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„Žmonės geraširdžiai, atviri ir gana 
vaišingi, bet nemėgsta naujovių. Ne 
tiktai Bogužiuose, bet ir platesnėje 
apylinkėje nėra radijo ir perkūnsar-
gių. Žemė nors ir ne per blogiausia, 
bet gyvena apyskurdžiai.“ Taip rašo 
pirmosios Lietuvos Respublikos 
kraštotyrininkai apie kaimo gyven-
tojus. Kad tai tiesa, liudija fotografi-
jos. Viena ypač įsiminė. Šeima sėdi 
apytamsėje grytelėje, kurios sienos 
apklijuotos laikraščiais – vietoje ta-
petų. Veidai vos įžiūrimi. Daiktai 
atrodo apsinešę žemėmis. Gal tai – 
tik fotografijos efektas, kai nepa-
sirūpinus apšvietimu pats vaizdas 
atrodo purvinas. Panašiai ir dabar 
atrodo eilinių piliečių butai, kai jų 

bėdas filmuoti netikėtai užgriūva 
televizijų žurnalistai, tikėdamiesi 
paauginti reitingus. Tiesa, kraš-
totyrininkai nedirbo dėl reitingų. 
Kaip ir carinės Rusijos antropolo-
gai. Pastarieji tikriausiai jautėsi esą 
šitos čiabuvių genties, vadinamos 
lietuviais, atradėjai, kurių surinkta 
medžiaga bus svarbus informacijos 
šaltinis ir valdžiai, ir mokslo žmo-
nėms. Jie fotografavo ir užrašė pasa-
kojimus. Kaip ir pridera antropolo-
gams, juos domino ne tik čiabuvių 
gyvenimo sąlygos, bet ir papročiai. 
Pavyzdžiui, legenda apie laumes, 
negyvai užmyluojančias vaikus. 
Arba mirties ritualai, kurių tikslas – 
pasirūpinti siela, kai kūnui padėti 
nebeįmanoma.

Akivaizdu, kad antropologams jų 
tyrinėjami čiabuviai buvo žemesnio 

išsivystymo lygio „kiti“. Bet tą patį 
galima pasakyti ir apie kraštotyri-
ninkus bei etnografus, kad ir ko-
kie jie būtų geranoriški. Hierarchija 
neišvengiama, kai tyrinėtojas savo 
metodais preparuoja objektą mė-
gindamas suprasti, iš ko jis pada-
rytas, kaip jis elgiasi, kaip veikia 
aplinką. Galima sakyti, paroda 

„Čiabuvių pasakojimai“ reprezen-
tuoja kolonijinį žvilgsnį. Net pats 
pavadinimas „čiabuvis“ yra iš to 
konteksto. Nes juk mes patys sau – 
ne čiabuviai. Pats žodis nusako 
konkrečioje vietoje atrastą kitą, ku-
ris žvelgiant iš šalies atrodo gana 
abstraktus ir vientisas, nekintan-
tis, neturintis savo politinių inte-
resų, ne subjektas. Ne taip, kaip mes 

G. Gr igėn aitės  nuotr .
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Ėjimas pakrante
25-ojo tarptautinio Thomo Manno festivalio Nidoje atgarsiai

M u z i k a , K u l t ū r a

Laimutė Ligeikaitė

Yra toks reiškinys, kuris iškalbin-
gai byloja apie Lietuvos kultūrą, jos 
tvarumą ir netvarumą, tradiciją ir 
modernumą, tarptautiškumą ir na-
cionalinį identitetą. Tai tarptautinis 
Thomo Manno festivalis, prilygi-
namas reikšmingiausiems kultū-
ros forumams, nors rengiamas ne 
sostinėje, o toli nuo jos, Nidoje, įsta-
bioje Baltijos pakrantėje. Būtent 

„Pakrantės“ ir „Kultūros krašto-
vaizdžiai“ tapo šių metų festivalio 
tema, gvildenančia daugybę as-
pektų, kuriais šie reiškiniai gali at-
siskleisti. Liepos viduryje vykstantį 
ilgametį Thomo Manno festivalį ir 
tęstinius jo renginius palyginčiau su 
stabiliai stovinčiu švyturiu, nepai-
sant jokių aplinkybių šviečiančiu ne 
tik pajūriui, bet ir visai Lietuvai ir 
už jos ribų. Nors bendras kultūri-
nis miesto peizažas, rodos, pamažu 
keičiasi plastikinių popso linksmy-
bių pusėn – apie tai jau pradedama 
diskutuoti ir viešojoje erdvėje. 

Jau 25 metus į Th. Manno festi-
valį susirenka neatsitiktiniai lanky-
tojai, pasirengę išgirsti aukščiausios 
prabos akademinės muzikos, pasi-
klausyti mąstytojų iš viso pasaulio, 
susipažinti su jaunais intelektualais, 
pasižiūrėti naktinių kino seansų, 
aplankyti dailės parodas, Nidos 
meno kolonijos performansus, vėl 
pabūti su Th. Manno – pasaulinės 
literatūros ir humanizmo asmeny-
bės – idėjomis, rytmečiais pasiklau-
syti skaitomų jo knygų fragmentų. 
Kaip LRT portale kalbinama sakė 
Th. Manno kultūros centro kurato-
riumo pirmininkė Irena Vaišvilaitė, 

„Tai ir yra dalykai, įprasminantys 
žmogaus buvimą pasaulyje, kuris 
yra ir natūra, ir kultūra. (...) Tarp 
Th. Manno kultūros centro tikslų, 
kurie sutampa su Th. Manno sie-
kiais, neabejotinai yra kalbėjimas 
apie gilumines situacijas ir egzisten-
cines patirtis, apie tai, kas yra visa 
Vakarų kultūra. Festivalio Žodžio 
programoje tai atsiskleidžia per 
diskusijas, Muzikos programoje – 
universalia muzikos kalba praby-
lant apie gyvenimą, mirtį, meilę, 
pergales ir pralaimėjimus.“ Šiemet – 
per kultūrinių pakrančių ir krašto-
vaizdžių kontekstus.  

Taip, laimė, Lietuva – ne tik geo-
grafinė pakrantė, bet ir kultūrinė 
pakrantė plačiąja prasme, o kul-
tūra, „tarp kitų dalykų, vaizdin-
gai šnekant, yra ėjimas pakrante“. 
Čia perfrazavau festivalio svečio iš 
Vokietijos, garsaus teologo mon-
sinjoro Floriano Schullerio cituotą 
mąstytoją Claudio Magrisą. Beje, 
vienas ryškiausių šių metų Žodžio 
programos susitikimų ir buvo su 
F. Schulleriu –  neabejinga Lietu-
vai asmenybe, kurį draugu (sutiktu 
per 1991 m. rugpjūčio pučą prie Lie-
tuvos Aukščiausiosios Tarybos) va-
dina ir pokalbį moderavęs filosofas 

Antanas Gailius. Nė nebandysiu iš-
gauti kokią nors minčių kvintesen-
ciją nė iš vienos neaprėpiamo inte-
lekto Žodžio programos popietės, 
tik norėčiau pabrėžti, kad visi susi-
tikimai, kaip ir šis, generavo nema-
žai aktualijų. „Taigi, pakrantė kaip 
literatūros paveikslas: eiti ja, žval-
gantis, ar neatsiras išplukdytų kitų, 
pamirštų, išstumtų tikrovių, grą-
žinti jos orumą. Tuomet ne pati pa-
krantė grąžina orumą milijonams 
aukų, bet žvilgsnis, kurį pakrantė 
įgalina, kai įmanoma iš savojo pa-
saulio pažvelgti į svetimąjį“, – rem-
damasis archajiniais šaltiniais sakė 
F. Schulleris, keldamas asociacijas ir 
su į Pietų Europą plaukiančių pabė-
gėlių, kurių problema dabar aktuali 
ir Lietuvai, tragedijomis. 

Politologas ir žurnalistas iš Rusi-
jos Sergejus Medvedevas (pokalbį 
moderavo I. Vaišvilaitė) plačiai 
apžvelgė postkolonializmo reiš-
kinį viso pasaulio ir posovietinėje 
erdvėje, akcentavo dabar itin ak-
tualią Kremliaus propagandos ir 
istorijos falsifikavimo temą. Lie-
tuvių, lenkų ir vokiečių santykių 
istorinis rakursas ir dabartis buvo 
aptariama diskusijoje su publiciste, 
Heinricho Boelio fondo Varšuvos 
biuro vadove Joanna Maria Stola-
rek ir lenkų žurnalistu Piotru Jen-
droszczyku, diskusiją moderavo 
Cornelius Ochmannas iš Vokietijos. 
Įsiminė bene svarbiausia susitikimo 
mintis: „Svarbu ne valdžios sutartys 
tarp šalių, o visuomenių pasitikė-
jimo gestai.“

Didelio susidomėjimo sulauku-
siame susitikime su rašytoju ir dra-
maturgu Mariumi Ivaškevičiumi 
(moderatorius – kultūros istorikas 
Aurimas Švedas) daugiausia kalbėta 
apie Rusijos ir jos regionų teatrą, rusų 
teatralų santykį su valdžia, kultū-
rinę situaciją, politinę padėtį, grės-
mes, atvilnijančias ir iki mūsų. 

Festivalio epicentro – Th. Manno 
vasarnamio – aura dėmesio centre 
atsidūrė popietėje, surengtoje bū-
tent liepos 16-ąją, minint Th. Manno 
bičiulių dieną, siejamą su data, kai 
prieš 91 metus rašytojas bei jo šeima 
pirmąkart atvyko atostogų į Nidoje 
pasistatytą vasarnamį. Parodytas 
režisieriaus Manfredo Görnerio 
filmo fragmentas, kuriame pama-
tėme rašytojo dukterį Elisabeth 
Mann Borgese, po daugelio metų 
apsilankančią vasaros namuose 
Nidoje. Nuotoliniu būdu popietėje 
dalyvavęs Th. Manno palikimo ty-
rinėtojas, buvęs Budenbrokų mu-
ziejaus Liubeke vadovas Holgeris 
Pilsas, kalbinamas moderatorės 
Ruth Leiserowitz, pateikė prane-
šimą apie E. Mann Borgese gyve-
nimą ir tiesiog neįtikėtinas veiklas, 
ypač pasauliniu mastu nusipelnant 
jūrų ir vandenynų tyrimų, teisės bei 
aplinkosaugos srityse (buvo vadi-
nama „Mother of the Ocean“, nors 
turėjo pianistės diplomą!). E. Mann 
Borgese veiklos kontekste, vėlgi, 

ataidėjo aštri pasaulinė problema – 
katastrofiškas vandenynų užterštu-
mas. Be abejo, tema man priminė 
ir tai, kad Europos Komisijoje tu-
rime lietuvį aplinkos, vandenynų 
ir žuvininkystės komisarą, kuriam 
norėtųsi palinkėti semtis įkvėpimo 
iš šios istorinės asmenybės.   

Dar viena popietė vyko irgi pla-
čia tema: apie Baltijos jūros regi-
ono istorines ir literatūrines kons-
trukcijas bei šio regiono suvokimą 
kalbėjo istorikai Michaelis Northas 
iš Vokietijos ir popietės moderato-
rius Rimvydas Petrauskas. Be kita 
ko, pasvarstyta ir apie tai, kad net ir 
dabar, pavyzdžiui, Klaipėda neturi 
savo, kaip jūros miesto, kultūros li-
teratūros (kaip Šiauliai turi Rimantą 
Kmitą). Baltijos jūra, matyt, dar 
laukia savo rašytojo, istoriko. Kaip 
sakė rašytojas ir vertėjas Laurynas 
Katkus, nors mūsų literatūroje ga-
lime rasti jūros naratyvo pavyzdžių, 
tarkime, Maironio, Salio Šemerio ir 
kitų kūryboje, vis dėlto dabar, kai 
įsigali lėktuvai, internetas ir visa 
kita, jūra jau neteko to stipraus 
simbolinio, išlaisvinančio krūvio. 

Muzikoje, sakyčiau, priešingai. 
Muzikos ir jūros prigimties kore-
liacija akivaizdi. Tą pastebėjo ir Eli-
sabeth Mann, rašiusi: „Muzika turi 
ritmą, jai būdinga trukmė laike ir ji 
turi kontrapunktą, tą gylį ir trima-
tiškumą. Muzika neabejotinai yra 
įstabi priemonė, perteikiant jūrą, 
aprašant jūrą, analizuojant jūrą“ (ci-
tata iš H. Pilso pranešimo). Lietuvių 
muzikos istorijoje nuo Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio simfoninės 
poemos, per Eduardą Balsį, iki šių 
dienų jūra yra viena raiškiausių ko-
notacijų. Šiais metais festivalyje tai 
gražiai atsiskleidė per kompozito-
rės Loretos Narvilaitės kūrybą. Pati 
ji klaipėdietė, „pakrančių žmogus“, 
o jūra ir poezija – svarbiausi jos mu-
ziką maitinantys dalykai, inspiravę 
ar pagrindę ne vieną kūrinį. Festi-
valio užsakytas naujausias L. Nar-
vilaitės kūrinys „Artimos tolumos“, 
anot autorės, gimė „vaikščiojant 
Mažosios Lietuvos pakrantėmis 
(žinoma, mintyse), kur susitikau 
ir Thomą Manną“. Čia pasigirsta ir 
Mažosios Lietuvos liaudies daina 

„Per kalnelį, per aukštąjį“ (iš Chris-
tiano Bartscho rinkinio „Dainų bal-
sai“), ir Johanno Sebastiano Bacho 
preliudo fragmentas iš Pirmosios 
siuitos violončelei G-dur. Kūrinio 
frazių, melodinių linijų žaismin-
gumą, lyg matant raibuliuojančią 
jūrą, jos šviesos atspindžius, pui-
kiai perteikė Konradas Levickis 
(smuikas) ir Mindaugas Bačkus 
(violončelė). „Artimos tolumos“ 
visus sužavėjo ir gyliu, ir formos 
kompaktiškumu, ir šviesia aura. Šį 
kūrinį lyg gintaro gabalėlį norėjosi 
parsivežti kaip suvenyrą iš Nidos.

Kultūriškai svarbu, kad jau nuo 
trečiojo festivalio 1999 m. buvo 
pradėti rengti lietuvių muzikos 
koncertai, sumanyti naujų kūrinių 

užsakymai, taip mūsų autorius ins-
piruojant naujiems kūrybiniams iš-
šūkiams. Lietuviškos muzikos va-
landa šiemet buvo skirta Vytauto 
Barkausko, kuris būtų šventęs 
90-ąsias gimimo metines, atmi-
nimui. Šis kūrėjas, perfrazuojant 
festivalio temą, – vienas didžiųjų 
mūsų muzikinių pakrančių uostų. 
Moderni ir itin emocinga jo kū-
ryba, ypač stambių formų opusai, 
yra neįkainojamas lobynas. Tačiau 
festivalio muzikos programos ku-
ratorės Vytautės Markeliūnienės 
sumanytose programose visuomet 
slypi ir netikėtumų bei atradimų 
džiaugsmo progos. Pavyzdžiui, kad 
ir kiek esu sekusi Barkausko kūrybą, 
tik čia pirmą kartą išgirdau nuosta-
bias jo miniatiūras: penkių raiškių 
padalų „Žiemą, 1982“, kurią tikru 
brangakmeniu pavertė fortepijonų 
duetas Rūta Rikterė ir Zbignevas 
Ibelhauptas; tik kartą Nidoje skam-
bėjusią festivalio užsakytą „Vasarą, 
2004“, kurią nauju žvilgsniu atgai-
vino Kauno kvartetas (tą vakarą 
talkinusi Rasa Vosyliūtė, Aistė Mi-
kutytė, Eglė Lapinskė, Saulius Bar-
tulis). Seniai girdėtą „Legendą apie 
Čiurlionį“ savitai įprasmino pianis-
tas Daumantas Kirilauskas. Voka-
linei Barkausko kūrybai atstovavo 
vienas iš chorinių šedevrų – jautrios, 
vaizdingos „Septynios miniatiūros“ 
a cappella (Omaro Chajamo ž., 
Lino Brogos vert.), kurias padai-
navo choras „Aidija“. Reikia pri-
pažinti, kad prieš porą metų jų pa-
teiktos šios miniatiūros suskambo 
ypatingai. Dabar choras susistygavo 
tik bisams – su visomis subtilybė-
mis pakartotai vienai miniatiūrai ir 
nuostabiai choro vadovo Romualdo 
Gražinio išdailai „Anoj pusėj Du-
nojėlio“ (vis dėlto būtent Barkausko 
chorinis bisas tą vakarą būtų buvęs 
labiau į temą). 

 Kitas tikslas, kaip sako V. Marke-
liūnienė, vedusi didžiąją dalį kon-
certų, – suburti anksčiau kartu 
negrojusius muzikus, rasti naujų 
sąskambių. Ši ne vienus metus sėkmin-
gai įgyvendinama idėja pasireiškia ir 
jaukiais kameriškais duetų vakarais, 
ir didelių ansamblių, kone mažųjų 
orkestrų, gimimu. Antai festivalio 
pradžios koncerte nugriaudėjo ta 
proga susibūrusių net dešimties pū-
tikų ir poros stygininkų orkestrėlis 
(atliko Wolfgango Amadeus Moza-
rto ir Antoníno Dvořáko kūrinius); 
naujomis spalvomis suskambo 
Kauno styginių kvarteto ir pianis-
tės Albinos Šikšniūtės bei gitaristo 
Sauliaus S. Lipčiaus muzikavimas. 

Beje, pastarasis Kvintetų vakaras 
buvo skirtas bene ištikimiausio fes-
tivalio kolektyvo – Kauno styginių 
kvarteto (Karolina Beinarytė-Pa-
lekauskienė, Aistė Mikutytė, Eglė 
Lapinskė, Saulius Bartulis) – vei-
klos jubiliejui. Ir kvartetas čia vėl 
atsiskleidė raiškiai, stilingai, gy-
vybingai. Luigi Boccherini kvin-
tetas D-dur (D. 448) su virtuoziš-
kai S.S. Lipčiaus valdoma gitara 
lyg lakmuso popierėlis parodė an-
samblio gebėjimą groti lanksčiai ir 
subtiliai. Ypač sužavėjo kūrinyje su-
rasti žaismingi momentai: smuiko ar 
violončelės flažoletų „čiulbėjimas“, 
raiškūs glissando, o finale – stilingas 
Fandango, S. Bartuliui net paėmus 
kastanjetes. Ir čia pat visai kitokio-
mis spalvomis nusidažė kvarteto ir 
A. Šikšniūtės perteikiamas Edwardo 
Elgaro Fortepijoninis kvintetas 
a-moll, op. 84, – sodriai, audringai, 
melodingai. 

Vietoj viso orkestro suskambo 
pianistų Rūtos Rikterės ir Zbignevo 
Ibelhaupto muzikavimas keturio-
mis rankomis. Franzo Schuberto 
muzikos vakaras buvo skirtas iš-
tikimosios festivalio lankytojos ir 
pradininkės Irenos Veisaitės atmi-
nimui. Vietoj orkestro – nes greta 
Schuberto kompozicijų fortepijo-
nui keturioms rankoms (su garsiąja 
Fantazija f-moll) suskambo didinga 
keturių dalių Ketvirtoji simfonija 
c-moll („Tragiškoji“), pasak kon-
certą vedusios Rimos Povilionienės, 
kviesdama į kamerinę jos versiją 
įsiklausyti dar atidžiau. Fortepijo-
ninis duetas čia ne tik pademons-
travo virtuoziškumą, bet ir surado 
tembrinių spalvų, simfoninei mu-
zikai būdingų ryškių charakterių, o 
sodrias kulminacijų bangas belieka 
apibūdinti Th. Manno herojaus To-
nio Budenbroko žodžiais: „Bangos 
net visai arti kranto tokios galingos, 
jog atrodo, kad per pečius leteno-
mis tranko liūtai.“ Beje, fortepijonų 
salono „Organum“ pastangomis 
jau antri metai festivalyje skamba 
naujas kokybiškas fortepijonas 

„Bösendorfer“.  
Idėja kviesti festivalyje debiutuoti 

vis naujus atlikėjus klausytojams su-
daro galimybę būtent Nidoje išgirsti 
dar negirdėtus talentus ir netgi pa-
saulines žvaigždes. Prieš daugybę 
metų festivalyje grojusi pianistė 
Irma Kliauzaitė iš Zalcburgo „Mo-
zarteumo“ ir Pietų Korėjos smui-
kininkė (dabar gyvenanti ir dir-
banti taip pat Zalcburge) Wonji 

N u k elta į  3  p s l .
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Kim-Ozim turėjo koncertuoti 
pernai, tačiau planus pakoregavus 
pandemijai jas išgirdome šiemet, su 
Antoníno Dvořáko, Leošo Janáčeko, 
Edward Elgaro, Williamo Krollio 
bei Camille’o Saint-Saënso kūri-
nių programa. Pirmas įspūdis jas 
išgirdus – I. Kliauzaitė labai pati-
kima partnerė, stabilus lygiaverčio 
dueto pagrindas, ant kurio nepa-
prastai gražiai atsiskleidė smuiki-
ninkės W. Kim-Ozim muzikavimas. 
Sužavėjo Dvořáko Romantinių pje-
sių, op. 75, „perskaitymas“: sodrus, 
gražus garsas, subtilumas, estetinė 
švara, ypač smuikininkės frazių 
pradžia ir pabaiga – subtili, išklau-
syta, „nugesinta“. Išgirdau kaip reta 
darnų duetą, kurio tolygi dinamika, 
melodinis bangavimas, rodos, buvo 
atliekamas lyg vieno instrumento, 
ypač skambant Janáčeko Sonatai 
smuikui ir fortepijonui, sudėtingai 
ir virtuoziškai Saint-Saënso „Hava-
naise“, op. 83, nostalgiškoms, melo-
dingoms Elgaro pjesėms. 

Beje, po 13 metų pirmą kartą bū-
tent festivalyje atgaivintą pianisto 
Daumanto Kirilausko ir violon-
čelininko Mindaugo Bačkaus ka-
merinį duetą taip pat galima būtų 
priskirti savotiško debiuto rubrikai, 
nors per koncertą atrodė, kad kartu 
jie muzikuoja nuolat. Brandi Johan-
neso Brahmso Sonatos violončelei 
ir fortepijonui Nr. 1 e-moll, op. 38, 
interpretacija atskleidė vieningą 
muzikantų mąstymą ir matymą. O 
šio opuso įtraukimas į programą 
dar kartą priminė, kad festivalio 
programų įvairovę V. Markeliū-
nienė sugeba pateikti prasmingai, 
susietai su kontekstu, tema. Antai 
Brahmso opusui ji pateikė įdomų, 
jautrų, su Nida susijusį kontekstą, 

grįstą Hermanno Blodės viešbu-
čio viešnios Luizės Mendelssohn 
(garsaus architekto žmonos) atsi-
minimais: „(...) Atsivežiau violon-
čelę, o Nidoje sutikau puikų jauną 
pianistą, teisininką iš Karaliaučiaus. 
Su juo vėl ir vėl grodavome mano 
pamėgtą Brahmso Sonatą e-moll. 
Kartais violončelę pasiimdavau į 
žvejo valtį ir romantiškai nusitei-
kusi grieždavau Bachą, palengva 
iriantis per marias“...

Ryškia festivalio menine kulmi-
nacija pavadinčiau išskirtinį rečitalį. 
Kuklioje Nidos evangelikų liute-
ronų bažnytėlėje turėjome galimybę 
išgirsti pasaulinę žvaigždę – bari-
toną Benjaminą Applą, kuris be-
veik pakeliui į prestižinius Verbjė ir 
Šlėzvigo-Holšteino festivalius rado 
laiko čia užsukti ir pateikė nuos-
tabią programą. Kaip dainininką, 
Dietricho Fischer-Dieskau prizo 
laureatą, apibūdino „Suddeutsche 
Zeitung“, jis priklauso vienai pasku-
tinių didžiųjų Lied meistrų, „išgau-
nančių beveik neribotą tembrinių 
spalvų spektrą“, plejadai. 

Th. Manno festivaliui B. Applas 
su puikiu scenos partneriu Simonu 
Lepperiu pristatė dalį iš daugybės 
dainininko įrašytų ir išleistų voka-
linių kūrinių, programą traktuoda-
mas labai asmeniškai (o tai reta), 
kaip savo gyvenimo istoriją, išgyve-
nimus, įspūdžius. Be pertraukų skam-
bėjusį dainų vėrinį B. Applas kartais 
pakomentuodavo, lyg dar labiau suas-
menindamas dainas, ir atrado jaukų 
ryšį su publika. Kaip sakė dainininkas, 
ši programa – tai tipinė šiuolaikinio 
žmogaus istorija, klajūno istorija, juk 
atlikėjai yra didžiausi klajūnai, dažnai 
gyvenantys ne savo tėvynėje.  

Koncerte išties buvo justi Lied tė-
vynės – germaniškų kraštų – kilmė: 
natūralumas, lengvumas,  nefor-
savimas. Tiesiog tuo ir taip gyve-
nama. Pradėjęs daugiausia Franzo 

Schuberto dainomis, dar Maxo Re-
gerio, Brahmso, kaip įgimtos ger-
maniškos kultūros ženklais, vėliau 
persikėlė į Londoną – skambėjo 
britų autoriai Ralphas Vaughanas 
Williamsas, Henry Rowley Bisho-
pas, Peteris Warlockas, Johnas 
Irelandas. Dainininkas paaiškino 
ir kodėl į programą įtraukė pran-
cūzo Franciso Poulenco efektingą 
miniatiūrą „Hyde Park“: „Daina 
taikliai perteikia tą jausmą, koks 
mane apėmė pirmą kartą atvykus 
į Londoną.“ Šis yra tapęs jo namais 
(Bishopo „Home, Sweet Home“). 
Itin sužavėjo subtiliai padainuotas 
Williamso „Silent Noon“. Šis auto-
rius dabar itin sparčiai populiarėja 
Lietuvos akademinėse scenose, jį 
atranda vis daugiau Lietuvos ins-
trumentininkų ir vokalistų. Bijau, 
kad man B. Applo traktuotė bus 
tapusi etalonu. 

