai jų rūpesčiai – linksmybės ir
nerašyti kiemo įstatymai. Vis dėlto
paaugliškos kasdienybės asfaltą iš
po kojų išmuša gauti šaukimai į
kariuomenę. „Ką padarysi, toks
įstatymas, – manė jie, – išbūsim
dvejus metus, sugrįšim, ir viskas
vėl bus taip, kaip buvę.“ Tačiau
trijulė nė neįsivaizdavo, kad paklius į tolimą, jiems visiškai svetimą kraštą, kad mirties tvaiko
bus daugiau nei gėlo vandens
troškuliui numalšinti.
Spektaklyje kuriama Stankaus
knygose neaprašyta ryškesnė

moteriška linija, kaip atvaizdas tų,
kurie lieka laukti namie. Sauliaus
mylimoji Dalia (Marija Petravičiūtė) iš pradžių mano, kad vaikinai ten „džiaugiasi vaisiais, žiedais,
kalnais“, kad jiems iš esmės negresia realus pavojus. Dėl melagingos
informacijos taip manė daugelis,
net kareivių artimieji, nes valdžia
nesivargino liaudžiai atskleisti tikrųjų
faktų, susijusių su padėtimi Afganistane. O kariai apie patiriamas
pragaro baisybes laiškuose prasitarti, žinoma, negalėjo – viskas
buvo įslaptinta.
Sauliui, Kaziui ir Arvydui grįžus į Vygandas Vadeiša, Pijus Ganusauskas ir Simonas Dovidauskas spektaklyje „Miražas“
D. P u t i n o n u ot r .
tėvynę kyla klausimas, kaip po kruvinų patirčių iš naujo įsilieti į senąjį gydytoja (Julija Šatkauskaitė) nesiNors „Miražas“ sukurptas gan
gyvenimą, kaip vėl tapti visuome- liauja kartojusi „atstumas!“, taip lyg iliustratyviai, vietomis primena
nės dalimi, kuri niekada nesupras, įgarsindama tarp Dalios ir Sauliaus „gyvaisiais paveikslais“ įvaizdintų
ką reiškia išgyventi tikrą karą. Ar stovinčią sieną, sumūrytą iš jo vi- tekstų (beje, labai gerų, paveikių,
bent jau skaitant individualiai)
dar blogiau – kaip būti šalia tų, ku- dinių traumų.
rie linčiuoja tave piktais žvilgsniais,
Skirtingose scenos pusėse sto- perteikimą, itin svarbu yra tai, kad
vadina žmogžudžiu arba netiki tavo vintys vyras ir moteris tiesia viens spektaklyje paliečiamas ne tik Afpatirtu siaubu. Sumišimą išduoda į kitą rankas, bet tarp jų ekranuose ganistano karas, deja, neretai nuveikėjų elgsena, ypač Sauliaus, ku- boluojanti kalnų grandinė neleidžia blankstantis bendrame mūsų šaris, padedamas Dalios, ryškiau gali suartėti – ši paskutinė mizanscena lies kontekste. Čia atsigręžiama į
perteikti atsivėrusią bedugnę tarp įvaizdina pagrindines spektaklio niekuo dėtus žmones, kuriuos valsavęs ir aplinkinių. Sauliaus jaus- mintis apie susvetimėjimą, atsivė- džios galia be menkiausios sąžinės
mai atbukę, jis kiek įmanydamas rusią prarają tarp grįžusių iš karo graužaties įstūmė į skerdynes. O ten
stengiasi atsiriboti nuo matyto svetur ir tų, kurie kantriai laukė na- pakliuvusieji, jei tik pavyko grįžti
žiaurumo. Atsargiai rankiodamas mie. Buvę kariai pasiklydo kalnuo- ne cinko karste, turėjo rankiotis išžodžius sako, kad vietovės ten la- tuose praeities miražuose, antžmo- draskytas sielas ir kabintis į gyvebai gražios, turistams būtų į ką pa- giškos patirtys jų psichikoje įrėžė nimą iš naujo.
sidairyti. Poros susitikimą stebinti neužglaistomas žymes.

Artumo poreikis

Diskusija ir spektaklis „Nothing Hurts“ festivalyje „Medūza“
Gražina Montvidaitė

Vasaros pabaigoje pirmojo Šiaulių
medijų ir performansų festivalio
„Medūza“ organizatoriai teatrui paskyrė du renginius. Rugpjūtį Šiaulių dailės galerijoje vyko diskusija
„Nepriklausomas teatras Lietuvoje:
Artūro Areimos teatro atvejis“ bei
spektaklis „Nothing Hurts“.
Balandžio pabaigoje socialiniame
tinkle Artūro Areimos teatras (AAT)
paskelbė atvirą laišką žiūrovams,
bendrakūrėjams ir bendraminčiams, pranešdamas, kad Kultūros
ministerija teatrui neskyrė finansavimo 2020 m. veikloms. Toks
finansų apkarpymo ar neskyrimo
atvejis kultūros srityje nėra pirmas.
Pastaruosius porą metų, o šiemet
itin dažnai, skamba naujienos, kad
dar vienas ar kitas kūrėjas, teatras
ar kultūrinis leidinys gaus mažesnį
finansavimą nei iki šiol arba visai
nebebus remiamas. Atsižvelgiant į
šią tendenciją ir apsunkintą teatrų
veiklą per karantiną diskusija buvo
savalaikė ir aktuali. Ją moderavo
teatrologė Nomeda Šatkauskienė, o
6 psl.

į jos ir susirinkusiųjų klausimus atsakinėjo režisierius Artūras Areima,
AAT direktorė Inga Sanakojevaitė ir
aktorė Monika Poderytė.
Režisierius Areima garsėja drąsiomis, provokuojančiomis formomis, tad žiūrovams buvo įdomu išgirsti paties kūrėjo tokių priemonių
pasirinkimo paaiškinimą bei sužinoti, kaip keitėsi teatro veiklos ir
užimtumas pakitus situacijai pasaulyje. Tačiau po poetiško teatrinės kalbos aptarimo kultūros politikos ir finansavimo klausimai liko
beveik nepaliesti, nors keliaudama
į diskusiją tikėjausi, kad tai bus pagrindinė jos tema.
Kitą dieną po pokalbio buvo rodomas spektaklis „Nothing Hurts“.
Šiauliečiai, po ilgų bado mėnesių
išsiilgę teatro meno bei retai pasitaikančios galimybės Šiaurės Lietuvoje
pamatyti šiuolaikiškesnių jaunų režisierių darbų, užpildė visą kamerinę galerijos erdvę.
Pagrindinė spektaklio mintis plėtojosi aplink artumo sąvoką: ką ji
reiškia bendraujant su kitu ir kaip
iškomunikuoti kitam savo artumo
poreikį. Pasak režisieriaus, dažnai

tik nelaimės akivaizdoje susivokiame, kokie svarbūs ir reikalingi
mums yra artimi santykiai, kurie
įprastomis sąlygomis galbūt erzina
ar kelia nuobodulį. Susidūrus su netekties baime pakinta santykių vertinimas ir jie įgauna kitokią kokybę.
Petras Šimonis ir Monika Poderytė spektaklyje „Nothing Hurts“ I . S lo n k s n y t ė s n u ot r .
Spektaklis sudarytas iš tarpusavyje glaudžiai nesusietų scenų, jaučiamės pažeidžiami ir ieškome todėl nukenčia svarbiausi santykių
todėl žiūrovas turi nuolat aktyviai kito, tačiau citata nurodo pažvelgti komponentai – kūniškumas ir tiedalyvauti, kad rastų paslėptas ar į vidų ir rasti viską, ko reikia, savyje, sioginė komunikacija.
tik numanomas sąsajas. Aiškumo kartu pripažįstant, kad jausmai gali
Pasitelkiant apšvietimą – fotograsiužetui nesuteikia ir šokinėjimas žeisti ir skaudinti iki atbukimo.
fines, scenines kelių rūšių lempas,
pasakojimo chronologijos atkarpoGatvės, degalinės, fabriko, sniego po automobilio durelėmis pakišmis. Iš daugelio scenų nėra aišku, vaizdai (videoprojekcijų autorius tus šviestuvus, per veikėjo dainą į
ar veikėjai yra laike „prieš susidū- Dinas Marcinkevičius) nurodo, priekį išsineštą šviečiantį mikrorimą“ ar po jo. Avarijos, fizinio ir kad veikėjai yra tik didelės in- foną – be masyvaus butaforijos arpsichologinio smurto ar kriziniu dustrinės mašinos varžteliai. Dėl senalo nedidelėje erdvėje pavyko
laikotarpiu tenka pervertinti san- to šiuolaikinėje skaitmenizuotoje sukurti scenų įvairovę bei nuoseklų
tykius, pamatyti juos kitoje šviesoje, visuomenėje artumas, toks būti- jų perėjimą.
kitomis akimis. Santykis su savimi nas žmogiškai prigimčiai, neįma„Nothing Hurts“ – trečias Areitaip pat pasikeičia, ypač jei šalia ne- nomas. Projekcijos rodomos ant mos spektaklis pagal Falko Richtebėra to, su kuriuo buvo kuriamas vyksmo centre pastatyto ekrano. rio pjesę, ir tai ne sutapimas, nes reartumas. Tai pabrėžia viena poetiš- Papildomas kūno ir kalbančiojo žisieriui artimas rašytojo požiūris į
kiausių kūrinio eilučių: „Jaučiu, kad atskyrimas įvyksta aktoriams Pe- sistemos veikiamą žmogų bei kūno
mano viduje sninga. Ir tai visai ne trui Šimoniui ir Monikai Poderytei ir dvasios atskirties problemą šiuometafora... Karštis atslūgsta, snie- bendraujant per medijas. Žiūrint į laikinėje visuomenėje. O per pangas atvėsina mano kūno kaitrą, už- kamerą bandoma kalbėti kitam demiją šios temos įgyja papildomos
šaldo žaizdas, laikinai užšaldo kito žmogui, tačiau technologijos su- įtampos.
kūno troškimą.“ Įvykus avarijai kuria neįveikiamą artumo barjerą,
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Jubiliejinis talentų paradas
Naujo teatro sezono prognozių bandymas
Julijus Lozoraitis

Mano jaunystės laikais, kai teatro
režisierių buvo daug, o gerų knygų
apie režisūrą mažai, iš jų itin populiari buvo režisieriaus ir aktoriaus
Voldemaro Pansoi „Darbas ir talentas aktoriaus kūryboje“. Joje estų teatro
patriarchas teigė, kad aktoriaus talentas yra netikėtai kaip milijoninis
laimėjimas loterijoje žmogų užgriuvusi likimo dovana. Ją savo ruožtu
dera puoselėti nepaliaujamu, metodišku aktoriaus triūsu. Savo teoriją
Pansas iliustravo pavyzdžiais iš estų
teatro panoramos. Tačiau laikas parodė, kad ši teorija, švelniai tariant,
nėra tobula.
Per pastarąjį nepriklausomąjį dešimtmetį tapo aišku, kad talentas
yra stichinis gamtos reiškinys, savo
prigimtimi panašus arba į Niagaros
krioklį, arba į Vezuvijaus ugnikalnio išsiveržimą. Ta prasme, kad jokie
dirbtiniai rėmai šio reiškinio negali
sureguliuoti ir kad jį galima sustabdyti tik sunaikinus (siaurąja ir plačiąja prasme) patį talentingą žmogų.
Tačiau, kitaip nei galiojant stichiniams gamtos dėsniams, kad teatro
talentas suvešėtų, jam dera sukurti
ypatingas sąlygas, būtent: a) rūpintis, kad jis nenudžiūtų, vos prasikalęs; b) puoselėti jį, kad sustiprėtų,
įsišaknytų ir išsišakotų; c) globoti,
kad surastų save ir pradėtų nokinti
ypatingus, stebuklingus teatro
meno vaisius ir dėti auksinius mūsų
kultūros kiaušinius. Tam, kad minėtas talento daiginimo, šakojimosi ir nokinimo procesas vyktų
sklandžiai, dera jam sudaryti ypatingas toleravimo ir globos sąlygas,
šiuolaikiškai tariant, suteikti bręstančiam talentui „stogą“. Bet kokia teatrinė „dedovščina“ (ujimas),
dirbtinis nukarūnavimas, sparnų
apkarpymas ir tendencingas kūrėjo
asmenybės smukdymas neduoda
nieko gero; dėl tokių, tapusių jau
tradicinėmis, procedūrų mūsų teatro
kultūrinis sluoksnis yra dosniai patręštas sulaužytų, uždusintų talentų
palaikais.
Visą šią patetišką tiradą čia pateikiu norėdamas kalbėti apie naujo
teatro sezono perspektyvas. Straipsnių su mūsų profesionalaus teatro
meninės ateities įžvalgomis nuolat
aistringai godoja daugelis kultūrinės periodikos redakcijų. Bet tik
ironišką šypseną galėtų sužadinti,
pavyzdžiui, prieš metus darytas
bandymas numatyti tuomet naujo,
dabar jau praėjusio, sezono tendencijas ir perspektyvas. Dar didesnį
sarkazmą būtų išprovokavusi tokia (iš tiesų realistiška) prognozė:
„Tarptautinės teatro dienos išvakarėse visi teatrai nustos vaidinę,
visi aktoriai nieko neveiks, teatrų
salės bus tuščios, o visi žiūrovai
darniai užsidės kaukes ir vaidins
vieną totalinę egzistencializmo klasikų plunksnos vertą absurdo pjesę

„Karantinas“. Tokios prognozės autorius tuomet bemat būtų sulaukęs
psichiatrų globos.
Tad ką galima garantuotai pasakyti apie šį naują, jau prasidėjusį
mūsų profesionaliojo dramos teatro
2020 / 2021 m. sezoną? Visų pirma
tai, kad jis vėl bus jubiliejinis. Praeitas sezonas irgi buvo jubiliejinis,
mat šiemet sukaks šimtas metų, kai
1920 m. gruodžio 19 d. Kaune buvo
suvaidintas pirmas Juozo Vaičkaus
vadovaujamos Dramos vaidyklos
atidarymo spektaklis, Hermanno
Sudermanno „Joninės“. Taip prasidėjo pirmas oficialus Lietuvos profesionaliojo dramos teatro 1920–
1921 m. sezonas. Todėl jau praėjęs
2019 / 2020 m. sezonas irgi buvo
jubiliejinis, t.y. šimtasis. Tai tik vienas iš daugybės mūsų teatrinio gyvenimo paradoksų...ii
Šis, tuo pat metu ir jubiliejinis,
ir 101-asis 2020 / 2021 m. Lietuvos
profesionaliojo dramos teatro sezonas bus itin turtingas kūrėjų jubiliejų. Didžiulis šio sezono jubiliatų
būrys išsirikiuoja prieš akis – ir
gyvųjų, ir mirusių. Kas juos visus
vienija? Talentai! Todėl pradžioje
leidžiu sau iš visos tos fantastiškos
talentų kohortos išskirti dvi moteriškas asmenybes, kurių vienos jau
nebėra su mumis.
Tai mūsų scenos karalienė, nuo
jaunumės dievinama aktorė Eglė
Gabrėnaitė, kuriai rugsėjo 24 d.
sukanka 70, ir režisierė, pedagogė
Dalia Tamulevičiūtė, kuriai rugsėjo
30 d. būtų sukakę 80. Jos abi stebėtinai panašios, netgi balso tembru,
intonacijomis, kai kuriais judesiais.
Abi fantastiškai nebanaliai gražios,
kiekviena savaip. Ir tuo pačiu metu
velnioniškai skirtingos. Niekada nedirbusios drauge – paradoksas. Ar
tai spraga mūsų teatro istorijoje?
Manyčiau, kad taip.
Tamulevičiūtė yra būtent tas
asmuo, kuris suteikė neginčytiną
motyvaciją autoriui ręsti kūrybinių talentų puoselėjimo būtinybės
teoriją, kurios tezės pateiktos rašinio pradžioje. Apie Tamulevičiūtės
pedagoginį talentą jau labai daug
išsakyta ir parašyta. Akcentuoju ir
manau, jog tai derėtų pabrėžti ir per
jos jubiliejaus iškilmes, kad būtent
ji yra režisieriaus Eimunto Nekrošiaus – ir kaip asmenybės, ir kaip
reiškinio – meninio subrendimo bei
suklestėjimo lemiama aplinkybė ir
svarbiausia priežastis. Ji, kaip niekas
kitas, mokėjo beatodairiškai mylėti
kitų kūrėjų, savo mokinių, talentus,
jų labui aukoti savo meninį likimą
(čia jau kalbu apie Nekrošių), kurti
jiems ypatingas kūrybos sąlygas, ginti
svetimo talento kūrybinius principus.
Jeigu nebūtų buvę Tamulevičiūtės ir
jos veiksmingos meilės talentams, neturėtume ir Nekrošiaus, ir jo beribio
teatrinių įvaizdžių pasaulio. Manyčiau, tai dera pripažinti ir paminėti.
O Gabrėnaitė yra būtent tas
atvejis, kai kalbu apie Vezuvijų ir
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Niagarą scenoje. Bet tai – labai protingas, labai meistriškai pamatuotas,
konstruktyvus ugnikalnis ir krioklys.
Jos vaidybos įtaigos energija užlieja
visą sceną ligi pat viršutinių galerijų
bei slapčiausių scenos ir salės kertelių. Pasklandžiusi virš žemės, toji
jos energija smogia žiūrovams į jų
sąmonę ir sielą. Iš visų jos vaidmenų
ypač įsirėžė Antigonė, Peginė spektaklyje „Šaunuolis iš Vakarų pakrantės“, Arkadina Rusų dramos
teatro spektaklyje „Žuvėdra“, be
abejo, Ranevskaja „Vyšnių sode“ –
ir vienas jos dialogas (drauge su
Regimantu Adomaičiu) spektaklyje
„Aprengėjas“ apie aktoriaus profesijos efemeriškumą, bergždžią ir tuo
pat metu didžiai prasmingą likimą.
Spalio 6 d. mūsų teatro ir kino
žvaigždei aktoriui Juozui Budraičiui
sukanka 80... Teatre jam viskas prasidėjo nuo prieš 40 metų jo suvaidinto statytojo Solneso: nepamirštamas, ypatingas, kiek užsmaugtas
ir gergždžiantis, visiškai neteatrinis
ir tuo pat metu užburiantis jo balsas
ir padriki, tarsi pakilti dangun neįstengiančio paukščio, rankų judesiai...
Šalia Budraičio ir Gabrėnaitės autoriaus asmeninėje jubiliatų galerijoje – Vytautas Kernagis, kuriam šį
sezoną, t.y. gegužės 19 d., būtų sukakę 70 metų. Atmintis, patirtis ir
intuicija jį organiškai priskiria teatro
pasauliui. Čia pat atmintyje – Vytautas Grigolis, kuriam kovo 7-ąją
būtų sukakę 70, – jo tiesi nugara,
išdidžiai atkištas Ričardo III ortopedinis batas, skambus aidintis balsas ir be galo liūdnos mėlynos akys...
Sausio 15 d. sukaks 50 metų baleto
primai Eglei Špokaitei. Teatre jos
suvaidinta Dezdemona poroje su
Vladu Bagdonu-Otelu yra nepamirštamas šedevras. Tačiau atminty
tebegyvuoja beprotiškai virtuozinis
jos šokis iš Bizet-Ščedrino „Karmen
siuitos“, kai ji neakivaizdiniu būdu
susirungė su pačia Maja Pliseckaja,
ir nemanau, kad buvo už ją blankesnė... Lapkričio 2 d. 80 metų sukanka aktorei Reginai Kazlauskaitei.
Ji įsiminė ne tiek iš balsingų raliavimų, įsisupusi į didžiulę skarą, per
Povilo Mataičio folklorinio ansamblio koncertus, kiek energingos, gyvybingumu trykštančios jaunutės
raudonplaukės mergaitės vaidmeniu režisierės Irenos Bučienės diplominiame spektaklyje „Rudė“...
Gruodžio 29-ąją 75-eri sukaks
dramaturgui Sauliui Šalteniui, ant
kurio megztinio kadaise išmegzti
šuoliuojantys žirgai nušuoliavo į
roko miuziklą „Ugnies medžioklė
su varovais“, į „Škac, mirtie, visados
škac“, į „Duokiškio balades“ ir t.t.
Tegul skaitytojai nesistebi, kad
čia visi jubiliatai vardijami chaotiškai. Atminties archyve nėra ir negali
būti biurokratinės tvarkos. Gruodžio 10 d. bus 90 metų, kai gimė
fantastiškoji amžiną atilsį Irena Leonavičiūtė; atminty puikiai gyvuoja
jos virtuoziškai suvaidinta Poeto

