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

Kristina Steiblytė

Jei ne Krystiano Lupos premjera
Jaunimo teatre, vargu ar būčiau
skaičiusi W.G. Sebaldo „Austerlicą“. Juo labiau kad dar nėra galimybės knygą perskaityti lietuviškai.
Tad leistis į kelionę Antrojo pasaulinio karo atminties koridoriais, ir
dar svetima kalba, atrodė mažai
viliojanti užduotis. Bet, pasirodo,
klydau. Sebaldas greitai prikaustė
mano dėmesį nesudėtingai, paprastai pirmu asmeniu pasakodamas apie kelionę į Belgiją. Jo knygos
pasakotojas, dairydamasis po Antverpeną, susipažino su stotį tyrinėjančia keista persona – Žaku Austerlicu – ir pradėjo trisdešimt metų
ir keturis šimtus puslapių truksiantį
pokalbį.
Jau pirmuose knygos puslapiuose paaiškėja, kad skaitant šį
tirštą tekstą reikėtų kreipti dėmesį į visas pasakotojo paminėtas

detales, nes jos ne tik kuria pasa- paskandinti Terezyno getą. O tikroji
kojimo autentiškumo įspūdį, bet ir Austerlico kilmė paaiškėja jam payra nuorodos į tikrus įvykius bei sakojant apie vaikams pritaikytos
nuolat išsipildančios pranašystės Biblijos skaitymą: jį, užaugusį Velse,
apie būsimus knygos siužeto vin- pastoriaus šeimoje, ypač domino isgius. Pavyzdžiui, tik pradėjęs pasa- torija apie Mozę. Žiūrėdamas į makojimą apie kelionę į Antverpeną, žas iliustracijos figūrėles, klajojanpasakotojas kalba apie apsilankymą čias Sinajaus dykumoje, jis visada
nokturamoje ir lygina įsiminusias žinojo, kad tikroji jo vietą – tarp jų.
įspūdingai dideles gyvūnų akis ir
Skaityti šią knygą, kuri parašyta
sustingusius tiriamus jų žvilgsnius kaip pasakotojo monologas atpasu tapytojais ar filosofais, siekian- sakojant Austerlico pasakojimą
čiais mus supančią tamsą perskrosti apie save, man buvo tolygu klausavo žvilgsniu ir mintimi. Ir visai sytis svetimo pokalbio telefonu:
greitai po to sutiktas Austerlicas pasakojimas intymus, atviras, bet
jam primena Wittgensteiną, kurio vienkryptis, negirdint kito balso. Ir
akių nuotrauka iliustruoja naktinių būtent dėl šio tiršto, klampaus pagyvūnų ir filosofų žvilgsnių sulygi- sakojimo monologu knyga rodosi
nimą. Arba kiek vėliau, pasakotojo netinkama teatro scenai, kurioje
ir Austerlico pokalbiui pakrypus istorijos prieš žiūrovus skleidžiasi
nuo architektūros prie Austerlico visų pirma dialogais. Bet netinkama
biografijos, pasakojimas apie jo glo- nereiškia nepastatoma. Ypač kai jos
bėjo gimtinę, užlietą vandeniu dėl imasi savo meistrystę ne kartą įroužtvankos statybų, siejasi su vėliau dęs režisierius.
paaiškėjančiu jo tikrųjų tėvų likimu
ir nacių ketinimu karo pabaigoje N u k e lta į 5 p s l .
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Muzika

Neatsiejamas nuo choro

Pokalbis su Valstybinio choro „Vilnius“ vadovu Vladu Bagdonu

kasmet kviečiame Lietuvos ir užsienio kolektyvus.

Ona Jarmalavičiūtė

Spalio mėnesį penkiasdešimties
metų jubiliejų švenčiantis Valstybinis choras „Vilnius“ nuo pirmosios repeticijos 1970-ųjų rudenį
išaugo į tarptautiniu mastu pripažįstamą profesionalų kolektyvą.
Šiandien choras aukštai vertinamas
dėl savo kūrybiškumo, įvairiapusiškumo, netradicinių projektų ir atlikimo kultūros. Platus kolektyvo repertuaras apima klasiką, lietuvišką
muziką ir modernias kompozicijas,
kiekvieną sezoną jį papildo pasaulinės kūrinių premjeros ir netikėti
Choras „Vilnius“, priekyje Nora Petročenko, Vladas Bagdonas, Edgaras Davidovičius
projektai. Ilgametis choro „Vilnius“
N u ot r a u ko s i š a s m e n i n i o a rc h y vo
vadovas ir naujų idėjų iniciatorius
Vladas Bagdonas siekia nusikraKadangi pusė kolektyvo narių kaip lygiaverčiai partneriai. Ilgus
tyti chorui klijuojamų žanrinių turėjo regos negalią, siekėme, kad metus chorui vadovavo nuostabūs
apribojimų. Prisiekęs, kad darys valstybė mus finansuotų per Ne- dirigentai, profesoriai Jurijus Kalviską, idant šis choras gyvuotų, įgaliųjų reikalų departamentą prie cas, Povilas Gylys, šiuo metu choro
vadovas per dvidešimt penkerius Socialinės apsaugos ir darbo mi- meno vadovas ir vyr. dirigentas yra
vadovavimo metus nuolat kovoja nisterijos. Finansavimas buvo ne- profesorius Artūras Dambrauskas.
dėl kolektyvo išlikimo ir šįmet pastovus ir niekada nežinojai, ko Kartu inicijuojame naujų lietuviškų
įspūdingais renginiais visoje Lie- sulauksi. Kasmet pildžiau krūvas programų atsiradimą, daug dėmetuvoje ir už jos ribų švenčia choro popierių įvairioms institucijoms, sio skiriame atlikimo profesionalupenkiasdešimtmetį. Vienas svar- siekdamas biudžetinės įstaigos sta- mui, skambesio kokybei. Vokalinį
biausių jubiliejinių koncertų vyks tuso suteikimo. Kol biudžetas for- skambėjimą sustiprina dainininkai,
spalio 15 d. Nacionalinėje filhar- muojamas, visi žada, tačiau vėliau, solinio dainavimo specialybę įgiję
monijoje, kur su Lietuvos kame- jį suformavus, pažadai bliūkšta... Lietuvos muzikos ir teatro akaderiniu orkestru, džiazo kolektyvu 2009 m. įvyko stebuklas. Gruo- mijoje. Ateina daug stiprių, gražių
ir solistais choras atliks Vytauto džio mėnesį, biudžeto priėmimo balsų. Anksčiau koncertuose neriMiškinio, Vaclovo Augustino, Do- dieną, buvo pasiūlyta prie Sociali- maudavau – ar suskambės, ar gal
nato Zakaro kūrinius ir Lino Rim- nės apsaugos ir darbo ministerijos „nulūš“ sopranų „imama“ nata?
šos „Jazz mass“ („Džiazo mišias“). įkurti biudžetinę įstaigą – Valsty- Dabar galiu būti ramus – sopranai
Apie savo ir choro bendrą kelią, iš- binį chorą „Vilnius“. Vos po kelių taip uždainuoja! Organizuojame
šūkius ir ateities lūkesčius pasakoja mėnesių, 2010 m. balandžio 12 d., ir choro solistų koncertus. Labai
Vladas Bagdonas, netrukus ir pats mūsų savininko teises ir pareigas džiaugiuosi, kad mus supa optimisšvęsiantis gražią sukaktį.
įgyvendinančia institucija tapo Kul- tiški žmonės, o choro įgytas pasitūros ministerija.
tikėjimas matomas scenoje. Dabar
Kokia buvo Jūsų pažintis su
kuriame naujas programas, kurios
choru „Vilnius“?
Kaip choras atrodo šiandien?
leistų mums tapti geriausiais ne tik
Su šiuo choru susietas visas
Visas darbas ir pastangos chorui Lietuvoje, bet ir Europoje. Siekiame
mano kūrybinis gyvenimas. Nuo užaugino sparnus. Šiandien galiu plėstis, ieškome ryšių, galimybių.
įkūrimo chorui vadovavo diri- ranką prie širdies pridėjęs ramiai Kasmet gastroliuojame. Pastaraigentas Rimantas Zdanavičius, o pasakyti, kad mūsų choras Lietu- siais metais koncertavome Lenkinuo 1976-ųjų – prof. Antanas Jo- voje yra matomas, žinomas, ver- joje, Vokietijoje, Gruzijoje, Auszėnas, kuris 1981 m. ir pakvietė tinamas. Anksčiau turėjome įsi- trijoje, Rusijoje. Į choro „Vilnius“
mane į chorą, dainuoti bosu. Tuo prašyti koncertuoti su orkestru, o organizuojamą, šiemet jau dešimmetu buvau baigęs tris choro di- šiandien visur esame kviečiami tąjį Tarptautinį Šv. Jokūbo festivalį
rigavimo studijų kursus Muzikos
akademijoje, tad mano pirmosios
dainavimo patirtys gautos šiame
chore. Tai pakeitė visą mano gyvenimą, kadangi vėliau pasirinkau
studijuoti dainavimą, 1992 m. tapau
Nacionalinio operos ir baleto teatro
solistu. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tvyrojo permainų, ekonominio sunkmečio laikas, ir „Vilnius“
atsidūrė ties bankroto riba. Kolektyvo direktoriaus Juozapo Kairio
buvau pakviestas užimti direktoriaus pavaduotojo pareigas ir ieškoti lėšų koncertams organizuoti.
1995 m. tapau nauju choro vadovu
ir nuo to laiko gyvenu galvodamas
apie chorą dieną ir naktį. Savo širdyje buvusiam direktoriui daviau
priesaiką: kol gyvas, dėsiu visas pastangas, kad šis choras išliktų.
Kokius pokyčius išgyveno
choras?
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Kokią įtaką vadovavimui padarė Jūsų patirtis dainuojant
„Vilniaus“ chore?
Aš, kaip dainininkas, išaugau iš
choro „Vilnius“, kai jam vadovavo
Antanas Jozėnas, įsiliejau į muzikinį gyvenimą, galiausiai pradėjau
karjerą LNOBT. Kadangi pats dvylika metų dirbau chore, žinau, kada
choristams sunku, kur jiems reikia
pagelbėti. Žinau, kad scenoje nieko
neapgausi – turi atiduoti viską, ko
reikalauja muzika. Nepaslėpsi nei
nuovargio, nei nuobodulio, nei nusivylimo. Tokiose situacijose choro
vadovas nėra matomas scenoje, tačiau jis rūpinasi visais organizaciniais reikalais. Suvaldyti penkiasdešimties atlikėjų kolektyvą, kurio
visi dalyviai yra gyvi ir jautrūs, – didžiausias vadovo iššūkis. Su kiekvienu
stengiuosi bendrauti, jei ką ir pabaru, tai kaip tėvas vaiką, neskaudžiai. Vadovaudamas niekada nevaidinu ar nenuolaidžiauju. Smagu,
kad iš mūsų choro yra išaugę aukščiausio lygio atlikėjai – Vladimiras
Prudnikovas, Viktorija Miškūnaitė,
Vilija Mikštaitė, dirigentai Tomas
Ambrozaitis, Mantas Jauniškis.
Džiaugiuosi jų pasiekimais ir bendrais darbais.
Kaip šįmet švenčiate choro
penkiasdešimtmetį?
Buvome suplanavę daugybę renginių, tačiau pandemija ir karantinas mums, kaip ir visiems, pakišo
koją. Rugpjūčio mėnesį atsigavome,
pradėjome rengtis jubiliejiniams
koncertams. Tačiau kaip tyčia mūsų
gretose buvo nustatytas COVID-19,
turėjome dvi savaites karantinuotis.
Dabar vėl grįžtame į įprastinį darbo
ritmą ir šį rudenį choro laukia labai
daug ypatingų renginių. Vyksta X
Tarptautinis Šv. Jokūbo sakralinės
muzikos festivalis, kuriame dalyvauja daugybė kolektyvų – Balio

Choras „Vilnius“, Lietuvos kamerinis orkestras. Priekyje iš kairės: Asta Krikščiūnaitė, Povilas Gylys, Ieva Prudnikovaitė,
Algirdas Janutas, Vladas Bagdonas

Dvariono muzikos mokyklos choras, Šv. Jonų bažnyčios gospelo choras, Estijos filharmonijos kamerinis
choras, Valstybinis choras „Latvija“,
Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos
kamerinis orkestrai. Festivalio atidarymo koncerte įvyko pasaulinė
premjera – Ryto ir Giedriaus Svilainių oratorija „Didysis kunigas“,
pasakojanti karaliaus Mindaugo gyvenimo istoriją. Spalio 31 d., festivalio uždarymo koncerte, skambės
„Vilniaus“ ir Lietuvos kariuomenės
orkestro bei solistų atliekamas vengrų kompozitoriaus Frigyeso Hidaso Requiem.
Jubiliejinis choro 50-mečio
koncertas vyks spalio 15 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
Šiam renginiui ieškojome lietuviškos programos ir atradome labai įdomių kūrinių. Atliksime Vytauto Miškinio, Vaclovo Augustino,
Donato Zakaro kūrinius, griežiant
Lietuvos kameriniam orkestrui.
Koncerto kulminacija – pasaulinė
premjera, kartu su „Lithuanian
JJazz Ensemble“ (vadovai Jievaras
Jasinskis, Liutauras Janušaitis) atliksime Lino Rimšos džiazo mišias.
Kūrinys parašytas choro „Vilnius“
užsakymu, bendradarbiaujant su
Lietuvos kompozitorių sąjunga ir
asociacija LATGA. Renginio scenografija ir režisūra rūpinasi Dalius
Abaris. Džiaugiuosi, kad su choru
bendradarbiauja tokie kūrėjai. Beje,
jubiliejiniuose pasirodymuose choras pasipuoš naujais koncertiniais
rūbais.
Kaip formuojate naujus choro
projektus?
Kadaise buvo nusistovėjęs įvaizdis, kad choras atlieka tik mišias ir
liaudies dainas. Šis šleifas tęsiasi iki
šių dienų ir aš stengiuosi tam priešintis. Mano nuomone, choras scenoje gali judėti, šokti, dainuoti įvairiausius žanrus, džiazą, populiariąją
muziką. Svarbu viską atlikti profesionaliai. Kai inicijuojame naujus
kūrinius, tampame įdomūs ir patys
sau, ir kompozitoriui, ir klausytojams. Be abejo, neišbandyti keliai rizikingi, kartais rezultatas būna puikus, o kartais ir nepasiseka. Tačiau
vis vien siekiame kuo įdomesnės,
kuo įvairesnės programos. Ateity
planuojame projektą su Latvijos
bei Estijos chorais ir jų kompozitoriais. Inicijavome Baltijos
šalių koncertinių mišių sukūrimą – jas visų trijų šalių chorai
turėtų atlikti po poros metų. Turbūt dar niekas negali įsivaizduoti,
kas iš to išeis. Kitas panašus naujas
projektas – Vaikų mišios profesionaliam ir vaikų chorams. Anksčiau
kone pusę Lietuvos apvažiavome
koncertuodami bažnyčiose su įvairių miestelių vaikų chorais. Bažnyčios lūžo nuo klausytojų, vaikams
tokie renginiai suteikė neišpasakyto
N u k e lta į 3 p s l .
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Atverkime užmaršties vartus

Vilniaus kvarteto sezonas pradėtas dedikacija Onai Narbutienei
Vytautė Markeliūnienė

veikla visada driekėsi žmonių, įvy- truputį, nemoki, nieko kaip reikiant
kių, reiškinių akivaizdoje. Pasirin- nespėji, gerai dar, jei surambėji. Bet
kusi šią profesiją ji nesiekė susi- pasitaiko ir tokių kaip Onutė Narkoncentruoti į kokią vieną artimą butienė – suspėjančių, ištveriančių.
ir patogią, aktualią ir tik sau įdomią Gyvų ir neprarandančių dvasios gytemą, kuri „kauptų santaupas“ tik vybės. Net pavydu, kad galima taip
savam profesiniam kapitalui, bet visuose koncertuose pabūti, viską
stengėsi kiekvieną dieną atsiverti perskaityti, radiją ir TV išgirsti ir
labai įvairioms temoms ir žanrams. pačiai pasisakyti. O kur dar tarnyba,
O jų adresatas buvo ne vien profe- kur knygos ir straipsniai, kekės visinė bendruomenė, bet ir mokslei- suomeninių pareigų?“
viai, ir spalvingas televizijos ar raVokiečių muzikologė Hannelore
dijo klausytojų ratas. O tai nereiškė Gerlach, per ilgus bičiulystės metus
kažkokio supaprastėjimo, supras- jautusi O. Narbutienės didžiulę autėjimo ar pasiplepėjimo, iš piršto tentišką aistrą savai profesijai, jau
laužtų istorijėlių pasakojimo. Ne. po jos mirties, 2008-aisiais, pasiVisada virš tų O. Narbutienės pri- dalino: „Tai, kad ji išleido ne vieną
siimtų žanrų įvairovės švietė taurus, knygą ir parašė gausybę publikacijų
etiškas, diskretiškas žmogus, skonis, bei pranešimų, biografijų, įvadų,
profesinė atsakomybė ir į kitus nu- man nenusveria fakto, kad ji pati
kreipta atmintis.
buvo tarsi gyva Lietuvos muzikos
Pastarąsias savybes puikiausiai istorijos bei muzikinio Lietuvos gypastebėjo ir kiti gildijos nariai, am- venimo enciklopedija, sukaupusi
žininkai. Muzikologas Vytautas neįtikėtinai gausių žinių apie įvyLandsbergis dar 1980-aisiais „Lite- kius, procesus ir, suprantama, žmoratūroje ir mene“ rašė: „Žinom, kaip nes. Čia dar reikėtų pridurti, kad ji
tai būna: šen šoki, ten šoki, visko po turėjo didžiulį lobyną anekdotinių

„Atverk užmaršties vartus“ – tokia
poetiška antraštė papuošė pirmąjį
Vilniaus kvarteto naujojo sezono
koncertą, kuriame ansamblis pagriežė kompozitorės Onutės Narbutaitės to paties pavadinimo Styginių
kvartetą Nr. 2. Minint Ludwigo van
Beethoveno jubiliejines 250-ąsias
gimimo metines, buvo atliktas ir jo
Dvyliktasis kvartetas Es-dur, op. 127.
Stipriąja koncerto priegaide, kuriai deramą taurų akcentą skyrė ir
koncerto vedėja Janina Pranaitytė,
tapo koncerto dedikacija muzikologei Onai Narbutienei (1930–2007).
Jos tikroji jubiliejinė 90-mečio data
jau netrukus – spalio 26-ąją. O šios
muzikologės ryšys su Vilniaus kvartetu, ypač su jo ankstesnės sudėties
nariais – Audrone Vainiūnaite, Artūru Šilale, Girdučiu Jakaičiu, Augustinu Vasiliausku – tampa paliudijimu, kaip skleidėsi muzikologės
ir ansamblio veikla, įgydama bendravardiklines vertybines formas.
Prisiminkime kad ir didžiulį koncertų ciklą su Jos komentarais „Europos Sąjungos šalių kamerinės
muzikos vakarai“ bei penkių koncertų ciklą „Naujųjų Europos Sąjungos šalių kamerinė muzika“ ar
aštuonių koncertų ciklą „Wolfgangas Amadeus Mozartas ir Viena“.
Tas O. Narbutienės ir Vilniaus
kvarteto ryšys atveria ir daug kitų
atodangų, patirčių, veiklos mastelių,
prisiminimų, kuriems galiotų nepakeičiamo ar sunkiai pakeičiamo
kažkuo kitu žmogaus, savo srities
profesionalo, matmuo. Nekart pastaruosius 13 metų teko susimąstyti
apie savotiškas moralines skolas
Onai Narbutienei – kaip „gyvosios
muzikologijos“ atstovei, nuolat „užmaršties vartus“ atveriančiai, nuolat jautrų ryšį su muzikinėje bendruomenėje esančiais įvairių kartų,
įvairių dydžių ar svarbos menininValstybinis Vilniaus kvartetas
kais palaikančiai. Jos muzikologinė
At k e lta i š 2 p s l .

džiaugsmo, jų akys tiesiog spindėjo.
Labai norime šias patirtis pakartoti,
tad Nijolei Sinkevičiūtei patikėjome
parašyti naujas vaikų mišias. Puoselėjame idėją parengti pramoginę
programą su populiarių ir džiazo
dainų aranžuotėmis chorui.
Kaip chore puoselėjate kūrybiškumą, naujas idėjas?
Daug diskutuojame, ginčijamės, kartais lakios fantazijos pavilioti prisigalvojame įvairiausių
idée fixe. Tačiau kartais tos idėjos
pavirsta kūnu ir iš jų gimsta nauji
choro projektai. Iš tiesų tai yra sunkaus
darbo reikalaujantis procesas – bendradarbiaujame su kompozitoriais,
redaguojame partitūras, taisome
tekstines klaidas, koreguojame dainininkų diapazonų netikslumus ir

t.t., dirigentas rūpinasi kūrinio interpretacija. Tačiau šie iššūkiai teikia džiaugsmą. Kompozitoriai ir
klausytojai mus vadina moderniais,
novatoriškais, veržliais. Bandome
ir dainininkus kuo labiau įtraukti į
naujų idėjų ir ateities vizijų kūrimą.