Išgirdau ir visiškai negirdėtą au-
torių – Adolfą Straussą. Jo „Ich weis 
bestimmt...“ („Tikrai žinau, kad vėl 
tave išvysiu“) programos kontekste 
suskambo kaip jaukus, saloninis ro-
mansas (priminė Konrado Kavecko 

„Susitikt tave norėčiau vėlei“), tačiau 
B. Apllo paaiškinimas sukrėtė iki 
širdies gelmių. Šią šviesią, nostal-
gišką, gražią dainą A. Straussas pa-
rašė Aušvice, kur netrukus ir žuvo... 

Programą atlikėjai simboliškai 
baigė viena žinomiausių ir gra-
žiausių Lied – Edvardo Griego 

„Ein Traum“ („Sapnas“). Tai buvo 
tiesiog tobula. Koks subtilus piano 
aukštose gaidose, kokia išgyventa, 
nuosekliai pasiekta kulminacija! 
Labai šiltomis ovacijomis palydėtą 
programą atlikėjai baigė dar vienos 
Griego dainos bisu. Po koncerto ir 
aš atsidūriau tų pakerėtų klausytojų 
būryje, kurie tarpusavyje šnibždė-
josi negalintys patikėti, kad toks 
dainininkas čia ką tik padovanojo 
tokį muzikinį stebuklą.   

Th. Manno festivalis šiemet už-
baigtas opera, kuri turėjo būti at-
likta jau pernai, tačiau dėl žinomų 
priežasčių nukelta į šiuos metus. 
Kaip sakė V. Markeliūnienė, pasku-
tinių festivalio koncertų koncepcija 
siekiama sutelkti daugelį dalyvavu-
sių atlikėjų, pateikti vientisą stambų 
kūrinį. Buvo pasirinktas baroki-
nis perlas – Henry Purcello opera 

„Didonė ir Enėjas“. Visą koncertinį 
pastatymą ir ypač muzikinius klau-
simus išradingai pakoregavo festi-
valyje kaip dalyvė debiutavusi ta-
lentinga dirigentė Giedrė Šlekytė. Ji 
parinko labai optimalią „orkestro“ 
sudėtį: Kauno kvartetas (pirmuoju 
smuiku griežė K. Levickis), Balys 
Vaitkus (klavesinas), Donatas Ba-
gurskas (kontrabosas); gražiai su-
stygavo ryškų vaidmenį operoje at-
liekantį chorą („Aidija“) ir solistus, 
perteikusius ne po vieną personažą: 
Nora Petročenko (mecosopranas, 
Didonė, Burtininkė), Martynas 
Kindurys (baritonas, Enėjas), Si-
mona Liamo (sopranas, Belinda, 
Pirmoji ragana), Lina Dambrauskaitė 
(sopranas, Antroji moteris, Ragana, 
Dvasia). Kad ir kaip gražu buvo klau-
sytis visų nuoširdžiai į muziką pasi-
nėrusių atlikėjų, šįkart ypatingą bravo 
skirčiau visą muzikinį pagrindą patiki-
mai, stabiliai ir meistriškai laikiusiems 
klavesininkui B. Vaitkui ir kontrabo-
sininkui D. Bagurskui. 

Pakilus, nuotaikingas, charakte-
ringas barokinės operos atlikimas 
tapo labai gražiu jubiliejinio festi-
valio finalu, matyt, suteikusiu dva-
sinių impulsų jau kitų metų pro-
gramų apmąstymams. Jei, duokdie, 
pandemija nesutrukdys, matyt, di-
delių planų ateičiai turi ir šių metų 
jau 5-ojo studentų esė konkurso lai-
mėtojai Gabrielė Brazaitytė, Mikas 
Danilevičius ir Emilija Jovaišaitė;     
kokybiškai koordinavę, rūpinęsi 
renginiais Th. Manno kultūros 

centro direktorė Lina Motuzienė, 
Neringos meras Darius Jasaitis, 
festivalio administratorius Nerijus 
Masevičius, vertėja Jūratė Žukaus-
kaitė, festivalio globėjai, partneriai, 
rėmėjai, kelių koncertų gyvas trans-
liacijas suorganizavusi LRT „Kla-
sika“. Visų, kurių čia nė neįmanoma 
išvardyti, bendro darbo rezultatas, 
kaip sveikindamas rašė nuoširdus 
festivalio globėjas prezidentas Val-
das Adamkus, – „tai ir mėginimas 
atkovoti gėriui ir šviesai priklausan-
čias teises“ šiame prieštaringame 
pasaulyje.

Festivalyje metai po metų suda-
romos sąlygos puikiai jaustis vo-
kiškai kalbančiai publikai, kurios 
Nidoje niekuomet netrūko, – vis-
kas verčiama į vokiečių kalbą ir iš 
jos, buklete ir atskiroje renginių 
informacijoje pateikiami dvikal-
biai tekstai. Tačiau per pandemiją 
vokiškasis segmentas gerokai su-
mažėjo, tad šiemet festivalis buvo 
kur kas „lietuviškesnis“, sakyčiau, 
gana sėkmingai pritraukęs ir naujų 
lankytojų. Vis dėlto tokio savo tu-
riniu kokybiško festivalio įvaizdžio 
kūrimas mieste reikalautų kur kas 
daugiau pastangų. Mažuose mies-
teliuose (pvz., Brėgenco Austrijoje, 
Savonlinos Suomijoje ir pan.) tokio 
išskirtinio įvykio nuotaika ir vizu-
aliai matoma informacija gyvena 
visi – nuo parduotuvių vitrinų, ka-
vinių, viešbučių iki bendrų lauko 
erdvių, sugalvojamos išradingos ir 
skoningos reklaminės akcijos, nuo-
lat primenami svarbiausi miesto 
kultūriniai simboliai. Nidos atveju 
tai būtų, žinoma, Th. Mannas, kurio 
buvimo, minėto „ėjimo pakrante“, 
čia kasmet pasigendu. Pats laikas 
miestui pradėti išties plačiai alsuoti 
aukštosios kultūros dvasia. Per 25 
metus tarptautinis Th. Manno fes-
tivalis įrodė to tikrai nusipelnęs.

Atkelta iš  2  psl .

Rugsėjo 11-ąją Filharmonija 
pradeda naują sezoną

Rugsėjo 11 d. Filharmonijoje vyks 
naujo, 81-ojo koncertų sezono ati-
darymas. Jame su Lietuvos nacio-
naliniu simfoniniu orkestru (LNSO, 
meno vad. ir vyr. dirigentas Mo-
destas Pitrėnas) pasirodys solistės 
Mūza Rubackytė (fortepijonas) ir 
Justina Gringytė (mecosopranas), 
diriguos viešnia iš JAV Keri-Lynn 
Wilson. Per 81-ojo sezono pirmą 
pusmetį Lietuvos nacionalinė fil-
harmonija (LNF) numato surengti 
daugiau kaip 80 koncertų. Sezoną 
lydės moto „Pasaulis keičiasi. Mu-
zika skamba visada“. 

„Iš tiesų rudens sezoną pradėjome 
jau rugpjūtį, rengdami dėl pande-
mijos iš anksčiau atkeltus koncertus. 
O štai rugsėjo 11 d. kviečiame į iškil-
mingą sezono atidarymą, kuriame 
kartu su publika laukiame iškilių 
mūsų solisčių ir ryškios užsienio 
dirigentės pasirodymo. Naują se-
zoną pasitinkame kupini vilties, kad 
suplanuoti per 80 koncertų tikrai 
vyks ir Filharmonijos scena pulsuos 

Anonsai gyvu muzikiniu gyvenimu. Mielą 
publiką kviečiame sekti visas Fil-
harmonijos naujienas ir saugiai 
lankytis koncertuose. Pažadame 
daug ryškių susitikimų ir nepa-
mirštamų muzikinių programų“, – 
sako LNF generalinė direktorė Rūta 
Prusevičienė.

Sezono pradžios koncertą „De-
dikacija Rugsėjo 11-osios aukoms“ 
LNF skiria prieš dvidešimt metų 
visą pasaulį sukrėtusio teroro iš-
puolio ir tūkstančių aukų atmi-
nimui. 2001 m. rugsėjo 11-osios 
įvykius įprasmins Krzysztofo Pen-
dereckio 2001–2002 m. sukurtas 
Koncertas fortepijonui „Resur-
rection“ („Prisikėlimas“), kuriame 
istorines asociacijas kompozitorius 
pateikia ne abstrakcijomis, o nau-
dodamas klausytojams emociškai 
suprantamas instrumentų spalvas, 
garsų paletę. Anot autoriaus, „pa-
vadinimą „Prisikėlimas“ reikėtų su-
prasti platesniame, simboliniame ir 
universaliame kontekste. Jis kyla iš 
choralo, kuris vainikuoja kūrinį ir 
išreiškia simbolinę gyvenimo per-
galę prieš mirtį; tikėjimą, teikiantį 
paguodą. Sukūriau choralą iškart 
po tragedijos Niujorke. Tai buvo 
grynai žmogiškas gestas, protesto 
prieš žiaurumą ženklas.“ 

K. Pendereckio Fortepijoninį 
koncertą su LNSO atliksianti pi-
anistė Mūza Rubackytė prisipa-
žįsta, kad ją su Krzysztofu ir Elż-
bieta Pendereckiais sieja ypatingas 
ryšys. Pianistė nuolat kviečiama 
koncertuoti E. Pendereckos vado-
vaujamame Varšuvos Beethoveno 
festivalyje; su maestro K. Penderec-
kiu scenoje ji pirmą kartą susitiko 
2003 m. Lietuvos nacionalinėje fil-
harmonijoje, su jo diriguojamu or-
kestru skambino L. van Beethoveno 
Trečiąjį koncertą. Pianistės žodžiais, 
nepaprastai susižavėjusi K. Pende-
reckio Koncertu „Resurrection“, jį 
nedelsdama įtraukė į savo reper-
tuarą: dar 2012 m. Koncertą atliko 
Puerto Rike, 2013-aisiais skambino 
Vilniaus fortepijono festivalio pra-
džios koncerte, 2016 m. šį kūrinį 
grojo Bogotos Didžiajame teatre, 
diriguojant pačiam kompozitoriui, 
o 2018 m. Varšuvos filharmonijoje 
Koncertą skambino kompozito-
riaus 85-mečio festivalyje.

Rugsėjo 11-osios aukų atminimui 
savo kūrinį skyrė ir amerikiečių 
kompozitorius Johnas Paulas Co-
rigliano. Savo dainų ciklą „Vieną 
mielą rytą“ jis sukūrė 2011 m., Niu-
jorko filharmonijos ir Šanchajaus 
simfoninių orkestrų užsakymu, 

minint 10-ąsias Rugsėjo 11-osios 
metines. Keturių dainų ciklui kom-
pozitorius pasirinko skirtingų lai-
kotarpių ir kultūrų tekstus: kūrinį 
pradeda „Daina pasaulio pabai-
gai“ pagal lenkų poeto Czesławo 
Miłoszo eilėraštį, antroji daina „Pa-
troklas“ paremta Homero „Iliados“ 
ištrauka, trečios dainos žodžiams 
pasirinktas VIII a. kinų poeto Li 
Po eilėraštis, o finale skambančio 
teksto autorius – amerikiečių poetas 
E.Y. „Yip“ Harburgas. 

J.P. Corigliano dainas koncerte su 
LNSO atliks lietuvių mecosopranas 
Justina Gringytė, 2015 m. pelniusi 
Lietuvos jaunosios operos solistės 
metų apdovanojimą, o Anglijos na-
cionalinės operos ir Škotijos operos 
teatruose sulaukusi ypač palankių 
atsiliepimų už Karmen vaidmenį. 
Įtakingojo žurnalo „The Guardian“ 
muzikos kritikai jos balso stiprumą 
lygina su „plieno šarvais“, o savo in-
terpretacijose ši dainininkė meis-
triškai pereina nuo valdingos ir 
įsakmios prie trapios ir švelnios 
herojės paveikslo („The Scotsman“).

Sezono pradžios koncertą pa-
kviesta diriguoti iš Vinipego (Ka-
nada) kilusi batutos maestra Keri-
Lynn Wilson. Zalcburgo festivalyje 
ji buvo legendinio batutos meistro 

C. Abbado asistentė, o po studijų 
Niujorko Juilliardo mokykloje iki 
1998 m. dirbo Dalaso simfoninio 
orkestro dirigento asistente, 2014–
2015 m. koncertų sezoną buvo Slo-
vėnijos filharmonijos meno vadovė. 
Lietuvos publika šią dirigentę gir-
dėjo 2016 m. Vilniaus festivalyje bei 
2018 m. rudenį Lietuvos nacionali-
nėje filharmonijoje. Į Filharmoni-
jos šventinę sezono atidarymo pro-
gramą, be minėtų kūrinių, viešnia 
įtraukė ir Gustavo Mahlerio Ada-
gietto iš Simfonijos Nr. 5.

Filharmonijos 81-ojo koncertų 
sezono atidarymui skirtas koncer-
tas „Dedikacija Rugsėjo 11-osios au-
koms“ vyks rugsėjo 11 d., šeštadienį, 
19 val. Filharmonijos Didžiojoje sa-
lėje. Primename, kad renginio vietoje 
privaloma laikytis valstybės lygio eks-
tremaliosios situacijos operacijų va-
dovo nustatytų saugaus atstumo ir 
visų kitų visuomenės sveikatos sau-
gos bei higienos reikalavimų. Galimy-
bių pasas Filharmonijos koncertuose 
yra būtinas. Daugiau informacijos: 
www. filharmonija.lt.

LNF inf.

M u z i k a , K u l t ū r a
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Klaipėdiečių „Skrajojančio olando“ 
sėkmė neblėsta
Richardo Wagnerio operos spektakliai pirmajame Klaipėdos festivalyje   

M u z i k a

Živilė Ramoškaitė

Taip, spektaklio sėkmė iš tiesų ne-
blėsta ir netgi didėja. Jau pernai 
lankydamasi premjeriniame spek-
taklyje buvau sužavėta jo origi-
nalumo ir meninės jėgos. Tačiau 
šiemet operos atlikimas buvo dar 
brandesnis, o jo įtaiga taip pat su-
stiprėjo. Puikius įspūdžius, žinoma, 
didino ir paslaptimi, ypač sute-
mus, alsuojanti Klaipėdos elingo 
bei čia pat tyvuliuojančių marių 
su praplaukiančiais laivais atmos-
fera. Dieną vaikščiodama molu ir 
žvelgdama į liūdnas, aprūdijusias 
buvusios Pauliaus Lindenau laivų 
statyklos metalo konstrukcijas ne-
galėjau patikėti, kad vakare jos gali 
tapti tokia įspūdinga teatrine erdve. 
O kur dar iš tiesų atplaukiantis, nu-
ščiuvusios publikos link artėjantis 
paslaptingasis laivas, tapęs ypač 
reikšmingu šio spektaklio veikėju. 

Už operos režisūrą „Auksiniu 
scenos kryžiumi“ apdovanotas 
Dalius Abaris apie elingo pasirin-
kimą yra sakęs, kad „teatras tikė-
josi kažko daugiau nei pastatymo 
įprastoje scenos „dėžutėje“, o aš 
labai seniai norėjau kažką nuveikti 
Klaipėdos elinge“. Prie D. Abario 
prisidėjo grupė bendraminčių, sce-
nografė Sigita Šimkūnaitė, šviesų 
dailininkas Andrius Stasiulis, kos-
tiumų dailininkė Sandra Straukaitė, 
mizanscenų kūrėjas Gediminas Še-
duikis. Ant metalinių konstrukcijų 
režisieriaus sudėliotas veikalo vyks-
mas, papildytas realiai šėlstančio-
mis jūros bangomis, užliejančiomis 
menamą denį su virvėmis besikars-
tančiais jūreiviais, pasiekiančiomis 
ir pirmose eilėse sėdinčią publiką, 
žiūrovus tiesiog užbūrė. Muzika 
ir vaizdas judėjo sinchroniškai, 
susilydė į intensyvaus skambesio 
akordą, nė minutei neleidžiantį 
atsipalaiduoti. Publika tiesiog su-
stingo, netgi greta sėdintys asme-
nys, prieš spektaklį keitęsi ironiško-
mis replikomis, nutilo, o prasidėjus 
įspūdingiems audros epizodams 
traukė iš kišenių mobiliuosius ir 
nepaisydami draudimo fotografavo 
ir filmavo. Nieko nesakiau, tylėjau – 
džiaugiausi, kad Klaipėdoje randasi 
naujų operos gerbėjų, tikriausiai 
lankysiančių muzikinį teatrą. 

Teatro direktorė Laima Vili-
mienė, regis, bus nusprendusi pa-
daryti viską, kad Klaipėda taptų 
svarbiu Baltijos regiono muzikos 
centru. Su savo vadovaujamu tea-
tru direktorė žada lygiuotis į ne-
didelius meniškai brandžius Euro-
pos teatrus, tokius kaip Geteborgo, 
Štutgarto, Bergeno. Apie daugelio 
Europos teatrų veiklą ji žino ne iš 
interneto, bet iš aktyvaus dalyva-
vimo tarptautiniuose asociacijos 

„Opera Europa“ renginiuose, kai 
keliolika metų dirbo Nacionali-
niame operos ir baleto teatre. Klai-
pėdos muzikinis teatras direktorės 
pastangomis jau tapo šios asocia-
cijos nariu, o „Skrajojantį olandą“ 
visam pasauliui transliavo „Opera 
Vision“ platforma, kurioje operos 
spektaklis iš Lietuvos atsirado pir-
mąsyk! Tai toli gražu ne visi teatro 
laimėjimai. Nepaisant to, kad nau-
jas teatro pastatas dar tik kyla (įsi-
tikinau pamačiusi savo akimis) ir 
kolektyvas dirba įvairiose miesto 
vietose, kuriami nauji operos ir ba-
leto spektakliai. Ypač norisi priminti 
Eduardo Balsio šimtmečiui 2019 m. 
klaipėdiečių pastatytą operą „Ke-
lionė į Tilžę“, atvežtą ir į Vilnių. 

Visos Klaipėdos festivalio progra-
mos, kurioje buvo Roberto Šerve-
niko diriguojamas simfoninis kon-
certas ir baletų premjeros, išklausyti 
ir pamatyti neteko. Mano įspūdžiai 
sukasi apie liepos 31 d. ir rugpjūčio 
1 d. Wagnerio „Skrajojančio olando“ 
spektaklius. Nepaisant puikių per-
nykščių įspūdžių norėjosi vėl pama-
tyti šį unikalų spektaklį, išklausyti 
abi Zentos partijos atlikėjas ir abu 
operą diriguojančius maestro bei 
pirmąsyk Eriko partiją dainavusį 
Kristianą Benediktą. Pirmąjį spek-
taklį iš minėtų dirigavo šio pasta-
tymo muzikos vadovas ir dirigentas 
Modestas Pitrėnas, Zentą dainavo 
viešnia iš Vokietijos Manuela Uhl. 
Antrąjį spektaklį dirigavo Klaipėdos 
muzikinio teatro vyriausiasis diri-
gentas Tomas Ambrozaitis, Zentos 
partiją atliko Sandra Janušaitė. Visi 
kiti atlikėjai pasikartojo abiejuose 
spektakliuose: Almas Švilpa (Olan-
das), Tadas Girininkas (Dalandas), 
Kristian Benedikt (Erikas), Rafailas 
Karpis (Dalando vairininkas), Da-
lia Kužmarskytė (Mari). Reikšmingas 
vyrų ir moterų choro partijas atliko 
Klaipėdos muzikinio teatro choristai 
(vadovas Vladimiras Konstantinovas), 
sudėtingų vaidybos užduočių teko ba-
leto trupės šokėjams ir mimanso ar-
tistams. Grojo Klaipėdos muzikinio 
teatro simfoninis orkestras.

Operos muzika, prisitaikant prie 
lauko sąlygų, tęsėsi apie pusantros 
valandos ir buvo atliekama be per-
traukų. Akivaizdu, kad veikalo 
partitūrą reikėjo kupiūruoti. Spek-
taklio muzikos vadovas M. Pitrėnas 
šį darbą atliko taip sėkmingai, kad 
ir priekabiausias profesionalas ne-
turėtų priekaištų. Man pagailo tik 
smarkiai sutrumpintos uvertiūros, 
savotiškos visos operos santraukos, 
apie kurią yra rašęs pats Wagneris. 
Tačiau svarbiausios scenos viena 
kitą keitė logiškai, paisant reikš-
mingiausių operos numerių sekos. 
M. Pitrėnui diriguojant muzika 
tekėjo ypač sklandžiai ir dinamiš-
kai lanksčiai. Išgirdome kiekvieną 

jautriai artikuliuotą frazę, svar-
biausius dramaturgijos momen-
tus, kuriuose atsiskleidė dirigento 
temperamentas. Puikiai skambėjo 
orkestras, kurio ryšys su solistais, 
dainavusiais iš skirtingiausių vietų, 
buvo beveik idealus. Antrąjį spek-
taklį dirigavusiam T. Ambrozaičiui 
sekėsi sunkiau, pirmoje spektaklio 
pusėje buvo justi įtampa, muzika 
stokojo lanksčios tėkmės, tikslaus 
ryšio su solistais, jautėsi tarpai tarp 
sutrumpintų epizodų. Tačiau nuo 
pargrįžusių į krantą jūreivių scenos 
ir šaunaus choro įvyko ryškus atsi-
palaidavimas, muzika ėmė alsuoti ir 
sėkmingai judėti finalo link.

Olandą dainavęs Almas Švilpa 
jau ir pernai pavergė publikos šir-
dis. Šiemet vėl sužavėjo solisto dai-
navimo ir vaidybos darna, tobulas 
įsikūnijimas į kuriamą personažą. 
Pirma didžioji jo arija „Die Frist 
ist um...“, kupina drąsių dermi-
nių slinkčių, dinaminių kontrastų, 
atlikta meistriškai. Vėlesni duetai 
su Dalandą dainavusiu Tadu Gi-
rininku skambėjo darniai, puikiai 
intonuojat gyvai besirutuliojantį 
tekstą. A. Švilpos muzikalumas, 
turtingi balso atspalviai skleidėsi 
duetuose su abiem Zentos partiją 
atliekančiomis solistėmis. Sandrą 
Janušaitę esu girdėjusi nesyk, pa-
menu įspūdžius po jos pirmojo 
pasirodymo su šia partija prieš ke-
liolika metų. Dabar dainininkės 
balsas ir vaidmens traktuotė prisipildė 
vagneriško muzikinio ir dramos tu-
rinio, jos Zenta – iki kaulų smegenų 
Wagnerio herojė, išgyvenanti pasi-
aukojančią, mistinės jėgos meilę. 
S. Janušaitė šįsyk dainavo dar lanks-
čiau ir stilistiniu požiūriu tiksliau 
nei pernykščiame spektaklyje. Pa-
stebėjau solistės dėmesį jautrioms 

piano vietoms, legato frazėms, ypač 
lėtojoje C-dur melodijoje, kuria pri-
statoma ši įsisvajojusi tyra būtybė. 
Herojės ryžtas atsiskleidžia baladėje 

„Traft ihr das Schiff im Meere an“, 
kurią solistė padainavo nepapras-
tai raiškiai ir vaizdingai, kaip ir visą 
partiją iki įspūdingo finalo. 

Manuela Uhl Zentos partiją trak-
tavo gal mažiau emocingai, labiau 
koncentruodamasi į stilingą daina-
vimą. Jos skaidrus balsas derėjo su 
orkestru, gerai skambėjo visuose 
diapazonuose. Baladę ir ansamblius 
su Dalandu, Eriku, Olandu ji atliko 
pavyzdingai. Vis dėlto dramatiškoje 
finalinėje scenoje norėjosi daugiau 
herojiško ryžto ir dramatizmo.

Tadas Girininkas įsiminė dar per-
nykščiame spektaklyje, už Dalando 
partiją jis jau apdovanotas „Auksi-
niu scenos kryžiumi“. Tačiau solis-
tas ant laurų nemiega: prisiminusi 
anų metų interpretaciją, drąsiai ga-
liu teigti, kad jis žengė didelį žingsnį 
į priekį. Ne tik personažas, bet ir 
vokalinė partija prisipildė dar ryš-
kesnių spalvų. Be to, jautei jo visišką 
sceninę laisvę, susitapatinimą su as-
meniu, kuriame susilydę griežto ka-
pitono, mylinčio tėvo ir neabejingo 
turtui gudragalvio bruožai.       

Pirmąsyk šiame unikaliame 
spektaklyje pasirodęs Kristianas 
Benediktas atrodė kaip pastatymo 
senbuvis. Jis lengvai įveikė visas vo-
kalines ir režisūros užduotis, laisvai 
laipiojo ir bėgiojo scenos konstruk-
cijomis, ryžtingai kūrė mizanscenas. 
Jo sukurtas Erikas buvo nuoširdus 
įsimylėjėlis, staiga prarandantis 
savo meilės objektą. Širdis jam 
plyšta iš skausmo, kurį solistas iš-
reiškė puikiai parinktomis balso 
intonacijomis. Nepaprasta šird-
gėla suskamba jo desperatiškuose 

maldavimuose: „Senta! Senta! 
Willst du mich verderben?“, bai-
mingu virpuliu alsuoja meistriškai 
atliktas pasakojimas apie sapną ir 
trečio veiksmo kavatina.  

