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 Monika Krikštopaitytė

Tai glaustai ir įspūdingai papasa-
kota kelių tūkstantmečių istorija, 
formavusi Europą, ir intriguojan-
tis pasakojimas apie pagrindinę 
jos tyrinėtoją – nuostabiąją Mariją 
Gimbutienę (1921–1994). Nors ši 
lietuvė archeologė nepertraukiamu 
atkakliu darbu ir drąsia vaizduote, 
visada paremta sunkiai suvokiamu 
kiekiu empirinės medžiagos, pelnė 
pasaulinės garsenybės laurus, pa-
teko į svarbiausių pasaulio archeo-
logų penketuką, Lietuvoje neretai 
jos įžvalgos palydimos kažkokiu 
įkyriu „bet“. Ir profesūros (anuomet, 
kai mokiausi), ir studentijos, kuri 
dažnai jaučia žinanti beveik viską 
geriau. Neva Gimbutienė idealizavo 
Senąją Europą, fantazavo apie Dei-
vės kultą, kad naujausi tyrimai rodo, 
jog viskas tebuvo geidžiamos pa-
sakos apie didelę moterų reikšmę. 
Paviršutiniški išvedžiojai nuklysta 
tiek, neva mokslininkė svaičiojusi 
apie matriarchatą, o tada jau atsidu-
riame vyrų ir moterų su(si)prieši-
nimo lauke, kur kova užverda bene 
asmeninė, net pasąmoninė ir poli-
tinė, žinoma.

Paroda „Deivės ir kariai“ lyg 
trinkteli kumščiu į stalą ir užbrau-
kia visus „bet“. Tai daroma abso-
liučiai viskuo. Pirmiausia nuosta-
biai atliktu darbu ir meile parodos 
objektui, kurią rodo Lietuvos na-
cionalinio muziejaus, vadovaujant 
Rūtai Kačkutei, šiam minėjimo 
projektui sutelktas dėmesys ir pa-
jėgų gausa. Parodos kūrybinę grupę 
sudaro daugiau nei trisdešimt įvai-
rių sričių specialistų, jie suminėti 
muziejaus informaciniuose kana-
luose. Parodos idėjos autore mi-
nima mokslų daktarė Agnė Čivilytė, 
o kuratorėmis – mokslų daktarės, 
įvairiose mokslinėse ekspedicijose 
dalyvavusios archeologės Inga 
Merkytė ir Gabrielė Gudaitienė. 

Antropomorfinis indas, 4500–3900 m. pr. Kr., Rumunija

Tarptautine karjera išsiskirianti 
Inga Merkytė šiuo metu dėsto Ko-
penhagos universitete Danijoje, va-
dovauja prestižiniam archeologijos 
moksliniam žurnalui, koordinuoja 
tarptautinius mokslinius tyrimus 
Vakarų Afrikoje, vadovauja eks-
pedicijoms Benine ir Ganoje. Ji 
parodos proga daugiausia ir ben-
dravo su žiniasklaidos atstovais, o 
paklausta apie dvejones dėl Gim-
butienės Senosios Europos inter-
pretacijų atvirai pyktelėjo, kas mane 
itin pradžiugino. Merkytė pasakojo, 

kad tikėtina, jog Gimbutienės tiesus 
tonas, neapkarstytas tariamąja nuo-
saka, galėjo kolegoms sukelti gyny-
binę reakciją, tačiau tie archeologai, 
kurie tiesiogiai dirba kasinėjimuose 
ir vienas po kito traukia šimtais dei-
vių skulptūrėles, Gimbutienės įžval-
gomis apie Deivės kultą neabejoja. 

Iš Italijos, Ukrainos, Bulgarijos, 
Suomijos, Moldavijos, Latvijos, Ru-
munijos, Austrijos, Vokietijos, Kroa-
tijos ir Lietuvos muziejų suvežti 

R . Še ška iči o  nu ot r.
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Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Rugsėjo 25 d. savo sezoną pradėjo 
Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras, kuriam dirigavo jo 
meno vadovas Modestas Pitrėnas. 
Salė buvo pilnutėlė simfoninio or-
kestro skambesio ištroškusių melo-
manų. Programa numatyta puiki: 
daugumai klausytojų dar negirdėta 

„Karmen“ autoriaus Georges’o Bizet 
Pirmoji simfonija C-dur – 17-mečio, 
kūrinyje bandžiusio perteikti 
XIX a. patirtis; simbolizmo filo-
sofiją įprasminančio Aleksandro 
Skriabino „Ekstazės poema“ ir „im-
presionizmo rūką bandžiusio sklai-
dyti“ Franciso Poulenco Koncertas 
dviem fortepijonams ir orkestrui. 
Labiausiai klausytojai laukė Lietu-
voje jau koncertavusio, labiausiai 
ir viešinto, pianistų brolių Lucaso 
ir Arthuro Jussenų fortepijoninio 
dueto iš Olandijos.

Muzikos istorijoje būna atvejų, 
kai kūriniai atrandami jau po au-
toriaus mirties. Bizet šios savo 
jaunatviškos simfonijos niekada 
nepaskelbė. Manė, kad tai studijas 
žymintis kūrinys, kuriame girdė-
josi ir jo patrono Charles’io Gou-
nod kūrybos motyvų. Kažką pats 
panaudojo vėlesniuose kūriniuose, 
o ir muzikoje mažai buvo juntama 
prancūziška dvasia. Ir vis dėlto Bi-
zet partitūrų redaktorius Antoine’as 
de Choudensas simfoniją aptiko ar-
chyvuose ir 1935 m. Bazelyje inici-
javo jos premjerą.

Simfonijos šviesa žaižaravo. Kiekvie-
nos dalies vivo ir vivace buvo kupini 
energijos ir lanksčios muzikinės 
greitakalbės išraiškos. Dirigentas 
stimuliavo dinaminių raiškų kaitą, 

Džiaugsmas muzikuoti
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro sezonas prasidėjo su brolių Jussenų duetu

kuri buvo reiškiama neforsuotai ir 
prasmingai. Puikiai iškalbingą so-
linį antrosios dalies Adagio epizodą 
grojo obojininkas Tomas Bieliaus-
kas. Tokioje romantiškos muzikos 
fejerijoje neįtikino trečiosios da-
lies interpretacijos charakteris. Čia, 
greta Allegro vivace tempo, pažy-
mėta: menuetas, „savotiškas valstie-
čių dūdmaišių melodijos modelis“. 

