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Vėl negaliu nepradėti straipsnio 
nuo to, koks sunkus laikas dabar 
meno renginiams. Pats pabandęs 
muzikuoti beveik po metų pertrau-
kos, pajutau, kaip sunku tai daryti, 
todėl puikiai suprantu ir atlikėjus, 
ir organizatorių rūpesčius. Pirmasis 
Vilniaus festivalio koncertas „Viva 
Vivaldi!“ įvyko birželio 6 d. Lietu-
vos nacionalinėje filharmonijoje. 
Po karantininės pertraukos tai buvo 
vienas iš retų filharmonijos rengi-
nių, kuriame galėjome tapti „gyvai-
siais“ klausytojais.

Prieš porą metų Vilniaus festi-
valio publiką nepaprastai sužavėję 
atlikėjai – koloratūrinis mecosopra-
nas Vivica Genaux ir smuikininko 
Thibault Noally vadovaujamas or-
kestras „Les Accents“ – visą karan-
tino laiką noriai rengėsi sugrįžti į 
Vilnių ir pademonstruoti naują pro-
gramą. Jos pagrindas – Antonio Vi-
valdi muzika.

Dainininkė V. Genaux pasta-
ruoju metu daugiausia dėmesio 
skiria barokui. Per daugiau kaip 
20 karjeros metų solistė yra dai-
navusi Händelio, Vivaldi, Scarlatti, 
Glucko, Donizetti, Rossini, Meyer-
beerio ir kitų kompozitorių operose 
bei oratorijose. Jos gastrolių keliai 
driekiasi per Europą, Izraelį, Aus-
traliją, Šiaurės ir Pietų Ameriką. 
Solistė yra pelniusi daugybę įvai-
rių apdovanojimų, apie ją sukurtas 
dokumentinis filmas. Su V. Ge-
naux koncertuojantis baroko mu-
zikos orkestras iš Prancūzijos „Les 
Accents“ atlieka vokalinę ir instru-
mentinę XVII–XVIII a. kūrybą, 
prikelia iš užmaršties Antonio Cal-
daros, Nicolos Porporos, Giovanni 
Bononcini, Alessandro Stradellos 
kūrinius, daug dėmesio skiria to lai-
kotarpio italų smuiko muzikai. Tai 
natūralu, nes jo vadovas yra puikus 
smuikininkas. 

Vilniaus festivalį svečiai atvėrė 
programa „Viva Vivaldi!“. Įstabus 
italų baroko genijus Vivaldi rašė 

daugiausia instrumentinę muziką, 
kuri net ir plačiajai publikai yra 
daugiau ar mažiau žinoma. O štai 
vokalinė... Taigi buvo įdomu ją iš-
girsti, juolab kad tik teoriškai ga-
lime numanyti, kaip tada buvo dai-
nuojama. Vis dėlto suabejojau, ar 
tuomet dainininkai galėjo vadina-
mojo „Raudonojo šventiko“ muziką 
dainuoti taip drastiškai, hipertro-
fuotai teatrališkai, o dar su kartais 
pasitaikančiomis intonacinėmis 
problemomis? Nors techniškai at-
likėja dainavo gerai. O kaip reagavo 
mūsų publika? Tokia baroko versija 
jai labai patiko! Klausytojai, matyt, 
išsiilgę gyvo dalyvavimo koncerte, 
plojo, rėkavo ir stojosi iš vietų, o 
koncerto pabaigoje išsireikalavo net 
dviejų bisų. 

Programoje girdėjome Vivaldi 
operų „La fida ninfa“ („Ištikimoji 
nimfa“), „Farnace“ („Farnakas“), 

„Catone in Utica“ („Katonas Uti-
koje“), „Griselda“ („Grizelda“) bei 

Vivica Genaux D. Matv ejevo n uotr .
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pastišo-serenados „Andromeda li-
berata“ („Išvaduotoji Andromeda“) 
arijas. Taip pat skambėjo trys ins-
trumentiniai kūriniai: Koncertas 
styginiams C-dur, RV 115 ir du 
Koncertai smuikui ir styginiams 
e-moll, RV 275 bei g-moll, RV 326. 
Klausydamasis tiek daug Vivaldi 
muzikos, nors aš ją labai mėgstu, 
netikėtai prisiminiau Igorio Stra-
vinskio išsakytą mintį, kad Vivaldi 
parašė ne kelis šimtus kūrinių, bet 
tiesiog vieną jų perrašė kelis šimtus 
kartų. Na, jeigu ir taip, pabandykite 
tai padaryti šitaip efektingai!

Nuo to laiko, kai 1706 m. Vi-
valdi pasitraukė iš kunigystės ir 
tapo maestro di violino (smuiko 
mokytoju) mergaičių prieglaudoje 
Pio Ospedale della Pietà, Veneci-
joje, – jis užsiėmė vien muzika, pa-
rašė didžiąją dalį kūrinių, įskaitant 
daugybę operų ir koncertų. 1718 m. 
kompozitorius ėmė daug keliauti. 
Nepaisant šių kelionių, prieglauda 
jam kiekvieną mėnesį mokėjo už 
du koncertus orkestrui ir repeti-
cijas su orkestru, turėjusias vykti 
mažiausiai keturis kartus. Archyvi-
niai įrašai rodo, kad tarp 1723 ir 1729 

metų jam buvo sumokėta už 140 
koncertų. Bene žinomiausias Vi-
valdi kūrinys yra koncertų smuikui 

ciklas „Keturi metų laikai“, kurio šį-
kart neišgirdome, bet juo buvo pra-
dėtas pernykštis Vilniaus festivalis, 

Viva Vivaldi ir festivalis
Atkelta iš  1  psl .

o prieš keletą metų šį ciklą ir dar 
porą Vivaldi koncertų smuikui įra-
šęs Lietuvos kamerinis orkestras su 

meno vadovu smuikininku Serge-
jumi Krylovu tapo pirmuoju Lietuvos 
kolektyvu, išleidusiu įrašus elitinėje 

„Deutsche Grammophon“.
Vivaldi muziką galima laikyti ino-

vatyvia, laužančia tradicines sche-
mas. Jis suteikė šviesumo koncerto 
struktūrai, nuolat ieškojo harmo-
nijos kontrastų, įvedė modernes-
nes melodijas, temas. Be to, Vivaldi 
sugebėjo kurti neakademinę muziką, 
kuria žavėjosi ne siauras intelektu-
alų aristokratų ratas, bet ir plačioji 
publika (ką, žinoma, įrodo ir mūsų 
klausytojų šėlsmas). Dėl to Vivaldi 
buvo populiarus net ir tokiose šalyse 
kaip Prancūzija, kuri tuo metu buvo 
gana užsidariusi į savo muzikinės 
tradicijos rėmus. Baroko epochoje 
išplito instrumentinė muzika – ir 
kamerinė, ir orkestrinė. Orkestrus 
savo rūmuose išlaikė didikai, ope-
ros teatrai ir netgi didesnės bažny-
čios. Orkestrai grieždavo per įvai-
riausias šventes ir padėdavo sukurti 
iškilmingą nuotaiką. Tokią nuotaiką 
ši muzika sukūrė ir Vilniaus festiva-
lio pradžiai. Taigi, tegyvuoja Vivaldi! 
Ir sėkmės nelengvomis sąlygomis 
prasidėjusiam Vilniaus festivaliui!  

Naujo Kultūros periodi-
nių leidinių asociacijos 
vadovo tikslas tas pats: 
užtikrinti kultūros ir 
meno leidinių išlikimą

Kultūros periodinių leidinių asoci-
acija (KPLA) įkurta 2018 m. gegu-
žės 11 d. paaštrėjus poreikiui orga-
nizuotai atstovauti kultūriniams 
leidiniams, ypač teisėkūros pro-
cesuose. Šiuo metu KPLA vienija 
didžiąją dalį ryškiausių, tradicinių 
ir progresyvių, kultūros ir meno 
periodinių leidinių: „Artnews.lt“, 

„Dailė“, „Kinas“, „Krantai“, „Lite-
ratūra ir menas“, „Metai“, „Nau-
jasis Židinys-Aidai“, „Nemunas“, 

„Šiaurės Atėnai“, „7 meno dienos“. 
Pirmus trejus kalendorinius me-
tus KPLA vadovavo kultūros savai-
traščio „7 meno dienos“ vyriausioji 

Kronika redaktorė, menotyrininkė Monika 
Krikštopaitytė. Nuo birželio 1 d. 
Asociacijai vadovauti išrinktas kul-
tūros žurnalo „Literatūra ir menas“ 
vyriausiasis redaktorius, poetas Gy-
tis Norvilas.

Lietuvos Respublikos Seime ge-
gužės 7 dieną vykusioje konferen-
cijoje, skirtoje apžvelgti žiniasklai-
dai kylančius iššūkius ir sprendimo 
galimybes, Monika Krikštopaitytė 
akcentavo nehipotetinę kultūros 
spaudos būtinybę, disproporciją 
tarp augančio ir vis įdomėjančio 
kultūros lauko bei galimybių šią 
įvairovę atspindėti ir analizuoti, bei 
faktą, kad dešimtmetį nedidinamas 
(šiai spaudai pagrindinio) Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondo 
biudžetas lemia leidinių apimčių, 
leidimo dažnumo ir žmogiškųjų iš-
teklių išsekimą. Atrodo, kad pasta-
ruoju metu ryškėja  patogi, bet ma-
žai pagrįsta ir SRTRF asignavimų 
nedidinimo schema – rėmimo 

sumų didinimas tiesiogiai susieja-
mas su Fondo pokyčiais, tačiau jie 
taip ir neįvyksta. 

Konstatuojama milžiniška dis-
proporcija tarp to, ką verta anali-
zuoti bei skleisti, ir to, ką leidžia tu-
rimi ištekliai. Ypač nukenčia visų 
šakų meno kritikos sritis, dėl to 
adekvataus įvertinimo nesulaukia 
net geriausieji Lietuvos kultūros kū-
rėjai. Ten pat M. Krikštopaitytė pa-
brėžė ir tai, kad „net ir išgyvendama 
sunkius laikus, Lietuvos kultūra 
yra stulbinamai turtinga, daugia-
briaunė, pasaulinio lygio ir savita. 
Nepaisant nieko, kultūros ir meno 
leidiniai, nors ir iki kritinio taško 
sumažėję personalu, puslapiais, 
leidimo dažnumu, vis tiek sugeba 
kurti 99 proc. autorinį turinį, kuris, 
deja, menkai teaprėpia vertingąją 
kultūros dalį.“

Menotyrininkė priminė, kad kul-
tūros leidiniuose publikuojami pro-
fesionalų tekstai ne tik būtini kū-
rėjams kaip tobulėjimo sąlyga, bet 
yra ir jų talentų liudijimas, aktua-
lus valstybinių ir privačių Lietuvos 
kultūros institucijų ekspertavimo 
procesuose. Daugelis atrankos kon-
kursų prašo pateikti profesionalių 
kritikų publikacijų ar publikuotų 
autorių kūrinių. Pagal rinkos dės-
nius, kultūros žiniasklaida turėjo 
seniausiai išnykti, tačiau dirbama 
ne pagal pajamas, o pagal savigarbą, 
poreikį ir pareigą, bet tokia situacija 
neturi atsinaujinimo galimybių ir 
tai turi keistis. 

M. Krikštopaitytė apgailestauja, 
kad kritinė kultūros leidinių situa-
cija nepasikeitė, tačiau viliasi, kad 
Asociacijos veikla atkreipė dėmesį 
į šią unikalią kultūros žiniasklaidos 

Orkestras „Les Accents“ D. Matv ejevo n uotr .

Mūza Rubackytė 
ir  kvartetas „Mettis“       
atveria dramatiškąjį   
XX a. palikimą

Birželio 11 d. Vilniaus festivalyje 
skambės kamerinės muzikos pro-
grama „Dramatiškasis XX a. paliki-
mas“ – Dmitrijaus Šostakovičiaus ir 
Mieczysławo Weinbergo fortepijo-
niniai kvintetai. Šį praeito amžiaus 
muzikinį palikimą atvers į festiva-
lio sceną po trejų metų sykiu grįž-
tantys pianistė Mūza Rubackytė ir 
styginių kvartetas „Mettis“. Festi-
valyje šis ansamblis pristatys ir ne-
senai išleistą kompaktinę plokštelę 

„Shostakovich–Weinberg. Dramatic 
Russian Legacy“ (kompanija „Ligia 
Digital“).

Iškilios pianistės, Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatės, 
kultūros diplomate vadinamos Mū-
zos Rubackytės ir prestižinių kon-
kursų laureato, energingo, jauno 
styginių kvarteto „Mettis“ meniniai 

keliai susidūrė 2018 m. istorinėje In-
validų rūmų salėje Paryžiuje, kur 
Lietuvos valstybės 100-mečio proga 
jie atliko plataus istorinio bei kul-
tūrinio konteksto programą. Kartu 
jie muzikavo ir tų metų Vilniaus 
festivalyje bei kitur Lietuvoje, vė-
liau Šveicarijos leidybos kompa-
nija DORON kompaktinių plokš-
telių serijoje „Great Lithuanian live 
recordings“ išleido M. Rubackytės 
ir kvarteto atliktą koncertinį Fe-
renco Liszto „Malediction“ įrašą. 

Šiais metais į festivalio sceną šie 
muzikai sugrįžta vėlgi su istoriškai 
svarbia programa. Ne tuščiomis – 
išleidę naują kompaktinę plokštelę 

„Shostakovich–Weinberg. Dramatic 
Russian Legacy“ (kompanija „Ligia 
Digital“), kurios įrašai daryti unika-
lios akustikos Paliesiaus dvaro sa-
lėje. Vilniaus festivalyje kompaktinė 
plokštelė pirmą kartą pristatoma 
Lietuvoje, tačiau jos įrašai jau en-
tuziastingai palankiai vertinami Eu-
ropos muzikos apžvalgininkų.

Anonsai

N u k elta į  3  p s l .

sritį ir neleis jos pamiršti. Nueinanti 
vadovė džiaugiasi narių solidarumu, 
įgyta patirtimi ir neįkainojamomis 
pažintimis bei tuo, jog pavyko pa-
siekti, kad de miminis ribojimas 
(leidžiantis gauti iš valstybės pa-
ramos žiniasklaidos priemonei ne 
daugiau nei 200 000 eurų per trejus 
metus) kultūros ir meno leidiniams 
būtų padidintas iki 500 000 eurų 
per trejus metus, pripažįstant šią 
veiklą ypatingos paskirties. Siekia-
mybė šį ribojimą panaikinti lieka, 
deja, nei pasiekti, nei viršyti šios 

sumos su dabartiniu finansavimu 
nė vienam leidiniui nenusimato.

Naujasis vadovas Gytis Norvilas 
nusiteikęs tęsti Asociacijos užsi-
brėžtus tikslus, jo nuomone, šiuo 
metu svarbiausia yra dalyvauti 
teisėkūros procesuose, kurie lems 
kultūrinės žiniasklaidos gyvavimo 
perspektyvas.

KPLA vadovo kontaktai:
Gytis Norvilas
867009644
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„Tarptautinės prancūzų įrašų 
kompanijos „Ligia“, su kuria aš jau 
dirbau ir anksčiau, projektas atsi-
rado mano iniciatyva. Kompanija 
pritarė mūsų sumanymui įrašyti 
Mieczysławo Weinbergo ir Dmitri-
jaus Šostakovičiaus fortepijoninius 
kvintetus. Šie du ypač svarbūs ir 
produktyvūs kompozitoriai gyveno 
tuo pačiu metu, tačiau gerai žino-
mas buvo tik antrasis. Nežinomas 
nei Sovietų Sąjungoje, nei pasaulyje 
Weinbergas tarsi slėpėsi Šostakovi-
čiaus šešėlyje – tyliai rašė savo gilius, 
retai atliekamus kūrinius“, – pasa-
kojo M. Rubackytė. 

2019 m., minint lenkų ir žydų 
kilmės kompozitoriaus Wein-
bergo 100-ąsias gimimo metines, 
prasidėjo tikras jo kūrybos rene-
sansas (ypač aktyviai prie to pri-
sideda Gidonas Kremeris, Mirga 
Gražinytė-Tyla, Mūza Rubackytė 
ir kiti). Melomanams atsivėrė ne-
paprastai dramatiška Weinbergo 

Atkelta iš  2  psl .
kūryba, perteikianti skausmingą 
totalitarizmo epochos kūrėjo gy-
venimo sudėtingumą ir gebėjimą 
šią patirtį perduoti savo muzika. Jo 
ir panašaus likimo Šostakovičiaus 
kameriniai opusai bene giliausiai 
ir nuoširdžiausiai išryškina šiuos 
egzistencinius skaudulius. 

Ir Weinbergo, ir Šostakovičiaus 
tuometė kūryba buvo paveikta sta-
lininių represijų, žydų genocido 
siaubo, perteikė skausmą ir pasi-
priešinimą, liūdną nostalgiją ir eg-
zotiką. Tai vieni svarbiausių ir dra-
matiškiausių XX a. fortepijoninių 
kvintetų muzikos istorijoje.

Koncertas „Dramatiškasis XX a. 
palikimas. M. Rubackytė ir kvarte-
tas „Mettis“ atlieka D. Šostakovičių 
ir M. Weinbergą“ įvyks birželio 11 d., 
penktadienį, 19 val. Lietuvos na-
cionalinės filharmonijos Didžiojoje 
salėje. Visa informacija apie šį ir ki-
tus festivalio koncertus – svetainėje 
filharmonija.lt. 

VF inf.

Mūza Rubackytė ir styginių kvartetas „Mettis“

Viktoras Gerulaitis

Kauno valstybinio choro įkūrėjo ir 
ilgamečio vadovo išėjimas Anapilin 
2020 m. gruodžio 6 dieną yra di-
delė netektis Lietuvos kultūrai. Ne 
tik muzikinei. Visiems, beje, ne tik 
meno žmonėms, tai buvo juo dides-
nis smūgis, kad Meistro gyvybę pa-
siglemžė pasaulį ir Lietuvą užgriu-
vusi pandemija. Nuoširdi padėka 
Kauno valstybinei filharmonijai ir 
jos direktoriui, Petro Bingelio ben-
dražygiui Justinui Krėpštai, Kauno 
valstybiniam chorui ir jo naujajam 
meno vadovui ir vyr. dirigentui Ro-
bertui Šervenikui už tai, kaip bir-
želio 5-ąją buvo pagerbtas Meistro 
atminimas. 

Dabar galiu sakyti, kad man tai 
priminė „Didžiojo Penktadienio 
stebuklą“ iš paskutinės Richardo 
Wagnerio operos „Parsifalis“: skam-
bėjusios muzikos, jos puikaus atli-
kimo, visumos nuoseklaus kilimo 
į ekstazišką kulminaciją, pagaliau, 
kone amfiteatriško scenos erdvės 
panaudojimo (choro moterys an-
trame aukšte, vyrai scenoje per 
visą ilgį) – visa ko tauria didybe... 

Tu prisikelsi
Mintys po Kauno valstybinio choro koncerto Petrui Bingeliui atminti

Pagalvojau, kad P. Bingelio ir jo 
choro istorija man primena pasaką 
apie Princą ir Pelenę. Tik Princas la-
bai greitai Pelenę (jam patikėtą mė-
gėjų chorą) pavertė Princese. Jų gy-
venimas buvo ilgas (joks dirigentas 
Europoje nėra vadovavęs vienam 
chorui daugiau nei pusę amžiaus) 
ir labai turtingas įvykių. Ne pinigų. 
Pavyzdžiui, nuo dviejų vagonų, at-
stojusių viešbutį net kelis mėnesius 
Rusijos žiemos glūdumoj kokiais 
1972-aisiais iki svaiginančių skry-
džių į Europos ar pasaulio pietus 
su lordu Yehudi Menuhinu, Mstis-
lavu Rostropovičiumi, Krzysztofu 

Pendereckiu, Justusu Frantzu po 
šalis plačiausias po dvidešimties 
metų...

Taip, profesorius P. Bingelis yra 
Nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatas (vertas jos gal kaip 
niekas kitas), tačiau kuo menkesnė 
kita premija – Juozo Naujalio asme-
ninė batuta, kurią 1982 m. jam įteikė 
patriarcho duktė Zofija Naujalytė-
Didenkienė po pirmojo koncerto, 
sudaryto vien iš Naujalio kūrinių. 

Todėl, kai tą atmintiną vakarą 
publika plojo Kauno valstybiniam 
chorui, ji plojo Petrui Bingeliui. Jis 
tebėra su choru, vadinasi, su mumis, 
vadinasi – su Lietuva. Branginkim 
tai. Saugokim, kaip Jis saugojo savo 
kūryba ir visa plačiašake talentingo 
choro vadovo, dirigento, pedagogo, 
subtilaus interpretatoriaus veikla. 
Būkime ištikimi Jam – vieninteliam 
tokiam. 

Birželio 5-ąją įvyko pirmas choro 
pasirodymas po priverstinės šešių 
mėnesių pertraukos ir pirmas su 
naujuoju meno vadovu ir vyr. di-
rigentu, Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatu, LNOBT 
ir Nacionalinio simfoninio orkes-
trų, kviestiniu Miuncheno operos 
orkestro dirigentu Robertu Šerve-
niku. Tai vienas žymiausių ir uni-
versaliausių nūdienos Lietuvos 
dirigentų, beje, su P. Bingeliu yra 
bendravęs kone pusšimtyje kon-
certų. Bet štai – pirmas oficialus ir 
iš karto paskirtas orkestro įkūrėjo ir 
ilgamečio vadovo atminimui. 

Vakaro (vadinti tai koncertu ne-
apsiverčia liežuvis) programą ir 
ypač jo dramaturgiją R. Šervenikas 
surikiavo genialiai. Tad ir poveikis 
buvo kone sukrečiantis. Publika 
patyrė didelį emocinį pakilimą. 
Ji suprato, kur ir kodėl dalyvauja. 
Ašaras (ir publikai, ir patiems daini-
ninkams) kaskart sukeldavo ne ge-
dulingos mintys, o katarsis – užuo-
jauta ir apsivalymas. Jį prišaukdavo 
muzika, jos išpildymas, dramos 
vyksmas ir netiesioginis teiginys: 
nuo „Sanctus“ iki „Tu prisikelsi!“ Ir 
visi be žodžių suprato, apie ką tai...

Menininko-patrioto atminimo 
vakaras, žinoma, prasidėjo lietu-
viška gaida. Giedrius Kuprevičius, 
vos ištikus nelaimei, sukūrė nuos-
tabią choro miniatiūrą „Ak, Petrai, 
Petrai“ (Postliudas) ir paskyrė ją 
P. Bingeliui. Tas Postliudas savo 

intymiu be jokio dirbtinumo 
skausmu ir jo tiesiog genialiai pa-
prasta raiška tarsi davė toną: „Tu ne-
palikai mūsų, Tu tik pleveni tarp – 
virš mūsų...“ Bet tai – Kuprevičius, 
pagautas savojo įkvėpimo, kuris 
visad originalus, todėl prieš chorą, 
tarp choro vis pragysta Amelijos 
Lapinskaitės klarnetas... O tada pir-
masis kreipimasis – teiginys: „San-
ctus“! Ir Čiurlionio muzika čia gal 
labiau priemonė (puikiai surėdyta) 
išgiedoti jį.

Paskui vienas po kito Meistrui 
nusilenkia Jie. Taip, iš didžiosios 
raidės Jie: Britanijos muzikos re-
nesansą pradėjęs Edvardas Elgaras. 

„Lux aeternam“ – tai jo 1899 m. su-
kurtų „Enigma variacijų“ stygi-
niams Devintajai („Nimrod“, Ada-
gio) „pridėtas“ liturginis tekstas: 

„Tegu šviečia jiems Amžinoji ugnis, 
Viešpatie“. Tauriai choro balsuose 
liejasi garsioji rami ir didinga 
melodija...

Samuelis Barberis, tasai pavė-
lavęs, bet taip gražiai JAV prita-
pęs XX a. romantikas, pasielgė 
panašiai. 1967 m. sukūręs savo še-
devrą – „Adagio“ styginiams – irgi 

„pridėjo“ mišių paskutinės dalies 
tekstą, ir gimė „Agnus Dei“. Šie du 
kūriniai chorui buvo nauji, tačiau 
su abiejų kompozitorių muzika 
buvo šventai ir puikiai sutarta.

Antonas Bruckneris ir Johanne-
sas Brahmsas – seni choro pažįs-
tami. Užtenka prisiminti pirmojo 

„Te Deum“ ir antrojo „Vokiškąjį 
requiem“, du genialius savo žanro 
veikalus, meistriškai interpretuo-
tus choro ir taip pat Meistro diri-
guotus. Šį kartą klausėmės pamal-
džiojo mielojo Brucknerio moteto 

„Os Justi“ („Teisybės burna“), kurį jis 
paskyrė savo gimtojo Šv. Floriano 
abatijos chormeisteriui Traumich-
leriui. Moteto tekstas grindžiamas 
37 psalmės 31 eilute, kuri byloja: „Jo 
širdyje Dievo teisynas, ir jis nesvy-
ruodamas žengia.“ Jau pajutot, ko-
kia svarbi ir tekstų prasmių drama-
turgija? Tai vis R. Šerveniko minties 
vaisiai.

Beskambant Brahmso „Geistli-
ches Lied“ („Dvasinga daina“), ne-
jučia pagalvojau: ogi tiedu nuos-
tabiausi romantizmo epochos 
viengungiai buvo kadaise dirbti-
nai supriešinti tulžingų kritikų. Pa-
versti priešais, už kurių nugaros savo 

estetinius (ir ne tik!) išsigalvojimus 
rentė jų nedraugai. Bet šį vakarą jie 
kartu! Ar ne P. Bingelio dvasia juos 
sujungė čia R. Šerveniko valia?..

Ir paskui įvyko tai, kas jau nebe-
galėjo neįvykti, kad ir kokia subtili 
dvasinė atmosfera tvyrojo scenoje ir 
salėje. Pernelyg kilni ir įtaigi skam-
bėjo muzika, pernelyg jautriai ir ta-
lentingai ji buvo atliekama, perne-
lyg emocionalus, visai netrikdomas 
aukščiausio profesionalumo, visų 
akivaizdoje vyko Muzikos meno 
aktas. Po Gustavo Mahlerio „Ada-
gietto“ iš Penktosios simfonijos pa-
sigirdo „bravo“! Jis nebuvo nedoro-
vingas. Jis buvo teisingas. 