Eglė Gabrėnaitė spektaklyje „Marti“

mylimoji spektaklyje „Čia nebus
mirties“. Vasario 7 d. savo 70-metį švęs
tobulos dikcijos ir idealaus galvos
skliauto aktorius Sigitas Račkys, itin
pasižymėjęs Lopachino vaidmeniu
spektaklyje „Vyšnių sodas“... Lapkričio 11 d. sukaks 60 metų Juozo
Miltinio teatro aktorei Ligitai Kondrotaitei, su kuria teko patirti bendro sceninio kūrybinio džiaugsmo
akimirkų...
Spalio 5 d. mūsų teatrologijos klasikui, anglų dramaturgijos, George’o
Bernardo Shaw ir Williamo Shakespeare’o žinovui Dovydui Judelevičiui sukaktų 95-eri (mirė 2020 09 23).
Prieš 45-erius metus jis kruopščiai
nagrinėjo Tamulevičiūtės aktorių
dešimtuko pirmuosius diplominius
„šekspyriškus“ vaidmenis... Balandžio 18 d. aktoriui Aleksandrui
Agarkovui, nepakartojamam klasikinės rusų literatūros tekstų (ypač
Puškino) sceniniam transliuotojui,
sukaks 60... Balandžio 26 d. neįtikėtino 60 metų jubiliejaus sulauks
beprotiškai jaunatviškas aktorius
ir bardas Gediminas Storpirštis...
Ryškaus talento kaunietei aktorei
Daivai Stubraitei gegužės 3 d. irgi
sukaks 60. Kitų metų rugpjūčio 3 d.
aktorei Renatai Vagnerytei-Jevdokimovai, buvusiai Rusų dramos
teatro žvaigždei ir vienai gražiausių Lietuvos teatro scenos moterų,
sukaks 80...
80 metų sausio 22 d. sukaks ir
drąsiai, ekstravagantiškai, iki šiol
Rusų dramos teatro scenoje vaidinančiai aktorei Tatjanai Genzel-Šolkovič. Gegužės 5 d. savo 70-ies metų
jubiliejų švęs ištikimas ir kruopštus
Šiaulių dramos teatro scenos darbštuolis, aktorius ir fotomenininkas
Juozas Bindokas. Gruodžio 15 d. aktoriui Jonui Braškiui bus 70. Legendiniam Don Kichotui iš Lamančos
Juozui Rygertui sausio 2 d. bus 85-eri,
o jo partnerio, Sančos vaidmens atlikėjo Jono Kavaliausko šimtmetis sukanka gruodžio 10-ąją. Laimos Štrimatytės, kuriai vasario 27 d. sukaks
75-eri, prieš 54-erius metus suvaidintos Džuljetos užburiantis, „murkiantis“ balsas ligi šiol skamba ausyse...
Spalio 16 d. baleto šokėjui Jonui
Katakinui būtų sukakę 70; gruodžio
3 d. – aktoriaus Balio Juškevičiaus
100-metis. Sausio 15 d. teatrologei ir
žurnalistei Vidai Savičiūnaitei būtų
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65-eri; spalio 17 d. šokėjui ir choreografui Elegijui Bukaičiui – 80; sausio 17 d. režisieriui Jurgiui Vytautui
Čibirui – 85-eri; vasario 2-ąją – aktorės, režisierės ir pedagogės Stefanijos Nosevičiūtės 95-metis. Jos dėka
dabar jau garsių poetų pirmuosius
eilėraščius iš jų debiutinių „pirmųjų knygučių“ mes, studentai aktoriai, skaitėme publikai dabartinėje
Prezidentūroje...
Kovo 19 d. aktorei Jūratei Brogaitei-Mikaliūnienei sukaks 60; kovo
27 d. legendinei Rusų dramos teatro
aktorei Tatjanai Majorovai-Kekelijai
būtų sukakę 80; kovo 30 d. aktorei
Kristinai Nijolei Gailiūtei-Sadukienei
būtų 85-eri. Balandžio 1 d. – poeto ir
dramaturgo amžiną atilsį Marcelijaus Martinaičio 85-metis. Balandžio 9 d. 70 metų sukaks aktorei
Ingridai Kilšauskaitei. Balandžio
14 d. 80 metų būtų sukakę aktorei
Dagnei Jakševičiūtei. Balandžio 15 d.
režisieriaus ir aktoriaus, amžiną atilsį
Mamerto Karklelio 90-metis, taip pat
90 metų nuo aktoriaus Antano Žeko
gimimo sukaks gegužės 17 d.
Gegužės 21 d. savo 60 metų jubiliejaus galėjo sulaukti Jaunimo
teatro aktorius Dalius Mertinas;
birželio 2 d. to paties teatro legendiniam garso operatoriui Petrui Asminavičiui būtų sukakę 70, tą pačią
dieną 80 metų būtų sukakę garsiosios Modrio Tenisono pantomimos
artistui, aktoriui Edgarui Savickiui.
Birželio 29 d. 60 metų sukaks aktorei Rasai Jakučionytei, rugpjūčio
13 d. tas pats jubiliejus laukia aktorės Eglės Čekuolytės, rugpjūčio
18 d. – aktoriaus Roberto Zimblio.
O liepos 10 d. minėsime Panevėžio ir Kauno scenų grando, garsaus
kino aktoriaus amžiną atilsį Algimanto Masiulio 90-metį.iii
Štai toks talentų ir jų jubiliejų paradas mūsų laukia šį sezoną. Štai jums ir
visa sezono perspektyva su tendencijomis. Kitokių ir būti negali.
i

Voldemaras Pansas (1920–1977) – žy-

mus estų teatro režisierius, aktorius ir
pedagogas.
ii

Taip yra todėl, kad teatriniai sezonai

skaičiuojami ne nuo metų pradžios, o nuo
rudens iki kitų metų pavasario.
iii

Duomenys paimti iš Lietuvos teatro

sąjungos duomenų bazės, kurią 1992 m. sukūrė šio straipsnio autorius.

7 psl.

Dailė

Ieškant, kas negražu

Vyganto Paukštės tapyba VDA galerijoje „Akademija“
Kristina Stančienė

Kadangi prieš atidarant Vyganto
Paukštės personalinę parodą teko
svečiuotis jo dirbtuvėje, galutinį
ekspozicijos vaizdą galėjau lyginti
su tuo, ką mačiau trumpoje naujausių darbų peržiūroje. Be to, šnekučiuojantis su tapytoju, paveikslai neišvengiamai „apaugo“ dialogo
nuotrupomis, autoriaus komentarais, dirbtuvės kvapais ir spalvomis,
o kai kurie motyvai pasirodė beturintys konkrečius prototipus iš šios
bohemiškos aplinkos. Tai stebino, nes
Paukštę visuomet įsivaizdavau kaip
šimtaprocentinį vizionierių, svajotoją, kuriam tikrovės, realios aplinkos
objektai visai nesvarbūs ir neįdomūs.
Šis, atrodytų, nereikšmingas atradimas vijo mintį, jog daug kas, buvę
taip įprasta ir atpažįstama ankstesnėje tapyboje, dabartiniame kūrybos etape pakito, susvyravo, gal
net ir visai išnyko. Tokia nuojauta,
pamenu, aplankė dar 2017 m. retrospektyvinėje tapytojo parodoje,
surengtoje VDA „Titaniko“ parodų
salėse. Tuometinę kismo kryptį sau
įvardinau taip: Paukštės herojai, jų
santykiai ir vaizduojamos scenos
tarsi smuktelėjo iš rojaus į skaistyklą – pasidarė šiek tiek „nuodėmingesni“, šiurkštesni. Meilūs, ironiški
jų šėliojimai tapo panašūs į įtemptas gaudynes, skaisčiose spalvų
dermėse ėmė rastis sunkiai apibūdinami rūdžių tonai, vaizdai darėsi
pabiri, fragmentiški. O šiandien
Paukštė, rodos, ėmėsi rimto, gilaus
savo tapybos „perkratymo“, ir leidžia
sau parodyti tai, kas ankstesnėje jo

kūrybos sistemoje, pasižymėjusioje natiurmortui, be to, žanro požiūriu
ypatingu pastovumu ir daugmaž Paukštė tapo figūrinę kompoziciją,
mažorine nuotaika (su švelnios iro- arba – peizažą su figūra, tačiau monijos elementais), galėjo atrodyti ne- ralas „memento mori“ akivaizdus,
išbaigta, nedarnu, „negražu“.
primenantis apie tuštybę, geismus ir
Taigi, kas šiandien „negražu“ klaidinantį žmogiškojo subjekto nePaukštės tapyboje? Retrospekty- mirtingumo pojūtį.
viai besižvalgydamas po savo tapyŠiam paveikslui giminingoje kombos lauką, jis vis dažniau įtraukia pozicijoje „Suokalbis“ (2019) yra ir
ką nors iš savo ankstyviausios kū- neįprastų kūrinio struktūros sprenrybos – tarkime, hiperrealistinius dimų – peizažą, kurio fone tapytojas
ar tikroviškus elementus. Štai kaip dažniausiai ir pasakoja savo istoripaveiksle „Lentynėlė“ (2020) ant jas, jis šįkart pridengia geltona plokšmedinės plokštumos išrikiuotos lyg tuma, kaip ekranu ar siena. Pirmame
ir kaukės, o gal net kažkokios nukirs- plane vaizduoja žiūrovui matomą
tos galvos, plazda melsva užuolaida, kaukolę ir mėsingą raudoną galvą,
kurios tikroviškai pavaizduotos klos- parimusią virš pirmosios viršugaltės primena kadaise menininką rim- vio. Stambus planas, tarsi į paveikslo
tai dominusią hiperrealistinę tapybos formatą netelpantys elementai, atrodo
manierą. Ne mažiau iškalbingos ir monumentaliai, į juos sąmoningai
galvos. Juk negyvėlių ar konkretes- sutelkiamas dėmesys. Gamtovaizdis
nių užuominų į mirusį kūną anksčiau susiaurėja iki nedidelio fragmento,
Paukštės tapyboje neaptikdavome... galbūt liudijančio, kad vykstantis
Akivaizdu, kad pasipildė, išsi- gyvųjų ir mirusiųjų sąmokslas yra
plėtė menininko kūrybos ikono- labai svarbus, lemiamas. Vaizduoti
grafija. Greta apibendrintos žmo- tik kūno ar daikto fragmentą, gabalą,
gaus figūros, kuri vis dar tebėra jo figūrą be galvos, kuri tarsi netyčia
paveikslų „talismanas“, dabar vis „netilpo“ paveiksle ,– tai Paukštei taip
dažnesnis kaukolės, gyvo ir negyvo pat pasidarė ypač svarbu.
Dar vienas, mano manymu, naukūno simbiozės motyvas. Kaukolė
paveiksluose tai rieda it akmuo, tai jas reiškinys jo tapyboje yra veikėjų
sklando ar kybo ore tarsi besvoris figūrų komponavimas. Kadaise subalionas ar glaustosi su gyvaisiais stingę maldoje, švelniai koketuokeistuose ritualuose, pasąmonės jantys, besivaikantys vienas kitą
vaizdiniuose. 2020 m. kompozici- bekraštėse gamtos erdvėse, dajoje „Balionai“ nuogutėlė žmogysta bar žmogeliai vis dažniau rikiuorankos judesiu lydi dangaus fone jasi į eiles, procesijas, eisenas. Fipakibusias, tamsiu kontūru apibrėž- gūrų, objektų slinktis horizontali:
tas kaukoles, lyg likimo ženklus ar maldininkai, piligrimai, sunkiai į
atsitiktinį regėjimą. Toks savotiš- aukštikalnes kopiančios žmogystos –
kas Paukštės vanitas... Čia nėra de- tai pavargusios, neramios būtybės,
gančios žvakės ar apverstos vyno tarsi ieškančios savo vietos neapitaurės, būdingų klasikiniam šio tipo brėžtame laike ir erdvėje. Jos neretai
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Vygantas Paukštė, „Priplaukė“. 2019 m.

apšviestos „mėnuliškais“ vakaro ar mėlynumo potėpiais, liūdnu augalu
ryškios ryto saulės blyksniais, sutei- kamputyje ir rezignacijoje sustingukiančiais tapybinei mizanscenai dar sia figūra aštriau ir radikaliau kalba
daugiau keistumo ar dramatizmo. apie individo gyvenamą realybę,
Be to, figūros naujausiose Paukštės kvestionuoja egzistencijos prasmės,
kompozicijose kartais visai išskysta, tikslo klausimus.
tarsi galutinai praranda kūniškumą
Atrodo, kad ir ką kalbėtum apie
arba, atvirkščiai, įgauna trikdančių naujausius Paukštės darbus, tarsi
individualių bruožų – juk bent kiek lazda vis pasiramsčiuoji į tvirtesnę,
detalesnė personažo charakteristika stabilesnę „senąją“ ar ankstesnę tapyPaukštės kūriniams ligi šiol nebuvo tojo kūrybą. Tačiau ši paroda liudija,
būdinga. Kaip ir eskiziškas, visiškai kad individualiais stereotipais lyg ir
nekonkretus, laisvas figūros vaizdi- tapę vaizdiniai pajudėjo, susvyravo.
nys, kuris netgi atrodo neužbaigtas, Kaip toje labiausiai žiniasklaidos nunenutapytas iki galo...
valkiotoje „tezėje“ apie postepideKasdienybės, buities pavidalai, ret- minę tikrovę: „Jau niekad negyvenkarčiais pasirodydavę ir ankstesnėse sime tokiame pasaulyje, koks buvo
drobėse, tampa ypač trivialūs, tra- iki šiol.“ Kaip taikytis su nauja tikrove,
gikomiški. Štai kad ir žmogus, ry- man regis, siūlo zoomorfiniai Paukšmantis greta klozeto, kurį meninin- tės paveikslų veikėjai – žirgai, milžikas su pasimėgavimu meistriškai niški kiškiai, besiporuojančios varištapo, perteikdamas šaltą, balkš- lės ir kur ne kur su jais sąveikaujantis
vai melsvą jo keraminio „kūno“ ats- žmogus. Tai ironiškos, o kartu ir visai
palvį. Manau, kad vienas nedauge- rimtos išlikimo strategijos – kliautis
lio „klasikinių“ Paukštės paveikslų, instinktais, nuojautomis, regėjimais ir
dvelkiančių aktualiu socialiniu bei atsitiktinumais. Bėk, nes būsi sugaupolitiniu kontekstu, yra „Suši valgy- tas, suvalgyk pirmas, arba suės tave.
tojas“ (2005), kuriame, kaip galima Suklaidink, tapk šešėliu, atspindžiu
numanyti, vaizduojamas šiuolaiki- vandenyje. Tyliai pasislėpęs žiūrėk,
nis personažas, valgantis madingą ką daro žvėrys. Gal tai padės išlikti.
maistą sovietinės žalios sienos fone.
Tačiau naujesnis darbas savo ledo Paroda veikia iki spalio 3 d.