Skriabino spalvų paieškos muzi-
koje primena ištisą saulės šviesos 
ieškotojų arealą. Tokias asmeny-
bes kaip Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis, Andrejus Bielyj... Iš 
„padūmavusio“ orkestro skambesio 
būvio išsiveržia šviesios gijos, sty-
ginių plastika, ritminiais šuorais 
aktyvizuoti pučiamieji. Buvo tas 
retas koncertas, kai girdėjosi tarsi 
vieno instrumento, stebinančio 
keista spalva, visuma, neforsuota 
bangomis judanti ekspresyvi garso 
lavina, viršūnėje spinduliuojantis 
trimito kvietimas keliauti link sau-
lės, šviesos, gėrio. Trimito partiją 
puikiai atliko Laurynas Lapė. At-
likėjo misija – klausytojui suteikti 
šansą pajusti muzikos kvietimą į 
šviesą, į neaprėpiamą pasaulio di-
dybę. Tai įvyko. Pagirtini visi so-
linių partijų atlikėjai. Vakarietišku 
pavyzdžiu prisistačiusi klausyto-
jams, emocingai, įtaigiai solo epi-
zodus griežė orkestro koncertmeis-
terė Rasa Vosyliūtė. Sunkiau sekėsi 
kažkuriam valtornistui, o kartais ir 
muzikos pakerėtas dirigentas leis-
davo orkestrui lėtuosius epizodus 
pradėti ne kartu.

Pirmojo pasaulinio karo metais 
susikūrusios prancūzų kompozi-
torių grupės „Šešetas“ narys Pou-
lencas svariai praturtino prancūzų 
muziką fortepijonui. Tai virtuozinio 

pobūdžio pjesės, puiki „Tokata“, 
poetinė „Prancūziška siuita“, nok-
tiurnai, noveletės, ekspromtai ir 
kiti kūriniai. Lietuvoje jos skamba 
retai. Susitikimai su lenkų klave-
sininke Wanda Landowska kom-
pozitorių paskatino sukurti ryškų 

„Concert champêtre“ („Kaimiš-
kąjį“, arba „Pastoralinį“, koncertą). 
Jį Vilniuje yra skambinusi Elisabeth 
Chojnacka. Lietuvoje buvo atlieka-
mas ir Koncertas vargonams, tim-
panams ir styginiams g-moll.

Poulencas buvo puikus pianis-
tas, pats yra skambinęs ir Koncertą 
dviem fortepijonams. Mūsų amžius 
tonalinei Poulenco muzikai pamė-
tėjo naujų spalvų, netikėtų sąskam-
bių, dinaminių šuorų, artikuliacijų. 
L. ir A. Jussenų duetas koncerte 

išryškino ir daug kitų, XX a. gyve-
nimo šurmulį įprasminančių garsi-
nių elementų. Gyvumas, blizgesys, 
užkrečiančios energijos ir meloso 
derinys. Muzikoje, atrodo, atgimė 
visos žemiško gyvenimo spalvos, 

„be simbolinių užuominų“ – sal-
džiabalsiai išdainavimai, šėlsmas, 
kankano atgarsiai. Koncerte žavėjo 
nuostabus dviejų pianistų susiklau-
symas, vienu kvėpavimu valdoma 
mintis, jausmas ir manualinė tech-
nika. Muzikantai tarsi žaidė tem-
pais, ryškiais spalviniais niuansais, 
netikėtomis artikuliacijomis, ok-
tavų pasažais, smulkių natų „karo-
liukais“ viliojo į žaidimą įsijungti 
ir orkestrą. 

Klausytojus žavėjo atmintinai 
grojančių solistų džiaugsmas prie 

fortepijono. Pasaulinę karjerą sė-
kmingai kuriantys atlikėjai grojimo 
smagumu dalijasi nuo ankstyvos 
vaikystės. Augę muzikų šeimoje, 
dar vaikai Utrechte debiutavo 
skambindami Mozarto Koncertą 
dviem fortepijonams, o po penke-
rių metų jau pasirašė kontraktus su 
viena didžiausių įrašų kompanijų 

„Deutsche Grammophon“. 
Klausytojai, manau, iš šio kon-

certo Nacionalinėje filharmonijoje 
išėjo ne tik patikėję, kad muzika 
yra susižavėjimo verta vienkartinė 
atrakcija, bet, kaip rašė dirigentas 
Sergiu Celibidache’as, „džiaugėsi 
atsiradusia galimybe patirti kelią 
iš praeities į amžinybę“.

Vytautė Markeliūnienė 

Įdomu, kad praėjusi savaitė Vil-
niaus koncertiniame gyvenime 
įgijo gana ryškų Aleksandro Skriabino 
muzikos profilį (tai gana reta) – tre-
čiadienį (rugsėjo 22 d.) skambėjo 
įvairių jo kūrybos tarpsnių fortepi-
joninė muzika, o šeštadienį (25 d.) 
Nacionalinio simfoninio orkestro 
sezono pradžios koncerte – „Eks-
tazės poema“. Šiame kontekste dar 
galima buvo pastebėti ir kitą muzi-
kos kontūrą – švelnesnį ir ne tokį 
ryškų – Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio kūrybos. Tęsiant apie 
konteksto situaciją, krinta į akis, 
kad Čiurlionio muzikinė kūryba vis 
dar netampa savaime suprantama 
oficialių, didelių muzikinių renginių 

Apie Čiurlionio ir Skriabino muzikos namus 
Čiurlionio namų, Nacionalinės filharmonijos ir Tytuvėnų festivalio renginys – Peterio Laulo rečitalis

Lucas ir Arthuras Jussenai, Modestas Pitrėnas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras D. Matv ejevo n uotr .

vertybe, o veikiau jai pasirenkamas 
asmeniškesnių iniciatyvų prieglobs-
tis. O tai irgi nėra blogai, gal net sa-
vaip čiurlioniškiau, nors... Rugsėjo 
22-oji, šio menininko gimimo diena, 
ko gero, nuolat tyvuliuoja kokiais 
nors konkrečiais atminties įvykiais 
Čiurlionio namuose ar Nacionali-
nėje M.K. Čiurlionio menų moky-
kloje, kur nekyla abejonių, kad šio 
menininko kūrybos matmuo yra la-
bai stipri nacionalinės meninės ta-
patybės atrama, svarstant apie XX a. 
pradžios kontekstą, apie tuos nacio-
nalinio meno namus, kuriuose visi 
esame kaip ir namiškiai. O mūsų dė-
mesys namų reikalams ir tėra mūsų 
pačių reikalas, kuriuo noriai rūpina-
mės arba ne. 

Beje, kartais tenka iš fortepijono 
pedagogų (tikrai ne visų) išgirsti, 

esą Čiurlionio fortepijoninė mu-
zika – ne visai tas „formatas“, esą ji 
nepatogi, jaunam pianistui neįdomi, 
o gal ir publikai... Panašios istorijos 
klostosi ir su simfonine Čiurlionio 
kūryba – esą netobuli formos, or-
kestruotės dalykai. Betgi kodėl iš-
kyla tokie apgailėtini ir mėgėjiško 
ribotumo ar komplekso sukelti 
klausimai? Juk esame namiškiai... 
Kas geriau nei mes galime šią mu-
ziką suvokti, interpretuoti, permąs-
tyti, padaryti ją savo neatsiejama sa-
vastimi? Be prievolės, nurodymų, o 
tiesiog laisvu pasirinkimu.