šventėmis. Džiaugiamės, kad mūsų
chore dainuoja ir jaunosios kartos
kompozitoriai Rytas Svilainis, Andrius Maslekovas.
Didžiuojuosi, kad per ilgą choro
veiklos istoriją sceną dalijomės su
iškiliais menininkais, atlikome koncertines programas diriguojant JuoŽvelgdamas į praėjusį penkias- zui Domarkui, Gintarui Rinkevičiui,
dešimtmetį, kokioms asmeRobertui Šervenikui, Māriui Sirmainybėms choro vardu jaučiate
sui, Ko Matsushitai, Dainiui Paviliodėkingumą?
niui ir daugeliui kitų. Koncertavome
Per visus tuos metus užsimezgė su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu,
daug ryšių ir sulaukėme daug pa- Lietuvos kameriniu, Lietuvos valstygalbos. Tikrais choro bičiuliais tapo biniu simfoniniu orkestrais, Lietuvos
kompozitoriai Giedrius Kuprevi- kariuomenės orkestru, „Trimitu“, sočius, Vytautas Miškinis, Mindaugas listais Irena Milkevičiūte, Vladimiru
Urbaitis, Vaclovas Augustinas, Dona- Prudnikovu, Asta Krikščiūnaite, Vytas Zakaras, Laimis Vilkončius, Zita tautu Juozapaičiu, Steinu Skjervoldu,
Bružaitė, Giedrius Svilainis, Myko- Lina Dambrauskaite, Dovile Kazolas Natalevičius. Choro „dvasiniu naite, Eugenijumi Chrebtovu, Jerotėvu“ pavadinčiau G. Kuprevičių – nimu Miliumi – net sunku visus sujis kasmet mus sveikina su visomis minėti. Visiems jaučiu dėkingumą.
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Ona Narbutienė

V. Ko r e s kovo n u ot r .

istorijų, kurias pasakodavo pritrenkiamai autentiškai ir komiškai.“
Taigi, grįžkime prie moralinių
skolų, kurios taip ryškiai švyti, prisimenant O. Narbutienės gyvenimą
ir veiklą muzikiniame gyvenime.
Nebesiteisinant tik norisi pakartoti

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

Kokie kūriniai Jums labiausiai
įsiminė? Gal kažkuriuos galėtumėte pavadinti choro „vizitine kortele“?
Choras nuolat stebina repertuaro
pokyčiais, todėl sunku nusakyti tipinį mūsų repertuarą. Išvardyčiau
ypač įsimintinus kūrinius, kaip
Leibo Glantzo „Nakties koncertas“, Arthuro Honeggero oratorija
„Karalius Dovydas“, Karlo Jenkinso
„Requiem“, „Stabat mater“ ir „Ginkluotas žmogus: mišios už taiką“,
G. Kuprevičiaus opera „Liuterio
durys“, Jules’io Massenet oratorija
„Ève“, Arvo Pärto „Berlyno mišios“,
Alfredo Schnittke’s „Requiem“,
G. Svilainio, Dominyko Digimo
ir Mykolo Natalevičiaus oratorija
„Piligrimas“, Rodiono Ščedrino
„Atmintyje išlikęs angelas“, Arnoldo Schönbergo „Gurės dainos“
ir daugelis kitų. Labai džiaugiuosi,

jos pačios žodžius: „Muzikologo
profesija yra tokia, su kuria turi gyventi ir vakare, ir ryte, ir naktį, kai
pabundi, – turi galvoti, domėtis viskuo. Ir tai nėra lengva, tai kūrybinė
specialybė. Nes jei į ją žiūrėsi kiek
valdiškai, – atėjai, atidirbai, o toliau gyveni esą savo gyvenimą, – tai
nelabai ką nuveiksi. (...) Tai didelio
pasiryžimo reikalaujantis bėgimas
ilga distancija“ (iš 2005 m. radijo
laidos „Muzikinis pastišas“, vedėja
Živilė Stonytė). Tik ateiti ir atidirbti –
beveik nieko nereiškia...
Minėtame koncerte griežė naujos
sudėties Valstybinis Vilniaus kvartetas – Dalia Kuznecovaitė, Artūras
Šilalė, Kristina Anusevičiūtė, Deividas Dumčius. Šia išskirtine koncerto dedikacijos proga nesinorėtų
imtis recenzentės plunksnos ir vertinti girdėtų įspūdžių, atsiejant juos
nuo koncerto atminties užnugario.
Be to, būtų naivu kalbėti apie jau
visiškai „susigrojusį“ kvartetą, kuris dar šiuo metu grindžia savo tapatybę įvairių atlikėjiškos patirties
šaknų bruožais. Tik norėtųsi visus
keturis stygininkus pasveikinti ir
palinkėti naujai susiformavusiam
ansambliui didelio pasiryžimo bėgant ilga ir sudėtinga distancija!
kad choras geba greitai ir kokybiškai parengti tokius sudėtingus opusus ir atlikti juos užtikrintai. Choro
dainininkams svarbu iššūkiai, sudėtingi nauji kūriniai – tuomet jų
akys spindi.
Kokį jubiliejinį palinkėjimą pasakytumėte chorui
„Vilnius“?
Aš labai pasitikiu šiuo choru ir
žaviuosi jo dainininkais. Daug kas
negaili kritikos jaunajai kartai, tačiau pas mus ateina pats nuostabiausias jaunimas. Linkiu kolektyvui gyvuoti dar bent šimtmetį.
Norėčiau, kad „Vilnius“ atspindėtų
ne tik miesto vardą, bet ir garsintų
Lietuvą visame pasaulyje.
Ačiū už pokalbį!

3 psl.

Muzika

Vilties šauksmas ir džiaugsmas

Ludwigo van Beethoveno Devintąja simfonija Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradėjo koncertų sezoną

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Prieš sezono pradžios koncertą,
neįprastai šiltą rudens popietę Katedros aikštėje Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras išradingai pristatė 32-ąjį koncertų sezoną.
Gintaro Rinkevičiaus diriguojamas kolektyvas (komentuojant
Viktorui Gerulaičiui) oriai atliko
būsimų koncertų fragmentus: ne
linksmino Johannno Strausso valsais, bet pateikė Antono Brucknerio Trečiosios simfonijos (skambės
lapkričio 29 d.), Richardo Wagnerio
operos „Tanhoizeris“ (lapkričio 6 d.),
Gioacchino Rossini operos „Vilius
Telis“ (spalio 23 d.), Ludwigo van
Beethoveno Devintosios simfonijos
muzikos fragmentus. Lapkričio 12 d.
Vilniaus kongresų rūmuose, dalyvaujant tenorui Edgarui Montvidui,
bus atlikta Giacomo Puccini opera
„Vilisės“ – premjera Lietuvoje. Lapkričio 29 d. greta Brucknerio skambės Dmitrijaus Šostakovičiaus Keturioliktoji simfonija. Išgirsime
Asmik Grigorian ir Kostą Smoriginą. Gruodžio 18 d. Vilniaus kongresų rūmuose violončele grieš ir
orkestrui diriguos David Geringas.
Visų renginių nė nesuminėsi.
Spalio 1-ąją – Tarptautinę muzikos dieną – Vilniaus kongresų
rūmuose LVSO pradėjo savo turiningą sezoną. Suskambėjo Ludwigo van Beethoveno 250-osioms
gimimo metinėms skirtas monumentaliausias jo kūrinys – Devintoji simfonija su „Ode džiaugsmui“
(Friedricho Schillerio ž.).
„Pakilkime viršum šios šešėlių
viešpatijos! Visa praeina. Ir saulės
numiršta. Bet iš tūkstančių metų
glūdumos jos vis dar siunčia savo
šviesulį į nakties tamsą. Mus vis dar
apšviečia tos užgesusios saulės. Paskutinį kartą susišildžiau akis Beethoveno saulėje...“ – rašė Romainas
Rolland’as.
Beethovenas, greta Johanno
Wolfgango fon Goethe’s, buvo saviti, reikšmingiausi kūrėjai epochų sandūroje, XVIII a. pasitinkant emocingą, kupiną polėkių,
nusivylimų XIX šimtmetį, sąmoningai juto gaivius romantizmo
gūsius. 1822–1824 m. sukurtos
Beethoveno Devintosios pradmenys – iš tūkstantmetės glūdumos
mums siunčiama užgesusios saulės šviesa. Tai laikas, kai intensyviai
kūrė Rossini, mirė Lordas Byronas,
Franzas Schubertas sukūrė kvartetą
„Mirtis ir mergelė“ – pastarasis opusas, aranžuotas Gustavo Mahlerio,
neseniai buvo atliktas net poroje
Vilniaus koncertų salių. Klausytojas šiuos sutapimus turėjo priimti
kaip epochos dvasią liudijančius
puslapius Europos muzikos erdvėje.
Beethovenas apkurto, nebegirdėjo pirmojo simfonijos atlikimo.
4 psl.

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Gintaras Rinkevičius

1824 m. Vienos teatre „Kärntnertor“
(„Prie Korinto vartų“) įvykusiam
pirmajam koncertiniam „Missa
solemnis“ (su kupiūromis) ir Devintosios parengimui vadovavo Michaelis Umlaufas. Negirdintis, tvarkingai apsirengęs juodu smokingu,
švytintis kaklą dengiančiu baltu šalikėliu, autorius stovėjo prie pulto,
žiūrėjo į partitūrą ir koncerte mažai terepetavusiam orkestrui rodė
simfonijos dalių tempus. Simfoniją
baigė groti, tačiau Beethovenas vis
dar dirigavo... Į istoriją pateko kompozitoriaus kairėje stovėjusi solistė,
mecosopranas Caroline Unger. Ji
paėmė autorių už rankos ir atsuko
į salę, kurioje griaudėjo jam negirdimas „Vivat!“ Publika stovėdama
„sveikino Beethoveną ovacijomis
net penkis kartus: mojavo nosinaitėmis, skrybėlėmis, iškeltomis
rankomis, kad Beethovenas ovacijas galėtų bent pamatyti“, – po simfonijos premjeros rašė „TheaterZeitung“ kritikas.
Devintojoje simfonijoje atsispindėjo epochos dvasia. Pirmą kartą
panaudotas choras, dainavęs romantizmo šauklio Friedricho Schillerio „Odės džiaugsmui“ tekstą.

Apie jį didysis Beethovenas išsitarė:
„Goethe’s poeziją pajusti muzikoje
lengviau. Tačiau Schillerio tekstą
jungiant su muzika, kompozitorius
turi pakilti dar aukščiau jo. Ar tai
įmanoma?“ Gyvenimo saulėlydyje
sukurta Devintosios simfonijos su
choru ir solistais muzika skirta „visuomenės įskaudintam, kančią išgyvenančiam žmogui“ (Beethovenas), kviečianti ieškoti sielos grožio
ir laisvės idėją gyvenimu įprasminančių kelių. Simboliška šiandien.
Beethoveno Devintąją simfoniją
atliko Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, pandemijos šešėlio paženklintas Kauno valstybinis choras (meno vadovas Petras
Bingelis), solistai Agnė Stančikaitė
(sopranas), Justina Gringytė (mecosopranas), neseniai virusu persirgęs Kristian Benedikt (Vaidas
Vyšniauskas, tenoras), Tadas Girininkas (bosas). Dirigavo Gintaras
Rinkevičius.
Maestro interpretuota Devintoji, jos partitūros ženklai, kompozitoriaus remarkos ir dirigento
ekspresija mums pateikė energija žaižaruojantį opusą. Jame išgirdome ir šlovingų fanfarų, ir

abejonių motyvų, ir dramaturginių priešpriešų.
Kompozitoriaus sumanyta herojinę simfonijos pirmos dalies temą
„atsikviesti“ iš žemės gelmių, iš neįvardytų, nekonkrečių pragarų ūžavimo, neaiškaus chaoso. Tam styginių mezzo forte netiko. Gražūs buvo
medinių pučiamųjų ir styginių dialogai. Nors šį kartą norėjosi kokybiškesnio medinių grupės ansamblio
skambesio, o solo epizoduose – obojaus tikslumo.
Antra dalis – unikalus scherzo.
Fugato lekia didžiuliu tempu.
Kompozitorius jam suteikė savotiško vėjo gūsio įvaizdį: ne mezzo
forte, bet ilgą pianissimo epizodą,
peraugantį į įsiveržiančius šuorus.
Interpretacijos logikos nesupratau
klausydamasi trio dalies. Šis netikėtas, šokį primenantis epizodas dirigentų traktuojamas įvairiai: paliekant tą patį tempą arba jį šiek tiek
lėtinant. Tačiau koncerte skambėjo
ypač lėtu tempu atliekama muzika,
jos tėkmė neatrodė natūrali. Tai
jautėsi klausant įtemptai grojančios valtornos, obojaus. Juos varžė
nelogiškas frazių vedimas. Matyt,
teisus buvo Erichas Leinsdorfas, sakydamas, kad tempą diktuoja frazių atlikimo logika. Turbūt pritartų
ir Bruno Walteris: visa, kas per daug, –
meno priešas. Tokiu tapo antros dalies trio tempas ir charakteris. Be
abejo, kūrinius atliekant gyvai pasitaiko nesklandumų, tačiau atsitiktinumai neturėtų daryti įtakos kūrinio koncepcijai. Trečia dalis Adagio
molto e cantabile atskleidė dirigento
muzikalumą, nuoširdumą. Tačiau
intonaciškai netvarkingas akimirkas išgirdo ir patys muzikantai. Šįkart gerų žodžių verti klarnetai ir
fagotas.
Beethoveno laikų kontrabosininkai, pamatę prie jų partijų išrašytą

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras ir solistai: Agnė Stančikaitė, Justina Gringytė,
Kristian Benedikt (Vaidas Vyšniauskas), Tadas Girininkas
G . J a u n i š k i o n u ot r a u ko s

tekstą, o simfonijos finale tarp orkestro tutti jiems skirtus solinius
epizodus, sutriko. Dabar jie privalo
būti solistai? Tokios sunkios partijos neįmanoma atlikti greitu tempu!
Ir dar visa grupe kartu! Reiškė nepasitenkinimą, o jau kurčias Beethovenas į pretenzijas raštu atsakė
nesiruošiąs nieko keisti. Dirigentui patarė: „Po jų solo natomis išrašykite aiškų poetinį tekstą. Tegu
kartu su instrumentu mintyse išdainuoja!“ Vilniuje šie epizodai, unisonai su violončelėmis, duetas su
fagotu skambėjo raiškiai, muzikaliai, charakteringai.
Simfonijos finale pirmą kartą
panaudotas choras. Tai buvo nauja,
negirdėta. Daugybę įvairių partitūrų parengęs Kauno valstybinis
choras geru vokalu, tiksliai intonuodamas sekė dirigento mostą.
Tačiau muzikos energijos ne visuomet reikėtų siekti grojant greitesniu tempu. Kažkuris didžiųjų
menininkų yra pasakęs: teisingas
tas tempas, kuris leidžia raiškiai
skambėti parašytai muzikai, pažymėtai artikuliacijai. Chorui Beethovenas parašė įspūdingą partiją,
bet balsams paspendė ir spąstų.
Siekiant kokybiškai išgauti po du
sujungtus garsus nedera dainuoti
taip skubant, nes klausytojas turi
išgirsti artikuliuotą melodiją, o
ne greitosiomis atliktus šūkčiojimus aukštame registre. Manyčiau,
pats muzikos autorius tokia vokalo frazuote norėjo pasakyti, kad
šioje iškilmingoje muzikoje reikia
ir santūrumo. Tokių komponentų
pristigo simfonijos finale solistų
kvarteto dainuotame poco adagio
epizode – solistams sudėtinguose
dvylikoje taktų. Reikšmingiausiam odės tekstui „Alle Menschen
werden Brüder...“ kompozitorius
sukūrė gražią, jaukią, išraiškingą
kantileną. Viena per kitą persilieja
kvarteto išdainuotos keturios gražių balsų bangelės. Bet jų nepajutome. Epizodas sunkus ir ritmiškai.
Pirmojo atlikimo solistės prašė šį
bei tą partijose pakeisti. Tačiau
Beethovenas buvo nepalenkiamas
net ir dėl aukštos soprano tesitūros.
Tada genijus buvo apšauktas „balso
stygų tironu“. Vilniuje šis epizodas
(ir retai pasitaikantis T. Girininko
rečitatyvo netikslumas) galbūt buvo
tiesiog nesurepetuotas, tik laisvai
improvizuotas. Išpildant partitūrą
svarbus ir tikslumas, ir interpretacijos logika.
Devintosios simfonijos atlikimas – tai reikšmingas aktas koncertiniame gyvenime, orkestro,
mąstančio jo vadovo, kitų atlikėjų
biografijose. Gilių prasmių nestokojanti muzika, manau, atlikėjams
ir klausytojams leido pajusti ir didį
džiaugsmą, kurį Beethovenas sukūrė iš savo kančios ir skausmo.
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Teatras

Atvirukai iš teatro
At k e lta i š 1 p s l .

Lupos „Austerlicas“ prasideda
panašiai kaip knyga. Valentino
Masalskio vaidinamas pasakotojas –
spektaklyje jis yra ir knygos autorius Sebaldas – Antverpeno stotyje
sutinka keistą personą – Sergejaus
Ivanovo vaidinamą Austerlicą. Jie
kalbasi apie architektūrą, stoties
laikrodį ir kurį laiką atrodo negalintys atitrūkti nuo spektaklį įkvėpusios knygos. Pačioje spektaklio
pradžioje šis atotrūkis neįvykta net
ir padedamas Lupos scenografijos,
Piotro Skibos kostiumų, Miko Žukausko videoprojekcijų, Arturo
Bumšteino muzikos, Masalskio ir
Ivanovo vaidybos, suteikiančios Sebaldo tekstui kūną.
Tačiau režisierius neilgai leidžia
pasidžiaugti jau žinomu, regis, nesuderinamų, bet draugais tapusių
personažų bendravimu. Ten, kur
knygoje pereinama prie kur kas
intymesnio pasakojimo apie Austerlico biografiją, spektaklyje žiūrovams parodomas keistas autoriaus
ir jo kuriamo personažo atminties
žaidimas. Po vieną versdami ant
stalo išdėliotas nuotraukas, juodu
pradeda pasakoti vienas kitam istorijas. Taip autorius–Sebaldas–Masalskis istorija po istorijos ima vitgenšteiniškos išvaizdos personažą
pildyti turiniu. Kol galiausiai antrame
spektaklio veiksme jis paleidžiamas
gyventi ir savo biografiją tyrinėti savarankiškai, be autoriaus.
Čia ir vėl grįžtama prie knygos.
Tik Sebaldo užrašytas monologas
skyla, trupa ir pasakotojo atkartotas Austerlico frazes scenoje išsidalina Danutės Kuodytės vaidinama
Vera ir Viktorijos Kuodytės Mari de
Vernėj. Jos abi – vienos svarbiausių
Austerlico gyvenimo moterų – nesusitikusios ir įtaką jam padariusios
skirtingu metu, reikšmingai jį priartina prie savęs paties. Prie atsakymo į klausimą, knygoje Austerlicui iškilusį sužinojus tikrąją savo
pavardę, – ką tai reiškia? Ką reiškia
būti Austerlicu pokarinėje Anglijoje? Ką reiškia nežinoti, kas esi, ir
vengti atsakymo paieškų? Ką reiškia gyventi svetimą gyvenimą? Ką
reškia prisiminti ir ką – pamiršti?
Užmaršties kaina spektaklyje
akivaizdi matant paliegusį Austerlicą. Serga ne tik jo kūnas, kuriam
nuolat reikia lankytis tualete. Serga
jo atmintis, jo savastis, jo esmė. Ir
vienintelis vaistas šiai ligai gydyti,
regis, yra žinios – jas knygos Austerlicas godžiai kaupia, apeidamas
klausimus, kurie jam iš tikrųjų turėtų būti svarbūs. Tačiau net ir jos
ne visada gali išgelbėti. Kaip dabartinio pasaulio nuo įvairių politinių
įtampų negelbsti žinios apie Holokaustą ir nacizmą. Kaip neišgelbėjo
XX a. 4-tojo ir 5-ojo dešimtmečio
europiečių žinios apie kolonijinę
Europos praeitį. Kaip ir Sebaldo
knygos bei Lupos spektaklio

pasakotojų nuo nepakeliamos kaltės ir gėdos neišgelbsti Austerlico
biografijos perpasakojimas. Praeities pažinimas ir nuolatinis kančios,
naikinimo, mirties atsikartojimas
užsidaro į niekad nesibaigiantį, savimi pačiu springstantį ratą. Knygoje apie jį tik užsimenama, bet
spektaklyje tragedijos atsikartojimą
žadantis uroboras nuolat šalia: tai
kylančiame ir besileidžiančiame
ekrane, tai aktoriams sukant ratus
aplink žiūrovus parteryje.
Panašiai šalia – ir antrame spektaklio veiksme pasirodanti Austerlico motina Agata Austerlicova,
vaidinama Jovitos Jankelaitytės. Ji,
2018 m. sukūrusi Chajos vaidmenį
Gintaro Varno režisuotame „Gete“,
šiame spektaklyje yra ne tik tam,
kad taptų Veros pasakojimų iliustracija. Ji yra priemonė priminti
apie tai, kad su Holokaustu susijusi
kolektyvinė bei asmeninė trauma ir
skausmas niekada nėra pasibaigę:
jie gali tylėti, gali net nekankinti,
bet nuolat slankioja šalia, primindami kitą laiką ir prarastą kito gyvenimo galimybę.
Būtent per savo gyvenimą prisimenančios Agatos vaizdinį spektaklis vėl tolsta nuo knygos. O
galutinai nuo jos atsiplėšia finale,
sukurtame pačių spektaklio autorių. Jaunimo teatro premjeroje
nesėkmingai savo motinos veido
ieškojęs išlikusiame propagandinio nacių filmo apie Terezyno getą
fragmente, Austrelicas taip ir negauna jos pamatyti, nesužino, kas
nutiko jo tėvui ir nevaikšto po Paryžių tikėdamasis vėl pamatyti Mari,
kaip kad nutinka knygos Austerlicui. Spektaklyje iškankinta Austerlico sąmonė sukuria sapną, kuriame
jis pats apsirengęs SS karininko uniforma atlieka savo jaunų tėvų antropologinius matavimus. Lėtas ėjimas,
kruopštus matavimas, iš pradžių

motinos, o tada kiek vėliau pasirodančio tėvo Maksimiliano Aichenvaldo (Matas Dirginčius), duomenų
žymėjimasis, tylus murmėjimas
vokiškai nutrūksta sapnuojančiam
Austerlicui užmigus. Ir tuomet ima
kalbėti pražuvusieji. Tarsi šnekėdami tarpusavyje, tarsi žiūrovams,
šie jauni nuogi žmonės reikalauja
savo gyvenimo, savo vardų ir mūsų
prisiminimo.
Finalinė spektaklio scena žiūrovus užgriūva visai kitu emociniu
krūviu nei iki tol vykęs veiksmas.
Lėtas ir mąslias scenas, aktorių
atliekamas atsargiai ir neskubriai, Sergejus Ivanovas ir Viktorija Kuodytė spektaklyje „Austerlicas“
kai autorius ir personažas susipažįsta, Austerlicas klausosi Veros ar
Spektaklio finalui dramatiškumo primena atvirukų rinkinį. Juose – ir
su Mari keliauja į Marienbadą, tik suteikia ir knygos pabaiga (jos lie- banalus saulėlydis, ir vieniši kartu
retkarčiais pertraukia jausmingesni tuviškas vertimas išspausdintas esantys žmonės, ir senuose įtvirtiepizodai: pratrūkstantis Masalskio spektaklio programėlėje). Nors ri- nimuose įrašytas absurdiškas juos
vaidinamo autoriaus pyktis ant per- tuališkas Austerlico tėvų matavimas stačiusiųjų trumparegiškumas bei
sonažo, kalbančio užuominomis, ir jo paties virtimas budeliu vyksta barbariška civilizacijos istorija. Šie
Austerlico ir Veros pirmasis susi- neįvardintoje vietoje, o knygoje ap- režisieriaus atvirukai – tarsi sutikimas, Agatos daiktų krovimasis rašyti Agata ir Maksimilianas grei- stabdytos akimirkos, koncentruoto,
ruošiantis kelionei į Terezyną. Ta- čiausiai žuvo Aušvice, vis dėlto IX mąslaus žvilgsnio į žmoniją rezultačiau negalima sakyti, kad apie finalo forto Kaune paminėjimas ne tik is- tai. Jie taip pat primena ir Sebaldo
dramatiškumą spektaklio metu ne- torinius, bet ir spektaklio įvykius naudojamas nuotraukas, kurios ne
užsimenama. Panašiai kaip knygoje priartina prie mūsų. Juo labiau kad visos yra autentiškos, ne visos praapie Austerlico kilmę ir jo tėvų li- pirmoji premjera įvyko rugsėjo 23- byla pačios savaime, bet autoriaus
kimą, čia paliekama užuominų apie iąją, Lietuvos žydų genocido atmi- tekstas, ar spektaklio atveju režisiedramatišką finalą. Visų pirma – nau- nimo dieną, kai prisiminti aukų riaus apgyvendinta scena, suteikia
dojamose videoprojekcijose. Žu- Kaune vykstama į IX fortą, o Vil- joms svorio ir prakalbina tuos, kukausko filmuota medžiaga, ypač niuje – į Panerių memorialą. Arba rie nebeturi balso.
Prahoje, Terezyne ir Brendoke, vis šiais metais – į teatrą.
Spektakliui pasibaigus galima
pasirodanti ir užvaldanti tai visą
Svarbiausia, ką, mano galva, pa- likti salėje ir pasižiūrėti trumpą
scenos erdvę, tai nusileidusį ekraną, siekia Lupos režisuotas „Austerli- Šarūno Barto „Austerlicui“ kurtą
veda žiūrovus gatvėmis, pasieniais, cas“, yra priminimas apie tai, kas filmą. Bet galima ir nelikti. Nes filį getą, matome autorių, bandantį buvo, ir apie gyvųjų atsakomybę mas nėra spektaklio tęsinys – jis sarasti išmestus personažo tekstus ar liudyti. Ir apie menininko atsa- varankiškas kūrinys, kurio reikajuos abu, žaidžiančius futbolą su komybę liudyti savo laikui ir savo lingumu po ilgo ir lėto spektaklio
menamu kamuoliu. Tiesos ir ži- laiką. Tad nenuostabu, kad ir pa- drįsčiau suabejoti. Kur kas mieliau
nojimo vengiantis personažas jau- ties režisieriaus kurta scenografija, būčiau dar kartą pamačiusi autočia vis didesnę įtampą, kol pagaliau neutrali erdvė trimis sienomis su riaus–Sebaldo–Masalskio, kuris,
pavargęs nuo bėgimo pasiduoda ir daugelį didžiųjų Europos stočių pri- kaip atrodo spektakliui pasibaiprisipažįsta – bent jau sapne – esąs menančiais skliautais, tampanti vis gus, vaidino dar ir patį režisierių,
kaltas dėl užmaršties ir tylos, ku- kita veiksmo vieta keičiant ne tik bei personažo–mūšio–soties Paryrioje buvo panardinęs savo tėvų ir baldus, bet ir projektuojant vis kitas žiuje–Austerlico–Ivanovo futbolo
savo istorijas.
vietas iliustruojančias projekcijas, mačą su menamu kamuoliu. Arba
grįžusi prie knygos. Nes prie jos
norisi grįžti ir kartu su pasakotoju
sukti ratus atminties ratais, nutylėjimų ir užuominų labirintais, dar
kartą įsitikinant paslėptos tiesos ir
išėjusių kartų nusikaltimų skausmingumu gyvenantiems dabar.
Tai, kad spektakliui pasibaigus
iškart norisi grįžti prie knygos, o
ne dar kartą pamatyti spektaklį
ar juo labiau jį lydintį filmą, man
yra ženklas apie literatūros pergalę
prieš teatrą. Šiuo atveju nepadėjo
nei puikus Masalskio ir Ivanovo
duetas, nei nuorodų turtinga Lupos scenografija, nei sėkmingas
Bumšteino ir Žukausko įsitraukimas į kūrybinę komandą. Šį kartą
neprikišamos Sebaldo užuominos
nugalėjo teatro kūniškumą, teksto
tirštumas ir labiau išplėtoti nupasakojamų veikėjų santykiai – lėtą
veiksmą scenoje. Bet jei ne teatras,
nebūčiau skaičiusi knygos.