Nedidelį, bet svarbų ir vokaliniu 
požiūriu sudėtingą vaidmenį pagir-
tinai sukūrė Rafailas Karpis. Jo vai-
rininkas beveik pradeda visą operą, 
tad pirmoji daina „Mit Gewitter 
und Sturm aus fernem Meer“ labai 
įsimena. Solistas turi ją atlikti gar-
siai ir tiksliai, kaip ir buvo pirmąjį 
vakarą. Šią dainą vėliau pakartoja 
vyrų choras, taip pat nusipelnantis 
pagyrimo! Nedidelę Mari partiją 
muzikaliai atliko Dalia Kužmars-
kytė, ansamblyje su choru tiksliai 
artikuliavusi savąsias replikas. Mer-
ginų choras sublizgėjo populiariąja 
verpėjų daina apie ratelį.

Spektaklio kūrėjai, regis, stebi 
savo darbą, mąsto ir tobulina. Gal 
kai ko nepastebėjau, tačiau porą 
naujų efektingų mizanscenų tikrai 
užfiksavau. Gerai pavyko grįžusių 
į krantą jūreivių choras ir šokis, kai 
jie ritmiškai susidauždavo bokalais, 
iš kurių kaskart gausiai tiško gėri-
mas. Kitas įtikinantis veiksmo pa-
pildymas taip pat su vandeniu atsi-
rado dramatiškame Zentos ir Eriko 
duete, kai netekusi kantrybės Zenta 
griebia kibirą ir šliūkšteli Erikui į 
veidą. Jei ši idėja ir priminė „Ido-
menėjo“ finalą, šioje scenoje ji ti-
krai pasiteisino: juk galima vande-
niu atvėsinti nuo jausmų perkaitusį 
jaunuolį.

Nežinau, ką apie Klaipėdos festi-
valio operinę ateitį galvoja jo inicia-
torė Laima Vilimienė. Linkėdama 
puikių naujų idėjų prisipažįstu – 
atsisveikinti su šiuo „Skrajojančiu 
olandu“ man labai gaila...

Opera „Skrajojantis olandas“. Almas Švilpa (Olandas), Tadas Girininkas (Dalandas) M. Alek sos  n uotr .
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Reiklumas sau
X ir XI baleto mokyklos laida. Aušra Gineitytė

Žilvinas Dautartas

„(...) 80 procentų šokėjų neturi vi-
durinio išsilavinimo (...).“ Tai citata 
iš baletmeisterio Vytauto Grivicko, 
1951 m. paskirto Operos ir baleto 
teatro baleto vadovu, pareiškimo 
Meno reikalų valdybos viršinin-
kui Juozui Banaičiui. Tame pareiš-
kime Grivickas taip pat nurodė, jog 

„(...) jau seniai neturime savo cho-
reografijos mokyklos ar studijos, 
kad nuolat ruoštų naujus šokėjus. 
1945 m. buvo 60 šokėjų, 1946 – 56 
šokėjai, o dabar tik 40, iš kurių tik 
28 – reikiamos kvalifikacijos.“ Po 
dvidešimties metų, 1971 m. vasarą,  
M.K. Čiurlionio meno mokyklos 
choreografijos skyriuje buvo sufor-
muota jubiliejinė – dešimtoji grupė, 
kuri po aštuonerių metų papildė ab-
solventų „čiurlioniukų“ gretas. Su 
savo mokytojomis Irena Kalvaityte-
Požėriene, Aliodija Ruzgaite, Lidija 
Šulga-Tamulevičiene atsisveikino 
A. Januškaitė, V. Jasiūnaitė, J. Mar-
cinkevičiūtė, J. Naujokaitė, M. Šilei-
kytė ir V. Urbonavičiūtė. Ne visos 
jos tapo baleto žvaigždėmis, bet tos, 
kurioms nusišypsojo laimė šokti 
scenoje, savo pareigą šokio mūzai 
atliko sąžiningai ir dorai. 

Per dvidešimt vienus metus, pra-
ėjusius nuo pirmosios choreografi-
jos skyriaus laidos, mokyklos pe-
dagogai Vilniaus ir Kauno teatrams 
parengė išties gražų būrį profesio-
nalių atlikėjų. O iki tol baletmeis-
teriai, kviestiniai ir vietiniai, statan-
tys klasikinius ar naujausius baletus, 
turėjo tenkintis tuo, ką galėjo pa-
siūlyti trupės vadovai. Tad nieko 

nuostabaus, kad Grivickas realizavo 
savo siūlymą, išsakytą jau minė-
tame pareiškime: „Yra projektas 
prie Tallat-Kelpšos muzikos moky-
klos steigti choreografijos skyrių, į 
kurį bus priimami 8–10 metų vai-
kai. Baleto artistais jie taps tik po 
8–10 metų. Dabar, esant dideliam 
šokėjų trūkumui, siūlau prie teatro 
steigti 3–4 metų choreografijos 
studiją, kurios mokiniai įsitrauktų 
į praktinį teatro darbą.“ Kiek pri-
simenu, tokia studija buvo įsteigta, 
ir jos lankytojų dėka teatras bent 
laikinai galėjo „užkamšyti“ atli-
kėjų deficito spragas. O Grivicko 
pastangų suformuoti profesionalią 
baleto trupę rezultatus matome ne 
tik jo iniciatyva įsteigtame ir sustiprė-
jusiame choreografijos skyriuje. Jau 
1955 m., švenčiant Lietuvos baleto 
jubiliejų, baleto trupėje buvo 45 ba-
leto artistai. 

Sakoma, kad gera pradžia – pusė 
darbo. Tad darbas nesustoja – cho-
reografijos skyrius ir toliau renka 
mokinius, ir 1972 m. jo duris pra-
veria būsimieji vienuoliktos laidos 
absolventai. Po aštuonerių metų ba-
leto artistų diplomus savo rankose 
laiko ir su mokytojais Leokadija 
Šveikauskaite-Dumšaitiene, Lidija 
Motiejūnaite, Kalvaityte-Požėriene, 
Genovaite Sabaliauskaite ir Pranu 
Peluričiu atsisveikina absolventai 
A. Češkevičiūtė, R. Drabulytė, A. Gedvi-
laitė, A. Gineitytė, D. Neverdaus-
kaitė, V. Putkalytė, V. Ožeraitytė, 
D. Stunžaitė, S. Šablevičiūtė, V. Bu-
dra, A. Jozeliūnas ir J. Okulevičius. 
Vieni praveria Operos ir baleto teatro 
duris, kiti vyksta į Kauno muzikinį 
teatrą. Kad ir kokia būtų laida, kad 

ir kokie mokytojai dėstytų klasiki-
nio šokio techniką, visi mokiniai – skir-
tingi. Vieni tyliai dirba savo darbą, 
kiti staiga sušvinta kaip šiaurės paš-
vaistė, treti į teatro kūrybinį pro-
cesą įsilieja taip, tarsi toje aplinkoje 
būtų gimę. 

Aušra Gineitytė – viena tokių. 
Labai komunikabili, mokanti rasti 
bendrą kalbą su bet kokiu pašne-
kovu. Ir labai reikli sau. Nedaug ba-
lerinų sugeba blaiviai vertinti savo 
galimybes scenoje, pretenduoti į tą 
ar kitą vaidmenį, net ir pasąmonėje 
suprasdamos, kad tas vaidmuo ne 
tau. Gaila, kad laikui bėgant išnyko 
ribos tarp atlikėjų amplua. Visi tapo 
universalūs, norintys vaidinti ar 
šokti viską. Gineitytė – reta išim-
tis. Ji gali šokti viską, techniškai yra 
tam pasirengusi, jos Alyvų fėja Pio-
tro Čaikovskio „Miegančioje gra-
žuolėje“ tai įrodo. Kaip ir Mirta 
Adolphe’o Adamo balete „Žizel“. 
Bet reiklumas sau neleidžia per-
žengti tos „raudonos linijos“, nors 
ji drąsiai galėjo pretenduoti į pa-
grindinius vaidmenis ne viename 
klasikiniame balete. Profesiona-
lumo, klasikinio šokio technikos 
įvaldymo lygis pakankamas, juk 
Gineitytės repertuare – ne vienas 
sėkmingai parengtas vaidmuo. 

O svarstydamas, ar verta prisi-
minti amplua sąvoką, Gineitytę 
priskirčiau prie demicharakteri-
nių šokėjų, pakankamai gerai įval-
džiusių klasikinį šokį. Prisimin-
kime jos Alyvų fėją arba Mirtą. Abu 
šie vaidmenys lyg ir panašūs savo 
išskirtine padėtimi, savotišku so-
cialiniu statusu tarp fėjų ir vilisų, 
tuo tikru aristokratiškumu, kurio 

reikia turėti, nes suvaidinti neįma-
noma. Alyvų fėja – tarsi kilminga 
šeimininkė, priimanti žemesnę so-
cialinę padėtį užimančias kitas fėjas, 
bet išlaikanti pagarbą, nedemons-
truojanti savo pranašumo. O bale-
rinos Mirta kiek skiriasi nuo įpras-
tos traktuotės, kai dauguma atlikėjų 
pabrėžtinai demonstruoja šio per-
sonažo atšiaurumą, šaltą bejausmį 
valdingumą. Gineitytės Mirta – ne 
tiek vilisų valdovė (pagal libretą), 
kiek reikli moterų vienuolyno vy-
resnioji, motiniškai besirūpinanti 
savo pavaldinėmis. Beje, ta žmo-
giškos šilumos kibirkštėlė būdinga 
daugumai Gineitytės kuriamų per-
sonažų, ar tai būtų temperamentin-
gosios ispanės Čaikovskio „Gulbių 

ežere“, Aleksandro Glazunovo 
„Raimondoje“ ar Ludwigo Minkaus 
„Don Kichote“, Frančeska „Žydra-
jame Dunojuje“. Ir, žinoma, Dalia 
Lietuvos televizijos muzikiniame 
filme „Dalia“. Ta kibirkštėlė baleri-
nos akyse neužgęsta ir tęsiant darbą 
choreografijos skyriuje. Nenusteb-
čiau, jei paaiškėtų, kad Gineitytė ir 
savo auklėtinių vertinama kaip pro-
fesionali pedagogė, gebanti ne tik 
išklausyti, bet ir išgirsti pašnekovą. 

Po poros metų choreografijos 
skyrius švęs 70-metį. Didžiuosimės 
žinomais ir nežinomais jo auklėti-
niais, didžiuosimės pelnytai, nes 
jie visi tarsi bitės nešė savo svaigi-
nantį nektarą į bendrą avilį – Lie-
tuvos baletą. 

„Puikus naujas pasaulis“

Jaunimo teatras 57-ąjį sezoną pra-
deda rugsėjo 3, 4 d. režisieriaus Gin-
taro Varno spektaklio pagal britų 
rašytojo Aldouso Huxley knygą 

„Puikus naujas pasaulis“ premjera.
1932-aisiais pasirodžiusiame 

svarbiausiame savo gyvenimo kūri-
nyje Huxley išpranašavo bauginan-
čią ateitį. Šiandien „Puikaus naujo 
pasaulio“ distopija įgauna dabarties 
pasaulio pavidalus. Pirmą kartą 
Lietuvos scenoje interpretuodamas 
Huxley kūrybą, Varnas gvildena es-
minius jauno žmogaus pasirinkimo 
šiandieniame pasaulyje klausimus. 

Režisierius mintimis apie Huxley 
kūrybą ir spektaklio inspiracijas da-
lijasi su Audroniu Liuga. Pateikia-
mos pokalbio ištraukos.

Laisvės klausimą Huxley sieja 
su laisvų, kritiškai mąstančių 
asmenybių bendruomene, o 

„Puikų naują pasaulį“ – su so-
cialiniu stabilumu ir visuotine 

gerove, vedančia link meilės 
savo vergystei. Ar šis konflik-
tas Tau svarbus? Ar pastebi jį 
mūsų visuomenėje? 

Paprasta ir bauginanti dilema – 
laimė ar laisvė? Būti laimingam 
ar būti laisvam? Man atrodo, iki 
Huxley niekada tokia priešprieša 
atskleista nebuvo. Juk bet kokį lais-
vės siekį ar kovą už laisvę iki šiol 
žmonija suvokė kaip gėrį, o kartu ir 
kelią į laimę. Laisvės siekis būdavo 
suvokiamas kaip būtina būsimos 
laimės sąlyga. Nesu laimingas, kol 
nesu laisvas. Naujajame pasaulyje 
šios sąvokos tampa antagonisti-
nės. O jeigu taip, tai koks žmogus 
tarp dviejų pasirinkimų – laimės 
ar laisvės – rinksis pastarąją? Mes 
nesame taip toli nuo bauginančio 
Puikaus naujo pasaulio. Varto-
jimo, Pramogų ir Gerovės visuo-
menės neišvengiamai ugdo nuo 
tų dalykų priklausomus žmones. 
Ir dauguma tokiais tampa. Aišku, 
formaliai mes laisvi. Kalbu ne apie 
šalies laisvę. Apie žmogaus. Reikšti 
nuomonę gali? Gali. Balsuoti, už 
ką nori, gali? Gali. Veikti, ką nori, 
gali? Gali. Keliauti, kur nori, gali? 

Gali. Bet kyla įtarimas, kad tomis 
laisvėmis žmogus toli gražu ne vi-
sada naudojasi, nes kai kurie daly-
kai jam pasirodo nenaudingi, kai 
kurių jis ima bijoti (gali pakenkti 
taip puoselėjamai gerovei ir ramy-
bei). Naujoji karta – moksleiviai ir 
studentai – įtartinai teigiami: visuo-
meniški, bendruomeniški, tingūs, 
mėgstantys nepervargti ir gerai gy-
venti. Pozityvūs. Stengiasi sveikai 
gyventi ir maitintis. Bijo priklauso-
mybių. O kur ta jų jaunystės aistra ir 
noras tėkšti visą pasaulį aukštyn ko-
jom? Nematyti. Ar tai jūs vadinate 
laisve? Laisvės klausimas paprastai 
kyla ekstremaliose situacijose. Tuo-
met ir pasimato, ar laisvė žmogui 
yra vertybė, ar jis apskritai suvokia 
save kaip laisvą. Laisvė – kaip oras: 
kai kvėpuoji, apie tai negalvoji, bet 
kai nėra kuo kvėpuoti, tada pri-
simeni. Taip, mes gyvename lais-
vame pasaulyje, laisvoje šalyje (ar 
laisvų šalių bendrijoje), bet ar esame 
laisvi – klausimas labai individualus. 
Daugumai, manau (įtariu), laisvė 
nebėra labai reikalinga. Na, jei ša-
lies prezidento pagrindinė idėja – 
Gerovės valstybė, pagalvokim, ar 

tai nėra Puikaus naujo pasaulio 
vienas kertinių akmenų? Ne Lais-
vės, ne Idėjų, ne Laisvų kūrybiškų 
asmenybių, o Gerovės... Liūdnoka. 
Apie kokią laisvę mes kalbam? Na, o 
filosafas Gintautas Mažeikis Huxley 
utopijos atžvilgiu dar tiesesnis: 

„Mes jau esame Puikiame naujame 
pasaulyje, tik to dar nesuvokiam.“ 

Kodėl Huxley renkasi Shakes-
peare’ą į sąjungininkus kovai 
prieš Puikų naują pasaulį?

Man ypač brangus tas Huxley 
pasirinkimas. Jis Shakespeare’ą 
padaro savo sąjungininku ir senojo, 
humanistinio – žmogiškojo – pa-
saulio advokatu. Galėjo būti kas ki-
tas – kas nors iš graikų, koks Geothe, 
Cervantesas ar dar kas. Bet ne – Sha-
kespeare’as. Didysis žmogaus sielos 
alchemikas ir didysis žmogaus pri-
gimties kritikas bei pesimistas. Gal 
Shakespeare’ą ir Huxley siejo požiū-
rio į žmogaus prigimtį panašumas? 
Shakespeare’as – tai visa žmonija, 
tilpusi 37-iose pjesėse. Nuo gra-
žiausių ir kilniausių proveržių iki 
bjauriausių niekšybių ir išdavysčių. 
Shakespeare’as – tai laisvi žmonės, 

jų aistros, kančios, kovos, troški-
mai ir jų žlugimas. Tas pasaulis 
toks įtraukiantis ir magiškas, kad 
juo tikrai galima užsikrėsti, jį pa-
milti ir jame gyventi. Mylėti, ken-
tėti, mąstyti ir verkti. O Puikiame 
naujame pasaulyje – ne. Ten visi 
patenkinti ir laimingi. Drungni. 
Tai baisus ir genialus kontrastas. 
Ir, žinoma, pats romano pavadi-
nimas – „Puikus naujas pasaulis“ – 
irgi iš Shakespeare’o. Tai Mirandos 
iš „Audros“ žodžiai, ištarti pirmą 
kartą pamačius žmoniją. Savo pa-
skutinėje pjesėje jis tarsi numatė 
ateitį, tolimą ateitį, kurią dar kartą 
pajuto Huxley. Paklauskit savęs, ar 
tikrai šiandienos teatro žiūrovui la-
bai reikalingas Shakespeare’as. Kaip 
ir bet koks kitas aukštasis menas? 
Tokių žiūrovų mažėja, jie nyksta, 
kaip ir dauguma paukščių. Greit iš-
nyks visai. Kaip sako Puikaus naujo 
pasaulio valdytojas Mondas: „Mes 
paaukojome didįjį meną...“

Pagal Jaunimo teatro inf.

Premjeros

Aušra Gineitytė ir Raimundas Maskaliūnas balete „Don Kichotas“
M. Raškov skio  n uotr .
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Š o k i s

Baletas senajame elinge
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spektakliai „Stabat Mater“ ir „Šventasis pavasaris“ 

Helmutas Šabasevičius

Su rumunų kilmės Slovėnijos cho-
reografo Edwardo Clugo kūryba 
Lietuvos žiūrovus pirmą kartą 
2017 m. supažindino festivalis 

„Midsummer Vilnius“, pristatęs jo 
baletą „Radio and Juliet“. 2018 m. La-
tvijos nacionalinės operos baleto trupė 
minint Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
valstybingumo šimtmečius sureng-
toje didžiausių nacionalinių teatrų 
mainų programoje Vilniuje parodė 
jo baletą „Peras Giuntas“ (https://
www.7md.lt/sokis/2018-10-19/
Latviu-baletas-Vilniuje). 

Pažintį su šiuo įdomiu Europos 
šiuolaikinio baleto kūrėju pratęsė 
Klaipėdos valstybinis muzikinis 
teatras, pakvietęs Clugą su klai-
pėdiečių šokėjų trupe pastatyti 
du šokio spektaklius – Giovanni 
Battistos Pergolesi „Stabat Mater“ 
ir Igorio Stravinskio „Šventąjį pa-
vasarį“ (premjeros vyko rugpjūčio 
13 ir 14 d.).

Tie, kurie domisi Lietuvos šiuo-
laikinio šokio kultūra, vis dažniau 
turi progų vykti į Klaipėdą. Čia jau 
senokai veikia Agnijos Šeiko subur-
tas šokio teatras, o pastaruosius ke-
lerius metus ypatingą susidomėjimą 
kelia Klaipėdos muzikinio teatro 
baleto trupė, tapusi savitu Lietuvos 
šokio kultūros fenomenu. Sutapus 
teatro vadovės Laimos Vilimienės, 
vyriausiojo choreografo Aurelijaus 
Liškausko ir baleto trupės meno 
vadovės Jelenos Lebedevos požiū-
riams, kad stiprus ir reikšmingas 
muzikinės kultūros tradicijas ir 
šiuolaikinius ieškojimus reflektuo-
jantis teatras gali gyvuoti vieno-
dai plėtojant operos ir baleto sritis, 
Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro baleto artistai ypač veržliai 
siekia svarbių profesionalios Lietu-
vos šokio kultūros pozicijų ir tampa 
konkurencingais aukščiausios Lie-
tuvos šokio lygos žaidėjais.

Abu naujieji Klaipėdos muziki-
nio teatro baleto trupės repertuaro 
spektakliai, tapę pirmą kartą ren-
giamo Tarptautinio Klaipėdos fes-
tivalio puošmenomis, nėra ypatinga 
šokio kultūros šviežiena – „Šventa-
sis pavasaris“ pastatytas 2012 m. su 
Slovėnijos nacionalinio teatro Ma-
ribore baleto trupe, o „Stabat Mater“ 
2013-aisiais sukurtas Miuncheno 
valstybiniame teatre „Gärtnerplatz“. 
Tad šie spektakliai yra Vilniuje ma-
tyto „Pero Giunto“ pirmtakai, ga-
lintys paaiškinti Clugo režisūrinių 
bei choreografinių vaizdinių kilmę 
ir raidą.

Tikrai vertėjo „Stabat Mater“ ir 
„Šventąjį pavasarį“ dar kartą atkurti 
Lietuvos uostamiesčio šokėjų pa-
stangomis. Teatras, vis dar neturin-
tis nuolatinės scenos (tačiau einant 
Herkaus Manto gatve vis labiau ryš-
kėja kylantys restauruojamo tea-
tro mūrai), spektaklių premjeras 

surengė Pauliaus Lindenau laivų 
statykloje – senajame elinge, ku-
riame prisišvartavo praėjusių metų 
Lietuvos teatro sezono įvykiu tapęs 
Richardo Wagnerio „Skrajojantis 
olandas“.

Nelengva atviroje erdvėje sukurti 
sąlygas tinkamai teatrinio reginio 
percepcijai, išvengti pašalinių truk-
džių, lengvai nukreipiančių dėmesį 
nuo scenos veiksmo, galų gale su-
kurti tokią sceninę konstrukciją, 
kuri leistų matyti šokėjus nuo pėdų 
iki galvos, – tik tai leidžia iki galo 
suvokti visus režisūrinius, choreo-
grafinius ir vaizdinius sumanymus. 
Šį kartą scenos aukštis buvo opti-
malus, buvo matoma visa šokio idė-
joms įkūnyti skirta erdvė, kurią be 
didesnių sunkumų aprėpti padėjo 
ir pagal pandemijos reikalavimus 
praretintai šachmatų tvarka susta-
tytos žiūrovų kėdės.

„Stabat Mater“ prasidėjo tyloje – vie-
nas paskui kitą ramiai, bet užtikrintai į 
sceną žengė šokėjai, pirmiausia su-
sėdo dešinėje, o vėliau išsirikiavo 
scenoje lyg šviesios (moterys) ir 
tamsios (vyrai) natos choreografi-
nėje spektaklio penklinėje.

Clugas, kurio braižas po „Pero 
Giunto“ įsiminė aiškumu, raciona-
lumu, muzikalumu, „Stabat Mater“ 
muzikinę partitūrą perteikė laisvai, 
kūrybiškai, organiškai ir išradingai, 
saikingai pasitelkdamas įdomius 
judesio dramaturgijos paradok-
sus. Aktyvių pasilenkimų pirmyn, 
atsilošimų atgal, sukamųjų jude-
sių galvomis, liemenimis, klubais 
sinchroninės dermės per keturias-
dešimt spektaklio minučių išaugino 
įvairaus šokėjų skaičiaus atliekamų 
epizodų seką, asociatyviai, šiuolai-
kiškai perteikiančią Dievo Motinos 
kančių kelią. Nesunkiai iš krikščio-
niškosios ikonografijos atpažįstami 
gimimo, nukryžiavimo, apraudo-
jimo, prisikėlimo epizodai perteikti 

su imponuojančia režisūrine ir cho-
reografine fantazija, kurią įtaigiai ir 
sklandžiai atskleidė beveik dvide-
šimties šokėjų grupė. Solistai Kse-
nija Jermakova, Danylo Butenko, 
Oleksandra Borodina, Romanas 
Semenenko, Daria Verovka, Arsha-
kas Gyozalyanas, Iryna Suslo, Illia 
Temchenko, kartkartėmis išsiski-
riantys iš kordebaleto, choreografi-
nei melodijai suteikia individualių 
akcentų, tačiau jų scenos integruo-
tos į bendrą konceptualų, ritmišką, 
muzikos tempus bei nuotaiką at-
spindintį teatrinį organizmą.

Spektaklio scenografija – mini-
mali ir funkcionali, ją sudaro trys 
baltos ilgos prizmės, iš pradžių esan-
čios scenos šonuose ir gilumoje, 
tampančios suolais, pakylomis, Gol-
gotos kryžiumi, Kristaus kapu.

Apsiavusios aukštakulniais ir sta-
tmenai scenoje paguldytu „podiumu“ 
defiliuojančios šokėjos madų šou 
būdinga eisena ir pozomis suku-
ria moters, kaip masinės kultūros 

ženklo, reprezentaciją, bet chore-
ografinė visuma kur kas talpesnė ir 
pranoksta pirmines asociacijas žadi-
nančius vaizdinius signalus.

Išradingas nukryžiavimo epizo-
das: pastačius vieną prizmę vertika-
liai, ant prie jos priglausto pjedes-
talo stovintis šokėjas apvyniojamas 
keliais juodos juostos ratais, o pje-
destalą patraukus lieka bejėgiškai 
kyboti, kol juostos staigiu mostu 
perpjaunamos ir suglebęs kūnas 
nukrinta į vieno iš šio epizodo ste-
bėtojų glėbį.

Dievo Motinos ir Dievo Sūnaus 
konkretus ryšys tampa visuotinis, 
kartojant plastinį motyvą visoms 
spektaklyje dalyvaujančioms šo-
kėjų poroms. Gimimo vaizdinys ar-
timesniame plane – ir jo atšvaitas 
scenos gilumoje; po nukryžiavimo 
viena prieš kitą išsirikiavusių moterų 
ir vyrų šokėjų linijos tampa jaudi-
nančia visų motinų, viena paskui 
kitą bėgančių prilaikyti smunkan-
čių sūnų, meilės ir skausmo išraiška.