Šiais laikais puoselėti vieno ar 
kito menininko muzikinę kūrybą 
yra nemažai būdų, kuriems didelę 
paslaugą daro leidyba, sklaida, spe-
cialūs atlikėjų konkursai etc. Bet, ko 
gero, patikimiausias (šimtmečiais 

išbandytas) būdas – asmeniniai 
ryšiai. Gal ir klystu, bet, regis, bū-
tent dėl šių ryšių rugsėjo 22 d. Fil-
harmonijos Didžiojoje salėje įvyko 
pianisto Peterio Laulo fortepijoni-
nis rečitalis, sudarytas iš Čiurlio-
nio ir Skriabino kūrinių. Ir tai, kad 
jam buvo pasirinkta Filharmoni-
jos salė, koncertui suteikė akivaiz-
džiai didesnį svorį, nei tuomet, jei 
jis būtų skambėjęs, tarkim, kad ir 
simpatiškuose, svetinguose mažu-
čiuose Čiurlionio namuose ar dar 
kur nors. Šis koncertas buvo ben-
dra Čiurlionio namų, Nacionali-
nės filharmonijos ir Tytuvėnų fes-
tivalio pastanga (apie tai koncerte 
kalbėjo pianistas Rokas Zubovas, 
kuris pateikė ir kitus reikšmingus 
meninius muzikinės programos 
akcentus). 

Peterio Laulo fortepijoninis reči-
talis tapo tarytum gražia parodos 
ekspozicija, kurioje klausytojai pra-
maišiui žvalgėsi tai į Čiurlionio, tai 
į Skriabino fortepijonines ištarmes. 
Išryškėjo dvi skirtingos prigimtys: 
muziko-dailininko-žodžio meni-
ninko ir muziko-pianisto-filosofo-
poeto. Iš esmės tai buvo Skriabino 
fortepijoninės muzikos rečitalis 
su tam tikru Čiurlionio muzikos 
priedu – nemažu, solidžiu. Taip, 
amžių sandūros sąšaukos, virpantis 
antimaterialumas, trascendencijos 
skrydis – tai driekėsi kaip punkty-
rinė paralelė. Čiurlionio kaip švie-
sos ir erdvės meistro, o Skriabino – 
kaip pakylėtos tarties meistro. Vis 
dėlto pastaroji substancija veikiau 
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įsigyveno Skriabino fortepijoninėse 
partitūrose, kurios P. Laului yra tikri 
namai, ir labai mylimi, gerai pažįs-
tami namai (tai liudijo ir dar trys 
Skriabino bisai). Be to, Skriabino 
kūrybinės minties skrydžiai iš tiesų 
labiau susiliejo su tikrosios pianis-
tinės prabangos masteliais, kurių 
raiškai pianistas išteklių nesto-
kojo. Ačiū jam už tokią išraiškingą 
Skriabino fortepijoninės muzikos 
retrospekyvą!  

Džiugu, kad Čiurlionio kūrinių 
yra pasaulyje plačiai koncertuojan-
čio pianisto repertuare ir kad rug-
sėjo 22-ąją toks rečitalis įvyko Na-
cionalinėje filharmonijoje. Dviejų 
kompozitorių dialogas šįkart drie-
kėsi specifiniu matmeniu, kurį no-
rėjosi detaliai sekti kartkartėmis 

dirstelint į koncerto programėlę 
(juk skambėjo apie 40 miniatiūrų, 

Živilė Ramoškaitė

Valstybinis pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Trimitas“ per ilgus gy-
vavimo dešimtmečius išgyveno ir 
pakilimų, ir atoslūgių. Grojęs sma-
gius maršus, įvairių žanrų fantazi-
jas, akompanavęs garsiems operos 
solistams ir populiariems estrados 
dainininkams, marširavęs gatvė-
mis per įvairias šventes, pastaruoju 
metu kolektyvas keičia meninės 
veiklos kryptį ir atmeta ilgainiui 
susiformavusį stereotipinį įvaizdį. 
Jis siekia tapti koncertuojančiu ko-
lektyvu, puoselėjančiu profesiona-
liąją pučiamųjų kultūrą Lietuvoje, 
atliekančiu rimtą pučiamiesiems 
orkestrams kuriamą muziką.

Tokią meninės veiklos programą 
numato prieš trejus metus pradėjęs 

„Trimitui“ vadovauti kompozitorius, 
profesorius Antanas Kučinskas. Jis 
ypač susirūpinęs naujai kuriamo 
modernaus repertuaro gausinimu. 
Pasak jo, „Trimitui“ būtina jį plėsti, 
groti daugiau specialiai pučiamųjų 
orkestrui sukurtų Lietuvos ir pasau-
lio kompozitorių veikalų.   

Naujasis orkestro meno vado-
vas ir vyr. dirigentas Leifas Karls-
sonas palaiko ambicingus orkestro 
siekius, yra pasiryžęs suformuoti 
šiuolaikišką orkestro skambesį ir 
siekti tarptautinių atlikimo stan-
dartų. Didelę darbo su Skandi-
navijos orkestrais patirtį turintis 
vadovas nori įtraukti „Trimitą“ į 
pasaulinius pučiamųjų orkestrų 
festivalius, užmegzti ryšius su žy-
miais kompozitoriais ir solistais. 
Viename iš pokalbių L. Karlssonas 
sakė matąs „Trimitą“, atliekantį ir 
populiarią muziką, ir pačius avan-
gardiškiausius kūrinius.

Taigi, nuo siekių prie konkrečių 
darbų. Dar vasarą teko pasiklau-
syti bent dviejų „Trimito“ koncertų, 
surengtų Mokytojų namų kieme. 
Vieną dirigavo pats meno vadovas, 

Fanfaromis atvertas naujas sezonas
Orkestro „Trimitas“ 65-ojo sezono pradžios koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje

kitą – antrasis dirigentas Karolis 
Variakojis, parengęs Federico Fel-
lini filmų muzikos vakarą. Abiejų 
koncertų programos buvo išties 
įdomios ir naujos, bet svarbiausia, 
kad orkestras grojo su ypatingu pa-
kilimu ir azartu, kurio nenuslopino 
net ir lietutis. Iki šiol ausyse skamba 
subtiliai išvinguriuotos Nino Rotos 
melodijos ir minkštai skambantys 
orkestro tutti. 

Rugsėjo 22 d. Šv. Kotrynos baž-
nyčioje „Trimitas“ surengė 65-ąjį 
sezoną atveriantį koncertą, ir vėl  
maloniai nustebinusį nauja, meis-
triškai atlikta programa, diriguo-
jama meno vadovo Leifo Karls-
sono. Visi jame skambėję kūriniai 
buvo atliekami pirmą kartą, juos 
pristatė koncertą vedęs Kristupas 
Bubnelis (pagirtina dikcija!), atli-
kimą lydėjo dar ir taikliai parinktas 
bažnyčios dekoro fragmentų apšvie-
timas. Nuo pirmųjų garsų buvo su-
kurta šventiškai džiugi nuotaika. Mat 
atliekant Johno Corigliano „Introitus“ 
iškilmingos trimitų fanfaros sklido 
iš skirtingų bažnyčios vietų, o ener-
gingos mušamųjų serijos ir orkestro 
klasteriai – nuo scenos. Tikrai vykusi 
įžanga į sezono pradžios koncertą.