Po paslapties skraiste

At k e lta i š 1 p s l .

boluoja audiniu užklota (lingvisti- Mariją, karalienę Viktoriją, ištiniai atitikmenys – klotis, kloti) sofa, kimąją Odisėjo žmoną Penelopę,
lempa, šventas paveikslas. Cituojant sutelkdama dėmesį į jų drabužių
šio darbo anotacijoje pasakytą au- fragmentus, draperijų linkius,
torės mintį, „audinys tapo objektu, ritmiką, jų svorį. Didingas Peneužklojančiu atmintį, patirtį ir ateitį lopės peplo fragmentas atrodo toks
[...] su viltimi sugrįžti“. Šis ciklas – gyvas, pulsuojantis, tarsi būtų ne iš
tarsi raktas į kitus parodos darbus, marmuro, o minkšto pliušo. Monikuriuos sieja dengimo audiniu, sau- kos gebėjimas per drabužio detalę,
gojimo ir slėpimo idėja, dažniausiai jo klostes pasakoti apie istorines
pristatoma įvairiais „tekstilės teksti- ir mitines asmenybes, kurti kelėje“ variantais. Kitaip tariant, Mo- liasluoksnes prasmes nuosekliai ją
nika Žaltė audžia tekstilę, įvairias atveda prie kito apibendrinimo lyjos apraiškas ir pavidalus: skraistę, gmens. Diptikas „Marija išskrenda
rūbą, dangalą, pakuotę, užtiesalą, iš žemės. Marija parskrenda į žemę“
kurie slepia ir saugo sakraliau- (2020) su virš jūros plevenančia
sius objektus arba plėtoja slėpimo skraiste ne tik pasakoja biblinę isfunkcijos keliamas asociacijas. Ko- toriją, bet ir kalba apie svajonę, vikie tekstilės įvaizdinimo atvejai vy- dinį polėkį, dvasinius troškimus.
rauja naujausiuose Monikos Žaltės
Audinys – užuolaida. Niekas kidarbuose?
tas taip nemasina pažvelgti į vidų,
Audinys – drabužis, drapana, kaip užuolaida. Kas slypi už kelių
skraistė. Tai bene dažniausias audi- užuolaidų sluoksnių kompozicinio interpretavimo atvejis Monikos joje „Kambarys“ (2020) iš ciklo
kūryboje. Audiniu autorė rengia ne „Uždengtas gyvenimas“? Pro jas iš
eilines moteris, bet Švč. Mergelę kambario nedrąsiai veriasi siauras
8 psl.

vaizdas į gatvę, simbolizuojantis savijautą, kurią dėl pasaulinės pandemijos, vienišumo ar vidinės izoliacijos išgyvena dažnas mūsų.
Audinys – apsauga. Jis saugo vasarai besiruošiančią apmuturiuotą
Atėnės statulą Versalio parke, rūpestingai apsupa architektūros statinį. „Sakramentas“ (2020) pribloškia optinio įspūdžio tikroviškumu.
Atsidūręs prieš jį išgyveni tą patį
jausmą kaip stovėdamas prieš sta- Ekspozicijos fragmentas
tybiniu tentu dengtą restauruojamą
sakralinį pastatą. Apsaugine „pa- tekstūros, trompe l’oeil (pranc. akies
kuote“ apjuosta Kauno Švč. Sakra- apgaulė) įspūdį.
mento bažnyčia atrodo taip realiai,
Audinys – kūnas, kūno audinys.
kad jauti ją dengiančio tento plaz- Šią interpretaciją galima pritaikyti
dėjimą vėjyje, jo sintetinę prigimtį, ir kitiems parodos darbams, tačiau
architektūrinių formų iškilumus ir geriausiai ji įkūnyta diptike „Kraujo
įlinkius. Darbas, kurio potekstė ap- upės tekės“ (2020), kuriame akimi
rėpia platų prasminį ir probleminį nematomas vidaus kraujagyslių tinlauką, be galo įdomus techniniu klas sulyginamas su kraujo upėmis,
požiūriu, polipropileno siūlų pa- vagojančiomis miestus, valstybes,
naudojimu. Jame autorė meistriš- žemynus, jos driekiasi tarsi raudoni
kai atskleidė žakardinio audimo ga- Ariadnės siūlai, galintys išvesti iš
limybes perteikti šviesos ir šešėlio, sudėtingiausios situacijos.

M . K . n u ot r .

Kalbėdama apie esminius žmogaus
gyvenimo dalykus, Monika Žaltė sujungia praeitį su dabartimi, tradiciją su
naujomis technologijomis ir modernybe. Ji niekada nesitenkino skaitmeninio žakardo gebėjimu atkurti tikslų
fotografinį vaizdą, siekė išnaudoti visas šios technikos teikiamas subtilybes,
kol pasiekė tokį lygį, kai žiūrėdamas į
kūrinį užmiršti jo sukūrimo techniką
ir įdėtas pastangas.
Paroda veikia iki spalio 3 d.
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Fotografija

Tamsa rotušėje

Remigijaus Treigio paroda „(Ne)matomas Vilnius“

Agnė Narušytė

Įdomu, kaip tyli, tamsi, elegiška
Remigijaus Treigio fotografija susikalbės su Vilniaus rotuše? Vieta,
kur kabo kandeliabrai, renginiams
tiesiami raudoni kilimai, o menas
patraukiamas į nuošales. Tiesa, eidami čia į parodas jau išmokome
erdvę suskliausti. Bet ar ne per
stipriai ji trukdys?
Trukdyti tai, žinoma, trukdo.
Bet Treigys – banalybės vertimo į
meną meistras. Rotušėje tai įvyksta
tiesiog mano akyse. Prašmatniais
laiptais (pro Aurelijos Maknytės
„Gamtos kabinetus“) užlipu į antrą
aukštą, kur kybo jo „Vilniaus dienoraščiai“. Pirmas įspūdis toks: ant
sienų punktyru iškabinti minimalizmo srovės atstovo kūriniai. Tik
juodi ar tamsiai pilki stačiakampiai baltuose rėmeliuose. Vienodi
lyg daugiabučio langai. Tik keletas
didesnių. Minimalistiniai stačiakampiai turėtų nieko nevaizduoti,
būti tik tuo, kuo yra mūsų akiai –
tamsiai pilkomis plokštumomis.
Bet priėjus prie kiekvienos Treigio
fotografijos, kiek pastovėjus, kažkas pradeda ryškėti. Šviesos rėžis.
Medinis veidas. Dar gilesnis patamsėjimas. Du balkšvus trikampius jungiantis juodas brūkšnys su
trimis skrituliukais. Primena Televizijos bokštą, bet kas tai? Pakeliu
akis. Tie du trikampiai – reljefinių
lubų ornamentų fragmentas. Tarp
jų pritvirtintas šviestuvas, kybantis priešais čia aptariamą fotografiją.
Nuleidžiu akis ir tas pats vaizdas
transformuojasi į vienspalvę plokštumą. Bet vaizdas ne plokščias, tiesiog jo gelmė nepriklauso trimatei
„tikrovei“.
Taigi „užsirašinėdamas“ Vilnių
Treigys kai ką nufotografavo ir rotušėje. Vilnius nėra šiam fotografui
savas miestas. Jis – vienas iš tų, kuriuos jis aplanko, kažką užfiksuoja
ir atspausdina ciklą. Tūkstantmečio
pradžioje Remigijus Treigys siuntė
pritemdytus „Laiškus iš Eken[es]o“,
bastėsi po statybininkų uždangstytą „21 dieną Berlyne“, praleido
praeities išsiilgusią „Paskutinę
dieną Venecijoje“. Neseniai parodose šmėkštelėjo vienintelė jo nufotografuota moteris – „Tamara iš
Graco“ (ir ta – tik plakate). „Septintoji gatvė“ rasta Niujorke, bet ji
gali būti nesvarbu kur, nes tai – judėjimo lėtąja mitinio miesto eiga
fotograma. 2007–2008 m. Treigys
pamėgino įsivaizduoti ir Vilnių
tarsi gelmėse skendintį „Miestą iš
atminties“. Na o kasdien, tarp kelionių, jo fotoaparatui visada pasiruošęs Klaipėdos kraštas – jos
lygumos, rūkai ir tyla. Visus tuos
svetimus ir savąjį miestus pridengusios baltos šiukšlytės tapo šio
fotografo skiriamuoju ženklu. Lyg
paties laiko sankaupos.

Dabar jau skaitmeniniu fotoaparatu kuriamame „Dienoraščių“ cikle nėra nė dulkelės, atspaudai švarūs. Toks buvo dar 2009 m.
fotografuotas „Šverino dienoraštis“ – susiskaidęs į trumpus tamsos
blyksnius. Vis dėlto Treigio matymas atpažįstamas. Ilgas žiūrėjimas, kai beveik nėra ką matyti, tik
savo būsenas, apsuptas pavidalų
nuojautomis (štai iš kur toji ne trimatė gelmė). Šiais metais kurdamas
naują ciklą „Vilniaus dienoraštis“ jis
vėl žvalgosi po miestą, į kurį kartais
tenka atvažiuoti tuos kiek daugiau
nei 300 kilometrų su reikalais, nors
kartais vienintelis reikalas – fotografija. Ypač šiemet, kai dėl pandemijos kiti miestai nutolo, liko tik
šis, mums per gerai žinomas, kad
jį pastebėtume.
Koks jis Treigio fotografijose?
Man, vilnietei, ir matytas, ir nematytas. Barokinių bažnyčių formų
išlankstymai, senųjų pastatų dekoras – tokie artimi, lyg prigludę prie
kūno, o gal dar giliau. Bet Treigys
visa tai pavertė juodų ir tamsiai
pilkų paviršių abstrakcijomis. To
senojo Vilniaus, po kurį vaikštome
kasdien – tik užuominos, tik linijos linkis, sužadinantis pasąmonėje
glūdintį vietos jausmą. Bet vietų
neįvardyčiau. Atrodo, šitame Vilniuje nebuvau. Gal todėl, kad Treigys čia atsiveža savo klaipėdietišką
prietemą, kai rudeninės miglos ir
debesys vos beįleidžia šviesą, palengva dingsta daiktų kontūrai.
Kai kurie netikėtai blyksteli, kaip
tas baltas „citybee“ automobiliuko
stogas ir metaliniai apvadai. Kai kur
tamsoje šmėkšo iš medžio išdrožti

Remigijus Treigys, iš ciklo „Vilniaus dienoraštis“. 2020 m.

šventieji – vieninteliai fotografo su- daugiau pamatai“. Tad ir dabar jis
tikti miesto gyventojai. Regis, jis vi- fotografuoja Vilnių užsibūdamas
siškai vienas klajoja po susapnuotą taip ilgai, kad mums kasdieniškose
miestą, tik pabaido paukščius, nors gatvės atsiveria lyg požemiai, kur
gal ten žiedai ar iš popieriaus iš- vaidenasi ir beveik niekas neužeina.
Toks dvilypis Vilnius matomas tik
lankstytos gervės.
Tamsa – šio fotografo objektas ir Treigiui, kurį vilioja „ta nematomoji
įrankis. Priešingas fotografijos – ra- pusė: kas už kadro“. Jo išgauta tamsa
šymo šviesa – tikslui. Treigys rašo dengia miesto kūną kaip patirties
tamsa, kad nuo objektų jį atskirtų nebuvimo tarpas, per kurį sunku
jos (kaip anksčiau – ribulių, dulkių) prasibrauti. Todėl Vilnius lieka užprisodrintas oras. Tamsa smelkiasi į gintas šiam pašaliniam stebėtojui,
akis, trukdo ką nors įžiūrėti. Bet fo- pasislėpusiam užkulisiuose kartu
tografas yra sakęs, kad jam „įdomu su šventųjų, knygelių, lempų bubūti tamsoje: kuo ilgiau sėdi, tuo taforija, nepanaudota šios dienos
spektakliui.
Už scenos – ar už kadro – atrasta
tamsa Treigio fotografijose bežiūrint tirštėja tarsi storų senamiesčio
sienų iškvepiamas istorijos užkratas: Gedimino sapno, miesto įkūrimo, gaisrų, karų, paradų ir atlaidų,
sukilimų, okupacijų ir išlaisvinimų,
Holokausto, modernizacijos, revoliucijos, paminklų griūties, perstatymų, ginčių dėl atminties, kasdienybės, pandemijos ir taip toliau.
Tiek visko sudeginusi tamsa gūdi,
bet fotografo iš kito miesto žvilgsnis ją prijaukina. Girdžiu: tamsa jau
džiazuoja, skamba.
Kai parodai rašytą anotaciją
(įtrauktą ir į šį tekstą) parodžiau
Treigiui, jis mane pavadino „fotografinių vaizdų įgarsintoja“. Taip
ir pasirašiau. Vertėjai nesuprato,
pavadino „garsinio takelio autore“ – pagal geriau suprantamą
kiną. Bet gal iš tiesų mano tekstai
yra ne meno kritika, o įgarsinimas,
tarsi kūrinio atlikimas kitu (kalbos) instrumentu. Kad suprasčiau,
turiu parašyti. Galbūt kam nors
tekstai atveria, kas akivaizdu, bet
paslėpta.
Tačiau šioms fotografijoms neRemigijus Treigys, iš ciklo „Vilniaus dienoraštis“. 2020 m.
reikia įgarsinimo – ryžęsis ilgėliau
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stabtelėti prie vaizdo žiūrovas viską
pajus pats. Apeis lyg tylos stacijas,
gydančias nuo pokylių šurmulio
(juk rotušės aplinka). Vaizdų ir
institucinio rėmo kontrastas verčia mane šalia tamsos ir gelmės įrašyti dar vieną sąvoką: tuštuma. Su ja
tarsi tiesiogiai asocijuojasi Treigio
fotografijų tamsa. Tačiau jo išžvalgytos kertės yra ne tuštumos, bet
pilnumos, netgi pilnatvės. Jos išnyra tuomet, kai vienišas klajones
mėgstančiam subjektui nebereikia
jokių tarpininkų. Nes objektas (šiuo
atveju miestas) nebesipriešina ir
prisileidžia fotografą (Susan Sontag
vadintą vaizdų medžiotoju) labai
arti. Arba kitaip: šis fotografas moka
sulaukti už banalios kasdienybės pasislėpusio vaizdo. Prisimenu, kad prieš
porą metų Agnės Jonkutės ir Remigijaus Treigio paroda taip ir vadinosi –
„Išlaukti vaizdai“. Laukimas net plokštumą užpildo laiko gyliu.
Panašiai tenka elgtis ir žiūrovui.
Taigi stoviu, akimis siurbiu iš Treigio fotografijų ateities pranašystes ir
pasąmonės sutirštinimus (tos užuolaidos vienoje nuotraukoje – tarsi
užtamsintas „Tvin Pykso“ raudonasis kambarys). Staiga atsitraukiu ir
apsidairau aplink. Kolonos, prabangos iliuzija ir vaizdą pro langą
į Vilnių uždarantys stendai „apie
rotušę“. Štai kur tuštuma. Treigys
rodo (tiems, kuriems menas nėra
papuošimas ar ekonominis rodiklis),
kur ir kaip žiūrėti, kad tuščias blizgesys virstų pilnatvės tamsa. Kaip susigrąžinti paviršiaus meistrų nusavintą
tikrovę. Kaip išgirsti jos slaptą skambesį ir jį užsirašyti, kad neišnyktų.
Paroda veikia iki spalio 19 d.
Vilniaus rotušė (Didžioji g. 31, Vilnius)
Dirba pirmadieniais–ketvirtadieniais 9–18 val.,
penktadieniais 9–17 val.

9 psl.

Kinas

Personažai supriešinami su tiesa apie save

Seanas Durkinas apie „Lizdą“
Lietuvos kino teatrai pradeda rodyti Seano Durkino filmą „Lizdas“ („The Nest“, D. Britanija,
Kanada, 2020). Vieni kritikai vadina „Lizdą“ siaubo kino dvasios
persmelkta stilinga šeimos drama
apie 9-ojo dešimtmečio Angliją,
kiti – žiauria satyra apie lyčių santykius, bet visi sutaria, kad tai itin
keistas filmas, kurio neįprastumas
atsiskleidžia po truputį. Pagrindinis
„Lizdo“ veikėjas verslininkas Roris
(Jude Law) įtikina žmoną amerikietę Alison (Carrie Coon) ir du
vaikus palikti patogų gyvenimą
JAV ir grįžti į jo tėvynę Angliją.
Patikėjęs būsima sėkme, Roris išsinuomoja seną dvarą, bet netrukus
džiugios jo viltys ima dužti... „Lizdas“ – antras pilnametražis Durkino
(g. 1981 m.) filmas. Jo debiutą – Sandanso kino festivalyje apdovanotą
juostą „Marta Marsė Mei Marlena“
(„Martha Marcy May Marlene“,
2011), pasakojimą apie iš sektos
pabėgusią jauną moterį, – prieš
aštuonerius metus rodė „Kino pavasaris“. Pateikiame režisieriaus interviu apie naująjį filmą fragmentus.
Tarp pirmojo ir antrojo Jūsų
filmų – devynerių metų pertrauka. Kodėl ji tokia ilga?

dvidešimties metų grįžau filmuoti
„Sautklifo“ ir tada užplūdo prisiminimai. Gerai prisimenu, kaip kraustėmės ir kaip neįtikėtinai skirtinga
viskas buvo. Dabar atvažiavęs iš
Niujorko į Londoną beveik nepajusi skirtumo, bet prieš trisdešimt
metų viskas buvo kitaip, tai buvo du
vienas į kitą nepanašūs miestai. Tad
„Lizdo“ idėja kilo iš apmąstymų apie
tą laiką. Pagalvojau apie filmą, kurio
tema – kraustymasis iš vienos šalies
į kitą 9-ajame dešimtmetyje. Pamaniau, kad toks kraustymasis gali būti
gera priežastis pakalbėti apie šeimą ir
iš naujo pažvelgti į 9-ojo dešimtmečio
kultūrą. Supratau, kad filmo siužeto
centre turi būti iš JAV į Angliją persikėlusi šeima ir kad tyrinėsiu šio persikėlimo poveikį jos nariams.
Gal galėtumėte truputį papasakoti apie savo šeimą, kodėl Jūsų tėvai taip dažnai
kraustėsi?
(Ilga pauzė.)
Jei nenorite, žinoma, nepasakokite.
Taip, ačiū. Trumpai tariant, mano
mama buvo anglų kalbos mokytoja,
o tėvas – verslininkas.