Dvylika epizodų vienas kitą kei-
čia be jokių trukdžių, galiausiai at-
siduriant prie Kristaus kapo – siau-
ros horizontalios nišos, atsivėrusios 
vienoje iš baltų prizmių, kurioje tįso 
nurimęs kūnas. Motinos skausmas 
jausminiu požiūriu nehiperboli-
zuojamas – kuriami choreografiniai 
jo ženklai: moteris įsliuogia į kapą 
(nusiavusi aukštakulnius, lyg Mozė 
sandalus, paklusęs prie degančio 
krūmo išgirstam balsui), Kristaus 
įkapės tampa ir jos įkapėmis, abiem 
įsinėrus į tą patį švarką. Bet pašauk-
tas iš kapo sūnaus kūnas, nepaisant 
visų motinos pastangų, lieka gulėti 
šalia. Pasirodžiusi gedėtojų grupė jį 
įridena atgal, stilizuotais aktyviais 
rypavimais pridengia nišą, ištrau-
kia iš jos žemiškojo Dievo sūnaus 
pavidalo liekanas – švarką ir kelnes. 
Gedėtojoms pasitraukus, kapo niša 
lieka tuščia: kūnas lyg per iliuzio-
nisto pasirodymą dingęs, o šį fizinį 
ir metafizinį stebuklą sutvirtina ir 
paskutinė „Stabat Mater“ frazė: 

„Amen.“
„Stabat Mater“ choreografui pa-

dėjo kurti jo asistentas Gajus Žmav-
cas ir šviesų dailininkas Tomažas 
Premzlas (Slovėnija) bei scenogra-
fas ir kostiumų dailininkas Jordi 
Roigas (Ispanija), soprano ir alto 
partijas įtaigiai ir jaudinančiai at-
liko solistės Beata Ignatavičiūtė ir 
Viktorija Bakan, Klaipėdos valsty-
binio muzikinio teatro simfoninio 
orkestro styginių grupei dirigavo 
Tomas Ambrozaitis. 

„Šventasis pavasaris“ jau turi savo 
vietą Lietuvos šokio istorijoje – šį 
kūrinį 1991 m. su Kauno šokio teatro 

„Aura“ šokėjais pastatė Roystonas 
Maldoomas (spektaklis buvo atkur-
tas 2008-aisiais), 1999 m. Lietuvos 
nacionaliniame operos ir baleto te-
atre jį sukūrė kinų choreografas Xin 
Peng Wangas, 2015 m. urbanistinio 
šokio teatre „Low Air“ interpretavo 

N u k elta į  7  p s l .

Scena iš šokio spektaklio „Šventasis pavasaris“

M. Alek sos  n uotr aukosScena iš šokio spektaklio „Stabat Mater“
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Scenografijos klasikų „Navigacija“
Paroda galerijoje „Arka“

T e a t r a s

Laurynas Žakevičius ir Airida Gu-
daitė. Jei ne pandemija, „Šventąjį 
pavasarį“ jau būtų išvydę Lietu-
vos nacionalinio operos ir baleto 
teatro žiūrovai (Martyno Rimei-
kio statomo spektaklio premjera 
numatyta spalio 29 d. kartu su 
Krzysztofo Pastoro kuriama Ar-
noldo Schönbergo „Pragiedrėjusia 
naktimi“).

„Stabat Mater“ ir „Šventąjį pava-
sarį“, pasak choreografo, sieja mo-
ters stiprybės, kylančios iš nuolan-
kaus susitaikymo su tuo, kas jai 
skirta, tema. Kaip ir pirmajame 
kūrinyje, „Pavasaryje“ labiau veikia 
ne tema, bet pasirinktos estetinės 

priemonės vizualizuoti partitūrą 
(skambėjo Sankt Peterburgo Ma-
rijos teatro orkestro, diriguojamo 
Valerijaus Gergijevo, įrašas). Akli-
noje tamsoje išryškėjus dvylikos 
šokėjų kūnams, spektaklis liko as-
ketiškas vaizdiniu požiūriu: jokių 
scenografinių papildinių, pagrindi-
nis choreografinės minties pertei-
kimo instrumentas – saikingai gri-
muoti šokėjų kūnai. (Moterų kasos 
ir raudoni skruostai primena skan-
dalą sukėlusios Vaclavo Nižinskio 
1913 m. Paryžiaus premjeros šo-
kėjų įvaizdžius, sukurtus Nikola-
jaus Rericho). Pirmoje spektaklio 
dalyje vyrauja aktyvūs fiziniai ju-
desiai, valdomi muzikos įkvėptos 
artistinės energijos, atspindintys 
spektaklio melodijose skambančią 
stilizuotą ritualinę įtampą. Individo 
ir minios kontrastais atskleidžiama 
nevienareikšmė aukos prasmė bei 

formos, perteikiančios instinkty-
vaus pasipriešinimo ir nuolankumo 
spontanišką kaitą.

Ypatingas šio „Pavasario“ vei-
kėjas – vanduo, kuris nuo senų 
senovės siejamas su aukojimo ir 
apvalymo ritualais. Čia jis taip pat 
ir įspūdingas vizualinis efektas: iš 
pradžių keli jo stulpai, netikėtai 
nuteškantys žemyn, o vėliau – už-
danga, atskirianti ir sujungianti 
pirmykščio ritualo dalyvius. Šis 
spektaklis būtų dar paveikesnis, 
jei žiūrovai galėtų matyti bent dalį 
scenos grindų, – galima tik įsivaiz-
duoti, kokių papildomų reikšmių 
atsirastų, regint vandeniu padengtą 
paviršių, atspindintį šokėjų kūnus, 
judesius, raibuliuojantį nuo ekspre-
syviais šuoliais, žingsniais, mostais 
keliamų purslų. Vanduo tampa ir 
choreografijos instrumentu – su-
kuria slidų paviršių, kuriuo gali 

efektingai slysti šokėjos: prisėdu-
sios ant vienos kojos, nuolankiai 
nulenkusios galvą, jos atrodo kaip 
romūs vandens paukščiai, visi pa-
siruošę būti paaukoti. Tačiau pa-
kanka vienos aukos – ją paženklina 
išpinamos kasos, o palaidi plaukai, 
į visas puses desperatiškai tašky-
dami blizgančius lašus, tampa dar 
vienu įdomaus vaizdinio kontakto 
tarp žmogaus kūno ir vandens prie-
mone. Slydimo vandens paviršiumi 
efektas panaudojamas ir spektaklio 
finale, kai aukos – solistės Darios 
Verovkos – kūnas, su didžiule jėga 
stumtelėtas ją apsupusių aukotojų, 
slysta tolyn kartu su paskutinius 
akordus ženklinančia staigia ne-
būties tamsa.

Abu premjeriniai vakarai pade-
monstravo ypatingą baleto tru-
pės susiklausymą, techninę meis-
trystę ir kaipmat užmezgė ryšį su 

žiūrovais. Tokio tipo repertuarinės 
pozicijos yra puiki investicija ne 
tik į tarptautinės trupės meninę 
savivoką ir platų šokio kultūros 
stilistikos supratimą, bet ir į pu-
blikos skonio bei estetinių priori-
tetų ugdymą.

Po išbandymų skirtingos stilis-
tikos muzikiniais kūriniais ir van-
deniu senajame elinge Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro šo-
kėjų trupė neatostogaus ir iškart 
skubės į repeticijų salę – jau po 
mėnesio skelbiama Sergejaus Pro-
kofjevo baleto „Romeo ir Džuljeta“ 
premjera. Spektaklis bus rodomas 
Žvejų rūmuose rugsėjo 17–19 d., jį 
stato LNOBT rodytų baletų „Dez-
demona“ ir „Kopelija“ bei klaipė-
diečių „Spragtuko“ choreografas iš 
Rusijos Kirillas Simonovas.

Julijus Lozoraitis

Troški sostinės teatrinė vasara šie-
met buvo kaip reta gausi „neiš-
keptų“, dorai neartikuliuotų spekta-
klių pusfabrikačių. Šioje amorfinėje 
panoramoje brandumu ir solidumu 
išsiskyrė renginys, nepriskirtinas 
teatro spektaklių žanrui, bet teatriš-
kumo dvasia visus juos pralenkian-
tis. Tai paroda „Navigacija“, vykusi 
sostinės galerijoje „Arka“ birželio–
liepos mėnesiais. 

Visose painiose „Arkos“ erdvėse 
buvo išeksponuoti keli šimtai eks-
ponatų – teatrinių dekoracijų ele-
mentų, eskizų, maketų, kaukių, 
kostiumų, tapybos darbų, fotogra-
fijų, vaizdo projekcijų ir instalia-
cijų. Jos reprezentavo trijų ryškių 
teatro dailininkų – Renatos Valčik, 
Irmos Balakauskaitės ir Artūro Ši-
monio kūrybą. 

Paslaptį, kodėl būtent šie trys as-
menys buvo pasirinkti tai ekspo-
zicijai, saugo parodos kuratorė ir 
idėjos įkvėpėja dailėtyrininkė Rai-
monda Bitinaitė-Širvinskienė. Bet 
ir taip aišku, kad visos trys asme-
nybės yra savo srities klasikai ir kad 
paskui kiekvieną jų driekiasi platus 
nuveiktų darbų šleifas bei gausus 
būrys su jais susijusių vardų ir me-
ninių įvykių. 

Teatro režisūros „literatūrišku-
mas“ (t.y. literatūrinio teksto ties-
mukiškas sceninis iliustravimas), 
manyčiau, priskirtinas meninių 
nuodėmių sričiai. Bet manau, kad, 
priešingai, scenografijos literatūriš-
kumas (t.y. savarankiškas sceninis 
pasakojimas per scenografiją) yra 
tai, kas teigiama prasme išskiria 
šiuolaikinę scenografiją. Atrodytų, 
kad į mūsų teatrus sugrįžo pusšim-
čio metų tradicija, kai spektaklių 
koncepcijas režisieriai (pvz., Povi-
las Gaidys, Aurelija Ragauskaitė, Jo-
nas Jurašas ir kt.) rentė atsispirdami 
visų pirma nuo „savo“ dailininkų 

(Janinos Malinauskaitės, Dalios 
Mataitienės, Vitalijaus Mazūro ir 
kt.) scenografinės idėjos (o kartais 
ir tik nuo jos). Šiuolaikiniame teatre 
galima įžvelgti panašų reiškinį. 

Šiuolaikinė scenografija ne tik 
drąsiai diktuoja režisūrai spektaklių 
vizualius sprendinius ir sceninės 
personažų gyvasties kodus. Dabar-
tinė dailininkų scenografų kūryba 
tarsi sklando savarankiškoje meta-
forų ir transcendentinių įvaizdžių 
terpėje, kuri spektakliuose egzis-
tuoja čia pat ir efektingai reiškiasi 
kažkur kitur, kitose gretutinėse er-
dvėse, kur nesiekia režisierių „vinių 
kalimo“ įgūdžiai. 

Manyčiau, kad panašų „daili-
ninko teatrą“ ir minėjo, pristaty-
dama savo ekspoziciją parodoje 

„Navigacija“, vyriausia ir labiausiai 
iš trijulės patyrusi menininkė Ba-
lakauskaitė. Jos kūrybinis „šleifas“ 
itin turtingas, ir ji (kiti specialistai 
gali su manimi pasiginčyti) dabar 
liko pagrindinė atstovauti tai spe-
cifinei teatro nišai, kurioje kadaise 
taip ryškiai reiškėsi Vega Vaičiū-
naitė su savuoju „Miraklio“ teatru 
ir Vytautas Pakalnis (drauge su Ba-
lakauskaite) savo vizijų teatre „Ū“. 
Šį paveldėtą šleifą Balakauskaitė be-
veik apčiuopiamai realizavo dvie-
jose finalinėse ekspozicijos „Na-
vigacija“ instaliacijose. Vienos jų 
literatūrinis pagrindas – legenda 
apie Archimedo mirtį, kitos – 1996 
metais žuvusio poeto Raimondo 
Jonučio eilės. Šimtametės pušinės 
lentos ir stogo skardos, likusios po 
lenkmečio laikų pastato Žvėryne re-
monto, – visa tai dailininkės ran-
kos pavertė pasakojimu apie „buką 
mirtį“, apie laiko tėkmę ir apie tiltą, 

„kuriuo mergaitės mėgsta bėgti 
šokti į šulinį“ (cituoju autorę). 

Šimonis stengėsi, kad jo indėlis 
į parodą „Navigacija“ būtų kitoks, 
ir tai jam pavyko. Bet ne dėl to, ką 
akcentavo pats dailininkas (pagrin-
dinė jo kūrybai skirta galerijos salė 

rėžė akį „maskulinistiniu baltumu“), 
o dėl keliolikos jo tapybos darbų, 
proporcingai išdėliotų keliose sa-
lėse. Labai subtilaus „instagrami-
nio“ kolorito ir panašaus stiliaus 
paradoksalių, provokuojančių siu-
žetų paveikslai atskleidžia kitokią 
dailininko kūrybos pusę nei jo sce-
nografijos darbai. Puikiai išmiklinęs 
ranką įvairių miestų dramos, muzi-
kiniuose ir vaikų, valstybiniuose ir 
nepriklausomuose, teatruose, jis nu-
tarė pademonstruoti ne savo kūry-
binį kelią, o ekspozicijos meną. Keli 
maketai ir spektaklio „Piteris Penas“ 
scenografijos elementai čia įpinti į 
bendrą „davinčišką“ piešinį, besi-
driekiantį per visą salę dengiančią 
baltą paklodę, išmargintą sunkiai 
įskaitomais dailininko dienoraščio 
rašmenimis. 

Valčik indėlis į parodą ir ekspozi-
cijoje atsispindėjęs jos kūrybos šlei-
fas – dominuojantys ir turtingiausi. 
Čia visų pirma dera paminėti dai-
lininkės bendradarbiavimą su reži-
siere Olga Lapina. 2016 m. Lietuvos 
rusų dramos teatre jos drauge su-
kūrė „pabėgimo kambario“ žanro 
spektaklį-ekskursiją „Kodas: HAM-
LET“. Jis tapo ta sėkmės franšize, 
kuri pelnė kūrėjoms net du „Auk-
sinius scenos kryžius“, – už minėtą 
Williamo Shakespeare’o „Hamleto“ 
variaciją ir už Valstybinio jaunimo 
teatro spektaklį „Apie baimes“ 
(2017) pagal Teklės Kavtaradzės 
pjesę. Efektingi šių dviejų spektaklių 
artefaktai sudaro didžiąją parodos 

„Navigacija“ ekspozicinio turto 
dalį. Spintelės su kraupiais „sekre-
tais“, šmėklų manekenai, portreti-
nės galvos iš latekso, šviesų efektai 
ir mistiniai atributai – visi šie mi-
nėtų spektaklių-ekskursijų elemen-
tai puikiai pasitarnavo ir parodos 

„Navigacija“ principui, tai yra eks-
kursijai per trijų teatro dailininkų 
kūrybos pasaulius. 

Taip pat įžanginėje galerijos sa-
lėje pateiktos efektingos nuotraukos 

papasakojo apie dailininkės Valčik 
individualių performansų kūrybą. 
Įvairiose pasaulio vietose ir aplin-
kose ji, pasinaudodama savimi ir 
savo kūnu, kaip palete ir kaip me-
džiaga, veikdama kaip dailininkė ir 
kaip aktorė, sukūrė daugybę efek-
tingų akcijų-performansų. Per paro-
dos „Navigacija“ uždarymą Valčik 
taip pat atliko savo individualią ak-
ciją pagal Maurice’o Maeterlincko 
pjesę „Aklieji“. 

Po to dailininkė papasakojo, kad 
dabar yra itin susižavėjusi nauja 
technika, juodai dažyta tekstile, 
audiniais ir kostiumais. Permirkę 
juodais dažais ir išdžiūvę, šie tampa 
savarankiškais kūriniais, mobilio-
mis figūromis ir substancijomis. 
Ji efektingai pademonstravo šios 
technikos išraiškos galimybes, 
pati įsivilkusi į minėtą substanciją, 
veikdama juodame maiše-futliare 
ir atlikdama ilgą pantomiminį ke-
lią per parodos „Navigacija“ sales 
ir temas. Dera pripažinti, kad šis 

dailininkės-kūrėjos-atlikėjos ar-
tistinis vyksmas atrodė kaip pats 
turiningiausias, prasmingiausias 
ir profesine prasme tobuliausias iš 
visko, ką teko pamatyti šią vasarą 
teatruose ir šalia jų. Skambėjo itin 
įtaigi japono kompozitoriaus To-
moo Nagai melodija. 

Valčik daug bendradarbiauja su 
Klaipėdos jaunimo teatru ir jo va-
dovu Valentinu Masalskiu. Yra labai 
produktyvi ir dosni kūrėja, jos dar-
bai praturtino daugumos Lietuvos 
teatrų, valstybinių ir neformalių, 
scenas. Liepos pradžioje ji taip pat 
dalyvavo režisieriaus Árpádo Schil-
lingo projekte „Įstrigę“ Kuliuose, o 
rugpjūčio pabaigoje jau bendra-
darbiavo su šokio teatru „Low Air“ 
projekte „Me Two / Savoj krūvoj“. 

Paroda „Navigacija“ yra ir rimta 
Lietuvos scenografų būsimo daly-
vavimo tarptautinėje Prahos kvadrie-
nalėje (PQ 2023) repeticija po Dai-
lininkų sąjungos galerijos „Arka“ 
stogu.  

Atkelta iš  6  psl .

Renatos Valčik scenografijos spektakliui „Apie baimes“ elementas parodoje „Navigacija“

G. Akel io  n uotr .
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Kaip pagaliau atrasti Veščiūną? 
„ABA“ – Alberto Veščiūno (1921–1976) paroda „Titanike“ 

Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Pirmą kartą Alberto Veščiūno pa-
veikslus Kauno Mykolo Žilinsko 
dailės galerijoje pamačiau 1996 
metais. Labiausiai įstrigo „Peizažas 
Nr. 2“ (1958–1959). Taip įstrigo, kad 
parėjusi namo pas senelius Kaune 
nutapiau à la Veščiūno maniera, 
tai yra plonai ir ekspresyviai, sodo 
obelį. Pamenu, tąkart jaučiausi par-
tizaniškai ir mokytojams paveikslo 
nerodžiau, nes drovėjausi taip labai 
man patikusio „nežinomo išeivijos 
dailininko“. O šią savaitę visus kvie-
čiu bėgti į „ABA“ – Alberto Veš-
čiūno (1921–1976) parodą „Titanike“ 
(kuratorius Vidas Poškus) ir pirkti 
knygą „Albertas Veščiūnas“ (su-
darytoja Vaida Ščiglienė). Reikia 
žiūrėti parodą, švęsti Veščiūno šim-
tmetį ir skaityti leidinį, ypač meni-
ninko laiškus, antraip asmens, „nuo 
kurio likimas nusisuko“, nepažin-
sime ir nesuprasime. 

Neskaičius knygos, paroda gali 
pasirodyti mįslinga: viena 1949 m. 
nuotrauka, kurioje matome du sti-
lingus jaunuolius – Žibuntą Mikšį ir 
Albertą Veščiūną, 6-ojo dešimtmečio 
Veščiūno piešiniai ir tapyba iš dviejų 
muziejų (Vilniaus dailės akademijos 
ir Nacionalinio M.K. Čiurlionio) bei 
dviejų privačių rinkinių (Janinos ir 
Vyginto Ališauskų, taip pat sesers Al-
donos Veščiūnaitės-Janavičienės) ir 
Petro Repšio 1980 m. medalis su už-
rašu: „Gimė Pandėly, mirė Niujorke, 
visų užmirštas, paveikslai sudeginti, 
apverkė Žibuntas [Mikšys] Paryžiuje 
ir mes“. 

Kaip susieti šiuos parodos segmen-
tus ir kaip suprasti kolektyvinę am-
neziją: kodėl Aba (ko verta vien 
menininko pravardė!), kaip choru 
skelbia paieškos internete, yra „pa-
mirštas, neįvertintas, mažai žino-
mas“, nors jo parodos Lietuvoje 
rengtos 1996, 1997 ir 2001 metais? 
Ir kaip suvirškinti šokiruojan-
čią žinią, kad 1976 m. Veščiūnui 

staiga mirus darbo vietoje (dirbo 
braižytoju architektūros biure) jo 
kūryba buvo išmesta iš YMCA’os 
(YMCA ir YWCA – Young Men`s 
arba Young Women`s Christian As-
sociation) viešbučio, kuriame daili-
ninkas gyveno, ir pražuvo Niujorko 
sąvartynuose? 

Nebūdama žinovė, tik skaity-
dama knygą, radau atsakymą Veš-
čiūno laiškuose bičiuliui meninin-
kui Žibuntui Mikšiui: tai kova ir 
kapituliacija. 

1944 m. iš Lietuvos pasitraukęs, 
1949 m. mokslus Štutgarto meno 
akademijoje metęs ir į JAV persi-
kėlęs Albertas Veščiūnas buvo gra-
žus, gabus, dėmesį traukiantis vyras. 
Tačiau dėl nepriteklių, graužiančios 
džiovos, vienatvės, nuolatinės ko-
vos už būvį ir dėl „prakeikto fizinio 
silpnumo ir su tuo susijusių dvasi-
nių ligų“ Niujorke jautėsi nuolat ka-
pituliuojantis ir meno, ir socialinio 
statuso, ir asmeninių kovų laukuose. 
Nuolat kovoti ir dėvint išdidumo 
kaukę nuolat kapituliuoti, nejau-
čiant jokio pasitenkinimo, tik pa-
girias, – tikra kančia. Atrodo, kad 
Žibuntas Mikšys buvo vienintelis 
draugas, prieš kurį jam nereikėjo 
vaidinti: „Tūkstančius kartų aš netgi 
gal būt prieš savo norą susirišdavau 
su tūkstančiais žmonių, ieškodamas 
su jais asmenio santykio, ir absoliu-
tinėj daugumoje buvau sušiktas, nu-
nuogintas ir paliktas kvailiu“ (126). 
Kitaip nei dauguma jautruolių, Veš-
čiūnas kaltina ne tiek kitus, kiek save: 
„Tikrumoje ta savybė, kuri daro iš 
žmogaus baidyklę, besistengiančią 
paslėpti po išdidumo kauke savo sil-
pnybes, ta baimė sukelti užuojautą, 
baimė bandyti eiti tarp žmonių be 
to užsidarymo kaukės, niekuomet 
nebuvo man svetima“.

Abos laiškuose nėra patoso, savi-
gailos, didžių idealų deklaravimo, 
tėvynės ilgesio gaidų, arba ne: visa 
tai yra, tik giliai paslėpta, persunkta 
per autoironijos sietą. Jo laiškai per-
siskaito taip, tarsi skaityčiau savo 

draugų – šiandieninių išeivių, pa-
vyzdžiui, XX a. pabaigos VDA ab-
solventų, – feisbuko „postus“, ra-
šomus Norvegijoje, Vokietijoje, 
Anglijoje: sarkastiškus, su keiksma-
žodžiais, su kvailių pašiepimu, su 
moteris niekinančia gaida. Tačiau 
nekuriančių draugų išeivių „pos-
tuose“ niekada nerasiu svarstymų 
apie pačių kūrybą, tema „kodėl 
nekuriu arba kodėl kuriu, bet man 
nesiseka“ mano kartai neegzistuoja. 
Tuo tarpu matydamas Meno stu-
dentų lygos (žymi JAV dailės ug-
dymo institucija) kurso draugų 
darbus Aba rėžia: „Peržiūrėjau kitų 
darbus ir dar labiau pasijutau sušik-
tai. Kai kurie dalykai, dėl kurių dar 
kruvinai kovoju, buvo prieš mane 
kaip gatavas produktas. (...) darosi 
aišku, kad jokiomis blatnomis kom-
binacijomis čia niekada nieko ne-
nustebinsiu, nors stengčiausi, kad 
pautai suktųsi. Žmogeliai tų kom-
binacijų pažinime stovi galva aukš-
čiau.“ Arba: „Staiga pamatai, kad 
tavasis „pranašo žodis“ kartojamas 
kiekvieno amerikoniško „buržua“ 
lūpose“, o „mūsų „drąsa“ čia pra-
lenkiama šimtais mylių padoriau-
sio socialinio gyvenimo atstovų su 

tokiu šaltumu ir savaime supran-
tamumu, kad ima didžiausia gėda, 
jog mes kadaise šiuo mirties keliu 
bandėme eiti ir didžiuotis.“  

Taigi Veščiūno kapituliacija yra nu-
lemta ne tik sudėtingo sarkastiškojo 
menininko charakterio, ne tik, kaip 
pastebi Vidas Poškus, įtakingų pažin-
čių neturinčiam dailininkui negailes-
tingos meno rinkos, bet ir asmeninio 
pasirinkimo „negaminti šūdo“, hiper-
kritiško požiūrio į save ir į aplinkinius. 

Rašyti tik apie parodą, kurioje 
eksponuojami Alberto Veščiūno 
sukurti piešiniai, grafikos ir tapy-
bos darbai, reikštų kartoti tyrinė-
tojų taiklius apibūdinimus: taip, 
Aba – „kaligrafiniu ir muzikiniu iš-
raiškingumu pasižyminčios linijos 
virtuozas“, taip, jo „kompozicijose 
juntamas Europos piešimo meistrų 
ir rytietiškosios Zen estetikos alsa-
vimas“ (Vaida Ščiglienė), iš tiesų 
Veščiūno tapyba (aliejinė, akrilu, 
tempera) yra unikali, o meistryste 
ypač stebina portretai; 1958–1959 m.,  
Veščiūnui dirbant Pietų Prancūzijos 
pajūryje, Vilfranšo miestelyje, buvo 
sukurti paveikslai, nutapyti naudo-
jant senųjų meistrų techniką, išlai-
kant dažo permatomumą, „flirtą 

su drobe“, skaidrius spalvų niuan-
sus. Tačiau norint pagaliau atrasti 
Veščiūną būtina skaityti knygą, nes 
jos neskaičius – nebus suprastas me-
nininko ir jo kūrybos likimas, ne-
bus pajaustas nuotraukos ir medalio 
parodoje svoris, nebus aišku, kodėl 
ir apie 1992-uosius Niujorke galima 
buvo rasti šiukšlyne (ir vėl) Veščiūno 
darbų (Arūno Kulikausko informa-
cija, minima Jono Meko „Laiškuose 
iš niekur“), nesuprasime, kaip į na-
cionalinius muziejus ir Vilniaus dai-
lės akademijos muziejų bei privačias 
kolekcijas pateko Abos darbai. 