Julie Giroux „Radiant Shadows“ 
(2015) interpretacija atskleidė skir-
tingų orkestro grupių spalvas, švel-
niai besiliejančią klarnetų, sakso-
fonų kantileną, dainingus fleitų 
balsus. Ypač atkreipiau dėmesį į 
pagirtinai gražų skambėjimą, kai 
palaipsniui tirštėjanti faktūra išau-
gina dinaminę bangą iki minkštai 
skambančio forte.

Franko Ticheli Koncertas klarne-
tui ir pučiamųjų orkestrui pristatė 
talentingą solistą – klarnetininką 
Rimvydą Savicką. Tai tikras klar-
neto virtuozas, nustebinęs aukš-
čiausiu techniniu meistriškumu 
ir šiuolaikiškos muzikinės kalbos 
valdymu. 2011 m. sukurtame Kon-
certe juntama George’o Gershwino, 
Aarono Coplando ir Leonardo 

Bernsteino įtaka, naudojamos ir jų 
muzikos citatos. Geriausiai atpa-
žįstamas, žinoma, garsusis klarneto 
glissando iš Gershwino „Žydrosios 
rapsodijos“, pradedantis pirmą dalį. 
Tačiau kompozitorius šioje nuotai-
koje neužsibūna, pereina į savą kal-
bėseną. Ji nepaprastai judri, kom-
plikuoto ritmo, netikėtų akcentų, 
kupina smulkaus virtuoziško ju-
dėjimo. Solistas visa tai atliko tiks-
liai, panašiai jam atitarė ir orkestras, 
tačiau gerai išgirsti visas jo greito 
tempo replikas trukdė bažnyčios 
akustikos specifika. Antroje kon-
certo dalyje vyko pagavus trimito 
ir klarneto dialogas, palaikomas 
skaidrios orkestro faktūros. Mu-
zika alsavo laisvai, kaip Coplando 
mėgstamos kaubojiškos melodikos 
dainos, kurių skambesį spalvingai 
papildė fortepijonas. Trečioje da-
lyje dominavo sinkopuotas džiazo 
ritmas ir įtaigios klarneto impro-
vizacijos. Darnų solisto ir orkestro 
ryšį meistriškai valdė L. Karlssono 
ranka. 

Naujas Zitos Bružaitės opusas pa-
vadintas „Pasijos“, autorė jame siekė 
perteikti žmogišką kančią. Ostinato 
principu keliolika kartų kartojama 
rami skaidri C-dur melodija, atlie-
kama paskirų instrumentų arba 
grupių, kaitaliojant harmoniją. 
Akordų slinktys vienu metu man 
priminė Johanno Sebastiano Ba-
cho Pirmojo preliudo iš „Gerai 
temperuoto klavyro“ akordų seką, 
kurios kompozitorė galbūt visai 
neturėjo omenyje. Nesudėtinga ir 
skaidri muzika leido klausytojams 
atsipūsti, pamąstyti ir nukreipti 
žvilgsnį į baltą prožektoriaus spin-
dulį, klaidžiojantį po šventųjų gal-
vas. „Kančios“ baigėsi labai šviesiai.

Koncertą užbaigė prancūzų 
kompozitoriaus Florento Schmitto 
(1870–1958) spalvomis ir fantazija 
žaižaruojantis, pakiliai pagrotas 
kūrinys „Dionysiaques“ („Dio-
niso šventės“). Jis sukurtas dar 
1913 m. ir laikomas pirmuoju 
kūriniu simfoniniam pučiamųjų 
orkestrui, taigi tokiam orkestrui, 

kokiu siekia tapti „Trimitas“. Apie 
pastaruoju metu naujai atran-
damo kompozitoriaus Schmitto 
muziką taikliai atsiliepė vienas 
prancūzų dirigentas. Jis ją va-
dina genialia ir prancūziška, ta-
čiau visiškai kitokia nei Rave-
lio ar Debussy. Kitas dirigentas 
sako, kad ji tuo pat metu ir sena, 
ir nauja, o Olivier Messiaenas apie 
šią muziką sakė, kad jos paneigti 
neįmanoma. 

Publika plojo taip karštai, kad 
bisą – labai įdomiai aranžuotą 
dainą „Kur giria žaliuoja“ – teko 
atlikti du kartus. Netikėtas sutapi-
mas: šią dainą sukūrė pirmasis Lie-
tuvos diplomuotas kapelmeisteris 
ir choro dirigentas Juozas Gudavi-
čius, daug metų dirbęs su kariniais 
pučiamųjų orkestrais, o aranžavo 
L. Karlssono brolis.

Belieka orkestrui palinkėti sėkmin-
gai įgyvendinti numatytus planus ir 
toliau muzikuoti taip pat pakiliai!

kurias nebūtinai visi klausytojai turi 
mokėti atmintinai!). Tačiau tik virš 

scenos švietė keli žibintai, o publika 
skendėjo blausioje prieblandoje. 

Gal tai tiesiog sumanytas efektas, 
suponuojantis atitinkamą vizua-
linę plotmę, nuotaiką? Nepaisant 
šių nereikšmingų detalių, P. Laulo 
koncertas vis dėlto suteikė daug 
šviesos, įspūdžių, malonių išgy-
venimų, svarstant apie Čiurlionio 
muzikos vis dar ieškomą vietą po 
saule. Tikėtina, kad ši vieta bus su-
rasta. Kiekvienas indėlis čia yra la-
bai brangus. 

P. S. 2013 m. Vienoje, Leopoldo 
muziejuje (Leopold Museum), teko 
lankytis puikioje dailės parodoje 

„Wolken“ („Debesys“). Eksponatai – 
patys įvairiausi žanrine, stilistine 
prasme: nuo Klimto iki Warholo. 
Tačiau dar ilgai niekaip neapleido 
neatsakytas klausimas – kodėl ten 
nebuvo Čiurlionio? Išsamesniam 
peizažui jo pašėlusiai trūko. Kas ga-
lėtų atsakyti į šį klausimą?..

Atkelta iš  2  psl .

Peter Laul K . Pl e itos  n uotr .

Leifas Karlssonas ir orkestras „Trimitas“ D. Matv ejevo n uotr .
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Dovilė Zavedskaitė

Eidama į Kamilės Gudmonaitės 
spektaklį „Šventė“ (Oskaro Kor-
šunovo teatras, premjera rugsėjo 
16, 17 d.), kuriame vaidmenis ku-
ria neįgalieji, kartojausi kadaise 
Manto Stabačinsko išsakytą mintį 
apie darbą su „Korio“ bendruo-
mene: „Kuo ilgiau būni su skir-
tingomis negaliomis, tuo labiau 
kyla klausimas – ar labai jau čia 
mes kažkuo skiriamės?“ Šiuos ne-
skirtumus norėjosi įsidėti galvon, 
kad būtų paprasta priimti „Šventę“ 
kaip estetinį, o ne socialinį kūrinį. 
Spektaklio pradžia sugriovė visas 
pastangas – tarp žiūrovų įsitaisę 
neįgalieji vienas po kito dėstė savo 
negalių kilmę ir pobūdį. Užgriuvo 
sunkumas, ėmė darytis gaila, jutosi 
gyvenimo problemų masto skirtu-
mai – sukilo viskas, ko norėjosi iš-
vengti. Tačiau spektakliui įsibėgėjus 
socialinė atsakomybė ir sunkumas 
blėso: kuo labiau į sceną ėjo kasdie-
nybė ir stiprėjo estetinė raiška, tuo 
labiau vidun smelkėsi paprastumo, 
bendrystės ir teatro kaip vietos vi-
siems jausmas.