Vadinasi, „Lizdas“ – pirmiausia
Per tą laiką, pavyzdžiui, Angli- asmeninė istorija ir tik paskui –
joje nufilmavau keturių serijų mini Reaganas, Thatcher, japiai bei
serialą „Sautklifas“ („Southcliffe“). visa kita?
Tai buvo gana didelis darbas, užTaip, „Lizdas“ prasidėjo kaip astrukęs kelerius metus. Paskui ren- meninė istorija, tai vaikystės prisigiausi režisuoti dar porą filmų, bet minimai ir panašiai. Bet nuo viso
jie neįvyko. O nuo akimirkos, kai to perėjau prie 9-ojo dešimtmečio
sumaniau „Lizdą“, iki filmavimo vertybių. Tai buvo labai konkretus
pradžios praėjo ketveri metai. Štai istorinis momentas, kai Londone
taip. Galima paskaičiuoti...
susiliejo anglų ir amerikiečių rinkos ir anglų bei amerikiečių kulKaip suprantu, vaikystėje Jūs
tūros. Visus tai labai jaudino, nes
taip pat gyvenote Sario grafysamerikietiška svajonė pagaliau
tėje, kur vyksta filmo veiksmas? tapo eksporto produktu. Man reiVaikystėje dažnai krausčiausi. Gi- kėjo personažo, kuris įkūnytų šį
miau Kanadoje, bet jos visai neprisi- mentalitetą, šį vaizdinį, šią idėją
menu, vaikystę praleidau Anglijoje, „kuo daugiau, tuo geriau“. Norėjau,
paskui būdamas vienuolikos atsidū- kad šeimos problemų pagrindu
riau Niujorke, nuo tada ten nuolat filme taptų godumas. Ir kad žiūir gyvenau. Į Angliją pirmąkart po rovas pagalvotų apie tas vertybes

Kronika

Tiranos kino festivalyje
apdovanotas Roberto
Neveckos filmas
Roberto Neveckos filmas „Sniego
pastogė“ praėjusio penktadienio vakarą buvo paskelbtas Tarptautinio
Tiranos kino festivalio nugalėtoju.
Trumpo metražo animacinių filmų
konkurso žiuri nariai pabrėžė, kad
„dramatiška istorija, tamsus vizualinis pasaulis ir animacijos technika
išryškina gilius jausmus, baimes ir
sukelia šiurpą...“
Kino ir medijų centro „Meno
avilys“ prodiusuotos „Sniego pastogės“ premjera įvyko tarptautiniame Vilniaus filmų festivalyje
„Kino pavasaris“ kovo mėnesį,
prieš kelias savaites filmo kūrėjai
10 psl.

ir prisimintų, iš kur jos atsirado,
kodėl jos iki šiol mums būdingos,
ir gal paklaustų savęs: „Ar jos tikrai
mano?“
Juk tai labai angliškas siužetas:
istorija apie klases, privilegijas?
Matyt, taip. Nesijaučiu nei amerikietis, nei anglas, nei juo labiau
kanadietis. Gal tame, ką sukūriau,
savaip ir atsispindi ši transatlantinė
patirtis. Man buvo svarbus šis susiliejimas todėl, kad, vėl pasikartosiu, būtent nuo šio momento, kuris
rodomas filme, Anglija ir JAV vis
labiau supanašėjo.

Kadras iš filmo „Lizdas“

(juokiasi). Man regis, skyrybos tada „Lizdo“ struktūra primena siaubo
buvo mažiau paplitusios. Vienas iš filmą, klasikinę istoriją apie vaiNorėjau papasakoti istoriją, kuri Alison motyvų yra nebūti dukart duoklius, nors vaiduoklių filme ir
vyko praėjusioje epochoje, bet kuri išsiskyrusia moterimi. Šiandien jai nėra. Veikėjus kankina jų melaginga nuomonė apie save, įsisusišaukia su dabartimi: supran- tai nebūtinai rūpėtų.
vaizduojamos savojo „aš“ versitama, kad kartais tokia perspektyva
jos, kurios ir tampa nematomais
yra geriausias būdas pagalvoti apie Visai šiuolaikiškas man pasivaiduokliais.
dabartį. Vizualiniu požiūriu mūsų rodė pirmiausia Roris – ši pafilme juntamas retro, bet nenorėjau radoksali britų mito apie ameTai labai graži filmo analizė, ypač
pernelyg to akcentuoti, todėl pasi- rikietišką svajonę auka.
žodžiai apie tai, kad personažus
O dabar tiems žmonėms viskas
susiklostytų kitaip?

rinkau neseną praeitį, kad žiūrovas
nesiblaškytų ir nesvarstytų, kaip
viskas atrodė. Filmo ir kostiumų
dailininkams iškart pasakiau: kurdami filmus apie 9-ąjį dešimtmetį
kūrėjai dažniausiai labai tuo susižavi ir perdeda viską – pradedant
šukuosenomis ir baigiant kostiumais. Tačiau jei patyrinėtume medžiagą – ne populiariosios kultūros
artefaktus, o žmonių gatvėse fotografijas, filmuotus reportažus, paaiškėtų, kad beveik nematyti skirtumų, palyginus su šiuolaikiniais
kadrais. Mes net peržiūrėjome beveik visų filmavimo grupės narių
šeimos fotografijas. Jei jų kokybė
būtų geresnė, suvokti laiką galėtume
tik iš menkų fono detalių – iškabų,
automobilių. Todėl nusprendėme
retro stiliui pernelyg daug dėmesio neskirti.
O jei kalbėsime apie herojus...
Na, šiandien jie, matyt, geriau suprastų savo problemas. Gal jau būtų
pabendravę su psichoterapeutais

atsiėmė Specialųjį apdovanojimą medžiagos kadras po kadro įpiešia
animacijos ir videožaidimų festi- animaciją. „Dramatiškas film noir
apšvietimas ir aštrūs šešėliai buvo
valyje BLON.
Filme vaizduojama atšiauri žiema mano prioritetas nuo pat šio projekto
karo nuniokotame mieste. Trisde- pradžios. Šį įvaizdį išvystėme kartu
šimtmetis Kostas kartu su būriu ne- su operatoriumi Vytautu Pluku, – pripažįstamųjų gyvena apleistame bute. simena Nevecka. – Nesižaviu įprasta
Jis grumiasi ir dėl išgyvenimo, ir dėl rotoskopine animacija. Ypač tada, kai
truputėlio komforto. Nevecka (jis yra ji atrodo tarsi filtras, išlyginantis fotoir scenarijaus autorius) prisimena, grafinio vaizdo spalvas. Norėjau, kad
kad „Sniego pastogės“ idėja gimė „Sniego pastogė“ būtų labiau kaip ani2014-aisiais, po Maidano Ukrainoje ir macinis filmas, o ne realus gyvenimas.
Krymo aneksijos: „Staiga atmosfera Naudojome ryškų apšvietimą, „išdeLietuvoje tapo nyki, nes turime ilgą gintas“ akis, 12 kadrų per sekundę,
okupacijų ir teroro istoriją su mūsų kartais netikslų rotoskopavimą.“
didžiuoju kaimynu. Tai įkvėpė mane
Filme vaidina Justas Tertelis, Juosukurti istoriją apie susvetimėjusią zas Budraitis, Giedrius Kiela, Šarūpokario visuomenę ir tomis aplin- nas Puidokas, Judita Urnikytė, Vakybėmis tvyrantį savanaudiškumą.“ lerijus Jevsejevas. „Sniego pastogės“
„Sniego pastogei“ pasirinkta rotos- prodiuserė – Giedrė Burokaitė.
kopija – animacijos technika, kai animatorius ant jau nufilmuotos vaizdo „Meno avilio“ inf.

Todėl man buvo taip svarbu nors persekioja, kankina tai, kokius jie
vienoje scenoje (turiu galvoje epi- save mato, kokie nori būti! Labai
zodą, kai jis lanko Londono pakraš- gerai suformulavote „Lizdo“ esmę.
tyje gyvenančią motiną) sugrąžinti Beje, ši mintis tinka ne tik Roriui ir
Rorį ten, iš kur jis išėjo. Roris taip jo svajonėms apie sėkmę bei turtus.
susikaupęs į savo šaknų neigimą, Jo žmona taip pat kenčia dėl panašių
kad paprasčiausiai nepažįsta savęs. priežasčių. Juos abu užvaldė svajonės
Tai buvo pagrindinis, esminis perso- apie tai, kokie jie turi būti, – ir socianažo bruožas, kurį norėjau pabrėžti. linio statuso požiūriu, ir kaip šeima.
Bet tai prieštarauja jų prigimčiai. Jie
„Lizdas“ man priminė Tony
abu sutrikę. Filmo esmė ta, kad šie
Richardsono filmus.
personažai susiduria su svarbiausia,
Labai džiaugiuosi. Norėjau, kad bazine tiesa apie pačius save.
„Lizdas“ atrodytų kaip autentiškas
angliškas filmas. Žinoma, ne iki to- Juk nelaikote „Lizdo“ siaubo
kio laipsnio, kad stilizuočiau vaizdą, filmu?
Ne, ir mes sąmoningai taip neman svarbu buvo perteikti to laiko
reklamavome
„Lizdo“, kad nesupojūtį. Tarp tų kūrėjų, kurie mane
keltume
klaidingų
lūkesčių. „Lizlabiausiai įkvėpė, paminėčiau Alaną
das“
–
šeimos
drama.
Kita vertus,
Clarke’ą. Gal jis ir nekūrė filmų apie
naudojuosi
žanrinio
kino
instru„Lizde“ rodomą socialinę klasę, bet,
mentais,
kad
paryškinčiau
kai
kad ir kur filmuodavo, žvelgdavo
kuriuos
įspūdžius.
Dalis
veiksmo
į tai tarsi iš vidaus – galėjome pažvelgti į kurį nors Britanijos kam- vyksta baisiame name, ir tai man
leido parodyti šeimos narių izoliapelį ir pamatyti tiesą.
ciją, bet giliau į žanrą neįžengiant.
Jude’o Law filmuose dabar laTačiau didieji siaubo filmai visada
bai daug. Koks jo bruožas Jums mano atmintyje, nes jie yra tarp
buvo svarbiausias?
mano mėgstamiausių ir, žinoma,
Roris filme priima daug abejo- savaip mane veikia. Panašiai buvo
tinų sprendimų, tad man reikėjo ir su pirmuoju filmu, kuriame nauaktoriaus, kuris, nepaisant visko, dojau trilerio elementus, bet jis taip
išliktų žavus, šiltas ir mylintis, kad ir netapo tikru trileriu.
su šiuo herojumi liktume iki pat
pabaigos. Jude’as tai turi. Žinoma, Kodėl siaubo filmai mums dair gyvenime jis labai dosnus, atvi- bar tokie svarbūs?
Manyje esantis pesimistas sako,
ras žmogus. Pirmas klausimas, kuri
kad
siaubo filmai tiesiog gerai parsau uždavėme pradėję dirbti, – kaip
duodami,
todėl studijos į juos invespasiekti, kad, nepaisant Rorio potuoja
(juokiasi).
Bet manyje esantis
elgių, jaustume, jog tai mylintis ir
sinefilas
sako,
kad
iš visų menų nė
rūpestingas žmogus. Tai nebūtinai
vienas
nemoka
bauginti
taip, kaip
turi pajusti visi žiūrovai, juk tikrai
kinematografas.
Žmonėms
patinka
atsiras tokių, kuriems Roris atrodys
išsigąsti.
Mano
dukteriai
ketveri,
ji
apgailėtinas ar net pabaisa. Bet madievina
baisias
istorijas,
ir
aš
toks
nau, kad, nepaisant visų demoniškų
bruožų, jame išliko žmogiškumo, ir buvau. Žmogui tai natūralu.
tai didelis Jude’o nuopelnas. Tai jo
žmogiškumas, kurį jis skolina savo Parengė K. R.
personažui.
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Kinas

Kino pėdsakai regiono kultūros istorijoje

Lina Kaminskaitė-Jančorienė apie kino Tauragės regione tyrimus
Kino istorikė Lina Kaminskaitė-Jan- Galėtumėte išskirti kokią įsičorienė kartu su bendraminčiais mintiną istoriją?
pradėjo naują projektą. Tiriama, koTauragėje susipažinome su 94-erių
kią vietą sovietmečiu kinas užėmė metų Voldemaru Vidru. Jis tris dežmonių kasdienybėje, kokį vaidmenį šimtmečius rodė filmus! Sovietmejis atliko istorijoje ir kokių pėdsakų čiu buvo atsakingas už dešimtis
paliko. Tyrimas vyksta Tauragės, kino rodymo vietų, kino repertuJurbarko, Šilalės ir Skaudvilės mies- arą, kino darbuotojus. Jis ir kartu
tuose bei rajonuose.
su juo dirbusios kino mechanikės
Ona Paulauskienė bei Nijolė NorKokie šio tyrimo tikslai?
vaišienė sakė, kad Tauragėje paskuTyrimas apima Tauragės aps- tiniais sovietmečio dešimtmečiais
kritį ir keturis jos miestus: Tau- dauguma kino mechanikų buvo
ragę, Jurbarką, Šilalę, Skaudvilę ir moterys. Jos rinkosi kino mechaaplinkinius miestelius bei kaimus. niko darbą kaip papildomą galiRenkame medžiagą apie kino ar- mybę užsidirbti. Seansai dažniauchyvus, žiūrovų auditoriją (kalba- siai vykdavo vakarais, tad dieną
mės su vietos gyventojais) ir erdves, galėjo nudirbti kitus darbus, o vakuriose buvo rodomi filmai. Aiš- kare rodyti filmus. Vienoms tai būta
kinamės, kokią vietą kinas užėmė sunkaus darbo (spaudė planas, reižmonių kasdienybėje. Renkant sa- kėjo kilnoti sunkias metalines filmų
kytinę istoriją mums įdomu, kaip dėžes, nuolat trūkinėdamo juostos),
atsimenamas kinas. Mūsų požiū- kitoms – smagi galimybė suburti
ris – tarpdalykinis, į kiną žiūrime kaimo bendruomenę.
Visi sutikti žmonės buvo be galo
kaip į reiškinį, laisvalaikio dalį, taip
pat ir per miesto, kultūros istorijos, laimingi, galėdami papasakoti apie
architektūros, fotografijos prizmę. savo darbą. Apskritai žmonės, kuTarp mūsų yra žurnalistė, istorikė, riuos sutikome, buvo maloniai nukino kultūros tyrėjas, antropologė ir stebinti, kad mums rūpi jų profekultūros istorikė – iš viso esame šeši. sija ar jų kino žiūrėjimo patirtys. Tai
Lietuva, kaip ir visos šalys, išgyveno tik liudija mūsų tyrimą grindžiančią
kino žiūrėjimo bei rodymo aukso mintį, kad kinas buvo svarbi gyveamžių. Mums įdomu, ar šiandien nimo dalis. Mano kolegas nuolat stedar galime apčiuopti jo pėdsakus.
bina, kad ne tik miesteliuose, bet ir
kiekviename kaime galima sutikti
Kodėl būtent Tauragė ir jos
žmonių, dirbusių kine, stebina anuoapylinkės?
metinės kino rodymo apimtys.
Rinktis Tauragės apskritį pasufleravo keletas aplinkybių. Viena jų – Sovietmečiu būta ir kino mėKultūros tarybos tyrimas, kuriame gėjų būrelių. Kaip ir kur jei
kultūros pasiekiamumo rodikliai būrėsi?

Tauragės apskrityje nurodyti kaip
Greta gamyklų ir įvairių instituprasčiausi. Tad rinkomės tą regioną, cijų būrėsi kino mėgėjai. Jie kūrė filkuriam kultūrinė veikla reikalin- mus apie savo kasdienybę, tuo pagiausia. Antra, Tauragės apskritis čiu metu atliko ir dokumentavimo,
atliepia turtingą pakraščių istoriją – archyvavimo, fiksavimo funkciją,
čia keitėsi imperinės, valstybinės ri- bet mėgėjiški filmai buvo ir savibos, buvo intensyvi kultūrinė, poli- raiškos forma. Nors institucijų netinė, ekonominė dinamika. Trečia, beliko, žmonės iki šiol saugo savo
tai apskritis, kurioje nėra nė vieno sukurtus filmus.
išlikusio ir veikiančio kino teatro.
Pavyzdžiui, senosios technikos
Norėdami pasižiūrėti filmą, žmo- muziejų Smalininkuose įkūręs
nės važiuoja šimtą kilometrų: tie, Justinas Stonys taip pat kūrė mėkurie gyvena arčiau Kauno – į gėjiškus filmus, bendravo su kino
Kauną, kurie arčiau Klaipėdos – į kritiku Skirmantu Valiuliu. StoKlaipėdą. Mus domina, kas tai lėmė nys iki šiol specialiuose skysčiuose
ir apskritai kaip tokiame kontekste saugo didžiulį savo filmų archyvą.
formuojasi kino kultūra ir žmonių Jo muziejuje saugoma nemenka
laisvalaikis.
kino technikos kolekcija, taip pat
ir „Lietuvos“ kino teatro Vilniuje
Kaip ieškote respondentų?
technika, buvusio lauko kino ir „auPirmiausia ieškome kultūros įs- tokino“ projekcinės sistemos.
taigų, su kuriomis galėtume bendradarbiauti, tada sužinome, ko- Ką filmuodavo kino mėgėjai –
kie žmonės aktyviausi ir kas galėtų šventes, šeimos įvykius? Ką ranmums padėti. Paskui viskas klojasi date išlikusiuose archyvuose?
natūraliai – susitinki su vienu žnogumi, jis nukreipia pas kitą. Dabar
jau yra įvykusios keturios ekspedicijos. Mus maloniai ir netikėtai
nustebino informacijos kiekis: jau
turime tiek daug ir tokios įdomios
informacijos, kad nebespėjame jos
apdoroti.

kaimynams. Kinas vienijo ne tik
sūnų ir tėvą, bet ir kaimynus, bendruomenę: visi ištempdavo paklodę
gatvėje, čia ir vykdavo tų filmų
premjeros. Būtent ši archyvinė medžiaga dabar yra perduota Lietuvos
centriniam archyvui skaitmeninti. Šis
atvejis unikalus, nes kamera įsigyta
šeimos, o ne kokios nors institucijos
iniciatyva. Ir ne bet kur, o Sovetske,
kuris šiam kraštui buvo ypatingas,
nes ten buvo galima įsigyti tada deficitinių gėrybių Apie tai prisiminė ne
vienas mūsų kalbintas žmogus.
7-asis dešimtmetis, regis, buvo tikras
technikos įsiveržimo metas...
Taip, kinas neatsiejamas nuo
technikos ir jos kaitos. Kino mechanikas Jonas Vėberis tris dešimtmečius dirbo kine, o jo atsiminimai
apima veik pusę praėjusio amžiaus.
Jo mama dirbo dvare. Vėberis prisimena, kad čia kaimiečiams buvo
surengta žemės ūkio mokomojo
filmo peržiūra, o ant ištemptos paklodės pamatytus vaizdus aiškino
iš miesto atvykęs agronomas. Tačiau paklaustas, kaip kinas atėjo
į jo gyvenimą, Vėberis labiau akcentavo savo karo metų patirtį, kai
su tėvais gyveno Vokietijoje. Čia
pirmą kartą ėjimas į kiną tapo neatsiejama kasdienybės dalimi. Pokariu jis jautėsi itin modernus, „kietas“, nes žinojo ir galėjo papasakoti
apie kino filmus, kurių jų kaime dar
niekas nebuvo matęs. Jo patirtis yra
kiek išskirtinė, bet kartu rodo regiono specifiką, socialinį mobilumą,
grįstą vokiškuoju tapatumu. Šis
pasakojimas puikiai iliustruoja ir
miesto bei kaimo takoskyrą, kokia
skirtinga buvo miestiečių ir kaimo
gyventojų patirtis. Tik sovietmečiu
kinas tapo prieinamas daugumai
gyventojų, todėl ne vienas mūsų
kalbintas žmogus atsimena tai kaip
masinę pramogą, daugelio lankomą.
Gal tarp jaunesnių atsiranda
norinčiųjų dalintis senelių ar
tėvų sukaupta medžiaga, prisiminimais, susijusiais su kino
patyrimu?