Bet palaukit. Scenoje buvo cho-
ras, o ne simfoninis orkestras. Bū-
tent! Tik neužmirškite, jog tai buvo 
P. Bingelio įkurtas ir išugdytas cho-
ras, kuriam dirigavo naujasis meno 
vadovas ir vyr. dirigentas R. Šerveni-
kas. Tad orkestrui priminti užteko 
Beatos Andriuškevičienės elektri-
nio pianino – tiems vienišiems ar-
fos garsams atkurti. Ir neužmirš-
kime, koks svarbus Mahleriui buvo 
žmogaus balsas. Žodžių čia nerei-
kėjo, jų nė negalėjo būti. Tai buvo 
sukrečianti vokalizė. Tie choro pia-
nissimo ir fortissmo, tos dinaminės 
bangos... Ir tada pasigirdo „bravo“! 

Bet dar turėjo būti žodis. 1980 m. 
Kauno valstybinio choro repertu-
are atsirado dar vienas ypatingas 
kūrinys – Mahlerio Antroji sim-
fonija. Tiksliau – jos Finalas. Mat 
jame glūdi atsakymas į ankstesnėse 
dalyse keltą egzistencinį klausimą: 
kam, kodėl tu gyvenai? Jį kompo-
zitorius formuluoja ir pats: „Mir-
siu, kad gyvenčiau“, ir pasitelkia 
XVIII a. vokiečių poeto Friedri-
cho Klopstocko eilutę: „Tu prisikelsi, 
taip, tu prisikelsi po sapno neilgo.“ 

Dabar orkestrą „keičia“ pianis-
tės B. Andriuškevičienė ir Paulė 
Galinienė. Iš filharmonijos sce-
nos aukštybių gieda choro solis-
tės Elena Kalvaitytė-Vitkauskienė 
ir Jurgita Šalčiūtė, o tada iš nebū-
ties, iš pianissimo prasideda... Kur 
vyksta prisikėlimas? Iš Dangaus į 
Žemę. Esamojo laiko dar nėra. Bet 
yra nežemiška teigimo jėga. Veriasi 
vargonų, varpų ir tamtamo vartai. 
Tu prikelsi. Tu prisikelsi. Mahle-
ris, Kauno valstybinis choras ir 
R. Šervenikas priverčia tuo pati-
kėti. Girdi?!

Robertas Šervenikas ir Kauno valstybinis choras Koncerto Petrui Bingeliui atminti akimirka R. Koncev ičiaus  nuotr aukos

D. Mat ve je vo  nu ot r.
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M u z i k a

Laimutė Ligeikaitė

Kai 2014 m. rašiau apie dviejų dalių 
leidinį, skirtą muzikų tremtinių te-
mai (Jūratė Vyliūtė, Gaila Kirdienė, 
Lietuviai ir muzika Sibire, Vilnius: 
Lietuvos kompozitorių sąjunga, 
2013), buvo ką tik įvykdyta Krymo 
aneksija, rusų inteligentija pasida-
lijo į priešingas stovyklas, buvo su-
darinėjami „pritariančių“ sąrašai ir 
pan. Daug įvykių pasaulyje prabėgo 
nuo to laiko, o blogio padarytos 
žaizdos vis vien neužgydytos, tei-
singumas neatkurtas, Rytų kaimy-
nės dar grėsmingiau šiepia dantis. 
Dabar rašau artėjant birželio 14-
ajai – Gedulo ir vilties dienai, ma-
sinio trėmimo ir teroro pradžios 
datai. Didžiuojuosi, kad iš esmės 
istorija Lietuvoje gerbiama, tyri-
nėjama, ieškoma tiesos, nesufabri-
kuotų faktų, pagerbiamos didvyriš-
kos asmenybės, nuolat prisimenami 
tremtiniai, partizanai. Nors „troliai“ 
dirba kaip niekad išsijuosę, o lais-
vojo pasaulio silpna valia kelia ne-
rimą... Gerai nors tiek, kad šią ir 
panašios reikšmės dienomis Lie-
tuvon niekas jau neveža popsinių 
Kremliaus propagandistų su „ne-
kaltais“ koncertais.    

Ar išmokome tas stiprios dvasios 
pamokas, kurios minėtoje knygoje 
buvo aprašytos ir kurių dabar reikia 
vėl, atsilaikant prieš absurdišką pro-
pagandą, bukumą, netoleranciją, vi-
suomenės susiskaldymą, „už–prieš“ 
naratyvą? – vėl pagalvojau, dabar 

jau vartydama naują didžiulį dvi-
tomį „Lietuvių ir latvių muzikinis-
kultūrinis bendravimas sovietme-
čiu politinio kalinimo ir tremties 
vietose“. Tai doc. dr. Gailos Kirdie-
nės mokslo monografija „Brolystė 
ir vienybė“ bei „Vorkutos dainos“ – 
Rečlage, Vorkutoje, užrašytų liau-
dies dainų faksimilinis leidimas su 
prof. habil. dr. Daivos Vyčinienės 
mokslo straipsniais, komentarais ir 
kompaktine plokštele. Joje skamba 
1958-ųjų Jānio Līcīčio ciklas Septy-
nios lietuvių liaudies dainos balsui 
su fortepijonu, op. 14 (latvių kalba), 
ir 2019 m. lietuvių jaunimo folkloro 
grupių ir solistų atliktos 22 šio rin-
kinio dainos. Leidinį recenzavo įžy-
mūs baltistai, Baltijos premijos lau-
reatai prof. hab. dr. Alvydas Butkus 
ir prof. dr. Laimutė Baluodė.  

Šio dvitomio autorė etnomu-
zikologė G. Kirdienė pratęsė su 
J. Vyliūte pradėtą kruopštų darbą 
renkant faktus, juos sisteminant ir 
gilinantis į stalininio režimo sąly-
gomis Sibiro lageriuose gyvavusią 
įvairių tautų tremtinių bendrystę, 
drąsą nepalūžti ir dvasiškai priešin-
tis režimui – muzikuoti, dainuoti, 

slapta švęsti tradicines religines 
šventes. Daugiausia kalbama ne 
apie profesionalius muzikus, o apie 
tuos, kurie iki tremties mėgo mu-
zikuoti, išmoko groti savarankiškai, 
kurių šeimose visuomet skambėjo 
daina, o į tremtį ne vienas pasiėmė 
brangiausius daiktus – muzikos 
instrumentus...  

Šio leidinio unikalumas yra tas, 
kad čia įsigilinta ne tik į lietuvių, 
bet ir į latvių muzikinę-kultūrinę 
veiklą lageriuose ir tremtyje. Jei 
pagalvotume apie dabarties in-
formacinį, meninį, pagaliau, po-
litinį lauką – apie kokią šalį ma-
žiausiai gauname informacijos, 
beveik nieko nežinome, kas ten 
vyksta? Kuo mažiausiai domimės? 
Ogi kaimynais latviais. Ypač skaudu, 
kad mums beveik nepažįstamas jų 
kultūros ir mokslo aktualijų laukas 
(išskyrus padrikas žinias apie kelias 
pasaulines muzikos žvaigždes), o 
plačiajai visuomenei užtenka „bra-
liukų“ balų „Eurovizijoje“ (ir tų šie-
met negavome)... Nedovanotinas 
atotrūkis, kuris, kas galėtų paneigti, 
gali būti ir nedraugiškų jėgų skati-
namas. Deja, susvetimėjimas įsišaknijo 
gana giliai. Tad naujasis leidinys yra 
labai prasmingas primenant ben-
drą dvasinio išlikimo kovą, aprašytą 
grindžiant dokumentais, autentiš-
kais liudijimais, laiškais artimie-
siems, atvirukais, ten dainuotų 
dainų ir kitokio muzikavimo pa-
vyzdžiais. Knygoje paliestas ir Lie-
tuvos latvių bei Latvijos lietuvių 
muzikinis-kultūrinis bendravimas 
prieš deportaciją ir sugrįžus iš jos, 
istorinis kontekstas, prielaidos atgi-
mimo reiškiniams XX a. pabaigoje. 

Kaip buvo pradėtas šis unika-
lus darbas, pasakoja G. Kirdienė: 

„Jau 2011 m., su muzikologe Jūrate 

Vyliūte rašydama knygą „Lietuviai 
ir muzika Sibire“, susidomėjau baltų 
ir visų trijų Baltijos šalių muziki-
niu-kultūriniu bendravimu lage-
riuose ir tremtyje. Kai Veronika 
Povilionienė man perdavė Vorkutos 
dainų rinkinio kopiją, Rygoje susiti-
kau su Rūta Līcīte ir pradėjome tar-
tis, kaip šią rinktinę galėtume publi-
kuoti. Man rūpėjo ir gilesni tyrimai: 
savo pirmąjį latvių pateikėją, muzi-
kantą Jānį Pūķį, užrašiau 2014 m., 
lankydamasi Papės dainų šventėje, 
Rucavos apylinkėse. Nuo 2015 m. 
ieškodama paramos, teikiau paraiš-
kas projektams, siekiau įtraukti ir 
Latvijos tyrinėtojus. Rygos Raš-
tijos ir muzikos muziejus sutiko 
tapti projekto partneriu ir leido 
publikuoti latvių kompozitoriaus 
ir pedagogo Jānio Līcīčio Vorku-
tos rinkinio faksimiles bei susijusią 
medžiagą. Susipažinau ir su Latvi-
jos okupacijos muziejuje sukauptais 
archyvais: nuotraukomis, aprašais, 
vaizdo įrašais ir kt. 2018 m. rudenį 

pavyko gauti Lietuvos kultūros ta-
rybos paramą ir sutelkti gana didelę 
projekto vykdytojų komandą.“ 

Leidinys solidus ir prasmingas 
ne tik mums, bet ir latviams. Apie 
tai bylojo balandžio viduryje ka-
rantino sąlygomis įvykęs virtualus 
knygos pristatymas, prie kurio pri-
sijungė didelis būrys Lietuvos fol-
kloristų, mokslininkų, studentų, 
taip pat daugybė kolegų latvių, tarp 
kurių ir pirmieji latviškieji leidinio 

„krikštatėviai“ Helmī ir Julgī Stal-
tes iš grupės „Skandinieki“, Rūta 
Līcīte, Latvijos okupacijos mu-
ziejaus Audiovizualinio skyriaus 
vedėja Lelde Neimane, Latvijos 
Jāzepo Vītolo muzikos akademijos 
etnomuzikologijos dėstytojai ir stu-
dentai (pasisakymus į latvių kalbą 
ir iš jos vertė Lietuvoje gyvenantis 
kompozitorius doc. dr. Mārtiņas 
Viļumas). Jautėsi, kad poreikis ne 
tik prisiminti bendrą istoriją, bet 
ir tiesiog nuoširdžiai pabendrauti 
yra didžiulis. 

Primirštos bendrystės blyksnis
Gaila Kirdienė, Lietuvių ir latvių muzikinis-
kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio 
kalinimo ir tremties vietose, Vilnius: Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijos leidykla, 
2020.

Gailos Kirdienės knygos viršelis. I tomas

Apie 1957 m. Troicko Pečiorsko (Komija) lietuviai ir latviai iškyloje prie Pečioros upės

Nuotrauka iš :  Gail a Kir dien ė . „L ietuv ių  ir  l atv ių  muzikin is-kultūr in is  bendr av imas  sov ietmečiu 
pol it inio  kal in imo ir  tr emties  v ietose“ ir  Spr uogių  še imos  archyvo

Vilniaus festivalio            
salvės Ástoro Piazzollos 
100-mečiui

Šiemet visam pasauliui minint Ástoro 
Piazzollos (1921–1992) 100-metį, jo 
muzika skambės ir Vilniaus festiva-
lyje. Jam skiriamas Lietuvos akor-
deono virtuozo Martyno Levickio 
ir Vokietijos saksofonų kvarteto 

„Signum“ birželio 20 d. koncertas 
„Hommage a Ástor“. Tango dainių 
savo programoje prisimins ir birže-
lio 17 d. festivalyje koncertuosiantis 
Gidono Kremerio vadovaujamas or-
kestras „Kremerata Baltica“.

Įžymusis argentiniečių muzi-
kantas ir kompozitorius Ástoras 
Piazzolla savo kūryba pakeitė tra-
dicinę tango sampratą, praturtin-
damas šį šokį džiazo ir klasikinės 
muzikos elementais. Jis laikomas 
tango nuevo stiliaus pradininku. Jo 
kompozicijos, grįstos džiazo ir kla-
sikinėmis formomis, sukūrė ne tik 
visiškai naują harmoninį ir ritminį 
žodyną, bet ir ryškų muzikinių emo-
cijų pasaulį. 

Anonsai

Aistringąjį šokį iš vakarėlių ar 
klubų Piazzolla perkėlė į koncertų 
sales. Šioje muzikoje nebijoma nei 
aštrių disonansų, nei staigių tempo 
ir metro permainų, jos plėtotę dažnai 
sudaro ir fragmentiškas dėstymas, ir 
nenutrūkstama improvizacija, kvie-
čianti klausytoją nuoširdžiai pasinerti 
į aistros ir nostalgijos prisodrintą 
skambesį. Piazzolla taip pat buvo 
puikus bandonininkas, savo kūrinius 
grojęs su garsiais kolektyvais. Tėvy-
nėje Argentinoje jis vadinamas „El 
Gran Ástor“ (Didysis Ástoras).

Nors praėjo jau 100 metų, Piazzol-
los muzika kiekvienam žmogui 

nepaliauja būti artima savastimi. 
Piazzollą Lietuvai kadaise pado-
vanojo ištikimas tango gerbėjas Gi-
donas Kremeris su savo „Kremerata 
Baltica“. „Ar yra kas reikšmingesnio 
už tą emocinės įtampos kupiną mu-
ziką?“ – klausė G. Kremeris. 

Neatsitiktinai tad tango dainių 
„Kremerata Baltica“ prisimins ir Vil-
niaus festivaliui parengtoje progra-
moje birželio 17-ąją. Orkestras ke-
tina atlikti Piazzollos „Tres minutos 
con la realidad“, taip pat orkestro 
nario Andrejaus Pushkarevo aran-
žuotus kūrinius „Fuga y misterio“ ir 

„Michelangelo 70“. 

Dedikacijos Piazzollai ir tango 
aistros neabejotinai pakaitins fes-
tivalio atmosferą. „Kremeratos 
Balticos“ koncerte taip pat labai 
laukiama Silvijos Miliūnaitės-Bliū-
džiuvienės kūrinio „Drive for Life“ 
smuikui, violončelei ir styginių or-
kestrui premjeros, Andriaus Žlabio 
bei Alfredo Schnittke’s kompozicijų.

Nepakeičiamu tango tembru – 
akordeonu – festivalio publika į 
valias galės mėgautis birželio 20 d. 
koncerte. Čia pasirodys aistrin-
gas Piazzollos gerbėjas ir jo muzi-
kos puoselėtojas akordeonininkas 
Martynas Levickis. Atlikėjas yra 
Londono Karališkosios muzikos 
akademijos, Ispanijos „Musikene“ 
aukštosios muzikos mokyklos ab-
solventas, Londono Karališkosios 
muzikos akademijos asocijuotasis 
narys (ARAM), daugiau kaip 30 
konkursų laureatas ir prizininkas. 
Jis koncertuoja visame pasaulyje, 
organizuoja didelio populiarumo 
sulaukiančius renginius.

M. Levickio partneriai Vilniaus 
festivalyje – „keturi saksofoninin-
kai, kurie sugeba įsiūbuoti pastatus“, – 
taip apie charizmatiškus „Signum“ 

muzikantus rašė „Hamburger 
Abendblatt“. Temperamentingų 
saksofonininkų kvartetas nuolat 
ieško naujų idėjų ir novatoriškų 
meninių susitikimų. Jų eksperi-
mentinį universalumą atspindi 
įdomios programos ir unikalios 
aranžuotės. Savitų tembrinių po-
tėpių aranžuotėmis ansamblio na-
riai „nuspalvins“ ir Vilniaus festiva-
lio koncerto kūrinius nuo Bacho iki 
Piazzollos. Programoje numatyti Jo-
hanno Sebastiano Bacho, Richardo 
Galliano, Francko Angelis, Alberto 
Ginasteros, Michelo Camilo kūri-
niai ir, žinoma, Ástoro Piazzollos 
tango kompozicijos – „Solitude“ ir 

„Escualo“.
Koncertas „Kremerata Baltica“ 

sugrįžta“ vyks birželio 17 d., ketvir-
tadienį, 19 val., o Ástoro Piazzollos 
100-mečiui skirtas „Hommage a 
Ástor“. Martynas Levickis ir sakso-
fonų kvartetas „Signum“ – birželio 20 d., 
sekmadienį, 19 val., abu – Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje. Visa in-
formacija apie šiuos ir kitus festivalio 
koncertus – svetainėje filharmonija.lt. 

VF inf.

„Kremerata Baltica“ A . Kre me r nu ot r.
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Š o k i s

Žilvinas Dautartas

IX M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
laida man asocijuojasi su kadaise 
labai populiariu amerikiečių filmu 

„Džiaze tik merginos“. Tik šios lai-
dos absolventėms teko gerokai 
daugiau išbandymų, džiaugsmų 
ir nusivylimų negu 1959 m. kome-
dijos herojams su kino industrijos 
žvaigžde Marilyn Monroe priešakyje. 
1976 m. į Lietuvos baleto gretas 
įsiliejo Nijolė Bacevičiūtė, Loreta 
Bartusevičiūtė, Ramunė Cechana-
vičiūtė, Danutė Korkevičiūtė, Au-
dronė Petkūnaitė, Rūta Railaitė, Ni-
jolė Strikulytė, Laima Valentaitė ir 
Olga Venckutė. Šį gausų absolven-
čių būrį paruošė Lili Navickytė-Ra-
manauskienė, Irena Kalvaitytė-Po-
žėrienė ir Natalija Makarova. Beje, 
šioje laidoje kaip klasikinio šokio 
dėstytoja debiutavo Kalvaitytė-Po-
žėrienė, kurią vyresnės kartos žiū-
rovai prisimena kaip Mirtos vaidmens 
atlikėją spektaklyje „Žizel“ su Pary-
žiaus „Grand Opéra“ primabalerina 
Yvette Chauviré.

Baletas, kaip ir kitos scenos meno 
atšakos, turi savo traukos dėsnius, 
kurių negalima ne tik ignoruoti, 
bet ir peržengti. Vadinu tai gravi-
tacija. Kaip galaktikoje. Atsiranda ir 
dingsta įvairūs  objektai – meteorai, 
kometos, kartais žvaigždės. Vienos 
sužiba greitai, ryškiai ir tuoj pat iš-
blėsta, kitos, veikiamos tos gravi-
tacijos, patekusios į orbitą ilgai ir 
sėkmingai spindi arba, neišsilaikiu-
sios orbitoje, yra nusviedžiamos į 
pakraščius. Manau, kad šioje lai-
doje buvo ir žvaigždžių, ir kometų. 
Tačiau visos  pateisino su jomis sie-
tas viltis. Ar pasiteisino jų viltys? 
Nežinau, bet, net ir šokdamos kor-
debalete, jos sąžiningai, pagal savo 
galimybes kūrė akimirkos stebuklą. 
Tai liudija ir aplodismentai, kurie 
lydėdavo kordebaleto atliekamus 
masinius šokius. 

Be abejo, ryškiausia IX laidos 
absolventė – Loreta Bartusevi-
čiūtė. Nuo pirmų žingsnių į pro-
fesionalųjį meną ji nuosekliai kilo 

Laidoje tik merginos
IX baleto mokyklos laida. Loreta Bartusevičiūtė ir Rūta Railaitė

į šokio Olimpą. Baigiamajame ab-
solventų koncerte Bartusevičiūtė be 
priekaištų sušoko Auroros Adagio 
iš „Miegančiosios gražuolės“ (par-
tneris Jonas Katakinas) ir kartu su 
Rūta Railaite – Ispanų šokį iš Piotro 
Čaikovskio „Gulbių ežero“ (partne-
riai Voldemaras Chlebinskas ir Ilja 
Lediakas). Kiek prisimenu, Ispanų 
šokis didelio įspūdžio nepadarė. 
Priėmiau tai kaip duoklę dar vie-
nai mokymosi proceso disciplinai, 
bet tą epizodą prisiminiau po po-
ros metų, kai ši jaunutė balerina 
atskleidė dar vieną, netikėtą savo 
talento briauną – gebėjimą persi-
kūnyti į visiškai priešišką savo pri-
gimčiai personažą – Gatvės šokėją 
Ludwigo Minkaus balete „Don Ki-
chotas“. Sužinojęs, kad baletmeiste-
ris Vytautas Brazdylis, statydamas 

„Don Kichotą“ kaip savo diplominį 
darbą, Gatvės šokėjos vaidmenį pa-
tikėjo Bartusevičiūtei, nustebau. Ji 
juk puiki klasikos atlikėja, netgi 
klasiška. Puikiai sušoko absolventų 
koncerte ir Aurorą, ir Fryderyko 
Chopino noktiurną, ir jau dirb-
dama teatre sėkmingai debiutavo 
Žizel vaidmeniu. Pasirodo, kad abe-
jojau be pagrindo. Bartusevičiūtės 
Gatvės šokėja – tikra ispanė, tram-
danti pietietišką temperamentą, 
be demonstruojamos egzaltacijos 
ir primityvaus koketiškumo, mo-
teris, žinanti savo vertę ir mylinti 

gyvenimą. Net šokdama klasikinį 
repertuarą Bartusevičiūtė stengėsi 
pateikti savo interpretaciją, per-
teikti savo suvokimą. Po jos debiuto 

„Žizel“ „Gimtajame krašte“ rašiau: 
„Vieni giria, kiti peikia. Ir visi turi 
savų argumentų. (...) Daug ką nu-
stebino neįprasta Žizel koncepcija, 
jos šaltumas. (...) Naivu būtų rei-
kalauti, kad jaunieji šokėjai jau pir-
majame spektaklyje atskleistų sudė-
tingą kuriamų personažų pasaulį. 
Pirmajame spektaklyje didžiausią 
dėmesį jaunieji šokėjai skyrė cho-
reografinio teksto atlikimui, šokio 
akademizmui. Tai jiems, manau, 
pavyko.“ 

Sakoma, kad gera pradžia – pusė 
darbo. Bartusevičiūtės pradžia tikrai 
buvo gera, todėl ir tiek darbų nu-
veikta, tiek vaidmenų sukurta. Jos 
kūrybinėje biografijoje – visi kla-
sikinio baleto pagrindiniai perso-
nažai, pradedant Žizel ir baigiant 
Silfide, vaidmenys, sukurti šiuo-
laikiniuose spektakliuose: Beatričė 
(Michailo Čulakio „Dviejų ponų 
tarnas“), Jurga (Viačeslavo Gane-
lino „Baltaragio malūnas“), Eglė 
(Eduardo Balsio „Eglė žalčių kara-
lienė“), Medėja (Antano Rekašiaus 

„Medėja“) ir kiti. 
Kiekvienas mūsų turi savo nuo-

monę apie tą ar kitą reiškinį, įvykį ar 
žmogų. Vienus pažįstame daugiau, 
kitus mažiau, apie trečius esame 

tik girdėję, bet tai netrukdo mums 
ne visada objektyviai vertinti kitus. 
Nesenai išleistoje Helmuto Šabase-
vičiaus knygoje „Šokio erdvėse. Ba-
leto solistės Loretos Bartusevičiūtės 
kūryba“ yra jos kolegų ir buvusių 
mokinių atsiliepimų. Pateiksiu tik 
porą jų. Režisierė, choreografė An-
želika Cholina: „Loretai buvo per-
dėtai priekaištaujama dėl svorio. Iš 
citatų matosi, kaip man norėjosi ją 
apginti, juk mačiau jos kitą pusę – 
išskirtinį artistiškumą, primabale-
rinos charakterį ir talentą, sukurtų 
vaidmenų įtaigą. Visa tai nusver-
davo tą minimalų jos kūno linijų 
standarto neatitikimą. (...) Ji buvo 
visada apsigaubusi paslapties šydu. 
Tyli, nekalbi, mažai bendraujanti, 
susikaupusi. Salėje – įsiklausanti, 
darbšti, atsidavusi.“ Rūta Jezerskytė, 

„čiurlioniukė“, Nyderlandų nacio-
nalinio baleto pagrindinė solistė: 

„Mano atmintyje Loreta Bartuse-
vičiūtė išlikusi kaip nepasiekiama 
profesiniu atžvilgiu ir nuostabiai 
graži. (...) Kaip Kopelija, ji man 
atrodė nuostabi ir nepasiekiama. 
Tikra nežemiška būtybė! Repeti-
cijose būdavo be galo susikaupusi, 
preciziška, atkakli, šlifuodavo ma-
žiausias detales, mažiausius netiks-
lumus! Man tai labai imponavo. 
Visiškas atsidavimas darbui! Tikra 
profesionalė!“ 

Jei norite daugiau sužinoti apie 
Bartusevičiūtę, paskaitykite šią 
knygą. Gal ji padės atsikratyti kalbų 

ir apkalbų, o jūs suprasite, kad stul-
binančią balerinos sėkmę lėmė ne 
pasakiškos fėjos ar burtininkės, o 
jos požiūris į profesiją, į pareigą at-
likti pasirinktą darbą. 

Rūtai Railaitei, Bartusevičiūtės 
bendraklasei, likimas lėmė savą or-
bitą. Nors ir negali pasigirti tokia 
gausybe vaidmenų, scenoje Railaitė 
viską atlikdavo nepriekaištingai, 
kad ir kokios svarbos buvo patikė-
tas vaidmuo: Alyvų fėja „Miegan-
čiojoje gražuolėje“ ar Jurga „Bal-
taragio malūne“, Mirta „Žizel“ ar 
Mergaitė (Anatolijaus Šenderovo 

„Mergaitė ir mirtis“), Moteris (Re-
kašiaus „Amžinai gyvi“) ar Pelenė 
(Sergejaus Prokofjevo „Pelenė“) ir 
daugelis kitų, didesnių ar mažesnių 
vaidmenų. 

Gravitacijos dėsniai lėmė, kad 
Railaitė jau dešimtmetį ant savo 
pečių „neša“ Lietuvos nacionali-
nio operos ir baleto teatro baleto 
direktorės pareigas. Stodama į M.K. 
Čiurlionio meno mokyklos choreo-
grafijos skyrių ar pradėdama dirbti 
teatre, ji, ko gero, negalvojo, kad po 
kiek laiko šiame teatre užims tokias 
pareigas, reikalaujančias ne mažiau 
jėgų ir emocijų negu scena. Ir žinok, 
žmogau, kokių galaktikų gravitacijų 
laukai lemia tavo likimą. 

Ir ši laida dar kartą patvirtina, 
kad Lietuvos baletas tarsi bičių avi-
lys gyvena aktyvų, ne visada ma-
tomą savo gyvenimą. Net ir tarp 
medonešių.

Loreta Bartusevičiūtė balete „Don Kichotas“ M. Raškov skio  n uotr .