Režisierius Robertas Wilsonas 
yra pasakęs: „Priežastis, dėl kurios 
kuriamas menas, – noras kelti klau-
simus. Argumentas kūrybai yra sie-
kis klausti „Kas tai yra?“, bet taip 
niekada ir nepasakyti, kas tai yra.“ 
Atrodo, kad Gudmonaitės siekis 
taip pat yra gal tiktai stengtis su-
prasti, bet leisti sau niekada taip ir 
nesuprasti. Ir gal tiktai kviesti žiū-
rovus taip pat prisijungti prie šitos 

Prisijaukinti visuomenę 
Spektaklis „Šventė“ Oskaro Koršunovo teatre

pastangos, neprievartaujant savęs 
pakeisti mąstymą ar staiga suvokti 
pasaulio dėsnius. Ne – tik susipa-
žinti. Spektaklyje „Sapnavau sapna-
vau“ – tik akustiškai su nuteistai-
siais iki gyvos galvos. Spektaklyje 

„Šventė“ – gyvai, su fizinę, protinę 
ar psichinę negalią turinčiais visuo-
menės nariais. Atsisėsti šalia, pažiū-
rėti į akis. Galbūt pajusti, kaip kvė-
puoja. Viskas.

Užmojis į teatrą atvesti doku-
mentinį kūną ir ypač balsą šiandien 
nieko nebestebina. Vis dėlto atvesti 
imigrantą, atominės elektrinės dar-
buotoją ar paauglį su savo žvilgsniu 
į pasaulį yra viena. Visai kas kita – 
atvesti neįgalų žmogų, kuris aplinką 
suvokia dažnu atveju jautriau ir į ją 
reaguoja pažeidžiamiau, galbūt ma-
žiau prognozuojamai. Iš čia kyla di-
džiulė visos komandos atsakomybė 
už kiekvieną dokumentinį žmogų, 
kurio kūnas ir pati negalia čia tampa 
realybės eksponatu. Šiuo atveju itin 
svarbus saugumo jausmas: kaip skai-
tydami knygą norime jaustis saugūs, 
kad rašytojas žinojo, ką rašo, taip bū-
dami „Šventėje“ norime jaustis sau-
gūs, kad kūrėjai apie viską pagalvojo 
ir situaciją – net ir netikėtą – suvaldys. 
Dėl to „Šventės“ scenoje šalia neįga-
liųjų Loretos, Kristinos, Olego, Bo-
ženos, Justinos ir Juozo atsiranda ir 
spektaklio choreografas Mantas Sta-
bačinskas. Jis, pradžioje tarsi neutra-
liai įsiliejantis į diskusiją, vėliau tampa 
viso siausmo šaltiniu ir šventės gene-
ratoriumi. Ir Mantui čia būti tinka: iš 
jo einanti dokumentinė ramybė ir jų 
visų su viskuo priėmimas leidžia žiū-
rovui pamažu imti tapatintis ir tapti 

tokiais pat mantais, ir taip pat atsa-
kyti už tai, ar šį vakarą vakarėlis įvyks.

Stebėdama spektaklį nejučia pri-
simenu paradoksą: natūralistinis el-
gesys scenoje atrodo dirbtinai. Jeigu 
scenoje elgsiesi taip, kaip elgiesi ga-
tvėje, tai bus melas. Todėl net žvelg-
dami į tarytum paprasčiausiai sto-
vintį aktorių iš tiesų žvelgiame į 
labai specifiškai sumoduliuotą ir 
prie dirbtinės realybės pritaikytą 
stovėjimą. O jeigu į sceną ateina 
dokumentinis kūnas ir stovi joje 
natūraliai – iš tiesų kyla netikrumo 
ir net nerimo jausmas. Šis paradok-
sas spektaklyje puikiai jaučiamas ir 
kartkartėmis vis išmušantis iš vė-
žių: štai žiūri į tikrą žmogų, o tikras 
žmogus tau atrodo netikras. Iš čia 
kyla didesnė distancija nuo nega-
lios žmonių, negu bendraujant su 
jais realybėje: būtent tai ir padaro 
juos estetikos objektais.

Šio tikrų kūnų nerimo fone reikš-
mingas yra režisūrinis sprendimas 
deformuoti kūną: pradėjus kalbėti 
apie tikruosius astronautus ir išta-
rus „astronautas yra kažkas kito“, 
viena iš neįgaliųjų pradeda ke-
lionę tarp žiūrovų su baltų helinių 
balionų torsu. Galiausiai iš balionų 
telieka kyšoti tarsi čia ir išaugusios 
jos kojos, o vietoj viršutinės dalies 
tematyti balionai. Man tai – ne tik 
priemonė įestetinti ir susintetinti 
dokumentinį kūną, bet ir būdas 
išreikšti mūsų, eilinių visuomenės 
narių, dažnai neadekvatų požiūrį į 
sociumo „astronautus“. 

Spektaklis tiek dramaturgiškai, 
tiek režisūriškai įsivažiuoja sun-
kiai, mat pradžioje sutelkta visa 

negalios kvintesencija. Neįgalieji 
sėdi tarp žiūrovų ir iškart imasi te-
mos. Visuomet labai sunku palai-
kyti pokalbį, kai pirmais sakiniais 
esi užverčiamas blogiausiomis nau-
jienomis. Tokie pokalbiai, vėliau net 
ir mėginant juos lengvinti, nepalen-
gvėja; būtent todėl dažniau einama 
atvirkštiniu keliu: visų pirma – ap-
šildyti, palengva įsivažiuoti, pajuo-
kauti. O tada jau skelti.

Bet spektakliui plėtojantis to-
liau sunkios pradžios prisiminimas 
tampa filtru, per kurį matai jau nebe 
kūną, o kūną su ta istorija. Ir kaip 
tik tada ima taip skambėti papras-
čiausi kasdienybės paradoksai, ku-
rių pilnos šių žmonių patirtys. Kaž-
kas, kas yra aklas, klausia, kokios 
spalvos yra juoda kėdė; kažkas, kas 
girdi balsus, pasakoja, kaip einant į 
naktinį klubą balsai lieka už durų – 
nes nepereina face control. Kažkam 
nuo lingavimo susiveldavo plaukai, 
kažkas matė dvi saules – nes viena 
kilo, o kita leidosi. Kažkas šoka kaip 
Mantas, kažkas šoka, kaip nori, nes 
visada norėjo šokti. Linguoti. Būti 
matomas. Ir gimti toks, koks gimė, – 
net jeigu būnant gimdoje jam leistų 
pasirinkti.