Kino teatras „Aušra“ Šilalėje, 1970 m. Fotografija saugoma V. Statkevičiaus muziejuje

rodžiusi filmus, o su videotekomis negatyvus, kuriuos jam atidavė ilformavosi kitos žiūrėjimo patirtys gametis kino teatro „Garsas“ direk– peržiūros namuose, susijusios su torius. Šios fotografijos unikalios,
nelegaliu rodymu, kontrabanda. nes daugumos sovietmečiu veikuVerta pamąstyti ir apie videožaidi- sių kino teatrų archyvai neišlikę.
mus, kurie taip pat masino jaunimą.
Tad Tauragė puikiai simbolizuoja Kaip ketinate pristatyti šį protechnologijų kaitą, kai keitėsi kino jektą visuomenei?
rodymo būdai ir pačios audiovizuaMąstome apie kelias galimybes,
linės medijos. Beje, Tauragėje buvo ypač apie tuos būdus, kurie labiau
įkurta ir pirmoji nepriklausoma te- įtrauktų ir vietos bendruomenes.
Nesinorėtų, kad tyrimas rodytų
levizija Lietuvoje. Neįtikėtina!
tik mūsų požiūrį, norėtųsi labiau
Žinau, kad tyrėjus domina ir
įtraukti vietos gyventojus, geriausiai
architektūra. Ar randate išlipažįstančius savo aplinką, regioną.
kusių kino teatrų pastatų?
Norėtume rezultatą sukurti kartu.
Kino teatrai – miestų kultūros Jau dabar glaudžiai bendradarbiaudalis. Sovietmečiu kino prieina- jame, bet siekiame, kad tas bendramumas buvo didelis, tačiau dažnai darbiavimas būtų grįstas dialogu.
kinas buvo rodomas mokyklose,
bažnyčiose, dvaruose, po atviru Kaip Jums gimė idėja pradangumi, kultūros namuose ar ki- dėti būtent tokį tyrimą, kas jį
tose erdvėse, nes kino teatrų buvo paskatino?
per mažai, kad patenkintų žiūrėjimo poreikį.
Miestuose įdomu matyti, kaip laikui bėgant keitėsi kino erdvės, kokios
buvo tada, kuo yra virtusios dabar.
Tauragės apskrityje visi kino teatrai
pakeitė savo pirmines funkcijas. Šilalėje kino teatras tapo muziejumi, o
Tauragėje bei Jurbarke – banku. Kodėl tiek daug kino teatrų neišliko iki
mūsų dienų? Pastatai buvo statomi
centrinėse miestų vietose, gyventojams patogiose trajektorijose. Po
1992 m. pastatai perduoti savivaldoms, miestams jie tapo pelningais
objektais, todėl dauguma jų buvo
parduoti.

Atsiranda. Daugiausia dėmesio
skiriame vyriausiai kartai, tačiau
atsiminimuose susitinka skirtingų
kartų patirtys. Pavyzdžiui, Tauragės
muziejaus darbuotojas Darius Ki- Ar pavyksta rasti vaizdinės
niulis mums ne tik papasakojo apie medžiagos, fotografijų?
Ir taip, ir ne. Bet koks tyrimas pilpirmąsias videotekas ir videožainas
ir atradimų, ir praradimų. Sudimų salonus, bet ir surengė ekskuržinojome,
kad vieno svarbiausių
siją po Tauragės miesto erdves, rodė
Tauragės
apskrities
fotografų, kuris
laisvalaikio trajektorijas, kuriose
kirtosi kinas, žaidimai, televizija. dirbo ir periodiniuose leidiniuose,
Tai, ką jie fiksavo kino juostoje, Labai įdomūs penkiasdešimtme- todėl galima manyti, kad užfiksavo
priklausė nuo to, ar filmai buvo čių pasakojimai apie tai, kaip nyko daug kasdienybės epizodų, archyskirti viešai (kino mėgėjų), ar as- kino rodymas ir kino teatrai. Vy- vas neišliko. Tačiau esame nusimeninei peržiūrai. Tauragėje vie- resnieji atsimena, kad į kiną eidavo teikę optimistiškai, nes atradimai
nas žmogus pasakojo, kad jo tėtis kaip į socialinę erdvę, kur galima užklumpa netikėčiausiomis aplinSovetske (Tilžėje) nusipirko kamerą pabendrauti su kaimynais. Paskui kybėmis. Tuo teko įsitikinti pernai
ir jie kartu filmuodavo šeimos šven- kine žmonės ėmė lankytis vis van- Panevėžyje, kai kino mechanikas
tes, laisvalaikį, o paskui rodydavo giau, nes atsirado televizija, taip pat perdavė kino teatro fotografijų
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Pastaruosius ketverius metus
daug keliavau ir mokiausi. Pamačiau daug įkvepiančių pavyzdžių,
kai kino tyrimai pirmauja kultūros,
medijų tyrimuose. Įkvėpė pavyzdžiai, taikantys tarpdalykinį, eksperimentinį požiūrį bei metodus.
Viena iš šio tyrimo įkvėpėjų – Judith
Thissen, savo tyrimuose taikanti socialinės kino istorijos požiūrį. Pernai
dirbdama Utrechto universitete turėjau unikalią galimybę jai pristatyti
Lietuvos, Baltijos šalių kontekstą. Šiai
vienai svarbiausių Naujosios kino istorijos krypties istorikių tai buvo visiškai nauja, labai įdomu, nes čia susikerta ir Vakarų pasauliui nežinomi
kultūriniai, modernizacijos procesai, kurių transformaciją liudija kinas. Pokalbiai su Thissen tik stiprino
mintį, kad Lietuvoje apstu kino istorijos spragų, o kartu ir galimybių tirti.
Pavyzdžiui, kino ir audiovizualinių
medijų Lietuvoje dar niekas nėra tyręs iš regioninės perspektyvos, juk
dažniausiai mūsų žvilgsnis telkiasi į
galios centrus, bet ne į regionus. Todėl prieš metus Utrechte pagalvojau:
reikia imtis! Liko surasti bendraminčių ir išteklių.
Kalbėjosi Brigita Kulbytė
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Kinas

Holivudas niekada nemiršta

Nauji filmai – „Antebellum: išrinktoji“
Gediminas Kukta

Internautai piktinasi, kad režisieriai žadėjo siaubą (net ant plakato
buvo užrašyta), bet ekrane – nieko
panašaus. Neišsipildę žiūrovų lūkesčiai, žinoma, nesmagus dalykas, bet dar nesmagiau, kad mažai kam užkliuvo paviršutiniškas
kūrėjų požiūris į rasizmo temą, o
dar tiksliau – primityvios paralelės
tarp JAV praeities ir dabarties. Ir
būtent tai – tikrasis su šiuo filmu
susijęs siaubas.
„Antebellum: išrinktoji“ („Antebellum“, JAV, 2020) prasideda kaip
tradicinis pasakojimas apie vergovę:
kažkuri iš pietinių valstijų, didelis
baltas vergvaldžių namas, medvilnės plantacijos, nugaras lenkiantys
juodaodžiai, žiaurūs prižiūrėtojai.
Viena iš vergių yra ir pagrindinė
veikėja Veronika (Janelle Monáe),
iš kurios, kaip greitai suprasime,
laukiama ženklo, kada pagaliau
bus galima sukilti ir pasipriešinti
neteisybei. Bet ji nesiryžta, laukia
tinkamo momento. Greitai supranti,
kad kažkas čia ne taip, o kai Veronika
galiausiai atsibunda dabartyje, tampa
aišku – viskas tebuvo blogas sapnas.

Žinoma, kūrėjai mus apgaus dar ne
kartą, bet kol kas suprantame, kad
Veronika iš tikrųjų yra emancipuota
šiuolaikinė moteris ir sėkmės lydima
rašytoja. Ji televizijose aršiai kritikuoja rasinę ir lyčių nelygybę, o konferencijose pasisako už juodaodžių
moterų teises ir didesnį įtraukimą į
visuomenę. Žodžiu, yra simbolis tokio personažo, kokio reikėjo pernelyg ilgai vyriškam ir baltam buvusiam
Holivudui. Sakytume, savalaikis.
Tačiau kad ir kokios geros būtų
režisierių Gerardo Busho ir Christopherio Renzo intencijos prabilti
apie Jungtinėse Amerikos Valstijose niekur nedingusį, o pastaruoju
metu tik stiprėjantį rasizmą, kad ir
kiek siužetinių „tvistų“ jie sugalvotų, nuo to filmas netampa geresnis. Jo pagrindinę mintį galima suskliausti į vieną ar du sakinius, bet
netgi ir šį veiksmą už mus padaro
patys kūrėjai, juodame pradžios
kadre užrašę Williamo Faulknerio
žodžius: „Praeitis niekada nemiršta.
Tai net nėra praeitis.“
Todėl žiūrovui lieka stebėti, kaip
ši viena mintis apie besikartojančią istoriją yra ištęsiama per ilgiau
nei pusantros valandos ir ramstoma lozunginiais monologais bei

vizualinėmis klišėmis. Čia nėra
nieko, kas neleistų autorių suprasti
klaidingai, todėl nuo pat pradžios
toliau iliustracijos nepajudama.
Aišku, kūrėjai, nė neabejoju,
manė kuriantys kažką išties revoliucinga, kas pagaliau apnuogins
tiesą ir privers žiūrovą susimąstyti.
Jie galbūt net įsivaizdavo, kad kuria kažką politiška, antitrampiška,
maža to – kad imasi pokyčių net
pačioje kino industrijoje.
Tačiau mes juk suprantame, kad
neužtenka pakeisti pagrindinio
herojaus lyties ar odos spalvos, jog
kine įvyktų realios permainos ly- „Antebellum: išrinktoji“
gybės ir įvairovės srityje. Kad šalia
viso to būtina laužyti tradicinį ho- sumano apiplėšti banką ar valdyti Vagabon) jaudinančios dainos lydilivudinį pasakojimą, ieškoti nau- erdvėlaivį. Taip kūrėjai mano ati- mas, sulėtintas ir efektingas „Antejos kino kalbos, išsivaduoti iš su- taisantys žalą ir suteikiantys mote- bellum“ finalas su žirgu jojančia ir
stabarėjusių struktūrų, įvaizdžių, rims balsą, gal net kuriantys tikrai už nugaros išsižiojusius Konfederametaforų.
feministinį reginį, bet nemato, kad cijos karininkus paliekančia pagrinBet atrodo, kad režisieriai, o tą daro priemonėmis, kurias įtvir- dine heroje nėra apmąstymų apie
pirmiausia prodiuseriai, giliai ne- tino būtent vyrai (režisieriai, sce- sudėtingą JAV istoriją kulminacija
kapsto ir pokyčius įsivaizduoja naristai, operatoriai, prodiuseriai). ar naujos herojės Holivude užgivieną elementą keisdami kitu. To- Pokytis tokiais atvejais gali būti iš- mimas, o tik rėksmingas plakatas
dėl pastaruoju metu geometrine reikštas tik procentais ant popie- be gilesnio turinio. Norint pamaprogresija daugėja filmų bei seri- riaus, o ne vidinėmis industrijos tyti (prisiminti), ką išties įdomaus
alų, kuriuose moterys ima ginklą transformacijomis ar tuo labiau su- galima nuveikti su vergijos tema
į rankas ir keršija vyriškajai pa- vokimo slinktimis žiūrovų galvose. šiuolaikiniame kine, geriau žiūrėti
dermei, įgauna antgamtinių galių
Todėl ir juodaodės atlikėjos Quentino Tarantino „Ištrūkusį
ir supermeniškai gelbėja pasaulį, Laetitios Tamko (pseudonimas Džango“.

Rodo TV

Žirmūnų titanė ir kitos
staigmenos
Šeštadienio rytą pašto dėžutėje radau reklaminį leidinį „Žirmūnų
balsas“. Pasirodo, taip reklamuojasi
Seimo narė, kurią maniau esant bebalsę ir bežodę – tipišką lietuvių politikos nykumo įsikūnijimą, mat per
visus tuos metus, kai ji Seime, nepastebėjau pasisakant ar pristatant
kokią įsimenančią iniciatyvą, nors
būdamas mizantropas gana daž„Aušros pažadas“
nai žiūriu Seimo televiziją. Pavartęs „Žirmūnų balsą“ sužinojau, kad rengiasi pastatyti lengvosios atleponią, kuri į didžiąją politiką atėjo, tikos maniežą, atnaujinti Kareiregis, padirbėjusi garsiausio Lietu- vių gatvę bei krepšinio aikštelę,
voje anūko padėjėja, remia ir Aušra rekonstruoti gimnazijos stadioną
Maldeikienė, ir šuo Žuvėdra – net ke- bei Neries pakrantę ir įgyvendinti
turios pastarojo fotografijos, papil- dar daugiau panašių darbų. Įdomu,
dytos sacharininiu komentaru, turi kaip šiuos planus vertina tuos darbyloti politikės meilę gyvūnams. bus atliekanti Vilniaus savivaldybė.
Deja, bijau, kad nesužinosime, ką Spėju, kad labai džiaugiasi.
Žuvėdra (taip pat ir Maldeikienė)
Panašių titanų į Seimą veržiasi
mano iš tikrųjų, bet juk popieriuje ne vienas ir ne dešimtys. Užtenka
išspausdinta reklama pirmiausia pasižiūrėti nors kelias LRT rengiaskirta senukams, kuriuos, politikės mas kandidatų diskusijas ir apims
nuomone, turi dominti gyvūnai ir tikras, nors žodžiais ir sunkiai apsasveikata. Keista, bet primityvaus komas, siaubas. Visi tie abiejų lyčių
nacionalizmo nebesigėdijančios homofobai, nacionalistai, beraščiai,
partijos atstovės pažadai stulbi- demagogai, davatkos ir apsimetėnamai primena sovietinę retoriką: liai šeimos vertybių gynėjai, profe„Gerinsime medicinos darbuotojų soriais tituluojami nemokšos kelia
ir rezidentų darbo sąlygas“, „Įgy- daug didesnę ir realesnę grėsmę
vendinsime Lietuvos superligoni- nei Astravo elektrinė. Šie klounai
nės projektą (...)“ ir t.t. Vis dėlto la- jau nebejuokingi ir labiau primena
biausiai nustebino leidinio atvartas, siaubo filmų personažus. Negaliu
kuriame aiškinama, kaip pasikeis sakyti, kad jų nesisaugau: nedalyŽirmūnai, t.y. kaip juos pakeis po- vauju socialinių tinklų „gyvenime“,
litikė, jei vėl atsidurs Seime. Pasi- juolab vengiu komercinių televirodo, titaniškomis pastangomis ji zijų laidų ir kartais net pagalvoju,
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kad aplink susikūriau pakankamai
saugią erdvę. Bet užtenka panašių
debatų, kad pasijusčiau išvoliotas
purve. Panašiai kaip daugiau nei
prieš šimtą metų laiške Ivanui Turgenevui rašė Gustave’as Flaubert’as:
„Visada norėjau gyventi dramblio
kaulo bokšte, bet mėšlo banga tokia stipri, kad gali jį sugriauti.“
Žinoma, kiekvienas savaip įsivaizduoja ramią vietą, kur galima
pasislėpti nuo pasaulio. Martino
McDonagho filmo „Reikalai Briugėje“ (LRT, šįvakar, spalio 2 d., 22.55)
veikėjai – samdomi žudikai Rėjus
(Colin Farrell) ir Kenas (Brendan
Gleeson) – gauna įsakymą vykti į
Briugę. Kalėdų išvakarės kanalais ir
muziejais garsėjančiame mieste gali
būti tikra dovana, bet gangsteriams
tai nelabai rūpi, nes iš tikrųjų jie
yra patekę į situaciją, kai sprendžiamas jų likimas. Ši debiutinė anglų
dramaturgo Martino McDonagh
juodoji komedija pelnė režisieriui
pripažinimą. Kai jau atrodo, kad
viskas aišku, staiga pasineri į pačią

tikriausią dramą, ir tai ne vienintelė
šio filmo staigmena.
Kad gyvenimas pilnas staigmenų,
manau, nereikia aiškinti. Prancūzų
režisierius Thomas Gilou filme
„Viktoras“ (LRT, 4 d. 21.30) rodo
aštuoniasdešimt penkerių eruditą
Viktorą (Pierre Richard), kuriam
kilo grėsmė būti iškeldintam iš buto.
Senukas niekam nerūpi, ir tik jauna
kaimynė Alisa sugalvos būdą, kaip
išspręsti Viktoro problemą. Ji dirba
stažuotoja prancūziškame „Žmonių“ variante ir įtikina redakciją surengti konkursą. Jo laimėtojai galės
priimti Viktorą pasisvečiuoti...
Iš Vilniaus kilęs prancūzų rašytojas Romainas Gary (1914–1980) buvo
Pasipriešinimo judėjimo dalyvis, keliautojas, diplomatas, generolo de
Gaulle’io ir gražiausių moterų draugas. Manau, svarbiausia, kad jo kūrinys buvo ne knygos, o biografija,
primenanti romaną. Gary visą gyvenimą mėgo mistifikacijas. Šį talentą
jis paveldėjo iš motinos – provincijos aktorės, įteigusios sūnui, kad jis
yra nebyliojo kino žvaigždės Ivano
Mozžuchino sūnus. Motina ir tapo
autobiografinės knygos „Aušros
pažadas“ heroje. TV1 (4 d. 21 val.)
parodys jos ekranizaciją, kurią sukūrė Ericas Barbier. Šio režisieriaus
neapkaltinsi nepagarba literatūros
kūriniui: jis nuoširdžiai kuria gana
grėmėzdišką epinį pasakojimą, kurio veiksmas iš Vilniaus (beje, filmuoto Budapešte) persikelia į Nicą,
iš ten į Afriką, Prancūzijos šiaurę,
Londoną, o viską įrėmina scenos
Meksikoje, kur Gary žmona skaito
„Aušros pažado“ rankraštį. Bet vis
dėlto svarbiausia filme – motinos