Sergejus Ivanovas spektaklyje „Austerlicas“
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Teatras

Iš tylos ateina dialogas
Ignas Zalieckas

Įėjus pro renovuojamo Lietuvos
nacionalinio dramos teatro duris
pasitinka faneros lakštai, dar vis
seni laiptai, žymintys kelionę laiku.
„Studijoje“ išvystu į amfiteatrą panašią pilkos spalvos spektaklio
„Dialogai“ scenografiją. Seniai girdėta, kad jaunas režisierius imtųsi
sudėtingo antikinio veikalo, ypač
Platono. Kūrinys aktualus, bet režisieriaus Motiejaus Ivanausko pasirinktas minties pasaulis – per daug
skylėtas. Plyšius per ilgą laiką užpildė naujos filosofinės sistemos –
emociškai artimesnės, logiškai
suprantamesnės dabarties žmogui.
Plyšių užpildymas, jų įvardijimas
sukūrė sąvoką „dialogas“, kuri tapo
spektaklio ašimi. Kurti dialogą – tai
pildyti vienam kitą.
Jei pradėsime nuo dialogo kaip
kintančio veiksmo, kuris turi pradžią, vystymą, kulminaciją ir pabaigą, reikia pažvelgti į Izabelės
Narečionytės scenografiją, ryškiausiai besikeičiančią viso spektaklio kontekste. Ji sudaryta iš keturių pusmėnulio formos akmens /
gipso luitų bei apvalaus postamento
scenos centre. Detalės išmintingai
panaudojamos debatų arenai ar
jūros pakrantei sukurti. Minimalizmą paryškina į asketų apdarus
panašūs Dovilės Gudačiauskaitės
ir Narečionytės kostiumai. Peršasi
klausimas: ar kilti originaliai minčiai privaloma sterili aplinka? Juk
dabar tai neįmanoma. Kur mes rasime nesuteptą tylą? Erdvę? Taip
tarp spektaklio koncepcijos ir žiūrovo įvyksta atotrūkis, lieka tik
tekstas, kurį tenka interpretuoti
pačiam. Apeliuojama į žiūrovo savivoką? Abejoju.

Spektaklio pradžia – tai scenografės, kostiumų dailininkės ir režisieriaus dialogas: žvejyba, vykstanti,
kol renkasi žiūrovai, yra natūraliausias kūrinio epizodas. Jį stebėdamas susimąstai, kad žvejoti – tai
filosofuoti, pagauti žuvį – tai atrasti
originalią mintį (spektaklis prasideda nuo aukso gabalo pagavimo,
bet šis tuojau išmetamas, – tai jau
net ne minimalizmas, o askezė!).
Gaila, kad po viltingos pradžios
spektaklyje neatsiranda ryškesnių
spalvų. Kapsintis vanduo jas nuplauna ir lėtai pildo išminties amforą. Ji sunkėja, Trasimachas (Šarūnas Zenkevičius) pyksta, irzta,
žiūrovas kikena, atrodo, tuoj gims
nauja linija, emocingas, groteskiškas disputas, bet tenka nusivilti.
„Vienas, du, trys – nieko neįvyko“,
tik pasigirdo riksmas, įspėjantis,
kad tai ne išminties, bet kantrybės
amfora. Koks teisingas atsakymas,
kurio ieškojimų neiškenčia Trasimachas? Gal jis nori pasakyti, kad
mes naudojamės proto matematika,
logika ir iš sielos, kūno iškastruojame jausmus? Ironiškai bandoma
iš to pasijuokti. Tai pagrindinė
spektaklio linija – Platono tekstais
pašiepti nūdieną.
Veiksmo įtampa priklauso nuo
amfiteatro pusmėnulio vietos. Dešinėje – ramybė, kairėje vyksta
įnirtinga diskusija. Scena – tartum atvirkščias automobilio spidometras, parodantis originaliai
minčiai atsirasti reikalingą maištavimą. Sokratas (Vytautas Anužis ) – provokatorius, jis išmuša
nepagrįsto Trasimacho maišto pagrindą, taip atverdamas galimybę
suvokti tikrąją jo žodžių prasmę.
Kaip teigia žydų išmintis, geriausias mokinys užduoda geriausią
klausimą. Arčiausiai šio suvokimo

yra Polemarchas (Povilas Jatkevičius), tarsi netikslus, nenatūralus
veidrodis, kopijuojantis Sokrato
manierą. Juokinga matyti du tokius žmones, bet ir graudu, žinant,
kad už teatro ribų yra stūgaujama
apie individualizmą arba be jokios
logikos idiliškai-idiotiškai kopijuojamos lygybės tiesos. Teisingumas
nėra apibendrinta tiesa. Būti teisingam reiškia klausti.
Režisierius Ivanauskas žodyje
„teisingumas“ užčiuopė veiksmo
giją ir tarsi sapne nešdamas mistinę
amforą pasiekė dar paslaptingesnę
erdvę – debatų lauką. Tai – mūsų
rinkimų debatai, absurdo teritorija,
tobuliausias pavyzdys, kaip oponentai diskutuoja nesuprasdami
vartojamų žodžių reikšmės. Kokia
kalbėjimo veiksmo paskirtis? „Siuvimo esmė – siūti“, – sako Sokratas,
deja, „retorikos esmė – kalbėti“, –
jam taria arogantiškas šio „mokslo“
profesionalas. Kalbėti, kalbėti, kalbėti... Ar mes vėl panėšime į dūstančią, Antono Čechovo kritikuotą
XIX a. buržuaziją, kurią tuoj ištiks
revoliucija? Deja, artėjame prie to.
Režisierius Platono tekstu bando
apie tai įspėti. Tai iš dalies pateisina teksto perteklių spektaklyje,
trukdantį ritmikos tėkmei.
Ritmine švara pasižymi tik paskutinė scena, kurioje maestro Anužis
užbaigia spektaklį vieninteliu nuo
emocijų neapvalytu monologu.
Nors per daug jautriai pažvelgus į
apverktiną Seimo debatų situaciją
gali ištikti isterijos ar panikos priepuolis (kiekvienam pagal skonį), –
skambu, bet penkiskart pramušto
dugno kitaip nepavadinsi, – deja,
spektaklyje šios reakcijos ateina iš
teksto minties, o ne jo interpretacijos scenoje. Emocijos – pyktis, nusivylimas – sukuriamos spektaklio

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

„Dialogai“ Lietuvos nacionaliniame dramos teatre

Šarūnas Zenkevičius, Povilas Jatkevičius ir Vytautas Anužis spektaklyje „Dialogai“

paviršiuje, todėl nepasiekia žiūrovo. sužybsintis keliose scenose (per šoDialogui įvykti reikalingas emoci- kio epizodą bei Sokrato baigiamąjį
nis krūvis, bet jis neatsiranda, ir monologą), jam trūksta gyvybiškų
spektaklis tampa aktorių „ping- elementų, kad įvyktų dialogas. Tipongu“, apnuoginančiu jų kalibro kiuosi, ateityje režisierius ir aktoriai,
skirtumus, be to, per pirmąjį ro- rankose laikydami filosofinės mindymą jie dar buvo nespėję atrasti ties šedevrą, sugebės jam suteikti
gyvo kontakto vienas su kitu.
didesnę prasmę. O svarstyklių lėkšZenkevičiaus vaidyba atitinka tėms pakeitus pozicijas pamatysime
režisieriaus ir situacijos reikalavi- gyvybingą spektaklį, aštriai kritimus, bet nenatūralus charakterio kuojantį politines normas ir poliišdidinimas sunkiai leidžia tą situ- tikų neveiksnumą, įkvepiantį žmoaciją išgyventi. Jo pyktis – riksmas, nes aktyviau klausti ir klausyti, o tik
emocijų išlydis – estetiškai išraiš- po to kalbėti.
kingas, bet emociškai tolimas, būtų
Teatras šiandien pamiršta diaįdomu, jei aktorius prisimintų savo logus. Jie tarsi pavienės, tolimos
gyvybingumą, atrastą spektaklyje žvaigždės išnyra ir vėl užgęsta. Ar
„Žmogus iš Podolsko“.
mes užmiršome kalbėtis? Ar mums
Jatkevičiaus personažams pri- trūksta laiko? Bet juk jo yra tiek pat,
trūksta plastikos, ypač tai matoma kiek ir seniau. Sokratas paklaustų,
stebint Polemarcho vaidmenį, kai mes neprivalėtume atsakyti, bet
kopijuojamas Anužio Sokratas. svarbiausia, kad klaustų spektaklis. O
Bandydamas atkartoti maestro ak- šiandien jis teigė, kartojo savo mintį
torius parodo, kad reikia dar daug apie tiesą ir meilę, bet užmiršo padirbti, norint atrasti spektaklio bei klausti. Juk klausime atsiranda
charakterių nervą.
gyvybė. Galbūt minties tikslumui
Spektaklį ištempia meistriškas reikėtų, kad sulėtėtų spektaklio
Anužio darbas ir Sokrato linija – tempas? Sokratas ir režisierius tupersonažas suvokia savo lemtį ir rėtų tai apmąstyti. Juk Elzės Gudasusitaiko su ja. Jis sarkastiškai klau- vičiūtės personažas tyliai ir mistišsinėja ieškodamas suvokimo – kas kai viską sujungs. Ji tempia Sokratą
yra teisingumas, kas yra erotas? Iro- nuo scenos centro, kad jis pailsėtų
nija atsiranda iš meilės tyrai idėjai. nuo kalbų, įrodinėjimo. Sokratai,
Logikos ir ironijos susiliejimas jo pasiduok jai... Apmąstyk tai ir pavaidmenyje primena apie spektaklio siimk draugužius – tu juk supranti,
kad iš tylos ateina dialogas.
potencialą.
Kol kas spektaklis „Dialogai“ –
kaip nenušlifuotas deimantas,

Skaitmeninis spektaklis

Dr. GoraParasit „TikTok Shakespeare“
Greta Vilnelė

Kasmet Vilniuje vykstantis kultūros
festivalis „Kultūros naktis“ iš birželio buvo perkeltas į rudens pradžią.
Kultūros gerbėjų sambrūzdžio programa šįmet ne tik džiugino renginių pasiūla, bet ir mažumėlę glumino. Festivalio lankytojai tapo
Pelenėmis iš pasakos: turėjo gerai
apgalvoti ir pasirinkti patraukliausius renginius, nes atėjus kitai dienai karieta pavirs moliūgu, vadeliotojai – pelėmis, o „Kultūros nakties“
siūlomos patirtys išgaruos kaip ryto
migla. Atėjus į neseniai kultūriniu
traukos centru paverstą erdvę „Sodas 2123“ stebėti režisierės Dr. GoraParasit (Gintarės Minelgaitės)
6 psl.

spektaklio „TikTok Shakespeare“
pro akis neprasprūsta, kad čia
nėra nei scenos, nei aktorių ar kitų
gerai pažįstamų teatro elementų.
Žiūrovai kvėpuoja grynu oru, grožisi žvaigždėtu ankstyvo rudens
dangumi bei patogiai atsilošę kėdėse spokso į pailgą ekraną, kuris
transliuoja spektaklį. O aktoriai visą
vyksmą sėdi ant šalia ekrano pastatytų kėdžių, iš rankų nepaleisdami
mobiliųjų telefonų.
Visų pirma derėtų paaiškinti,
kokie vėjai kūrėjos link pūstelėjo
idėją Williamo Shakespeare’o teatrą
perkelti į socialinių medijų platformos „TikTok“ skaitmeninį formatą.
Prieš spektaklį režisierė užsiminė
neįprastą formatą pasirinkusi norėdama „apsidrausti“, kad net ir

aktoriams susirgus galėtų jį rodyti,
bet, regis, tai ne svarbiausia priežastis, lėmusi tokį jos sprendimą.
Menininkės Dr. GoraParasit performansas susieja tam tikras Shakespeare’o pjesių scenas su socialiniais tinklais. Šis neįprastas sąryšis
parodo dramaturgo iškeltų problemų
aktualumą bei šiuolaikiškai pateikia Scena iš spektaklio „TikTok Shakespeare“
klasikinių pjesių siužetus nūdienos
žiūrovui.
vaizdo įraše taikliai įamžino ShaSpektaklio „TikTok Shakespeare“ kespeare’o publiką apgaudinėjandramaturginė ašis – Shakespeare’o čių dvynių paveikslus. Groteskiš„Klaidų komedija“. Teatro genijaus kai žaismingos scenos ant pakylos,
minčių komiškumas, veikėjų pa- kuri sukasi ratu, leisdama apžvelgti
dėties sudėtingumas buvo įstabiai situaciją iš visų pusių, kai mizansceatvaizduoti vizualinėmis priemonė- nose sustingę aktoriai išraiškingai
mis. Vyras, švelniai koketuojantis išsiviepę, ar dinamiškos rūkymo ir
moterišku balsu, ir moteris, dude- kvatojimo scenos įtraukia žiūrovus
nanti žemu vyro tembru, „TikTok“ į šiurpinančio farso karuselę.

P. Ž i ž l i a u s ko n u ot r .

Skaitmeninio formato privalumai buvo išnaudoti, o kūrinio
estetinis vaizdas nepriekaištingai
malonus akiai. Juodas bei pilkas aktorių makiažas ir įspūdingi tamsių
spalvų kostiumai priminė fantastinį
filmą apie seksualiai apsirengusius
vampyrus, o kartais nustebindavo
N u k e lta į 7 p s l .
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Smagi latviška distopija prieblandoje

„Saulės vaikai“ Klaipėdos dramos teatre
Julijus Lozoraitis

Atkočiūnas–Vilkarsis–Rimkutė, besidarbuojančios ir Latvijos, ir Lietuvos teatruose, dalis. Jos sceniniai
kostiumai visuomet azartiškai balansuoja ties teatriškumo ir madų
podiumo riba. Jie labai efektingi,
puošnūs, kokybiški ir jų labai daug.
Tuo pat metu Rimkutės kostiumai –
visuomet savarankiška spektaklio
melodija. Ypač tai pasisekė „Saulės
vaikuose“: dailininkės sukurti teatriniai drabužiai čia ne tik šventiški
ir karnavaliniai, bet ir suteikiantys
ypač ryškias socialines personažų
charakteristikas. Labai svarbu, kad
tos charakteristikos nėra iliustratyvios. Kostiumai suteikia galimybę
aktoriams perteikti tipinio personažo vidinio charakterio esmę.
Spektaklio režisierė Laura Groza –
jauna, bet patyrusi, stačiusi spektaklių
garsiausiuose Latvijos teatruose ir
operoje. Takelį į Klaipėdos dramos
teatro sceną jai nutiesė jos mokytoja, vyresnės kartos režisierė Māra
Ķimele, sukūrusi uostamiestyje nemažai sėkmingų vaidinimų.
Galima įžvelgti panašumų lyginant režisierę Grozą su lietuve spektaklių statytoja Gabriele Tuminaite.
Jos režisūrinė ranka taip pat tvirta,
drąsi ir kardinali. Latvė režisierė
paėmė toli gražu ne sėkmingiausią rusų klasiko Maksimo Gorkio
pjesę ir išvertė ją į išvirkščią pusę.
Pjesė „Saulės vaikai“ buvo sukurta prieš 115 metų Rusijoje klasinių gatvės riaušių, tais metais purčiusių visą imperiją, proga. Būsimasis

Prasidedant naujam sezonui Klaipėdos dramos teatras didžiojoje
scenoje vėl pateikė publikai įspūdingą šviežio latviško teatro dozę.
Ypatingas spektaklio „Saulės vaikai“
sceninis žanras galėtų būti įvardytas kaip 3D distopija, kurios esminiai parametrai yra spektaklio scenografija ir kostiumai.
Spektaklio scenografas Mārtiņas
Vilkārsis yra neprilygstamas savo
darbo meistras, sukūręs daugybę
įsimintinų scenografijos vaizdinių
Latvijoje ir už jos ribų. Kurį laiką
jis net buvo Rygos dailės teatro vadovas. Ne sykį sėkmingai bendradarbiavo su lietuviu režisieriumi
Rolandu Atkočiūnu. Antai Lietuvos rusų dramos teatre yra gimę jų
scenografijos požiūriu itin kokybiški
bendradarbiavimo vaisiai – spektakliai pagal Michailo Bulgakovo
pjesę „Zoikos butas“ (2014) ir pagal
I. Ilfo ir J. Petrovo romaną „Dvylika
kėdžių“ (2017); bei ne itin sėkmingos
Martino Sperro „Medžioklės scenos“
(2013) Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Taip pat 2018 m. Rygoje,
didžiulėje Dailės teatro scenoje, teko
matyti Atkočiūno ir Vilkārsio spektaklį „Karmen“, kuris stačiai pribloškė
scenografijos matmenimis, netikėtais
ir labai efektingais sprendiniais.
Klaipėdoje Vilkārsis, kiek žinoma, darbuojasi pirmąkart. Čia
jam pasitarnavo ypatingos šios
scenos techninės galimybės. Dėl jų
dailininkas sukūrė efektingą dekoraciją-skliautą iš keliasdešimties didžiulių išskėstų drobinių pliažinių
skėčių, ištisai dengiančių scenos lubas ir „dangų“. Dėl atsikišusių skėčių atramų ir daugybės scenoje sudėliotų spalvotų dujų balionų visa
ši šviesą atspindinti ir skleidžianti
konstrukcija (šviesų dailininkas Julius Kuršis) paverčia sceną didžiulio
sklandančio dirižablio („cepelino“)
viduriais, kuriuose vyksta vyksmas.
Dailininkės Jolantos Rimkutės
sukurti fejeriški kostiumai – kitas svarbus spektaklio „Saulės Darius Meškauskas (Protasovas) ir
vaikai“ dėmuo. Rimkutė taip pat Linas Lukošius (Miša) spektaklyje
yra susiklosčiusios komandos „Saulės vaikai“
At k e lta i š 6 p s l .

pūstomis renesansinėmis suknelėmis, kurios darniai įsiliejo į bendrą
tamsių spalvų kuriamą stilių.
Spektaklyje ironiškai gestikuliuodamas pirštais aktorius aiškina, kad
moterys, sėdinčios praskėtusios
kojas (smilių ir didįjį pirštą), nusipelno nykščio tarp jų, o žiaurumo
kupiną ištrauką iš šių laikų teroristų
vykdomos egzekucijos keičia scena
su juodai apsirengusiu mirties angelu, grėsmingai plasnojančiu sparnais. Nors spektaklis buvo perpildytas staigių siužeto posūkių ir
dinamiškų intarpų, apibendrinant
visumą – melancholiškų, retkarčiais

pernelyg ilgai užsitęsusių scenų
gausa vis dėlto paėmė viršų. Gelbėjimosi ratu turėjo tapti siužetas,
bet kartais ekrane pasivaidenantis,
prislopintu balsu kuždantis pasakotojas nuvylė ir situacijos nepataisė, nes išgirsti, ką jis šnabžda,
buvo be galo sunku, o suprasti įvykių
tėkmę iš pavienių jo žodžių – beveik
neįmanoma.
Nors „TikTok Shakespeare“ Dr.
GoraParasit pasirinko įtraukti į
„eksperimentinio teatro“ kategoriją,
ši yra per daug plati, o atsižvelgiant
į tai, kad kūrinys buvo iš anksto nufilmuotas ir naudojo socialinės medijos platformą „TikTok“, jį, mano
nuomone, tikslingiausia būtų vadinti skaitmeniniu spektakliu.
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Inga Jankauskaitė (Jelena) spektaklyje „Saulės vaikai“

proletarinės literatūros tėvas Gorkis tuomet dar nebuvo kraštutinis
komunistas, o jo pjesė „Saulės vaikai“ – tai tendencinga sceninė istorija, kurios naivus tikslas – parodyti
publikai dvasinės inteligentijos atotrūkį nuo paprastos liaudies.
Šią šimto metų senumo istoriją
režisierė perkelia į šiuolaikinio
„korporatyvo“ situaciją. Panašų
variantą jau teko pamatyti prieš
šešetą metų Rygoje, kai tenykščiame M. Čechovo Rusų dramos
teatre tuomet dar jaunas režisierius
Elmāras Seņkova pastatė Gorkio
pjesę „Vasarotojai“. Veiksmas buvo
perkeltas į nūdieną, veikėjai dėvėjo
šiuolaikinius drabužius, vyksmas
vyko dabartinės firmos pobūvyje,
skambėjo šiuolaikinės temos ir intonacijos. Tuomet tas spektaklis
plačiai nuskambėjo kaip didelė sėkmė,
ypač tarp rusakalbės Rygos publikos, kurios ten dauguma.
Dabar po tiek metų jauna režisierė naudoja tą patį triuką, bet
žengia dar toliau. Jos pasirinkta
inteligentų Protasovų šeima vaizduojama ne tik kaip garsaus mokslininko aplinka, bet ir kaip šiuolaikinė sekta. Kažkur egzistuoja
Makaronų dievo garbintojai, o
spektaklyje „Saulės vaikai“ pavaizduoti Kiaušinių dievo išpažinėjai,
nes mokslininkas Protasovas čia
daro savo, atseit, atradimus iš kiaušinių baltymo. Darius Meškauskas,
kuriantis Protasovo vaidmenį, tobulai sklando riedžiu po sceną, išdarinėja piruetus ir triukus. Jo drabužiai
plevėsuoja plačiomis rankovėmis,
lyg kokios dievybės, paskui jį šlepsi
panašiai biblinio stiliaus sutanomis
apsirengusi jo kulto pagrindinė patarnautoja auklė Antonovna (Regina
Arbačiauskaitė), nešina ritualiniu
kiaušiniu.
Apskritai su šimtametės pjesės
tekstu režisierė tvarkosi šiuolaikiškai, t.y. labai laisvai. Sudėlioja savus
akcentus, išmeta, kas nereikalinga, ir
prideda, kas jai atrodo aktualu (pavyzdžiui, karantino aplinkybėms
labai turintį pritikti žodį „zaraza“).
Svarbiausia, kad dėl itin alegoriškų
ir efemeriškų dekoracijų, dėl ryškių, į
tipažo ir charakterio „uniformas“ panašių kostiumų, dėl visuotinės egzaltacijos atmosferos ir įmonės pobūvio
aplinkybių pjesės vyksmas tampa