Svajoju, kad nereikės laukti dar 
vieno jubiliejaus ir Albertas Veščiū-
nas bus parodytas didelio biudžeto 
parodoje, gal net panašioje į jo ben-
draamžės niujorkietės Aleksandros 
Kašubos, kokia buvo surengta šie-
met NDG, o šiandien dėkoju Vi-
dui Poškui, kad Alberto Veščiūno 

„pamiršimas“, iš dalies nulemtas jo 
pasirinkimo „galutinai kapituliuoti 
be jokio pareigos jausmo atsilyginti 
žmonijai (chi chi)“, privalo būti ra-
šomas kabutėse. Kapituliuoti Abai 
nepavyko ir nepavyks. Chi chi.  

Paroda veikė 2021 rugpjūčio 10–25 d.

Paryžiaus publika           
susipažins su Marija 
Gimbutiene
Pasaulinio garso archeologės Ma-
rijos Gimbutienės šimtmetis mini-
mas ne tik Lietuvoje. Rudenį tarp-
tautinę parodą apie šią archeologę 
ir jos vizionieriškas idėjas Istorijų 
namuose pristatysiantis Lietuvos 
nacionalinis muziejus skiria dė-
mesį M. Gimbutienės žinomumui 
didinti ir už šalies ribų. Tam mu-
ziejus parengė kilnojamąją parodą, 
kuri pirmiausia bus pristatyta Pary-
žiaus publikai UNESCO būstinėje. 

Būsimos parodos Paryžiuje 
lankytojai susipažins su M. Gim-
butienės gyvenimu Lietuvoje, jos 
pasitraukimu iš tėvynės Antrojo 
pasaulinio karo metais, nelengvu 

Kronika keliu įsitvirtinant emigracijoje ir ko-
piant akademinės karjeros laiptais 
JAV, ankstyvaisiais darbais bei moks-
liniame pasaulyje ją išgarsinusiomis 
idiliškos Senosios Europos ir ją pa-
keitusios Kurganų kultūros invazijos 
hipotezėmis. „Daugiausia dėmesio 
kilnojamojoje parodoje skiriama 
būtent M. Gimbutienės formuluo-
toms hipotezėms, kurias mokslinin-
kai tebeanalizuoja ir šiandien. Tai tik 
parodo, kad M. Gimbutienės keltos 
mintys buvo novatoriškos, nes ne-
praranda aktualumo ir po daugelio 
metų“, – sako parodą rengusi archeo-
logė dr. Gabrielė Gudaitienė.

M. Gimbutienė, remdamasi ka-
sinėjimų, lingvistikos, etnografijos 
duomenimis, iškėlė prielaidą, kad 
akmens amžiuje (7000–3500 m. pr. 
Kr.) europiečiai turėjo moteriškų 
dievybių kultą ir savo gyvenimą 
grindė matristine, moterų veikiama, 

tradicija. Tai buvo, kaip įvardija pati 
archeologė, Senosios Europos epo-
cha, kurioje gyventa taikiai, tačiau 
ši kultūra buvo sunaikinta iš stepių 
užplūdus indoeuropiečiams – Kur-
ganų kultūros (4500–2500 m. pr. Kr.) 
žmonėms, įtvirtinusiems naują vi-
suomenės sąrangą, iki šių dienų per-
smelktą patriarchalinio modelio.

Žymus JAV mokslininkas, mi-
tologijos ir religijotyros specialis-
tas Josephas Campbellas yra sakęs, 
kad M. Gimbutienės darbai pri-
lygsta Rozetos akmens hieroglifų 
iššifravimui. „Parodos ekspona-
tais tapo šias dvi – matristinės 
Senosios Europos egzistavimo ir 
Kurganų kultūros invazijos – hi-
potezes simbolizuojančių arte-
faktų 3D kopijos: visame pasaulyje 
žymios, deivių, moters kultą me-
nančios Vilendorfo skulptūrėlės 
modelis ir karingųjų stepių klajoklių į 

Europą atnešto naujo ginklo – laivinio 
kovos kirvio – modelis. Parodoje 
pristatomi specialiai atrinkti, reti 
kadrai iš Gimbutų šeimos nuo-
traukų kolekcijos, už tai esame 
ypač dėkingi Marijos Gimbutie-
nės dukrai Živilei Gimbutaitei“, – 
kalbėjo parodos koordinatorė. 

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo 
ir kultūros organizacijos (UNESCO) 
Generalinė konferencija Marijos 
Gimbutienės šimtmetį yra įtraukusi 
į sukakčių, su kuriomis UNESCO 
siejama 2020–2021 metais, sąrašą. 
Todėl pirmiausia muziejaus pa-
rengtą kilnojamąją parodą keti-
nama pristatyti UNESCO būstinėje 
Prancūzijoje, o po to ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Projektą inici-
javo ir finansavo Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija, parodos teks-
tus kūrė Darius Sužiedėlis, paro-
dos dizainerė – Laura Grigaliūnaitė, 

architektė – Ieva Cicėnaitė. Parodą pa-
rengė Lietuvos nacionalinis muziejus.

Kilnojamoji paroda Prancūzijoje ir 
JAV yra vienas iš kelių Marijos Gim-
butienės metams skirtų ir juos užbaig-
siančių renginių. Rugsėjo 22 d. Lietu-
vos nacionalinis muziejus lankytojus 
pakvies į tarptautinę parodą „Deivės ir 
kariai“, kurioje pirmą kartą Lietuvoje 
bus eksponuojama Europos muzie-
juose saugoma unikali medžiaga, įkvė-
pusi žymiąsias prof. M. Gimbutienės 
hipotezes. O rugsėjo 23–24 d., Lietu-
vos mokslo tarybai parėmus, Vilniaus 
universitetas drauge su Lietuvos na-
cionaliniu muziejumi, Lietuvos ar-
cheologų draugija ir Lietuvos mokslų 
akademija surengs tarptautinę konfe-
renciją „Atgimstanti Senoji Europa“, 
skirtą šios mokslininkės 100-osioms 
gimimo metinėms.

LNM inf.

Albertas Veščiūnas, Moteris I–II. 1957 m. 
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atrodome patys sau – įvairūs, kažko 
norintys, reikalaujantys, besikau-
nantys tarpusavyje ir su priešais, 
tikrų tikriausi subjektai. Čiabuviai 
mums yra kažkur kitur gyvenan-
tys necivilizuoti kiti, kurių į savo 
tarpą neįsileistume, ką įrodo ir da-
bartiniai santykiai su migrantais, 
atsidūrusiais ne savo vietoje. Keis-
tumą kuria tai, kad čiabuviais paro-
doje pavadinti būtent mes. Kura-
torė Margarita Matulytė apgręžia 
žvilgsnį, tarsi pagal Apolono šven-
tyklos Delfuose prieangyje užrašytą 
maksimą: „Pažink save.“ Norint tai 
padaryti, reikia save sukeistinti, pa-
versti nepažįstamu kitu, čiabuviu, 
geraširdžiu, vaišingu, nemėgstan-
čiu naujovių.

Pažinimo priemonės – tokios pat 
primityvios kaip ir tie čiabuviai. Ar-
tefaktai, fotografijos ir pasakojimai. 
Kartais pasakoja vien fotografijos, 
visos nespalvotos. Pakanka žiūrėti 
į grupinei nuotraukai pozuojan-
čius vyrus, moteris, vaikus ir skai-
tyti veidų išraiškas, iš bruožų atsekti 
giminystės ryšius, iš drabužių ir po-
zos sužinoti socialinį statusą. Bet 
pats fotografavimas gana monoto-
niškas – žmonės sėdi ar stovi, kar-
tais atlieka privalomus žemdirbių 
vaidmenis su dalgiais ar grėbliais. 
Įdomiausia, kad jei žiūrėtum vien į 
fotografijas ir neskaitytum, kas pa-
rašyta, vos pastebėtum, kad laikas 
eina, kad šie čiabuviai – trijų skir-
tingų epochų ir politinių sistemų – 
carinės Rusijos, tarpukario ir so-
vietmečio – gyventojai. Fotografijos 
tarsi patvirtina seną stereotipą, kad 
lietuviai konservatyvūs, todėl iš-
saugojo seniausią indoeuropiečių 
kalbą. Žiūrėkite – taip ir yra. 

Per parodos atidarymą Margarita 
Matulytė pabrėžė, kad šios fotogra-
fijos nėra „meninės“, kad jų tikslas – 
pristatyti faktus. Iš tiesų fotografija, 
net ir „meninė“, pretenduoja būti 
realybės atstove – parodyti mums 
tikrus žmones iš praeities. Bet do-
kumentika yra tarsi arčiau tikro-
vės. Mes įpratę regėti tarpukario 
Lietuvos kaimo papročius šalį ap-
keliavusio Balio Buračo akimis. Jis 
buvo etnografas, bet fotografavo 
kaip menininkas – stengėsi kom-
ponuoti, parinkti apšvietimą, kai 
ką išryškinti, kai ką paslėpti. Todėl 
jo fotografijose tradicijos atrodo 
romantiškos. Parodoje Buračo lyg 
ir nėra, nors galėjau ir nepastebėti, 
nes labiau domino žmonių pasako-
jimai nei fotografų pavardės. Bet tikrai 
yra grafas Stanislovas Kazimieras 
Kosakovskis, kurio fotografijos 
įsiterpė tarp daugybės į fotografi-
jos istoriją neįrašytų fotografų už-
fiksuotų kadrų. Dokumentuotojai 
nepabrėžia autorystės, tad ir neįsi-
mena kaip autoriai. Jie tik „fiksuoja 
tikrovę“ – jos „buitinę“ šviesą, iš-
ryškinančią tai, ko šiaip nesinorėtų 
matyti, paslepiančią kažką svar-
baus. Vaizdo grubumas tenkina 
tikrovės poreikį, bet ir nuslepia, 

kad net pasirinkimas tik fiksuoti 
jau kuria tam tikrą estetiką, kad ir 

„bjaurumo“. Ji tikriausiai netyčinė, 
bet irgi dengia tikrovę išraiškos 
sluoksniu.

Iš daugybės kraštotyros mu-
ziejų surinktų fotografijų pasako-
jimą pertraukia eksponuojamų 
objektų kontrapunktas. Ant pilkų 
stendų, kurie pažvelgus iš toliau at-
rodo kaip dvišlaičiai kaimo trobų 
stogai (architektė – Sigita Simona 
Paplauskaitė), užmestos etnografų 
surinktos kaimo audėjų lovatiesės. 
Nors jas sieja beveik nekintan-
čių raštų ritmas, spalvų deriniai 
drąsūs – tereikia atkreipti dėmesį, 
užuot tik užmetus akį į atminti-
nai žinomą stereotipą. Išraiškos 
individualumą lengviau pastebėti 
apžiūrinėjant prieverpstes, kurios 
eksponuojamos visos kartu. Pasi-
kartojanti forma padeda susitelkti 
į skirtumus, pastebėti kiekvieno 
meistro pastangas, kartais negra-
bias, kartais leidžiančias sukurti 
medinę juvelyriką. Be to, chronolo-
ginė išdėliojimo tvarka siūlo stebėti 
stilistikos raidą nuo XIX amžiaus 
iki sovietmečio. 

Beje, kodėl tyrimas baigiamas so-
vietmečiu? Gal antropologai dabar 
nebevaikšto po kaimus ieškodami 
čiabuvių? O gal čiabuvių nebėra? 
Migracija, informacinės techno-
logijos galutinai išardė pastovumo 
terpę, kurioje galėjo užsikonser-
vuoti tie autochtonai, „unikalios 
etninės tapatybės nešėjai, be kurių 
nesirastų tauta, nebūtų sukurta na-
cija“, kaip rašoma anotacijoje. So-
vietmečiu Lietuvos kaimo žmones 
fotografavę Antanas Sutkus, Ro-
mualdas Rakauskas, Romualdas 
Požerskis, Algimantas Kunčius 
kartais pasako, kad tokių „etninės 
tapatybės nešėjų“ kaime nebėra. Pa-
galvojus apie dabartinius čiabuvius, 
atmintyje išnyra nebent Rimaldo 
Vikšraičio „Pavargusių kaimo gri-
masų“ personažai. Jų akys žiba 

alkoholio užpiltų smegenų džiu-
gesiu, jie noriai fotografuojasi 
nuogi apšepusiose kaimo trobose, 
nes jiems tas pats, jokio skirtumo, 
tik dar įpilk. Su tokiais čiabuviais 
parodų lankytojai nenorėtų tapa-
tintis. Mintis, kad iš šio genotipo 
būtų galima konstruoti tautą, gąs-
dintų. Kas atsitiko?

Standartinis atsakymas būtų: 
modernizacija. XX amžiuje mo-
dernizacija ne tik Lietuvoje išardė 
tradicinį kaimą, išvietino milijonus 
žmonių, patraukusių į miestus ieš-
koti darbo ir geresnio gyvenimo. 
Dabartinė provincijos ir sostinės 
priešprieša, ne vienos Vakarų vals-
tybės skilimas į dvi nesutaikomas 
visuomenes galbūt yra neišven-
giamas modernizacijos rezultatas. 
Kažkas išvyko, kažkas liko. Sosti-
nėse susikoncentravo išdrįsusių 
palikti namus palikuonys, o aplink – 
likusiųjų „prie seno“ teritorija. Skai-
tant parodoje šalia fotografijų eks-
ponuojamus pasakojimus, mintyse 
jie persipina su dabartinių „čiabu-
vių“ emocijomis socialiniuose tin-
kluose. Nors aplinkybės ir perso-
nažai skiriasi, kai kurios tradicijos 
išsaugotos. Nebekalbama apie lau-
mes, bet dažno dabarties čiabuvio 
nesutrikdytų „natūraliai“ skam-
bantys pamokymai, kaip priversti 
moteris gėdytis mėnesinių ar nepri-
dengtų plaukų, kaip padaryti, kad 
šuo išprotėtų ir kandžiotų ateivius. 
O išradingosios Užgavėnių kaukės 
sutartinai šaiposi iš tebeniekinamo 
kito – žydo. Ir nors niekam neberei-
kia vietoj mokyklos ganyti karvių, 
nusikaltimų ir nelaimių šaltinis yra 
ta pati proto tamsa. 

Taigi nors parodoje pasakojimų 
daug, atrodo, kad čiabuviai bėgant 
laikui porina tą patį. Tik sovietme-
čiu atsiranda viena naujovė: jie 
kaip niekad daug dainuoja, sako, 
kad dainos jiems – užuovėja nuo 
negandų. Šalia pridedami dainų 
tekstai. Šis pasikeitimas iš pradžių 

nustebina, bet paskui prisimenu, 
kaip ir pati dalyvaudavau etnogra-
finėse ekspedicijose, vaikščiojau po 
kaimus rinkdama dainas. Reikėjo 
skubėti, nes buvo akivaizdu, kad 
silpstančiais balsais dainuojančių 
bobučių ir diedukų greitai nebe-
bus, nebeliks ir dainų. Taip ir at-
sitiko – dabar tos dainos yra nebe 

Atkaklūs ir nemėgsta naujovių
Atkelta iš  1  psl .

žemę dirbančio žmogaus gyvenimo 
dalis, bet kaskart iš naujo atkuria-
mas praeities reliktas. Tačiau šioje 
parodoje visuotinis dainavimas 
(beje, interpretuojamas ir Mariaus 
Juknevičiaus garso instaliacijoje) at-
lieka dar vieną užduotį – turi pri-
dengti pasakojimuose akis badančią 
skylę. Kad ir kokius vargus tie so-
vietinio kaimo žmonės prisimena, 
jie – iš jų vaikystės, bet šiukštu ne 
iš pokario. Tremtį ir emigraciją 
liudija nebent užuomina, kad štai 
buvo dvidešimt vaikų, vieni mirė, 
kiti išvažiavo Amerikon, dar kiti – 
Rusijon. Ko jie į tą Rusiją važiavo, 
etnografijos rinkėjas tikriausiai tu-
rėjo susiprasti pats, nes apie tai kal-
bėti buvo pavojinga. 

Nutylėta tremtis buvo svarbus 
Lietuvos modernizavimo įrankis, 
nepalikęs galimybių išlikti čiabuvių 
kultūrai. Kartu šis nutylėjimas yra 
geriausias įrodymas, kad visa šioje 

parodoje pristatoma antropologų, 
kraštotyrininkų, fotografų, tauto-
sakininkų ir etnografų surinkta 
medžiaga turi būti skylėta, kad fo-
tografijos ir fragmentiški tekstai ne-
gali papasakoti, kaip iš tikrųjų buvo. 
Tyrimų rezultatus, žinia, formuoja 
tyrėjų nuostatos. Carinės Rusijos 
tyrinėtojai turėjo atrasti atsilikusį 
kitą, kurį reikės civilizuoti, ir at-
rado. Pirmosios Lietuvos Respubli-
kos kraštotyrininkai norėjo atrasti 
tautos šaknis ir atrado. Sovietme-
čio tautosakininkai norėjo atrasti 
prarastosios Lietuvos dvasios bei 
genotipo likučius ir atrado. Ty-
rinėtojai – tokie pat ideologinio 
pasakojimo kūrėjai kaip ir politi-
kai, o fotografai liudija fikciją kaip 
ir dailininkai. 

Apie tai primena ant vienos sie-
nos eksponuojami trys paveikslai ir 
trys tekstai, apibendrinantys kiekvieno 
laikotarpio požiūrį į čiabuvius. 
1864 m. Nikolajus Novikovas rašė, 
kad „iš visų istorijai žinomų gen-
čių lietuvių yra kone pati atkakliau-
sia“. Atkaklumas trukdė svetimša-
lių planams atbaidyti lietuvius nuo 
katalikybės. Turbūt dėl tos pačios 
priežasties 1936 m. Antanas Sme-
tona apeliuoja į atkaklumą spar-
nuotu posakiu: „Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir būti.“ 

1940 m. Antano Sniečkaus kalba 
irgi skamba atkakliai: „Visiems turi 
būti aišku, kad Lietuvos liaudis gali 
turėti tik vieną kelią, jei ji nori gy-
venti laimingai ir laisvai.“ O minėti 
trys skirtingų laikotarpių paveiks-
lai atkakliai reklamuoja nekintan-
čią fikciją apie čiabuvius – nesvarbu, 
kokia santvarka, jie džiaugsmingai 
dirba saulėtuose laukuose. 

Parodos struktūra, taikliai pa-
rinkti akcentai, objektų, tekstų, pa-
veikslų ir fotografijų kontrapunk-
tai kuria erdvę klausimams. Kas 
tie čiabuviai? Ar gražu juos taip 
vadinti? Ką su jais turime bendro? 
Ką su mumis daro ideologai? Kaip 
čia pasitarnauja menas? Ir taip 
toliau. Kuratorė neprimeta atsa-
kymų – visa, ką čia parašiau, buvo 
tik mėginimas tarp menamų so-
dybų stogų susirasti savo kelią. 

Paroda veikia iki rugsėjo 26 d.
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F o t o g r a f i j a

Avarija kaip peizažo menas
Arnoldo Odermatto paroda „Karambolage“ Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Natalija Arlauskaitė

Tėvų namuose buvo ir turbūt tebėra 
vokelis su nuotraukomis, neskirto-
mis vaikui, o pamačiau jas būdama 
6–7 metų. Tai nuotraukos „iš tėčio 
darbo“, kurių niekada nepasidarė 
daugiau, kažkaip atsidūrė namuose 
ir užsiliko: tarpusavyje nesusiję kri-
minalinės fotografijos pavyzdžiai. Į 
mašinų avarijas su nukentėjusiais 
žmonėmis žiūrėti nemėgau, be kita 
ko, buvo aišku, kad šitų tai jau vi-
sai negalima liesti ir matyti, o baž-
nytinių indų nuotraukos traukė. 
Kažkiek todėl, kad buvo „menas“, 
o jo nebuvo itin daug ir jis domino, 
bet ir todėl, kad šiose nuotrau-
kose slypėjo neaiškumas: jei visa 
tai nusikaltimo pėdsakai, tai kada 
jos padarytos – jau indus suradus, 
anksčiau fotografuojant bažnyčios 
turtą ar besiruošiant vagystei? Kas 
gi jas padarė – gerieji ar blogieji? 
Apie nusikaltimą nieko nežinojau 
ir klausti nesiryžau, nes pati jau-
čiausi leistinumo ribą peržengusi, 
bet vaizdai neramino savo istorija. 

Dabar sakyčiau, kad smalsumą 
kurstė laiko parametrai, susiję su 
fotografijos žanru ir jo poslinkiu. 
Juk yra skirtumas tarp paradinio 
daikto portreto (tarkime, albumui), 
įkalčio, atitinkančio specializuo-
tos teismo fotografijos reikalavi-
mus, ar techninio inventorizacijos 
dokumento.

Arnoldas Odermattas (1925–2021), 
profesionalus policijos fotogra-
fas Šveicarijos provincijoje, fiksavo 
eismo įvykius jau 40 metų, kai 10-ojo 
dešimtmečio pradžioje jo sūnus kino 
režisierius Ursas Odermattas aptiko, 
kad tėvas turi nuosavą fotografijos 
archyvą. Šimtai juostelių nedubliavo 
priklausiusių policijai – kaskart vyk-
damas į avarijos vietą Arnoldas Oder-
mattas darė ir nuotraukas sau. Ėmęsis 
šio didžiulio archyvo sūnus matė jose 
ne tik ir ne tiek specializuotą policijos 
žiūrą – šiose nuotraukose jis įžvelgė 
fotografinę įdomybę ir meną. 

Sudėliotos didelėmis serijomis 
jos buvo pradėtos eksponuoti, leisti 
knygomis ir 2001 m. pasiekė Vene-
cijos bienalę, kurioje buvo galuti-
nai kanonizuotos parodą kuruojant 
Haraldui Szeemanui. 2003 m. žy-
mioji fotografijos leidykla „Steidl“ 
išleido didžiulį ir nuo to laiko tik 
brangusį Odermatto avarijų fo-
tografijos albumą „Karambolage“ 
(„susidūrimas“, „susidūrusių ma-
šinų laužas“). Būtent šio ciklo dar-
bai kartu su keliomis serijos „Im 
Dienst“ („Darbo metu“) nuotrau-
komis šiuo metu eksponuojami 
parodoje „Karambolage“ Nacio-
nalinėje Martyno Mažvydo bibli-
otekoje, kuratorė Gerda Paliušytė. 
Šios parakriminalinės nuotraukos 
kelia klausimą – ką gi mes čia ma-
tome? Kokia tai fotografijos rūšis? 
Kaip turėtume ją suprasti?

Visos parodos nuotraukos – au-
tomobilių avarijos įvykiai, kai po-
licija jau viską apžiūrėjo, sužymėjo 
ir išvažiavo. Didžiajame „Karam-
bolage“ rinkinyje gausu ir kitokių 
nuotraukų – jose policininkai dar 
dirba, o žmonės spokso. Yra jame ir 
tokių, kuriose avarijoje buvęs žmo-
gus pasirodo pledo kutais, iškritu-
siais pro sumaitotas dureles, ar iš 
prasižiojusios bagažinės išsiritančiu 
tiulio debesiu. Vilnietiškos parodos 
nuotraukos tam tikra prasme pande-
minės – tuščios ir statiškos, beveik 
be žmogaus. Nežinia, kiek sąmonin-
gas toks pasirinkimas, bet, anot ku-
ratorės, galutinė atranka padaryta 
vos prieš pusmetį, kai beveik nebeju-
dėjome bent kiek didesniu atstumu. 
Turbūt ir avarijų beveik nebuvo.

Odermattui avarija – peizažo 
problema. Jo matymo ir vaizdavimo. 
Pandemija irgi turi tokį specifinį vi-
zualų sprendimą – pandemija kaip 
peizažas: galime prisiminti gana 
greitai atsiradusius fotografinius ir 
videoprojektus, griežtai vertikaliai 
(dronu, palydovu ar schematizuo-
jant per geoaplikacijas) vaizduojan-
čius tuščias dažniausiai urbanisti-
nes erdves, t.y. išimant ir taip ten 
nesančio žmogaus galimybę, kuris 
pritaikius tokią žiūrą tebūtų buvęs 
taškas. Tokia pat peizažo problema 
Philipui Scheffneriui tapo migraci-
jos banga jo 2016 m. filme parodai 
giminingu pavadinimu „Havarie“ 
(„avarija“, „ekscesas“, „susidūri-
mas“). Jis pasakoja apie iš Šiaurės 
Afrikos judančią pabėgėlių valtį, 
bandančią pasiekti Italijos krantus. 
Visas filmas – tai iš kruizinio laivo, 
pastebėjusio valtį, nufilmuotas ir į 

„YouTube“ platformą įkeltas 3 min. 
36 sek. vaizdo įrašas, sulėtintas iki 

pusantros valandos trukmės, o jo 
garso takelį sudaro įvairių migra-
cijos patirčių pasakojimai ir gelbė-
jimo tarnybų komunikacija. Kitaip 
tariant, tarptautinė migracijos ava-
rija matoma ir vaizduojama kaip iš-
pikseliuotų ir vos kintančių jūros 
peizažų seka, tiksinti radikaliai su-
lėtinto įrašo stopkadrais.