(gana autoironiška Charlotte Gainsbourg) ir sūnaus (Pierre Niney)
meilės persmelkti santykiai. Aktorių duetas – didžiausia filmo sėkmė.
Tik kad subtili jų vaidyba išryškina
režisūrinio sprendimo tiesmukumą,
nes „Aušros pažadas“ taip ir netampa kažkuo daugiau nei tik knygos iliustracija.
Subtilumo nestinga Ryûsuke Hamaguchi filmui „Asako“ („LRT
Plius“, 8 d. 21.33). Šis pagal Tomoka Shibasaki romaną sukurtas
filmas pasakoja apie „mirties geną“,
glūdintį kiekviename meilės ryšyje,
ir apie tai, kad savyje nešiojamės
būsimų tragedijų sėklas. Dvidešimt
vienų Asako (Erika Karata) susitikinėja su laisvos dvasios Baku (Masahiro Higashide). Viskas tarp jų,
regis, klostosi gerai, bet vieną dieną
Baku netikėtai dingsta. Po dvejų
metų Tokijuje mergina sutinka vaikiną, kuris lyg iš akies trauktas Baku.
Tik jo vardas Riochėjus (taip pat Higashide) ir jo charakteris gana ramus.
Asako įsimyli naująjį pažįstamą, bet
trokšta to, ką patyrė su Baku.
Christiano Volckmano siaubo
filmo „Troškimų kambarys“ (LNK,
5 d. 22.30) veikėjai Keitė (Olga Kurylenko) ir Metas (Kevin Jenssens) myli
vienas kitą. Iki visiškos laimės jiems
stinga tik kūdikio. Jie nusiperka namą
ir įrenginėdami suranda paslaptingą
kambarį – išsipildo kiekvienas čia
išsakytas troškimas. Pagalvojau, kas
būtų, jei LRT debatų dalyviai staiga
atsidurtų tokiame kambaryje. Nors
gal geriau apie tai negalvoti.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Muzika

Reveransas genijui

Bibliografinės žinios

Šv. Kristoforo kamerinio orkestro sezono pradžios koncertas su
Petru Geniušu

MENAS. FOTOGRAFIJA
Lietuvos dailininkų piešiniai nuo 1957 metų : iš MO muziejaus kolekcijos / [sudarytoja ir
tekstų autorė Erika Grigoravičienė]. – [Vilnius] : MO muziejus, [2020]. – 318, [2] p. :
iliustr.. – Tiražas 750 egz.. – ISBN 978-609-8136-23-4
Nuožmi taika : žlugusių režimų fotografija dokumentiniame kine / Natalija Arlauskaitė. –
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. – 333, [2] p. : iliustr. + 4 fotogr. lap.. – Tiražas

Kristupas Antanaitis

300 egz.. – ISBN 978-609-07-0421-9
Portraitzine : issue Gintas K. / [texts by Paulius Petraitis, Aušra Trakšelytė, Ignas Petronis]. –

Vasariškai šiltą rugsėjo 24-osios
vakarą, skindamasis kelią Vilniaus
gatvėje pro barus ir žmonių minią,
susimąsčiau, kiek publikos yra koncertų salėse, kaip ji yra ribojama ir
varžoma, kai tuo tarpu kavinėse bei
baruose ar visai neseniai praūžusioje Tautų mugėje minios pramogautojų trinte trinasi vienas į kitą
be jokių apsaugos priemonių ir niekam nė motais ten riboti lankytojų
kiekį. Apie nesuprantamus valdžios
sprendimus diskutuoja daugelis.
Modestas Barkauskas
Ačiū Dievui, yra menas, kuris leidžia pamiršti beprotišką pasaulio
ritmą bei taisykles ir nors trumP. Geniušas šio Beethoveno kon- mirties, 1831-aisiais, „Mirtis ir merpam nusikelti kelis šimtus metų certo dar nebuvo grojęs, tad įvyko, gelė“ buvo viešai publikuota natų
atgal, kur tarsi gali pajusti XVIII a. galima sakyti, maestro debiutas. kataloge. Šis opusas pelnytai laikoVieną ir visą klasikos grožį.
Nepriekaištinga grojimo technika, mas kompozitoriaus testamentu. Ir
Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniaus subtilumas, puikus susiklausymas išties, klausantis genialiai sukurtos
miesto savivaldybės Šv. Kristoforo su orkestru, įtaigi muzikos trak- muzikos, jos sudėtingoje harmonikamerinis orkestras pradėjo savo tuotė – visa tai apibūdina P. Ge- joje ir faktūroje galima išgirsti ne tik
naująjį sezoną, viltingai tikėda- niušo skambinimą. Šis koncertas anuometinės, bet ir vėlesnių epomasis, kad pandemija nesugriaus jam buvo svarbus ne tik dėl debiuto, chų atgarsius, suvokti nepaprastą
artimiausių planų. Atidarymo bet ir dėl to, kad šiemet minimos muzikos gilumą bei prasmę.
koncerte drauge su orkestru, diri- jo tėvo, pianisto ir dirigento Rimo
M. Barkausko interpretacija ir
guojamu meno vadovo Modesto Geniušo 100-osios gimimo metinės, tikslus partitūros perskaitymas, aišBarkausko, scenoje pasirodė ir tad šį Beethoveno koncertą P. Ge- kūs ritmikos ir dinamikos ženklai
bene ryškiausias šių dienų Lie- niušas skyrė tėvo atminimui. Gražu, persidavė visiems muzikantams.
tuvos pianistas Petras Geniušas. jautru ir prasminga.
Buvo juntamas jų įsijautimas, atsiJo pasirodymas antroje koncerto
Pirmoje koncerto dalyje turė- davimas, energija. Pakerėta publika
dalyje buvo skirtas visame pa- jome galimybę klausytis Franzo po 40 minučių trukusio didingo
saulyje minimoms Ludwigo van Schuberto Styginių kvarteto Nr. 14 opuso ilgai plojo ir nenorėjo paBeethoveno 250-osioms gimimo d-moll, dar vadinamo „Mirtis ir leisti orkestro nuo scenos.
metinėms. Pianistas su orkestru mergelė“. Šį kartą scenoje griežė
Apibendrinant galima pasakyti,
atliko Beethoveno Koncertą for- ne keturi muzikantai – aranžuotę kad Šv. Kristoforo kamerinis ortepijonui ir orkestrui Nr. 5 Es-dur, styginių orkestrui padarė Gusta- kestras skambėjo didingai, o kartu
op. 73, dar vadinamą „Imperato- vas Mahleris. Kompoziciją Schu- grakščiai ir lengvai. Prisijaukinta ir
riškuoju“, kuris buvo skirtas kom- bertas sukūrė 1824-aisiais, atsigavęs sudėtinga Šv. Kotrynos bažnyčios
pozitoriaus globėjui ir mokiniui, po sunkios ligos, išsekęs dvasiškai. akustika. Maestro M. Barkauskas
Austrijos erchercogui Rudolfui. Kvarteto pavadinimas „Mirtis ir yra vienas talentingiausių nūdieKunigaikščio Juozapo Lobkowitzo mergelė“ kilo iš antros kvarteto da- nos dirigentų, gebantis energingai
rūmuose įvykusi premjera buvo ti- lies, kurioje panaudota taip pava- atgaivinti bet kokį muzikinį pakras triumfas, o po kelių mėnesių, dintos jo paties dainos citata. Pirmą minklą. Belieka orkestrui palin1811 m. lapkritį, kūrinys viešai at- kartą kvartetas buvo atliktas tik po kėti daug koncertų ir dar daugiau
liktas vienoje garsiausių koncertų dvejų metų ir ne viešai. Prabėgus publikos aplodismentų.
salių – Leipcigo „Gewandhaus“.
keletui metų po kompozitoriaus

[Vilnius] : [V. Morkevičius], 2020. – [20] lap. : iliustr., portr. + 1 plokštelė + 1 plakatas. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-475-471-5
Šabakštynas : [parodos „Šabakštyno“ retro“ leidinys, 2020, Šiauliai] / [sudarytojai Vaidotas
Janulis, Vaiva Kovieraitė-Trumpė, Sigitas Prancuitis]. – [Šiauliai] : [Šiaulių dailininkų organizacija], 2020. – 30, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-96117-1-6

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Adatos ąsa : [romanas] / Wiesław Myśliwski ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila. – Vilnius :
Mintis, 2020. – 370, [1] p.. – (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tiražas 800 egz.. – ISBN
978-5-417-01117-7
Gyvenkime širdimi… : [eilėraščiai] / Vilma Sinickienė. – [Kėdainiai] : Spaudvita, 2020. – 74,
[1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8126-77-8
Išsvajota dukra : [romanas] / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 428, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-014246-2 (įr.)
Neapsirik dėl jos ; Vyras lapkričiui : romanai / Lori Foster ; [iš anglų kalbos vertė Ema Staskevičiūtė]. – 2-asis leid.. – Vilnius : Svajonių knygos, 2020. – 429, [1] p.. – (Šilkas, ISSN
2335-7118). – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-03-0629-1
Nuo Paliepių kalvos : apsakymai, proza, miniatiūros / Pranas Laurinavičius. – Raseiniai–
Vilnius [i.e. Vilnius] : [BMK leidykla], 2020. – 124 p. : portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN
978-609-468-219-3
Nuodėmių pavasaris : romanas / Lisa Kleypas ; [iš anglų kalbos vertė Ignė Norvaišaitė-Aleliūnienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2020. – 412, [2] p.. – (Jausmų klasika : istorinis meilės romanas, ISSN 2335-7126). – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-03-0638-3 (įr.)
Nuotaka paštu ; Viskas arba nieko : romanai / Linda Howard ; [iš anglų kalbos vertė Eva Čepurnova, Sandra Siaurodinė]. – 2-asis leid.. – Vilnius : Svajonių knygos, 2020. – 636, [1] p.. –
(Šilkas, ISSN 2335-7118). – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-03-0628-4
Pavasario balsai / Maironis ; [pratarmė, sudarymas – Deimantė Cibulskienė]. – Kaunas :
Maironio lietuvių literatūros muziejus, [2020]. – 337, [6] p. : faks., portr.. – ISBN 978-9955711-38-4 (įr.)
Sulaužyti pažadai : [romanas] / Christy McKellen ; [iš anglų kalbos vertė Emilija Grigulaitė]. –
Vilnius : Svajonių knygos, 2020. – 251, [1] p.. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825) (Mažytės
karštos paslaptys ; kn. 3). – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-03-0624-6
Susižadėję ir… įsimylėję : romanas / Dani Collins (Dani Kolins) ; [iš anglų kalbos vertė Neringa Lekandrė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2020. – 186, [1] p.. – (Svajonių romanai, ISSN
1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-03-0620-8
Tarp meilės ir pareigos : romanas / Annie West (Anė Vest) ; [iš anglų kalbos vertė Violeta
Chodosevičiūtė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2020. – 186, [1] p.. – (Svajonių romanai, ISSN
1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-03-0619-2
Tiesiu toliams rankas : (eilėraščiai) / Paulius Širvys. – Pakart. faks. leid.. – Vilnius : Žuvėdra,
[2020]. – 150, [2] p. : faks., portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8219-42-5

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
Aš esu Kosmas : [linksma ir jaudinanti istorija apie pastangas išsaugoti šeimą] / Carlie Sorosiak ; iš anglų kalbos vertė Sigitas Parulskis. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 278, [2] p.. –
Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-4234-9 (įr.)
Aš galiu! : kaip pasitikėti savimi ir įveikti kasdienes problemas / Niels van Hove ; [iš anglų
kalbos vertė Živilė Andriūnienė]. – Vilnius : Alma littera, 2020. – [32] p. : iliustr.. – Tiražas
2000 egz. (papild.). – ISBN 978-609-01-4092-5 (įr.)
Kai Mėnulyje buvau : įgarsinti eilėraščiai / iliustravo Agnė Nananai ; [įgarsino Violeta Mickevičiūtė]. – Vilnius : Alma littera, [2020]. – [12] p. : iliustr.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN
978-609-01-4097-0
Prietrankos dienoraštis / Rachel Renée Russell ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2020- . – (Įr.)
[Kn.] 3 : ne itin talentingos popžvaigždės istorija. – 2020. – 311, [7] p. : iliustr.. – Tiražas
2000 egz.. – ISBN 978-609-01-0491-0
Valdytoja Vesta ir šešėlių srovė : [fantastinis romanas] / Greta Shaman. – Marijampolė :
Mūsų savaitė, 2020. – 303, [1] p. : portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8249-03-3
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Spalio 2–11
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija

VDA parodų salės „Titanikas“

Vlado Vildžiūno galerija

Maironio g. 3

Lobio g. 6 A

iki 3 d. – Vytauto Dubausko tapybos paroda
„Atlaidai“

Justinos Puidokaitės tapybos darbų paroda
„Florebit“

Konstitucijos pr. 22

iki 3 d. – Monikos Žaltauskaitės-Grašienės-

XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos dailės

Žaltės tekstilės paroda „Geros kloties“

ekspozicija

Pranciškonų g. 8

VDA galerija „Akademija“

Rūtos Eidukaitytės paroda „Meilės

Pilies g. 44

altorėliai“

iki 11 d. – paroda „Laukinės sielos. Baltijos
šalių simbolizmo dailė“
Paroda „Petras Kalpokas. Gamtos vizijos.
Etiudai ir akvarelės“
Paroda „Ferdinandas Ruščicas. Auksinis
kambarys“
Interaktyvi virtualios realybės instaliacija
„Angelų takais“
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

iki 3 d. – Vyganto Paukštės paroda

Galerija-studija RA

„Galera“

VDA galerija „Artifex“

Užupio g. 2 A

Gaono g. 1

Dalios Juodakytės darbų paroda „Hedo-

iki 10 d. – Barboros Gediminaitės paroda

nisto užrašai. XI XII“

„Schemos“

Čiurlionio namai

VDA ekspozicinė erdvė „Kreatoriumas /

Savičiaus g. 11

meno krosnys“

Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos

Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II kiemas

dailės skyriaus vyresniųjų klasių mokinių

iki 10 d. – paroda „Laukiame pavedimo“

darbų paroda „M.K. Čiurlionio Vilnius“

Lietuvos parodų ir kongresų centras
„Litexpo“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17

Laisvės pr. 5

Agnės Gintalaitės, Alfredos Gintalienės

2–4 d. – tarptautinė šiuolaikinio meno

ir Birutės Zokaitytės paroda „Sodas ir

mugė „ArtVilnius ’20“
Galerija „Kairė–dešinė“

kosmosas“
„Editorial“ projektų erdvė

Latako g. 3

Latako g. 3

Sławomiro Ćwieko piešiniai ir grafika

iki 10 d. – Onos Juciūtės paroda

Paweło Kwiatkowskio grafika
Prospekto fotografijos galerija

„Every Dog is a Lion“
Švč. Mergelės Marijos Ramintojos

Gedimino pr. 43

bažnyčia

iki 3 d. – Michelio Campeau paroda „Būti

Savičiaus g. 15

analoginėje fotolaboratorijoje su skaitme-

Majdo Karos (Sirija, Lietuva) paroda „Ne-

nine kamera ir skeneriu“

taisyklingos formos perlas“

Vilniaus fotografijos galerija

Gamtos tyrimų centras

Stiklių g. 4

Akademijos g. 2

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Prieš dešimtmetį Vilniaus meno mugė buvo sutikta įtariai (kaip komercinis renginys už mokėtojų pinigus), tačiau ilgainiui tapo tarsi metų
meno įvykių ir veikėjų santrauka, kurią galima aprėpti per vos kelias dienas. Be to, organizatoriai stengiasi renginiui suteikti ir tarptautiškumo,
inicijuoja specialias ekspozicijas, renginius. Bet svarbiausia – tai vieta, kur
atsiskleidžia, kaip keičiasi vietiniai meno pirkėjai. Na, tam tikra jų dalis.
Kitaip tariant, rekomenduojame apsilankyti „ArtVilnius ’20”, kuri vyks
„Litexpo“ parodų centre spalio 2–4 dienomis.
Muzika
Spalio 3 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje bus švenčiama lietuviškos
muzikos mokyklos sukaktis. Po to, kai Juozas Naujalis 1919 m. Kaune įkūrė
muzikos mokyklą, jau po metų, 1920-aisiais, ši įstaiga buvo suvalstybinta. Iš
valstybės muzikos mokyklos kildiname didžiąją dalį XX a. lietuviškų profesionaliosios muzikos mokymo tradicijų. Vėliau mokykla buvo perorganizuota į
Kauno konservatoriją, kuri tapo pagrindu būsimai Lietuvos muzikos ir teatro
akademijai. Filharmonijos scenoje skambės lietuvių kompozitorių muzika,
atliekama su Kauno J. Gruodžio konservatorija susijusių muzikų – dainininko
Merūno Vitulskio, pianisto Motiejaus Bazaro, obojininko Viktoro Palejaus,
akordeonininko Laimono Salijaus, vargonininkės Dalios Jatautaitės.
Teatras
Spalio 9, 10 ir 11 d. Vilniaus universiteto Teatro salėje bus pristatytas
Jano Fabre’o spektaklio „Nakties rašytojas“ eskizas. Spektaklio, sukurto
pagal Fabre’o gyvenimo faktus, premjera Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre numatoma 2021 m. pavasarį. „Nakties rašytojas“ – „spektaklis-autoportretas. Naktį visame pasaulyje žinomas belgų tarpdisciplininis menininkas, dramaturgas, režisierius, choreografas ir dizaineris Janas Fabre’as
rašo ir piešia, o jo asmeniniai dienoraščiai sugeria mintis apie meną ir
teatrą, apie gyvenimo prasmę, šeimą, seksą ir meilę, visą jo istoriją – nuo
dvidešimtmečio vaikino iš provincijos iki subrendusio menininko, išgarsėjusio visame pasaulyje. Dienoraščio fragmentai, susipynę su Fabre’o
pjesių ištraukomis, tampa spektaklio dramaturgijos pagrindu.“ „Nakties
rašytoją“ vaidins aktorius Martynas Nedzinskas. Spalio 10 d. 13.30 vyks
susitikimas su Janu Fabre’u literatūros festivalyje „Open Books“ Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje.

iki 10 d. – Boriso Taskovo fotografijų

Paroda „Pasaulio šalių nacionaliniai

Lietuvių liaudies menas

paroda „In Out and Around“

akmenys Gamtos tyrimų centro Mineralų

Kryždirbystė

Pamėnkalnio galerija

muziejuje“

Paroda „Nesusitaikę“, skirta Lietuvos ne-

Pamėnkalnio g. 1

Europos centro muziejus „Europos

priklausomybės 30-mečiui

Evelinos Paukštytės tapybos ir objektų

parkas“

Onos Pusvaškytės ir Vytauto Valiušio

paroda „Future2050“

Europos parko g. 300, Joneikiškių k.,

paroda „Tradicijų sąskambiai“

Galerija „Vartai“

Vilniaus r.