Paprastai aš esu prieš happy 
end’us teatre. Bet „Šventės“ happy 

end’as suveikia atvirkščiai. Čia visi 
šokame, visiems tarytum lengva, 
nes mes prisijaukinome. Ir šitame 
jaukumo jausme pamažu ima dilg-
čioti: bet jie tikri. Po šito šokio jie 
grįš ir toliau gyvens tą savo gyve-
nimą, kuriame tai, kas mums tėra 
dramaturgija, jiems yra tikrovė. Čia 
supranti, ką iš tiesų su mumis daro 

„Šventė“, – ji kelia ne estetinius, o 
tikrus jausmus apie tikrus žmones. 
Visokią kaltę, visokį savęs ir kito 
priėmimą.

Kūrybinės komandos kartu su 
dramaturge Laura Švedaite sukurtas 
dramaturginis paveikslas – taiklus, 
pagaulus ir labai apie gyvenimą. 
Kažkiek suprantamą, dažniau ne. 
Kartais dramatišką, kartais šiek 
tiek absurdišką. Bet ši dramatur-
gija, ši režisūra ir choreografija 
kartu skatina neprievartinį jauki-
nimosi jausmą. Prisijaukinti savo 
visuomenę su visais jos galėjimais 
ir ne – turbūt tik tokio tikslo fone 
galima suvokti spektaklį „Šventė“, 
kuris vis dėlto mažiau yra spektaklis, 
daugiau – vakarėlis su konfeti ma-
šina ir gera muzika (kompozitorius 
Simonas Šipavičius).

Baigdama šią recenziją suvokiu, 
kad rašiau ją ne apie spektaklį. Ra-
šiau apie žmones.

Ingrida Ragelskienė

Rugsėjo 7–15 d. Vilniuje vykęs tarp-
tautinis šiuolaikinio cirko festiva-
lis „Helium“ ką tik estafetės lazdelę 
sklandžiai perdavė „Naujojo cirko 
stotelių“ rengėjams. Rodos, šioje 
visa, kas ypač inovatyvu, karštai 
garbinančioje šalyje, vardu Lietuva, 
cirko niekada nebus per daug, ypač 
jei po kokybiško, meistriškai profe-
sionalaus cirko pasirodymo gali iš-
sinešti unikalių, išskirtinių potyrių 
bei patirčių. 

Akivaizdu, penkiolika metų vy-
kęs „Naujojo cirko savaitgalis“ iš-
augo klasikinį cirkininko triko, 
labai savalaikis pavadinimo pakei-
timas į „Helium“ nukreipia į daug 
globalesnio, filosofiškai apiben-
drinto, daugiaplanio šiuolaikinio 
cirko apibrėžimą. Chemijos pa-
mokose mokėmės: inertinės, bes-
palvės helio dujos padeda kūnams 
atsiplėšti nuo žemės. Šokčiojančio, 

„Homo saltum“ – Šokinėjantis žmogus 
Šiuolaikinio cirko festivalis „Helium“

skrendančio, ties meistrystės, tobu-
lumo riba balansuojančio žmogaus 
kūno, kupino šiuolaikinio cirko pa-
slapties, reprezentacija – šių metų 

„Helium“ festivalio siekiamybė, at-
sispindinti tiek tarptautinėje, tiek 
didelio populiarumo sulaukusiose 
Baltijos šalių, edukacinėje bei 

„Work in progress“ darbus prista-
tančiose renginio programose. 

„Šuolis, šuolis, šuolis, šuolis, kūl-
verstis ore, šuolis, šuolis, dvigubas 
kūlverstis ore... ir taip iki begaly-
bės“ – vienas taikliausių žodinių 
apibrėžimų, atskleidžiančių hipno-
tizuojantį suomių šiuolaikinio 
cirko trupės „Race Horse Com-
pany“ spektaklio „O’DD“ poveikį. 
Lyg staiga būtume atsidūrę Stanley 
Kubricko fantastikos šedevro „2001 
metų kosminė odisėja“ filmavimo 
aikštelėje, kurioje paprasčiausi 
daiktai – dideli gimnastikos ka-
muoliai, mechaninis sukimosi ra-
tas, tamsus audeklas, sportinis ba-
tutas – vienam šiuolaikinio cirko 

artistui tampa impulsu suvaidinti 
epinę dramą, bylojančią apie žmo-
nijos evoliucijos, technologijų, dirb-
tinio intelekto ir nežemiškų gyvybės 
formų susidūrimo didingumą. Spek-
taklio kūrėjas ir solinio vaidmens 
atlikėjas Rauli Dahlbergas turėjo 
aiškų meninį viršuždavinį – įveikti 
gravitaciją arba per vieną valandą 
mus, sėdinčius žiūrovų salėje, įti-
kinti, kad žemės traukos jėga tėra 
tokia pati iliuzija kaip ir šis gyve-
nimas. Vieną akimirką tu dar čia 
pat – „Menų spaustuvės“ Juodojoje 
salėje, o jau kitą – kažkur beorėje 
kosminėje erdvėje, priblokštas savo 
totalios nuogybės it kosmoso dulkė. 

Maksimalus fizinis išraiškingu-
mas – kodinis raktas dešifruojant 

„O’DD“ meninę struktūrą. Šiame 
cirko spektaklyje sukuriamas tra-
pus iliuzijos mikropasaulis, tam 
pasitelkiant garsą, šviesą ir fizinių 
žmogaus galimybių ribas nuolat 
bandantį peržengti žmogaus kūną. 
Mikroskopiškai tiksliai, sukauptai 

atliktos scenos sklandžiai veriasi į 
vieną didingą mažo žmogaus, ieš-
kančio savo vietos beribėje visa-
toje, viziją. Garso menininkas Miro 
Mantere spektakliui akomponuoja 
gyvai, tampa jautriu sceninio erdvė-
laivio šturmanu, aidžia, vibruo-
jančia, standartinio garsyno ribas 
peržengiančia, čia pat gimstančia ir 
mirštančia muzika nužymėdamas 

šios kosminės kelionės trajektoriją. 
Spektaklio šviesų dailininkas Jere 
Mönkkönenas suteikė galimybę at-
gyti materijai, pasitelkdamas šviesos 
ir šešėlių kontrastą sukūrė gyvybe 
pulsuojančios visatos iliuziją, pa-
slėpė tikruosius daiktų matmenis, 

N u k elta į  5  p s l .
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Scena iš spektaklio „Šventė“ D. Matv ejevo n uotr .
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tūrius, išryškindamas jų vidinį, fan-
tastinį turinį. 