Rūta Railaitė ir Jurijus Smoriginas balete „Baltaragio malūnas“ R . Vi lavi či a us  nu ot r.

Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras 
pradėjo 12-ąjį vasaros 
festivalį

Šią savaitę Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, vadovauja-
mas meno vadovo ir vyr. dirigento 
Gintaro Rinkevičiaus, pradėjo jau 
12-ąjį LVSO vasaros festivalį. Bir-
želio 10 d. – liepos 3 d. klausytojai 
galės išgirsti vieną sėkmingiausių 
visų laikų orkestro projektų „Roko 
baladės“, maestro Petro Bingelio at-
minimui bei Gedulo ir vilties dienai 

Anonsai skirtą G. Verdi „Requiem“, įžymiąją 
G. Mahlerio „Dainą apie žemę“ bei 
F. Schuberto Mišias Nr. 2. Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras pri-
mena, kad koncertuose po atviru 
dangumi galimybių paso nereikės. 

LVSO vasaros festivalį pradėjo 
triukšmingai – birželio 10 d. 20 val. 
Vilniaus paveikslų galerijos kieme 
skambėjo vienas iš sėkmingiausių 
Lietuvos valstybinio simfoninio or-
kestro projektų „Roko baladės“, ku-
riame trys žymiausi Lietuvos roko 
vokalistai Povilas Meškėla, Česlovas 
Gabalis ir Jeronimas Milius atliko 
pasaulinės roko klasikos hitus. Pro-
jektui gyvuojant jau ne vienerius 
metus, solistai su orkestru kasmet 

paruošia naują programą, kurioje 
skamba tokių grupių kaip „Depeche 
Mode“, „Nirvana“, „Queen“, Billy 
Idol ir kitų dainos.

Birželio 13 d. 18 val. VRM kieme 
(Šventaragio g. 2) Lietuvos vals-
tybinis simfoninis orkestras, diri-
guojamas G. Rinkevičiaus, atliks di-
dingąjį Giuseppe’s Verdi „Requiem“, 
skirtą ilgamečiam orkestro bendra-
žygiui, Kauno valstybinio choro va-
dovui Petrui Bingeliui bei Gedulo 
ir vilties dienai atminti. G. Verdi 

„Requiem“ iki šių dienų išlieka 
unikaliu kompozitoriaus talento 
liudijimu – vienas iš dažniausiai 
atliekamų chorinių kūrinių pa-
saulyje atspindi jokių apribojimų 

nesuvaržytą kompozitoriaus dra-
minį ir psichologinį genialumą. 
Koncerte spindės ypatingas solistų 
ketvertas – ryškiausios Lietuvos 
operos žvaigždės, pasaulio operos 
teatrų scenas užkariavę sopranas 
Vida Miknevičiūtė, mecosopranas 
Justina Gringytė, tenoras Edga-
ras Montvidas ir bosas-baritonas 
Kostas Smoriginas, dainuos Kauno 
valstybinis choras (vad. Robertas 
Šervenikas). 

Liepos 3 d. 19 val. LVSO vasaros 
festivalį užbaigs dar vienu įspū-
dingu koncertu. Šįsyk jau Vilniaus 
kongresų rūmuose skambės du iš-
skirtiniai kūriniai – Franzo Schu-
berto Mišios Nr. 2 G-dur ir Gustavo 

Mahlerio „Daina apie žemę“, kurią 
atliks pasaulinio lygio solistai – 
Londono karališkoje „Covent Gar-
deno“ operoje dainuojanti Justina 
Gringytė ir Niujorko „Metropolitan“ 
ir Milano „La Scalos“ solistas Alek-
sandras Antonenko. Pagal VIII–IX a. 
kinų poezijos tekstus G. Mahlerio 
sukurtoje vienoje išraiškingiausių 
pasaulio muzikos literatūros par-
titūrų netikėtai dera karti neišven-
giamo užgesimo nuojauta ir hedo-
nistinis žavėjimasis gamtos grožiu 
ir gyvenimo ekstaze. 

LVSO inf.
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T e a t r a s

Aistė Šivytė

Praradus artimą žmogų, ypač bran-
gūs tampa jo paskutiniai žodžiai. Ar 
tai būtų ištartas sakinys, ar paliktas 
laiškas – jis lieka kaip svarbus 
paskutinių žmogaus gyvenimo 
akimirkų atminimas. Tik kas, jei 
tas atminimas nepaleidžia dau-
gybę metų?

Gegužės 30 d. Jaunimo teatre 
įvyko režisierės Ievos Kaniušaitės 
spektaklio „Mama“ pagal Asios 
Vološinos pjesę premjera. Istorijos 
centre – mergina Olia (Ieva Ka-
niušaitė), neseniai atšventusi 28-ąjį 
gimtadienį. Tik džiugi nuotaika ore 
netvyro. Mergina sėdi prietemoje, 
apsirengusi naminiais drabužiais, 
susirišusi plaukus. Šis spektaklis – 
jos pasakojimas apie savo gyvenimą, 
prasidedantis nuo akimirkos, kai ji, 
sulaukusi septynerių, per kiekvieną 
gimtadienį ima gauti prieš keletą 
metų mirusios motinos rašytus 
laiškus. Nors Olia kalba apie savo 
kasdienybę, nepasiekiamas meiles, 
juokingus ar tragiškus nutikimus, iš 
jų niekad nepranyksta motinos še-
šėlis, kiekvienoje istorijoje ji tampa 
neišvengiamu akcentu. 

Žiūrovą pasitinka pilkos sienos, 
scenos dešinėje – abstraktus baldas 
Oliai įsitaisyti: tai dviejų skirtingo 
aukščio stačiakampių pjedestalas 
(scenografas Marius Nekrošius). 
Sienos kairėje – tokios pat for-
mos skylė. Kol Olia, parietusi ko-
jas, ant pjedestalo pasakoja apie 

savo gyvenimą, scenoje ar sienos 
ertmėje nuolat veikia jos motina 
Nadia (Giedrė Giedraitytė). Būtent 
jos balsu išgirstame dukrai rašytus 
laiškus, o jai pasislėpus už sienos 
matome nuolat judančias, lau-
kiančias, glostančias ar bengališką 
ugnelę laikančias rankas, savotiš-
kai iliustruojančias Olios pasako-
jimą ir į jį reaguojančias. Tačiau 
tarp motinos laiškų ir merginos 
pasakojimo – didžiulis disonan-
sas. Optimistiški, jautrūs ir len-
gvai naivūs laiškai kertasi su daž-
nai cinišku, depresijos ir traumų 
iškankintu dukters tonu. Gaunami 
laiškai tik skatina Olios pyktį, kad, 
užuot kovojusi su liga, motina rašė 
laiškus ir nuo septynerių iki dvi-
dešimt aštuonerių metų kiekvieną 
dukters gimtadienį pavertė primi-
nimu apie savo mirtį.

Šio spektaklio eskizas buvo pa-
rodytas 2019 m. lapkritį Jaunimo 
teatre vykusioje „Black box“ eskizų 
vitrinoje. Įdomu pamatyti, kaip toli 
šis spektaklis nukeliavo nuo eskizo 
varianto, kaip pasikeitė pjesės in-
terpretavimas ir režisierės mąsty-
mas. Eskize žiūrovą pasitikusi Olia 
(Gabrielė Ladygaitė) buvo pasipuo-
šusi gražuolė, tarp savo išpažinčių 
sudainuojanti vieną kitą karaokės 
dainą. Pasirinktas kontrastas tarp 
teksto ir vaizdo galėjo būti, bet ne-
tapo priemone šokiruoti ar glu-
minti žiūrovą, atrodė, lyg mergi-
nos istorijos nugrimzdo šviesiame 
kambaryje ir pakilioje (nors ir dirb-
tinėje) nuotaikoje.

Spektaklyje eskizo nuotrupų 
nelikę. Tekstas įgavo atitinkamai 
niūrų ir intymų apdarą – iš prie-
temos merginos veidą ištraukia tik 
pavieniai lėtai, beveik nepastebi-
mai besimainantys prožektoriai 
(šviesų dailininkas Julius Kuršis), 
tad Olios veidas, kartais visiškai 
aiškus tamsaus kambario fone, 
praėjus vos keliolikai sekundžių 
gali tapti vargiai įskaitomas. Ke-
letą svarbių merginos atsiminimų 
ir nuotaikų perteikia vaizdo pro-
jekcijos (videomenininkė  Aneta 
Bublytė). Viena jų – motinos veido 
atvaizdas, išplaukęs ir abstraktus, 
vos akimirką įgaunantis aiškesnį, 
detalesnį pavidalą.

Pasikeitė ir aktoriai. Olios vai-
dmenį pasirinko atlikti pati Ka-
niušaitė, o kartu buvo įvestas es-
kize neegzistavęs motinos Nadios 
vaidmuo. Aktorių sąraše pamačius 
spektaklio režisierių vargu ar įma-
noma išvengti skeptiškos minties, 
kad savęs režisavimas ne itin dažnai 
nuveda sėkmės link, tačiau Kaniu-
šaitė sukūrė įtaigų, žiūrovo dėmesio 
nepaleidžiantį Olios vaidmenį. Taip 
pat įdomu buvo stebėti Giedraitytės 
vaidinamą Nadią. Teatre ši aktorė 
dažniausiai atlieka antraplanius 
komedinius vaidmenis, tad šiame 
spektaklyje pagaliau buvo galima 
matyti dramatiškąją jos pusę, atsi-
skleidusią jautriai ir atidžiai kuriant 
Nadios vaidmenį.

Kaniušaitės „Mama“ – tai spek-
taklis, priverčiantis užmiršti aplink 
sėdinčius žiūrovus, pasijusti taip, 

Nepakeliama atminimo našta
Spektaklis „Mama“ Jaunimo teatre

lyg klausytum kažkieno vėlyvo 
vakaro išpažinties, tolimiausiame 
kambario kampe šviečiant tik sta-
linei lempai. Išpažinties, kurioje, 

net ir smelkiant tamsiai atmosfe-
rai, atomazga užklumpa netikėtai 
ir neišsisklaido vos tik palikus žiū-
rovų salę.

Greta Vilnelė

Paauglystė – paradoksų, vidinės su-
maišties ir per kraštus besiliejančių 
emocijų metas. Apie šį sudėtingą 
žmogaus raidos tarpsnį dramatur-
gės ir režisierės Teklės Kavtaradzės 
spektaklyje, laimėjusiame „Menų 
spaustuvės“ programą „Atvira er-
dvė ’20“, kalbama be užuolankų, 
matuojantis paauglių gyvenimus ir 
bandant juos suprasti. Šio spektaklio 
premjera nedidelei žiūrovų auditori-
jai parodyta gegužės pabaigoje. 

Lietuvos teatre paaugliams skirti 
spektakliai – gana retas reiškinys. 
Įprastai tai pasakojimas apie niū-
rius dalykus, kuriuos išgyvenantis 
veikėjas jaučiasi įkalintas tarp pilkų 
mokyklos sienų. Kavtaradzės istorija 
vyksta stovykloje, o siužetas apima 
ir aštrius, ir saldžius išgyvenimus. 

Įspūdingas spektaklio elemen-
tas – Antano Dubros kurta sceno-
grafija-kostiumai. Iš pradžių veikėjai 
apsirengę atributais iš paauglių kas-
dienybės: bulvių traškučiu, tamponu, 

Atitrūkę nuo tikrovės
„Atviros erdvės“ spektaklis „Kissmas“

prezervatyvu ir cigarete – šie vėliau 
tampa jų „miegmaišiais“. Scena 
šaukte šaukia, kad spektaklis – apie 
jautrius, be galo emocionalius, egois-
tiškus paauglius, nes scenovaizdis – 
per ryškus, perkrautas, šaržuotas, 
kaip ir pati paauglystė. 

Aktoriams pavyko įkūnyti ke-
turis visiškai skirtingus paauglius, 
kuriuos stovykla suvienija į vieną 
kumštį. Sudėtingiausi Monikos ir 
Kotrynos personažai teko Kavtara-
dzei ir Gelminei Glemžaitei.

Užsisklendusi savyje Monika ta pa-
čia veido išraiška reaguoja į aplinką, 
tarsi sustingusi laike nuo tada, kai 
mirė jos draugas. Iš pradžių ji nepri-
tampa, pykstasi su kitais stovyklos 
gyventojais, bet pabaigoje nurimsta, 
įtraukta į draugų grupę. Ši veikėja 
atrodo atitrūkusi nuo bendraamžių 
problemų, nuolatos jaučianti kaltę. 
Kavtaradzė paveikiu, nevilties per-
smelktu, bet drąsiu žvilgsniu, ran-
kovių suėmimu į delnus, tiek fiziniu, 
tiek dvasiniu atsiskyrimu nuo kitų 
pavaizdavo įtaigų, gyvenimo kančių 
ragavusį jauną žmogų.

Iš pirmo žvilgsnio Kotryna atrodo 
tikra Monikos priešingybė – ji ats-
tovauja pernelyg nuvalkiotam, bet 
tikroviškam paauglių tipui. Prieš 
vaidindami aktoriai šiek tiek pa-
pasakojo apie savo paauglystę, tad 
galima spėti, kad Glemžaitės ku-
riama veikėja reprezentavo ir dalį 
jos pačios jaunų dienų. Žinoma, 
tuo metu nebuvo tokių programė-
lių kaip „TikTok“, kuria naudojasi 
Kotryna. Ji – populiari internete, 
valdinga, egoistiška, turinti meninę 
gyslelę, bet viduje – trapi kaip „čip-
sas“, nekenčianti savęs, depresinėmis 
nuotaikomis gyvenanti paauglė. Jai 
svarbiausia įvaizdis. Glemžaitė su-
kūrė dvilypę, viduje susiskaldžiusią 
jaunuolę.

Aktorius Artūras Dubaka vaidina 
Roką, o aktorė Kristina Marija Ku-
linič – Laurą. Šių dviejų personažų 
žvilgsniai vis susitinka, kibirkš-
čiuoja emocijomis, tai išsirutulioja 
į žavią, šiek tiek nejaukią paauglių 
meilę. Tarnaudami siužetinei mei-
lės linijai veikėjai mažiau atsisklei-
džia kaip individualybės.

Paaugliams visais laikais stiprią 
įtaką darė muzika, dėl jos kaipmat 
susirasi ir draugų, ir priešų. Tad 
nenuostabu, kad Laurą ir Roką su-
vedė muzika. Tai gana tipiška ro-
mantinė istorija, kuri neveda tolyn, 
nes paaugliai kas valandą keičiasi 
ir tas nepastovumas lemia, kad il-
gesnį laiką pasikliauti kitu žmo-
gumi sunku.

Spektaklio pradžioje žiūrovams 
rodoma laida „Klausimėlis“ apie pa-
auglius, o į juos pro stiklą pažiūrėti 
ateina aktorių turistų būrelis. Gidas 
pasakoja apie šią įdomią gyvūnų rūšį 
(paauglius), ragina pamojuoti jiems, 

įspėja, kad juos netrukus išvarys į 
kitą gardą. Ši pradžia ypatinga tuo, 
kad kiekvienas žiūrovas pasijunta 
paaugliu, laiko mašina nusikelia at-
gal, todėl net ir suaugę žiūrovai žiūri 
spektaklį tarsi apie save.

Spektaklio „Kissmas“ veikėjai 
paauglystėje jaučiasi kaip įvaryti į 
gardą, kelerius metus stoviniuojan-
tys mėšle su kitais neaiškiais gyvu-
liais ir laukiantys, kol pagaliau bus 
pervaryti kažkur kitur, galbūt į di-
desnį gardą. Tačiau jie nesuvokia ir 
niekas iš vyresnių nesivargina jiems 
paaiškinti, kad stebuklo nebus – tik 
kitas gardas ir šviežesnis mėšlas.

Scena iš spektaklio „Kissmas“ D. P utin o n uotr .

Ieva Kaniušaitė ir Giedrė Giedraitytė spektaklyje „Mama“ J .  Balčiūn aitės  n uotr .
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T e a t r a s

Ignas Zalieckas

Kompozitorius Andrius Šiurys su-
kūrė muziką tokiems spektakliams 
kaip „Don Kichotas“ (rež. Adomas 
Juška, Jaunimo teatras, 2021), „Bri-
lijant advenčers“ (rež. Gediminas 
Rimeika, Meno ir mokslo laborato-
rija, 2021), „Kafka Insomnia“ (rež. 
Žilvinas Vingelis, „Kosmos Theatre“, 
Kauno miesto kamerinis teatras, 
2020), „#Protestas“ (rež. Vingelis, 
„Kosmos Theatre“, 2020), „Ženklai“ 
(rež. Paulius Markevičius, MMLAB, 
2020), „Glaistas“ (rež. Mantas Jan-
čiauskas, „Operomanija“, 2019), 
„Y: Alisa“ (rež. Agnija Leonova, 
OKT, 2018), „Errorai“ (rež. Markevi-
čius, MMLAB, 2018), „Bestuburiada“ 
(rež. Giedrė Kriaučionytė-Vosylienė, 
Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 
2016) ir kt.

Kuo, kuriant muziką, įdomi 
teatro erdvė?

Mano atveju nuolatinį darbą teatre le-
mia aplinka, nes vis atsiranda žmonių, 
kviečiančių kurti teatrui. Nežinau, ar 
pats būčiau tai sugalvojęs. Kuriasi pa-
žinčių ratas ir taip vis pasilieku teatre. 
Įdomu, kad reikia dirbti su skirtingo-
mis komandomis. Turiu kelis artimus 
režisierius, su jais tenka dirbti dažniau. 
O vidinė, meninė aplinkybė – muzika 
keičia spektaklio laiką, eigą ir, žinoma, 
nuotaiką, ir man tai atrodo žavu, pa-
slaptinga. Tyla scenoje mane stebina 
ne mažiau.

Ar muzika bandai pasakoti is-
toriją, ar ją tik apipavidalinti? 

Muzika yra paralelinė spektaklio 
dimensija. Ji nepasakoja ko nors 
kito, ji pasakoja istoriją kitokiu 
būdu. Jei spektaklis būtų upelis, 
tai muzika būtų lyg dulksna virš to 
upelio: ji – lyg ir tas pats, lyg ir koks 
nors pakibęs, abstraktesnis dalykas.

Kiek ji išplečia personažą? 
Koks Tavo santykis su juo? 
Ar jį papildai, o gal kuri savą 
interpretaciją?

Ne visada bandau per muziką 
atskleisti personažo savybes. Man 
įdomiau garsu kurti bendrą erdvė-
laikį, kuriame vyksta veiksmas. Be 
abejo, kartais muzikos santykis su 
konkrečiu personažu būna artimas. 
Pavyzdžiui, Adomo Juškos spek-
taklio „Don Kichotas“ pirmame 
veiksme garsas vaizduoja pagrin-
dinio personažo iliuzijas, haliucina-
cijas: matome dviejų realybių – Don 
Kichoto ir objektyviosios – konf-
liktą. Todėl muzikoje atsispiriama 
nuo konkrečių garsų, virstančių 
abstrakcijomis. Antrame veiksme 
muzika yra sapniška bei atmosfe-
riška ir kuria pasaulį labiau iš pa-
grindinio personažo perspektyvos.

Kurdamas teatrui bandau įsiklau-
syti, ko nori režisierius. Dažnai tenka 

Spektaklis – upelis, muzika – dulksna 
Pokalbis su kompozitoriumi Andriumi Šiuriu

kurti temas ir nuotaikas, vedančias 
link finalo arba nežinomybės.

O kas svarbiausia kuriant 
muziką?

Priklauso nuo kūrinio. Dabar-
tinėje mano akademinės muzikos 
kūryboje yra daug teksto. Dirbu 
prie pirmo savo albumo, kuriame 
jungiu moderniąją poeziją su šiuo-
laikine akademine, elektroakustine 
muzika. Čia vyrauja atmosferos, o 
pats žodis tampa nematomu per-
sonažu. Tam daug įtakos padarė 
teatras. Bandau kurti savitą žanrą. 
Kai būna instrumentinis kūrinys, 
be teksto, jame akcentuoju tam ti-
kras garsines artikuliacijas, išnyran-
čias iš atmosferos.

Ar teatro muzika veikia skam-
bėdama kitoje scenoje nei su-
kurtas spektaklis?

Tai labiau ne estetinis, o techni-
nis klausimas. Kartais kitoje erdvėje 
viskas skamba ne taip, kaip toje 
erdvėje, kurioje kuriu. Pavyzdys – 
Pauliaus Markevičiaus spektaklis 

„Plutonas“, pernai kurtas Molėtų 
observatorijoje. Ten yra didžiulis 
aidintis kupolas. Sugalvojome tiks-
lias garsiakalbių padėtis ir tai pa-
darė didelę įtaką. Vėliau spektaklį 
repetavome „Meno forte“ – kame-
rinėje salėje – ir garsas skambėjo 
visai kitaip, atrodo, jis susispaudė, 
ir ten muziką būčiau kūręs kiek 
kitaip. Ši ypatybė vadinama site-
specific – muzika sukuriama kaip 

erdve atgal, prieš akis išdygsta skry-
bėlėtas ponas K, nemigos kambarys 
ir spinta, veikianti kaip erdvėlaikio 
portalas.

Spektaklio muzika be teatro 
gali būti klausoma, jei yra išraiš-
kinga, jei turi aiškią temą, jei joje 
telpa esminiai spektaklio emoci-
niai kodai.

Be teatro, kokia erdvė Tavo 
muzikai artimiausia? 

Norėčiau, kad mano muzika 
skambėtų utopinėje palėpėje, ku-
rioje yra labai ramu, daug sėdmai-
šių, hamakų, vieni darosi arbatą, 
kiti sapnuoja. Kam įdomu, tas 
klausosi muzikos, kam ne, tas ne-
trukdo kitam jos klausytis. Ideali-
zuodamas taip įsivaizduoju, nes ne-
noriu, kad muzikos klausymas taptų 
prievole. Žmogus paklauso vieną ar 

Ar nebus pažeistas sakralu-
mas, jei visi klausysis muzikos 
palėpėje? 

Jei projektuočiau tokią erdvę, 
padaryčiau taip, kad arbatos mai-
šymas koncerte nesigirdėtų arba 
aidėtų iš labai toli. Atskirtis turėtų 
būti, bet kalbu apie bendrą žmonių 
buvimą ir nepavargimą nuo muzi-
kos, nes akademinė muzika dažnai 
išvargina. Nenoriu būti tas kompo-
zitorius, kuris vargina kitus, vers-
damas klausyti ilgų kūrinių. Arba 
muzika tave emociškai veikia, arba 
jos išvis neturi būti.

Kaip skiriasi muzikos kūrimas, 
požiūris į personažą teatre ir 
kine?

Kine viskas vyksta daug subti-
liau. Jei kinui uždėsiu teatro muziką, 
daug kas atrodys labai komiška, 
perspausta, per ryšku. Teatrui viską 
reikia daryti ryškiau, nes yra atstu-
mas tarp aktoriaus ir žiūrovo, nėra 
montažo, stambaus plano.

Muzika teatre gali atlikti mon-
tažo funkciją. Pavyzdžiui, kai per-
sonažo veiksmas nekinta, o garsai 
moduliuojami, gali sukurti iliuziją, 
kad, sakykim, praėjo daug laiko 
arba kad laikas visai sustingo, arba 
kad personažas atsidūrė kitoje 
erdvėje. 

Kine tiksliau veikia sinchroni-
zacija. Tylios, mažos smulkmenos 
kine lengvai pasiekiamos, o teatre 
sunkiai įgyvendinamos. Teatro mu-
zikos amplitudė platesnė nei kino, 
bet personažų linijos vystymo pro-
cesas veikia panašiai. Taip pat abie-
jose medijose veikia anksčiau mi-
nėta upelio dulksnos metafora.

Kiek turi laisvės kurdamas ša-
lia režisieriaus?

Priklauso nuo režisieriaus. Pa-
vyzdžiui, kai dirbau su Adomu 
Juška, jis man sudėliojo aiškias už-
duotis, pabrėždavo konkrečius as-
pektus, kuriuos reikia taisyti. Dir-
bant su Pauliumi Markevičiumi, 
iš pradžių kalbantis apie spektaklį, 
būna daugiau tylos nei žodžių, 
daug mąstymo, poezijos, jis viską 
aiškina poetiškai, nekalba apie ma-
žus, konkrečius dalykus, o bando 

suvokti esmę, filosofuoja. Su Žil-
vinu Vingeliu esame atradę savitą 
stilių. Susikalbame iš pusės žodžio. 
Vienas kitą kažkaip stebuklingai ge-
rai jaučiame. Viskas priklauso nuo 
režisierių. Man svarbu, kad režisie-
rius būtų patenkintas.

Kai režisierius muzikalus, 
darbas būna lengvesnis ar 
sudėtingesnis?

Techniškai žiūrint, būna len-
gviau, nes jis gali tiksliai pasakyti, 
kur ir kas netinka. Kita vertus, no-
risi turėti laisvės. Man nepatinka, 
kai pastaba pasakoma labai tiks-
liai. Geriausia, jei tai paaiškinama 
abstrakčiau, emocijų kalba. Turiu 
galvoje, kad įdomiau kalbėti apie 
paveikslo spalvas, o ne objektus.

Ar karantinas turėjo įtakos 
meninėms paieškoms?

Pirmasis karantino laikotarpis 
buvo labai ramus. Leidau laiką na-
mie. Įsimintiniausias įvykis – su 

„Kosmos Theatre“ komanda sukū-
rėme pirmą internetinį spektaklį 
Lietuvoje „#Protestas“, už kurį šie-
met gavome „Auksinį scenos kry-
žių“ nominacijoje „Pandemijai at-
sparus teatras“.

Antrasis karantinas, priešingai, 
buvo labai aktyvus. Teko repetuoti 
spektaklius, įrašinėti aktorius, mu-
zikantus, užsidarius studijoje, nuo-
lat kurti muziką įvairiems projek-
tams. Man patiko užsidarymas, 
nes spėjau baigti darbus. Tik gaila, 
kad trūko laisvalaikio. Per antrąjį 
karantiną, viską susumavus, sukū-
riau turbūt kelias valandas muzi-
kos, bet neperskaičiau nė vienos 
knygos.