Lidos Meškaitytės akvarelinės miniatiūros

Jeržio „Jotka“ Kedzioros skulptūrų paroda

Paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai

paroda „Elnio kakta“

Rytų Prūsijoje“ (iš A. Popovo rinkinio)

iki 3 d. Keramikos paviljone –Rasos Justai-

Juozo Vosyliaus jubiliejinė tapybos paroda

tės-Gecevičienės personalinė keramikos

Lietuva XIX a.

Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Virtualus gidas „12 tūkst. metų kelionė“
Paroda „Lyngby kirvis: 13 000 metų
garantija“
Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaizdai pro Gedimino pilies bokšto langus“
Apžvalgos aikštelė
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Danguolės Brogienės tekstilės paroda „Optinis žaismas“
iki 11 d. – paroda „Gražiausios Čekijos
knygos“
Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „XX a. pradžios tautinio atgimimo ir nepriklausomos Lietuvos valstybės
atkūrimo istorija (1900–1918)“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Gyčio Grižo piliakalnių nuotraukų paroda
„Didybės atspindžiai“
Tarptautinė metalo menui ir juvelyrikai
skirta paroda „METALOfonas“
Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“
Užupio g. 40
Paroda „1918–1945 / Kaunas–Vilnius“
MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Kodėl taip sunku mylėti?“
Paroda „Iš tos operos“
Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Michaelio Rakowitziaus paroda „Sugrįžimas“

14 psl.

Vilniaus g. 39
iki 9 d. – Roberto Narkaus personalinė
paroda „Valdyba“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Jolantos Kyzikaitės paroda „Kamufliažas“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 10 d. – Vytauto Kasiulio kūrybos
paroda „Metamorfozės“ (Martyno Tinfavičiaus kolekcija)

„Balansas medžių viršūnėse“

Kaunas

KKKC parodų rūmai

muziejus

Fotografijos galerija

Didžioji Vandens g. 2

Vasario 16-osios g. 11

Tarptautinė paroda „We can be heroes“ /

Paroda „Aukštaitijos dailė 2020. Asmeny-

V. Putvinskio g. 55
Ekspozicija „Lietuvos dailė XIV–XIX a.“
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Paroda „Kryžių Lietuva“
Paroda „Archaika“
Paroda „Ir žodis tapo reginiu: vaizdiniai
pasakojimai XVIII–XX a. lietuvių medžio ir

Totorių g. 5

lino raižiniuose“

iki 10 d. – Dainiaus Liškevičiaus paroda

Paroda „Petras Kalpokas (1880–1945) ir

„Susisaistymas su vieta“

aplinka“

„The Rooster Gallery“

Kauno paveikslų galerija

Vilniaus g. 24

K. Donelaičio g. 16

iki 9 d. – Tomo Daukšos personalinė paroda

Paroda „Drambliai ir chameleonai. Vaiz-

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31

duojamasis menas 1978–1985 m.“
8-oji tarptautinė akvarelės bienalė „Baltijos tiltai“

„Būkime herojais“

Rūtos Jusionytės tapybos ir keramikos
darbų paroda „Žmogus tarp žmonių“

Motiejaus Stonkaus paroda „Konstruktas“
Laikrodžių muziejus

nuo 3 d. – Loren Britton (JAV, Vokietija)
paroda „Interdependency“ („Tarpusavio

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

nuo 7 d. – paroda „Aštri stiklo briauna“

Vilniaus g. 39 / 6

Kauno fotografijos galerija

iki 3 d. – VDA tekstilės meno ir dizaino

Vilniaus g. 2

ir fotografijos

programos studentų paroda „Kūnas. Ap-

Fotografijos konkurso „Kaunas Photo Star“

Elenos Nonos Zavadskienės tapyba

rengti, išardyti“

finalininkų kūrinių paroda

vos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“
„Litvakai ir Lietuvos dailės mokykla“
Paroda „Objektyve – portretas“
Paroda „Knygos ant medžių neauga: išsaugoti ir perduoti atmintį“

Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Vytauto Kašubos darbų ekspozicija „Žmogaus misterija“
Česlovo Janušo peizažų ekspozicija „Prie
Baltijos ir prie Atlanto“

4 d. 18 val. – PREMJERA! G. Donizetti

Daržų g. 18

(aklimatizacija)“

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietu-

tanova, J. Krivickas, J. Laucius G. Žukovskis

Galerija „si:said“

Vitos Opolskytės personalinė paroda „a bit

Lietuvos dailės muziejaus Prano

kėjai K. Gudžiūnaitė, G. Mkrtchyan, O. Šai-

Paroda „Porceliano dailės magija“

mas Vilnius“

2, 3 d. 18.30 – PREMJERA! A. Adamo
„ŽIZEL“. Muzikos vad. ir dir. M. Staškus, dir.
M. Barkauskas, choreogr. L. de Avila. Atli-

Liepų g. 12

Remigijaus Treigio fotoparoda „(Ne)mato-

Naugarduko g. 10 / 2

teatras

Bažnyčių g. 6

Galerija „Meno parkas“

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

Klaipėdos galerija

Rotušės a. 27

Klaipėda

Spektakliai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

netai“ (instaliacija)

muziejaus Tolerancijos centras

bių kartoteka“

Baroti galerija

Aurelijos Maknytės paroda „Gamtos kabi-

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

paroda „...ir užaugo pievoj taburetė“

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

(AV17) galerija

„It was around eleven o’clock at night“

„Abipus realybės“

Dominyko Sidorovo personalinė tapybos

priklausomybė“)

„ANA BOLENA“. Muzikos vad. ir dir.
S. Quatrini, rež. A. de Rosa, scenogr.
L. Ferrigno, kost. dail. U. Patzak, šviesų dail.
P. Mari, choro meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai F. Sassu, J. Gedmintaitė,

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

L. Mikalauskas, T. Girininkas, R. Lupinacci,
J. Gringytė, Ž. Galinis, J. Vaškevičiūtė,

Žemaitės g. 83
iki 5 d. – Aleksandros Jacovskytės piešiniai

G. Kiršaitė, V. Mikštaitė, R. Karpis, J. Janužas
8, 9 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“
(pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir kt. muziką). Dir. R. Šervenikas

Fotografijos muziejus

11 d. 15 val. – konkurso „Dainų dainelė“ bai-

Vilniaus g. 140

giamasis koncertas

Antano Sutkaus fotografijų paroda „Sveikinimai iš XX amžiaus“

3 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

Panevėžys

3 d. 18.30 – M. Aurelijaus „SAU PAČIAM“.

Panevėžio miesto dailės galerija

Rež. A. Liuga, vaidina V. Kuodytė

Respublikos g. 3
Tarptautinio meninio stiklo simpoziumo
„GlassJazz ’20“ kūrinių paroda

Valstybinis jaunimo dramos teatras

4 d. d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“.
Rež. K. Dehlholm
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7 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksi-

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

9 d. 19 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA!

3 d. 19 val. Nidos bendruomenės namuose –

valstybinis simfoninis orkestras. Dir.

jevič knygas). Rež. E. Nekrošius

Choreogr. B. Banevičiūtė, šokėja G. Subo-

J. Offenbacho „ORFĖJAS PRAGARE“.

festivalio „Kuršių Nerija 2020“ pabaigos

A. Lakstīgala. Programoje F. Mendelssohno,

10 d. 18.30 – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS

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

Dir. T. Ambrozaitis, rež. R. Bunikytė

koncertas „Prancūziškos muzikos pėdsa-

J. Sibelijaus, H. Berliozo kūriniai

BORKMANAS“. Rež. G. Varnas

liūnaitė, šviesų dail. A. Davidavičius (šokio

10 d. 18 val. – „ALTORIŲ ŠEŠĖLY“ (šokio

kais“. Atlikėjai festivalio orkestras „Mu-

10 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre,

Vilniaus mažasis teatras

teatras „Dansema“)

spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino ro-

sica humana“. Solistai V. Kuprevičienė

11 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rū-

maną). Choreogr. A. Liškauskas

(sopranas), A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris

muose – LVSO pristato: operų arijos ir due-

(obojus), E. Petkus (violončelė), G. Kviklys

tai. O. Kolobovaitė (sopranas), L. Mikalaus-

4 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio
motyvais). Rež. P. Ignatavičius
6, 7 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas,
rež. A. Dapšys
10 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas
11 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ
PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina
Oskaro Koršunovo teatras
6 d. 19 val. Jaunimo teatre – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas
7 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – „TRANS
TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė
8 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas
10 d. 18 val. Utenos kultūros centre – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“.
Rež. O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
2 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis
4 d. 19 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. M. Poliščiukas (Prancūzija)
8 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys
10 d. 14, 17 val. – „TRIUŠIS EDVARDAS“
(pagal K. DiCamillo knygą „Nepaprasta
Edvardo Tiuleino kelionė“). Rež. J. Laikova
11 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA
MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“).
Rež. A. Jankevičius
Vilniaus teatras „Lėlė“
3, 4 d. 12, 14, 16 val. – PREMJERA! „ČIPOLINAS“ (pagal G. Rodari pasaką „Čipolino
nuotykiai“). Rež. Š. Datenis
10 d. 16 val. – edukacinės dirbtuvės „Kino
teatras“
11 d. 11 val. – edukacinės dirbtuvės „Šėpos
teatras“
Mažoji salė
10 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal
N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska
11 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal
A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“).
Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė
Palėpės salė
10 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir
dail. V. Mazūras
11 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal
V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova
„Menų spaustuvė“
2–4 d. 17.30, 20 val. Juodojoje salėje –
„Sirenos 2020“. V. Rimkaitės „NO FAKE*“.
Rež. T. Montrimas
3 d. 13.30 Kišeninėje salėje – edukacinis
spektaklis ir ekskursija vaikams „SEKRETAI IŠ BŪTŲJŲ LAIKŲ“. Rež. S. Degutytė
(Stalo teatras)
4 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS
GITAROJE, ARBA KAS ČIA BOSAS“.
Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)
5 d. 10 val. Studijoje III – šokio pamokėlės
15-30 mėn. amžiaus kūdikiams (šokio
teatras „Dansema“)
5 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadieniai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)
9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PERDEGIMAS“. Choreograf. A.C. Bibiano (šokio

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras

Šiauliai

(fortepijonas). Dir. A. Vizgirda. Programoje

kas (bosas), Lietuvos valstybinis simfoninis

2 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio

Šiaulių dramos teatras

C. Saint-Saënso, Ph. Gaubert’o, C. Debussy,

orkestras. Dir. G. Rinkevičius

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

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

J.-P.-É. Martini, C. Francko, F. Bonzono,

4 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės

TŪRA“. Rež. P. Ignatavičius

F. Poulenco ir kt. kūriniai

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

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

4 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBURI-

tos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

salėje, – Z. Bružaitės muzikinis spektaklis

ADA“. Rež. A. Vilutytė

4 d. 18 val. – „URVINĖ MAMA“ („Idioteatras“)

7 d. 18 val., 8 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KE-

4 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – N. Go-

pėdos kamerinis orkestras (meno vad.

TURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas

golio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

M. Bačkus). Aktorė ir režisierė L. Akstinaitė,

ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA!
„ELEKTRA“ (pagal Sofoklio, Euripido, Eschilo tekstus). Rež. J. Kocelis

Dir. E. Miknius

Rež. A. Giniotis

4 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –
„Atgal į sapnus“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“.

Panevėžys

Atlikėjai S. Zajančauskaitė (fortepijonas).

10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – „MANO

Juozo Miltinio dramos teatras

Programoje E. Griego ir B. Dvariono kūriniai

FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir

2, 3 d. 18 val. – PREMJERA! I. Vyrypajevo

4 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas

„IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus,

muziejuje – „Gustavo Mahlerio dainos“. At-

bažnyčioje – S. Šerytė (mecosopranas, Lietuva, Austrija), V.M. Zabrodaitė (fleita),
D. Sverdiolas (vargonai). Koncerto vedėjas
muzikologas V. Juodpusis
8 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – O. Mamonenko (lyrico-spinto sopranas, Lietuva, Italija), A. Malikėnas (baritonas), S. Maigienė (smuikas), L. Giedraitytė
(fortepijonas). Koncerto vedėja G. Klišytė
Šv. Kotrynos bažnyčia
8 d. 19 val. – „Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Č. Sugiharos kelias“. Atlikėjai
K. Reiko Cooper (violončelė, JAV),
M. Aita (vibrafonas, Japonija), Šv. Kristo-

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

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

likėjai S. Skjervoldas (baritonas, Norvegija,

LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė

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

Lietuva), D. Bagdonaitė (fortepijonas)

yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

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

7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

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

T. Razmislavičiūtė-Juodė, J. Skukauskaitė,

peare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

B. Ivanauskas, J. Čepulis, T. Gryn, A. Keleris,

Kauno valstybinis muzikinis teatras

V. Šiaučiūnaitė, L. Kondrotaitė

250-osioms gimimo metinėms. Atlikėjai

4 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „TIKROS PA-

G. Vainberg-Tatz (fortepijonas, JAV), Valsty-

SAKOS“ (pagal E. Favilli ir F. Cavallo knygą

binis Vilniaus kvartetas. Programoje

kūriniai

L. van Beethoveno, J. Turinos [Pérez] kūriniai

Va k a r a i

2–4 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUIKIOJI
LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir
dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas
8 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Dir. J. Janulevičius
9, 10 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. J. Janulevičius
11 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“.
Dir. J. Janulevičius
Kauno kamerinis teatras
2 d. 20 val. Lietuvos liaudies buities muziejuje, Klojimo teatre, – „4 MORTOS“.
Rež. D. Rabašauskas
4 d. 11, 15, 17 val. – „MOZAIKA“.
Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras
„Dansema“)
7 d. 18.30 – „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO
MIRTIS“. Rež. G. Aleksa
8 d. 18.30 – „MARI KARDONA“.
Rež. A. Jankevičius
9 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS
DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė
10 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas
11 d. 12 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“
(pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė
Kauno lėlių teatras
3 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“.
Rež. A. Stankevičius
4 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“
(pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir
rež. O. Žiugžda
10 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
3 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko
„KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus
7 d. 18.30 Kamerinėje salėje – A. Strindbergo
„KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas
9 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio
„KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius
10 d. 14 val. – spektaklis-ekskursija apie
Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“
Klaipėdos muzikinis teatras

10, 11 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA!

3 d. 17 val. Žvejų rūmuose – teatralizuotas

niotis („Atviras ratas“)

aktorius S. Lunevičius, scenogr. ir kostiumų
dail. A. Furmaniuk-Savickienė.

11 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“.