M . V i l kā r s i o n u ot r a u ko s

paklusnia elastine medžiaga režisierės rankose.
Dera pripažinti, kad aktoriai šią
režisierės pasiūlytą vaidybos manierą realizuoja azartiškai ir sumaniai. Svarbu, kad čia nėra to lėkšto
komiškumo, į kurį, kai tik pasitaiko
proga, nuslysta mūsų teatrai. Aktorių
kuriami šaržai yra kartu ir atpažįstami tipažai, ir gyvi charakteriai, ir
kiekvienas – su savo istorija.
Kaip didelė auksinė žuvis paprastesnių žuvelių pilname akvariume
plūduriuoja Inga Jankauskaitė (profesoriaus Protasovo žmona Jelena),
kaitaliodama vieną po kitos operos deivės vertas sukneles. Nuo jos
viena už kitą puošnesnių suknelių
gausumu ir pritrenkiančiais „labutenų“ kulnais neatsilieka Eglė Jackaitė – naujoji turtuolė Melanija,
užsigeidusi profesoriaus kaip brangiausio turto. Akiplėšos gotės įvaizdžiu su visais kontrastuoja Karolina
Kontenytė. Jos vaidinamos Protasovo
sesers Lizos siužetinis neįgalumas
realizuojamas taip pat pasitelkiant
kostiumą. Netgi kambarinės Fimos
(Renata Idzelytė) maištas perteikiamas kostiumu ir aukštais kulnais.
Paėmusi Gorkio pjesės tekstą
su siužetu kaip iškamšą, režisierė
Groza visa tai išverčia į kitą pusę ir
užmauna ant savojo kurpalio. Taip
iš viso to išeina smagi, aktuali, spalvinga, iki kraštutinumo egzaltuota
istorija apie tai, kaip vienoje uždaroje sektoje patriarchatą pakeitė
matriarchatas. Genialaus mokslininko Protasovo galybei šioje
bendruomenėje ateina galas. Nuo
šiol čia dominuos nieko doro neveikianti, ant šezlongų gulinėjanti,
fisharmonija pagrojanti, puikiai
atrodanti ir visus vyrus aplink iš
proto varanti Protasovo žmona Jelena. Režisierės garbei dera pripažinti, kad visa ši apoteozė renčiama
su galinga doze ironijos.
O vyrai? Beveik visi moterų personažai turi savo temą, kuri „išdainuojama“ raiškiai ir garsiai, o vyrams
čia skirtos vien tik antitemos. Toks
antiherojus yra mylėti nesugebantis
profesorius Protasovas. Ir tarsi iš TV
serialo apie Meksiką išlipęs Jelenos
dūsautojas Vaginas (Edvardas Brazys). Ir virtuoziška nevykėlių „geimerių“ porelė (Nazaras ir Miša),
kurią ekvilibristiškai puikiai vaidina

Igoris Reklaitis ir Linas Lukošius. Ir
netgi tikra spektaklio puošmena,
aktoriaus Jono Baranausko puikiai, priešingomis, egzaltuotomis
pozityviomis spalvomis sukurtas
nelaimingo Čepurnojaus charakteris su nepriekaištingu madingo
klerko kostiumėliu, – taip pat „lūzeris“. Tai, kad jis pasidaro sau galą,
čia irgi įeina į vyriškų nevykėliškų
antitezių komplektą: jeigu būtų šiek
tiek stipresnis, gyventų sau toliau su
Liza ilgai ir laimingai. O šią vyriškų
nesusipratimų galeriją spektaklyje
puikiai vainikuoja į lenką santechniką iš plakato kaip du vandens lašai
panašus proletaras Jegoras (Vaidas
Jočys) ir hipsteriško stiliaus bomžas
Trošinas (Mikalojus Urbonas).
Apskritai ne tik Čepurnojaus
vaidmuo, bet ir visas režisierės
Grozos sumanytas spektaklis yra
kupinas spalvingų antitezių, tragiškumą slepiančio komizmo, perteklinio šventiškumo, kurio fejerverkais sunku nuslėpti grėsmingą
katastrofos ūžesį. Virš šviesių skėčių skliauto sklandantis grėsmingas
„cepelino“ siluetas panašus į ryklio
šešėlį (vaizdo menininkas pažymėtas vardu „-8“), ši nuojauta yra dominuojanti. Spektaklis „Saulės vaikai“ – tai 3D distopija, sukurta ant
trijų struktūrinių atramų: režisūros,
scenografijos, kostiumų. Šimtametė
rusų klasikinė pjesė čia yra paimta
tik kaip pretekstas kalbėti visai kitas šnekas, nei buvo joje užkoduotos. Kalbėti apie šiuos laikus, apie
šių laikų žmones ir apie tai, kuo jie
gyvuoja šiuo dabarties momentu.
Antroje spektaklio dalyje skėčių
skliautas scenoje efektingai išsisklaido, bet kartu išnyksta ir unikali „dirižablio vidurių“ atmosfera.
Lieka jauki aikštelė kokybiškai melodramai, ko ir Gorkio pjesėje yra
pakankamai ir ką klaipėdiečiai aktoriai puikiai moka. Vyksmą ištisai
subtiliai sieja beveik nepastebima
muzika (kompozitorius Kārlis
Auzānas), kurią sykį tendencingai
sudarko popsinė Alos Pugačiovos
atliekama melodija. Latvių teatras
visuomet praturtina mūsų teatrą puikiai artikuliuotomis išraiškos priemonėmis ir puikia dikcija. Tiesa,
jiems kartais pritrūksta saiko
jausmo, ypač išvaidinant prailgusius finalus.
Premjeros finale, aktoriams jau
einant nusilenkti, staiga išsijungė
visos Klaipėdos dramos teatro šviesos. Aktoriai ėjo lenktis ir sveikinimus priėmė prieblandoje, tarp
dūmų, šviečiant skurdžioms „budinčioms“ lemputėms ir scenos palubėje mirkčiojant melsviems avariniams technologijų signalams.
Visas ligtolinis siautulys scenoje
paniro į tamsą, parteryje padrikai
išsirikiavę dusliai plojo kaukėti žiūrovų šešėliai...
Teisingas finalinis prasminis akcentas išties būna labai svarbus spektaklyje, netgi jeigu tą akcentą padaro
ne kūrėjai, o patsai gyvenimas...
7 psl.

Tarp disciplinų

Atominės supergalios

Eglė Rindzevičiūtė kalbasi su Ele Carpenter apie meną, kultūrą ir paveldą atominėje eroje

Tyrėja ir kuratorė Ele Carpenter dės- tematika. Gal galėtume pradėti
to Goldsmitho universitete. Ji kuravo nuo biografinio klausimo, koks
Šiuolaikinio meno centro rengtą parodą buvo tavo kelias į atominę kultūrą?
„Dalelių skilimas“, rodomą ŠMC bei
Ele Carpenter: Pirmiausia, mano
Energetikos ir technikos muziejuje. mama paskyrė visą savo gyvenimą
Kuratorę kalbina parodos klausi- antibranduoliniam aktyvizmui.
mais ją konsultavusi sociologė Eglė Vaikystėje teko dalyvauti įvairiuose
Rindzevičiūtė. Ji dėsto Kingstono aktyvizmo renginiuose: „Šeimos
universitete, koordinuoja tarptautinį prieš bombą“, garsiojoje moterų
tyrėjų, muziejininkų bei atominės pacifisčių stovykloje Griname,
industrijos atstovų tinklą, skirtą įvairiuose projektuose ir akcijose
atominio kultūros paveldo plėtrai, o (Cruisewatch, Sea Action, Nuke
parodoje pristatė instaliaciją „Simu- Watch) ir kitur. Mano mama buvo
liatorius / Archyvas“.
įsitraukusi į Neprievartinio tiesio-

ginio veiksmo judėjimą (Non VioEglė Rindzevičiūtė: Tikriausiai lent Direct Action), politinį lobizmą
neperdėsiu sakydama, kad pasta- ir bendruomenės veiklas. Dėl paraisiais metais intelektualinės ir cifistinio aktyvizmo ji netgi buvo
viešosios diskusijos apie atominę areštuota. Ji įkūrė iki šiol veikiantį
energiją įgavo naują pagreitį, ypač Branduolinės informacijos centrą.
Lietuvoje. To priežastys iš dalies iš- Dešimtojo dešimtmečio pradžioje
orinės: Fukušimos katastrofa Japo- aš pabėgau iš aktyvizmo, norėjau
nijoje, atominio ginklo bandymai tapti menininke. Man atrodė, kad
Šiaurės Korėjoje, išprovokavę vie- pacifistiniai judėjimai naudojo klišus JAV ir Rusijos prezidentų pa- šinius, nuvalkiotus ir dėl to neveireiškimus apie intencijas panaudoti kiančius argumentus. Ieškodama Eglė Rindzevičiūtė, „Simulatorius / archyvas“, kūrinio fragmentas. 2020 m.
branduolinę ginkluotę, ir naujos ato- subtilesnės vizualinės kultūros,
minės jėgainės statybos Baltarusi- neapribotos dualistine politika ir sudėtingesniam mąstymui, atveria atsikratyti nudėvėtos atominės ikojoje prie Lietuvos sienos. Tačiau yra šūkiais, tapau kuratore, ėmiau do- galimybes estetiniams ir etiniams nografijos: šaltojo karo, Godzilos,
ir kultūrinių veiksnių: 2019 metais mėtis socialiai angažuotu menu, klausimams. Mano įsitraukimas į sprogimo grybo, urano dantų paspasirodė HBO mini serialas „Čer- bendruomenių kuriamu kinu ir patariamąją grupę tapo kuratoriniu tos ir origaminių gervių vaizdinių.
nobylis“, laimėjęs daug apdovano- taktinėmis medijomis.
tarpininkavimu, įgalinimu; meniŠiuolaikiniai atominiai diskurjimų. Kultūriniai aspektai įžengė į
Apie 2010-uosius mama papa- ninkai nuolat dalyvavo komisijos sai liečia antropoceno ir planetiaplinkosaugininkų diskusijas, pir- sakojo apie savo veiklą pataria- darbe. Buvo ir rezultatas: meninė nės globos etikos ir epistemolomiausia kaip kultūrinės atminties mojoje grupėje, kuri konsultavo prieiga leido susikalbėti net toms gijos (planetary care), feminizmo
klausimas ilgalaikės radioakty- britų gynybos ministeriją apie ato- skirtingoms grupėms, kurių poli- ir dekolonizacijos temas. Atomišviųjų atliekų saugojimo strategijos minių povandeninių laivų išmon- tinės nuomonės smarkiai išsiskyrė. kumas yra artimai susijęs su kokontekste. Kolonializmo bei cen- tavimo procesą. Man pasiūlė pri- Aktyvistai vis dėlto nusivylė, kad lonializmu: urano kasyba, ginklų
tro ir periferijos problemos iškyla statyti pranešimą apie meną, kaip menininkai neskubėjo reikšti savo testavimu ir karine grėsme. Maranalizuojant atominės industrijos menas galėtų padėti rasti naują politinės pozicijos. Mano pačios kas Fisheris perfrazavo Frederico
komplekso uždarymą, pavyzdžiui, prieigą prie išmontavimo, nes šis pozicija antibranduolinė, bet ato- Jamesono teiginį, kad yra lengviau
nebenaudojamų urano kasyklų ir procesas buvo traktuojamas labai minis kompleksas yra estetiškas ir įsivaizduoti pasaulio nei kapitaišmontuojamų atominių jėgainių paprastai, kliniškai. Nors abejojau, magiškas, radiacija yra ir grožis, ir lizmo pabaigą. Išties, lengviau įsiatveju. Tai, kad atominis techno- sutikau nueiti į susitikimą su šia pavojus. Tiesiog jos nekęsti būtų vaizduoti pasaulio pabaigą, nei atmokslas domina šiuolaikinius me- grupe. Mano nuostabai, grupė la- kvaila, radiacija yra pasaulio dalis. ominių ginklų pabaigą.
E. R.: 2016–2017 metais Švedijoje
nininkus, nestebina: atominiai vaiz- bai susidomėjo meninio mąstymo
Taip gimė Branduolinės kultūros
diniai asocijuojasi su pavojumi ir galimybėmis. Supratau, kad menas tyrimų grupė, kuri veikia jau sep- buvo rodoma tavo kuruota paroda
stulbinančia vizualika, bet taip pat tikrai gali prisidėti prie techninio tynerius metus. Per šį laiką įtrau- „Nuolatinis neužtikrintumas“ („Perir keistai paprasta kasdienybe.
proceso. Menininkai naudoja idėjas, kėme daugiau nei 100 000 asmenų petual Uncertainty“). Šiemet su VirEle, mes pirmą kartą susitikome kalbą ir medžiagiškumą visai kitaip į diskusijas apie meno ateitį atomi- ginija Januškevičiūte kuravai „Da2017 metais, Andy Blowerso kny- negu inžinieriai, jie sukuria erdvę niame amžiuje. Mano tikslas buvo lelių skilimą“ ŠMC. Ar galėtum
gos „The Legacy of Nuclear Power“ („Branduolinės energijos
palikimas“) prezentacijoje Karališkosios Azijos draugijos patalpose Londone, netoli nuo Justono
traukinių stoties, kuri netrukus
bus nugriauta tiesiant naują greitąjį geležinkelį. Man toji prezentacija buvo itin informatyvi, nes
jos proga susirinko nemenka britų
bendruomenės, protestuojančios
prieš atominę energiją ir ginkluotę,
dalis. Tai buvo vyresnės kartos
atstovai. Susitikime buvo skundžiamasi, kad jaunoji karta nebesidomi atominiais klausimais. Tačiau tavo organizuotoje Gabrielle
Hecht, profesorės iš Masačusetso
technologijų instituto JAV, viešojoje paskaitoje apie urano kasyklas,
vykusioje Goldsmito universitete pernai, didžiulėje salėje netilpo norintys dalyvauti studentai.
Akivaizdu, kad kažkas pasikeitė ir
D. P u t i n o n u ot r .
kad jaunimas vėl domisi atomine Yelena Popova, „Visagino parketas RMBK-1500“. 2020 m.
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palyginti diskusijas apie atomiškumą
Švedijoje ir Lietuvoje?
E. C.: Švedijos kontekstas yra unikalus: į jos radioaktyviųjų atliekų
valdymo politiką yra įtraukta viešosios konsultacijos ir nepriklausomų patarėjų komisijos. Kita vertus, nors oficialiai teigiama, kad
Švedijoje visuomenės pasitikėjimas
vyriausybe ir ekspertais yra didelis
ir bendruomenės remia geologinius
atliekų kapinynus, esama ir protestuojančių. Umeo gyventojai nerimauja dėl suomių atominės elektrinės, nuo kurios juos skiria vos
kelios mylios jūros, kaip ir vilniečiai
nerimauja dėl Astravo jėgainės Baltarusijoje. Ir Švedijoje, ir Lietuvoje
manoma, kad atominė elektrinė užsienyje – blogiau negu sava, nors,
be abejo, situacijos yra skirtingos,
nes skaidrumas ir atsiskaitomumas
Suomijoje ir Baltarusijoje nepalyginami. Tačiau svarbiausia, mano
nuomone, tai, kad visose šalyse atominės industrijos atstovai yra įsitikinę, kad jų procesai saugūs. Kuo
labiau tuo tikima, tuo blogiau. Atominės technologijos yra iš principo
nestabilios ir tai reikia pripažinti.
Mane sudomino, kad Lietuvos
menininkai labiausiai tyrinėjo socialinius ir kultūrinius Ignalinos elektrinės uždarymo procesus. Radioaktyviųjų atliekų, paveldo ir giliojo
laiko, antropogeninių izotopų temos nebuvo plačiai liečiamos. Kitas
įdomus aspektas: sovietiniai branduoliniai ginklai, dislokuoti Lietuvoje, buvo nukreipti į D. Britaniją.
„Dalelių skilimas“ paskatino mane
apmąstyti istorijos laikinumą ir
trapumą, paroda vyko tuo unikaliu momentu, kai Lietuva, Švedija
ir D. Britanija vis dar buvo ES narės.
E. R.: Devintajame dešimtmetyje byrant sovietinei imperijai
N u k e lta į 9 p s l .
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Dailė

Dūmų fabrike

Grupės „Iš reikalo“ paroda „Made in „Dūmų fabrikas“ & Co. Meno salos ir salelės“

Du praėję savaitgaliai meno gerbėjams buvo išties intensyvūs – vyko
„Kultūros nakties“, komplekso „Sodas 2123“ renginiai, atidaryta tarptautinė meno mugė „ArtVilnius ’20“.
Šiame veiksmo lauke sudomino specifinė kultūrinė erdvė – Naujojoje
Vilnioje įsikūręs Dūmų fabrikas.
Apie šioje vietoje rengiamas parodas sužinojau dar pernai. Tuomet
senajame, nerenovuotame, XIX a.
statytame buvusiame dalgių ir vinių
fabrike, kuriame kadaise gaminti
garsieji lietuviški dalgiai „litovkos“,
buvo organizuoti net keli menininkų grupės „Iš reikalo“ renginiai,
juos inicijavo tapytoja ir parodų kuratorė Rasa Noreikaitė-Miliūnienė.
Turbūt labiausiai man įsiminė
2019 m. per Vilniaus galerijų savaitgalį pristatyta grupinė paroda
„Meno salos“, kurioje buvo eksponuojami ir Dūmų fabrike tais pačiais metais vykusio plenero (vasaros dirbtuvių) metu sukurti darbai.
Apleistos pastato erdvės su paliktais
gamykliniais rakandais suteikė tuometei parodos ekspozicijai ypatingą
aurą, skatinančią specifinėje aplinkoje atrasti naujas kūrinių prasmes,
apskritai susimąstyti visuomeniniais meno vertės ir menininko
padėties klausimais.
Istorinę Naujosios Vilnios tematiką grupės „Iš reikalo“ menininkai kryptingai interpretuoja jau nuo
2006 m., kai Lietuvos geležinkelių
muziejuje buvo pristatytas projektas „Naujoji Vilnia pro traukinio
langą“. 2019–2020 m. Dūmų fabrike surengtose parodose rodyti
tiek naujai sukurti, tiek rinktiniai
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tavo mama lankėsi Kaune moterų
teisių klausimais. Tu jau minėjai
moterų ir feminizmo reikšmę antibranduoliniuose judėjimuose. Ką
reiškia moteriai dalyvauti tokiame
homosocialiame lauke kaip atominis kompleksas?
E. C.: Moterų pacifistinis judėjimas (Women’s Peace Movement)
buvo itin reikšmingas feminizmo
raidai, ypač permąstant globos
etiką ir sprendimo priėmimo struktūras. Mano mama sakydavo: „Jeigu
valdžia gali sau leisti mokėti žmonėms už tai, kad jie gamintų atomines bombas, vadinasi, gali mokėti
ir už tai, kad jie jų negamintų“, ir
buvo teisi. Pacifizmas – ne tik rezistencija, tai ir globos formų, ir kasdienio gyvenimo paieška, siekiant
labiau simetrinės galios struktūros.
Mama pasakojo apie keliones po
Baltijos šalis 9–10-uoju dešimtmečiais, ji matė, kaip moterys dirbo
labai formaliose struktūrose, bet
siekė sukurti simetrinius galios ryšius netgi tomis sunkiomis sąlygomis. Tačiau toms struktūroms visgi