Įsimintinesnis pastarojo meto 
kūrybinis įvykis – parašiau kūrinį 
kontrabosui ir elektronikai. Norė-
jau parašyti ką nors absurdiško, at-
sispirdamas nuo Samuelio Becketto 
dramaturgijos bei Johno Cage’o ale-
atorikos, kurioje daug kompozici-
jos neapibrėžtumo. Mane įkvėpė 
mėgstamo poeto Dainiaus Gintalo 
absurdiškų aforizmų skyrelis „Snū-
duro gyslos“ iš knygos „Boa“. Pagal 
jį ir pavadinau kūrinį. Atlikėjas turi 
septynis partitūros lapus. Priešais 
žiūrovus juos sumaišo, užverstus iš-
dėlioja žiūrovų salėje, grįžęs į sceną 
nusilenkia, tada grįžta į salę, pasi-
ima vieną lapą, vėl eina į sceną, tą 
lapą pagroja, vėl eina į salę, pasiima 
kitą lapą ir taip išgroja visą kūrinį. 
Didelę dalį kūrinio atlikėjas tiesiog 
vaikšto, ir tai sukuria absurdą. Mes 
girdime daugiau buitinio triukšmo 
nei muzikos. Noras kurti absurdą 
atsiranda iš pernelyg didelio galvo-
jimo, skubėjimo. Jei atsitraukiu, pa-
matau – pasaulis yra skruzdėlynas. 
Jame daug nereikalingo triukšmo.

Ačiū už pokalbį.

instaliacijai, ir kitai erdvei ji sun-
kiai pritaikoma. Bet su kitais spek-
takliais būna paprasčiau, nėra tokių 
didelių problemų.

Jei kalbame apie muzikos takelio 
skambėjimą atskirai nuo spektaklio – 
mane tai veikia kaip prisiminimas. 
Pavyzdžiui, pernai kūrėme spektaklį 

„Kafka Insomnia“. Jame yra pa-
grindinė – kriminalo – tema. Visi, 
kurie iš kūrybinės komandos jos 
pasiklauso, grįžta į prisiminimus 
apie karštas vasaros naktis, repe-
ticijas iki vėlumos Kauno kameri-
niame teatre. Praėjo beveik metai, 
bet paklausęs kūrinio grįžti laiku ir 

du kūrinius, jam atsibosta, tada gali 
nebeklausyti ir netrukdyti klausytis 
kitam.

Mes namuose visada turime ga-
limybę klausytis muzikos, bet juose 
nėra sakralumo, kuris susikuria, kai 
daug žmonių klausosi vieno kūri-
nio. Tai yra tam tikra malda. Kon-
certas yra religingas reiškinys, ir na-
mie šį sakralumą sukurti sudėtinga. 
Nebent išjungus šviesą nuskamba 
muzika, mes užsimerkiame, įsiklau-
some. Tokiu atveju – galbūt. Bet iš 
esmės klausytojai visi kartu (ne po 
vieną) sukuria aurą, artimą religi-
niam išgyvenimui.

Scena iš spektaklio „Don Kichotas“ L. Va nse vi či e nė s  nuot r.

Andrius Šiurys
P. Miel in io  n uotr .
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D a i l ė

Monika Krikštopaitytė

Išsivadavusios nuo Vasiljevo sukne-
lių Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejaus (Arsenalo g. 3A) salės 
neliko tuščios, jas užpildė Lietuvos 
tekstilės klasika tapusių meninin-
kių grupės „Baltos kandys“ paroda 

„Rytai Vakaruose“ (veikia iki rug-
sėjo 26 d.). Išorinis pretekstas ro-
dyti VDA „Titaniko salėse“ ne taip 
ir seniai matytą kūrinių kolekciją – 
du nauji kūriniai: antropologiškas 

„Spartakas“ ir meditatyvus „Alsa-
vimas“ (abu 2021). Kūriniai orga-
niškai įsiliejo į dvi „Baltų kandžių“ 
kūrybos charakteristikas: spalvota 
ir gamtiška. „Alsavimas“ – aštuoni 
videovaizdai, kuriuose vos plazda 
(alsuoja) iš kelionių parsivežti šilkai, 
telkia dėmesingam akimirkos paty-
rimui, o autorėms dar yra ir prisi-
minimų forma. Instaliacija įsilieja 
į spalvingųjų darbų spektrą, jun-
giasi prie vis atkuriamos spalvotų 
gėlių mandalos, realistinio vaišių 
stalo, kinetinio suktinio. „Sparta-
kas“, jei nebūtų apšviestas rūgščia 
mėlyna, šlietųsi prie samaniškų 
spalvų ir eksponavimo „Miškan“ 
(2007–2019). „Spartaku“ vadinosi 
veltinių fabrikas Anykščiuose, jame 
buvo gaminami veltiniai visai So-
vietų Sąjungai. Produkcijos likučiai 
sudaro tokį tarsi atminties koralą. 
Autentiškos etiketės tampa bilietu 
į praeitį. Man atrodo, kad kūrinio 
išraiškingumą gesina nepalankios 
vitrinos. Tikiu, kad kūrinio poten-
cialas ne iki galo atskleistas. Tačiau 
giluminis su šia ekspozicija kylantis 
klausimas yra daug didesnis ir su-
dėtingesnis – kokiu turiniu bus pil-
domas šis muziejus? Taikomosios 
dailės Lietuvoje yra oho kiek ir oho 
kokios aukštos kokybės ir amato, ir 
konceptualiame lygyje, tačiau kiek ir 
kada būta lėšų „taikomajai“ kūrybai 

Klausimai, kylantys lankant parodas
Keturių parodų Vilniuje apžvalga

(bent jos grietinėlei) įsigyti? Kai ži-
nome, jog Lietuvos muziejai ne itin 
gali įsigyti magistralinės dailės, at-
sakymas lyg ir nuspėjamas, tačiau 
situacija turi keistis.

Lietuvos nacionalinėje Mar-
tyno Mažvydo bibliotekoje (Gedi-
mino pr. 51) Malvinos Jelinskaitės 
paroda „Ex nihilo. Atsitiktinai ir 
paradoksaliai“ (veikia iki rugsėjo 
5 d.) kažkodėl pavadinta fotografijų 
paroda, nors jos užima mažiau nei 
pusę ekspozicijos, išdėstytos viršu-
tiniame bibliotekos hole. Juoda ir 
balta gulbės, pamėgtas autorės mo-
tyvas, man šiame kontekste repre-
zentuoja kismą. Paukštis bet kada 
gali pakilti, pavyzdžiui, tas juodasis 
nuplasnoti prie Mažvydo skulptū-
ros. Gulbė atsispindi vandenyje, ji 
gyvena dviejuose žemynuose – ga-
lima būtų sakyti, kad paukščio tapa-
tybė nėra paprasta, o labai erdvinė. 
Parodos anotacijoje Malvina irgi 
mėgina kalbėti apie alternatyvią ta-
patybę, tačiau man ji pasirodė kur 
kas labiau apie dėmesingą patyrimą, 
gebėjimą stebėti ir pamatyti – kana-
rėlės siluetą šviesoje, atspindį, še-
šėlį ir vėl šviesą. Nuotraukos atrodo 

darytos telefonu. Tai lyg ir ne visai 
fotografija, bet greita akimirkos 
gaudymo forma, tačiau labai daug 
dėmesio skiriama šviesai, kuri yra 
svarbi fotografijos prigimčiai. Ga-
liausiai technologijos čia visai nėra 
svarbios, nors pakelia fotografijos 
tikrumo klausimo drumzles. Svar-
biausia parodoje – pasakotojos 

fenomenologinė patirtis. Priešais 
nuotraukas – trys didžiuliai pano 
iš popieriaus (?), kuriuose kartojasi 
ritmingi raštai lyg iš sugedusio mil-
žiniško spausdintuvo ar fakso. Po-
pierius dar vienodu taktu sulanks-
tytas, nuteptas raudoniu ir geltoniu. 
Susideda tarsi į subjektyvią vėliavą, 
tarsi į slaptą pranešimą, kurio visai 
nesinori iššifruoti, labiau – patirti. 

Iki 12 d. galerijoje „The Room“ 
(Polocko g. 17) dar veikia Agnės 
Gintalaitės tapybos paroda „Čiur-
lionis. Drive“. Manau, čia irgi įsi-
vėlęs mobilusis telefonas. Ekspo-
nuojami naktinio kelio / kelionės 
peizažai yra panašaus į telefono 
formatą. Logiška manyti, kad su 
molbertu autorė viduryje kelio 
nestovėjo, vadinasi, tapoma iš 
nuotraukos kaip eskizo. Vaizdų 
struktūra kartojasi: kalnas, jo pa-
pėdėje –  žiburiai, tamsuma. Lie-
tuvoje tai iškart turi asociacijų su 
Čiurlionio „Ramybe“, o sąsaja at-
skleidžiama ir parodos pavadinime. 
Toks „kelio tapybos“ (kaip būna 
kelio filmai) taikymas vienintelį 

Natalija Arlauskaitė

Jurgos Barilaitės paroda „Kai tu į 
mane žiūri, aš rėkiu“, veikusi ga-
lerijoje „Trivium“ (Vitebsko g. 23, 
Vilnius), buvo vis pratęsiama. Nors 
nebegaliu kviesti paskubėti jos ap-
lankyti, noriu pakalbėti apie ją kaip 
apie kūrinių rinkinį – kūrinių, ku-
rių centrinis ir yra videodarbas „Kai 
tu į mane žiūri, aš rėkiu“ (1999). 
Stambiu, žmogaus ūgio planu pa-
teikiantis vis rėkiantį menininkės 
veidą, jis rodomas didelės maišo 
drobės, vaizduojančios nutapytą 

Riksmo sonogramos
Jurgos Barilaitės paroda „Kai tu į mane žiūri, aš rėkiu“ galerijoje „Trivium“

didžiulę kūdikio galvą, fone. Greta 
pakabintas ekranas be garso kar-
toja ištrauką iš Janinos Lapinskai-
tės filmo „Aktas“ (2000), kuriame 

„titulinis“ performansas atliekamas 
tiesiogiai pačioje filmo pradžioje 
(jį ir matome), ir atvaizduojamas, 
nors šis momentas lieka neparo-
dytas: viename iš epizodų matome 
užtildytą televizorių, kurio ekraną 
užpildo tas pats rėkiantis Barilai-
tės veidas, kokį matome kylantį iš 
drobės. Kitoje galerijos pusėje, at-
skirtame kampe, skaidrių būgne-
lis suko fotoperformansą „Baimės 
ministerija“ (1999), sukurtą tarsi 

perlenkiant kiekvieną fotografiją, 
nes jos skirtos būti projektuojamos 
į kampą. Kiekviena tokia kampinė 
nuotrauka vaizduoja sykiu autoaktą, 
kartais dalinai užtušuotą, ir riksmą – 
nuogas kūnas it surakintais raume-
nimis išlenktas, o veidą dažniausiai 

„užantspauduoja“ riksmo grimasa.
Riksmai ir aktai, riksmai ir ak-

tai. Aktus šįkart paliksiu nuošaly, 
nors Barilaitės „kampinių aktų“ ir 
Snieguolės Michelkevičiūtės vyrų 
aktų, kurių kūrimą dokumentuoja 
Lapinskaitės filmas, gretinimas iš 
tiesų prasmingas kaip gerokai nu-
krypstančių nuo žanro lūkesčių ir 

standartų. Šiuokart svarbu tai, kad 
visi parodoje eksponuojami kūri-
niai yra savotiškos sonogramos – 
pažodine reikšme vizualiai doku-
mentuoja garso, šiuo atveju balso, 
sklidimą. Sonogramą kaip interpre-
tacinį raktą sufleruoja tapyta drobė: 
joje vaizduojama kūdikio galva pa-
sirodo lyg išdidinta pirmoji foto-
grafija, „pirmasis portretas“ – taip 
vaisiaus echoskopijos dokumentas 
jau keli dešimtmečiai cirkuliuoja 
kultūroje nuo pat šios medicinos 
technologijos atsiradimo. Sonogra-
moje vaizduojamas veidas gali tik 
dusliai girdėti tam tikrus dažnius, 

bet pats nepajėgus įjungti balso. To-
dėl gimimą galima suprasti ir kaip 
medijų požiūriu specifinį įvykį – 
balsas riksmu įžengia į kitokių jį 
skleidžiančio kūno vizualaus do-
kumentavimo formų pasaulį.

Kai prieš kone dvidešimt metų 
du Barilaitės videodarbai – eks-
ponuojamasis ir „Būtinoji gintis“, 
vaizduojantis, kaip menininkė pa-
našioje į parodos drobėje išbok-
suoja tapybos kūrinį, – tapo svar-
biu įvykiu, dalis šių ypatumų buvo 
įvardyta. Pavyzdžiui, Alfonsas 

N u k elta į  9  p s l .

Lietuvos oficialų genijų ir roman-
tizuoja, ir deromantizuoja. Roman-
tizuoja, nes rodo, kaip giliai jis įsi-
smelkęs (tai yra rodžiusi ir Marta 
Vosyliūtė, ir dar keletas autorių) į są-
monę, o deromantizuoja, nes šven-
tenybė Čiurlionis naudojamas gana 
buitiškai, tarsi nuo „Jūs“ pereinant 
prie „tu“. Taigi, ši paroda kelia tokį 
klausimą: kaip elgsimės su tradicija, 
kaip ji gali būti integruota?

Naujoje galerijoje „Aštuonios 
akys ir ausys“ (Algirdo g. 38) iki 
birželio 13 d. veikia Vilmanto Mar-
cinkevičiaus piešinių, kurtų 1993 m., 
paroda „X Dievo įsakymų“. Eks-
presyvių piešinių ciklas, kurtas da-
bar gerai žinomo autoriaus jaunys-
tėje, Lietuvos dailės virsmo etapu, 
jau savaime įdomus kaip verčių 
pasitikrinimo situacija, tačiau la-
biausiai džiugina naujo tipo gale-
rijos susikūrimo faktas. Galerijos 

„Aštuonios akys ir ausys“ įkūrėjai 
Austė ir Kristijonas Marcinkevi-
čiai (Vilmantui ne giminės) savo 
erdvei pasirinko netipišką rajoną. 
Industrinės smulkmės ir gyvena-
mųjų pastatų plote netikėtai išnyra 
vos už kioską didesnė spalvinga ga-
lerija. Koks bus jos tikrasis veidas, 
suprasime tik ilgainiui, iš veiklos, 
tačiau atrodo, kad tai visiškai naujas 
potipis, kuris, tikiuosi, signalizuoja 
pliuralizmo ir kultūrinės brandos 
pradžią, kai miestelėnams prirei-
kia daugiau kultūros kasdienybės 
plane. Juo labiau kad naujieji galeri-
ninkai akcentuoja vaikų susitikimo 
su menu svarbą. 

Apibendrinant šias ir beatsida-
rančias parodas galima džiaugtis, 
kaip glaudžiai jos siejasi su gyve-
nimu ir kaip joms ankšta pramo-
gos sąvokoje. Todėl klausdami, kiek 
mes pasirengę finansuoti kultūrą, iš 
tiesų klausiame, kiek mums svarbus 
gyvenimas.Malvinos Jelinskaitės paroda Martyno Mažvydo bibliotekoje

A u to rė s  nu ot r.Agnės Gintalaitės paroda galerijoje „The Room“

Autor ės  n uotr .
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Agnė Narušytė

Toks metas, kad nuo studentų bai-
giamųjų darbų nepabėgsi. Štai už-
sukau į Vilniaus fotografijos galeriją, 
o ten savo darbus rodo Vilniaus dai-
lės akademijos Fotografijos ir me-
dijos meno katedros magistrantai. 
Eksponavimo vietos pasirinkimas 
žiūrovui žada žvilgsnį į fotografijos 
ateitį. Ją nuspėti tikėčiausi ir aš, jei 
iš anksto nežinočiau, kad medijų 
kontekste fotografija yra tik vienas 
iš menininko įrankių ir į ją dėmesį 
atkreipia tik buvimas fotografijos 
galerijoje.

Iš tiesų – „fotografijos meno“ tra-
dicine to žodžio prasme čia nėra, 
nors fotografijų yra. Bet jos – tik 
nuorodos, kaip ir Lauros Mickutės 
eksponuojamas QR kodas, kuris tu-
rėtų atverti „Menines dalyvavimo 
praktikas su emocinį sutrikimą pa-
tiriančiais vaikais“. Manasis jau še-
šerius metus pagyvenęs telefonas 
tokių kodų „neima“, tad pasuku 
prie kito darbo, kurį sudaro keli 
objektai. Ant postamento – pasi-
ruošęs šuoliui „auksinis“ Pegasas, 
išskėtęs vaško sparnus, šalia kabo 
dvimatėje plokštumoje iš suraiz-
gytų linijų sukurta sferos iliuzija, 
ant balto kubo stovi berankės mo-
ters torsas, prie neseniai restauruo-
tos galerijos grindyse eksponuo-
jamo seno akmens guli prisišlieję 

„aukso“ luitas ir medžio šaknies 
fragmentas, o ekrane rodoma, kaip 
iškasama milžiniška šaknis, kurios 
trimatiškumo įspūdį kuria fotogra-
metrija. Ji padeda atpažinti neįvar-
dytą kūrinio autorių – tai Adomas 
Žudys. Bet paslaugusis galerijos 

Vaškiniai skarabėjai Vilniaus rūsyje
Iš parodos „O ką, jeigu?“ Vilniaus fotografijos galerijoje

prižiūrėtojas Vytautas sako, kad 
tai – tik antžeminė instaliacijos 
dalis, rūsyje yra dar. 

Noriu leistis į rūsio vėsą, bet 
prieš tai užlipu į antrą aukštą, kur 
Rasuolė Jautakytė pristato „Išei-
kvotų daiktų teatrą“. Jis rodomas 
krūvoje senovinių televizorių, ku-
rie patys yra išeikvoti daiktai. Jų 
ekranuose juda daiktai, kažkieno 
palikti pakrūmėse, pakampėse, 
tarpunamiuose, šalia nereika-
lingų sandėliukų. Lyg gyvi jie kei-
čia vietas, autorei liudydami liū-
desį ir kažką primindami, tačiau ji 
nesako ką. Tad žiūrėdama turėčiau 
pati sujungti savo prisiminimus su 
sovietinėmis kėdėmis ir aplūžinė-
jusiais karučiais, tačiau vaizduotė 
atsisako dirbti, ją traukia į rūsį. Jį 
Fotomenininkų sąjunga pradėjo 
naudoti neseniai, dar tik galvoja, 
ką su juo daryti, nes ta erdvė įspū-
dinga savaime. 

Palieku antžeminę parodą 
ir leidžiuosi į požemius. Ten 
randu dar vieną autorę – Ritą 

Stankevičiūtę-Kazakevičienę ir 
jos kūrinį „Stebuklas“. Autorė 
rašo apie panirimą po vandeniu, 
nekvėpavimą, dusimą ir išnirimo 
sugrąžintos gyvybės „stebuklą“. 
Sprendžiant iš teksto, būta fenome-
nologinio įsijautimo į plūduriavimą 
patirties, net atrasta sąsajų su kūry-
biniu procesu. Tačiau pasikartojan-
čios iš rožinio vandens išnyrančio 
veido nuotraukos to neatskleidžia, 
o nuorodas į Warholą jau regis-
truoju kaip paveldą. Iš meninio ty-
rimo gelmių mane laiku ištraukia 
netikėtai pasirodęs Adomas Žudys.

Jis noriai pasakoja, veda tai į 
vieną, tai į kitą rūsio kampą, ku-
rio raudonas plytas aplipdė pie-
šiniais ir fotografijomis – lyg ko-
riais. Asociacija – ne atsitiktinė, 
nes galinės salės centre ant šven-
tinio stalo išdėlioti iš tikro bičių 
vaško padaryti žmonės, skarabė-
jai ir lėktuvai. Stalas apdengtas ne 
šiaip staltiese, o jau viršuje matyto 
iškasto kelmo fotografija, kuri de-
monstruoja jo mastelį. O skliautus 

aplipdę vaizdai – menininko per 
dvejus studijų metus sukauptas ži-
nių „medus“. Skirtingose pusėse 
esančias Pegasų, Leonardo da Vinci 
paveikslų, įvairių žmonių portretų, 
egiptietiškų mumijų reprodukcijas 
Žudys mums kalbantis jungė rau-
donu siūlu, taip ryškindamas pa-
saulinės informacijos tinklą. Viena 
mintis veda į kitą, vienas vaizdinys – 
į kitą ir taip susikuria žinojimas. Tik 
ar tas žinojimas suteikia žinių? Tu-
rėtų, nes kiekvienas vaizdas kažką 
reiškia, tiesiog reikėjo tai užsirašyti. 
Bet dabar atmintyje liko tik meni-
ninko aistringas pasakojimas apie 
savo kelionę ir tos kelionės nuosė-
dos požemiuose.

Kelionės tikslas buvo alchemija. 
Ši senovinė disciplina, taikliai įkur-
dinta viduramžių rūsyje, rėmėsi ne 
dabartiniam mokslui priimtinais 
eksperimentais, bet filosofinėmis 
įžvalgomis, tikėjimu ir simboliais. 
Ir nors turbūt niekam jais vado-
vaujantis nepavyko rasti gyvybės 
eliksyro ar paversti šviną auksu, 

Andriuškevičius bokso pirštinių 
tapyboje įžvelgė kūdikio galvą, o 
Laima Kreivytė, kalbėdamasi su 
autore ir Egle Rakauskaite, tuo pat 
metu sukūrusia savąjį „Riksmą“, 
kreipė dėmesį į riksmo kaip me-
ninio balso gesto balansavimą 
ant simbolinės pasaulio tvarkos 
slenksčio, pirmąsyk peržengiamo 
gimstant. 

Tokioje darbų kompozicijoje, ko-
kią matome „Trivium“ erdvėje, ryš-
kėja kitoks šių sonogramų niuansas. 
Tapyba, intermedialiai nurodanti 
į specializuotą medicinos vizua-
lumą, videodarbas, be garso rodo-
mas kinas, fotografija – visos šios 
medijos ar jų eksponavimo būdas 
savaip vaizduoja balsą. Balsas įjun-
giamas (videodarbas) arba išjungia-
mas (filmas), vaizduojama jo gali-
mybės riba (drobė su echoskopiniu 
pamušalu) arba dokumentuojama 
kūno ir balso riksmo maskulatūra 
(fotografija). Todėl parodą galima 

suprasti kaip mažąjį medijų traktatą 
apie vizualiai paskirstytą riksmą. Be 
kita ko, primenantį, kad grynai vi-
zualios medijos praktiškai neegzis-
tuoja. Ne tik todėl, kad jų kūrinių 
garsą galima išjungti arba įjungti 
(kaip kine arba videoformatu), bet 
ir todėl, kad jie randasi iš garso, 

kaip kad sonogramos, vaizduoja 
ne tik tai, ką matome, bet ir regi-
mus garsus nuo riksmo iki sąnarių 
sukibimo fotografinių aktų gim-
nastikoje. Galiausiai joks kūrinio 
suvokimas nevyksta visiškoje ty-
loje – pradedant nuosavu kvėpa-
vimu ir baigiant net ir tyliausiu 
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aparatūros skleidžiamu triukšmu, 
apie kurį primena skaidrių būgne-
lio spragtelėjimai.

Kartu tai svarstymas apie vizu-
alią riksmo geometriją. Kad riks-
mas būtų riksmas, t.y. kad jis sus-
penduotų artikuliacijos galimybę 
ir taptų grynuoju garsiniu, bet re-
gimu gestu, jam reikia specifinio 
stambumo – stambaus plano. Šią 
geometriją gali suardyti nedidelis 
kūno ar mimikos judesys. „Aš rė-
kiu“ veidas stambiu planu rėkia tol, 
kol visas veidas, visi jo raumenys 
daro tik tai. Kai akimirksniui galva 
linkteli į šoną ar antakis išsiriečia į 
riksmo pastangą, įžengia kultūroje 
cirkuliuojanti riksmo refleksija, o 
riksmas pasislenka kalbėjimo, arti-
kuliacijos link. Lapinskaitės „Akte“ 
kelissyk pasirodančios Barilaitės 
riksmas yra ekstatinis akustinis ges-
tas, iki kamera ima tolti nuo veido, 
įtraukti aplinką, kitas erdvėje išri-
kiuotas figūras, kai „riksmo kalba“ 
pradeda kurti priešpriešas su „kitų 
kūnų tylėjimu“, gana literatūrines 
stasis ir ekstasis alegorijas. Aktų 
fotografijose viso ar dalies kūno 

planas, dar ir perlenktas per sienos 
kampą, riksmo mimikos intensy-
vumą pajungia kūno kone mėšlun-
gio intensyvumui, o riksmas tampa 
kūno frazės dalimi.

Visais keturių kūrinių medijų 
traktato apie vizualiai paskirstytą 
riksmą atvejais maksimalaus stam-
bumo pažeidimas įtraukia siužeto 
užuominą ir riksmo pabaigos ar 
situacijos išrišimo pažadą, o šis 
riksmą vizualiai nukenksmina, 
nes grąžina į įprastą laiko tėkmę. 
Dar ankstyvoji kino teorija paste-
bėjo, kad stambusis planas panai-
kina ne tik erdvinius, bet ir laiko 
orientyrus – stambusis veido planas, 
nepaisant išmatuojamo rodymo 
laiko, „trunka“ neapibrėžtai, kad 
ir „visada“. Regis, „Trivium“ eks-
ponuojami kūriniai rodo, kad šios 
geometrijos reikalauja ir riksmo 
vaizdas, jei jis suvokiamas kaip tu-
rintis medijos, žanro, kūrybos įpro-
čių ar santykių rutinos siaubą (iš jo 
ir rėkiama) įplėšiančią galią.

pastebėjau, kad menininkus trau-
kia alchemikų tikėjimai, išguiti iš 
dabartinio techniškai patobulinto 
gyvenimo. Alchemijos simboliai – 
juodoji saulė, skarabėjas, sparnuo-
tas žirgas, auksas – tebeturi galią 
perkelti vaizduotę iš kasdieniško 
čia į nepažinųjį ten ir vėl trumpam 
užkerėti tikrovę. Tai teikia atgaivą 
protui, kaip pabuvimas skliautuo-
tame rūsyje – karščio išsekintam 
kūnui. 

Čia būtų galima daryti išvadą, 
kad menas – šių laikų alchemija, 
prarijusi fotografus, kurie bur-
dami iš sidabro ir šviesos buvo in-
dustrinės epochos alchemikai. Bet 
ši išvada per daug paprasta. Me-
nininkas, raudonu siūlu žymintis 
chaotiškų vaizdų chaotiškas jungtis, 
galbūt parodijuoja patį mėginimą 
atrasti sistemą informacijos tinkle. 
Ir šiek tiek ironizuoja meninio ty-
rimo discipliną, nes menininkų iš-
gautas žinojimas niekada netaps – ir 
neturi tapti – mokslo auksu.