9, 10 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho
„PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

trupė „Nuepiko“)
„KARANTINO DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Gi-

10 d. 18 val. – PREMJERA! M. Durnenkovo
„EŽERAS“. Rež. A. Jankevičius

„Muzikuojanti karvutė Sofija“. Atlikėjai Klai-

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
5 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų

E. Balsio dainų koncertas „Aš – senas jūrininkas“. Dir. V. Valys, rež. R. Bunikytė
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„Vakaro istorijos mergaitėms maištinin-

joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas
„Beethovenas ir ne tik“. L. van Beethoveno

kėms“). Rež. Ž. Mičiulytė

10 d. 19 val. Viniuje, Filharmonijos Didžiojoje

9 d. 18 val. – M. Walczako „MŪSIŠKIAI“.

salėje, – orkestro muzikos koncertas „Paga-

Rež. ir scenogr. A. Areima

nini ir Beethoveno šedevrai“. L. van Beetho-

10 d. 18 val. – PREMJERA! „KEISTA PAŽIN-

veno 250-osioms gimimo metinėms. Atlikė-

TIS“. Rež. E. Matulaitė. Vaidina E. Ko-

jai Lietuvos kamerinis orkestras (muzikos

riznaitė, R. Zimblys

direktorius, solistas ir dirigentas S. Krylovas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje
salėje, – Lietuvos valstybės muzikos mokyklos (dabar – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija) įkūrimo 100-mečiui. Atlikėjai
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
(meno vad. ir vyr. dir. M. Pitrėnas). Solistai

(smuikas; Rusija, Italija). Programoje N. Paganini, L. van Beethoveno kūriniai

foro kamerinis orkestras. Dir. M. Barkauskas
Organum koncertų salė
J. Basanavičiaus g. 26
10 d. 18 val. – „Lietuvos pianisčių pavasaris“. E. Andrejevaitė, M. Umbrusevičiūtė.
Programoje L. van Beethoveno, M. Ravelio

Vilnius
Rotušė
5 d. 18 val. – „Pasaulinis paveldas. UNESCO
globojamas istorinis Vilniaus centras“.
L. Lempertienės paskaita „Mokytumo ašis.
Vilniaus sinagogų kiemas“

11 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

joje salėje, – koncertas visai šeimai „Ste-

2 d. 16 val. Atrijuje – M. Levitan-Babenskie-

buklinga Mozarto fleita“ (pagal V. Palčinskaitės knygą „Stebuklinga Mocarto fleita“).
Atlikėjai ansamblis „Musica humana“

nės ir A. Stasiulevičiaus parodos
„66 metai ne kartu...“ pristatymas. Moderatoriai menotyrininkai R. Budrys ir S. Pilin-

(meno vad. R. Beinaris). Solistai E. Stun-

kus. Muzikuoja A. Vizgirda

džiaitė (sopranas), V. Gurstis (fleita),

3 d. 14 val. Konferencijų salėje – „Nepatogus

I. Kuprevičiūtė (fleita), aktorė ir režisierė

kinas“. Filmo „Labas, robote“ peržiūra

A. Pukelytė, dir. R. Beinaris

5 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – L. Czar-

J. Gruodžio, V. Bacevičiaus, G. Kuprevičiaus,

Vilnius

siminimai“ pristatymas. Knygos vertėją

A. Kačanausko, S. Šimkaus, G. Donizetti,

Vilniaus kongresų rūmai

fotografą S. Žvirgždą kalbina Nacionalinės

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

9 d. 19 val. – „P. Šūmane griežia J. Sibelijų“.

bibliotekos Valstybingumo centro vadovas

džio kūriniai

Atlikėjai P. Šūmane (smuikas), Lietuvos

M. Baltrukevičius

Kronika

vyko tarp 2019 m. spalio 1 dienos
ir 2020 m. gruodžio 31 dienos, seansai šalies kino teatrų komerciniame
repertuare rodyti mažiausiai septynias dienas iš eilės, dauguma dialogų yra ne anglų kalba, o didžioji
dalis kūrybinės kontrolės vykdyta
lietuvių autorių. Su visomis taisyklėmis galima susipažinti oficialiame
„Oskarų“ puslapyje.
Lietuvos kino centras paraiškų el.
paštu k.bitvinskaite@lkc.lt laukia iki
spalio 16 dienos.
Svarbu: paraiškos laukiamos ir iš
tų kompanijų, kurios dar tik ketina
platinti filmus iki šių metų gruodžio 31 d. ir atitinka Akademijos
keliamus reikalavimus. Šių filmų
prodiuseriai turi pateikti atitiktį
įrodančius dokumentus.
Atrankos komitetą šiemet sudaro
komisijos pirmininkas, režisierius
Linas Mikuta, kino kritikė Živilė Pipinytė, režisierė Giedrė Beinoriūtė,
animacinio kino kūrėjas ir prodiuseris Valentas Aškinis, kino kritikė

M. Vitulskis (tenoras), M. Bazaras (fortepijonas),
V. Palej (obojus), L. Salijus (akordeonas), D. Jatautaitė (vargonai). Dir. M. Pitrėnas. Programoje

Pradedama nacionalinė
„Oskaro“ atranka
Lietuvos kino centras ir JAV Kino
meno ir mokslo akademijos patvirtintas lietuviškasis „Oskaro“ komitetas vėl skelbia oficialaus Lietuvos
pretendento siekti „Oskaro“ geriausio tarptautinio filmo kategorijoje
atranką. Didžiausias pasaulio kino
apdovanojimų renginys kitų metų
balandį vyks 93 kartą. Šiemet dėl
pandemijos sukeltų nepatogumų
kino kūrėjams ir platintojams vieneriems metams šiek tiek pasikeitė
„Oskarų“ taisyklės – nuo metų iki
pusantrų buvo pratęstas pretenduojančių kūrinių platinimo terminas.
Atrankoje gali dalyvauti dokumentiniai arba vaidybiniai filmai,
ne trumpesni kaip 40 minučių,
atitinkantys pagrindinius kriterijus, tarp kurių svarbiausi – kūrinio
platinimas Lietuvoje pirmą kartą

kowskio knygos „Vilnius 1867–1875: at-

Lolita Bytautaitė, prodiuserė Ieva
Norvilienė ir kompozitorius Kipras
Mašanauskas.
Pastaruosius penkerius metus
Lietuvai atstovavo Alantės Kavaitės „Sangailės vasara” (2015), Kristijono Vildžiūno „Senekos diena“
(2016 ), Šarūno Barto filmas „Šerkšnas“ (2017 ), Arūno Matelio filmas
„Nuostabieji Lūzeriai. Kita planeta“
(2018), o praėjusiais metais pretendentu išrinktas lietuvių režisieriaus
Audriaus Stonio ir latvių režisierės
Kristīne Briede dokumentinis filmas „Laiko tiltai“ (2019).
Lietuviškasis „Oskaro“ komitetas filmą, pretenduosiantį varžytis
dėl „Oskaro“ geriausio tarptautinio filmo kategorijoje, planuoja
paskelbti lapkričio pabaigoje.
JAV kino meno ir mokslo akademijos „Oskaro“ premijų įteikimo
93-oji ceremonija vyks 2021 m. balandžio 25 d.
LKC inf.

15 psl.

S palio 2–8
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Apie begalybę ****

Vilnius

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)
Dylerė ***

Jeano-Paulio Salomé filme pagrindinį vaidmenį sukūrė Isabelle Huppert, retai vaidinanti komedijose. Ji įkūnija teismo vertėją iš arabų kalbos,
kuriai nusibodo klausytis kvailų policininkų. Našlė Pasjans nesijaučia
savo vietoje nei policijos komisariate, nei su Alzheimerio liga sergančia
motina (Liliane Rovère). Ir gyvenimas jai pamėtėja šansą: Pasjans sužino apie didelę narkotikų siuntą. Pagunda viską pakeisti pernelyg didelė,
tad Pasjans tampa narkotikų platintoja, kurią gaudo visa policija. Taip
pat vaidina Hippolyte’as Girardot, Jade-Nadja Nguyen, Farida Ouchani.
(Prancūzija, 2020)
Lizdas ****

Dėl pinigų ir vietos aukštuomenėje verslininkas Roris (Jude Law) yra
pasirengęs viskam. Amerikoje jis turi sėkmingą verslą, puikius namus,
gražuolę žmoną ir paklusnius vaikus. Bet Roriui reikia daugiau, todėl jis
ryžtasi persikelti iš JAV į gimtąją Angliją. Tačiau viskas ne taip paprasta:
čia Roriui tenka išsisukinėti, išduoti. Gyvenimas ir ideali šeima virsta
melo ir paslapčių spirale. Seano Durkino filme taip pat vaidina Carrie
Coon, Anne Reid, Charlie Shotwellas, Oona Roche, Adeelas Akhtaras.
(Kanada, D. Britanija, 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 ***

Forum Cinemas Vingis
2 d. – Didžiapėdžio vaikis 2 (Belgija, Prancūzija,
JAV) – 13.20, 15.40, 18 val.; 3, 4 d. – 11, 13.20,
15.40, 18 val.; 5–8 d. – 15.40, 18 val.; 2–4 d. –
13.50 (rusų k. su lietuviškais subtitrais)
2 d. – Lizdas (D. Britanija, Kanada) – 15.10,
18.30, 21.10; 3, 4 d. – 11.10, 15.10, 18.30, 21.10
2–4 d. – Dylerė (Prancūzija) – 12.30, 19 val.;
5–8 d. – 19 val.
4 d. – S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“.
Įrašo transliacija iš Maskvos Didžiojo
teatro – 17 val.
4 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 13.40
7 d. – Pabaigos ir pradžios (JAV, P. Korėja) – 18.30

2 d. – Nešventas avinėlis – 17 val.

20 d. – Geriausios 2010–2020 metų „Kanų

3 d. – Povaizdis – 18.30

liūtų“ reklamos – 19, 19.20, 19.30, 19.40,

4 d. – Šaltasis karas – 18 val.

19.50, 21.45

5 d. – Saldi dienos pabaiga – 20.30

Forum Cinemas

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

6 d. – Eteris – 18.15

2–8 d. – Didžiapėdžio vaikis 2 (Belgija, Pran-

Forum Cinemas Akropolis
2–8 d. – Didžiapėdžio vaikis 2 (Belgija, Prancūzija, JAV) – 11.20, 13.30, 15.50, 18.10 (lietuvių k.);
10.40, 12.40 (rusų k. su lietuviškais subtitrais)
2–8 d. – Lizdas (D. Britanija, Kanada) –
13.05, 18.40, 21.20
Dylerė (Prancūzija) – 20.10
4 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 11.40
7 d. – Pabaigos ir pradžios (JAV, P. Korėja) – 20.40
20 d. – Geriausios 2010–2020 metų „Kanų liūtų“
reklamos – 16.10, 19.10, 19.40, 19.50, 22 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt
Skalvija
VDFF specialioji programa „Įrėminti likimai:
žmonės iš Vidurio ir Rytų Europos“
2 d. – III filmų programa: Meilės tėkmės (Vengrija); Viskas gali atsitikti (Lenkija) – 17 val.
3 d. – VDFF svečias: Vilniaus kino festivalis
„Kino pavasaris“. Diego Maradona
(D. Britanija) –20.55
VDFF specialioji programa „Anapusybės
antropologija“
2 d. – Lapu (Kolumbija) – 21.10
4 d. – Barzakh (Ispanija) – 21.15
Peterio Watkinso filmų retrospektyva
2 d. – Bausmių parkas (JAV) – 19.15
3 d. – Edvardas Munchas (Norvegija, Švedija) – 15.50
4 d. – Vakaro žemė (Danija) – 15 val.
VDFF pagrindinė programa
3 d. – Kuždantys laiškai (Ispanija, Prancū-

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)

4 d. – Pilietis K (D. Britanija) – 18.50

Tenet ****

ir atgal“ – 12 val.

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)
****** – 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.

„Dylerė“

zija, Šveicarija, Kuba) – 19.15
3 d. – Mano Rembrantas (Olandija) – 13.50
4 d. – Mano meksikietiškas riestainis (Ispanija) – 17.20
4 d. – Odė pamestai pirštinei (Kanada) – 13.20
Karlsono kinas
3 d. – Bintė (Belgija) – 12 val.
4 d. – VDFF programa vaikams „Iki mėnulio
5 d. – Deivido Koperfildo istorija (D. Britanija, JAV) – 17.15

6 d. – Tenet (D. Britanija, JAV) – 20.15

Kaunas

7 d. – Paskutinė šeima – 20 val.

cūzija, JAV) – 10.10, 11.20, 13.40, 16, 18.20

2 d. – Pilis (rež. L. Lužytė) – 17.15; 3 d. – 15 val.;

2 d. – Lizdas (D. Britanija, Kanada) – 15.30,

5 d. – 18.15; 8 d. – 18.30

18.45, 21.50; 3, 5–8 d. – 15.30, 18, 21 val.;

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

4 d. – 15.30, 18.45, 21 val.

grija, Kinija, Prancūzija, JAV) – 21.30; 3 d. –

2–8 d. – Dylerė (Prancūzija) – 21.20

21 val.; 4 d. – 15.45; 8 d. – 20.30

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

2 d. – Dylerė (Prancūzija) – 19 val.; 3, 5 d. –

transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.

18.45, 17 val.; 4 d. – 20.30; 6 d. – 20.15;

4 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 13.20

7 d. – 20.30; 8 d. – 18 val.

7 d. – Pabaigos ir pradžios (JAV, P. Korėja) – 18.45

2 d. – Tenet (D. Britanija, JAV) – 21.15; 3 d. –

20 d. – Geriausios 2010–2020 metų „Kanų

20.45; 4 d. – 20 val.; 8 d. – 20.15

liūtų“ reklamos – 16.20, 16.45, 18.30, 19,

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

19.25, 21.30, 22.10

17.30; 4 d. – 16 val.; 5 d. – 16.30

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

2 d. – Banksy. Nelegalaus meno iškilimas
(dok. f., D. Britanija) – 19.30; 4 d. – 20.15;
6 d. – 20.45

Romuva
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
2 d. – Diego Maradona (D. Brotanija) – 18 val.

2 d. – Kapone (Kanada, JAV) – 21.45
2 d. – Palm Springsas (JAV, Honkongas) –
17.30; 3 d. – 19 val.; 4 d. – 16.15; 5 d. – 20.45;
8 d. – 21 val.
2 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 19.30;
3 d. – 18.15, 21 val.; 4 d. – 20.15; 7 d. – 20.30
2 d. – Deivido Koperfildo istorija (D. Britanija, JAV) – 21.45; 3 d. – 20.30; 4, 7 d. – 18 val.;
6 d. – 20.45; 8 d. – 18.30
3 d. – Lizdas (D. Britanija, Kanada) – 16.15;
7 d. – 20.45; 8 d. – 18.15
3 d. – Apie begalybę (Švedija, Vokietija,
Norvegija, Prancūzija) – 16.30
3 d. – Medaus šalis (Makedonija) – 13 val.;
6 d. – 16.30
4, 7 d. – Atsiminimai iš Italijos (D. Britanija,
Italija) – 18.30; 6 d. – 18 val.
4 d. – Westwood: pankė, ikona, aktyvistė
(dok. f., D. Britanija) – 18.15; 6 d. – 18.30
4 d. – Nova Lituania (rež. K. Kaupinis) – 14 val.;
7 d. – 18.30
5 d. – Pieniniai dantys (Australija) – 20.15
8 d. – Tesla (JAV) – 20.45

2 d. – Barzakh (Ispanija) – 21 val.
3 d. – Komuna (Paryžius, 1871) (Prancūzija) – 16 val.
3 d. – Mano meksikietiškas riestainis (Ispanija) – 21 val.
4 d. – Mano Rembrantas (Nyderlandai) – 16 val.
4 d. – Antra rega (Kanada, D. Britanija) – 18 val.
3 d. – Pilis (rež. L. Lužytė) – 14 val.; 6 d. –
18 val.
4 d. – Dylerė (Prancūzija) – 14 val.; 8 d. – 18 val.
7 d. – Ikaras (Lenkija) – 18 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
2–8 d. – Didžiapėdžio vaikis 2 (Belgija,
Prancūzija, JAV) – 11.10, 13.30, 15.50, 18.10
(lietuvių k.); 10.20 (rusų k. su lietuviškais
subtitrais)
Lizdas (D. Britanija, Kanada) – 13.55, 17.55, 20.30
4 d. – S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“. Įrašo
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.
4 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 12.20
7 d. – Pabaigos ir pradžios (JAV, P. Korėja) – 18.40

Paupio salė
2 d. – Atsiminimai iš Italijos (D. Britanija,
Italija) – 17 val.; 3 d. – 15.30, 17.30, 21.45;
4 d. –16.30; 5 d. – 18.15; 8 d. – 20.30

6 d. – Pilis (rež. L. Lužytė) – 18 val.

2 d. – Dylerė (Prancūzija) – 19 val.; 4, 6 d. – 18.30

6 d. – Lizdas (D. Britanija, Kanada) – 19.50

2 d. – Lizdas (D. Britanija, Kanada) – 21.15;

7 d. – Ikaras (Lenkija) – 20 val.

3 d. – 19.30; 4 d. – 20.45; 5 d. – 20.15

20 d. – Geriausios 2010–2020 metų „Kanų
liūtų“ reklamos – 19, 22 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Šiauliai
Forum Cinemas
2–8 d. – Didžiapėdžio vaikis 2 (Belgija,

7 d. – Dylerė (Prancūzija) – 17.50

3 d. – Troliai 2 (JAV) – 13.30

5 d. – Seansai senjorams. Šarlis Aznavūras

4 d. – Skūbis Dū! (JAV) – 14.30

Lizdas (D. Britanija, Kanada) – 17.40, 20.40

(Prancūzija) – 15.30

5 d. – Didžiapėdžio vaikis 2 (Belgija, Pran-

4 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 13.10

Pasaka
Lenkų kino festivalis

Prancūzija, JAV) – 11.20, 13.40, 16.05, 18.20

cūzija, JAV) – 16 val.

7 d. – Pabaigos ir pradžios (JAV, P. Korėja) – 18.30

6 d. – Paslaptingas sodas (JAV) – 16 val.

20 d. – Geriausios 2010–2020 metų „Kanų

2 d. – Ikaras – 19.15; 3, 4 d. – 16 val.; 5 d. –

6 d. – Švytinti tamsoje (D. Britanija, Vengrija,

liūtų“ reklamos – 19, 22 val.

18 val.; 6 d. – 20 val.; 7 d. – 18.15

Kinija, Prancūzija, JAV) – 18 val.

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

© „7 meno dienos“. Kultūros savaitraštis. Išeina penktadieniais.
Leidžiamas nuo 1992 m. sausio 10 d. Leidėjas VšĮ „7 meno dienos“,
S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Tel. 2613039. El. paštas redakcija@7md.lt.
ISSN 1392-6462. 4 sp. l. Tiražas 800 egz.
Spausdino UAB „Valdo leidykla“, Gedimino g. 34, Ukmergė
Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Lietuvos kultūros taryba
LR kultūros ministerija
Lietuvos kino centras

7 meno dienos | 2020 m. spalio 2 d. | Nr. 33 (1354)