Odermatto peizažo avarija kar-
tais vos įžiūrima: štai Emeteno 
kalnų tunelis (vidinė peizažo pusė), 
kurio tolimajame kairiajame taške 
mažytė mašina, o jos buvimą „ne 
vietoje“, iškritimą iš savosios žymi 
padangų pėdsakus atkartojanti 
kreida (1989). Kelio ekscesas kaip 
kreida, kertanti juostas atskiriantį 
baltą punktyrą. Avarija kaip kelio 
geometrijos defektas. Arba 1985 m. į 
griovį prie Štanso nuvažiavęs ir ten 
baluoti likęs automobilis neaišku 
kaip ten atsidūrė, nes kelias į nuo-
trauką nepateko. Šiuokart judėji-
mas, atvedęs prie peizažo avarijos, 
nežinomas, tiesiog landšafto mo-
notoniją nutraukia jam nebūdingas 
daiktas nebūdinga, sakykime, poza. 
Arba 1971 m. Hergisvilyje tiesiai per 
kelio vidurio bordiūrą įstrigęs šieno 
vežimas – it šieno instaliacija nenu-
matytoje erdvėje, ten būsianti nea-
pibrėžtą ir ištįsusį laiką. Šią keistą 
Odermatto „karamboliažų“ ir pei-
zažų laiko kokybę geriausiai rodo 
1972 m. nuotrauka, vaizduojanti 
veikiausiai į upelį įkritusią mašiną – 
pakrypusią, mirkstančią jame iki 
langų ir merkiamą nuobodaus lie-
taus. Ji yra tapusi daugybės parodų, 
taip pat šios, ir knygų „viršeliu“. 
Peizažo statiką pertraukia kitokia 
laiko tvarka, bet ne ryški akimirka, 
o šioje vietoje nenumatytas tąsus ir 
ne itin dramatiškas defektas.

Šie defektai Odermatto nuotrau-
kose kartais paimami ne anestezuo-
jančiu tolimu planu, o atvirkščiai, 
iš arti: 1967 m. „Volkswageno“ au-
tobusiuko langą prakerta turbūt 
atbulom važiavusio sunkvežimio 
gelžgalis, 1958 m. kieme nesugeba 
prasilenkti, o 1955 m. susiploja, ma-
tyt, nesėkmingai statyti automobi-
liai. Čia išsirikiavę metai nebuvo 
sumanyti atbula tvarka, tai veikiau 
nuotraukų ar jų atrankos efektas – 
šis provincijos peizažo ir jo ekscesų 
laikas itin lėtas, menkai kintantis ar 
suskaičiuojamas. Kaip šienas, lietus 
ar kartais avarijas dengiantis sniegas.

Stambiausias planas ir stam-
biausi darbai eksponuojami parodos 
centre. Jie priklauso serijai „Darbo 

metu“ ir vaizduoja išsilydžiusius 
degusių automobilių žibintus, ku-
rių mastelis artina šias nuotraukas 
prie abstrakcijos, bet ne tik. Oder-
matto kanonizuotojas Szeemanas 
avarijų nuotraukas laikė netipiškų 
skulptūrų atvaizdais. Šios, spalvo-
tos plastmasės lydinių, nuotrau-
kos galėtų būti įsivaizduojamomis 
nežinomų Odermatto beveik ben-
draamžio ir tėvynainio Claeso Ol-
denburgo popartinių darbų – ko-
kių nors spalvotų tyžtančių ledų ar 
saulėje išsilydžiusių žaislų skulp-
tūrų – nuotraukomis. Bet kokiu 
atveju jos šitaip sukomponuotoje 
ekspozicijoje kalbasi apie avarijos 
fotografijos žanrą ir nuokrypį nuo 
jo, apie kelių eismo ir sykiu peizažo 
ar skulptūros ekscesą. 

Prie šio pokalbio prisideda ir ži-
bintų fotografijoms skirta atskira 
konstrukcija (parodos architektas 
Gediminas G. Akstinas). Tai paro-
dinių sienelių karkasas, sudurtas to-
kiu būdu, kad tiesiogiai, daiktiškai 
rodytų parodos pavadinimą, „ka-
ramboliažą“. Sykiu jis primena apie 
linijų (kelių žymėjimo, kreidos, ka-
dro rėmo, žanro ribų) taisyklę ir jos 
pažeidimą. Taip pat apie skirtį tarp 
taikomosios, profesinės ir meno fo-
tografijos. Specializuota arba su to-
kia susijusi, flirtuojanti, priklausoma 
arba nuo jos atsispirianti fotografija – 
pavyzdžiui, policijos, medicinos, 
mokslo ar palydovinė – labai mažai 
aptariama, ir šis aptarimas vis dar 
ieško savo kalbos, nors tokios foto-
grafijos ir kitokių vaizdų tik daugėja. 
Todėl Arnoldo Odermatto paroda 
yra įvykis ir dosni paskata ieškoti 
būdo apie tokią kalbėti, suvokti 
įvairią profesinę žiūrą ir jos formas, 
netikėtai, kaip keturis dešimtmečius 
vykusi Odermatto fotografinė ava-
rija, turinčias meno krūvį.

Paroda veikia iki rugsėjo 26 d.

Arnold Odermatt, iš serijos „Darbo metu“. 1982 m.
 ©  Ur s  O der matt, Win disch. Nuosav ybė:  Gal er ie  Spr in ger  Berl in   

Ekspozicijos fragmentas M. K . n uotr .
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Supančioti mirties
Nauji filmai – „Izaokas“ 

K i n a s

Živilė Pipinytė

Jurgio Matulevičiaus „Izaokas“ 
(Lietuva, 2019) kino teatrus pa-
siekė jau pelnęs ne vieną tarptau-
tinį apdovanojimą ar nominaciją. 
Nesunku įsivaizduoti, kokį įspūdį 
galima susidaryti apie neseną Lie-
tuvos praeitį, pasižiūrėjus filmą, 
ypač jei anksčiau su šios geogra-
finės platumos istorija neteko su-
sidurti. Tiems, kurie gyveno Lie-
tuvoje „Izaoke“ rodomais laikais, 
filmas turėtų padaryti gana egzo-
tišką įspūdį. Matulevičius demons-
tratyviai nesistengia rekonstruoti 
išorinių rodomo laiko požymių: 
kostiumai, interjerai, leksika ar 
istorinės realijos filme gana sąly-
giški dalykai, ypač turint omenyje, 
kad ir žydų žudynių tema 1964 m. 
lietuvių kine (vienas „Izaoko“ vei-
kėjų kuria apie tai filmą) galėjo 
nuskambėti tik gerai užmaskuota. 
Gal todėl į akis pirmiausia krinta 
gausios kino citatos, kad ir ilgi, ju-
dančia kamera nufilmuoti kadrai 
a la Béla Tarras ar iš Floriano 
Henckelio von Donnersmarcko 

„Kitų gyvenimo“ atėję kiekvienoje 
palėpėje pokalbių besiklausantys 
saugumiečiai, filmo filme, meni-
ninkų orgijų, juodos „Volgos“ bei 

kiti motyvai ar personažai, regis, 
matyti jau ne kartą.

Iš pradžių tai atrodo gana pre-
tenzingai ir eklektiškai, bet „Izao-
kui“ įpusėjus jau tiesiog nebekreipi 
dėmesio, nors perėjimai nuo ne-
spalvotų prie spalvotų kadrų kar-
tais nelogiški, kaip ir trūkinėjantis 
pasakojimas, tai nuvedantis link 
neįvykusio detektyvo su serijiniu 
žudiku, tai pernelyg eksponuo-
jantis visagalę KGB instituciją ir 
jos veiksmus, trikdo ir du aktoriai 
(Ainis Storpirštis, Dainius Kazlaus-
kas), vaidinantys tą patį personažą 
Izaoką.

Matulevičius kuria autonomišką 
erdvę, kurioje konkretus įvykis – 
žudynės „Lietūkio“ garaže – yra tik 
pasakojimo atspirties taškas. Veiks-
mas rutuliojasi 1964-aisiais, bet tai 
tik sąlygiškas laikas. Režisieriui rūpi 
ne herojų aplinkos, kasdienybės, o 
jų vidaus mirties rekonstrukcija. 
Gal todėl Matulevičius kartu su 
scenarijaus bendraautoriais Saule 
Bliuvaite ir Nerijumi Mileriumi 
atsisakė tiksliai sekti Antano Škė-
mos „Izaoku“, veiksmą iš JAV per-
kėlė į sovietų Lietuvą. Regis, filmo 
kūrėjams tai visais požiūriais mi-
rusi šalis.  

Andrius Gluosnis (Aleksas Ka-
zanavičius) 1941-aisiais „Lietūkio“ 

garaže nužudė žydą Izaoką, kurį 
laikė skundiku, įdavusiu jį NKVD. 
Vėliau jis vedė Eleną (Severija Ja-
nušauskaitė). Dabar Andrius dirba 
milicijos fotografu, Elena – kino 
studijoje. Jie gyvena sename bute, 
prigrūstame nereikalingų daiktų, 
netvarkingame ir apleistame. Žo-
dis „gyvena“ tai erdvei nelabai 
tinka. Bet nelabai tinka ir Andriui, 
kuris fotografuoja lavonus, nuolat 
jaučia kaltę ir prisimena nužudytą 
Izaoką.

Tikrasis filmo veiksmas prasi-
deda, kai į Lietuvą iš JAV sugrįžta 
rašytojas ir kinematografininkas 
Gediminas Gutauskas (Dainius Ga-
venonis). Kino studijoje jis rengiasi 
kurti filmą apie „Lietūkio“ žudynes. 
Šis faktas sudomina KGB karininką 
Kazimierą (Martynas Nedzinskas), 
mat scenarijuje aprašyti faktai su-
kelia įtarimą, ar tik rašytojas pats 
nebuvo žudynių dalyvis. Kazimie-
ras nori atnaujinti „Lietūkio“ bylą. 
Ratas užsisklendžia.

Grįžus Gutauskui, regis, vėl at-
sinaujins senas meilės trikampis, 
nors prieš dvidešimt metų Elena ir 
pasirinko Andrių. Elena pradeda 
dirbti Gutausko asistente, daug su 
juo bendrauja, bet ir ją gaubia mir-
ties šešėlis – ji prižiūri sunkiai ser-
gančią motiną. Trikampio nebus. 

Po filmo ilgai persekiojo iš at-
minties staiga išniręs lotyniškas žo-
dis morticinia – biblinis terminas, 
reiškiantis dvėselieną, kai gyvūnas 
ne nužudomas aukai ar maistui, 
bet krito dėl natūralių priežasčių 
ar buvo nužudytas, tik jo kraujas 
nebuvo pralietas. Dvėseliena – tai 
ir slogus yrančios materijos kva-
pas, užnuodyta atmosfera. Būtent 
tai ir dominuoja „Izaoke“, nesvarbu, 
ar rodomos žudynės, ar Andriaus 
fotografuojami lavonai, ar gyvais 
lavonais virtę psichiatrijos ligoni-
nės pacientai, ligos ir negalios su-
niokoti kūnai. Meilė ar net fizinis 
artumas tokioje mirties ir įtarimų 
pritvinkusioje erdvėje neįmanomi. 
Operatorius Narvydas Naujalis lei-
džia beveik fiziškai pajusti ir mirties 
kvapą, ir orą, kuriuo kvėpuoti, regis, 
nebeįmanoma. 

Šis mirties ir KGB prievartos an-
turažas filme toks įtaigus ir tirštas, 
kad kartu su garsais, ore tvyrančiu 

Paskelbti pirmieji Euro-
pos kino akademijos ap-
dovanojimų kandidatai
Rugpjūčio pabaigoje paskelbti pir-
mieji pretendentai į Europos kino 
akademijos apdovanojimus. An-
troji sąrašo dalis bus paskelbta rug-
sėjį. Nominantai paaiškės lapkričio 
9 dieną, o 34-oji apdovanojimų ce-
remoniją vyks gruodžio 11 d. Ber-
lyne. Apdovanojimų iniciatoriai ne-
abejoja, kad Europoje sukurta kaip 
niekad daug aukštos kokybės filmų.  

Iš pirmame sąraše esančių 40 
vaidybinių filmų ne vienas jau ro-
dytas ir Lietuvoje. Tai Christoso 
Nikou „Obuoliai“ („Mila“, Grai-
kija, Lenkija, Slovėnija), Radu Ju-
de’s „Nesėkmė dulkinantis, arba 
Šelmiškas porno“(„Babardeala cu 
bucluc sau porno balamuc“, Ru-
munija, Liuksemburgas, Čekija, 
Kroatija), Dea Kulumbegashvili 

„Pradžia“ („Begining“, Prancūzija, 
Gruzija), Andrejaus Končialovs-
kio „Brangūs draugai“ („Dorogije 
tovarišči“, Rusija), Ivano Tverdovs-
kio „Konferencija“ (Rusija, Estija, 
D. Britanija, Italija), Déneso Nagy 

„Natūrali šviesa“ („Termeszetes 
feny“, Vengrija, Vokietija, Latvija, 
Prancūzija), Małgorzatos Szu-
mowskos ir Michało Englerto 

„Sniego daugiau nebus“ („Śniegu 
już nigdy nie będzie“, Lenkija, Vo-
kietija), Lili Horvát „Pasiruoši-
mas būti kartu neapibrėžtą laiką“ 

Kino naujienos trumpai

(„Felkészülés meghatározatlan 
ideig tartó együttlétre“, Vengrija), 
Emerald Fennell „Perspektyvi 
mergina“ („Promising young wo-
men“, JAV), Jasmilos Žbanić „Quo 
vadis, Aida?“ (Bosnija ir Hercego-
vina, Austrija, Olandija, Prancūzija, 
Lenkija, Norvegija, Vokietija, Ru-
munija, Turkija), Floriano Zellerio 

„Tėvas“ („The Father“, D. Britanija, 
Prancūzija), Zaidos Bergroth „Tuvė“ 
(„Tove“, Suomija, Švedija).

Penkiolikos dokumentinių filmų 
sąraše nestinga garsių vardų: pri-
statytas Sergejaus Loznicos filmas 

„Babij Jar. Kontekstas“ („Babi Jar. 
Context“, Olandija, Ukraina), kurio 
premjera liepą įvyko Kanuose, Vi-
talijaus Manskio „Gorbačiovas. Ro-
jus“ („Gorbačovs. Paradize“, Latvija, 
Čekija). Sąraše – ir žiemą Berlyno 
kino festivalyje apdovanoti Alice 
Diop „Mes“ („Nous“, Prancūzija), 
Marios Speth „Ponas Bachmannas 

ir jo klasė“ („Herr Bachmann und 
seine Klasse“) bei didžiulio atgar-
sio sulaukęs Kristinos Lindström ir 
Kristiano Petri filmas „Gražiausias 
berniukas pasaulyje“ („The Most 
beautiful boy in the world“, Švedija), 
pasakojantis apie liūdną Luchino 
Visconti filme „Mirtis Venecijoje“ 
berniuką Tadzio vaidinusio Björno 
Andréseno likimą.

Šeštadienį baigėsi 55-asis  tarptau-
tinis Karlovi Varų kino festivalis

Vėlų šeštadienio vakarą paaiškėjo 
Karlovi Varų festivalio nugalėtojai. 
Didysis prizas „Krištolinis gaublys“ 
paskirtas Stefano Arsenijevićiaus 
filmui „Strahinja“ („As Far as I 
Can Walk“, Serbija, Prancūzija, 
Liuksemburgas, Bulgarija, Lietuva, 
2021), pagrindinį vaidmenį jame 
sukūręs Ibrahimas Koma apdova-
notas už geriausią vyro vaidmenį. 
Jis vaidina migrantą iš Ganos, kuris 

kartu su žmona paliko gimtinę, 
nes svajojo apie geresnį gyvenimą 
Europoje, bet atsidūrė pabėgėlių 
stovykloje Serbijoje. Vieną dieną 
žmona dingsta ir Strahinja išsiren-
gia jos ieškoti. Specialiuoju žiuri 
paminėjimu apdovanota ir filmo 
operatorė Jelena Stanković. „Stra-
hinjos“ lietuvių prodiuseris – Kęs-
tutis Drazdauskas. 

Antrosios konkursinės progra-
mos „The East of the West“ nuga-
lėtoju tapo Vladimiro Munkujevo 
filmas „Nuuccha“ (Rusija). Šioje 
programoje taip pat varžėsi An-
driaus Blaževičiaus filmas „Bėgikė“ 
(prodiuserė Marija Razgutė), pa-
sakojantis įtemptą Marijos (Žygi-
mantė Elena Jakštaitė), kuri visą 
parą Vilniuje ieško pradingusio 
vaikino, istoriją. Į „The East of the 
West“ pateko dar vienas Razgutės 
kartu su kolegomis iš Gruzijos ir 
Vokietijos kurtas filmas „Gyvenimo 
kaina“ (rež. Ioseb Soso Bliadze). 

Riminyje atidarytas naujas              
Federico Fellini muziejus

Italų kurortas Riminis garsėja ne 
tik paplūdimiais bei naktiniu gy-
venimu, bet ir ryšiais su kinu. Čia 
gimė vienas garsiausių kino reži-
sierių Federico Fellini – Riminis 
ne kartą tapo ir jo filmų veiksmo 
vieta. Rugpjūčio 19 d. mieste atida-
rytas naujas muziejus, skirtas Fel-
lini gyvenimui ir kūrybai. Muzie-
jus išsidėstė iškart keliose miesto 
erdvėse: Sismondo tvirtovėje, Ma-
latestos aikštėje, XVIII a. rūmuose, 
kuriuose įsikūręs filme „Amarcord“ 

įamžintas kino teatras „Fulgor“. 
Dabar kino teatras perstatytas, o 
jo interjerą sukūrė su ne vienu 
italų kino klasiku bendradarbia-
vęs Dante Ferretti. Dalis ekspozici-
jos atsidūrė 2018 m. restauruotame 
Giuseppe’s Verdi įkurtame operos 
teatre, dalis – šiuolaikinio meno 
centre PART (Palazzi dell’Arte Rir-
mini). Būtent skirtingų vietų de-
rinys ir maršrutas tarp jų leidžia 
geriau suprasti Fellini palikimą. 
Naujojo muziejaus projektas tapo 
Riminio rekonstrukcijos dalimi. 

Renata Litvinova sukūrė filmą, 
reklamuojantį „Gucci“ rankines

Vasarą pristatytas bendras „Gucci“ 
ir Renatos Litvinovos projektas – 
trumpo metražo filmas „Kuklus 
burtininkų žavesys“ („Skromnoje 
obojanije volšebnikov“), skirtas 

„Gucci Beloved“ rankinėms. Siu-
žetas paprastas: burtininkų šeima 
susirenka kartu, kad įmintų savo 
slapčiausius troškimus, kuriuos gali 
išpildyti keturios „Gucci“ rankinės. 
Filmavimas vyko Sankt Peterburge, 
kartu su Litvinova filme vaidino 
aktoriai Viktorija Mirošničenko, 
Sofja Ernst, Tatjana Pileckaja, Ki-
rillas Trubeckojus, režisierės duktė 
Uljana Dobrovskaja, dailininkė Po-
lina Osipova, tenisininkė Svetlana 
Kuznecova. Filmo muziką parašė 
Zemfira Ramazanova. Filmą su an-
gliškais subtitrais galima pasižiū-
rėti čia: https://www.youtube.com/
watch?v=lz_KSjbIiMA.

Parengė Ž. P.

siaubu ar akivaizdžia visuome-
nės degradacija bei gausybe antro 
plano personažų pamažu užgožia 
filmo pradžioje nužymėtą pagrin-
dinę „Izaoko“ temą – Andriaus ir 
kartu visų kaltę, budelio ir aukos, 
Kaino ir Abelio dramą, vykstančią 
Andriaus viduje. 

Suprantu, kad „Izaoko“ kūrėjai 
priešinasi kaltės, nemalonių ir tau-
tos savimeilės neglostančių faktų iš-
stūmimui, kurį praktikuoja ne tik 
lietuviai. Bet gausios digresijos – kad 
ir Gutausko plagiato motyvas, kom-
plikuoti majoro Kazimiero santy-
kiai su viršininkais ar nesibaigian-
tys išgėrinėjimai (regis, taip geria 
tik rusiškų filmų personažai) – ne-
leidžia įsižiūrėti į Andriaus vidų ir 
pamatyti ką nors daugiau nei be-
protybę. Žudynės „Lietūkio“ garaže 
lieka tik hipnotiška vizija, kurioje 
budelis apkabina krauju paplūdu-
sią auką.

Kadras iš filmo „Izaokas“

Federico Fellini muziejaus fragmentas L. Bu rla ndo  nuotr.
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Už tikrovės fasado
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Gal tik man taip sekasi, bet vasarą 
retkarčiais įsijungęs televizorių 
būtinai pamatydavau kokios nors 
LRT laidos anonsą, o jame – bū-
tinai virėją Beatą. Vulgariai kvato-
jančią, vartančią akis lyg blogame 
filme, garsiai rėkiančią, agituojančią 
skiepytis... Mintyse net praminiau 
LRT Virėjos Beatos televizija – VBT, 
bet, kita vertus, juk virėja ir yra tikra-
sis lietuviškos televizijos veidas. Ji 
ir dešimtys kitų, skirtinguose kana-
luose įsikūrusių laidų apie maistą, 
gražius namus ir verandas ar ki-
tokius vartojimo objektus vedėjų. 
Televizijos taikosi prie žiūrovų, o 
lietuviai mėgsta pavalgyti, pasigirti 
namais, gyvūnais, vaikais ir tris-
palviu patriotizmu. Todėl nenu-
stebino naujas programų tinklelis, 
kuriame atiduota duoklė visiems 
šiems tautos poreikiams. Norėjau 
pasmerkti tą lietuvišką tuštybę, bet 
prisiminiau Martino Scosese’s se-
rialo herojės – rašytojos Fran Le-
bowitz – žodžius: „Vieni kalbasi su 
savimi. Kiti dainuoja sau. Ar kuri 
nors grupė turi teisę jaustis geresnė? 
Ar Dievo akyse ne visi yra lygūs? 
Taip, Dievo akyse visi lygūs. Tačiau 
kai kurie iš jo gavo dovaną kalbėti 
savo žodžiais.“

Kine tokių kalbančių savo žo-
džiais taip pat nedaug. Vienas jų – 
Jimas Jarmuschas, kurio „Sulaužy-
tas gėles“ primins LRT (4 d. 22.10). 
Tai filmas apie vidutinio amžiaus 
vyriškį Doną (Bill Murray), kuris 

kitą rytą po to, kai jį paliko mylima 
mergina, gauna laišką iš anonimi-
nės senų laikų draugės ir sužino, 
kad turi devyniolikmetį sūnų. Do-
nas bando spėti, kuri iš buvusių my-
limųjų parašė laišką. Jis išsirengia į 
kelionę, aplanko keturias kadaise 
mylėtas moteris, kurias suvaidino 
Frances Conroy, Jessica Lange, Sha-
ron Stone ir Tilda Swinton.

Be abejo, tai kelio filmas. Ke-
lias – banali gyvenimo metafora, 
bet Jarmuschas ir banalybes sugeba 
paversti tikrais atsivėrimais. Fil-
mas prasideda kaip komedija, bet 
pamažu darosi vis niūresnis. Žiū-
rėdamas į savo herojų režisierius 
priverčia susimąstyti apie praėju-
sias meiles, kurios galiausiai tampa 
slogiais praeities fantomais (ar ne 
todėl nemėgstame susitikti net su 
pačių nekalčiausių savo nuotykių 
personažais?). Apie tai, kas yra ben-
dravimas, nes lengva pamatyti save 
dykinėjančiame po tuščius namus 
Murrey’aus personaže. Apie gy-
venimo smulkmenas, bet kartu ir 
reikšmingas detales, kurios kada 
nors gali nulemti viską.

Paauglys kino kritiko sūnus Jar-
muschas pasimėgaudamas žiūrėjo 
B klasės filmus – jau tada jo nedo-
mino Holivudo spindesys. „Su-
laužytose gėlėse“ jis rodo B klasės 
Ameriką – pakelių motelius, gy-
venimo patirties nuvargintas gra-
žuoles, kurios vis dar tiki ameri-
kietiškos svajonės likučiais... Tai 

universalu, nes juk beveik visi gy-
vename B klasės gyvenimą. 

Tą patį vakarą „LRT Plius“ (4 d. 
21 val.) primins 1985 m. pasiro-
džiusį Johno Landiso filmą „Į 
naktį“, tobulą ironiško B kla-
sės kino pavyzdį. Filmo herojus 
trisdešimtmetis Edas (Jeff Gold-
blum) – kažkokio Los Andželo 
biuro darbuotojas. Į nuobodų 
gyvenimą jis reaguoja paradok-
saliai – liaujasi miegojęs naktį, bet 
dieną gali nusnūsti ir darbe (tai 
leidžia viską, kas jam atsitiks, in-
terpretuoti kaip sapną). Supratęs, 
kad žmona jam neištikima, vieną 
naktį Edas susirengs į oro uostą, o 
pakeliui ant jo mašinos kapoto už-
grius Michelle Pfeiffer vaidinama 
gražuolė. 

Paskui atsiras kontrabandiniai 
smaragdai, Irano specialiųjų tar-
nybų bendradarbiai, samdomi žu-
dikai anglai, pagyvenę milijonieriai, 
jachtos, sportiniai automobiliai, pi-
nigų lagaminai, Bela Lugosis ir Elvį 
Presley pamilęs gėjus. Edas – lyg 
Alisa šioje „pavažiavusioje“ film 
noir šalyje, kuri kartais gali virsti 
ir filmavimo aikštele: atsirėmęs į 
plytinę sieną, Edas nesupras, kad 
ji iš faneros. 

Štai čia, matyt, ir glūdi esmė – 
Landisas, ko gero, anksčiau už ki-
tus pajuto, kad už melagingo tikro-
vės fasado atsiveria kita erdvė, kurią 
jau netrukus ims savo filmuose ro-
dyti ir Scorsese, ir Davidas Lynchas. 

Būsimas „Į naktį“ postmoderniz-
mas pasireiškia dar ir tuo, kad 
filme suvaidino būrys kino kūrėjų 
ir kitokių žvaigždžių: pats Landisas 
vaidina persą, Davidas Cronenber-
gas – Edo viršininką, Paulas Ma-
zursky – kino režisierių, Jonatha-
nas Demme – FTB agentą, Donas 
Siegelas išeina iš tualeto, jame pa-
likęs nuogą gražuolę, Roger Vadi-
mas prisistato prancūzų gangsteriu 
Melviliu, o ūsuotas Davidas Bowie 
grasina peiliu.