chrestomatiniai šios grupės kūriniai, be to, eksponuojama vietinių
ar kaip nors su Naująja Vilnia susijusių autorių kūryba. Čia verta
prisiminti grupės „Iš reikalo“ deklaraciją: „Grupė buvo sukurta
tik reikalui prispaudus – 2005 m.
Grupė kuria aktualiomis ir nesvarbiomis temomis savo Tėvynėje.
Emigruoti jau per seni. Grupės narių skaičius neskelbiamas, nežinomas, kai kurie nariai net nenujaučia,
kad jai priklauso. Grupė organizuoja projektus, parodas, plenerus,
akcijas.“
Taigi grupės „Iš reikalo“ menininkai dažnai domisi ribinėmis situacijomis ar meno marginalijomis,
neretai ieško netradicinių erdvių
kūrybai eksponuoti. Todėl natūralu,
kad dabartinei parodai pasirinktas
vos prieš porą mėnesių atidarytas
renovuotas senasis Dūmų fabrikas,
J . J a s i n s ka i t ė s n u ot r .
kuris pamažu tampa nauja įvairių Grupės „Iš reikalo“ paroda Dūmų fabrike. Ekspozicijos fragmentas. 2020 m.
pramoginių ir kultūrinių renginių
vieta. Visų pirma, čia įsikūrusi mo- gana įtaigų kūrinių išdėstymo va- Paltanavičiūtė, Rasa Noreikaitė- fizinio ir jausminio kūrinių podernaus „kraftinio“ alaus darykla su riantą, konceptualiai ir vizualiai Miliūnienė, Kristijonas Miliūnas, veikio galias.
gamybiniais įrenginiais ir degusta- „salelėmis“ grupuodamas atskirų Vida Regina Sevrukienė, RoberReikia pasidžiaugti, jog Dūmų
vimo baru. Likusi erdvė išsiskiria autorių darbus. Gana komplikuo- tas Gritėnas, Rasa Brazauskaitė, fabrikas pamažu tampa vienu iš
ypatingu aukščiu ir pro stogo lan- tos aplinkos vieta ne tik atskleidžia Agnė Kulbytė, Lidija Pakonaitytė, Naujosios Vilnios laisvalaikio cengus krintančia šviesa, tad joje eks- netikėtus atskirų kūrinių stilistikos Laura Milevičiūtė-Černiauskienė, trų, kuris domina įvairių kultūrinių
ponuoti meno kūrinius taip pat yra bruožus, bet ir atnaujina jų tarpu- Zita Filimonovienė, Gražina Jur- ir meninių renginių organizatorius.
nemenkas iššūkis. (Smalsu, kaip savio dialogus, turint omeny, kad gelevičiūtė. Nelygios grublėtos Be to, svarbu ne tik konstatuoti dauparodos architektūros problemą greta naujausių eksponuojami ir baltos pastato sienos ir pilkšva giatautės vietinės bendruomenės
spręs būsimos Vilniaus tapybos „archyviniai“ darbai.
betoninė grindų danga savitai konsolidavimo faktą, bet ir kalbėti
trienalės, kurios dalį numatyta roŠįkart parodoje dalyvauja 14 skir- išryškina eksponuojamų darbų apie įvairiapusio bendradarbiadyti Dūmų fabrike, organizatoriai.) tingų sričių menininkų, tarp kurių formas, spalvas ir paviršius. Kita vimo tarp verslo ir meno žmonių
Parodos „Made in „Dūmų fa- nemažai LDS narių, dažnai, pro- vertus, netikėtai atsiveria dydžių perspektyvas.
brikas“ & Co. Meno salos ir sale- tarpiais arba pirmą kartą pasiro- kontrastai, kai didelis objektas suSpalio 11 d., sekmadienį, 14 val.
lės“ ekspoziciją gamybinėje Dūmų dančių grupės „Iš reikalo“ projek- vokiamas kaip mažas, ir atvirkš- ir 16 val. parodos uždarymo proga
fabriko dalyje rengęs tapytojas Kris- tuose. Tai Eglė Vertelkaitė, Marta čiai. Manau, tai unikali galimybė po ekspoziciją Dūmų fabrike rentijonas Miliūnas, manau, parinko Vosyliūtė, Jurgita Jasinskaitė, Ieva tiek pasitikrinti, tiek praplėsti giamos dvi ekskursijos.
sunku rasti alternatyvą. Galbūt aš skilimas“ atskleidė didžiulį susi- socialines ir politines struktūras. Pavyzdžiui, informaciniai stenseku mamos pėdomis, mėgindama domėjimą atomine tematika tarp Tai ir nepaprastai įtaigus estetinis dai apie „Žydrąjį Dunojų“ (pirsukurti erdves atsitiktinumo nulem- Lietuvos menininkų. Ar įmanoma, asambliažas, prikaustantis dėmesį moji D. Britanijos atominė bomba),
tai kaitai, užuot keitusi vienus lini- kad šiuolaikinis menas, muziejai ir savo vizualine forma, skatinan- esantys karališkųjų oro pajėgų bajinės kontrolės mechanizmus kitais. paveldo sektoriai galėtų tapti tais tis žiūrovą žvelgti į ateitį, ne vien zėje Barame, pristato britų 9-ojo
dešimtmečio atominius ginklus,
E. R.: Tirdama atominį kultūros reikalingaisiais varikliais, kurie at- į praeitį.
paveldą Rusijoje ir D. Britanijoje, naujintų viešas diskusijas ir akadeE. C.: Paveldo projektai neturėtų lyg šie būtų istorinė praeitis. O tie
pastebėjau labai stiprią sąsają tarp minius tyrimus?
kurti dirbtinės skirties tarp praei- patys ginklai vežiojami autostradoistorinės imperializmo ir kolonijiE. C.: Be abejo, šiuolaikinis me- ties ir dabarties. D. Britanijoje nuo mis tarp Aldermastono ir Burgfildo,
nės patirties politikoje ir aukštųjų nas tiesiogiai ir kuria paveldą per seno egzistuoja stiprus pacifizmo atnaujinami, dislokuojami Fasleine
technologijų kulto bei kultūrinės savo produkciją. Šiuolaikinis me- lobizmas prieš atominius ginklus (Škotijoje). Panaši situacija ir su
atsakomybės jausmo ekspertų ir nas gali formuoti kritinį kontekstą, ir atominę energiją. Kertinis šio pacifistinių judėjimų istorija, kuri
mokslininkų bendruomenėse. Šie leidžiantį identifikuoti kultūrinio lobistinio judėjimo pasiekimas – ignoruoja dabartines veiklas.
aspektai būdingi abiem minėtoms paveldo vietoves ir objektus. Geras viešo diskurso apie itin užslaptintą
Be abejo, labai svarbu kurti prašalims. Nors ekspertų kultūrinė at- pavyzdys yra mūsų intervencija į industriją sukūrimas ir palaikymas. eities archyvus, bet mums reikia ir
sakomybė ne visada įgauna demo- Ignalinos AE reaktoriaus simuliato- Aktyvistai dažnai siekia pagerinti meno, kad suvoktume šio archyvo
kratinę formą, tai svarbi sąlyga kri- rių Visagine, kurio ateitis yra paki- atominių objektų saugumą ir vie- kūrimo teatrališkumą. Menas gali
tiniam visuomenės įsitraukimui į busi ant plauko (Eglė Rindzevičiūtė, šinti informaciją, demokratizuoti padėti kurti šį paveldą remdamasis
technopolitiką. Baltijos šalių visuo- „Archyvas / Simuliatorius“ – teksto atominę industriją. Tačiau aktyvis- globos ir rūpesčio etika ir epistemomenės tradiciškai laikomos agrari- objektas ir gyva CCTV transliacija tai nelabai rūpinasi paveldu. Todėl logija, priešpriešindamas ją instrunėmis, jų vertybės – etnonaciona- iš simuliatoriaus, kurio salėje Ele kuratoriai neturėtų pamiršti ir an- mentinei ekonominei logikai.
listinės, jų istorija – viktimizuota, Carpenter instaliavo menininko tibranduolinio aktyvizmo istorijos
E. R.: Tavo paskutinis teiginys
jos nukentėjo nuo kaimyninių galių Finger Pointing Worker videokū- bei jo paveldo. Kitas momentas: ir tiesiogiai siejasi su simuliatoriaus
agresijos. Šiame kontekste sunku rinį (CCTV įrašą iš Fukushimos akademikai, ir kultūrinės organi- efektu – technologiniu teatrališįrašyti gyvą visuomenės susidomė- jėgainės, 2011).
zacijos yra linkę apsiriboti „vinta- kumu, kuris atskleidžia dar neištirjimą technomokslu ir technopoliE. R.: Taip, reaktoriaus simuliato- žine“ istorija, jų tiriamas laikotar- tus, bet labai svarbius Lietuvos istika. Netgi mokslo kontekste aplin- rius yra reikšmingas ir daugiapras- pis nepriartėja arčiau nei dvidešimt torijos klodus. Ačiū už labai įdomų
kosauginės humanitarinės studijos, mis objektas. Tai laiko ir istorijos metų. Tokiu būdu praeitis atski- pasakojimą.
mokslo ir technologijų studijos kapsulė, leidžianti Lietuvos visuo- riama nuo dabarties. Tai politinio
(STS) vos egzistuoja (ir čia lietu- menei pažvelgti į tai, kaip tech- nenuoširdumo atvejis, kurį ir kves- Paroda veikia iki spalio 25 d.
vius lenkia estai). Tačiau „Dalelių nomokslas formavo ir formuoja tionuoja šiuolaikiniai menininkai.
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Dailė

Apžlibinti kosmonautai

Agnės Gintalaitės, Alfredos Gintalienės, Birutės Zokaitytės paroda „Sodas ir kosmosas“

Agnė Gintalaitė, iš serijos „Sodas ir Kosmosas“. 2020 m.

Natalija Arlauskaitė

Vizualumo teoretikas Jamesas Elkinsas yra parašęs kelias esė apie
tai, kokio žiūrėjimo būdo reikalauja skirtingi objektai. Kaip žiūrėti į smėlį, senovės Kretos raštą,
vadinamą „Linijiniu B“, membranas, paveikslų dažo sluoksnio įtrūkius ir kitus vizualius objektus, nebūtinai lengvai atpažįstamus kaip
žvilgsniui ypatingus. Elkinso pagrindinė mintis jau nuspėjama –
visi pasaulio reiškiniai, tampantys
mūsų vizualaus santykio objektu,
reikalauja specifinės žiūros, kitaip
nebus pastebėti, deramai suvokti ar
reikšmingi.
Parodoje „Sodas ir kosmosas“ galerijoje „The Room“ eksponuojami
aštuoni augaliniai Agnės Gintalaitės fotokoliažai, jos sesers Birutės
Zokaitytės ąžuolo raižinys „Našlaitė“ ir videodarbas, jungiantis jų
motinos Alfredos (Venslovaitės)
Gintalienės prieš kelis dešimtmečius kurtą grafiką ir debesų vaizdus
su šios pasakojimu apie auginamą
sodą. Nepaisant pavadinimo ir visuose eksponuojamuose kūriniuose
atsikartojančio „sodo“, paroda pristato ir apžiūri būdą, kaip žiūrėti
ir į motinos-dukterų-menininkių
santykį. Jei klaustume it Elkinsas,
sakytume „Kaip žiūrėti į motiną?“.
Šis žvilgsnio klausimas išsišakoja į du kitus: iš kokio nuotolio

Kronika

11-oje šiuolaikinio meno
mugėje „ArtVilnius ’20“
tradiciškai išrinkti geriausiai pasirodžiusieji
„Nors šiais metais mugė yra sumažėjusi, kokybė liko ta pati. Tuo ypač
džiaugiamės, taigi, norėjome apdovanoti kuo daugiau menininkų ir
galerijų, kurie dirba itin sudėtingomis sąlygomis“, – sakė vertinimo
komisijos pirmininkė, architektė,
viešosios įstaigos „Rupert“ vadovė
daktarė Julija Reklaitė. Spalio 2 d.
komisija geriausia mugės instaliacija nusprendė paskelbti net du kūrinius. Rafalo Piesliako instaliacija
10 psl.

žiūrėti ir kokios medijos tam rei- sodą, o apie kažkokį kitą, stebu- konkrečią ir ryškią, bet ne apglėkia? Nuotolis, mastelis svarbus vi- klingą sodą, kuris daugybę kartų biančią vietą.
soms trims parodos dalims. Sodą, gražesnis ir kurio aš niekaip nemaParodos anotacijoje Agnė Ginmotinos sodą, fotografijos foto- tau, nors ji ir rodo pirštu.“ Nema- talaitė palieka interpretacinį siūlą:
montažu sudėlioja į dekoratyvius tomas sodas ir nematomas balsas mini, kad tvarko mamos kosmosą
panašumo ir skirtumo, atsikarto- jungiami su Gintalienės darbais ir it Ernstas Haeckelis, XIX a. kūręs
jimo ir nuokrypio pano. Juose au- dangumi, su maksimaliu žmogaus savo herbariumus, t.y. pasitelkdama
galai, darbo įrankiai, sodo šiukšlės akiai pasiekiamu nuotoliu ir žvilgs- mokslinę žiūrą. Šio vokiečių zooir visa tai tvarkančio kūno dalys niu į nebetęsiamą kūrybą, su įsižiū- logo, filosofo, menininko ir socivienodu vertikaliu, neteikiančiu rėjimo riba. Motinos balsas lydi visą alinio darvinisto herbariumai ir
nei pirmumo, nei svarbos rakursu nedidelės parodos lankymą ir no- zoologiniai atlasai išties patenka į
paklūsta objektyvui ir juos į deko- rom nenorom reguliuoja ją, ryškina fotomontažų genealogiją: jis sukuratyvius kilimų raštus organizuo- atsitraukimą, anestezuojančią dis- ria dekoratyvų būdą vaizduoti gamjančiai akiai (pirštas išties panašus tanciją fotografijose, nes nuolat tos pasaulį ir sprendžia žvilgsnio į
į vieną iš aibės lubinų). Vienodo kviečia priartėti prie sodo augalų, gamtą subjektyvumo ir objektyformato juodi ir balti pano, įrė- įteikia akustinį didinamąjį stiklą.
vumo, asmens pėdsako mokslinėje
minti „sendintais“ rėmais, juda
Apžiūrėdama darbus vis galvojau reprezentacijoje problemą. O kartu
nuo šakelių dėlionės prie gėlių apie juoda ir balta spalvomis prige- ir medijos, kuri šį pėdsaką naikina
žiedų, išrikiuotų tarsi nežinomo sintą kūrinių puošnumą ir darbiniu arba ryškina.
dvaro puošnūs apdovanojimai, būdu iš nešiojamojo kompiuterio
1904 m. Haeckelis išleido knygą
ornamentų. Šios augalinės regali- salės kampe rodomą projekciją ir „Meno formos gamtoje“ („Kunstjos, išlaikančios griežtą žvilgsnio sklindantį balsą. Ar ne geriau būtų formen der Natur“), kurioje pateikė
distanciją, atsikartoja Zokaitytės didesnis videovaizdas ir supantis, žemiausių organizmų klasifikaciją,
ąžuolo raižinyje, kurio išraižytos „didelis“ balsas? Turbūt visgi ne. Teore- aprašymą ir daugybę labai geros
našlaitės mastelis užgožia medžio tikė Mary Ann Doan atkreipė dė- kokybės iliustracijų, vaizduojanrieves ir optiškai apverčia ilgaam- mesį, kad balsas kine, apgaubda- čių organizmus nuo vienaląsčių
žiškumą ir trumpalaikį žydėjimą. mas mus, panaikina nuotolį nuo iki medūzų, remiantis modernisVideodarbas turi aiškią rodymo, ekrano, šiuo atveju – nuo fotografi- tine estetika. Vaizdų mastelis neįsižiūrėjimo ir nematymo logiką. nių vaizdų. Balsas sukuria savotišką priklauso nuo realaus objektų dyGirdime tik motinos balsą, pasa- akustinį voką (envelope), ir šis vo- džio, jie išrikiuojami nepaisant
kojantį apie gausybę augalų, kvie- kas turi ir „kūdikio voko“ reikšmę, jų santykio ar buvimo ypatumų,
čiantį į juos įsigilinti, įsižiūrėti, ir į kurį panyrame saugiai ir neprieš- pirmenybė teikiama estetizuotai
parodos autorės balsą, vis jų nema- taringai, bet ir išsižadėdamos su- geometrijai, dažnai ieškant patantį. Pokalbyje su Egle Rindzevi- bjektiškumo. Tad balso nuo vaizdo brėžtinės tvarkos – simetrijos.
čiūte („Sodas ir kosmosas: apie kū- atjungimo strategijos paprastai yra Knygos pratarmėje Haeckelis rašo,
rybą ir darbštumo (be)prasmybę“, (kino) emancipacinės strategijos, kad iš visų įmanomų „fantastiškų“
artnews.lt, 2020 09 29) Gintalaitė kurioms galima priskirti ir moti- formų jis, be kita ko, rinkosi „estesako: „[M]ama pasakoja ne apie tą nos balsui parinktą proksemiškai tiškai gražiausias ir vertingiausias“.
„Sodas“, mugės lankytojus pasitin- jos kūryboje pastebėjo mokslinio
kanti lauke, skulptūrų ir instaliacijų ir meninio tyrimo dermę, jautrų ir
parodoje „Takas“, pažymėta už nuo- trapų požiūrį sugrąžinant estetiką,
seklų profesionalumą ir kontekstu- kuri peržengia vizualaus meno rialumą. Kauniečio menininko Mor- bas ir įtraukia visus pojūčius. Prizą
fai instaliacija „Inkilai – tarpukario menininkei tradiciškai įsteigė ilmodernizmo architektūros stiliumi“ gametės mugės mecenatės, advoapdovanota už šmaikštų Kauno tar- katų kontoros „Cobalt“ Lietuvoje
pukario architektūros paveldo ak- vadovaujantis partneris Irmantas
tualizavimą. Už ironišką požiūrį ir Norkus.
vietos pojūtį specialus komisijos paGeriausio „ArtVilnius ’20“ meniminėjimas atiteko mugės projektų ninko titulas už nuolatinį fotografizonoje Šiuolaikinio meno centro jos medijos permąstymą ilgametėje
pristatytam jaunosios kartos me- praktikoje skirtas fotografui Reminininkui Kiprui Dubauskui už ins- gijui Treigiui. Jo menines fotogrataliaciją „Dienanakčiavimas“.
fijas mugėje pristato Klaipėdos gaGeriausia jaunąja mugės meni- lerija „Baroti“. Klaipėdos apskrities
ninke paskelbta Rūta Spelskytė- dailininkų sąjungos galerija „Baroti“
Liberienė, ją pristato VDA parodų taip pat pripažinta geriausia musalės „Titanikas“ stendas. Komisija gės galerija ir pažymėta už brandų

Tad mokslinė žiūra (mikroskopas,
mikrоgrafija) ir estetinis žvilgsnis (įmantriausios formos) eina
greta po objektyvumo vėliava,
tačiau Haeckeliui fotografinio,
mechaniško objektyvumo nepakanka, reikia tikslesnės – tiesiogine to žodžio prasme – rankos,
sugaunančios „fantastiškumą“ ir
estetizuojančios.
Gintalaitės „Sodo ir kosmoso“
pano serijai fotografijos irgi yra ir
per daug, ir per mažai. Tai fotografija, bet ir fotomontažas. Realus sodas, bet ir klasifikacinė, dekoratyvi
žiūra. Apie Haeckelio objektyvumo
sampratą ir pasirenkamo vizualumo tvarką rašę Lorraine Daston
ir Peteris Galisonas sako, kad šiuo
atveju „objektyvumas nenumatė
fotografijos, fotografija nenumatė
objektyvumo“ (Lorraine Daston,
Peter Galison, Objectivity, New
York: Zone B, p. 161).
Dekoratyvus fotomontažas siūlo
nehierarchizuojančią kunst(foto)
kamerą, kuriai tai, kas sava, ir tai,
kas fantastiška ar baugina (o juk
sode tarp žiedų ir žolių pasitaikantys ausis ar pirštas baugina), tampa
pakeliama žiūrėti. Motinos balsas mini, kad senovinių gvazdikų
spalva įžiūrima net iš kosmoso, kur
jų apžlibinti skraido kosmonautai.
„Sodas ir kosmosas“ siūlo būdą, kaip
žiūrėti į motiną ir neapakti.
Paroda veikia iki spalio 31 d.

aukštos kokybės meną. Estijos daiKomisijos narė Raminta Jurėlės akademijos galeriją „Eka gallery“ naitė pabrėžė, kad komisijai atrodė
komisija įvertino už stiprius jaunų svarbu įvertinti nuoseklų galerijų
menininkų darbus. Paryžiaus gale- darbą ir gebėjimą atrasti naujų tarija „Galerie Nivet-Carzon“ geriau- lentų. Vertinimo komisijoje taip
sia pripažinta už ironiją, nekomer- pat dalyvavo advokatų kontoros
„Cobalt“ Lietuvoje vadovaujantis
cinį požiūrį ir netikėtą žaismę.
Panevėžio galerijai „Galerija XX“ partneris Irmantas Norkus, menigeriausios galerijos ženkliukas ninkė, muzikantė, Venecijos meno
įteiktas už atrastus neatrastus meni- bienalės „Auksinio liūto“ už geriauninkus. Latvijos dailės akademijos sią nacionalinį paviljoną laimėtoja
eksperimentinė erdvė „Pilot“ įver- (opera-performansas „Saulė ir jūra“,
tinta už gausią, išskirtinai aukštos kartu su R. Barzdžiukaite ir V. Graikokybės jaunųjų menininkų kon- nyte) Lina Lapelytė ir „ArtVilnius ’14“
centraciją, Vilniaus galerija „The meno vadovas, Gruzijos meno
Room“ – už gerą puikios tapybos mugės „Tbilisi Art Fair“ meno vaparinkimą, o Vilniaus galerija „The dovas, parodų kuratorius Ericas
Rooster Gallery“ – už profesiona- Schlosseris.
lią tarptautinio lygio menininkų
prezentaciją.
Pagal rengėjų inf.
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Tikrovės nebūna per daug
Iš VDFF dienoraščio
Živilė Pipinytė

Vilniaus dokumentinio kino festivalis (VDFF) kasmet ragina pasvarstyti, kas yra dokumentinis
kinas. Šiemet į VDFF kvietė gana
kanibališkos ištarmės plakatas su
gėrimo šiaudelių prismaigstyta širdimi, beje, teigiantis, kad „niekada
meilės nebus per daug“. Tokių, švelniai tariant, tiesmukų „žinučių“ nestigo ir filmuose. Nėra ir, matyt, negali būti vienintelio dokumentinio
kino apibrėžimo, jis vis dažniau prisiliečia prie įvairių tabu, o jo ribos
vis plečiasi, ir turbūt neatsitiktinai
šiųmetė VDFF retrospektyva buvo
skirta dokumentinį kiną imituojančioms Peterio Watkinso mocumentary. Tačiau režisieriai ir patys kuria
dokumentinio kino imitacijas, pamiršdami, tarkim, Marcelio Łozińskio senokai suformuluotą teiginį:
„Kinematografininkas neturi tikėti
objektyviu realybės užrašymu.“ Jis
atėjo į galvą ne tik todėl, kad festivalis priminė vieną garsiausių režisieriaus filmų „Viskas gali atsitikti“
(1995), nors man šis filmas – įrodymas, kaip svarbu dokumentinio
kino kūrėjui būti smalsiam ir užduoti klausimus. Tokiu smalsumu
pasauliui ir žmonėms apdovanotas
jaunasis filmo veikėjas, kalbinantis
senelius Varšuvos Lazienkų parke.
Panašių savybių pristigo reginiui, kurį VDFF pasirinko kaip
atidarymo filmą, nors menininko
Dariaus Žiūros „Gustoniai Gustoniuose“ nelabai ką turi bendra su
dokumentiniu kinu. Tai filmuota
menininko ataskaita apie Gustonių
kaime surengtą renginį, kuriame
pristatytas ne vieną dešimtmetį