Per „O’DD“ sceninį veiksmą at-
sitiko ta nepakartojama akimirka, 
kai visa žiūrovų salė sinchroniškai, 
garsiai iškvepia orą ir vienu balsu 
sušnabžda – ach... Atlikdamas šuo-
liukų ir salto seriją, aktorius koja iš-
mušė vieną iš batuto audeklą įtem-
piančių spyruoklių. Mes išgirdom 
tik garsą, bet smegenys tuoj pat at-
siuntė signalą – mūsų bendrarūšiui 
kilo pavojus, ką tik atsitiko kažkas 
labai grėsmingo žmogaus gyvybei. 
Spektaklis tęsėsi, aktorius virtuo-
ziškai atliko dar visą seriją sudėtin-
giausių akrobatinių triukų, bet tas 
kraujo, pavojaus, beribės žmogaus 
drąsos skonis tapo pagrindiniu to-
lesnio pasirodymo leitmotyvu. Kai 
kiekvieną akimirką gali atsitikti tai, 
kas nebėra spektaklis. 

Šiuo požiūriu, ko gero, saugiau-
siai, komfortiškiausiai jaučiausi 

švedų žonglieriaus Emilio Dahlo 
monospektaklyje „Holy“. Penkerius 
metus gludinta žongliravimo žie-
dais technika šį šiuolaikinio cirko 
kūrėją nuvedė savotiško išsigryni-
nimo, meninio nušvitimo keliu. 

Emilis Dahlas į „Menų spaus-
tuvės“ Studiją įeina tarsi šventikas 
atlikti kasdienio ritualo – jo sceni-
nis kostiumas apeliuoja į sakralumo, 
religinio kulto slėpinio vyksmą. Tai 
lyg trumpa sutana, sumodeliuota 
iš vientisos medžiagos, kuriančios 
spiralės apsisukimo, kūno apglė-
bimo iliuziją. Pradėjęs žongliruoti 
vienu žiedu, menininkas apibrėžė 
platų sakralumo prasmių, simbolių 
lauką. Dėl žiedo, keleto žiedų formų 
bei jungčių prieš akis kilo nimbo, 
šventos trejybės, karūnos, kosminės 
sferos, atomo struktūros, žvaigž-
dynų simbolika. Spektaklis taip ir 
neatsakė į klausimą, kas iš tiesų – 
minties ar tikėjimo galia – išlaiko 
žiedų balansą ant aktoriaus kūno, 
jo rankose, erdvėje aplink žmogaus 

kūną. „Holy“ tik sufleruoja – ga-
liausiai visos tikro meistriškumo 
paslaptys atveda prie harmonijos 
su savimi, savo pašaukimu ir ap-
linkiniu pasauliu ištakų. 

Be galo intrigavo finaliniam fes-
tivalio vakarui suplanuotas pran-
cūzų šiuolaikinio cirko trupės „Col-
lectif Sous le Manteau“ spektaklio 

„Monstro“ pristatymas. Pats trupės 
pavadinimas byloja apie po paltu 
arba mantija slepiamas paslaptis. 
Regis, iš XVII a. literatūrinių rea-
lijų atkeliavęs terminas „Sous le 
Manteau“ gimė iš poreikio slėpti 
nuo smalsuolių uždraustas knygas, 
o kartu ir žinias, gebėjimus, intelek-
tinę tapatybę. Žavinga jaunų akro-
batų grupė nuosekliai gilinasi į pa-
slaptingas senąsias kiniškų stiebų 
akrobatikos paslaptis, rašo mani-
festus, deklaruoja unikalų požiūrį 
savo cirkininko amatą bei meninį 
pašaukimą. Nuo burinių laivų de-
nių į sausumą išlipęs senasis cirko 
žanras ambicingo jaunimo rankose 

atrodo ypač aktualus ir netikėtai 
socialiai provokuojantis. Individo 
ir grupės konflikto, konkurenci-
jos, galimos bendrystės atsklei-
dimu paremtas „Monstro“ sceninis 
veiksmas skatina vidinei diskusijai 
ne vieną po gniuždančių karantino 
patirčių bet kokį kolektyvinį ben-
drabūvį atmetantį individą. Ir nors 
mano vidinio monstro jie neįtikino, 
užsimiršti stebint preciziškai tikslų 
ir akivaizdžiai rizikingą akrobatinį 
vyksmą mums pavyko. 

Festivalio „Helium“ pirmtakas 
„Naujojo cirko savaitgalis“ visada 
nuosekliai akcentavo po truputį 
stiprėjančio lietuviško šiuolaiki-
nio cirko pristatymą bei edukavimą. 
Gal kiek pasigedusi šių metų festi-
valyje nepristatytų per penkiolika 
metų lygiaverte scenos menų pro-
cesų dalimi tapusių lietuvių šiuo-
laikinio cirko trupių, atkreipiau 
dėmesį į savotiškai fenomenalią 
estų cirko trupę „Big Wolf Com-
pany“. Tai trys estės merginos, oro 

akrobatės, profesiškai parengtos 
Suomijos cirko mokyklos, gal todėl 
taip organiškai jų spektaklyje „Trys 
seserys“ nuskamba apibendrintai 
didinga Šiaurės šalių moterų likimo 
tema. Tai grakščios moters galios 
įkvėptos, labai techniškos, impro-
vizuoti nebijančios akrobatės, visu 
kūnu papasakojančios savo herojų 
likimus. Gebėjimo pasijuokti iš sa-
vęs ir mūsų, naivuolių žiūrovų, iš 
esčių neatimsi. Atrodo, kad tikro 
meninių raiškos priemonių aš-
trumo, pašėlusios kūrybinės, pro-
fesinės drąsos bei sveiko liaudiško 
sentimentalumo šios naujojo cirko 
kūrėjos sėmėsi iš tautinės tradicijos, 
papročių, liaudies kūrybos gelmių. 
Ir, regis, toks prie ištakų sugrąži-
nantis šiuolaikiškas meninis spren-
dimas visiškai įmanomas būtent 
šiuolaikiniame cirke. Tokia daug 
žadanti tarptautinio šiuolaikinio 
cirko festivalio „Helium“ pradžia. 

Atkelta iš  4  psl .

Gražina Montvidaitė

Rugsėjo 11-ąją prasidėjo vienuo-
liktasis sakralinės muzikos festiva-
lis, užgimęs Vilniuje ir kasmet vis 
plačiau skambantis Šv. Jokūbo pili-
griminiame kelyje esančiose bažny-
čiose. Apie festivalio pradžią ir šių 
metų svarbiausius akcentus kalba-
mės su choro „Vilnius“ meno va-
dovu ir vyr. dirigentu, festivalio or-
ganizatoriumi Artūru Dambrausku.

Tarptautinis Šv. Jokūbo festiva-
lis organizuojamas nuo 2011-ųjų. 
Prašau papasakoti, kaip, Jūsų 
akimis, keitėsi festivalis? Ką 
jame puoselėjate?