Daug sinefiliško džiaugsmo žada ir 
šįvakar (3 d. 21.30) per „LRT Plius“ 
prasidedanti švedų režisieriaus 
Roy’aus Anderssono (g. 1943) filmų 
retrospektyva. Pirmasis jos filmas – 
1970 m. sukurta debiutinė „Šve-
diška meilės istorija“. Kitaip nei 
dauguma režisieriaus filmų, kurių 
atpažinimo ženklu tapo savotiška 
nuo realybės atsieta ir sutirštinta 
tikrovė, „Švediška meilės istorija“ 
labiau primena prancūzų Naujo-
sios bangos filmus. Anderssonas 
pasakoja istoriją apie pirmąjį dviejų 
jaunuolių meilės ryšį. Automobi-
lių mechaniko sūnui Perui – tik 

penkiolika, Anika metais jaunesnė. 
Jos tėvas pardavinėja šaldytuvus. 

Pirmosios meilės paveikslą An-
derssonas kuria iš smulkių pastebė-
jimų, detalių, ne visada konkrečių 
gestų ir žvilgsnių. Herojai beveik 
nesikalba. Kalbasi suaugusieji, ir jų 
pokalbiai dažniausiai konfliktiški. 
Suaugusiųjų santykiai paremti įvai-
riomis konvencijomis, bet jaunieji 
meilužiai instinktyviai nori pabėgti 
iš tokio pasaulio. Tik režisierius 
neakcentuoja kartų konflikto. Jam 
įdomiau stebėti ypatingą paauglių 
pasaulį. 

„Švediška meilės istorija“ – labai 
šiltas, net optimistinis filmas. Re-
žisierius pasitelkia daug stambių 
planų, nors ir stebi herojus iš toli, 
naudodamas teleobjektyvą, taip 
tarsi tapdamas uždaro ir asmeniško 
įsimylėjėlių pasaulio vujeristu. Fil-
mas buvo gerai sutiktas, o režisie-
riui pasiūlyta kurti istorijos tęsinį. 
Bet Anderssonas nesutiko, ir buvo 
visiškai teisus. 

Jūsų –
Jonas Ūbis

Naujas „Kinas“, kurio autorė – Rasa 
Paukštytė, tradiciškai skirtas tik lie-
tuvių kino istorijai. Simboliškas ir 
jo viršelis: Maskvos kinematografi-
jos instituto (VGIK) studentas Rai-
mondas Vabalas stovi atsirėmęs į 
Veros Muchinos skulptūros „Vals-
tietė ir darbininkas“ herojės koją. 
Skulptūra iki šiol yra kino studijos 

„Mosfilm“ vinjetė, bet, prieš atsidur-
dama netoli instituto, 1939-aisiais 
puošė SSRS paviljoną pasaulinėje 
Paryžiaus parodoje. Tada Vabalas 
su tėvais taip pat gyveno Paryžiuje, 
bet stojant į institutą jau LSSR kul-
tūros ministerijos darbuotoja patarė 
jam pakeisti gimimo vietą į Pary-
žiaus kaimą (toks taip pat yra Lie-
tuvoje). Apie tai ir dar daug panašių 
įdomybių galima paskaityti žurnale 
spausdinamoje Agnės Marcinkevi-
čiūtės knygos ištraukoje.

Sudėtingas, kartais net paradok-
salus lietuvių kinematografininkų 
santykis su istorija – ir pagrindinė 
šio „Kino“ tema. Elena Jasiūnaitė 
straipsnyje „Įsivaizduoti, išgy-
venti, įvertinti. Istorijos atspindžiai 

Nepriklausomos Lietuvos kine“ tei-
gia, kad „istorija visada intriguoja. 
Ji skatina vaizduotę, leidžia didžiuo-
tis ar kolektyviai „išgyventi“ patir-
tas traumas. Suteikia galimybę ref-
lektuoti, vertinti, mokytis iš klaidų. 
Sovietmečiu istorija lietuvių kine 
turėjo būti gana paprasta: rusai – 
gerai, vokiečiai – blogai (idealiu 
atveju tai – Antrasis pasaulinis ka-
ras, tačiau iš bėdos tiks ir Herkaus 
Manto istorija).(...) Lietuvai atgavus 
Nepriklausomybę viskas pasikeitė. 
Istorija dabar gali būti tokia, kokia 
buvo, ar bent tokia, kokią mes ją įsi-
vaizduojame.“ Jasiūnaitė aptaria ne 
vieną pastaraisiais dešimtmečiais 
sukurtą lietuvišką filmą, kuriame 
vienaip ar kitaip atsispindi ir visai 
nesena istorija. Gediminas Jankaus-
kas straipsnyje „Istorijos paradok-
sai lietuvių kine: vakar ir visados“ 
taip pat bando gilintis į šią temą, bet 
daugiau vietos skiria taip ir neįgy-
vendintam filmo apie Žalgirio mūšį 
projektui. Apie pastaraisiais metais 
išryškėjusią tendenciją – kurti al-
ternatyvias istorijas – feljetone 

„Istorijos fejerverkai“ rašo Živilė 
Pipinytė.

Daug vietos žurnale skirta ir lie-
tuvių kino kūrėjų portretams. Jasiū-
naitės interviu su aktorė Severija Ja-
nušauskaite „Perfekcionistą sunku 
įtikinti, kad jis geras“ taip pat kal-
bama apie požiūrį į istoriją lietuvių 
kine – prisimenamas Jurgio Matu-
levičiaus „Izaoko“ filmavimas. Ak-
torė sako: „Ir vis dėlto manau, kad 
esu linkusi vaidmenis kurti intuity-
viai, nepriklausomai nuo amžiaus, 
metų, laikotarpio, net ir istorinės ar 
politinės to meto būsenos.“  

Rūta Oginskaitė straipsnyje „Nie-
kam į sielą nelipo“ aptaria kino do-
kumentininkų Dianos ir Korneli-
jaus Matuzevičių kūrybą. Ji teigia, 
kad „Matuzevičių dokumentika at-
sirado ne pačiu palankiausiu kino 
kūrybai laiku – 1990-aisiais, kai po-
litiniai virsmai skaudžiai atsiliepė 
kinui ir Lietuvos kino studija ne-
begalėjo tęsti darbo, o iš kino te-
atrų repertuaro lietuviškas kinas 
apskritai išnyko“, ir pabrėžia, kad 

„Matuzevičių filmai buvo tarsi tiltas 

tarp Lietuvos poetinės dokumen-
tikos istorijos ir tų dienų kino, ku-
rio realybę jaunieji dar tik formavo“. 
Matuzevičius nufilmavo ne vieną 
poetinės dokumentikos klasiko 
Henriko Šablevičiaus filmą – žur-
nale prisimenamas vienas paskuti-
nių režisieriaus interviu Paukštytei, 
kai prieš dvidešimt metų buvo mi-
nimas Šoblės septyniasdešimtmetis. 

Auksė Kancerevičiūtė straips-
nyje „Kamerinis Gyčio Lukšo ki-
nas“ analizuoja režisieriaus kūrybą, 
pabrėždama nuosekliai jo filmuose 
plėtojamą lietuvybės išsaugojimo 
temą bei unikalų darbą su aktoriais. 
Pipinytė straipsnyje „Metraštis susi-
deda iš akimirkų“ prisimena vieną 
lietuvių dokumentikos kūrėjų Vik-
torą Starošą. Šis portretas pratęsia 
Pipinytės straipsnį „Viena „Tarybų 
Lietuva“, arba Įsivaizduotos šalies 
metraštis“, kuriame analizuojama 
pokario dokumentika. Pasak au-
torės, „pokariu susiformavęs lie-
tuvių kino kronikos ir dokumen-
tikos modelis išsilaikė gana ilgai, 
jo negalima apibrėžti įprastos 

chronologijos rėmais – tam tikras 
naracijos schemas galima stebėti 
ir pasibaigus stalinizmui, ir „atly-
džio“ metais, ir 7-ajame bei vėles-
niais dešimtmečiais. Galima sakyti, 
kad pokariu susiformavęs tikrovės 
perteikimo modelis vienaip ar ki-
taip išliko iki pat naujos Nepriklau-
somybės. Žinoma, keitėsi retorika, 
modernėjo kino kalba, atsirasdavo 
vis naujų temų, bet pirmiausia kro-
nikoje išliko nuostata indoktrinuoti, 
atspindėti komunistų partijos poli-
tikos kryptis, kurias vėliau papras-
tai iliustruodavo ne tik naujų sta-
tybų ar kaimo permainų vaizdai, 
bet ir patys filmų herojai.“

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Į naktį“

Istorija, kuri gyva
Naujo „Kino“ skaitymo malonumai
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Rugsėjo 3–12
P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Naujas žvilgsnis į XX a. II pusės – XXI a. 
Lietuvos dailę
Paroda „Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, 
Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti. 
Čiabuvių pasakojimai“
Paroda „Fotoblokas. Centrinė Europa 
fotoknygose“
Eijos-Liisos Ahtilos (Suomija) medijų ins-
taliacija „Galimybė meilei“

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Mindaugo Navako paroda „Kambariuose 
ir lauke“
Paroda „Protesto menas: sovietmečio nepa-
klusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos nacio-
naliniam dailės muziejui dovanota kolekcija)

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Paroda „Tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Du 
grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus pa-
sauliai jo XIX a. pabaigos nuotraukose“
Paroda „Pranciškus Smuglevičius. Nuo an-
tikinės Romos iki Vilniaus universiteto“

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

„Rytai Vakaruose“

Lietuvos diasporos dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
iki 5 d. – Vaclovo Rato (1910–1973) grafikos 
kūrinių paroda „Vaclovas Ratas. Anapus 
pusiaujo“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus

Arsenalo g. 1 

Masinių trėmimų pradžios 80-osioms me-

tinėms skirta paroda „Negalėjau nepara-

šyti“: pasakojimas apie tremtį“

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Paroda „Ar galima šnekėtis man su jais?“

Istorijų namai
T. Kosciuškos g. 3
Paroda „Ką slepia sarkofagas: Senovės 
Egipto mumijų tyrimai“ 

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies bokšto ekspozicija

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

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
Rimanto Dichavičiaus fotografijų paroda 

„Vardai, tapę mūsų laiko ženklais“

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. 

Maskvos caro priesaika“

Vieno šedevro tarptautinė paroda 

„Kunigaikščio Boguslavo Radvilos 

portretas“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas 
Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ 

MO muziejus
Pylimo g. 17
nuo 4 d. – fotografijos paroda „Permainų 
šventė“ 

Vilniaus muziejus
Vokiečių g. 6
Paroda „Neįgyvendinti XX amžiaus Vil-
niaus projektai“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 5 d. – 14-oji Baltijos trienalė: „Nesibai-
giančios kovos“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Paroda „Sugrįžimai“
Giedriaus Kazimierėno paroda „Pragaro 
giesmės“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
Valentinos Černiauskaitės ir Juozapo Švel-
nio paroda „Vilniaus tylos“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Grupinė jaunųjų tekstilės menininkių 
paroda „Konversijos“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
nuo 7 d. – Silvijos Juozelskytės-Vaičiulie-
nės paroda „Lininės metamorfozės“
Kristinos Daniūnaitės paroda „Sąmonės 
srautas“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 4 d. – Vytenio Jankūno fotografijų ir 
videoparoda

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Juozo Kazlausko (1941–2002) fotografijų 
paroda „Baltoji tyla“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Dainiaus Trumpio paroda „Skarda“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Jūratės Girdvainis tapybos paroda 

„Tuščia dėžė“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
nuo 3 d. – Aušros Kleizaitės paroda „Stories 
on Kings, Gods, Goats and Ghosts. Vol.I“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 10 d. – Kristinos Mažeikaitės paroda 

„Niekieno žemė“
LDS Klaipėdos skyriaus menininkų kūrinių 
paroda „Fluctus / Waves“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
iki 4 d. – Pauliaus Makausko fotografijų 
paroda „Naujos jūros“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Ástos Vilhelmínos Guðmundsdóttir (Islan-
dija) paroda „Potentia“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 4 d. – Galiaus Kličiaus tapybos paroda 

„Pokalbiai“ 

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
nuo 3 d. – Dano Aleksos paroda „Skulpto-
riaus kūnas“ 

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Kęstučio Šmigelsko paroda „Kultūrprotnamis“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
nuo 4 d. – Sigito Staniūno paroda „Spalvų 
harmonijos sodai“

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

„Piešiniai be pavadinimų“

Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
Aušros Jasiukevičiūtės ir Daumanto Kučo 
darbų paroda „Viena tėkmė – dvi srovės“

Užupio meno inkubatoriaus galerija 
„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki 11 d. – Milenos Liutkutės-Grigaitienės 
paroda „Rebusai“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
iki 4 d. – Jazminos Cininas paroda „Eglė ir 
geležinės vilkmergės“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51

„20 įdomiausių knygų apie Picasso“
Paroda „Marijai Gimbutienei – 100“

„Karambolage“: Arnoldo Odermatto paroda
Paroda „Vaikystės spalvos senojoje 
fotografijoje“

Projektų erdvė „Swallow“
Vitebsko g. 23
Anoniminio menininkų kolektyvo „Studio 
for Propositional Cinema“ paroda „Pasa-
koriaus manifestas: audio / video agitacija 
(vaikams)“

AP galerija
Polocko g. 10
Manto Meškėlos tapybos paroda „Klajonės 
Vilniumi“

GODÒ galerija
Malūnų g. 6A–12
nuo 3 d. – Emilijos Balas paroda „Aš – Kunst“ 

„Vitražo manufaktūra“
Stiklių g. 6 
Vitražų paroda „Langas“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „3 x 9 = XXVII: Knygos mėgėjų 
draugijai – 90“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Arūno Kulikausko fotografijų paroda „Pa-
skutinė, arba dvylika metų laikų“
Bendruomenių platformos „Mažosios 
istorijos“ paroda „Banga“: žmonių balsų 
kanalas“ 
Paroda „Tarp dangaus ir jūros II. Kuršių 
nerija sovietmečio Lietuvos dailininkų 
kūriniuose“
Romualdo Požerskio fotografijų paroda 

„Kauno menininkai ir mūzos“
Lietuvos ir Prancūzijos dailininkų paroda 

„Žmogus ir žuvis“

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

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
nuo 3 d. – Simonos Merijauskaitės perso-
nalinė paroda „Monados“
nuo 3 d. – Kauno menininkų paroda „Lūžio 
karta. Rekonstrukcija“ 

Galerija „101“ 
Muitinės g. 7
nuo 9 d. – paroda „Belaukiant krypties“

Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Vytauto pr. 52
Rene Magritte’o tarptautinė litografijos 
darbų paroda „Rene Magritte. Graphic Works“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Ingrydos Suokaitės ir Rolando Helmerio  
kūrybos paroda „Spalvų ir formų reljefai“ 
(iš parodų ciklo „Kūrybiniai tandemai“)

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Simono Norbuto tapybos paroda „Imago Dei“ 
Edmundo Frėjaus (1949–2009) skulptūrų ir 
piešinių paroda „Sugrįžtantys paukščiai“ 
Meno projektas „Šiuolaikinės grafikos 
erdvės“ 

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 11 d. – Ernesto Žvaigždino retrospekty-
vinė paroda „Klaipėda gyva!“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki 4 d. – Raimundo Sližio tapybos paroda 

„Spalvos disidentas: ružava“
Antano Krištopaičio tapybos ir akvarelių 
paroda
nuo 9 d. – Jokūbo Jacovskio kūrybos paroda 

„Trisdešimt trys viršeliai“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
nuo 11 d. – Daugpilio (Latvija) Marko Rothko 
meno centro kolekcijos paroda „Abstrakcijos“ 

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Paroda „Tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Du 
grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus pa-
sauliai jo XIX a. pabaigos nuotraukose“ 

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 4 d. – paroda „X: Ego“
Keramikos paviljone – XXIII Panevėžio tarp-
tautinio keramikos simpoziumo paroda
Peterio Martinsono paroda „Formos ir 
linijos“ iš Daugpilio Marko Rothko meno 
centro kolekcijos (Latvija)

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Liucijos Karalienės paroda „Riba“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Adelberto Nedzelskio kūrybos paroda

Palanga
Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17
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
Kristinos Mažeikaitės kūrybos darbų 
paroda „Saudade“ 

VDA Nidos meno kolonija
E.A. Jonušo g. 3
iki 12 d. – paroda „Pagrįsti pagrindai: Prisi-
derinant prie chroniškumo ritmų“

Juodkrantė
Pamario galerija
L. Rėzos g. 3
Nomedos Saukienės kūrybos retrospektyva

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
nuo 5 d. – Aistės Jurgilaitės tapybos paroda 

„Realybės fragmentai“

Užutrakio dvaro sodybos rūmai
Užtrakio g. 17
Stanisławo Bohuszo-Siestrzeńcewicziaus 
(1869–1927) darbų paroda

Birštonas
Kurhauzo parodinė erdvė
B. Sruogos g. 2
Gintarės Šiaulienės paroda „Būsenos“

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
3, 4, 7, 8, 10, 11 d. 18.30 – PREMJERA! 
R. Strausso „ROŽĖS KAVALIERIUS“. 
Rež. D. Michieletto, muzikos vad. ir dir. 
S. Quatrini, dir. R. Šumila, J. Geniušas, 
scenogr. dail. P. Fantin, kost. dail. A. Ca-
valca, šviesų dail. A. Carletti. Atlikėjai 
J. Gedmintaitė, V. Miškūnaitė, E. Šidlaus-
kaitė, J. Kordić Jelena, A. Pesendorfer, 
S. Zony, A. Malikėnas, L. Dambrauskaitė, 
M. Pleškytė, R. Karpis, A. Stančikaitė, 
I. Zelenkauskaitė, T. Pavilionis, R. Šilins-
kaitė ir kt.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
9–11 d. 19 val. Naujojoje salėje – PREMJERA! 

„SOLIARIS 4“ (pagal S. Lemą). Rež. ir scena-
rijaus aut. G. Jarzyna, teksto aut. ir drama-
turg. T. Spiewakas, scenogr. F. Lédé, kost. ir 
grimo dail. A. Axer-Fijalkowska, komp. 
P. Kurekas. Vaidina N. Savičenko, 
M. Nedzinskas, A. Sakalauskas, O. Kun-
sunga, D. Gavenonis, K. Cicėnas, G. Iva-
nauskas, R. Samuolytė, J. Vilūnaitė,  
V. Rumšas ir kt.
10 d. 19 val. Trakų kultūros rūmuose – 
PREMJERA! R. Ribačiausko „VAIDINA MA-
RIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas

Bernardinų bažnyčios 
giedojimo mokykla kviečia!

Kad nauji mokslo metai būtų pripildyti kū-
rybos ir muzikos, kad laikas po darželio ar 
pamokų būtų turiningai praleistas būryje 
naujų draugų, kviečiame vaikus ir paauglius 
prisijungti prie Bernardinų giedojimo mo-
kyklos kolektyvų!

Priėmimai vyks rugsėjo 6 ir 7 d.  nuo 17 
iki 19 val. Bernardinų bažnyčioje.
Užsiregistruokite čia: https://forms.gle/
MEnv1pGJUV1MBSuS9 

Jūsų vaikų laisvalaikis tikrai bus 
praturtintas: 
- turininga kūrybine veikla, - garsais ir 
spalvomis, - naujais geriausiais draugais, 
- koncertais, konkursais bei festivaliais, 
- kelionėmis Lietuvoje ir užsienyje, 
- profesionalių pedagogų žiniomis!

Daugiau informacijos www.choras.org arba 
telefonu 8 686 23 096.
Laukiame visų!
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Bibliografinės žinios

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

Valstybinis jaunimo teatras
3, 4 d. 18.30 – PREMJERA! „PUIKUS NAU-
JAS PASAULIS“ (pagal A. Huxley knygą). 
Rež. G. Varnas, lėlių dail. J. Skuratova, kost. 
dail. J. Statkevičius, scenogr. dail. 
V. Narbutas, videomeninin. R. Sakalauskas, 
komp. D. Digimas. Vaidina V. Anužis, 
M. Sigliukas, S. Ivanovas, A. Bendoriūtė-
Gadliauskienė, D. Šilkaitytė-Rimkevičienė, 
G. Ladygaitė, J. Šadeikė, J. Jankelaitytė, 
S. Storpirštis, M. Dirginčius, G. Laskovas, 
K. Kasperavičius, I. Kaniušaitė, P. Barzdžius, 
R. Misiūnas, M. Berulis, K. Varanavičius, 
I. Sikorskytė, R. Petraitis, J. Zaliauskas, 
V. Juozaitytė, A. Marčenkaitė, M. Pauliuko-
nis, I. Ciplijauskas
9 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksi-
jevič knygas). Rež. E. Nekrošius 
10 d. 19 val. Salėje 99 – A. Vološinos 

„MAMA“. Rež. I. Kaniušaitė
11 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pa-
gal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras
7 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. 
Rež. R. Tuminas
8 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. 
A. Dapšys
 9 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
10 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tu-
minaitė, dramaturgė P. Pukytė
11 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LAB-
DARYS“. Rež. G. Tuminaitė 
12 d. 18.30 – M. Vaitiekūno „KĄ/STINGAS“. 
Rež. – M. Vaitiekūnas

Lietuvos rusų dramos teatras
11, 12 d. 18.30 val. – PREMJERA! G. Gorino 

„ATMINIMO MALDA“ (Š. Aleichemo kūrinių 
motyvais). Rež. V. Gurfinkelis, dail. I. Jaru-
tis, choreogr. I. Tkačenko, komp. 
V. Istominas, šviesų dail. J. Kozinas. Vai-
dina V. Lukjanovas, J. Gladij, V. Aliukonė-
Mirošnikova, J. Orlova, J. Volodko, J. Karpi-
kova,  M. Tuchvatulinas, V. Novopolskis, 
L. Popova, S. Zinovjevas, D. Denisiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
4 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „ANGELIUKAS. 
ŽIRAFA. BATUKAS“ (pagal M. Gusniovskos 
pjesę). Rež. A. Sunklodaitė, dail. G. Brazytė, 
komp. D. Gnedinas. Vaidina E. Gaidauskaitė, 
Š. Gedvilas, L. Muštašvili, I. Precas, D. Tarutis
 5 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė
11 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. R. Driežis
12 d. 12, 14 val. – PREMJERA! N. Indriūnai-
tės „DEBESYS“. Rež., dail. A. Bagočiūnaitė-
Paukštienė, komp. F. Latėnas. Vaidina 
A. Grybauskaitė, S. Mikalauskaitė, E. Piški-
naitė, D. Sarapinas
Palėpės salė
5 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis
11 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
5 d. 15 val. Stiklinėje salėje – „KAIP ŽVEJYS 
Į DANGŲ ĖJO“ (pasaka iš J. Basanavičiaus 
tautosakos bibliotekos). Scenogr. S. Degu-
tytė, muzikuoja G. Žilys (Stalo teatras)
7–15 d. – šiuolaikinio cirko festivalis „Helium“

Kaunas
Kauno valstybinis muzikinis teatras
8, 9 d. 18 val. – PREMJERA! G. Rossini 

„TURKAS ITALIJOJE“. Pastatymo muzikinis 

vad. ir dir. E. Pehkas (Estija), rež. A. Vaa-
rikas (Estija), dir. J. Janulevičius, scenogr. 
ir kost. dail. M. Nurmsas (Estija). Atlieka 
S. Bazhbeukas-Melikyanas (Armėnija), 
G. Prunskus, J. Rubinovas, A. Tverdova 
(Ukraina), G. Bukinė, Ž. Galinis, Y. Rostots-
kii (Rusija), M. Jankauskas, K. Bonté, I. Go-
leckytė, V. Tlushchas (Ukraina), A. Apšega, 
Kauno valstybinio muzikinio teatro choro 
artistai, Kauno valstybinio muzikinio 
teatro simfoninis orkestras

Kauno lėlių teatras
4 d. 12 val. – „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal 
V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko 
kelionė į žvaigždes“). Rež. G. Damanskytė
5, 11, 12 d. 12 val. – spektaklis-žaidimas 

„KAUNO ŽVĖRIS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas
5 d. 18 val. – muzikinis spektaklis operečių 
motyvais „IŠSIPILDŽIUSIOS SVAJONĖS 
ISTORIJA“. Atlikėjai G. Skinderytė-Kurnic-
kienė, V. Kurnickas

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
3, 9, 10 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREM-
JERA! „BORISAS GODUNOVAS“ (pagal 
A. Puškiną). Rež. J. Klata, scenogr., šviesų ir 
kostiumų dail. J. Łagowska, choreogr. 
M. Prusakas. Vaidina D. Meškauskas, 
D. Kulionytė, J. Vanžodytė, J. Baranauskas, 
I. Reklaitis, V. Jočys, R. Pelakauskas, K. Ma-
cijauskas, M. Urbonas ir kt.
7 d. 17.30 – 86-ojo sezono atidarymas 
11 d. 18.30, 12 d. 17 val. Mažojoje salėje – 
J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
9 d. 18 val. – XXXVIII festivalio „Resurrexit“ 
koncertas-performansas „30 metų šviesos“. 
Atlikėjai R. Naujanytė-Bjelle, choras „Poli-
fonija, rež. A. Gornatkevičius

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
10 d. 18 val. – PREMJERA! „VOLPONĖ“ 
(pagal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis, 
scenogr. ir kostiumų dail. R. Skrebūnaitė, 
šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankaus-
kas, L. Sėdžius, A. Kėleris, T. Razmislavi-
čiūtė-Juodė, A. Povilauskas, V. Kupšys, 
E. Pavilionis, G. Arlauskas, G. Žiogas, 
I. Brikė, V. Šiaučiūnaitė
11, 12 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. Keleris, 
V. Šiaučiūnaitė, L. Kondrotaitė