trunkantis Žiūros projektas, mat peizanų fone“, nors susireikšminti
menininkas vaikystės kaime regu- linkę ir kiti šios vizualios ataskailiariai filmuoja tuos pačius žmones, tos dalyviai, kad ir kažkoks Laukys,
liepdamas jiems minutę sustingti ir už kadro postringaujantis apie popatylėti priešais kamerą.
ganų ir urbanų kultūrų susidūrimą.
Grįžusi namo prisiminiau kaž- Keista, kad šis iškilus intelektualas
kada per radiją „Svoboda“ girdėtą negirdėjo lietuviškų žodžių „padiskusiją, skirtą teminiam kino žur- gonys“ ar „miestiečiai“. Kita vertus,
nalo „Seans“ leidiniui „Projektų „Gustonius Gustoniuose“ galima naulaikas“. Poetė Jelena Fanailova taip doti kaip metodinę priemonę būsiapibendrino jo idėją: „Perskaičiusi miems dokumentinio kino kūrėjams.
straipsnius supratau, kad (...) pro- Čia matyti visos klaidos, kurias daro
jektas – tai tam tikras realybės iš- žmogus, įsitikinęs, kad dokumentinis
nykimo modelis, vadinasi, kaip su- kinas neatsiejamas nuo požiūrio „ką
prantu, visos iki šiol žinomos meno matau, apie tai ir dainuoju“.
„Lapu“
sferos, tapusios projektu, liaujasi
Dar vienas Łozińskio garsiojo
tokios būti.“ Kitas diskusijos daly- dekalogo teiginys – „Žmogus do- atsidūrė todėl, kad žiauriai nužudė Šis estų režisieriaus filmas užfikvis palygino projektą su saldainiu, kumentiniame kine yra ne aktorius, pagyvenusį vyrą. Tačiau filmo he- savo Kihnu salos gyventojus, jų
kai svarbiau popieriukas, bet ne tai, o mediumas, tarpininkas tarp auto- rojė į viską atsako iškalbingu tei- tradicijas ir dainas, senovinį gykas į jį įvyniota, o „Seans“ redaktorė riaus ir žiūrovo“ – ypač tinka ispanų giniu, esą ji buvusi visiškai girta ir venimo būdą, kuriam kilo moderLiubov Arkus diskusijos pabaigoje režisieriui Alexiui Delgado Búrdalo nieko neprisimenanti. Retkarčiais nybės grėsmė. Tai poetiškas filmas
sakė, kad žurnalo rengėjų išvados ir jo juostai „Tai filmas apie mane“ manieringus herojės monologus re- apie gyvenimą, kai visiškai susiliežadina nerimą ir liūdesį, nes pro- (2019). Pirmieji šio filmo kadrai, žisierius nutraukia XX a. pradžios jama su gamta ir pasauliu, apie tijektas – tai „tikrovės falsifikavimas, kuriuose ne pirmos jaunystės mo- nebylių klasikinių filmų epizodais, krumo ilgesį.
jos imitacija ir profanacija“.
teris ryškiai raudonomis lūpomis kuriuose kankinasi nevilties apimAntropologinė dokumentika paTokie pat žodžiai limpa ir prie skaito Rilke’s eiles, privertė suklusti: tos melodramų veikėjos. Tarsi no- prastai savaip sutirština tikrovę ir
„Gustonių Gustoniuose“(2020): negi režisierius nemato, kaip blogai rėtų palyginti savo heroję su jomis, laiką, leidžia pamatyti tai, kas netai dokumentinio kino imitacija ir ji vaidina? Panašus klausimas kilo bet disonansas dar didesnis. Tik matoma plika akimi. Taip atsitiko ir
profanacija. Žiūra bando fiksuoti ir kai jis ilgai rodė paveikslus, ku- pabaigoje Delgado Búrdalo, regis, Kolumbijos režisierių Juano Pablo
kaimo pievoje susirinkusius žmo- riuose taip pat pavaizduota ši mo- šiek tiek atitoksta (spėju, kažkam Polanco ir Césaro Alejandro Jaines – iš pradžių radijo žurnalistus teris. Paveikslai atvirai kičiniai. O parodė nufilmuotą medžiagą, o tas meso filme „Lapu“ (2019), kurio
ir save, paskui kaimiečius ir jų gi- paskui beveik valandą režisierius kažkas paaiškino, kad režisieriumi herojė Doris atlieka senovinį savo
minaičius, kurie laukia, kada pama- rodo savo susitikimus su filmo manipuliuojama) ir įdeda grotes- pusseserės ekshumavimo ritualą.
tys save, gamina maistą, dainuoja, o heroje kalėjime ir nemato, kaip ji kišką savo herojės monologą apie Filmo kūrėjai rodo ilgą pasirengimą
paskui reaguoja į savo atvaizdus. Ši prastai vaidina save – įkalintą me- kadaise pajūryje ją užliejusią milži- šiam įvykiui, jį patį, paskui dar šaataskaita neturi ne tik filmui būdin- nininkę, kaip ji matuojasi skrybė- nišką orgazmo bangą, iliustruoda- manės apeigas, kurios lyg apvalo
gos struktūros ar koncepcijos, bet ir laites ar bando jį sugundyti, lyg por- mas jį aktorę mylėjusio dailininko Doris nuo patirtų išgyvenimų. Steto, kas svarbiausia dokumentiniame nografiniame filme mėgaudamasi paveikslais. Vienas kičas susilieja su bėti viską įdomu, bet, regis, „Lapu“
kine: jo kūrėjo santykio su hero- kava ir saldainiais. Visa tai nufil- kitu ir tai jau tikrai atskleidžia filmo kūrėjams ne tai svarbiausia. Jie pajais. Geriausiai tai apibūdina epi- muota itin stambiais planais, todėl veikėjos esmę. Bet vėl kyla klausi- mažu panardina žiūrovus į keistą
zodas, kai Žiūra keiksmažodžiais melas ir prasta vaidyba yra nepake- mas, ar pats autorius tai supranta.
tikrovę, kurioje vis dar gyvas archaprievartauja vieną jų – pagyvenusį liamai akivaizdūs, nes tariamos meKad meilės žmogui ir pasauliui jiškas mirties ir sapnų suvokimas, į
vyrą – ramiai stovėti kadre. Mintyse nininkės akys – tuščios. Tokios jos kupini dokumentiniai filmai ne- autentišką tikrovę, kur laikas teka
„Gustonius Gustoniuose“ pavadinau lieka ir kai režisierius bando paaiš- sensta, įrodė ir Marko Soosaaro kitaip. Ir tai gal pati svarbiausia do„Genialaus menininko autoportretu kinti, ką ji turėtų jausti, juk kalėjime „Moterys iš Kihnu salos“ (1973). kumentinio kino savybė.

Kronika

Virtualaus „Nepatogaus
kino“ programoje – herojai,
neketinantys nurimti
„Negalima palikti vietos tylai“, – sako
viena iš šiųmetės „Nepatogaus kino“
programos filmų herojų. Į virtualią
kino salę persikėlęs Tarptautinis
žmogaus teisių dokumentinių filmų
festivalis žiūrovų tyloje tikrai nepaliks – spalio 7–18 d. keturiose „Nepatogaus kino“ programose bus parodyta daugiau nei 50 filmų. Įprastai
per daugybę šalies miestų keliaujančio festivalio visa programa šiemet
nukeliaus ten, kur dar nebuvo, – į
bet kuriuos namus Lietuvoje.
„Nepatogiam kinui“ persikėlus
į virtualią kino salę, atrinkome
daugiau nei penkiasdešimt dokumentinių filmų iš svarbiausių tarptautinių kino festivalių. Specialioji
programa, brėžianti šių metų festivalio kryptį, vadinasi „Vienas balsas“. Ją įkvėpė pasaulyje vykstantys
politiniai įvykiai – matome, kad demokratijos pasaulyje mažėja, tad
nusprendėme žiūrovus pakviesti

„Pavyzdingas elgesys“

apmąstyti kiekvieno iš mūsų indėlį
į demokratiją. Ką gali lemti vienas
balsas? Gal jis gali paraginti dešimt
kolegų streikuoti, o gal įkvėpti milijoną žmonių pakeisti visuomenės
kryptį“, – svarsto „Nepatogaus kino“
vadovas Gediminas Andriukaitis.
14-ąjį „Nepatogų kiną“ spalio
7 d. atidarys lietuviška premjera –
Audriaus Mickevičiaus ir Nerijaus
Mileriaus filmas „Pavyzdingas elgesys“. Nužudyto brolio netektį išgyvenęs Mickevičius Lukiškių kalėjime susitinka su nuteistaisiais iki
gyvos galvos Rimu ir Rolandu. Režisieriaus nuostatų kaita nuo pykčio
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Didžiojo ekrano entuziastai taip
Bingo filmas „Honkongo protestai“,
iš vidaus žvelgiantis į specialiąją Ki- pat neliks nusivylę – Šiuolaikinio
nijos administracinę teritoriją. Filme meno centre bus surengti keli „Nerodoma skirtingose barikadų pusėse patogaus kino“ seansai. Būtent čia
esančių miestiečių kasdienybė.
žiūrovai turės vienintelę galimybę
Kalnų Karabache vėl ėmus lietis pamatyti režisieriaus Alexanderio
kraujui, kaip niekad aktualus tampa Nanau filmą „Kolektyvinis“, kuris
režisieriaus François Jacobo filmas „Po šiemet nominuotas Europos kino
ta pačia saule“. Žiūrovams jis padės ge- akademijos apdovanojimuose.
riau suprasti konflikto tarp ArmėniSpalio 7–18 d. vyksiantis „Nepajos ir Azerbaidžano priežastis, po togus kinas“ šiemet bus išskirtinis
virtualaus seanso jie turės galimybę dėl naujo formato – festivalio propabendrauti su režisieriumi. Tai an- grama bus pasiekiama visoje Lietutras šio režisieriaus filmas festivalyje. voje, o didžioji dalis diskusijų kasiki atleidimo filme tampa kelione,
Į „Nepatogų kiną“ su nauju filmu su- dien bus transliuojamos festivalio
kurią nutraukė jo mirtina liga. Fes- grįžta „Oskarui“ nominuotas ir prieš feisbuko paskyroje. Festivalio tintivalio atidarymo ceremonija, pa- kelias savaites „Emmy“ apdovanotas klalapis taps vartais į virtualią kino
gerbiant šviesaus atminimo režisie- režisierius Feras Fayyadas. Filmas „Po- salę – čia išsirinkę filmus, žiūrovai
rių, simboliškai vyks būtent filmo žemis“ nukelia į kasdien bombarduo- galės juos žiūrėti patogiu metu ir
kūrimo vietoje – Lukiškių kalėjime. jamo Gutos miesto Sirijoje po žeme bendrauti su režisieriais interneto
Žiūrovai galės stebėti tiesioginę ati- įsikūrusią ligoninę, tapusią paskuti- transliacijose. Visa festivalio prodarymo transliaciją festivalio sve- niu prieglobsčiu čia likusiems civi- grama pirmą kartą bus prieinama
tainėje, kartu žiūrėti filmą, o po jo liams. Ligoninės vadovė ir vaikų gy- visoje Lietuvoje vienu metu, o tie
susitikti pokalbio su filmą baigusiu dytoja Amani kasdien kovoja ne tik žiūrovai, kurie neturi galimybių filfilosofu Nerijumi Mileriu.
su mirtimi – net krintant bomboms mus žiūrėti namie, galės juos neFestivalio programos „Vienas bal- ir liejantis kraujui atsiranda nepasiti- mokamai pamatyti 180 su festivasas“ herojai nenori taikstytis su ko- kinčiųjų gydytoja moterimi. Filmas liu bendradarbiaujančių bibliotekų.
rupcija, žodžio laisvės ir žmogaus pristatomas programoje „Panorama“,
teisių pažeidimais, jie kovoja. Nese- kurioje žiūrovai išvys pasaulinio pri- Rengėjų inf.
nus įvykius rodo režisieriaus Zhou pažinimo jau sulaukusius filmus.
11 psl.
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Savaitės kaleidoskopas

Ką pamatė piktos kritikės

Savo noru grįžusios po tikrai užtarnautų proto atostogų Islandijoje,
pasijutome visiškai atitrūkusios
nuo lietuviško (ir ne tik) kino konteksto. Su Lietuva vasarą mus siejo
tik isteriškos nacionalinių žinių
portalų antraštės apie pandemiją.
Nė kiek nenustebsime, jei masiškai
pasipils filmai šia tema. Bet mes ne
apie ateitį, o apie tai, ką grįžus pavyko pamatyti kino teatruose, kurių repertuaras dabar, pripažinkime,
skurdokas. Net ir tų, kurie taip giriasi atidarę naują padalinį Paupyje.
Šio kadaise kino „butiku“ vadinto
kino teatro repertuaras tapo maža
„Forum Cinemas“ replika.
Akivaizdu, kad grįžusios pirmiausia norėjome pamatyti ne
jį, o Christopherio Nolano „Tenet“. Juolab kad režisierius užsispyrė išleisti filmą į kino teatrus
liepos mėnesį. Juk vasara, kad ir
be pandemijos suvaržymų, – pats
blogiausias filmo premjeros laikas.
Bent taip sutartinai sako lietuvių
kino platintojai. „Tenet“ – ir pirmas didelis filmas, pasirodęs po
karantino kino teatruose. Tad kokių tik epitetų nesulaukė Nolanas:
jis vadintas ir vasaros gelbėtoju, ir
viso kino apskritai...
Filmą pasisekė pažiūrėti „Akropolio“ liuksinėje salėje, kur paspaudęs kėdės mygtuką pasijunti
lyg skrendantis verslo klase, tik
vietoj šampano ir ikrų tenkiniesi
spragėsiais ir limonadu. Tačiau po
šios kelionės laiku ir pačioms sau,
ir kitiems galime prisipažinti, kad
beveik nieko nesupratome. Gal ir
pats Nolanas, pasimetęs scenarijaus vingiuose, bandė užglaistyti
nesusipratimus įspūdingais specialiaisiais efektais. Vienas „The New
Yorker“ žurnalo kritikas filmą pavadino „Mission: Indecipherable“,
arba jausmu, kai apie kvantinę mechaniką aiškinama esperanto kalba.
Tačiau už visų nepaaiškinamų
dalykų slepiasi ir gana tradicinė bei
banali istorija: čia veikia ir niekšas,
aišku, rusas, prekiaujantis ginklais –
ne paprastais, o tais iš ateities karo;
jis turi gražią žmoną, kuri jo nekenčia, bet negali palikti vyro dėl
sūnaus, o pagrindinis veikėjas, taip
ir vadinamas Personažu, nusprendžia, kad jis mesijas, ir pasišauna
išgelbėti ne tik pasaulį, bet ir vargšę
oligarcho žmoną su vaiku. Galiausiai, kai sužinojome, dėl ko niekšas rusas nori sunaikinti pasaulį,
filmas baisiai subanalėjo... Taigi
„Tenet“ atrodo kaip du šimtus milijonų dolerių kainavusi apyrankė,
kurios vienas briliantas spindi labiau už kitą, o tą apyrankę, pavyzdžiui, dėvi Melania Trump... Tad jei
jau užsiminėme apie skrydį verslo
klase, tai kėdė negelbėjo, nuotaika
panėšėjo į skrydį su „Ryanair“...
Vilties teikė rudens festivaliai,
bet, rodos, jų turinys sumestas kaip
12 psl.

papuola. Bent jau Lenkų kino festivalis išsisuko su ironišku prierašu –
„Tęsinys!“. VDFF programa irgi pasirodė palaida, o Peterio Watkinso
retrospektyva Lietuvoje rengta tikrai
ne kartą. Rodos, VDFF niekaip neranda savo nišos, o iš bendro festivalių plano jį stumia „Nepatogus
kinas“. VDFF kaip originalios dokumentikos renginį diskredituoja
jau ir atidarymo filmas – Dariaus
Žiūros „Gustoniai Gustoniuose“.
Šiuolaikinio meno kontekste
Žiūra jau yra gyvas klasikas. Tai
viena pirmųjų pavardžių, kurią išgirs į VDA tik įstojusios menotyrininkės. Ir šiuo atveju menininko
statuso nekvestionuojame. Tačiau
tai, kad į „kūrybinę dokumentiką“ orientuotas festivalis renkasi
savo atidarymo filmu gana mėgėjišką, bet labai pretenzingą Žiūros
darbą, tik dar labiau išryškina tuštybių mugę ir paprasčiausią idėjų
stygių. Nepadeda ir sukuriami
tušti lūkesčiai. Užtenka paskaityti
filmo aprašymo ištrauką: „Visi šie
sluoksniai susipina į pasakojimą,
kurio neįmanoma priskirti jokiam
konkrečiam dokumentikos žanrui.
Jis pasakoja tikrą istoriją apie tikrą
istoriją. Iš skirtingų perspektyvų
nušviečia mikrokosmosą, kuriame
slypi kažkas neaprėpiamai didelio
ir nežinomo.“
Iš esmės, „Gustoniai Gustoniuose“ – tai Žiūros surengto menų
festivalio jo gimtajame kaime dokumentacija, kurią papildo vienas
kitas kadras iš projekto „Gustoniai“
(Žiūra jau kone du dešimtmečius

„Pilis“

jis, nei operatorius Eitvydas Doškus prie žmonių priartėti, akivaizdu,
nemoka (dėl to apsiribojama viena
kita komiška situacija ar dialogų
nuotrupomis). Net kyla klausimas,
kiek jiems iš tikrųjų įdomūs Gustonių gyventojai. Filmo pradžioje
taip pat užsimenama apie miesto
ir kaimo kultūros susidūrimą (čia
dar vienas „kaulas“ menotyrininkėms?), o kur dar prikišama nuoroda į Herco Franko filmą „Dešimčia minučių vyresnis“... Iš tikrųjų,
po filmo daugiau sužinojome apie
Žiūros savimyliškumą (menininkas
filmo pabaigoje aiškina apie savo
projekto svarbą ir unikalumą!) nei
apie Gustonius, jų gyventojus (t.y.
mikrokosmosą) ar, galų gale, minėtų kultūrų konfliktą.

„Tenet“

filmuoja gustoniškių videoportretus) ir užkadrinė archyvinė medžiaga, iš kurios sužinome, kaip
sekdavosi Žiūrai bendrauti su modeliais, juos įkalbinti ramiai išstovėti prieš kamerą. Festivalis prieš
porą metų surengtas ne šiaip – tai
savotiška menininko duoklė ilgamečiams modeliams, jie patys
pirmą kartą pamatė savo videoportretus, kurie apkeliavo ne vieną
parodą. Tuo viskas ir galėtų pasibaigti, tačiau Žiūra tarsi turi ambicijų kurti etnografinį filmą, nors nei

Ambicijų bei pasitikėjimo savimi nestinga ir Romui Zabarauskui. Iki šiol nesuprantame, kodėl
jis taip ir nesiima politiko veiklos
(jo propaguojama Laisvės partija
tikriausiai išskėstomis rankomis
pasitiktų naująjį narį) ir vis bando
įrodyti, kad yra kino režisierius. Pavyzdžiui, pasižiūrėjus „Advokatą“
tampa akivaizdu, kad Zabarauskas –
iš tiesų aukštų moralinių ir pilietinių vertybių doras žmogus, nors
ir baisus snobas. Tačiau kartu šios
vertybės nepateisina to, kad kone

kiekviena „Advokato“ scena tampa
maža pamokėle – iš pradžių apie
santykių ir šeimos sampratų įvairovę, tada apie transseksualumą, biseksualumą, apie tai, kad už pinigus
visko nenupirksi ir kad svarbu galvoti ne tik apie ekonominę, bet ir
apie visuomeninę naudą. Dar šiek
tiek filme prisimenamas Basharas
al-Assadas ir Sirijos pilietinis karas, nuskamba „įkvepianti“ JT atstovės Serbijoje kalba ir dar daug
visko. O visos šios didaktikos „variklis“ – gana prėska sėkmės lydimo advokato Mariaus (Eimutis Kvosčiauskas) ir pabėgėlio iš
Sirijos Ali (Doğaç Yildiz) meilės
istorija, kuri gali priminti labai
prastą, gėjišką „Gražios moters“
versiją, tik, žinoma, pabėgėlių krizės kontekste. Žodžiu, filme klišė
lipa ant klišės, o personažai – kažkokios blankios Zabarausko idėjos,
apsiribojančios „Žmonių“ žurnalo
leksika ir tokiu pat vidiniu pasauliu (ne veltui „Žmonės“ reklamuojami ir filme). Visa tai savotiškai
apibendrina Ali striptizas, skambant Džordanai Butkutei: iš galvos
niekaip neiškrinta baltos Ali, kuris,
priminsime, gyvena nepavydėtinomis sąlygomis pabėgėlių stovykloje,
„Calvin Klein“ trumpikės.
Tačiau neskoninga eklektika per
pastarąsias savaites visus aplenkė
„LRT Plius“ laida „Čia kinas“. Į vieną
laidą suplakta tiek skirtingų reportažų, o šie – taip pat „Vikipedijos“
ir „YouTube“ plakinys, kad vėl ima
svaigti galva. Alfredas Hitchcockas
šalia reportažo apie istorinį kiną,
o kur dar viską vainikuojančios
out of the blue rekomendacijos...
Kaip pavyzdį pateikiame reportažo apie Hitchcocką nuotrupas:
tai esąs siaubo genijus, pats bijojęs
savo filmų, kuriuose po truputį radosi garsas; nuo trumpos scenos iš
„Rebekos“ šokama prie režisieriaus
prisiminimų apie motiną ir filmo
„Psichopatas“. Mat dėl traumuotos
vaikystės vėliau jis sukūrė tikrą legendą; savo filmuose rinkdavosi

antraplanius vaidmenis (tikrai?).
Nieko neužsimenama apie kūrybos
stilių, tiesiog manoma, kad žiūrovą
sudomins bulvarinės spaudos tipo
paskalos. Taip ir įsivaizduojame,
kaip būsimas režisieriaus gerbėjas
renkasi „Langą į kiemą“ todėl, kad
jame buvo sumontuotas atskiras
drenažas, kad „Paukščiuose“ „aktoriams pakaušius talžė tikrų tikriausi
sparnuočiai“, o „Psichopate“ pirmąkart kine parodytas tualetas ir surengta melionų atranka...
Eklektika tai eklektika, tačiau
įžūlumas ir per didelis pasitikėjimas savimi vis dėlto kol kas išlieka
vyriškosios lyties prerogatyva. Pažiūrėjusios naujausią Linos Lužytės filmą „Pilis“ drįstame teigti, kad
Lužytei kūrybinio įžūlumo ir drąsos labai stinga, juolab kad ji tikrai
profesionali režisierė. Filmo istorija rutuliojama nuosekliai, puikios
mizanscenos, antrasis planas ir antraplaniai aktoriai, tačiau viskas per
daug tvarkinga, lyg baiminamasi
palikti vietos bent vienai menkai
klaidelei ar nukrypimui. Moniką
vaidinanti Barbora Bareikytė – ideali, suprantamas ir jos paaugliškas
užsispyrimas, ir iš to kylantys nelogiški ar net absurdiški sprendimai. Tiksliai atkurta ir socialinių
būstų rajono atmosfera, bet nereikia būsimo žiūrovo traktuoti kaip
viščiuko, kurį būtina nuolat saugoti,
apgobti šiluma... Pavyzdžiui, jei pagyvenusi moteris nori grįžti į gimtinę, jai nebūtina dar ir pripaišyti
Alzheimerio ligos, nes stebėti ir taip
teatrališką Jūratės Onaitytės suvaidintą močiutę labai sunku. Ir tikrai
ne dėl ligos, o dėl vaidybos. Net ir
stereotipizuotus tipažus režisierei
galima atleisti, jei patikėtume kad
ir Spike’o Lee teiginiu, jog kartais ir
stereotipai reikalingi, kad išlepusi
karta ką nors suvoktų...
Piktos kino kritikės
Santa Lingevičiūtė,
Ilona Vitkauskaitė
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Kinas