M. Kri kšto pa i t yt ė s  nu ot r.

Adomas Žudys, instaliacijos fragmentas. 2021 m. A. Nar ušytės  n uotr aukos
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Panevėžio miesto dailės galerijoje 
2021 m. birželio 3 d. atidaryta Tarp-
tautinio kaulinio porceliano simpo-
ziumo paroda. Tai keliaujanti paroda, 
jau buvusi Kaune, Paveikslų gale-
rijoje, ir Janinos Monkutės-Marks 
muziejuje Kėdainiuose. Porce-
liano simpoziumai Kaune, „Jiesios“ 
porceliano fabrike, rengti nuo 1991 
metų. Kurį laiką tradicija rengti 
simpoziumus Kaune buvo nutrū-
kusi ir tik 2014 m. atgimė iš naujo. 
Žvelgiant į simpoziume sukurtus 
darbus atsiveria keistas paradok-
sas: nors Kauno porceliano paroda 
skirta vienai medžiagai, menininkų 
kūrybinės prieigos itin skirtingos. 
Nėra iš anksto suplanuotų „paro-
doms tinkamų“ kūrinių dydžių, 
menininkų laisvės pojūtis, lygia-
verčių kūrinių dialogas skatina iš 
naujo pažvelgti į, atrodytų, ribotas 
keramikos galimybes. 

Kauno porceliano simpoziumas 
vyksta kas dvejus metus, ateinantis 
2022 m. taps Kauno kultūros sosti-
nės renginių dalimi. O apie pasta-
rąjį, vykusį visuotinės pandemijos 
sąlygomis, kalbamės su organiza-
toriais: Vilniaus dailės akademijos 
doktorante Ieva Bertašiūte-Gros-
bah, VDA dėstytoju Remigijumi 
Sederevičiumi ir menininkų rezi-
dencijų „Roaja Art Lab“ Latvijoje 
organizatoriumi Mariu Grosbahu.

Porceliano simpoziumas Kaune 
vyko „Jiesios“ fabrike nuo ne-
priklausomybės pradžios 1991 
m.  iki 2006 m., jis vadintas 

„Idėja“. Ko siekėte atgaivindami 
tokį menininkų bendravimo ir 
kūrybos formatą?

Remigijus Sederevičius: Pirmą 
bandomąjį simpoziumą surengėme 
2014 metais VDA Kauno fakultete. 
Tai buvo akademinis renginys, 
skirtas studentams ir dėstytojams. 
Dabartinio simpoziumo apimtis 
ir kviečiamų dalyvių skaičius tie-
siogiai priklauso nuo finansavimo. 
Mūsų matymu, simpoziumas – tai 
kūrybinė, technologinė laborato-
rija, į kurią kviečiami skirtingų 
sričių menininkai ir mokslininkai, 
kurie kartu su simpoziumo orga-
nizatoriais ir techniniu personalu 
padeda brėžti naujas gaires kerami-
koje. Taip pat svarbus ir kaulinio 
porceliano medžiagos pažinimas, 
visuomenės edukavimas ir jaunų 
menininkų įtraukimas.

Ieva Bertašiūtė-Grosbah: Ma-
nau, turime bendrą tikslą – savo-
tiškai rodyti porcelianą kaip šiuo-
laikinę, vis dar aktualią ir įdomią 
medžiagą. Man asmeniškai labai 
svarbus apskritai darbas su me-
džiaga – rankų darbas, į kurį telpa 
prisilietimas, žinojimas ir, be abejo, 
mąstymas. Aš mieliau pati daly-
vaučiau tokiame renginyje, užuot 
jį organizavusi, bet prisidėti prie 
veiksmo tokiu būdu irgi įdomu. 

Manau, bent jau iš dalies, organi-
zuojame porceliano simpoziumą ir 

Brėžiant naujas keramikos gaires
Pokalbis su Tarptautinio kaulinio porceliano simpoziumo parodos organizatoriais

todėl, kad kiti to nedaro. Kviečiame 
menininkus, nepriklausančius ke-
ramikos meno šakai, skatiname 
dalyvius naudoti kitas, nebūtinai 
iš keramikos tradicijos kilusias 
darbo technikas.

Maris Grosbah: Keramikos sim-
poziumai tradiciškai yra tarsi laiko 
burbulas, kuriame sėdi savimi pa-
tenkinti, šlovės viršūnėje užmigę 
keliautojai. Tai, kas veikė 8–9-ajame 
dešimtmetyje, šiandien nebegalioja. 
Taip pat negalime įsitaisyti į pra-
eities „gero“ laiko prisiminimus 
ir dejuoti, kad dabar mūsų niekas 
nesupranta. Turime ieškoti naujų 
savybių, galbūt iš naujo atrasti se-
nas, kurios galėtų sužavėti. Reikia 
kalbėti šiuolaikinio meno kalba. 
Vienas iš būdų yra kviesti bendra-
darbiauti kitų sričių menininkus ir 
tyrėjus. Stengiamės, kad tai būtų 
reikšmingas ir atpažįstamas rengi-
nys ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio 
kontekste. Esame kelio pradžioje.

Kaip atrenkate dalyvius? Ti-
kėtina, kad dalyviai, ypač iš 
užsienio, nebus susipažinę su 
kauliniu porcelianu. Tad ar 
jums svarbus formalus kera-
miko išsilavinimas, laimėtos 
premijos, CV ilgis, galimybė re-
alizuoti menininko (-ės) idėjas 
Kaune? Kokius randate ats-
pirties taškus, kaip sutariate, 
kuriuos menininkus kviesite į 
simpoziumą?

R. S.: Simpoziumo branduolį 
sudaro kviestiniai menininkai ir 
konkurso būdu atrinkti dalyviai. 
Atrinkdamas menininkus galvoji 
apie tai, kokia bus bendruomenė, 
nes reikės dirbti ir gyventi drauge 
tris savaites ir dar sukurti darbus 
parodai. 

I. B.-G.: Retas kuris iš atvykstan-
čių menininkų būna susipažinęs su 
kaulinio porceliano medžiaga – juk 
ji tradiciškai naudojama tik fabriki-
nei gamybai, o meninėje kūryboje 
beveik nepažįstama. Man asme-
niškai nei laimėtos premijos, nei 
išsilavinimas neturi didelės reikš-
mės, labiau vertinu portfolio, taip 
pat menininko prisistatymą (artist 
statement), tiesa, dažnai apsvarstau 
ir galimybę realizuoti menininko 
idėjas Kaune. 

M. G.: Kviečiame menininkus, 
norinčius tyrinėti medžiagą – kau-
linį porcelianą – ir pasiryžusius 
nuoširdžiai dalyvauti simpoziume 
ne tik dirbant, eksperimentuo-
jant, ieškant, bet ir pristatant save, 
diskutuojant, bendraujant ir ben-
dradarbiaujant. Atrenkant meni-
ninkus mane mažiau domina tai, 
kas jau sukurta, daugiau tai, ką jis 
(ji) galės padaryti mūsų renginyje. 
Menininko noras ieškoti kelio į 
naują tikslą, naują pokalbį. Mano 
nuomone, nesibaiminimas dėl 
nesėkmės dažnai sukelia patirtį, 
nuotykį, proto būseną, kurią būtų 
galima apibrėžti kaip meną. 

Simpoziume įvyksta tai, ko ti-
kitės, ar tai, ko nesitikite? 

R. S.: Niekada nežinai tikslaus 
galutinio rezultato, nes simpoziu-
mas yra gyvas ir kintantis procesas, 
priklausantis nuo daugybės fakto-
rių, tokių kaip simpoziumo dalyvio 
gebėjimas mobilizuotis įgyvendinti 
kūrybinę idėją per keramikų sam-
pratai trumpą laiką, kur dažniausiai 
ir išankstinė idėja pasikeičia susi-
pažinus su kaulinio porceliano me-
džiaga ir vietiniu kontekstu. 

I. B.-G.: Čia jau tradiciškai – 
įvyksta ir tai, ko tikimės, ir tai, ko 
nesitikime. Turbūt vis dėlto daž-
niau įvyksta netikėtų dalykų: tiek 
teigiamų, tiek neigiamų. Bet tai ir 
yra įdomumas organizatoriams, nes 
kitaip turbūt tektų nuobodžiauti.

M. G.: Dažniausiai įvyksta tai, ko 
tikiuosi, – staigmena.

Atrodo, kad atvykstantys meni-
ninkai nori bendrauti ir ben-
dradarbiauti. Ar sutiktumėt?

M. G.: Norėčiau, kad simpo-
ziume bendradarbiautų daugiau 
menininkų. 

I. B.-G.: Dauguma nori bendra-
darbiauti ir bendrauti, bet ne visi. 
Manau, menininkai, važiuojantys 
į rezidencijas, simpoziumus, su-
pranta (bent jau šiais laikais), kad 
iš jų tikimasi bendravimo, o kartais 
ir bendradarbiavimo. Tik kerami-
kams, įpratusiems dirbti savo stu-
dijose, dažnai pavieniui, nebūtinai 
tai lengvai sekasi. 

Pastarasis simpoziumas vyko 
tarpkarantininiu laikotarpiu. 
Kokių iššūkių buvo rengiant 
tarptautinį renginį?

M. G.: Dėl pandemijos simpo-
ziume dalyvavo tik pusė konkurse 
atrinktų menininkų. O paraiškų 
dalyvauti simpoziume kiekis buvo 
įspūdingas. Dešimt kandidatų į vieną 
vietą iš skirtingų žemynų! Džiau-
giuosi, kad amerikietė Alison Safford 
galėjo dalyvauti nuotoliniu būdu ir 
bendradarbiauti su Uršule Baužaite.

R. S.: Šis simpoziumas pasižy-
mėjo tuo, kad negalėjai nieko iš 
anksto numatyti ir vyko nuolatinis 
kūrybinis organizacinis darbas. Iš 
kviestų užsienio dalyvių galėjo at-
vykti tik du. Nors planuotų dalyvių 
geografija apėmė visą pasaulį, at-
naujinome kvietimą menininkams 
iš Europos. Tačiau dalyviai iš Lenki-
jos atsisakė dėl koronaviruso grės-
mės, dalyvis iš Ukrainos labai norėjo, 
bet negalėjo atvažiuoti, nes uždary-
tos valstybių sienos. Simpoziumą 
atidėjome dviem mėnesiams. Ga-
lėjome padaryti taip, kaip buvome 
suplanavę, išskyrus neatvykusius da-
lyvius, ir nukentėjo edukacinė pro-
grama, nes vyko nuotoliniu būdu.

Parodoje dalyvavo autoriai iš 
Didžiosios Britanijos ir Tai-
vano, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Danijos, Latvijos ir 

Lietuvos. Užsienio dalyvių 
buvo dauguma, pradėdami 
nuo jų trumpai pristatykite da-
lyvaujančių menininkų sukur-
tus darbus.

M. G.: Elina Titanė – ypatingai daug 
keliaujanti autorė, dalyvavusi reziden-
cijose Kinijoje, Italijoje, Vokietijoje ir 
kitur. Ji dažniausiai kuria didelio for-
mato kūrinius, atskleidžiančius me-
džiagos galimybes. Dalyvaus Panevė-
žio keramikos simpoziume.

Verneris Lazdanas – į simpoziumą 
pakviestas tapytojas, žaidžiantis su 
moliu, jo kurti porceliano darbai 
papildo tapybą, tapdami inspiracija, 
modeliais tolesnei kūrybai. Tapybos 
ir porceliano jungtis netikėtai gaiviai 
praplečia tarpmedžiagines ribas. 

I. B.-G.: Wen-Hsi Harman, dirb-
dama be išeiginių, parodą papildė 
bene šešiais skirtingais darbais, jai 
ypač darė įtaką vietos pajauta. Daug 
vaikščiodama po miestą ji sukūrė 
darbus, turinčius ryšį su Kaunu. 
Laisvai jungė medžiagas – porce-
lianą, plastmasę, gipsą. Galiausiai 
matome jos sudėliotus atvirus pei-
zažus. Martinas Harmanas, kom-
ponuodamas rastus daiktus, derino 
juos su minimalistine stilistika lieto, 
spalvoto porceliano plokštėmis.

Alison Safford kūrė kartu su Ur-
šule Baužaite, jos bendravo per 
atstumą. Autorės yra artimos savo 
požiūriais keldamos ekologijos 
klausimus, svarstydamos, kaip ir 
kodėl žmonės žaloja savo planetą. 
Instaliacija atsirado stebint sąvar-
tynų ir anglių kalvų formas. Vi-
deoprojekcijoje panaudoti vaizdai 
yra tiek iš sąvartynų, tiek iš anglių 

kasyklų, žvelgiant į ėmimo iš Že-
mės ir dėjimo į ją ciklus. Šiuo darbu 
žvelgiama į Žemės žaizdas, kurias 
kuria vartotojiška visuomenė. Ins-
taliacija atspindi dabartį, nuotolinį 
darbą. Manau, tai dviejų lygiaverčių 
autorių kūrinys, atsiradęs iš dialogo. 

Birgitte Christens, kurdama ins-
taliacijas iš mažų pasikartojančių 
objektų, padengia didelius sienų plo-
tus, jos darbas „Tvaraus maisto var-
tojimas“ eksponuotas Kaune ir Kė-
dainiuose, tai tarsi pasaulio maisto 
žemėlapis. Gaila, bet Panevėžyje 
eksponuojami mažesni jos darbai.

R. S.: Eglė Einikytė-Narkevičienė, 
tikėtina, šiuo metu yra daugiausiai 
tarptautiniais apdovanojimais įver-
tinta Lietuvos keramikė. Jos pasi-
rinktoms idėjoms įgyvendinti itin 
tiko neglazūruotas porcelianas. 
Dirbant su šia jautria medžiaga 
matosi darbų profesionalumas, 
kruopštus atlikimas.

Audrius Janušonis, interpretuo-
damas tvarumą, simpoziumo temą, 
atliejo Franko Zappos portretus 
iš prieš 15 metų pasidarytų formų. 
Šiandieniniame kontekste Audriaus 
darbai pasirodo neįtikėtinai aktua-
lūs. Taip pat simpoziumo metu su-
kūrė 3D spausdintus agurkus „Sim-
niškis 1“ ir „Simniškis 2“, tai jo paties 
išauginta daržovė, kurią meninin-
kas skenavo ir perkėlė į ilgalaikę 
medžiagą – porcelianą. O prototi-
pui naudotas agurkas mumifikavosi, 
taigi galima sakyti, kad procesas dar 
nesibaigė. Teks laukti 15 metų, kad 
pamatytume rezultatą (juokiasi).

Parengė Rokas Dovydėnas

 Audrius Janušonis, „Mamos“. 2021 m.

Wen-Hsi Harman, „Tvarumo peizažas“. 2021 m. Ren gėjų  n uotr aukos
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K i n a s

Birželio 17–27 d. „Skalvijos“ kino 
centre bus rodoma filmų programa 

„Višegradas. Naujosios bangos maiš-
tininkai“. Ji skirta Lenkijos pirmi-
ninkavimui Višegrado grupei. Pro-
gramą inicijavo Lenkijos institutas, 
bendradarbiaudamas su Čekijos, 
Slovakijos ir Vengrijos ambasa-
domis. Filmai primins vieną svar-
biausių praėjusio amžiaus kino ju-
dėjimų, neatpažįstamai pakeitusį 
kiną, iš uždarų paviljonų išvedusį 
jį į gatves ir atradusį naujus hero-
jus. Prancūzų Naujosios bangos se-
kėjų nereikėjo ilgai laukti. Įvairių 
šalių kinematografininkai ėmė sa-
vaip plėtoti Jeano-Luco Godard’o, 
François Truffaut, Agnès Varda ir 
Alaino Resnais idėjas. Šios progra-
mos filmai perteikia ir 7-ojo dešimtme-
čio revoliucijų dvasią bei idėjas, ir 
nacionalinių kinematografijų išplė-
totas Naujosios bangos idėjas.  

Su čekoslovakų Naująja banga 
siejama 7-ojo dešimtmečio pra-
džioje pradėjusi kurti režisierių ir 
scenaristų karta – ir pas mus ge-
rai žinomi Milošo Formano, Ve-
ros Chytilovos, Ivano Passero, Jiri 
Menzelio, Jano Nemeco vardai. Jų 
filmams būdingi ilgi ir dažnai im-
provizuoti dialogai, absurdiškas 
arba juodasis humoras ir nepro-
fesionalūs aktoriai. Jauni filmų 
herojai patiria meilės nuotykius, 
maištauja prieš tėvų melą, o filmų 
autoriai – dažnai ir prieš vyresniųjų 
kolegų pastangas pagražinti skur-
džią socialistinę tikrovę. Maištas 
prieš tėvus – mėgstamas Naujosios 
bangos motyvas abiejose geležinės 
uždangos pusėse, bet sovietų bloko 
pusėje nepasitikėjimas tėvais turėjo 
ir politinį atspalvį, juk jų konfor-
mizmą, prisitaikymą suformavo 
stalinizmo epocha.

Čekoslovakų Naujosios bangos 
pradininku tapo slovakas Štefanas 
Uheris (1930–1993). Slovakų kinas 
ir tada, ir dabar pasaulyje menkai 
žinomas, todėl ir režisierius nesu-
laukė tokio dėmesio, kokio yra ver-
tas. 1962-aisiais sukurtas Uherio fil-
mas „Saulė tinkle“ („Slnko v sieti“) 
demonstratyviai atsiribojo nuo slo-
vakų kino tradicijos, kuriai, regis, 
iki šiol būdingas folklorizmas ir 
akademiškumas. Uheris pasirinko 
herojus, kuriems anksčiau nebūtų 
buvę leista įžengti į nacionalinį 
kiną: Fajolo ir Bela yra labai jauni, 
besiblaškantys tikrovėje, ciniški, 
nelabai suvokiantys savo jausmus 
ir įsipainioję į toksišką ryšį. 

Režisierius rodo, kaip pradeda 
rastis herojų tapatybė. Tai sudėtin-
gas procesas ir jį pabrėžia fragmen-
tiška naracija: Uheris atsisako klasi-
kinių pasakojimo taisyklių, naudoja 
vidinį monologą, filme daug sugrį-
žimo į praeitį epizodų, sustabdytų 
kadrų, „subjektyvi“ atmosfera ir 
avangardiškas garso takelis. Trum-
pai tariant – tai, kas per kelis de-
šimtmečius spėjo tapti autorinio 
kino banalybėmis. Bet pasirodymo 

Prisiminimai ir tapatybės
„Višegradas. Naujosios bangos maištininkai“

metais „Saulė tinkle“ atrodė neįti-
kėtinai autentiškas ir poetiškas fil-
mas, o tą autentiškumą dar paryš-
kino neprofesionalūs aktoriai, kurie 
ekrane elgėsi ir kalbėjo taip, kaip ir 
jų bendraamžiai. Ir dabar didžiau-
sią įspūdį daro „Saulės tinkle“ pa-
radokumentiškumas, o ne įkyroka 
saulės simbolika. Kita vertus, sau-
lės užtemimo laukimas ir sukuria 
poetišką filmo nuotaiką. Kinotyri-
ninkas Janas Žalmanas yra sakęs, 
kad filme viskas yra metafora, net 
tai, kad Fajolui septyniolika – tiek, 
kiek po karo atkurtai Čekoslovaki-
jai. Tai, kad Uheris nesudėliojo visų 
akcentų, kad „Saulė tinkle“ – dvi-
prasmiškas filmas, leido jį traktuoti 
ir kaip užšifruotą politinį manifestą.

Didžiausią smūgį čekoslovakų 
Naujosios bangos raidai kirto 
1968-ųjų Varšuvos bloko kariuome-
nių invazija, privertusi vienus kū-
rėjus bėgti iš šalies, iš kitų atėmusi 
teisę dirbti kine. Bet Milošo For-
mano (1932–2018) emigraciją, regis, 
paskubino ir įsiutinęs valdžią filmas 

„Gaisrininkų balius“ („Hori, ma pa-
nienko“, 1967). Filmo nepamėgo ir 
čekoslovakų žiūrovai, o prodiuseris 
Carlo Ponti net pareikalavo grąžinti 
pinigus, esą solidarizuodamasis su 
filmo įžeistais žmonėmis. Forma-
nas viešai atsiprašė ugniagesių, o 

„Gaisrininkų balių“ išgelbėjo pran-
cūzų prodiuseris ir režisierius Clau-
de’as Berri bei Truffaut, nusipirkę iš 
Ponti rodymo Vakaruose teises. Fil-
mas sulaukė „Oskaro“ nominacijos 
ir atvėrė Formanui Holivudo duris. 
Beje, Lietuvoje „Gaisrininkų balius“ 

kilo atsitiktinai, kai filmuodamas 
kitą filmą pateko į gaisrininkų balių.

„Gaisrininkų baliuje“ Formanas 
atsisakė profesionalių aktorių, o 
vietoj atskiro personažo pasirinko 
kolektyvinį. Tai jam padėjo parodyti 
nacionalinį charakterį, čekų men-
talitetą, bet supykdė ne tik valdžią. 
Tačiau negalima sakyti, kad For-
manas norėjo išjuokti tautiečius: jo 
filmas kalba apie žmogiškąjį kvai-
lumą, godumą, smulkmeniškumą, 
apie iš pirmo žvilgsnio menkus blo-
gio simptomus, kurie gali atvesti ir 
prie didelio blogio.

Naujosios bangos kino bruožų 
galima pamatyti jau 1958 m. Ta-
deuszo Konwickio sukurtoje „Pa-
skutinėje  vasaros dienoje“ („Ostatni 
dzień lata“), Andrzejaus Wajdos 

„Nekaltuose burtininkuose“ („Nie-
winni czarodzieje“, 1960) ar Ro-
mano Polanskio filme „Peilis van-
denyje“ („Nóż w wodzie“, 1961), bet 
lenkų Naujosios bangos pradininku 
vis dėlto reikia vadinti Jerzy Skoli-
mowskį (g. 1938), parašiusį pasta-
rųjų dviejų filmų scenarijus, tiks-
liau, Skolimowskio trilogiją, kurios 
herojumi tapo režisieriaus alter ego 
Adamas Leščycas. 

Poetas, lenkų džiazo entuziastas 
dar jo pogrindžio laikais, amžinas 
nepritapėlis ir maištininkas Sko-
limowskis pirmąjį trilogijos filmą 

„Aprašymas“ („Rysopis“, 1964) su-
dėliojo iš kelių etiudų, kuriuos su-
kūrė studijuodamas Lodzės kino 
mokykloje. Filmas rodo vieną 
Adamo Leščyco dieną: herojus meta 
ichtiologijos studijas, išsiskiria su 

kažkur arti savęs / Bet koks tas ats-
tumas? / Ar jį galima išmatuoti pri-
silietimu, / ar šviesmečiais?“ Leščy-
cas matuojasi vis naujas kaukes ir nė 
su viena negali susitapatinti.

Paskutiniame trilogijos filme 
„Barjeras“ („Bariera“, 1966), kuris 
ir rodomas Višegrado programoje, 
Skolimowskiui buvo neleista vai-
dinti – šįkart jau bevardį herojų 
įkūnijo Janas Nowickis. Tai labiau 
psichologinė drama, nes herojus 
bando nugalėti nuo realybės jį 
skiriančius amžiaus, pinigų, senų 
kultų, konvencijų ir hierarchijos 
barjerus, bet tai ir jaunosios kar-
tos nuotaikų bei savimonės analizė. 
Kartu – ir Skolimowskio diskusija 
su lenkų martirologijos tradicija: 
Leščycas maištauja prieš postulatą, 
kad būtina aukotis tautai, jį supa 
groteskiški karo veteranai, bet 
jis negali išsiskirti su tėvo kardu, 
tarsi ilgėdamasis jo kartos žygdar-
bių. Poetinė „Barjero“ tikrovė pilna 
simbolių ir metaforų, ją pripildo 
Krzysztofo Komedos specialiai fil-
mui sukurta muzika. 

Straipsnyje „Ieškant savo tapaty-
bės. Ankstyvųjų Jerzy Skolimows-
kio filmų fenomenas“ Mariuszas 
Dzięglewskis rašė, kad jų forma – 
koliažas, ranka, dažniausiai žmo-
gaus akių lygyje filmuoti kadrai, er-
dvės kūrimas, pasirenkant Kafkos 
labirinto pavyzdį, labai išraiškingas 
antrasis planas – funkcionuoja iki 
šiol, ir labai skirtinguose filmuose, 
kad ir Emiro Kusturicos ar Larso 
von Triero, o trilogijoje rodytos 
kartos pažiūros visai nepaseno ir 
ne vienas šiuolaikinis jaunuolis at-
pažins save, žvelgdamas į Adamą 
Leščycą lyg į veidrodį. 

Šiemet mirusi kinotyrininkė 
Alicja Helman teigė, kad debiuti-
nis Skolimowskio filmas išprana-
šavo naują šiuolaikinio kino modelį. 
Tas naujasis kinas – tai autorinis 
pasisakymas, jis beveik intymus, 
gimęs iš subjektyvaus žvilgsnio į 
pasaulį, rodo žmogų, kurio vaizdą 
filtruoja subtilus kūrėjo jautrumas 
ir jo plastinė vaizduotė. Šis apibū-
dinimas tinka ir ankstyvajai vengrų 
režisieriaus Istváno Szabó (g. 1938) 
kūrybai, nors pripažinimo pasau-
lyje režisierius sulaukė kaip tradi-
cinės kino kalbos, Lietuvoje gerai 

žinomos trilogijos „Mefistas“ (1981, 
„Oskaro“ apdovanojimas), „Pulki-
ninkas Redlis“ (1984), „Hanusenas“ 
(1988) autorius.

Vengrijoje Naujosios bangos ju-
dėjimas nesusiformavo dėl kelių 
priežasčių: kūrėjai nejautė porei-
kio integruotis pagal kartas, taip pat 
nesukūrė susivienijimų, kurie būtų 
jungę, remiantis bendromis esteti-
nėmis ar programinėmis nuostato-
mis. Tačiau kino modernizmo įtaka 
Vengrijoje buvo tikrai didelė ir bū-
tent Szabó buvo arčiausiai pran-
cūzų Naujosios bangos stiliaus, tai 
akivaizdu jau iš kino mokykloje 
jo kurtų filmų. Artimiausias jam 
buvo François Truffaut. Savotišką 
pagarbos duoklę prancūzų Naujajai 
bangai Szabó atidavė pilnametra-
žiame debiutiniame filme „Svajo-
nių amžius“ („Almodozaoh kora“, 
1964), kai pro filmo herojus judrioje 
Budapešto gatvėje praeina žmonės 
su Truffaut filmo „400 smūgių“ 
reklama. Po to sukurtuose autobi-
ografiniame filme „Tėvas“ („Apa“, 
1966) ir „Filme apie meilę“ („Sze-
relmesfilm“, 1970) ryški originali 
režisieriaus poetika, besiremianti 
koliažu, kuriame susipina kino kro-
nika ir subjektyvios vizijos, o asme-
niški prisiminimai ar fantazijos – su 
istoriniais įvykiais. Szabó visada 
domino istorijos poveikis žmogui, 
tai, kaip ji formuoja asmenybę. Kad 
ir kokie subjektyvūs būtų jo filmai, 
Szabó pasakojamų istorijų pagrin-
das – realybė.