Teatras „Menas“
3 d. 18 val. – „ANTI“. Rež. A. Špilevojas
4 d. 13 val. Laisvės aikštėje – gatvės teatro im-
provizacija „Atvykėliai“. Rež. A. Schvarzsteinas
4 d. 16 val. – Panevėžio teatro „Menas“ ak-
torių teatralizuotas koncertas 
5 d. 12 val. – G. Rodari „ALIO VALIO!“. 
Rež. E. Karoblytė
7 d. 18 val. Žagarės kultūros centre – D. Fo 

„NETURI – NEMOKĖK“. Rež. P. Stoičevas 
10 d. 18 val. – M. McKeever „37 ATVIRUKAI“. 
Rež. B. Tserediani
11 d. 18 val. – D. Fo „NETURI – NEMOKĖK“. 
Rež. P. Stoičevas
12 d. 12 val. – kūrybinės dirbtuvės teatre 

„Menas“ 7–9 metų vaikams

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – XI tarptautinio B. Dvariono 

pianistų ir smuikininkų konkurso finalas. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras 
(meno vad. ir vyr. dir. M. Pitrėnas). Solistai 
A. Antonosian (fortepijonas, Rusija), S. Al-
lan-Chapkovski (smuikas, Airija), V. Kry-
lova (smuikas, Rusija). Dir. R. Šervenikas. 
Programoje S. Prokofjevo, H. Vieuxtempso 
kūriniai
4 d. 16 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – XI tarptautinio B. Dvariono 
pianistų ir smuikininkų konkurso finalas, 
uždarymo ceremonija ir nugalėtojų paskel-
bimas. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras (meno vad. ir vyr. dir. M. Pitrė-
nas). Solistai A. Karácsonyi (fortepijonas, 
Vengrija), M. Ho (fortepijonas, Jungtinė Ka-
ralystė), L. Juknevičiūtė (smuikas, Lietuva). 
Dir. R. Šervenikas. Programoje 
L. van Beethoveno, R. Schumanno, B. Dva-
riono kūriniai 
4 d. 19 val. Nidos evangelikų liuteronų 
bažnyčioje– XXIII tarptautinis kamerinės 
muzikos festivalis „Kuršių nerija 2021“. 
Šešta programa „Gloria vasarai“. Festiva-
lio orkestras „Musica humana“ (festivalio 
ir orkestro meno vad. R. Beinaris), Šiaulių 
berniukų choras „Dagilėlis“ (meno vad. ir 
dir. R. Adomaitis). Solistai S. Liamo (so-
pranas), A. Benkauskaitė (mecosopranas), 
I. Girdžiūnaitė (smuikas), R. Grakauskaitė 
(smuikas). Dir. R. Beinaris. Programoje 
A. Vivaldi kūriniai
11 d. 16 val. Paliesiaus dvare – kamerinės 
muzikos koncertas „Gyvenimas lyg sapne“. 
Čiurlionio kvartetas, A. Pilibavičiūtė (so-
pranas). Programoje J. Brahmso, G. Puccini, 
A. Lara, G. Verdi, Ch. Gounod, F. Leháro 
kūriniai
11 d. 17 val. Plungės Mykolo Oginskio rū-
muose – XVI Tarptautinis M. Oginskio fes-
tivalis. Lietuvos kamerinis orkestras. 
Solistas T. Motiečius (akordeonas). Dir. 
M. Barkauskas. Programoje I. Albenizo, 
A. Malcio, N. Rotos, R. Galliano kūriniai
11 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Filharmonijos 81-ojo koncertų 
sezono atidarymas. „Dedikacija Rugsėjo 
11-osios aukoms“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. 
M. Pitrėnas). Solistės M. Rubackytė (forte-
pijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija), 
J. Gringytė (mecosopranas). Dir. K.-L. Wil-
son (JAV). Programoje G. Mahlerio, K. Pen-
dereckio, J.P. Corigliano kūriniai
12 d. 13 val. Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčioje – II R. Žigaičio menų festivalis 

„Gloria vasarai“. Festivalio orkestras „Mu-
sica humana“ (orkestro meno vad. 
R. Beinaris), Šiaulių berniukų choras „Da-
gilėlis“ (meno vad. ir dir. R. Adomaitis). 
Programoje A. Vivaldi kūriniai

Vilnius 
Šv. Kotrynos bažnyčia 
5 d. 18 val. – „Svaiginantis portugališkasis 
fado“. Atlikėjai C. Leiria (vokalas), P. Amen-
doeira (gitara), J. Filipe (gitara)
9 d. 18, 20 val. – „Queen“ in Jazz“. Atlieka 
Antono Rumyantsevo kvartetas

Va k a r a i

Vilnius
Rotušė
6 d. 18 val. – paskaitų ciklas „Moterys 
mene“. „Modernistės: moterys XX a. archi-
tektūroje“. Lektorė VU architektūros isto-
rikė, prof. dr. M. Drėmaitė

MENAS

14-oji Baltijos trienalė „Nesibaigiančios kovos“ = Baltic Triennial 14 “The Endless Frontier” : 
[2021, Vilnius] : [parodos gidas] / [redaktoriai Valentinas Klimašauskas ir João Laia] ; [ver-
tėjai Tomas Čiučelis, Emilija Ferdmanaitė]. – Vilnius : Šiuolaikinio meno centras, [2021]. – 
111, 111, [60] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9986-957-86-7

Joan Fontcuberta: crisis of history = Joanas Fontcuberta: istorijos krizė : [the publication of 
the exhibition, 2020, Kaunas] / [editors Alison Nordström and Cale Garrido] ; [texts: Alison 
Nordström and Agnė Narušytė] ; [translations: Skaistė Aleksandravičiūtė and Agnė Naru-
šytė]. – [Kaunas] : Kaunas Photography Gallery, [2020]. – 133, [1] p. : iliustr., portr.. – Tira-
žas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8099-37-9

Lietuvos istorija dailėje : mokslo monografija / Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė ; [recenzen-
tai Dangiras Mačiulis, Helmutas Šabasevičius] ; Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas : 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2021. – 310, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-
609-467-475-4 (įr.)

Meno įvykis : tapyba, grafika, skulptūra, keramika, fotografija, meninės instaliacijos : [parodos 
katalogas, 2021, Vilnius] / [sudarytoja Gabija Lydytė]. – [Kaunas] : [Vitae Litera], [2021]. – 
63, [2] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-454-537-5

A prima vista : [katalogas] / Aida Verdi. – Vilnius : [Zoombook], 2021. – [32] p. : iliustr.

KALBA. KALBOTYRA

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas [Elektroninis išteklius] / vyriausiasis redaktorius Stasys 
Keinys. – 8-asis patais. ir papild. leid.. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2021. – 1 USB 
atmintinė, dėžutėje (9 x 5 x 2 cm). – ISBN 978-609-411-282-9

Lietuviški-rusiški pasikalbėjimai ir žodynėlis / [parengė Jana Navrátilová] ; [vertė ir parengė 
lietuviškam leidimui Ilona Mugenienė]. – Kaunas : Vaiga, [2021]. – 320 p. : iliustr.. – Tira-
žas 3000 egz.. – ISBN 978-609-440-499-3

Mokomės rašybos : pagalbinė priemonė mokytojams ir tėvams / Giedrė Čepaitienė. – Šiau-
liai : Lucilijus, 2021. – 83, [1] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-32-526-0

Rašybos užduotys : [5–8 klasių mokiniams] / Giedrė Čepaitienė. – Šiauliai : Lucilijus, 2021. – 
71, [1] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-32-527-7

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Achilo giesmė : romanas / Madeline Miller ; iš anglų kalbos vertė Adonė Mitkevičienė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 381, [1] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-479-440-7 (įr.)

Dievas visada keliauja incognito : [romanas] / Laurent Gounelle ; iš prancūzų kalbos vertė 
Lina Perkauskytė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 357, [2] p.. – Tiražas 3000 egz. (papild.). – 
ISBN 978-609-01-0468-2 (įr.)

Dingusi sesuo : Meropės istorija : romanas / Lucinda Riley ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzė-
laitė. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 742, [2] p.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-466-573-8 (įr.)

Dinos testamentas : [romanas] / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. – 
Vilnius : Alma littera, 2021. – 476, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-4593-7 (įr.)

Druska jūrai : romanas / Ruta Sepetys ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma 
littera, 2020. – 316, [2] p.. – Tiražas 2000 egz. (papild.). – ISBN 978-609-01-2517-5 (įr.)

Herman’s heerlijke haiku’s : 1.000 haiku’s / Herman van de Sande. – [Vilnius] : [BALTO 
print], [2021]. – 307 p.. – ISBN 978-609-8193-37-4

Lietuvių karo dainos : [eilėraščiai] / [L. Mikulėnienė, V. Mikulėnas]. – [Kaunas] : [Vitae Li-
tera], [2021]. – 27, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-454-533-7

Nykstantys saitai : romanas / Brit Bennett ; iš anglų kalbos vertė Rita Pilkauskaitė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 367, [1] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-479-438-4 (įr.)

Paragauki sulos : eilėraščiai / Pranas Raščius. – Vilnius : A. Raščius, 2021. – 216, [7] p.. – 
ISBN 978-609-475-719-8 (įr.)

Pasitikėti : romanas / Mona Kasten ; iš vokiečių kalbos vertė Birutė Lipavičienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2021. – 398, [1] p.. – (New adult, ISSN 2669-2821). – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 
978-609-01-4595-1

Pauzių dienoraštis / Rosita Vaičiulė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 76, 
[2] p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-481-093-0

Petro imperatorė II : [istorinis romanas] / Kristina Sabaliauskaitė. – 3-ioji laida. – Vilnius : UAB 
„Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 332, [1] p.. – Tiražas 32 000 egz.. – ISBN 978-609-479-402-5 (įr.)

Silva rerum II : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 16-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, [2021]. – 294, [1] p.. – Tiražas 4500 egz.. – ISBN 978-9955-23-425-8 (įr.)

Tarp pilkų debesų : romanas / Ruta Sepetys ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2020. – 334, [2] p.. – Tiražas 4000 egz. (papild.). – ISBN 978-9955-38-964-4 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Berniukas akligatvyje : [romanas] / Karl Olsberg ; iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė. – 
Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2021]. – 334, [1] p.. – ISBN 978-609-473-203-4 (įr.)

Eina saulytė žemės takeliais : eilėraščiai ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams / 
Alma Viskontienė ; [iliustracijos Adelės Daukantaitės]. – [Kaunas] : [Vitae Litera], 2021. – 
53, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-454-535-1

Šmėkla prie mokyklos perėjos! / Pamela Butchart ; iliustravo Thomas Flintham ; iš anglų 
kalbos vertė Ieva Šakelaitė. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2021]. – 271, [1] 
p. : iliustr.. – (Mokyklos detektyvai). – ISBN 978-609-473-201-0 (įr.)
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Savaitės filmai

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

Rugsėjo 3–9
Ki no re per tu a ras

Kiaulė  **** 
Ramiai miške gyvenantis vyras būstą dalijasi su kiaule. Šis duetas miškuose 

kartu ieško brangiųjų trumų. Tačiau jų ramybę sudrumsčia nusikaltėliai. Kovo-
damas su įsibrovėliais Robas (Nicolas Cage) sužeidžiamas, o kiaulė – pavagiama. 
Režisierius Michaelas Sarnoski klausia, kam gali ryžtis žmogus, kad išgelbėtų 
savo keturkojį draugą. Robo kelias ves per niūrias Portlando gatves ir kruopš-
čiai metų metus slėptas paslaptis, kurios leis pažvelgti ir į jo praeitį. (JAV, 2021)
Kuponų karalienės  ***

Dvi namų šeimininkės sugalvoja rimtą aferą – jos sugebės paprastus maisto 
kuponus paversti 40 milijonų dolerių. Arono Gaudet ir Gitos Pullapilly filme 
pagrindinius vaidmenis sukūrė Kristen Bell, Annie Mumolo, Kirby Howell-
Baptiste, Vince’as Vaughnas (JAV, 2021)
Paprasta aistra  ***

Libano režisierės Danielle Arbid filmas – 10-ajame dešimtmetyje pasiro-
džiusio ir skandalą sukėlusio Annie Ernaux romano ekranizacija. Pasak reži-
sierės, tai erotinis pasakojimas, kuris nutraukė bet kokius ryšius su ankstesnių 
pasakojimų apie beprotišką meilę stereotipus ir „kurį būtų galima pavadinti 
jausmų antiromanu. Arba feministiniu aktu.“ Tai, kad Ernaux pabandė iš 
naujo apibrėžti normas ir kaltės jausmą, ir paskatino režisierę ekranizuoti 
jos romaną. Filmo herojė dėstytoja Elen (Laetitia Dosch) turi šeimą, tačiau 
beprotiškai myli rusų diplomatą, vedusį vyrą Aleksandrą (Sergej Polunin), su 
kuriuo ją sieja tik fizinė aistra. (Prancūzija, Belgija, Libanas, 2020)
Piktybinis  **

Jamesas Wanas žada naujovišką siaubo filmą, nors siužetas – visai pa-
prastas. Filmo herojės Medison gyvenimas virsta košmaru, kai sapnuose 
ji tampa žiaurių žmogžudysčių liudininke. O gal naktinės vizijos iš tikrųjų 
yra žiauri tikrovė? Ar Medison gali sutrukdyti nusikaltėliams? Pagrindinius 
vaidmenis atlieka Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George’as Youngas. 
(JAV, Kinija, Rumunija, 2021)
Rifkino festivalis  ****

Mortas Rifkinas (Wallace Shawn) – kinotyros profesorius. Jis nesižavi ame-
rikiečių kino klasikais ir pirmenybę teikia tikriems autoriams, tokiems kaip 
Ingmaras Bergmanas, Luisas Buñuelis ar Jeanas-Lucas Godard’as. Profeso-
rius taip pasinėręs į autorių kūrybą, kad su žmona, viešųjų ryšių specialiste, 
atvykęs į San Sebastiano kino festivalį ir toliau mintyse perkuria jų filmus, 
užuot dalyvavęs kino šventėje. Gal taip yra todėl, kad Rifkinas iki šiol neparašė 
genialios knygos, kurią jau seniai turėjo užbaigti, ir tai tik stiprina jo neuro-
zes? O gal todėl, kad Rifkino žmona domisi jaunais ir „daug pasiekusiais“? 
Woody Alleno filmai – tai visada ir jo meilės prisipažinimas kinui, ir ironiški 
apmąstymai apie šiuolaikinę šeimą. Šiame taip pat vaidina Christophas Walt-
zas, Gina Gershon, Louis Garrelis, Elena Anaya. (Ispanija, JAV, Italija, 2020)
Šang-Či ir dešimties žiedų legenda  ***

Sudėtinga šeimos istorija – tai ir didelė atsakomybė. Kai tavo tėvas – valdin-
gas nusikaltėlis, turintis magišką ginklą ir siekį žudyti, o motina – legendinės ša-
lies saugotoja, vaikystė baigiasi greitai. Šang-Či (Simu Liu) ir jo seseriai (Meng’er 
Zhang) vaikystę nutraukė tėčio nuodėmės ir tragiška motinos mirtis. Vaikinas 
slepiasi San Fransiske ir nori būti nematomas, tačiau praeitis pati ims brautis į jo 
gyvenimą. Pirmo naujos franšizės apie superdidvyrius filmo ištakos siekia kinų 
folklorą, jame daug įvairiausių kovų, egzotiškų ginklų, dvikovų, kerinčių peizažų, 
visai ne tokia paprasta senoji mitologija ir fantastiška fauna. Režisierius Desti-
nas Danielis Crettonas sugeba visu tuo pasinaudoti, bet gal labiau įsimins Wong 
Kar-wai’aus filmų žvaigždė Tony Leung’as, kurio suvaidintas piktadarys išsiskiria 
pasitikėjimu savimi, ironija ir charizma. (JAV, Australija, 2021)
Tuvė * ***

Helsinkis, 1945-ieji. Pasibaigus karui, tapytoja Tove Jansson pajunta galingą 
meninės ir papročių laisvės gūsį. Tačiau jos netradicinis gyvenimas – šiuolaiki-
nis menas, beprotiški vakarėliai ir atviras ryšys su vedusiu politiku – kertasi su 
griežtais tėvo idealais. Tuvės laisvės troškimas patirs išbandymą, kai ji susipažins 
su teatro režisiere Vivica Bandler. Bet rungiantis su asmeninio gyvenimo išban-
dymais Tuvės kūryba pakryps netikėton pusėn – ji sukurs mumių trolių pasaulį. 
Žudiko kodeksas  ***

Ana nuo mažens žino, kaip žudyti, ir laikui bėgant tai tapo jos amatu. Ana – 
profesionalė, ji mokėsi iš geriausio mokytojo. Bet po jo mirties asasinai 
pasirengę karui, o Ana pasirengusi priimti jų iššūkį. Jos arsenale – ne tik 
ginklai ir peiliai, bet ir menas vilioti. Martino Campbello filme pagrindinius 
vaidmenis sukūrė Michaelas Keatonas, Maggie Q, Samuelis L. Jacksonas, 
Robertas Patrickas. (JAV, D. Britanija, 2021)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
3 d. – Šang-Či ir dešimties žiedų legenda 
(JAV, Australija) – 16.10, 18.30, 20.40; 4, 
5 d. – 11.15, 16.10, 18.30, 20.40; 6–9 d. – 
15.20, 18.30, 20.40
3–5 d. – Piktybinis (JAV, Kinija, Rumu-
nija) – 13.35, 16.25, 18, 21.30; 6–9 d. – 16.10, 
18, 21.30
3–5 d. – Kuponų karalienės (JAV) – 12.25, 
16.15, 19.10, 21.30; 6–9 d. – 16.20, 18.10, 
21.20
3 d. – Žudiko kodeksas (JAV, 
D. Britanija) – 13.35, 19, 21.30; 4, 5 d. – 11.20, 
13.35, 19, 21.30; 6–9 d. – 19, 21.15
3 d. – Latė ir stebuklingas akmuo (Vokietija, 
Belgija) – 13.20, 15.45; 4, 5 d. – 11.10, 13.20, 
15.45; 6–9 d. – 15.50
9 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 
19 val.
X. 9 d. – M. Musorgskio „Borisas Goduno-
vas“. Tiesioginė premjeros transliacija iš 
Niujorko Metropoliteno operos – 19.55
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
3–9 d. – Šang-Či ir dešimties žiedų legenda 
(JAV, Australija) – 10.30, 15.20, 17.35, 20.30
Latė ir stebuklingas akmuo (Vokietija, Bel-
gija) – 10.10, 12.10, 14.20, 16.30
Piktybinis (JAV, Kinija, Rumunija) – 13.30, 
16.15, 19, 21.20
Kuponų karalienės (JAV) – 12, 18.20
Žudiko kodeksas (JAV, D. Britanija) – 12.30, 
20.40
Bitininkas (Kanada, JAV) – 15.10, 20.20
9 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 
18 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Skalvija
4 d. – Rifkino festivalis (Ispanija, JAV, Ita-
lija) – 14 val.; 7 d. – 21 val.
3 d. – Trumų medžiotojai (dok. f., Italija, 
JAV, Graikija) – 19.15; 5 d. – 16.40; 
8 d. – 19.10
5 d. – Izaokas (rež. J. Matulevičius) – 21 val.
7 d. – Evakuacija (JAV) – 17.30
3 d. – Pavyzdingas elgesys (dok. f., rež. 
A. Mickevičius, N. Milerius) – 17.20; 4 d. – 
16 val.; 6 d. – 17.15; 7 d. – 19.15; 9 d. – 
18.45
4 d. – Kiaulė (D. Britanija) – 20 val.; 8 d. – 
21 val.
3 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 21 val.
4 d. – Dar po vieną (Danija, Nyderlandai, 
Švedija) – 17.50
5 d. – Paprasta aistra (Prancūzija, Belgija, 
Libanas) – 14.30; 8 d. – 17 val.
6 d. – Tuvė (Suomija, Švedija) – 15 val. 
(senjorams)
Kino klasikos vakarai
5 d. – Maištininkas be priežasties 
(JAV) – 18.30
Vilniaus queer festivalis „Kreivės“
9 d. – Aguonų laukas (Rumunija) – 
17 val.
9 d. – Geismo kančia (dok. f., Švedija, Ispa-
nija) – 20.30

10 d. – konkursinė trumpametražių filmų 

programa: „Kilus gaisrui“, „Tavo grožį“, 

„Kiaušinio lukštai“, „Trykšt“ (Portugalija, 

Vokietija, Bulgarija, Belgija) – 17 val. 

Pasaka
3 d. – Izaokas (rež. J. Matulevičius) – 18.15; 
4, 6 d. – 20.30; 9 d. – 20.15
3 d. – Kuponų karalienės (JAV) – 20.45; 
6 d. – 18 val.
3 d. – Rozos vestuvės (Ispanija, 
Prancūzija) – 18 val.; 5 d. – 18.15; 8 d. – 20.30
3 d. – Supernova (D. Britanija) – 20.15; 5 d. – 
13.15; 7 d. – 17.45
3 d. – Prabudimas (JAV, JAE) – 17.45; 4 d. – 
18.30; 5 d. – 21.15; 6 d. – 18 val.; 8 d. – 
21 val.; 9 d. – 17.45
3 d. – Geriausi mūsų metai (Italija) – 20 val.; 
4 d. – 19.30; 5 d. – 20.15; 7, 9 d. – 19.45
3 d. – Paprasta aistra (Prancūzija, Belgija, 
Libanas) – 18.45; 4 d. – 20.45; 5 d. – 13.45; 
6 d. – 20.15; 
8 d. – 18.45
3, 7 d. – Kaimynai (Ispanija) – 21 val.; 4 d. – 
16.15; 5 d. – 20.30; 5 d. – 15.45; 6 d. – 18.15; 
8 d. – 17.15
4 d. – Tėvas (JAV) – 14 val.; 6 d. – 17.45
4 d. – Pavyzdingas elgesys (dok. f., 
rež. A. Mickevičius, N. Milerius) – 18.15; 
5 d. – 14 val.; 8 d. – 18 val.
4 d. – Vestuvių kalba (Prancūzija) – 13.15; 
8 d. – 20.45
4 d. – Kiaulė (D. Britanija) – 15.30; 
9 d. – 18.15
4 d. – Dar po vieną (Danija, Švedija, Nyder-
landai) – 17.45; 5 d. – 18.45; 7 d. – 20.15; 
9 d. – 20.30
4 d. – Žaliasis riteris (Airija, D. Britanija, 
JAV, Kanada) – 20.15; 7 d. – 20 val.
4 d. – Tuvė (Švedija, Suomija, D. Britanija) – 
13.30; 5 d. – 13.15; 7 d. 17.30
4 d. – Kvepalai (Prancūzija) – 16 val.; 5 d. – 
17.45; 8 d. – 18.15
4 d. – Tiktai žvėrys (Prancūzija, Vokietija) – 
14 val.; 6 d. – 20.15; 9 d. – 17.45
4 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 16.45; 
5 d. – 16.15; 7 d. – 18.30; 9 d. – 20.45
5 d. – Rifkino festivalis (Ispanija, JAV, Ita-
lija) – 16 val.; 7, 9 d. – 18 val.

Paupio salė

3 d. – Rifkino festivalis (Ispanija, JAV, Ita-

lija) – 18.15; 4 d. – 20 val.; 6 d. – 20.45; 

8 d. – 20.30

3, 7 d. – Rozos vestuvės (Ispanija, Prancū-

zija) – 20.30; 4 d. – 17.30; 6 d. – 18.30; 

9 d. – 18.15

4 d. – Latė ir stebuklingas akmuo (Vokietija, 

Belgija) – 13 val.; 5 d. – 16.15

4 d. – Kosminis vaikis (Belgija) – 15 val.; 

5 d. – 14 val.

5 d. – Kuponų karalienės (JAV) – 18.15; 

9 d. – 20.30
5 d. – Izaokas (rež. J. Matulevičius) – 20.45; 
7 d. – 18 val.
8 d. – Supernova (D. Britanija) – 18.15

Kaunas
Forum Cinemas
3–9 d. – Latė ir stebuklingas akmuo 
(Vokietija, Belgija) – 10.10, 12.10, 14.20, 
16.30
Šang-Či ir dešimties žiedų legenda (JAV, 
Australija) – 11.10, 15, 18.40, 20.55
Piktybinis (JAV, Kinija, Rumunija) – 12.20, 
15.30, 18.20, 21.40
Kuponų karalienės (JAV) – 12.30, 19.10
Žudiko kodeksas (JAV, D. Britanija) – 15.10, 
20.45
9 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 
18 val.
X. 9 d. – M. Musorgskio „Borisas Goduno-
vas“. Tiesioginė premjeros transliacija 
iš Niujorko Metropoliteno operos – 
19.55
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
3–9 d. – Latė ir stebuklingas akmuo (Vokie-
tija, Belgija) – 10.10, 12.10, 14.20, 16.30
Šang-Či ir dešimties žiedų legenda (JAV, 
Australija) – 10.40, 18.40, 21.30
Piktybinis (JAV, Kinija, Rumunija) – 13.40, 
19, 21.50
Kuponų karalienės (JAV) – 13.30, 18.50
Žudiko kodeksas (JAV, D. Britanija) – 16.20, 
21.40
9 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 
18 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas

3–9 d. – Latė ir stebuklingas akmuo 

(Vokietija, Belgija) – 10.10, 12.10, 14.20, 

16.30

Šang-Či ir dešimties žiedų legenda (JAV, 

Australija) – 10.30, 16.10, 18.40

Piktybinis (JAV, Kinija, Rumunija) – 13.30, 

19.10, 21.40

Kuponų karalienės (JAV) – 13, 18.50

Žudiko kodeksas (JAV, D. Britanija) – 21.10

9 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 

18 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Paprasta aistra“