Išvakarėse

Krėsle prie televizoriaus
„LRT Plius“ šįvakar (spalio 9 d.
21.30) pradeda rodyti prancūzų režisierės Agnès Varda (1928–2019)
filmų retrospektyvą. Tai, matyt, geriausia, kas gali mus ištikti šį rudenį. Jos filmai – apie žmones, kurie
myli, abejoja ir nori gyventi savo
gyvenimą, bei apie laiką, kurį taip
tiksliai jautė režisierė. Varda turėjo
ypatingą talentą užčiuopti tai, kas
dar tik formuojasi, dar nematoma,
bet jau tvyro ore. Jau paženklinta
būsimų permainų ir naujos tapatybės dvasios.
Maištinga provincialė anksti suprato, ko nori. Gerbiamo gydytojo
duktė iš pradžių pakeitė vardą – iš
Arlette (tėvai ją taip pavadino Arlio, kuriame buvo pradėta, garbei)
tapo Agnès. Paskui išplaukė į jūrą
su Korsikos žvejais – taisė tinklus.
Mokėsi fotografijos ir netrukus tapo
garsiojo Jeano Vilaro teatro fotografe, ne vienoje nuotraukoje įamžino šio teatro žvaigždę Gérard’ą
Philipe’ą. 1954 m. pajūrio miestelyje dvidešimt penkerių metų
Varda sukūrė pirmąjį filmą „Le
Pointe Courte“. Paradokumentiškas
filmo stilius tarsi numatė Naujosios
bangos atsiradimą. Nuo tada jos kūryboje neatskiriami dokumentinis
pradas ir fikcija. Varda vienodai
laisvai jautėsi kurdama dokumentinius, vaidybinius ir eksperimentinius filmus, nors dokumentininkės
intuicija leido jai užfiksuoti ne vieną
akimirką ar žmogų, kuris dabar –
jau didžiosios istorijos dalis, o tą
akimirką buvo tiesiog jos draugas.
Varda išgarsinusiame filme
„Kleo nuo 5 iki 7“ (1961) režisierę

domino nematomas mirties prisilietimas, paženklinęs gražų kūną.
Filmas prasideda kadrais, kuriuose
tarsi iš pieno plaukusi populiari dainininkė Kleo (Corinne Marchand)
išgirsta būrėjos pranašystę. Paskui
rodomos dvi šios moters gyvenimo
valandos, likusios iki susitikimo su
gydytoju, kuris pasakys, ar Kleo
serga vėžiu. Filmo veiksmas rutuliojasi lyg realiu laiku – tiksliai
nurodoma, kada kas vyksta. Klajodama po Paryžių Kleo sutinka realius žmones, tarp jų ir Michelį Legrand’ą, kuris kūrė muziką, o filme,
kurį ji žiūri kino teatre, vaidina Jeanas-Lucas Godard’as ir Anna Karina. Per tas dvi klajonių po miestą,
susitikimų ir laukimo valandas
Kleo pagaliau pradės suvokti save –
laikiną, unikalią, trokštančią mylėti ir
bijančią mirties. Tai pabrėžia ir filmo
leitmotyvas – herojės atvaizdai veidrodžiuose, vitrinose. Kiek vėliau režisierė prisipažino: „Man regis, kinas
yra savotiškas išlaisvintojas. Jis leidžia
gyventi mūsų jausmams.“
Emmanuelio Finkielio „Memuarai
apie skausmą“ (TV3, 10 d. 22.05)
perkels į 1944-ųjų okupuotą Paryžių, kai rašytojas, komunistas, vienas svarbiausių Pasipriešinimo
veikėjų Robert’as Antelme’as suimamas ir deportuojamas, o jo žmona
Marguerite D., taip pat rašytoja ir
Pasipriešinimo dalyvė, ieško būdų
išgelbėti vyrą. Filmas sukurtas pagal autobiografinį Marguerite Duras apsakymą, o Margaritą suvaidinusi Mélanie Thierry tikrai primena
rašytoją. Slaptas Margaritos romanas su vyro draugu ir susitikimai su

gestapo agentu (Benoît Magimel)
pabrėžia jos desperatiškas pastangas rasti vyrą, bet karo pabaiga, kai
iš konclagerių pradės grįžti likusieji gyvi kaliniai, Margaritai bus
dar dramatiškesnė. Ji viliasi, kad
vyras taip pat sugrįš, bet neviltis
tik didėja.
2018 m. pasirodę „Memuarai apie
skausmą“ (nežinau, kodėl prireikė
keisti originalų pavadinimą „Skausmas“) – iš tų retų šiuolaikinių filmų,
kuriuose svarbiausia tampa veikėjų
psichologija, jų jausmai. Žiūrėti
filmą nelengva (ypač mažame
ekrane). Herojės klajonės šiek tiek „Kleo nuo 5 iki 7“
primena pačios Duras režisuotų pabaigas, filmo viduryje įdėdaŠeštadienio vakarą (10 d. 22 val.)
filmų lėtą, nervingą ritmą, neti- mas epizodą su pabaigos titrais ar currenttime.tv parodys vieną garkėta filme ir karšligiška, liguista veiksmo intarpą į tikrąją pabaigą, siausių pernykščių dokumentinių
išlaisvinto Par yžiaus atmos- o siurrealistinė scena, kai miega- filmų – estų ir latvių bendros gafera, kurią išgyvename kartu su majame Dikas (Christian Bale) ir mybos Ksenijos Ochapkinos „NeMargarita.
Lyn (Amy Adams) Čeiniai prabyla mirtingąjį“. Šis pasakojimas apie
Dickas Cheney – vienas sėkmin- Shakespeare’o žodžiais, rodo reži- Apatitų miesto Rusijos šiaurėje
giausių JAV politikų respublikonų. sieriaus sugebėjimą virtuoziškai mergaites ir berniukus, kurie moGeorge’o W. Busho prezidentavimo žaisti kultūrinėmis nuorodomis ir kosi disciplinos ir rengiasi tarnauti
metais jis laikytas svarbiausiu vals- iš jų kurti tankų užuominų sluoksnį. armijoje, kelia klausimą, kaip attybės asmeniu. Būtent jis po Rug- McKay’us įveda sąlygišką pasako- sitinka, kad žmogus savanoriškai
sėjo 11-osios sprendė strateginius toją, kuris skirtinguose epizoduose tampa sistemos dalimi, valstybės
klausimus, susijusius su „Al Qae- bus darbininkas, kareivis, širdies nuosavybe ir atsisako būti asmenybe.
dos“ teroristais ir karu Irake. Bet donoras. Šis personažas ir aiškina,
Panašūs klausimai aktualūs per
Adamas McKay’us ne iš tų režisie- kaip atsitiko, kad už girtuoklystes rinkimus, bet kad nebūčiau apkalrių, kurie nori kurti tradicinius bio- iš Jeilio universiteto išmestas stu- tintas agitavimu, priminsiu seną
grafinius filmus, nors jo persona- dentas tapo politikos profesionalu anekdotą. Skelbimas universaližais dažnai tampa realūs žmonės. ir turtingu žmogumi. Režisierius nėje parduotuvėje kviečia pirkti
Tą nenorą, matyt, galima sieti ir kuria kelių dešimtmečių JAV poli- netikrus eglutės žaisliukus su 80
su darbo populiariame televizijos tikos kontekstą. Būtent tuo filmas procentų nuolaida. Pilietis ateina į
šou „Saturday Night Live“ patirtimi, ir aktualus kiekvienai šaliai, kurioje tą skyrių ir klausia pardavėjos: „Bet
ir su siekiu išsaugoti ironišką dis- demokratijos principais bei silpny- kad jūsų žaisliukai tokie pat kaip
tanciją su vaizduojamu personažu. bėmis nori (ir moka) pasinaudoti visur, kodėl jie netikri?“ Pardavėja
Filme „Valdžia“ (LNK, šiąnakt, 9 d. valdžios troškimo apsėsti politikai, atsako: „Nes nedžiugina.“
Jūsų –
01.10) McKay’us derina skirtingus spekuliuojantys įvairiausiomis šūžanrus, pašiepia tradicines filmų kio „America First“ variacijomis.
Jonas Ūbis

Anonsai

Kino klasikos vakaruose –
„Svarainio saulė“
Šį spalį „Skalvijos“ kino klasikos vakaruose bus rodomas ispanų kino
režisieriaus, kino kritiko, scenaristos ir pedagogo Víctoro Erice’s filmas „Svarainio saulė“ („El Sol del
membrillo“, Ispanija, 1992). Erice
(g. 1940 m.) – viena didžiųjų ispanų kino individualybių. 1961 m.
debiutavęs trumpo metražo filmu
„Terasoje“ („En la Terraza“), Erice „Svarainio saulė“
sukūrė palyginti nedaug filmų. Jie
pasižymi originaliu stiliumi: tai Erice’s kūrybai skiriamos knygos,
autorinis pasisakymas ties vaidy- disertacijos, tačiau už Ispanijos ribų
binio, dokumentinio kino ir esė jis žinomas gana menkai.
1960 m. Erice įstojo į Valstybinę
riba. Daugumoje filmų režisierius
susitelkia į meno esmės paieškas. kino mokyklą (EOC), su kurios
Dažnai jo filmai yra ir bandymas absolventais siejamas intelektuaatsakyti į egzistencinius klausimus, lusis Naujasis ispanų kinas. Erice
rasti mitologiškąjį pradą realybėje. kūrė trumpo metražo filmus, rašė
Erice’s filmai minimalistiniai, reži- scenarijus, bet 7-ajame dešimtmesieriui svarbiausios savo šalies, vai- tyje labiau domėjosi kino kritika ir
kystės, laiko ir atminties temos. Jis tapo vienu iš žurnalo „Nuestro cene“
remiasi senosios tapybos tradicijo- steigėjų. Sinefilo patirtis Erice’i labai
mis, ypač apšviesdamas kadrą, gal svarbi. Savo straipsniuose jis svarstė
todėl jo filmai vadinami poetiškais. Piero Paolo Pasolini tekstuose apie
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kiną suformuluotą poetinio kino
koncepciją. Tai daugiausia suformavo ir Erice’s požiūrį į kiną kaip
į labai asmenišką pasisakymą. Autoriaus požiūris dominuoja ir daugiausia dėmesio sulaukusiuose filmuose „Avilio dvasia“ („El espíritu
de la colmena“, 1973), „Pietūs“ („El
Sur“, 1983) ir „Svarainio saulė“. Jie
dažnai net pavadinami trilogija.
Neturėdamas daug galimybių
kurti didžiajame kine, Erice dirbo
televizijoje. Čia ir gimė „Svarainio
saulė“, Kanuose apdovanota žiuri ir

FIPRESCI prizais. Šio filmo forma
eksperimentiškesnė nei ankstesnių –
tai laiko tėkmės stebėjimas, apmąstymai apie mirtį, tapybą, šviesą ir
kiną. Pasak vieno kritiko, tai „pusiau dokumentinis filmas, sumanymo ir atsitiktinumo žaidimas“.
„Svarainio saulėje“ Erice stebi dailininką Antonio Lópezą Garcíą, jo
bandymus drobėje pagauti ryto
akimirkas, kai saulė blyksi ant
svarainio, augančio jo dirbtuvės
Madrido pakraštyje kieme, lapų.
Šalia dirba dailininko žmona, jį
lanko vaikai ir senas draugas, radijas skelbia, kad Sovietų Sąjunga
ir Izraelis užmezgė diplomatinius
santykius, o iš Kinijos atvykusi dailininkė nori apsvarstyti jo paveikslus, lenkai remontuoja dirbtuvę ir
mokosi ispanų kalbos... Bet visa ko
centre yra svarainis ir dailininkas.
Taip slenka mėnesiai, keičiasi metų
laikai, medžio vaisiai sunoksta ir
nori kristi. Dailininkas nespėja
tapyti medžio – laikas yra prieš jį.
Bet pavasarį jis pasirengęs viską vėl
pradėti iš naujo... Ir nors Erice yra
ne kartą sakęs, kad pavydi dailininkui jo vienatvės dirbant, kinas
jam turi savo galią, nes „sugeba

pagauti tai, kas išnyksta, tai, kas
yra veržliausia, – laiką“.
Bendra Erice’s ir Lópezo Garcíos
kūryba įgijo tęsinį po daugelio
metų – 2006-aisiais Barselonoje,
o paskui ir Madride, Paryžiuje,
Melburne surengtoje parodoje
„Erice – Kiarostami: susirašinėjimas“ („Erice – Kiarostami: Correspondences“). Parodos kuratoriai nusprendė, kad Ericę ir
Kiarostami daug kas sieja, tad dalis parodos buvo skirta jų „vaizdų
laiškams“. Viename šių „laiškų“,
pavadintame „Dailininko sodas“,
Erice sugrįžo į dailininko namus,
kad vėl pamatytų svarainį ir paprašytų Lópezo Garcíos anūkų ką
nors parašyti Abbasui. Kitoje parodos dalyje tamsoje pamažu ryškėjo
dailininko paveikslai, kuriuos lydėjo Erice’s parinkti garsai, suteikiantys jiems laiko lygmenį. Knygos apie Ericę autorė Linda Erlich
taip rašė apie šią instaliaciją: „Erice
sukūrė erdvę, kurioje stebime nejudrumą ir trukmę. Juose tuo pačiu metu koegzistuoja judesys ir jo
neigimas.“
7md inf.
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Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos dailės
ekspozicija
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–

Šiuolaikinio meno centras

Rašytojų klubas

Vokiečių g. 2

K. Sirvydo g. 6

Michaelio Rakowitziaus paroda

Alberto Gursko kaligrafijos darbų paroda

„Sugrįžimas“

„Tekstai Lietuvai“

VDA parodų salės „Titanikas“

Čiurlionio namai

Maironio g. 3

Savičiaus g. 11

Audriaus Janušonio paroda „Signalai ir

Čiurlionio menų mokyklos mokinių paroda

giesmės“

„M.K. Čiurlionio Vilnius“

nuo 9 d. – Ievos Trinkūnaitės paroda

„The Room“ galerija

„Instinktas“

Polocko g. 17

VDA galerija „Artifex“

Agnės Gintalaitės, Alfredos Gintalienės ir Bi-

Gaono g. 1

rutės Zokaitytės paroda „Sodas ir kosmosas“

iki 10 d. – Barboros Gediminaitės paroda
„Schemos“
VDA ekspozicinė erdvė „Kreatoriumas /

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
iki 15 d. – Mindaugo Gapševičiaus paroda

meno krosnys“

„Mikroorganizmai ir jų šeimininkai“

Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II kiemas

„Editorial“ projektų erdvė

iki 10 d. – paroda „Laukiame pavedimo“

Latako g. 3

Galerija „Kairė–dešinė“

iki 10 d. – Onos Juciūtės paroda „Every Dog

Latako g. 3

is a Lion“

iki 17 d. – Sławomiro Ćwieko piešiniai ir

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos

grafika

bažnyčia

Paweło Kwiatkowskio grafika

Savičiaus g. 15

Prospekto fotografijos galerija

Majdo Karos (Sirija, Lietuva) paroda „Ne-

Gedimino pr. 43

taisyklingos formos perlas“

XXI a.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos)

Valentyno Odnoviuno paroda „PW 44“

Galerija „Cechas Vilnius“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Vilniaus fotografijos galerija

Vytenio g. 6

A. Goštauto g. 1
Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995): Nuo

Stiklių g. 4

Malvinos Stankutės tapybos paroda „1xN

iki 10 d. – Boriso Taskovo fotografijų

žmogus“

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Šį kartą siūlome atkreipti dėmesį į labai specifišką sritį – metalo meną ir
juvelyriką, kurie apima daugybę medžiagų (nuo brangakmenių iki medžio
lapų), technikų ir idėjų meistriškumą. Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje
(Bokšto g. 20) atidaryta V tarptautinė šiuolaikinio metalo meno bienalė,
pristatanti apie 200 menininkų, kuruota šios srities aistringos žinovės
Jurgitos Ludavičienės. Meninė juvelyrika turi daug atmainų ir įvairių santykių su kitais mokslais (fizika ir biologija), todėl paroda traukia ir kaip
savotiška fantazijos galimybių studija. Bienalė veikia iki gruodžio 15 d.
Muzika
Spalio 14 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje vyks koncertas „Artimos tolumos“. Šis Sugiharos savaitės Lietuvoje vakaras skiriamas Japonijos ir Lietuvos dvasiniams ryšiams, žymaus diplomato Chiune Sugiharos
120-osioms gimimo metinėms ir „gyvybės vizos“ 80-mečiui – prisimintina jo misija gelbėjant Lenkijos ir Lietuvos žydus. Dvasinė bičiulystė su
ypatinga japonų kultūra atsiskleis per muziką ir poeziją – skambės ne tik
japonų autorių kūriniai ir haiku, bet ir specialiai sukurti naujausi Ramūno
Motiekaičio ir Algirdo Martinaičio opusai, įkvėpti Japonijos kultūros. Atlikėjai: Johannesas Hustedtas (fleita, Vokietija), Vytautas Oškinis (fleita),
Jūratė Landsbergytė (vargonai), Ugnius Dičiūnas (obojus).
Teatras
Spalio 17 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre, festivalyje „Scena
10×10“, bus rodomas estų Von Krahlio teatro serialas „Jaik“. 2019 m. garsaus estų režisieriaus Peeterio Jalako sukurtas darbas jungia teatrą, kiną
ir instaliaciją. „Kadaise estai sukūrė programą „Skype“, o dabar, pasitelkę
naujausias biotechnologijas, kviečia panirti į virtualios realybės platformą,
kurioje gali tapti kuo nori: ne tik „apsivilkti“ bet kokį vaizdą, – barokinį
operos solistės kostiumą, persiko odą, apsimesti vieni kitais, – bet ir sukurti naujas gyvybės formas, gebančias mąstyti ir mylėti. Vyriausias „Jaik“
mokslininkas biologas Mati tyrinėja biologinį internetą – medžių, samanų,
grybų bendravimo būdus – ir galimybę prie jo prisijungti. (...) „Jaik“ plėtojama skirtingų gyvybės formų santykių tema, žmogaus ir gamtos, kūrėjo
ir kūrinio, tikrovės ir fikcijos ryšiai.“

Simno iki Paryžiaus“

paroda „In Out and Around“

Godò galerija

Lietuvos nacionalinis muziejus

Pamėnkalnio galerija

Malūnų g. 6A–12

Pamėnkalnio g. 1

nuo 10 d. – Ingos Noir Mrazauskaitės

Evelinos Paukštytės tapybos ir objektų

paroda „Įvykių horizontas“

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

paroda „Future2050“

Meno laboratorija „Maršrutizatoriai /

Lietuva XIX a.

Galerija „Arka“

Routers“

Lietuvių liaudies menas

Aušros Vartų g. 7

Pramonės g. 141

Kryždirbystė

IX tekstilės meno bienalės „Riba # 30“

nuo 9 d. buvusioje „Žalgirio“ gamykloje – ta-

Klaipėdos galerija

Nacionalinis dramos teatras

Bažnyčių g. 6

9–11 d. 19 val. Vilniaus universiteto Teatro

Motiejaus Stonkaus paroda „Konstruktas“

salėje – spektaklis eskizas „NAKTIES RA-

iki 17 d. – Daniaus Drulio jubiliejinė paroda

ŠYTOJAS“. Teksto aut., rež. ir scenogr.

Arsenalo g. 1
Senienų muziejus

Paroda „Nesusitaikę“, skirta Lietuvos

paroda

pybos paroda “Px tas peizažas“

nepriklausomybės 30-mečiui

Galerija „Meno niša“

Europos centro muziejus Europos parkas

J. Basanavičiaus g. 1 / 13

Europos Parko g. 300, Joneikiškių k., Vilniaus r.

Jolantos Kyzikaitės paroda „Kamufliažas“

Jeržio „Jotka“ Kedzioros skulptūrų paroda

Onos Pusvaškytės ir Vytauto Valiušio
paroda „Tradicijų sąskambiai“
Paroda „Petras Repšys: darbai“
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)“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30

„Balansas medžių viršūnėse“

iki 10 d. – Vytauto Kasiulio kūrybos

Kaunas

paroda „Metamorfozės“ (Martyno Tinfavi-

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

čiaus kolekcija)
(AV17) galerija
Totorių g. 5
iki 10 d. – Dainiaus Liškevičiaus paroda
„Susisaistymas su vieta“
Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Aurelijos Maknytės paroda „Gamtos kabinetai“ (instaliacija)
Remigijaus Treigio fotoparoda „(Ne)matomas Vilnius“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija
Vilniaus g. 39 / 6
nuo 9 d. – paroda „Grafika (?) Punktyrai laike“
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2
„Litvakai ir Lietuvos dailės mokykla“
Paroda „Objektyve – portretas“

muziejus
V. Putvinskio g. 55

Paroda „Petras Kalpokas (1880–1945) ir
aplinka“

BORKMANAS“. Rež. G. Varnas

K. Donelaičio g. 16

Vilniaus g. 245

14 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS

Paroda „Drambliai ir chameleonai. Vaiz-

Manto Maziliausko paroda ,,Baltoji širdie“

duojamasis menas 1978–1985 m.“
iki 18 d. – akvarelės bienalė „Baltijos tiltai“

MO muziejus

„Galera“

METODAS“ (pagal Th. Bernhardo knygą

Antano Sutkaus fotografijų paroda „Sveikinimai iš XX amžiaus“

„Kalkverkas“). Rež. A. Bumšteinas, kost. dail.
ir scenogr. V. Damerell, komp. A. Bumšteinas. Vaidina J. Dambrauskaitė, M. Zemlec-

V. Putvinskio g. 64

kas, J. Mykolaitytė, V. Damerell

Panevėžys

Stasio Mostauskio paroda „Šviesmetis“

Panevėžio miesto dailės galerija

Vilniaus mažasis teatras

Galerija „Meno parkas“

Respublikos g. 3

10 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA

Rotušės a. 27

darbų paroda „Florebit“

Užupio meno inkubatoriaus galerija

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140

muziejus
Aušros Vaitkūnienės, Rolando Rimkūno ir

MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross
18 d. 18.30 – PREMJERA! „URBANČIČIAUS

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

finalininkų kūrinių paroda

Paroda „1918–1945 / Kaunas–Vilnius“

Valstybinis jaunimo dramos teatras
10 d. 18.30 – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS

Dailės galerija

iki 17 d. – Justinos Puidokaitės tapybos

altorėliai“

Šiaulių apskrities dailės mokytojų paroda
„Žydėjimas“

Kauno paveikslų galerija

Fotografijos konkurso „Kaunas Photo Star“

Užupio g. 40

R. Duncano „ABELARAS IR ELOIZA“.

MARIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas

Vilniaus g. 2

Rūtos Eidukaitytės paroda „Meilės

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

ir fotografijų paroda

Lobio g. 6 A

„Tartle“

rež. P. Markevičius
15 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ –

iki 14 d. – Aleksandros Jacovskytės piešinių

Vlado Vildžiūno galerija

Pranciškonų g. 8

PRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas,

pasakojimai XVIII–XX a. lietuvių medžio ir

Bokšto g. 20 / 18

Lietuvos meno pažinimo centras

pusavio priklausomybė“

lino raižiniuose“

Kauno fotografijos galerija

Galerija-studija RA

13 d. 18 val. „Meno forte“ – I. Šeiniaus „KU-

Rež. R. Ramanauskas

goti ir perduoti atmintį“

skirta paroda „METALOfonas“

Loren Britton (JAV, Vokietija) paroda „Tar-

17 d. 18 val. Anykščių kultūros centre – „VAIDINA

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Tarptautinė metalo menui ir juvelyrikai

Daržų g. 18

Žemaitės g. 83

Paroda „Aštri stiklo briauna“

„Didybės atspindžiai“

J. Fabre, pjesės adaptacijos aut. M. Ivaškevičius. Vaidina M. Nedzinskas

Paroda „Ir žodis tapo reginiu: vaizdiniai

Paroda „Knygos ant medžių neauga: išsau-

Gyčio Grižo piliakalnių nuotraukų paroda

Galerija „si:said“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Tarptautinė paroda „We can be heroes“ /
„Būkime herojais“
nuo 9 d. – paroda „Ledkalnis / Iceberg“

Tarptautinio meninio stiklo simpoziumo

ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas
11 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ

„GlassJazz ’20“ kūrinių paroda

PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina

Dominyko Sidorovo tapyba

15, 16 d. 18.30 – „ČIA NEBUS MIRTIES“. Re-

Spektakliai

žisieriai R. Tuminas, G. Tuminaitė
18 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

18 d. 18.30 Anykščių kultūros centre – Že-

teatras

maitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, drama-

9 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pa-

turgė P. Pukytė

gal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir

Oskaro Koršunovo teatras

kt. muziką). Dir. R. Šervenikas

10 d. 18 val. Utenos kultūros centre –

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

D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“.

giamasis koncertas

Rež. O. Koršunovas

Pylimo g. 17

Užupio g. 2 A

Baroti galerija

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

13 d. 19 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose, 14 d.

Paroda „Kodėl taip sunku mylėti?“

iki 17 d. – Dalios Juodakytės darbų paroda

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

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

18 val. Tauragės kultūros centre – B. Kapus-

Remigijaus Treigio ir Dano Aleksos paroda

nio menų mokyklos Baleto skyrius)

tinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

Paroda „Iš tos operos“

14 psl.
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18 d. 17 val. Trakų kultūros rūmuose –
M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo
„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. G. Varnas

Rusų dramos teatras

Kauno kamerinis teatras

10 d. 14, 17 val. – „TRIUŠIS EDVARDAS“

9 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS

(pagal K. DiCamillo knygą „Nepaprasta

DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

Edvardo Tiuleino kelionė“). Rež. J. Laikova

10 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-

11 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA

NĖSE“. Rež. G. Padegimas

MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite

11 d. 12 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal

mane už grindjuostės“). Rež. A. Jankevičius

K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

14 d. 18.30 – PREMJERA! A. Žitkovskio

13 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVI-

„KALNIUKAS“. Rež. L. Surkova
Vilniaus teatras „Lėlė“
10 d. 16 val. – edukacinės dirbtuvės „Kino
teatras“
11 d. 11 val. – edukacinės dirbtuvės „Šėpos
teatras“
18 d. 11 val. – edukacinės dirbtuvės „Juok-

NIS“. Rež. G. Varnas
16 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO
MEILE“. Rež. R. Abukevičius
17 d. 16 val., 18 d. 18 val. – „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova
17 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al.
81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

darių teatras“

18 d. 15 val. – „MOMO“. Rež. G. Aleksa

Mažoji salė

Kauno lėlių teatras

10 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal

10 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAP-

N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

TIS“. Rež. O. Žiugžda

11 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal

11 d. 12 val. – „BALDIS IR VIVALDIS“. Aut. ir

A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pje-

rež. D. Krapikas

sės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

17 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIU-

17 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY-

KAS“. Rež. A. Lebeliūnas

KIAI“. Rež. A. Grybauskaitė
17 d. 16 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO

Klaipėda

VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

18 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“.