„Filmas apie meilę“ sulieja praeitį 
ir ateitį, tai, kas buvo iš tikrųjų ir kas – 
tik fantazijose ar sapnuose. Filmo 
herojus Jančis (András Bálint) nu-
sprendžia aplankyti merginą Katą, 
su kuria išsiskyrė prieš dešimt metų, 
ir sėda į traukinį, važiuojantį į Pary-
žių. Jančio prisiminimuose susilieja 
karo ir 1956-ųjų sukilimo prisimini-
mai – Kata pabėgo į užsienį nuo rusų 
kariuomenės. „Filmas apie meilę“ – tai 
lyg bandymas montuoti ne herojaus 
atmintyje iškylančius įvykius, o jo 
minčių, sąmonės srautą, kai vieno-
dai svarbūs prisiminimai apie mo-
kyklinę lentą, stalinizmo pabaigą ar 
pirmąją meilę. Tik meilės prisimi-
nimai visada stipresni. 

Parengė Ž. P.

pasirodė tik po kelių dešimtmečių, 
jau „perestroikos“ metais. 

„Gaisrininkų balius“ nukelia į 
provincijos miestelį, kur gaisrinin-
kai nori pažymėti netrukus išeisian-
čio į pensiją savo vadovo jubiliejų. 
Geriausia pagerbimo forma jiems 
atrodo balius su šokiais, gražuolės 
rinkimais ir loterija. Tačiau vyks-
tant šventei į paviršių iškyla antipa-
tijos, loterijos prizai pavagiami, o 
grožio konkursas virsta kandidačių 
gaudynėmis. Užtat alkoholis liejasi 
laisvai, ir kai iš tikrųjų kils gaisras, 
jo pasekmės bus skaudžios. Forma-
nas yra sakęs, kad filmo sumanymas 

mergina ir traukiniu važiuoja į ka-
rinę tarnybą. Sukurtas natūraliuose 
interjeruose ir pleneruose filmas 
tapo lenkų autorinio kino mani-
festu. Leščycą vaidinantis Skoli-
mowskis ne tik atsuko kamerą į 
save, bet ir atsisakė tada lenkų kine 
dominavusių estetinių konvencijų: 
filmo forma tampa herojaus supra-
timo raktu. 

Antroji dalis „Valkoveris“ („Wal-
kover“, 1965) rodo Leščycą, jau grį-
žusį iš kariuomenės, bet vis taip pat 
nepasitikintį ateitimi ir fasadine 
tikrove. Tą būseną nusako ir Sko-
limowskio eilėraščio eilutės: „Esu 

„Saulė tinkle“

„Gaisrininkų balius“
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Živilė Pipinytė 

Agnieszkos Holland filmų pagrindu 
dažnai tampa realių žmonių isto-
rijos. Jos komplikuotos, o filmų 
veikėjus sunku apibūdinti vienu 
žodžiu, nes tai daugiabriaunės as-
menybės. Didžioji istorija verčia 
personažus rinktis, kurioje pusėje 
būti, bet kartais pasirinkimo tiesiog 
nėra – reikia išgyventi arba padėti 
išgyventi kitiems. Toks buvo filmo 

„Europa Europa“ (1990) herojus – 
paauglys Solomonas Perelas, ku-
riam pavyko išgyventi net „Hi-
tlerjugend“ mokykloje, ar filmo 

„Tamsoje“ (2011) veikėjas – smulkus 
Lvovo nusikaltėlis Leopoldas Socha, 
karo metais kanalizacijos kanaluose 
slėpęs žydus. Holland atsargiai žiūri 
į didvyrius, nes gerai žino heroizmo 
kainą. Todėl filmuose kalba ne apie 
didvyriškumą, o apie tai, kiek kai-
nuoja pasirinkimas kalbėti tiesą net 
tada, kai jos niekas nenori girdėti. 
Čia glūdi ir filmo „Pilietis Džounsas“ 
(2019) veikėjo žurnalisto Garretho 
Joneso žygdarbis – kalbėti apie 
holodomorą, apie kurį niekas ne-
nori žinoti, nes visiems daug pato-
giau nematyti Stalino nusikaltimų. 
Tuo tragiškas ir serialo „Degantis 

krūmas“ (2013) veikėjo Jano Palacho 
likimas. Čekijoje kurtas Agnieszkos 
Holland filmas „Šarlatanas“ (Čekija, 
Lenkija, Slovakija, Airija, 2020) pra-
tęsia režisierės apmąstymus apie 
žmones istorijos kryžkelėse. 

Dažnai atsiverčiu 2019 m. reži-
sierės pokalbį su istoriku Piotru 
Witeku. Paklausta, kodėl kūryboje 
imasi istorinių temų, Holland at-
sakė: „Tai sudėtingas klausimas. 
Man istorija nėra kažkas, kas lio-
vėsi egzistuoti, kas nėra dabarties 
dalis. Nesu istorikė, nestudijuoju 
istorijos ir jei mane itin sudomina 
koks nors istorinis įvykis ar veikėjas, 
vadinasi, jaučiu, kad esu jų amži-
ninkė. Tad istorijoje mane domina 
tai, kas komunikuoja su mano da-
bartine patirtimi, su manimi kaip 
kūrėja, kaip žmogumi, kaip piliete 
ir kas kelia klausimus, į kuriuos, re-
gis, dabartis dar neatsakė ir kuriuos 
reikia nepaliaujamai aktualizuoti.“

„Šarlatano“ herojus – taip pat 
realus asmuo. Čekijoje legenda ta-
pęs Janas Mikolášekas garsėjo ir 
už savo šalies ribų. Jis gydė žo-
lėmis, ligas diagnozuodavo ana-
lizuodamas paciento šlapimą ir, 
matyt, tikrai turėjo ypatingą ir 
logiškai nepaaiškinamą talentą. 
1959 m. Mikolášekas buvo nuteistas 

už prasimanytus nusikaltimus, jo 
didelis turtas konfiskuotas. Išėjęs 
iš kalėjimo jau nieko nebegydė ir 
tyliai užgeso, radęs prieglaudą bu-
vusio kolegos namuose. Holland 
filmo struktūra paprasta: kalėjime 
Mikolášekas (puikus Ivanas Troja-
nas) prisimena svarbius savo gyve-
nimo epizodus: Pirmojo pasaulinio 
karo metais patirtą siaubą, susiti-
kimą su garsia žolininke, iškilimą 
ir pripažinimą, meilę gražuoliui 
vedusiam asistentui, išbandymus 
gestape Antrojo pasaulinio karo 
metais ir begalines išsigelbėjimo 
nuo ligų laukiančias žmonių eiles 
prie namų vartų. Diena po dienos. 
Visą gyvenimą. 

Holland ir scenaristas Marekas 
Epsteinas neidealizuoja savo perso-
nažo. Mikolášekas gali būti žiaurus. 
Scena, kai jaunas herojus daužo ką 
tik atvestus kačiukus, tikrai iškal-
binga. Bet kartu Mikolášekas gali 
būti apsėstas minties padėti žmo-
nėms, nesvarbu, už atlygį ar be jo. 
Gal tada jis jaučiasi priartėjęs prie 
Dievo, o gal tik nori įrodyti sau, kad 
nėra šarlatanas? Mikolášekas gydo 
ir galinguosius, ir vargšus, ir tar-
pukario valdininkus, ir nacius bei 
komunistus. Ar jį galima vadinti 
konformistu? Ar tai tik išgyvenimo 

Labai šiuolaikinis herojus 
Nauji filmai – „Šarlatanas“

instinktas, kurį „aktyvuoja“ visos 
totalitarinės valdžios? Ar instink-
tas verčia jį griauti asistento šeimos 
ryšius, ar tikra, aistringa ir besąly-
giška meilė? Suartėjimo su asistentu 
sceną miške operatorius Martinas 
Strba rodo taip, lyg abu persona-
žai staiga būtų atsidūrę mitiniame 
rojuje. Taip, Mikolášekas sukūrė 
savo pasaulį, į kurį įsileisdavo tik 
išrinktuosius, bet paaiškėjo, kad ir 
tą pasaulį lengva sugriauti. 

Interpretuoti „Šarlataną“ galima 
įvairiai. Tai filmas apie nestandar-
tinės asmenybės santykius su laiku 
ir istorija. Ir talentingo žmogaus 
drama, ir pasakojimas apie pasaulį, 

kuriame jam teko gyventi. „Uždraus-
tos“ meilės istorija. Pasakojimas apie 
žmogų, kuriame keistai sugyvena 
tamsa ir gėris, noras padėti ir tuš-
tybė. Tačiau man išeities taškas būtų 
Holland teiginys, kad nacionalizmas 
visada stengiasi supaprastinti istoriją. 
Tai akivaizdu ne tik Lenkijoje, bet ir 
pas mus, kur pastaraisiais metais in-
tensyviai kuriamas didvyrių kultas. 
Pasakodama apie Mikolášeką Hol-
land sako, kad istorija visada daug 
sudėtingesnė ir nepaklūsta norin-
tiems ją privatizuoti. Nes ji niekad 
nesibaigia.

7md inf.

„Šarlatanas“

Paskelbta oficiali Kanų 
kino festivalio programa 
Birželio 3 d. Kanų kino festivalio va-
dovai Pierre’as Lescure’as ir Thierry 
Frémaux paskelbė oficialią kino fes-
tivalio programą. 74-ąjį festivalį ati-
darys Leos Caraxo filmas „Anetė“ 
(„Annette“). Tai pirmas režisieriaus 
filmas anglų kalba ir pirmas, sukur-
tas po devynerių metų pertraukos. 
Jo herojai – pora (Marion Cotillard 
ir Adamas Driveris), kuriai gimsta 
ypatingų sugebėjimų turinti duktė. 

„Anetė“ – miuziklas, jo scenarijų ir 
muziką parašė grupė „Sparks“.

Pagrindiniame konkurse daug 
garsių vardų, „Auksinės palmės 
šakelės“ savininkų ir ilgokai lauktų 
filmų. Ilgai atidėlioto Paulo Ver-
hoeveno filmo „Benedetta“ veiks-
mas nukels į XVII a. vienuolyną ir 
pasakos apie religinių ir erotinių 
vaizdinių kankinamą vienuolę, ku-
rią suvaidino Virginie Efira. Mios 
Hansen-Løve „Bergmano salos“ 
(„Bergman Island“) veikėjai – kino 
scenaristų sutuoktinių pora, atvy-
kusi dirbti į salą, kurioje gyveno ir 
kūrė Ingmaras Bergmanas. Jacqu-
es’o Audiard’o „Olimpiadų“ („Les 
Olympiades“) herojai – vaikinas ir 
trys merginos, kurių draugystė pa-
mažu virsta meile. Apichatpongo 
Weerasethakulo „Memoria“ – pir-
mas filmas, režisieriaus kurtas ne 
Tailande, o Kolumbijoje. Pagrin-
dinį vaidmenį atlieka Tilda Swin-
ton, kurios herojė pradeda gilintis 
į keistus garsus. Asgharo Farhadi 

Kronika

„Didvyrio“ („Un Heros“) siuže-
tas – vis dar paslaptis. Kirillo Sere-
brennikovo filmas „Petrovai gripe“ 
(„Petrovy v grippe“) – vieno origi-
naliausių pastarųjų metų rusų ro-
manų, kurį parašė Aleksejus Salni-
kovas, ekranizacija. Jis perkelia į šių 
dienų Jekaterinburgą, kur siautėja 
ne tik gripo epidemija, bet ir tam-
siosios jėgos. Suomio Juho Kuos-
maneno filmas „Kupė Nr. 6“ („Hytti 
Nro.6“) – apie suomių studentę, kuri 
traukinyje Maskva–Murmanskas 
sutinka rusų šachtininką. Prie 
bendros filmo gamybos prisidėjo 
ir Estija. Šiemet Berlyne Didžiuoju 
žiuri prizu – „Sidabriniu lokiu“ – už 
filmą „Fortūnos ratas ir fantazijos“ 
apdovanotas Ryusuke Hamaguchi 
Kanų konkurse parodys filmą „Vai-
ruok mano automobilį“ („Drive my 
car“), sukurtą pagal Haruki Mura-
kami prozą. Weso Andersono „The 
French Dispatch“ pasakos apie iš-
galvoto dienraščio redakciją 6-ojo 
dešimtmečio Prancūzijoje. Nau-
jus filmus pristatys Ildikó Enyedi, 

Nanni Moretti, François Ozonas, 
Justinas Kurzelas, Nadavas Lapidas, 
Bruno Dumont’as. Iš viso pagrin-
diniame konkurse bus parodyti 24 
filmai. Šio konkurso žiuri vadovaus 
režisierius Spike’as Lee. 

„Ypatingo žvilgsnio“ programoje – 
18 filmų, iš jų net šeši debiutiniai, ir 
geografija įvairesnė: tarp atrinktųjų 
filmai iš Haičio, Islandijos, Turki-
jos, Bulgarijos, Kinijos, Norvegijos. 
Šioje programoje atsidūrė ir tipiškas 

„pandemiškas“, per 25 dienas nufil-
muotas Aleksejaus Germano jaun. 
filmas „Byla“ („Delo“). Jo herojus 
yra korumpuotos valdžios perse-
kiojamas ir namų arešto sąlygomis 
įkalintas dėstytojas, kurį suvaidino 
Merabas Ninidzė, – vaidmuo para-
šytas specialiai jam. 

„Ypatingas žvilgsnis“ pristatys 
ir Aleksandro Sokurovo mokinės 
Kiros Kovalenko filmą „Atgniau-
žiant kumščius“ („Razžimaja ku-
laki“) – Williamo Faulknerio „Pa-
laikų išniekintojo“ įkvėptą dramą 
apie laisvę. Filmo veiksmas nukels 

į Šiaurės Osetiją, mažą angliaka-
sių miestelį, ir pasakos apie tra-
giškus įvykius išgyvenusią šeimą. 
Prieš kelerius metus Kanai atrado 
kitą Sokurovo mokinį Kantemirą 
Balagovą („Ankštumas“, „Ilgšė“), 
tad ir Kovalenko filmas – tarp 
laukiamiausių.

Programoje „Kanų premjeros“ 
bus parodytas režisūros srityje 
debiutuojančios Charlotte Gains-
bourg filmas „Charlotte apie Jane“ 
(„Jane par Charlotte“), pasakojan-
tis apie aktorės motiną Jane Birkin. 
Šioje programoje – ir naujas šiemet 
Berlyno konkurse taip pat premjerą 
pristačiusio Hong Sang-soo fil-
mas, Mathieu Amalrico, Kornélio 
Mundruczo, Arnaud Desplechino, 
Andreos Arnold, Oliverio Stone’o 
filmai. „Specialiųjų seansų“ progra-
moje – penki filmai, tarp jų ir Serge-
jaus Loznicos „Babij Jaras“ („Babij 
Jar. Kontekst“). Šįkart režisierius 
atstovaus Ukrainai. Naujasis filmas 
sumontuotas iš Antrojo pasaulinio 
kino kronikos. Loznica ne vienus 

metus rengiasi kurti ir vaidybinį 
filmą apie žydų žudynes Babij Jare 
netoli Kijevo.

Atidarymo ceremonijos, kuri 
vyks liepos 6-ąją, garbės viešniai 
amerikiečių aktorei, režisierei ir 
prodiuserei Jody Foster bus įteikta 
festivalio garbės „Auksinė palmės 
šakelė“. Šį garbingą apdovanojimą 
skirtingais metais yra pelnę Jeanne 
Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane 
Fonda, Jeanas-Paulis Belmondo, 
Manoelis de Oliveira, Jeanas-Pier-
re’as Léaud, Agnès Varda ir Alainas 
Delonas. Pirmąkart Kanų raudo-
nuoju kilimu aktorė žengė 1976-ųjų 
gegužę, būdama trylikos, – Martino 
Scorsese’s filmas „Taksistas“ tada 
gavo „Auksinę palmės šakelę“. Pa-
sak festivalio organizatorių, Foster 
apdovanota „už nuostabią meninę 
kelionę ir už išskirtinę asmenybę, 
kuklią, bet stipriai angažuotą į kai 
kurias svarbiausias mūsų laikų 
problemas“.

„Kupė Nr. 6“ „Anetė“
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Rašytojų biografijos kartais domina 
labiau nei jų knygos, gal todėl ne 
vienas literatūros klasikas rinkosi 
anonimiškumą. Seserys Charlotte, 
Emily ir Anne Brontë taip pat il-
gai dangstėsi pseudonimais. Apie 
jų gyvenimą žinoma nedaug, be-
veik visos seserų knygos išgarsėjo 
jau po jų mirties. Dabar be seserų 
Brontë būtų sunku įsivaizduoti ne 
tik pasaulinę literatūrą, bet ir kiną. 
Sally Wainwright televizijos filmas 

„Vaikščioti nemačiomis“ („LRT 
Plius“, šįvakar, 11 d. 21 val.) rodo 
jų buitį ir kasdienybę, sudėtingus 
seserų ir brolio Patricko Branwello 
santykius. Tai jis nutapė garsųjį se-
serų portretą ir turėjo tapti poetu, 
bet buvo priklausomas nuo alko-
holio ir opiatų, nugrimzdęs į skolas. 

„Vaikščioti nemačiomis“ – tai filmas 
ir apie kūrybą, kuri, kaip žinote, gali 
rastis bet kur.

Apie tai ir Jimo Jarmuscho „Pa-
tersonas“ („LRT Plius“, 17 d. 
21.30). Šis filmas sutaiko su gyve-
nimu ir gali tapti ritualu – žiūriu 
jį gana reguliariai. Filmo herojaus 
Patersono (Adam Driver) gyveni-
mas taip pat primena ritualą. Jis ke-
liasi po šešių, pusryčiauja, susipa-
kuoja priešpiečius ir eina į darbą. 
Prieš įjungdamas autobuso variklį, 
kartais rašo eilėraštį, kartais pasi-
kalba su pamainos viršininku. Šis 
mėgsta paaimanuoti ir pasiskųsti 

Tarp ritualų
Krėsle prie televizoriaus

šeima. Vežiodamas keleivius Pater-
sonas įsiklauso į jų pokalbius, o grį-
žęs namo pas savo merginą Laurą 
(Golshifteh Farahani) pasakoja apie 
dieną, išveda pasivaikščioti šunį ir 
užtrunka bare. Prieš užmigdamas 
girdi, kad jo kvapas yra malonus. 
Ir taip diena po dienos. Regis, jo-
kia jėga negali priversti Patersono 
išsukti iš pasirinkto kelio. Jis net ne-
nori pasidalyti su kitais savo kūryba 
ir laiko sąsiuvinius stalčiaus dugne. 

Jarmuschas nori mums pasakyti, 
kokia kilni gali būti tokia egzisten-
cija. Ir tokia kūryba. Režisierius 
pasinaudojo poeto ir eseisto Rono 
Padgetto tekstais, apdainuojančiais 
banalią kasdienybę, ir kartu filme 
rodo tų įprastų, mažų dalykų grožį, 
juose slypinčią poeziją, kurią mato 
Patersonas ir perkelia į savo eiles. 
Regis, pandemija taip pat privertė 
gyventi kasdieniais ritualais. Tik 
kad juose vis mažiau kūrybos. 

Ko gero, baigėsi laikai, kai ki-
nas rodė paprastus žmones, dabar 
kiekvienas turi neurozių ar skeletų 
spintose. Todėl bus smagu prisi-
minti 1980 m. pasirodžiusį Jonat-
hano Demme filmą „Melvinas ir Ho-
vardas“ („LRT Plius“, 12 d. 21 val.). 
Jo herojus Melvinas (Paul Le Mat) 
kartą grįždamas namo pavėžėja pa-
kelėje rastą susižeidusį motocikli-
ninką Hovardą (Jason Robards). 
Jie abu kelyje net sudainuoja savo 

mėgstamas dainas. Melvinas – do-
ras žmogus, bet jam vis nesiseka: 
žmona jį vadina nevykėliu ir pa-
lieka, o pinigai ištirpsta bematant. 
Kai Melvinas sužinos, kad garsusis 
ekscentrikas milijonierius Howar-
das Hughesas (beje, Martino Scor-
sese’s „Aviatoriaus“ ir dar kelių 
filmų herojus) mirdamas jam pa-
liko 156 milijonus, ne iškart prisi-
mins jų susitikimą. 

Filmo pagrindas – tikra istorija, 
Melvinas Dummeris trumpam pa-
sirodo filme, o „Melvinas ir Hovar-
das“ pelnė du „Oskarus“. Tiesą sa-
kant, jį žiūrint sunku patikėti, kad 
garsiausiu Demme filmu tapo po 
dešimties metų sukurtas „Avinėlių 
tylėjimas“.

Sergejus Loznica jau ne vienus 
metus nuosekliai kuria filmus iš se-
nos sovietinės kronikos. „Procesas“ 
rodė vieną pirmųjų viešų, teatro 
spektaklį primenančių teismo pro-
cesų, kai teisiamaisiais tapo „liau-
dies priešai“, „Įvykis“ – tris lemtin-
gas 1991-ųjų rugpjūčio pučo dienas 
tuometiniame Leningrade, kai pa-
prasti žmonės išėjo į gatves, kad 
apgintų demokratiją ir Gorbačiovą, 
sukrečianti „Blokada“ privertė kitaip 
pamatyti Leningrado tragediją An-
trojo pasaulinio karo metais. Loz-
nicos laiko rekonstrukcijos visada 
tikslios, bet kartu simboliškos, nes 
tai ir jo būdas kalbėti apie dabartį. 

Prieš porą metų pasirodžiusios 
„Valstybinės laidotuvės“ („LRT 
Plius“, 14 d. 23.35; 23.20 – pokal-
bis su režisieriumi) rodo unika-
lią, anksčiau nerodytą kroniką. Ji 
filmuota 1953 m. kovo 6–19 dieno-
mis visoje SSRS ir rodo atsisveiki-
nimą su Stalinu. Režisierius atsisakė 
savo komentarų, kurie kartais visai 
praverstų, nes juk ne visi žino, kaip 
atrodė Lavrentijus Berija, Viačesla-
vas Molotovas ir kiti sovietų vadai, 
bet Loznicai labai svarbus formos 
grynumas. Todėl fone skamba gar-
sių poetų eilės, klasikinė muzika ir 
iškilmingos kalbos. Režisierius tarsi 
pro didinamąjį stiklą žiūri į sovietų 
ritualus ir paprastus žmones, kurie 
rauda ir alpsta prie Stalino karsto ar 

kur nors toli nuo Maskvos. Ašaros 
liejamos ir dedant gėles prie Stalino 
paminklo Vilniuje, priešais geležin-
kelio stotį. 

Stalino laidotuvės – taip pat spek-
taklis, kai kiekvienas statistas turi 
pajusti akimirkos svarbą ir epochos 
pabaigą. Todėl „Valstybinės laido-
tuvės“ – tai ir įtaigus kolektyvinis 
homo sovieticus portretas. 

Pamačiau, kad šįkart kalbu tik 
apie „LRT Plius“ filmus, kitos te-
levizijos, žinoma, taip pat rodys jų 
nemažai. Tik kad daugumą gal net 
ir dešimtą kartą.

Jūsų –
Jonas Ūbis 

Kino naujienos trumpai 

Damienas Chazelle’as kuria 
„Babiloną“

„Kalifornijos svajomis“ („La La 
Land“) ne vieną sužavėjęs Damie-
nas Chazelle’as po serialo „Edis“ 
(„The Eddy“) vėl grįžta į didįjį kiną. 
Jis kuria filmą „Babilonas“ („Baby-
lon“), kurio veiksmas nukels į 3-iojo 
dešimtmečio Los Andželą, kai Ho-
livudas nuo nebyliojo kino ėmė eiti 
prie garsinio. Pagrindinius perso-
nažus vaidins Margot Robbie ir 
Bradas Pittas. Filmo premjera nu-
matyta ateinančiais metais. 

Filmas-tyrimas apie Gulago 
aukas 

Gegužės 27 d. fondas „Für un-
sere und ihre Rechte“ (Berlynas) ir 

„Tarptautinis Memorialas“(Maskva) 
pristatė filmo-tyrimo „Išgyvenu-
sieji“ („Vyžyvšije“) premjerą. Reži-
sierė Vladlena Savenkova pasakoja 
jaunų žmonių istorijas. Jie bando 
išsiaiškinti savo senelių ir prosene-
lių, Stalino represijų metais tapu-
sių Gulago kaliniais, likimą. Šioje 
kelionėje laiku ir erdve Maskvos ir 
Berlyno gyventojai klausinėja kitų 
kartų atstovus apie savo šeimos pra-
eitį ir šalis, kuriose jie gimė. Anna 
bando pakartoti savo senelio kelią ir 
suprasti, kaip jos giminės išgyveno, 
kai juos ištrėmė į Šiaurę. Berlyno 

Kronika
bibliotekininkas Jevgenijus nori su-
žinoti, kodėl šeima buvo ištremta iš 
Ukrainos, o dvyniai Olegas ir Alek-
sejus rekonstruoja savo proprose-
nelės, kuri buvo poetė, gyvenimą. 
Filmo veikėjai bando nutraukti 
šeimos tylą, tapusią trauma jų tė-
vams. Kuo giliau jie pasineria į šei-
mos paslaptis, tuo daugiau iškyla 
naujų. Filmą galima pasižiūrėti in-
ternete: https://www.youtube.com/
watch?v=uP2CZFYimdI.