9 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio

Rež. Š. Datenis

„KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius

Palėpės salė

10 d. 14 val. – spektaklis-ekskursija apie

10 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“.

Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš kome-

Rež. ir dail. V. Mazūras

dijų namo“

11 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal

15 d. 18.30 – G. Grajausko „TINKLAS“.

V. Odojevskio pasaką „Miestelis taboki-

Rež. A. Leonova

nėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova

17 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA!

17 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“.

M. Gorkio „SAULĖS VAIKAI“. Rež. L. Groza

Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

Klaipėdos muzikinis teatras

18 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“.
Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis
„Menų spaustuvė“

9 d. 19 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA!
J. Offenbacho „ORFĖJAS PRAGARE“.
Dir. T. Ambrozaitis, rež. R. Bunikytė

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PERDEGIMAS“.

10 d. 18 val. – „ALTORIŲ ŠEŠĖLY“.

Choreograf. A.C. Bibiano (šokio trupė „Nuepiko“)

Choreogr. A. Liškauskas

10, 11 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA!

11 d. 14 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ PA-

„KARANTINO DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Gi-

SAKA“. Dir. D. Zlotnikas

niotis („Atviras ratas“)
11 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „PIEVELĖ“.
Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras
„Dansema“)
18 d. 18 val. Juodojoje salėje – spektaklis-

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

koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“.

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

Rež. ir pjesės aut. A. Špilevojus

Rež. A. Giniotis

18 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PE-

17, 18 d. 18 val. – PREMJERA! R. Kmitos

LĖDA“. Idėjos aut., akt., komp. J. Urnikytė

„REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

(teatras „Atviras ratas“)
18 d. 18.30 Kišeninėje salėje – M. Vildžiaus
„MAMOS SŪNUS“. Rež. L. Vaskova

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
9 d. 18 val. – M. Walczako „MŪSIŠKIAI“.

Kaunas

Rež. ir scenogr. A. Areima

Nacionalinis Kauno dramos teatras

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

9, 10 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho

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

„PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

riznaitė, R. Zimblys

10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – „MANO

11 d. 14 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“.

FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir

Rež. A. Gluskinas

S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas

15 d. 18val. Anykščių kultūros centre – Lietu-

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

vos profesionalių teatrų nacionalinės dra-

LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė

maturgijos festivalis „Pakeleivingi“.

yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

T. Šinkariuko „KELIONĖ Į EDENĄ“.

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

Rež. A. Gornatkevičius

peare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

16 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MO-

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

TERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

(pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapną“). Rež. E. Kižaitė
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo
„NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. G. Varnas
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „JAIK.
Rež. P. Jalakas (festivalis „Scena 10×10“)
17 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. V. Malinauskas
18 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
10 d. 19 val. Viniuje, Filharmonijos Didžiojoje
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Paga-

11 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Bibliografinės žinios

joje salėje, – „Stebuklinga Mozarto fleita“
(pagal V. Palčinskaitės knygą). Atlikėjai an-

GROŽINĖ LITERATŪRA

samblis „Musica humana“ (meno vad.

Aksominio rudens taku ; Jausmų labirintai : eilėraščiai / Irutė Matažinskaitė-Lazickienė. – Alytus :

R. Beinaris). Solistai E. Stundžaitė (sopranas),
V. Gurstis (fleita), I. Kuprevičiūtė (fleita), aktorė ir režisierė A. Pukelytė, dir. R. Beinaris
14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – kamerinės muzikos koncertas
„Artimos tolumos“. Skiriama Japonijos ir

Alytaus spaustuvė, 2020. – 167, 153, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-8171-60-0
Atrakinus gyvenimo rudenį : [eilėraščiai] / Onutė Skliutienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė
spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2020. – 206 p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8279-27-6
Atverk duris : eilėraščiai / Ingrida Gedvilienė ; [dailininkas Vladimiras Beresniovas-Vlaberis]. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2020. – 60, [2] p. :

Lietuvos dvasinei bei kultūrinei bendrystei

iliustr., portr.. – ISBN 978-609-8279-24-5

ir Chiune’s Sugiharos atminimui. Atlikėjai

Bedvasis : kapitono Bernhardo Giunterio tyrimas : [istorinis detektyvas] / Philip Kerr ; iš anglų

J. Hustedtas (fleita, Vokietija), V. Oškinis

kalbos vertė Kristina Tamulevičiūtė. – Vilnius : Briedis, 2020. – 444, [2] p.. – (Detektyvų

(fleita, Lietuva), U. Dičiūnas (obojus),

serija). – ISBN 978-9955-26-768-3 (įr.)

J. Landsbergytė (vargonai, Lietuva). Pro-

Chameleono šypsena : eilėraščiai / Aušra Venienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė

gramoje A. Martinaičio (premjera), R. Motiekaičio (premjera), M. Natalevičiaus,
K. Fukushimos, T. Sukegawos, T. Ichiyanagi,
M. Miyagi, M. Miki, R. Zechlin kūriniai
15 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

[i.e. Termorenovacija], 2020. – 160 p. : portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8279-19-1
Dienų branda : eilėraščiai / Palmyra Daugėlaitė-Pracuvienė. – Alytus : Alytaus spaustuvė,
2020. – 147, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-8171-59-4
Floratopija [Elektroninis išteklius] : apysaka / Elena Motiejūnaitė. – [Vilnius] : [E. Motiejū-

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas

naitė], [2020]. – 1 pdf failas (55 p.). – ISBN 978-609-475-579-8

valstybinio choro „Vilnius“ 50-mečiui. At-

Hamletas : tragedija / William Shakespeare ; iš anglų kalbos vertė Aleksys Churgi-

likėjai valstybinis choras „Vilnius“, (meno

nas. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 233, [3] p. : iliustr., portr.. – ISBN

vad. ir vyr. dir. A. Dambrauskas), Lietuvos ka-

978-609-484-091-3

merinis orchestras (muzikos direktorius ir dir.

Ieškojimai ir atradimai : [kūrybos rinkinys] / Adelė Semenavičienė. – Kaunas : RIDSALES

S. Krylovas), „Lithuanian Jazz Ensemble“ (vad.
J. Jasinskis, L. Janušaitis). Solistai D. Kazonaitė
(sopranas), E. Chrebtovas (bosas). Dir. A. Dambrauskas. Programoje V. Miškinio, V. Augustino, D. Zakaro, L. Rimšos kūriniai

Vilnius
Vilniaus kongresų rūmai

kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2020. – 384 p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. –
ISBN 978-609-8279-21-4
Įkalinta : romanas / Ane Riel ; vertė Rūta Evelina Šutinytė. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio
divina], [2020]. – 333, [2] p.. – ISBN 978-609-484-184-2 (įr.)
Julijus Cezaris : penkių veiksmų tragedija / William Shakespeare ; iš anglų kalbos vertė
Aleksys Churginas. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 190, [2] p. : portr.. –
ISBN 978-609-484-174-3

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

Karalius Lyras : penkių veiksmų tragedija / William Shakespeare ; iš anglų kalbos vertė

Atlikėjai P. Šūmane (smuikas), Lietuvos vals-

Aleksys Churginas. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 253, [2] p. : portr.. –

tybinis simfoninis orkestras. Dir. A. Lakstīgala.

ISBN 978-609-484-176-7

Programoje F. Mendelssohno, J. Sibelijaus,

Karo kūdikis : alternatyvi istorija / Mandy Robotham ; iš anglų kalbos vertė Lina Kubertavi-

H. Berliozo kūriniai
10 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre,
11 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose – LVSO pristato: operų arijos ir duetai. O. Kolobovaitė (sopranas), L. Mikalauskas (bosas), Lietuvos valstybinis simfoninis
orkestras. Dir. G. Rinkevičius. Programoje

čiūtė. – Vilnius : Briedis, 2020. – 338, [1] p.. – ISBN 978-9955-26-769-0 (įr.)
Makbetas : penkių veiksmų tragedija / William Shakespeare ; iš anglų kalbos vertė Aleksys Churginas. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 174, [2] p. : portr.. – ISBN
978-609-484-172-9
Otelas : penkių veiksmų tragedija / William Shakespeare ; iš anglų kalbos vertė Aleksys Churginas. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 254, [2] p. : portr.. – ISBN

G. Rossini, G. Verdi, Ch. Gounod, W.A. Mo-

978-609-484-175-0

zarto ir kt. kūriniai

Pagauk, jei gali : nesumeluota geriausio melagio pasaulyje istorija / Frank Abagnale, Stan

„Organum“ koncertų salė

Redding ; iš anglų kalbos vertė Rima Čeliauskaitė. – Vilnius : Briedis, 2020. – 291, [1] p.. –

J. Basanavičiaus g. 26

ISBN 978-9955-26-763-8 (įr.)

10 d. 18 val. – „Lietuvos pianisčių pavasa-

Skerdykla : seržanto Logano Makrėjaus tyrimas / Stuart MacBride ; iš anglų kalbos vertė

ris“. E. Andrejevaitė, M. Umbrusevičiūtė.

Margarita Vilpišauskaitė. – Vilnius : Briedis, 2020. – 485, [1] p.. – (Detektyvų serija, ISSN

Programoje L. van Beethoveno, M. Ravelio

2351-7360). – ISBN 978-9955-26-764-5 (įr.)

kūriniai

Tą vasarą prie jūros : romanas / Indrė Vakarė. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. –

17 d. 18 val. – J. Sadaunykaitė. Programoje
A. Skriabino. M Ravelio, F. Shopino kūriniai

Va k a r a i

286, [2] p.. – ISBN 978-609-484-147-7
Vieną kartą Prancūzijoje… : romanas / Aleksandra M. Aistė. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio
divina], [2020]. – 301, [2] p.. – ISBN 978-609-484-159-0
Vindzoro šmaikštuolės : penkių veiksmų komedija / William Shakespeare ; iš anglų kal-

Vilnius

bos vertė Aleksys Churginas. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 205, [2] p. :

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

iliustr., portr.. – ISBN 978-609-484-173-6

13 d. 18 val. Konferencijų salėje – R. Ogins-

Žudiko kailyje / Mike Omer ; iš anglų kalbos vertė Margarita Vilpišauskaitė. – Vilnius : Brie-

kaitės knygos „Žebriūnas. Nutylėjimai ir

dis, 2020. – 366, [1] p.. – (Detektyvų serija, ISSN 2351-7360). – ISBN 978-9955-26-770-6 (įr.)

paradoksai“ pristatymas. Dalyvauja knygos
autorė R. Oginskaitė, aktorės E. Gabrėnaitė,

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

V. Mainelytė, K. Andrejauskaitė, rašytojas, sce-

Berniukas baltame kambaryje / Karl Olsberg ; [vertėja Indrė Dalia Klimkaitė]. – Kaunas : De-

naristas S. Šaltenis, L. Ryškus, A. Žibikas, režisierė G. Beinoriūtė. Vakarą veda V. Jauniškis
14 d. 18 val. Renginių erdvėje – diskusija
„Operos 100-metį pasitinkant: „Traviatos“
fenomenas“. Dalyvauja dirigentas J. Geniu-

besų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020]. – 297, [5] p. : portr.. – ISBN 978-609-473-161-7 (įr.)
Jei sliekas būtų paukštis / Selemonas Paltanavičius ; iliustravo Dainius Šukys. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020]. – [30] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-473-159-4 (įr.)
Nematomi praradimai : [apysaka] : [optinių iliuzijų knyga] / Rasa Joni. – Kaunas : Žalias

šas ir muzikologė Ž. Ramoškaitė. Pokalbį

kalnas, [2020]. – [80] p. : iliustr. + 3 spalvoti langeliai. – ISBN 978-609-95964-6-4 (įr.)

moderuoja muzikologė B. Baublinskienė

Prašau neatidaryti. Kanda! / Charlotte Habersack ; iliustravo Fréderic Bertrand ; iš vokiečių

15 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – S. Strel-

kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020]. –

covo knygos „Geri, blogi, vargdieniai“ pri-

216, [8] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-473-167-9 (įr.)

statymas. Dalyvauja knygos autorius

Rasos karoliai : eilėraštukai priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams :

S. Strelcovas, istorikai N. Černiauskas,

[skaityk ir spalvink] / Vėjūnė Virginija Tankevičienė ; [iliustravo Dovilė Pačkauskaitė, Ja-

A. Naudžiūnienė ir Š. Liekis

nina Vasiliauskienė]. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2020. –

Rotušė

48, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8279-23-8

12 d. 18 val. – paskaitų ciklas „Pasaulinis

Viskas bus gerai : [novelių romanas] / Jasminka Petrović ; iš serbų kalbos vertė Laima Masytė. –

jai Lietuvos kamerinis orkestras (muzikos

paveldas“. UNESCO globojamas istorinis

Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 2020. – 157, [3] p.. – ISBN 978-609-473-165-5 (įr.)

direktorius, solistas ir dirigentas S. Krylovas

Vilniaus centras“. D. Pocevičiaus paskaita

nini ir Beethoveno šedevrai“. L. van Beethoveno 250-osioms gimimo metinėms. Atlikė-

(smuikas; Rusija, Italija). Programoje N. Paganini, L. van Beethoveno kūriniai
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„(Ne)Matomas Vilnius. Istorinio Vilniaus
centro požemiai“

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

15 psl.

S palio 9–15
Savaitės filmai

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 Hup- „Sąžiningas vagišius“
pert, retai vaidinanti komedijose. Ji įkūnija teismo vertėją iš arabų kalbos,
kuriai nusibodo klausytis kvailų policininkų. Našlė Pasjans nesijaučia Kino repertuaras
savo vietoje nei policijos komisariate, nei su Alzheimerio liga sergančia motina (Liliane Rovère). Ir gyvenimas jai pamėtėja šansą: Pasjans Vilnius
sužino apie didelę narkotikų siuntą. Pagunda viską pakeisti pernelyg Forum Cinemas Vingis
didelė, tad Pasjans tampa narkotikų platintoja, kurią gaudo visa poli- 9 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 12.55, 16.10,
cija. Taip pat vaidina Hippolyte’as Girardot, Jade-Nadja Nguyen, Farida 17.50; 10, 11 d. – 11.40, 13.55, 16, 18.30;
12–15 d. – 16.10, 17.50
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)
Pabaigos ir pradžios ***

Dailininkė Dafnė (Shailene Woodley) meta darbą, išsiskiria su vaikinu,
persikelia pas seserį ir nori pakeisti gyvenimą. Tačiau kai viename vakarėlyje ji susipažįsta su Džeku ir Frenku, protingas planas subliūkšta. Ką
pasirinkti – maištingą ir nenuspėjamą Frenką (Sebastian Stan) ar jautrų
ir intelektualų Džeką (Jamie Dornan)? Jie – tarsi skirtingos jos gyvenimo
versijos. Ar Dafnė sugebės apsispręsti? Drake’o Doremuso filmas buvo
kuriamas neturint baigto scenarijaus, todėl režisierius suteikė aktoriams
galimybę daug improvizuoti. (JAV, Pietų Korėja, 2019)
Sąžiningas vagišius ***

Profesionalus bankų vagis Tomas nusprendžia pradėti naują gyvenimą.
Bet tai nebus lengva, nes korumpuoti FTB agentai nusprendė praturtėti Tomo sąskaita. Marko Williamso filme pagrindinį vaidmenį sukūrė
Liamas Neesonas, taip pat vaidina Jeffrey Donovanas, Kate Walsh, Jai
Courtney. (JAV, 2020)
Švytinti tamsoje ***

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

Kaunas

13 d. – 18.30; 14 d. – 20.45

Forum Cinemas

15.15, 17.45, 20.30; 12 d. – 18.15; 13 d. – 18,

12.40, 14.50, 17 val.

9 d. – Pabaigos ir pradžios (JAV,

20.15; 14 d. – 18.15, 18.30; 15 d. – 18, 19 val.

9, 12–15 d. – Pabaigos ir pradžios (JAV,

P. Korėja) – 12.40, 18.20, 21 val.; 10, 11 d. –

9 d. – Dylerė (Prancūzija) – 17, 19.15, 21.15;

P. Korėja) – 18.10, 21.40; 10, 11 d. – 19.10,

13.40, 18.10, 20.50; 12–15 d. – 18.20, 21 val.

10 d. – 18, 21 val.; 11 d. – 15.30, 17.30; 12 d. –

21 val.

9–15 d. – Sąžiningas vagišius (JAV) – 15.20,

18.30, 20.30; 13 d. – 18 val.; 14 d. – 18.15,

9, 12–15 d. – Sąžiningas vagišius (JAV) –

21.10

20.15; 15 d. – 21.30

19.10, 21 val.; 10, 11 d. – 18.30, 21.45

9, 12–15 d. – Skyrybų klubas (Prancūzija) –

9 d. – „Trumpas kinas. Mūsų pasaulis“ – 17.30

XI. 1 d. – F. Chopino „Dama su kamelijo-

15.50, 20.30; 10, 11 d. – 16.20, 21.45

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

mis“. Įrašo transliacija iš Maskvos Didžiojo

XI. 1 d. – F. Chopino „Dama su kamelijo-

19.15; 10 d. – 16.15; 11 d. – 20 val.; 12 d. – 20.15;

teatro – 17 val.

mis“. Įrašo transliacija iš Maskvos Didžiojo

13 d. – 20.30; 15 d. – 20.15

20 d. – Geriausios 2010–2020 metų „Kanų

teatro – 17 val.

9 d. – Palm Springsas (JAV) – 19.30; 15 d. – 18.30

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

20 d. – Geriausios 2010–2020 metų „Kanų

9 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 21.30;

19.25, 21.30, 22.10

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

10 d. – 19 val.; 11 d. – 18 val.

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

19.50, 21.45

10 d. – Lizdas (D. Britanija, Kanada) –

15 d. – Persona non grata (Japonija, Lenkija,

20.45; 11 d. – 20.15; 12 d. – 18 val.;

Rusija) – 17.30

15 d. – 20.30

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

10 d. – Tenet (D. Britanija, JAV) – 20.15;

Forum Cinemas Akropolis

14 d. – 20.15

9–15 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 10.25,
12.40, 14.50, 17 val.
Sąžiningas vagišius (JAV) – 19, 21.45
Pabaigos ir pradžios (JAV, P. Korėja) – 19.10,
21.30
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
10 d. – Deivido Koperfildo istorija (D. Britanija, JAV) – 17.30
11 d. – Lizdas (JAV, Kanada) – 16 val.,
13 d. – 21 val.
10 d. – Ikaras (Lenkija) – 19.50; 14 d. – 19.30
9 d. – Dylerė (Prancūzija) – 17.20; 12 d. –
17 val.; 15 d. – 17.20
9 d. – Šaukštas (dok. f., Lietuva, Latvija, Norvegija) – 19.30; 11 d. – 14;30; 14 d. – 18 val.

16 psl.

13 d. – 18.30

Italija) – 17 val.; 10 d. – 16 val.; 11 d. – 18.15;

9–15 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 10.25,

13 d. – Premjera. Stovinčioji ant tilto

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

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

19, 21.30; 10 d. – 18.30, 18.45, 21.15; 11 d. –

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)

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

11 d. – Lizdas (D. Britanija, Kanada) – 20.30;

9 d. – Skyrybų klubas (Prancūzija) – 17.15,

Tenet ****

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

Pasaka

(dok. f., rež. D. Rust) – 19 val.
10 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) –
15 val. (po filmo režisieriaus M. Survilos
paskaita)

Romuva
9 d. – Skyrybų klubas (Prancūzija) – 18 val.;

10 d. – Deivido Koperfildo istorija (D. Britanija, JAV) – 14, 16.30; 13 d. – 18.15;

11 d. – 18.30
9 d. – Agentė Ava (JAV) – 20.15
10d. – Ikaras (Lenkija) – 14 val.
10 d. – Liepsnojančios moters portretas
(Prancūzija) – 16.30

15 d. – 20.45

10 d. – Dylerė (Prancūzija) – 19 val.; 11 d. –

10 d. – Medaus šalis (dok. f.,

16 val.; 15 d. – 18 val.

Makedonija) – 12 val.
10 d. – Ikaras (Lenkija) – 16.15; 11 d. – 15.45;
11 d. – 19.45; 12 d. – 20.45; 15 d. – 18.15
11 d. – Švytinti tamsoje (D. Britanija, Vengrija, Kinija, Prancūzija, JAV) – 16 val.;
14 d. – 18 val.
11 d. – Westwood: pankė, ikona, aktyvistė
(dok. f., D. Britanija) – 13.30
12 d. – Banksy. Nelegalaus meno iškilimas
(dok. f., D. Britanija) – 18.30; 14 d. –

11 d. – Nova Lituania (rež. K. Kaupinis) –
14 val.; 13 d. – 18 val.
14 d. – Kristaus kūnas (Lenkija, Prancūzija) – 18 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
9–15 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 10.50,
12.30, 14.40, 16.50
Pabaigos ir pradžios (JAV, P. Korėja) – 19,

20.30
12 d. – Kapone (Kanada, JAV) – 20.45
13 d. – Advokatas (rež. R. Zabarauskas) – 20.45
Paupio salė
9 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 16.30;
11 d. – 12.15
9 d. – Pabaigos ir pradžios (JAV, P. Korėja) – 18.15; 11 d. – 16 val.; 12 d. – 18 val.;
14 d. – 20.45
9, 10 d. – Skyrybų klubas (Prancūzija) – 20.30;

11 d. – Kino klasikos vakarai. Svarainio saulė

11 d. – 18.15; 12 d. – 20.15

(Ispanija) – 18.15

10 d. – Didžiapėdžio vaikis 2 (JAV) – 11.30

15 d. – Pilis (rež. L. Lužytė) – 19.30

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

Karlsono kinas

grija, Kinija, Prancūzija, JAV) – 13.30

10 d. – Jokūbas, Mimi ir kalbantys šunys

10 d. – Dylerė (Prancūzija) – 15.45;

(Latvija, Lenkija) – 13 val.

13 d. – 20.45

11 d. – Lesė grįžta (Vokietija) – 12.30

10 d. – Nepatogus kinas. Mėlyna kaip apelsi-

21.10
Sąžiningas vagišius (JAV) – 18.40, 21.40
XI. 1 d. – F. Chopino „Dama su kamelijomis“. Įrašo transliacija iš Maskvos Didžiojo
teatro – 17 val.
20 d. – Geriausios 2010–2020 metų „Kanų
liūtų“ reklamos – 19, 22 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Šiauliai
Forum Cinemas
9–15 d. – Sapnų kūrėjai (Danija) – 10.15,
12.30, 14.40, 16.50
Sąžiningas vagišius (JAV) – 19, 21.30
Pabaigos ir pradžios (JAV, P. Korėja) – 18.20,

12 d. – Seansai senjorams. Imperatorius

nas žemė (dok. f., Ukraina, Lietuva) – 18 val.

basas (Belgija, Olandija, Kroatija, Bulga-

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

rija) – 15 val.

Italija) – 14 val.; 15 d. – 21 val.

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