Fondo „Equaversity Foundation“ 
veidais tapo Agnieszka Holland 
ir Olga Tokarczuk

Fondo „Equaversity Foundation“ 
veidais tapo kino režisierė Agnieszka 
Holland, rašytoja, Nobelio premijos 
laureatė Olga Tokarczuk, modelis 
Anja Rubik ir daug kitų Lenkijos 
garsenybių. Fondo tikslas – užsie-
nyje rinkti pinigus lenkų LGBT+ 
bendruomenei paremti. Pasak 
Holland, „apie Lenkiją dažnai kal-
bama kaip apie „Solidarumo“ šalį, 
bet solidarumas nebūtinai čia eg-
zistuoja kasdien. Galvojame ir apie 
jo pažadinimą šalyje, ir apie tarp-
tautinį solidarumą. Lenkijoje yra 
tolerantiškumo potencialas ir bū-
tina jį išnaudoti.“ Režisierė tapo 
fondo „Równorodność“ („Equa-
versity Foundation“) tarybos nare. 
Fondo pirmininkas Igoris Ostrows-
kis sako, kad sumanymas jį įkurti 
gimė per pastarąją prezidento rin-
kimų kampaniją, kai ginčų taikiniu 

netikėtai tapo LGBT asmenys, nes 
prezidento Andrzejaus Dudos pata-
rėjai pamanė, kad tai bus naudinga. 
Holland nuomone, „LGBT+ ben-
druomenė Lenkijoje tapo pagrin-
diniu valdančiųjų jėgų atakų tikslu: 
pirmiausia valdžios, bet taip pat ir 
Katalikų bažnyčios bei dešiniųjų re-
liginių organizacijų. Tai buvo ma-
sinė ataka – gyvi žmonės, tarp jų ir 
labai jauni, buvo paversti priešais, 
atpirkimo ožiu. Tai mus ir paska-
tino veikti.“

Fondas pats projektų neįgyven-
dins, bet skirs lėšų jau veikiančioms 
organizacijoms, nes jos geriausiai 
žino, kaip veikti, tik tokioms or-
ganizacijoms nuolat stinga pinigų. 
Holland sako, gyvendama JAV 
matė, kaip „per 10–15 metų įvyko 
institucinės ir teisinės permainos, 
bet taip pat permainos visuome-
nėje: žmonės atsivėrė LGBT asme-
nims, kad daugiau jau niekad jiems 
nebeužsivertų. Pamatė, kad jie ne-
kelia grėsmės – nei jiems asmeniš-
kai, nei jų šeimoms, nei visuomenei. 
Priešingai, tam tikra prasme tapo 
pridedamąja verte.“

Šią savaitę Lietuvos kino teatruose 
pradedamas rodyti naujausias Hol-
land filmas „Šarlatanas“. 

Stevenas Seagalas kaip            
tradicinė vertybė 

Iš lietuviškų televizijų ekranų nė 
savaitei neišnykstantis Stevenas Sea-
galas nuo 2016 m. yra Rusijos pilietis 

ir pasinaudojo savo teisėmis – įstojo į 
naują partiją „Teisingoji Rusija – Už 
tiesą“. („Spravedlivaja Rossija – Za 
pravdu (SRZP)“. Partija atsirado, 
vasario pabaigoje susijungus Ser-
gejaus Mironovo ir Zacharo Pri-
lepino bei Genadijaus Semigino 
vadovaujamiems politiniams dari-
niams. Rudenį partija tikisi patekti į 
Rusijos Dūmą, o Seagalas iškart pa-
siūlė sugriežtinti bausmes už ekolo-
ginius nusikaltimus. Jis siūlo bausti 
laisvės atėmimu aplinką teršiančių 
įmonių vadovus. Aktorius taip pat 
pasisako už Baikalo ežero išsaugo-
jimą, prieš kosmoso naudojimą ka-
riniams tikslams ir už greitesnį eko-
logiško plastiko pritaikymą. Kitas 
partijos narys ir taip pat populiarus 
aktorius Ivanas Ochlobystinas siūlo 
kiekvienam naujagimiui išmokėti 
po vieną milijoną rublių, kuriais šis 
galėtų naudotis sulaukęs 18 metų. 
Partija planuoja rinkimuose gauti 
15 procentų rinkėjų balsų, bet poli-
tologai mano, kad ir 10 procentų – 
sunkiai įveikiama užduotis, ir „joks 
Seagalas nepadės“.

Pirmuoju rusišku „Netflix“ se-
rialu taps sušiuolaikinta „Anos 
Kareninos“ versija

Levo Tolstojaus romanas „Ana 
Karenina“ pirmąkart ekranizuo-
tas 1916 m. ir nuo tada sukurta per 
dešimt ekranizacijų Rusijoje, 
JAV, D. Britanijoje. Aną Kare-
niną vaidino Greta Garbo, Tatjana 

Samoilova, Tatjana Drubič, Kira 
Nightly. Naujame seriale „Anna K.“ 
ją įkūnys Svetlana Chodčenkova. 
Nurodomi iškart keturi režisieriai: 
Valerijus Fedorovičius, Jevgenijus 
Nikišovas, Nataša Merkulova, Alek-
sejus Čupovas. 

„Netflix“ spaudos pranešime ra-
šoma: „Serialo veiksmas rutuliojasi 
šių dienų Rusijoje, kur būsimojo 
Sankt Peterburgo gubernatoriaus 
žmona, salonų garsenybė Ana Ka-
renina užmezga lemtingą romaną 
su Vronskiu – aliuminio imperijos 
paveldėtoju. Jų romanas greitai per-
žengia kontrolės ribas ir pradeda 
kelti grėsmę trapiam šeimos ryšių 
ir socialinių santykių balansui. Dra-
mos veiksmas rutuliojasi tarp kos-
mopolitiškos Maskvos, istoriškojo 
Sankt Peterburgo ir rūsčios Rusijos 
kaimo realybės. Serialas kalba apie 
aistrą ir ištikimybę ir įrodo nepa-
neigiamą tiesą – meilė gali atvesti ir 
prie laisvės, ir prie žūties, nepaisant 
jokių turtų.“ Ką gi, matyt, galima 
tik pareikšti užuojautą rusų litera-
tūros klasikui. 

Serialas „Anna K.“ bus rodomas 
visame pasaulyje, jo premjeros data 
nežinoma. Tai bus pirmas rusų ki-
nematografininkų serialas, kurtas 
specialiai „Netflix“. Iki tol plat-
forma įsigijo rusų serialą „Epide-
mija“ ir filmą „Sidabrinės pačiūžos 
(„Serebrianyje konki“).

Parengė Ž. P.

„Patersonas“
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P a r o d o s

Vilnius
Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Paroda „Protesto menas: sovietmečio nepa-
klusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos nacio-
naliniam dailės muziejui dovanota kolekcija)
Michaelo Rakowitziaus paroda „Nematomo 
priešo būti neturėtų (G salė)“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Paroda „Pranciškus Smuglevičius. Nuo an-
tikinės Romos iki Vilniaus universiteto“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Menininkių grupės „Baltos kandys“ paroda 

„Rytai Vakaruose“
Paroda „Balsuojanti tauta – tautos balsas. 
Šveicarų balsavimo plakatai nuo 1918 m. iki 
šių dienų“

Lietuvos diasporos dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Paroda „Nežinomas Jurkūnas. Sedūnai–Le-
ningradas, 1895–1938“ 
Vaclovo Rato (1910–1973) grafikos kūrinių 
paroda „Vaclovas Ratas. Anapus pusiaujo“ 

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Paroda „Lyngby kirvis: 13 000 metų garantija“ 
Paroda „Ar galima šnekėtis man su jais?“

Istorijų namai
T. Kosciuškos g. 3
Paroda „Ką slepia sarkofagas: Senovės 
Egipto mumijų tyrimai“ 
Arūno Baltėno fotografijų paroda „Darbai 
ir gyvenimai“ 

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Penktoji respublikinė konkursinė paroda 

„Primityvioji tapyba“ Monikos Bičiūnienės 
premijai laimėti

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Paroda „Nuo titnago iki parako: ginklai 
amžiams bėgant“ 

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
Kazio Varnelio bažnyčių interjerų piešinių 
paroda „Begalybės link“
Paroda „Knygos menas: gražiausios 2020 
metų Lietuvos ir Čekijos knygos“

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „XX a. pradžios tautinio atgi-
mimo ir nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo istorija (1900–1918)“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Dr. Prano Kiznio paveikslų galerija
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-
gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Mas-
kvos caro priesaika“
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Kuni-
gaikščio Boguslavo Radvilos portretas“
Paroda „Istorija ir atmintis, Romano Bori-
sovo akvarelės“
Paroda „Kariauti pratusi tauta. Lietuvių 
karinis elitas XIII–XIV a.“  

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Sakralusis Vilnius: piligrimų ke-
lias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Sunkus amžius. Szapocznikow – 
Wajda – Wróblewski“ 
Rūtos Spelskytės grafikos darbų paroda 

„Tylaus kalbėjimo metodai“
Paroda „Ežeras pilnas žvaigždžių“

Vilniaus muziejus
Vokiečių g. 6
Paroda „Nuo mėsinės iki muziejaus. Vieno 
namo istorija“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
14-oji Baltijos trienalė

VDA ekspozicinė erdvė „Kreatoriumas / 
Meno krosnys“
Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II kiemas
iki 12 d. – Kamilės Jankauskaitės ir Viktori-
jos Tamaliūnaitės paroda „Distopija“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Paroda „Vytautas Jurkūnas (1910–1993). 
Grafikas su fotokamera“
Gedimino Pranckūno fotografijų paroda 

„Per visą žvilgsnį“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 12 d. – Marijos Šileikaitės-Čičirkienės 
personalinė paroda „Kelias. Pradžia“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 19 d. – Vilniaus dailės akademijos fo-
tografijos ir medijos meno bei animacijos 
bakalauro ir magistro programų darbų 
paroda „O ką, jeigu?“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 12 d. – paroda „Įkalčių slėpimo agentūra“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
nuo 11 d. – scenografijos ir teatro dailės 
paroda „Navigacija“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Mariaus Jonučio paroda „Kaimo pasaka“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Justinos Adomavičienės tapyba

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
Kristel Saan (Estija) personalinė paroda 

„Rojus – aš jau išėjau ir grįžau“
Vilniaus Kūdrų parke – skulptūrų paroda 

„Belaukiant“ (Danas Aleksa, Jonas Aničas, 
Algis Kasparavičius, Tauras Kensminas, 
Mindaugas Navakas, Rimantas Milkintas, 
Rafal Piesliak, Mykolas Sauka, Marija Šni-
paitė ir Vladas Urbanavičius)

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Daliutės Onos Matulaitės paroda „Buvau į 
Lietuvą išėjus…“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Audriaus Gražio ir Henriko Gulbino paroda 

„Maži dideli dalykai 1998–2021“
Tatjanos Kazimierėnienės paroda „Ofortai. 
Gamtos motyvai“ 

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Paroda „33 žingsniai. 1957–1990 m. Lietu-
vos kino studijos vaidybiniai filmai“
Paroda „Laisvas kinas: 1990–2020“
Paroda „Auksinis Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino 30-metis“, iš Vytauto 
Petrulio (JAV) kolekcijos „Mažosios kino 
kameros“ 
Algimanto Puipos tapybos paroda 

„Susapnuoti peizažai III“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 

Vilniaus g. 39 / 6

Godos Lukaitės ir jos mokinių, Vilniaus 

vaikų ir jaunimo dailės mokyklos suaugu-

siųjų grupės, tapybos paroda „Gyvybė“ iš 

ciklo „Šiandien aš“

Samuelio Bako muziejus 
Naugarduko g. 10 / 2 
Paroda „Kitokia Gurlitt"
Adasos Skliutauskaitės kūrinių paroda 

„Piešiniai be pavadinimų“

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Pamėnkalnio g. 12
Holokausto ekspozicija 

Vidmanto Martikonio galerija
Pilies g. 12
iki 18 d. – Violetos Martinkėnaitės-Indriū-
nienės tapybos paroda „Daiktai kitaip. Kaip 
tortas tapo choru?“ 

„Gobis / Lauko ekspo“
Gedimino pr. 13
Igno Egidijaus Talmanto keramikos darbų 
paroda „Keramika“ 

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Malvinos Jelinskaitės fotografijų paroda 

„Ex nihilo. Atsitiktinai ir paradoksaliai“
Paroda „Rari, rarissimi e piccole curiosità“

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka
Trakų g. 10
Paroda „Teatro iškilieji: Jonas Jurašas ir 
Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė“

„TechArts“ galerija
Vaidilutės g. 79
14-ąją Baltijos trienalę lydinti tarptautinė 
grupinė paroda „Bekūnis autoritetas“

Stasio Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
Ramūnės Lebedytės, Viktorijos Gatavynaitės, 
Dalės Dubonienės, Birutės Želvytės, Irenos 
Antaninos Suveizdienės, Silvanos Hacking, 
Viktorijos Juškienės, Rūtos Eidukaitytės, 
Romantės Ušpalienės, Valentinos Živilės 
Vasiliauskienės, Danguolės Brinkytės Stasio 
Vainiūno namams dovanotų darbų paroda

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
iki 12 d. – Agnės Gintalaitės tapybos paroda 

„Čiurlionis. Drive“

Galerija „Trivium“
Vitebsko g. 21, kultūros komplekse „Sodas 2123“
Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paroda 

„Grumstai, dumblas, lipalas ir molis“

Projektų erdvė „Swallow“
Vitebsko g. 23
Tomaszo Kowalskio (Lenkija) personalinė 
paroda „Putų miestas“ 

AP galerija
Polocko g. 10
Donato Pirštelio paroda „Aletheia“ 

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
14-osios Baltijos trienalės „Nesibaigian-
čios kovos“ dalis: suomių menininkės Anni 
Puolakka paroda „Maitinimas“ 

Galerija „Aštuonios akys ir ausys“
Algirdo g. 38
iki 13 d. – Vilmanto Marcinkevičiaus pieši-
nių paroda „X Dievo įsakymų“

Galerija „Art Compensa“
Kernavės g. 84

„Art Compensa“ kolekcijos paroda „Compensa“

„MMLAB Erdvė“ 
Vokiečių g. 13A
Paulinos Simutytės ir Andriaus Šiurio dai-
lės, šviesos ir garso instaliacija „Alchemija“

GODÒ galerija
Malūnų g. 6A–12
Tarptautinė tarpdisciplininio meno 
paroda „Dead Social“: Bolim Jeon (P. Ko-
rėja), P Mulligan (D. Britanija), Birutė 
Nomeda-Stankūnienė (Lietuva), Anna 
Salmane (Latvija), Monika Barbara Srodon 
(Lenkija), Ruth Waters (D. Britanija)

„Contour Art Gallery“
Subačiaus g. 85
Aktorių Jolantos Dapkūnaitės ir Arūno 
Sakalausko kuruojama vizualaus meno 
paroda „Pasikartojimai“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio tapybos ir grafikos darbai
Ekspozicija „Lietuvos dailė XIV–XIX a.“
Paroda „3 x 9 = XXVII: Knygos mėgėjų 
draugijai – 90“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Tarp dangaus ir jūros II. Kuršių nerija 
sovietmečio Lietuvos dailininkų kūriniuose“
Romualdo Požerskio fotografijų paroda 

„Kauno menininkai ir mūzos“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
Serenos Pečiūnaitytės grafikos darbų 
paroda „Velnias iš gamtos“ 
nuo 11 d. – paroda „Antanas Žmuidzina-
vičius (1876–1966). Retrospektyva“, skirta 
dailininko 145-osioms gimimo metinėms

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Rymanto Penkausko ir Antano Andziulio 
paroda „Atminties ženklai“

Istorinė Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra
Vilniaus g. 33
Paroda „Patikėta atmintis: žmonės, daiktai 
ir jų istorijos“
Paroda „Atiduok, ką privalai: 1920–1940 
metų Lietuvos Respublikos valstybiniai 
apdovanojimai“
Paroda „100 reikšmingiausių Pirmosios Lie-
tuvos Respublikos įvykių (1918–1940 m.)“

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
Paroda „Leiskit pranešti, man jau 100 
metų!“, skirta Jaroslavo Hašeko romano 

„Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“ išlei-
dimo 100-mečiui
Paroda „Į kelionę su Baliu Sruoga“

„Štai kaip mes čia gyvenome (1947–1993 m. 
plakatai)“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

Rimanto Plungės fotografijų ir videografi-

jos paroda „Reverse 21“

Marijonos Sinkevičienės tekstilės darbų 

paroda „Laiškai“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Ispanų menininko ir meno istoriko Joano 
Fontcubertos paroda „Istorijos krizė“

Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Vytauto pr. 52
Ginto Banio tapybos darbų paroda „Rytoj“
Vijolės Gailės tapybos darbų paroda „Kai 
galėsiu“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Vytauto Valiaus paroda „Jausti savo žemę…“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
nuo 11 d. – Zitos Inčirauskienės retrospek-
tyvinė paroda „Nauja – tai užmiršta sena“

Laikrodžių muziejus
Liepų g. 12
Ekspozicija „Laikrodžių konstrukcijų is-
torija nuo seniausių laikų iki nūdienos ir 

laikrodžių formų raida nuo renesanso iki 
moderno“
Paroda „Laikrodžiai – karališkieji dailės 
simboliai“

Galerija „si:said“
Daržų g. 18
Dano Aleksos personalinė paroda „75 kilo-
gramai ir spindulys“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Kosto Dereškevičiaus tapybos paroda
Audronės Petrašiūnaitės siuvinėtų kilimų 
paroda

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Medijų meno festivalis „Enter ’19“: Elek-
troninės Rakauskaitės paroda „Vaikščio-
jimai sau iš paskos“; Živilės Žvėrūnos, 
Jolitos Puleikytės, Luko Vigelio ir Mariaus 
Žalneravičiaus viešų erdvių projektas 

„Graphizmai“; Vytauto Viržbicko skulptūra 
„Esminės klaidos kartojimas“

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Medijų meno festivalis „Enter ’19“: Malvi-
nos Jelinskaitės fotografijų paroda „Pietry-
tinis pietryčių vėjas“; Tomo Andrijausko ir 
Andriaus Grigalaičio paroda „Nefilmuota 
tikrovė. Miglos žemėlapiai“

Ch. Frenkelio vila 
Vilniaus g. 74
iki 20 d. – paroda „Grand Tour: Didžiosios 
kelionės liudijimai baronų von der Roppų 
meno kolekcijoje“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Aukštaitijos regiono tautodailės paroda
Keramikos paviljone – Tarptautinio kaulinio 
porceliano simpoziumo paroda

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Alfonso Šuliausko metalo plastikos kūri-
nių paroda  

V.K. Jonyno galerija
Turistų g. 9
Virginijaus Sutkaus paroda „Susitikimai“

Palanga
Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17
Atkurtų Grafų Tiškevičių rūmų istorinių 
interjerų ekspozicija
Gintaro ekspozicija „Nuo gintaro susidarymo 
iki unikalių šiuolaikinių gintaro dirbinių“
Raudondvario grafo Benedikto Henriko 
Tiškevičiaus istorinių fotografijų paroda 

„Nenuilstamos horizonto paieškos, arba Ke-
liautojo dienoraštis“ iš LNDM rinkinių 
Koplyčios parodų salėje – Vitos Pukštai-
tės-Bružės personalinė paroda-juvelyrinė 
instaliacija „Po saule“

Antano Mončio namai-muziejus
S. Daukanto g. 16
Fotografijų parodos: „Antanas Liutkus 
(1906–1970). Antanas Mončys Prancūzijoje“ 
ir „Antanas Liutkus (1906–1970). Palanga 
(1937–1938)“
nuo 11 d. – Antano Mončio vaikų Sabinos, 
Jean-Christophe ir Andreas kūrybos 
paroda „Generacija“

Palangos burmistro Jono Šliūpo 
muziejus
Vytauto g. 23a 
Petro Repšio grafikos darbų paroda „Pasi-
kalbėjimai su savimi“ 
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Palangos vasaros skaitykla
Vytauto g. 72
nuo 11 d. – paroda „Palanga. Šimtmečio 
interpretacijos“
nuo 11 d. – Jokūbo Zovės kaligrafijos paroda

Neringa
Kuršių nerijos istorijos muziejus
Pamario g. 53 
Paroda „Pajūrio akmens amžiaus keramika“ 

TRAKAI

Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
Elmos Šturmaitės akvarelių paroda „Nau-
jas aqua dialogas“ 

Užutrakio dvaro vežiminė / karietinė
Užtrakio g. 12A 
Arvydo Kašausko, Danieliaus Rusio, Liu-
dos Stankevičienės,Vido Drėgvos, Pauliaus 
Juškos, Skaistės Verdingytės, Rimvydo Mu-
levičiaus ir Arturo Aliuko piešinių paroda 

„Figura metaphisica“

Kudirkos Naumiestis 
Vinco Kudirkos muziejus 
V. Kudirkos g. 29
Paroda „Aukso žiedą dovanojo…“ 

Vilkaviškio raj. 
Jono Basanavičiaus gimtinė
Ožkabalių I k., Gimtinės g. 17 
Skulptūrinių paukščių paroda „Paukščiai. 
Sugrįžimas…“

Rumšiškės
Lietuvos liaudies buities muziejus, 
Aristavėlės dvaras 
L. Lekavičiaus g. 2
Paroda „Nepaprasto teatro nepaprasta is-
torija. Viskas Apie Mataičių teatro spekta-
klį „Scenos vaizdeliai“

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
10–12 d. 18.30 – PREMJERA! „SARSUELA“. 
Idėjos aut. ir muzikos vad. V. Prudnikovas, 
rež. ir choreogr. J. Sodytė, scenogr. G. Jo-
naitytė, kost. dail. U. Tamuliūnaitė, šviesų 
dail. L. Kleinas. Vaidina I. Anankaitė-Kalaš-
nikovienė, K. Bontè, M. Buožytė, E. Greiciū-
naitė, I.B. Juozapaitytė, E. Stundžiaitė, 
E. Chrebtovas, J. Janužas, K. Kašiuba, 
T. Pavilionis, M. Spadaccini, S. Zonys, 
G. Liutkevičius; groja L. Giedraitytė, 
C.G. Longo (fortepijonas), K. Žebrauskaitė, 
T. Motiečius M. Kuliavas, Ch. Ruebens ir kt.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
12 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – 
PREMJERA! R. Ribačiausko „VAIDINA MA-
RIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas
13 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal 
A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

Valstybinis jaunimo teatras
11 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ 
(pagal A. Lindgren knygą). 
Rež. K. Dehlholm
12 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio 

„ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. 
Rež. A. Vidžiūnas 
12 d. 14, 16, 18 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės 

„SAPNAVAU SAPNAVAU“. 
Rež. K. Gudmonaitė
13 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pa-
gal A. Vološinos pjesę). 
Rež. E. Švedkauskaitė

Vilniaus mažasis teatras
11 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. 
Rež. U. Baialievas

Vilniaus mažojo teatro spektaklių eskizų 
festivalis „DramaFest“
15 d. 18 val. – D. Zavedskaitės „EIN ELE-
FANT“. Rež. T. Montrimas. Vaidina D. Ciunis, 
I. Patkauskaitė, M. Capas, V. Rumšas (jaun.), 
R. Jakučionytė, V. Bičkutė, J. Brogaitė, 
T. Kliukas, I. Kvietkutė
15 d. 19.30 – videodarbo P. Pukytės „KALNO 
POZA“ peržiūra. Rež. G. Tuminaitė, vaizdo 
rež. A. Bublytė. Vaidina E. Mikulionytė, 
E. Latėnaitė, A. Dapšys, R. Bagdzevičius, 
A. Šataitė, R. Jakučionytė, T. Kliukas, E. Mi-
kulskis, D. Bražiūnas, M. Olšauskas, 
A. Cibarauskas, P. Vološčenko, E.Jachimovičius
15 d. 20.10 – diskusija su videodarbo „Kalno 
poza“ kūrybine grupe
16 d.17.30, 20.10 – M. Vaitiekūno „KĄ/STIN-
GAS“. Rež. M. Vaitiekūnas. Vaidina V. Kire-
jevas, T. Rinkūnas
16 d.19 val. – T. Kavtaradzės „KADENCIJA“. 
Rež. A. Gornatkevičius, scenogr. S. Davlido-
vičiūtė, komp. J. Tulaba. Vaidina M. Capas, 
L. Kalpokaitė, G. Latvėnaitė-Glušajeva, 
D. Ciunis, G. Ladygaitė, D. Batavičius
17 d. 17.30, 20.10 – W. Shakespeare’o „KAIP 
JUMS PATINKA“. Rež. U. Bartoševičiūtė, 
komp. M. Paškevičiūtė. Vaidina A. Dapšys, 
I. Patkauskaitė, M. Noreikaitė, A. Šataitė, 
K. Kasperavičius, E. Mikulskis
17 d. 19 val. – M. Baranauskaitės „NUTIKI-
MAI EKOLOGINIAM ŪKY“. Rež. E. Kižaitė, 
komp. P. Narijauskas. Vaidina M. Čižauskas, 
I. Burneikaitė, M. Vaitiekūnas, T. Stirna
18 d. 17.30, 20.10 – N. Vorožbit „SAŠA, 
IŠNEŠK ŠIUKŠLES“. Rež. S. Žirkovas 
(Ukraina), kompozitorius B. Lysenko 
(Ukraina). Vaidina N. Būtytė, M. Polikevi-
čiūtė, T. Stirna
18 d. 19 val. – „PITERIS PANAS“ (pagal 
J.M. Barrie „Piterį Peną“). Rež. A. Lunskytė-
Yildiz, kostiumų dail. D. Katkus, choreogr. 
G. Šmigelskytė. Vaidina D. Ciunis, V. Rau-
baitė, A. Dapšys, I. Šepetkaitė, M. Vaitiekū-
nas, T. Kliukas, V. Ramanauskaitė ir kt.

Vilniaus teatras „Lėlė“
11, 12, 14, 15, 17, 18 d. 18, 18.30, 20, 20.30 val. – 
Garso patirtis Vilniaus gete „Glaistas“
Mažoji salė
12 d. 12 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pa-
gal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė
13 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KISSMAS“. 
Rež. T. Kavtaradzė
13 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„KARANTINO DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Gi-
niotis („Atviras ratas“)
15 d. 19 val. Juodojoje salėje – Kauno šokio 
teatro „Aura“ šokėjų kūrybos vakaras 

„Pasakyk, kas esi“  
16 d. 18.30 Juodojoje salėje – „JUODA – 
BALTA“. Rež. A. Giniotis. Vaidina G. Kiela, 
J. Marčėnas, M. Pranskevičius, I. Stundžytė, 
J. Smieliauskaitė, J. Šarkus, A. Šeštokaitė, 
J. Tertelis, B. Vasauskaitė („Atviras ratas“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
11 d. 18 val., 12 d. 15 val. Rūtos salėje – 
PREMJERA! „PASAULIO BAMBA“. Rež. 
A. Sunklodaitė, scenogr. ir kost. dail. 
G. Brazytė, komp. D. Gnedinas, vaizdo pro-
jekcijų aut. P. Jurjonas. Vaidina S. Sakalaus-
kaitė, M. Ivanauskas, A. Alešiūnas ir kt. 
16–18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! A. Camus „KALIGULA“. Rež. A. Jan-
kevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, 
vaizdo menininkas R. Sakalauskas. Vaidina S. 
Čiučelis, D. Breivė, V. Maršalka, P. Narijauskas, 
M. Bendžius, M. Gedvilaitė, G. Petkutė, 
A. Ašmonas, E. Žemaitis, G. Bejeris ir kt.

19 d. 12, 14 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. E. Kižaitė 

Kauno lėlių teatras
13 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
V tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“
11 d. 18.30 – „FAUSTAS“ (pagal J.W. Goethe). Rež. 
J. Klata („Pod Palmovkou Theatre“, Čekija) 
12 d. 20 val. HOFAS, Naujoji Uosto g. 3 – „IŠ 
GARSO EFEKTų BIBLIOTEKOS“ 
(A. Brumšteinas, A. Gecevičius, M. Augustaitis)
15 d. 18.30 – „MAKBETAS“ („Sardegna 
Teatro“, Italija) 
19 d. 15 val. – „AUSTERLICAS“ (pagal 
W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa (Valsty-
binis jaunimo teatras)
19 d. 20 val. HOFAS, Naujoji Uosto g. 3 – „Ope-
romanija“. „RADVILA DARIUS, VYTAUTO“
20 d. 17 val. Teatro aikštėje – duetas „Mu-
sica Nuda“ (Italija): P. Magoni (vokalas), 
F. Spinetti (kontrabosas) 

Klaipėdos muzikinis teatras
11 d. 18.30 18.30 Klaipėdos fakulteto kon-
certų salėje, 17 d. 19 val. Palangos kurhauzo 
koncertų salėje – vokalo rečitalis „Trylika 
vanilės žiedų“. V. Bakan (sopranas), kon-
certmeisteris ir solistas Ch.J. Cooley (forte-
pijonas). Dalyvauja T. Jakas (tenoras), 
R. Tamošiūnaitė (smuikas), koncerto vedė-
jas G. Šimelionis
12 d. 18.30 Klaipėdos fakulteto koncertų 
salėje – choro muzikos programa „Liepsno-
jančios garstyčios“. Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro choras (vyr. chormeister. 
ir dir. V. Konstantinovas)
12 d. 19 val. Palangos kurhauzo koncertų sa-
lėje – koncertas „Aš pažinau karalių tavyje“, 
muzikinė-poetinė programa V. Mačernio 
100-mečiui. Atlikėjai KVMT styginių kvarte-
tas: R. Sarkisova, V. Adelkhanov, M. Longo, 
G. Bajorūnienė, skaitovas D. Malajavas
13 d. 18 val. Palangos kurhauzo koncertų 
salėje – koncertas „Raudonų aguonų gaidos 
vokalo rečitalis“. R. Petrauskaitė (sopra-
nas), M. Rojus (baritonas), koncertmeiste-
riai L. Piaseckienė (fortepijonas), 
Ch.J. Cooley (fortepijonas)
19 d. 17 val. Žvejų rūmuose – Jaunimo rezi-
dencijos baigiamasis koncertas „Renkuosi 
Klaipėdą!“. Muzikos vad. ir dir. 
T. Ambrozaitis 
20 d. 18 val. Palangos kurhauzo koncertų 
salėje – teatralizuota E. Balsio dainų pro-
grama „Aš – senas jūrininkas“. Dir. V. Valys

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
11 d. 18 val. – PREMJERA! I. Vyrypajevo 

„IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus, 
scenogr. ir kost. dail. B. Šulniūtė, komp. 
P. Trijonis, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina 
L. Sėdžius, G. Žiogas, V. Kupšys, I. Brikė, 
T. Razmislavičiūtė-Juodė, J. Skukauskaitė, 
B. Ivanauskas, J. Čepulis, T. Gryn, A. Kėleris, 
V. Šiaučiūnaitė, L. Kondrotaitė
12 d. 18 val. – PREMJERA! „VOLPONĖ“ (pa-
gal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis, sce-
nogr. ir kostiumų dail. R. Skrebūnaitė, šviesų 
dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankauskas, 
L. Sėdžius, A. Kėleris, T. Razmislavičiūtė-
Juodė, A. Povilauskas, V. Kupšys, E. Pavilio-
nis, G. Arlauskas, G. Žiogas, I. Brikė ir kt.

Panevėžio teatras „Menas“
11 d. 18 val. – PREMJERA! C. Magnier 

„OSKARAS“. Rež. T. Montrimas
13 d. 12 val. – H.K. Anderseno „KARALAITĖ 
ANT ŽIRNIO IR KITOS PASAKOS“. 
Rež. V. Kaniušonis

17 d. 18 val. – M. Baranauskaitės „MUSIų 
VALDOVAS“ (W.G. Goldingo romano moty-
vais). Rež. M. Klimaitė
18–20 d. 10–14 val. – kūrybinės dirbtuvės 

„Neurologinis požiūris į vaidybą“ teatro 
profesionalams ir mėgėjams. Lekt. A. Ca-
pousizi (Graikija)

K o n c e r t a i 

Vilniaus festivalis 2021 „Ketvirtoji 
dimensija“
11 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje – 

„Dramatiškasis XX a. palikimas. 
M. Rubackytė ir kvartetas „Mettis“ atlieka 
D. Šostakovičių ir M. Weinbergą“. Kompak-
tinės plokštelės „Shostakovich–Weinberg. 
Dramatic Russian Legacy“ pristatymas. 
M. Rubackytė (fortepijonas; Lietuva, Pran-
cūzija, Šveicarija), styginių kvartetas „Met-
tis“: K. Tumosa (I smuikas), B. Petrauskas 
(II smuikas), K. Rudokas (altas), R. Vaitke-
vičius (violončelė), Programoje M. Wein-
bergo, D. Šostakovičiaus kūriniai
13 d. 20 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje – 

„Pabaiga yra pradžia. G. Gelgotas, NIKO ir 
R. Marcinkutė-Lesieur“. NIKO (Naujų idėjų 
kamerinis orkestras) (meno vad. ir dir. 
G. Gelgotas). Solistai R. Marcinkutė-Le-
sieur (vargonai), G. Gelgotas (vargonai). 
Dir. G. Gelgotas. Programoje A. Pärto, 
P. Vasko, G. Gelgoto, M. Richterio, K. Gun-
dermanno kūriniai 
17 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje 
salėje – „Kremerata Baltica“ sugrįžta“. 
Kamerinis orkestras „Kremerata Baltica“ 
(meno vad. G. Kremer). Solistai G. Kremeris 
(smuikas, Latvija), Y. Avdeeva (fortepijonas, 
Rusija), A. Pushkarevas (vibrafonas, Latvija), 
Dž. Bidva (smuikas), G. Dirvanauskaitė (vio-
lončelė). Programoje S. Miliūnaitės-Bliū-
džiuvienės, A. Žlabio, A. Schnittke’s, 
Á. Piazzollos kūriniai

18 d. 17 ir 19 val. Filharmonijos Didžiojoje sa-

lėje – „Nuo Bacho iki Glasso“. Lietuvos na-

cionalinis simfoninis orkestras (meno vad. 

ir vyr. dir. M. Pitrėnas). Solistas S. Krylovas 

(smuikas; Rusija, Italija). Dir. V. Kaliūnas. 

Programoje Ph. Glasso, S. Rachmaninovo 

kūriniai

20 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje 

salėje – „Hommage a Ástor“. Martynas 

Levickis ir saksofonų kvartetas „Signum“. 

Ástoro Piazzollos 100-mečiui. M. Levickis 

(akordeonas), saksofonų kvartetas 

„Signum“ (Vokietija): B. Kemperle (sopra-

ninis saksofonas), H. Arakelyanas (altinis 

saksofonas), A. Lužaras (tenorinis saksofo-
nas), G. Bellarosa (baritoninis saksofonas). 
Programoje J.S. Bacho, R. Galliano, F. An-
gelis, A. Ginasteros, Á. Piazzollos, 
M. Camilo kūriniai 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
12 d. 20 val. Šiupylių Šv. Aloyzo bažnyčioje, 
19 d. 19 val. Druskininkų Švč. Mergelės Ma-
rijos Škaplierinės bažnyčioje – Valstybinis 
Vilniaus kvartetas, A. Apšega (baritonas). 
Programoje G.F. Händelio, M. Ravelio, 
M.K. Čiurlionio, J. Karnavičiaus, A. Raudo-
nikio, J. Naujalio kūriniai
13 d. 11 val. Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus 
bažnyčioje – II sakralinės muzikos festivalis 

„Su Palaimintuoju Teofiliumi 2021“. Vil-
niaus klarnetai: E. Kuleševičius, V. Riškus, 
D. Nareiko (klarnetai), D. Verbickas (bosi-
nis klarnetas). Solistas R. Beinaris (obojus). 
Programoje J.S. Bacho, A. Marcello, S. Bar-
berio, J. Françaix, P. Beinario, V. Striaupai-
tės-Beinarienės, E. Morricone’s, Á. Piazzol-
los kūriniai 
13 d. 18 val. Griškabūdžio Zyplių dvaro 
kieme – Beatričės vasaros festivalio atida-
rymas. Lietuvos kamerinis orkestras. Solis-
tas Dž. Bidva (smuikas). Programoje 
W.A. Mozarto, A. Vivaldi kūriniai
14 d. 18.30 Kaišiadorių Kristaus Atsimai-
nymo katedroje – II sakralinės muzikos 
festivalis „Su Palaimintuoju Teofiliumi 
2021“. Kamerinės muzikos ansamblis „Mu-
sica humana“ (meno vad. ir dir. R. Beinaris). 
Solistai S. Liamo (sopranas), B. Beinarytė 
(fleita), R. Beinaris (obojus), R. Grakaus-
kaitė (smuikas), L. Abromaitis (violončelė), 
D. Butkevičius (kontrabosas). Programoje 
J.S. Bacho, A. Vivaldi, E. Morricone’s, 
L. Beinario, G.F. Händelio, E.J. Bozza, 
G. Jautakaitės kūriniai

Vilnius 
Vilniaus kongresų rūmai

13 d. 18 val. VRM kieme (Šventaragio g. 2) – 

12-asis LVSO vasaros festivalis. G. Verdi. 

„Requiem“. Koncertas skiriamas maestro 

P. Bingeliui atminti. Solistai V. Miknevi-

čiūtė (sopranas), J. Gringytė (mecosopra-

nas), E. Montvidas (tenoras), K. Smoriginas 

(baritonas)

19 d. 19 val. – PREMJERA! G. Puccini opera 

„Vilisės“. Solistai K. Bontè (sopranas), 

E. Montvidas (tenoras), V. Juozapaitis (ba-

ritonas), Kauno valstybinis choras (vad. 

R. Šervenikas), Lietuvos valstybinis simfo-

ninis orkestras. Dir. G. Rinkevičius

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (įm. kodas 
190755932) skelbia viešą negyvenamų patalpų bei lauko tera-
sos nuomos konkursus Kaune:

328,84 kv. m. (patalpos – 128,84 kv. m.; lauko terasa – 200 kv. m.), 
K. Donelaičio g. 16, Kaunas (Paveikslų galerija), išnuomojamo turto 
paskirtis – renginių organizavimas, maisto gamyba ir prekyba, al-
koholinių gėrimų prekyba, nuomos terminas 3 (trejiems) metams 
su teise pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų laikotarpiui. 
Pradinė patalpų 1 kv. m. kaina – 1,70 Eur, lauko terasos 1 kv. m. – 
1,60 Eur, pradinis vieno mėnesio nuompinigių dydis – 539,03 Eur.

Paraiškas teikti užklijuotuose vokuose nuo 2021-06-11 d. iki 2021-
06-18 15.00 val. į muziejaus raštinę (101 kab.), K. Donelaičio g. 64, 
Kaunas, kultūrinės ir administracinės veiklos koordinatorei.

Pradinis 3 mėnesių įnašas mokamas į muziejaus sąskaitą 
LT35 7300 0100 0222 8777, „Swedbank“. 

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės K. Donelaičio g. 64, 
Kaunas (110 kab.), į direktoriaus pavaduotoją Artūrą Balčiūną,                  
tel. 8 614 67102 ar el. paštu – arturas.balciunas@ciurlionis.lt 

Visa informacija apie viešą nuomos konkursą yra muziejaus in-
terneto svetainėje ciurlionis.lt
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Savaitės filmai

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

B irželio 11–17
Ki no re per tu a ras

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
11–13 d. – Triušis Piteris 2. Pabėgimas 
(animacinis f., Australija, Indija, JAV, 
D. Britanija, Kanada) – 11, 13.30, 16, 18.30; 
14–17 d. – 15.30, 18.10
11–13 d. – Ilga istorija trumpai (Austra-
lija) – 11.25, 16.20, 19, 21.30; 14–17 d. – 16.20, 
19, 21.30
11–13 d. – Šarlatanas (Čekija, Airija, Slova-
kija, Lenkija) – 12.45, 18 val.; 14–17 d. – 18.30
11–13 d. – Selekcininkė (Danija) – 13.45, 
21.05; 14–17 d. – 21.10
17 d. – Žudiko žmonos asmens sargybinis 
(D. Britanija, JAV) – 18 val.
11, 13 d. – PLAYMOBIL filmas (JAV) – 11.30; 
15, 17 d. – 15 val.
12 d. – Šuniškas pokštas (Kanada, JAV) – 
11.30; 14, 16 d. – 15 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
11–17 d. – Triušis Piteris 2. Pabėgimas (ani-
macinis f., Australija, Indija, JAV, D. Bri-
tanija, Kanada) – 10.15, 12.40, 14.15, 15.15, 
17.45, 20.15
Ilga istorija trumpai (Australija) – 11.45, 
16.35, 18.35, 21.35
Šarlatanas (Čekija, Airija, Slovakija, Len-
kija) – 20.25
Selekcininkė (Danija) – 21.30 
17 d. – Žudiko žmonos asmens sargybinis 
(D. Britanija, JAV) – 18.20
11, 13, 15, 17 d. – Didžiapėdžio vaikis 2 (Bel-
gija, Prancūzija) – 10.30
12, 14, 16 d. – Arkties komanda (Indija, 
D. Britanija, Kinija, Kanada, Japonija, P. Ko-
rėja, JAV) – 10.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Skalvija
13 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 15.15
17 d. – Žmonės, kuriuos pažįstam 
(rež. T. Smulkis) – 17 val.
12 d. – Enfant terrible (Vokietija) – 20.45
16 d. – Tėvas (Serbija, Kroatija, Prancūzija, 
Vokietija, Bosnija ir Hercegovina) – 
20 val.
16 d. – Neišskiriami (Švedija, Danija, Nor-
vegija) – 18 val.
11 d. – Šarlatanas (Čekija, Airija, Slovakija, 
Lenkija) – 21 val.; 12 d. – 14.45; 17 d. – 
21.15
13 d. – Kino klasikos vakarai. Labas rytas 
(rež. Y. Ozu, Japonija) – 17.30
11 d. – Dekalogas (rež. K. Kieślowski, Len-
kija) V d. – 17.30; VI d. – 19.15; 
12 d. – VII d. – 17.15; VIII d. – 19 val.; 13 d. – 
IX d. – 19.45; X d. – 21.30
17 d. – Kino maištininkai: Višegrado Naujoji 
banga. Barjeras (Lenkija) – 19 val.
13 d. – Karlsono kinas. Triušis Piteris 2. Pa-
bėgimas (animacinis f., Australija, Indija, 
JAV, D. Britanija, Kanada) – 13.20

Pasaka
11 d. – Šarlatanas (Čekija, Airija, Slovakija, 
Lenkija) – 18 val.; 12 d. – 18.15; 13 d. – 
17.15
11 d. – Tylos zona 2 (JAV) – 20.45; 13 d. – 
20 val.
11 d. – Kruela (JAV) – 18.15; 12, 13 d. – 15.30
11 d. – Dar po vieną (Danija, Nyderlandai, 
Švedija) – 21 val.

11 d. – Aš esu Greta (Švedija) – 18.30; 
13 d. – 18 val.
11 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 
20.30
11, 12 d. – Vasara ’85 (Prancūzija) – 17.30; 
17 d. – 20.15
11 d. – Žmonės, kuriuos pažįstam 
(rež. T. Smulkis) – 19.45; 12 d. – 19.15;
13 d. – 15.15; 15, 17 d. – 20.15; 16 d. – 20.45
11 d. – Tėvas (Kroatija, Prancūzija, 
Vokietija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija) – 
22 val.; 12 d. – 14.30, 20.45; 13 d. – 20.15; 
14, 17 d. – 18 val.; 16 d. – 18.30
12 d. – Krudžiai 2. Naujasis amžius 
(JAV) – 15.45
12 d. – Kurjeris (JAV, D. Britanija) – 18 val.; 
17 d. – 20.45
12 d. – Ilga istorija trumpai (Australija) – 
20.30; 13 d. – 18.30; 17 d. – 18 val.
12 d. – Blogos pasakos (Italija, Šveicarija) – 
15.15; 13 d. – 17.45; 15 d. – 18 val.; 
17 d. – 18.30
12 d. – Dar po vieną (Danija, Nyderlandai, 
Švedija) – 16.45, 19.45; 13, 16 d. – 20.45; 
14 d. – 20.15; 17 d. – 20.30
12 d. – Perspektyvi mergina (D. Britanija, 
JAV) – 21.30
13 d. – Triušis Piteris 2. Pabėgimas (anima-
cinis f., Australija, Indija, JAV, D. Britanija, 
Kanada) – 15 val.
13 d. – Holivudo afera (JAV, 
D. Britanija) – 19.45
13 d. – Tapytoja ir vagis (Norvegija, 
JAV) – 15.30
16 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 18.15
16 d. – Helmutas Newtonas: begėdiškas 
grožis (Vokietija) – 18.30
16 d. – Persų kalbos pamokos (Rusija, Vo-
kietija, Baltarusija) – 20.30
17 d. – Nes jai labai rūpi (JAV, 
D. Britanija) – 18 val.

Paupio salė

11 d. – Triušis Piteris 2. Pabėgimas (anima-

cinis f., Australija, Indija, JAV, D. Britanija, 

Kanada) – 17 val.; 12 d. – 14 val.

11 d. – Ilga istorija trumpai (Australija) – 19.15; 

12 d. – 18.45; 13 d. – 17.15; 14 d. – 18.30; 

15 d. – 18.30; 16 d. – 18 val.

11 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 21.30; 

12 d. – 16.15; 13 d. – 19.30; 14 d. – 20.45; 

17 d. – 21 val.

12 d. – Tylos zona 2 (JAV) – 21 val.; 15 d. – 

20.45; 17 d. – 18.30

13 d. – Krudžiai 2. Naujasis amžius 

(JAV) – 15 val.

16 d. – Kruela (JAV) – 20.15

Kaunas
Forum Cinemas
11–17 d. – Triušis Piteris 2. Pabėgimas (ani-
macinis f., Australija, Indija, JAV, D. Bri-
tanija, Kanada) – 10.25, 12.55, 13.55, 15.20, 
17.45
Ilga istorija trumpai (Australija) – 11.20, 
16.30, 18.45, 21.10
Šarlatanas (Čekija, Airija, Slovakija, Len-
kija) – 12, 18 val.
Selekcininkė (Danija) – 14.50, 20.55
17 d. – Žudiko žmonos asmens sargybinis 
(D. Britanija, JAV) – 17.35
11, 13, 15, 17 d. – PLAYMOBIL filmas
(JAV) – 10.35
12, 14, 16 d. – Šuniškas pokštas (Kanada, 
JAV) – 10.35
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
11–16 d. – Triušis Piteris 2. Pabėgimas 
(animacinis f., Australija, Indija, JAV, 
D. Britanija, Kanada) – 10.15, 11.40, 12.40, 
15.10, 17.45; 
17 d. – 10.15, 11.40, 12.40, 15.10, 18.05
11–17 d. – Ilga istorija trumpai (Australija) – 
14.15, 18.45, 21.10
Selekcininkė (Danija) – 20.55
17 d. – Žudiko žmonos asmens sargybinis 
(D. Britanija, JAV) – 17.30
11, 13, 15, 17 d. – Didžiapėdžio vaikis 2 (Bel-
gija, Prancūzija) – 10.30
12, 14, 16 d. – Arkties komanda (Indija, 
D. Britanija, Kinija, Kanada, Japonija, P. Ko-
rėja, JAV) – 10.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
11–16 d. – Triušis Piteris 2. Pabėgimas 
(animacinis f., Australija, Indija, JAV, D. 
Britanija, Kanada) – 10.15, 12.40, 15.10, 
17.45, 19.15, 21.10; 17 d. – 10.15, 12.40, 15.10, 
19.15, 21.10
11–17 d. – Ilga istorija trumpai (Australija) – 
13.15, 15.30, 18, 21.40
Selekcininkė (Danija) – 18.20, 20.30
17 d. – Žudiko žmonos asmens sargybinis 
(D. Britanija, JAV) – 17.35
11, 13, 15, 17 d. – PLAYMOBIL filmas 
(JAV) – 10.30
12, 14, 16 d. – Šuniškas pokštas (Kanada, 
JAV) – 10.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Šarlatanas“

Blogos pasakos  ****
Niūrus pasakojimas apie Romos priemiestyje gyvenančias šeimas. Pernai 

Berlyno kino festivalyje „Sidabriniu lokiu“ už geriausią scenarijų apdo-
vanoti broliai Damiano ir Fabio D’Innocenzo rodo, kaip tėvų sadizmas, 
motinų pasyvumas ir vaikų pyktis atveda visus prie katastrofos. Vaidina 
Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Gabrielis Montesi, Maxas Malatesta, 
Justinas Korovkinas. (Italija, Šveicarija, 2020) 
Enfant terrible  ****

Oskaro Roehlerio biografinio filmo herojus – Raineris Werneris Fass-
binderis. Kai dvidešimt dvejų metų jaunuolis debiutavo teatre, niekas neį-
sivaizdavo, kad jis taps vienu svarbiausių pokario Vokietijos kino kūrėjų, o 
jo filmai bus rodomi svarbiausiuose festivaliuose. Radikalios Fassbinderio 
pažiūros, gyvenimo būdas ir filmai sukėlė ne vieną skandalą. Roehlerio 
filmo veiksmas rutuliojasi tarp pabrėžtinai sąlygiškų dekoracijų. Jos turi 
sufleruoti, kad Fassbinderio gyvenimas buvo lyg spektaklis. Tačiau Roeh-
lerio spektakliui stinga gyvybės, personažai redukuoti iki poros bruožų, 
o istorija į jį įsiveržia tik iš televizoriaus ekrano, nors Fassbinderis buvo 
politiškai angažuotas menininkas. Fassbinderio gyvenimas rodomas kaip 
nesibaigianti degradacija: alkoholis, narkotikai, meilužių ir artimų ben-
dradarbių žeminimas, prievarta, manipuliacijos... Tai vis labiau formą 
prarandančio vyro margu kostiumu (Oliver Masucci) nuoseklus ritima-
sis žemyn ir mirtis, sulaukus trisdešimt septynerių, nuo narkotikų per-
dozavimo ir begalinio nuovargio, – Fassbinderis sukūrė 44 filmus. Taip 
pat vaidina Hary Prinzas, Eva Mattes, Katja Riemann. (Vokietija, 2020)
Kruela  ***

Filmas pasakoja žiaurios ir bjaurios kailinių gerbėjos Kruelos de Mon, 
kadaise populiaraus filmo apie dalmatinus veikėjos, priešistorę ir nukelia 
į 8-ojo dešimtmečio Londoną, kur vyksta pankroko revoliucija. Estela – 
kūrybinga mergina, siekianti išgarsėti savo projektais. Ji susidraugauja 
su jaunais vagišiais ir kartu su jais gyvena Londono gatvėse. Vieną dieną 
Estelos talentu susidomi mados legenda – baronienė fon Helman. Susi-
tikusi su ja, Estela atsidurs blogio pusėje ir taps keršto siekiančia Kruela. 
Pagrindinius vaidmenis Craigo Gillespie filme sukūrė Emma Stone ir 
Emma Thompson. (JAV, 2021) 
Kurjeris  ****

7-ojo dešimtmečio pradžioje įtampa tarp JAV ir SSRS pasiekė apogėjų, 
kilo trečiojo pasaulinio karo grėsmė. Kaip tik tada Londono verslininkas 
Greville’as Wynne’as gavo iš CŽV ir britų žvalgybos pasiūlymą užmegzti 
ryšius su aukšto rango sovietų karininku, žinančiu slaptus Maskvos pla-
nus. Pirmoji kelionė į Maskvą kainuoja Grevilui daug nervų, bet baigiasi 
gerai. Netrukus sovietų žvalgyba sužino, kad kariuomenės viršūnėje veikia 
šnipas... Dominico Cooke’o filmo pagrindu tapo GRU pulkininko Olego 
Penkovskio istorija. Pulkininką suvaidino Merabas Ninidzė, jo ryšininką – 
Benedictas Cumberbatchas. (D. Britanija, JAV, 2021)

„Šarlatanas“  *****
Čekijoje kurtas Agnieszkos Holland filmas pasakoja Jano Mikolášeko, sa-

vamokslio gydytojo, kurio šlovė peržengė gimtosios Čekijos ribas, istoriją. 
Komunistų kalėjime melagingai apkaltintas filmo herojus laukia teismo. Iš jo 
prisiminimų iškyla prieštaringas ypatingais gebėjimais apdovanoto žmogaus, 
kuris sugeba pasinaudoti talentu savo ir kitų naudai, portretas. Patvirtinta 
tikslių diagnozių šlovė tarsi iškelia Mikolášeką virš politikos ir santvarkų. 
Jis vienodai gerai tarnauja ir paprastiems žmonėms, ir naciams bei komu-
nistams. Atsidavęs savo misijai Mikolášekas ilgam tampa neliečiamuoju ir 
ignoruoja istorines aplinkybes. Ar tai konformizmas, ar greičiau ištikimybė 
pašaukimui, susižavėjimo, pripažinimo, valdžios poreikis? Jis pats apibrėžia 
savo moralės normas. Tačiau nuo jaunų dienų Mikolášeką lydi ir sąžinės 
priekaištai. Jie nebūtinai susiję su meile asistentui, bet jųdviejų ryšys filme 
taps ir laisvės aktu. Tad ir šis Holland filmas yra dar vienas klausimas apie 
laisvę ir jos ribas. (Čekija, Airija, Slovakija, Lenkija, 2020)
Tėvas  ****

Mažas Serbijos miestelis. Atsidūrusi ties skurdo ir bado riba, jauna 
moteris nusižudo. Du jos vaikus socialinės tarnybos atima iš vyro, nes 
paprastas juodadarbis nesugebės jų išmaitinti. Atgauti vaikus tėvas galės 
tik įrodęs savo finansinę nepriklausomybę. Tačiau, nepaisant visų Nikolos 
(Goran Began) pastangų, korumpuotoje bendruomenėje jis negali vaikų 
susigrąžinti. Tada Nikola nusprendžia pėsčias eiti į Belgradą ir prašyti 
ministro pagalbos. Srdano Golubovićiaus filmas sulaukė ne vieno tarp-
tautinio kino festivalio dėmesio. (Kroatija, Prancūzija, Vokietija, Bosnija 
ir Hercegovina, Serbija, 2020) 