Pastebima žanrinė kaita, bet idėja 
lieka ta pati – tai sakralinės muzikos 
renginys. Kartais skamba kūriniai, 
artimi sakralinei muzikai. Pirmuose 
festivaliuose dalyvavo išskirtinai tik 
chorai, vėliau pabandėme ir pama-
tėme, kad pasiteisina ir kiti žanrai: 
pasikvietėme Kaliningrado filhar-
monijos simfoninį orkestrą, pučia-
mųjų orkestrą „Trimitas“, ansamblį 

„Lietuva“. Praėjusiais metais vyko 
atskiras choro „Vilnius“ solistų kon-
certas. Šiemet dalyvaus Klaipėdos 

„Brass kvintetas“. Manau, pagrindi-
nis pokytis tas, kad festivalyje pradėjo 
dalyvauti ne tik chorai ar vokaliniai 
ansambliai, bet ir kiti įvairūs atlikėjai. 

Šv. Jokūbo festivalis glaudžiai 
susijęs su broliais dominiko-
nais ir Šv. Jokūbo keliu – nuo 
2017 m. renginys kasmet ski-
riamas šiam reiškiniui. Jis 
kasmet sulaukia vis daugiau 
ne tik maldininkų ar piligrimų, 
bet ir save išbandyti norinčių 
žygeivių dėmesio. Gal atitinka-
mai pastebite vis augantį su-
sidomėjimą sakraline muzika 
ir Šv. Jokūbo festivaliu? Galbūt 

Ruduo su Šv. Jokūbo festivaliu
Pokalbis su festivalio organizatoriumi, choro „Vilnius“ meno vadovu ir vyr. dirigentu Artūru Dambrausku

dabar matome intensyvesnį 
dvasingumo ieškojimo metą, o 
muzika padeda šiame kelyje?

Šv. Jokūbo kelias yra nepapras-
tai svarbus ir turi Europoje senas 
tradicijas. Mes bendradarbiaujame 
su Šv. Jokūbo kelio asociacija, di-
delę iniciatyvą rodo Europos Par-
lamento narė dr. Laima Liucija 
Andrikienė. Labai džiaugiamės 
šiuo bendradarbiavimu, nes asocia-
cija padeda organizuoti koncertus 
Šv. Jokūbo kelyje esančiose bažny-
čiose. Festivalis prasidėjo Vilniuje, 
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo baž-
nyčioje, čia turime savo ištikimus 
klausytojus. Drąsiai galime sakyti, 
kad savo publiką užsiauginome ir 
ji noriai lankosi mūsų koncertuose. 

Nuolat stengiatės plėsti festi-
valio geografiją. Ar pastebite 
regionuose ir mažesniuose 
miestuose kylantį susidomė-
jimą chorine muzika, ar visgi 
didesnė auditorijos dalis atke-
liauja iš didmiesčių? 

Regionuose susidomėjimas tikrai 
auga, per koncertus būna pilnos 
bažnyčios, o tai mus labai džiugina. 
Pasibaigus pandemijai norime įgy-
vendinti idėją – per vieną ar kelis 
festivalius aplankyti visas bažnyčias, 
esančias Šv. Jokūbo kelyje. Valstybi-
nis choras „Vilnius“ tikrai negalės to 
padaryti vienas, tačiau su mūsų drau-
gais, partneriais, įvairiais muzikiniais 
kolektyvais, manau, tai įmanoma. 

Jau antrus metus festivalis 
vyksta siaučiant pandemijai. 
Kaip sekasi prisitaikyti prie 
susidariusios situacijos, nuo-
lat kintančių sąlygų ir išlaikyti 
aukštą profesionalumą?

Pandemija tikrai nepadeda, bet 
nepaisant to, praėjusį rudenį mums 
beveik pavyko įgyvendinti visus 
numatytus festivalio koncertus. 

Viliuosi, kad šiemet niekas nesu-
trukdys atvykti Estijos filharmonijos 
kameriniam chorui. Jie pas mus su-
rengs koncertą spalio mėnesį, o mes, 
tikiuosi, galėsime nuvykti pas juos.

Žinoma, sąlygos – kaip ir visur. 
Laikydamiesi nurodymų, turime rei-
kalauti galimybių pasų, kitaip nega-
lime įleisti žiūrovų į koncertą, o tai 
šiek tiek apmažina klausytojų skai-
čių. Tiesa, tas mažėjimas matomas 
daug kur – dar ne visi, net ir turin-
tys galimybių pasus, eina į koncer-
tus. Manau, tai visuotinė tendencija. 

Festivalyje vis pristatomos 
kūrinių premjeros, stengia-
tės įpinti netikėtų koncertų 
ir plėsti klausytojų muzikinę 
erudiciją. Šių metų programa 
taip pat spalvinga ir įvairi.

Kiekviename festivalyje yra nu-
matytos premjeros. Ne tik choras 

„Vilnius“, bet ir kiti atlikėjai stengiasi 
parengti naujas programas. Kvie-
čiame tikrai aukšto profesionalaus 
lygio ir žanriniu požiūriu įvairius 
kolektyvus, suteikiame progą pasi-
rodyti ir jauniesiems atlikėjams. Kai 
kurie kolektyvai mūsų festivalyje jau 
koncertavo kelis kartus. Šiemet at-
vyksta Estijos filharmonijos kame-
rinis choras, kuris pastarąjį kartą 
Vilniuje buvo 2007 metais. Tai aukš-
čiausio pasaulinio lygio atlikėjai. 

Nustebinti klausytoją sakralinės 
muzikos festivalyje gana sudėtinga. 
Kažko neįprasto bažnyčios erdvėje 
daryti negalime. Keletą kartų pa-
bandėme, ir gana sėkmingai, atlikti 
sakralinę elektroninę muziką. Tokia 
muzika, kuriama jaunų kompozi-
torių, kartais vyresnės kartos žmo-
nes stebina, nesvarbu, kad ji taip pat 
sakralinė. Galbūt ši muzika labiau 
tinka jaunimui, kuris tai supranta ir 
vertina. Tiesa, tokie projektai gana 
brangiai kainuoja, reikalauja daug 
techninės įrangos. 

Kuo, Jūsų nuomone, išskirtinis 
šių metų festivalis? 

Manyčiau, kad šiame festivalyje 
yra keletas akcentų, į kuriuos verta 
atkreipti dėmesį. Visų pirma, festi-
valio atidarymo koncerte „Ubi cari-
tas et amor“ atlikome estų kompo-
zitoriaus Pärto Uusbergo specialiai 
parašytą kūrinį „Mon âme a soif “, 
skirtą šv. Dominyko 800 metų 
mirties metinėms. Pasaulinė kūri-
nio premjera įvyko pačioje rugsėjo 
pradžioje Taline, o Lietuvoje – rug-
sėjo 11-ąją, Vilniuje, Šv. Jokūbo baž-
nyčioje. Kūrinį atliko valstybinis 
choras „Vilnius“ ir instrumentinė 
grupė. Šis atidarymo koncertas ir 
premjera buvo ypatingi, skambėjo 
nepaprastai subtilus, tikrai vertas 
dėmesio kūrinys. Be abejo, kaip 
reikšmingus galiu paminėti Estijos 
filharmonijos kamerinio choro gas-
troles Vilniuje, vokiečių dirigento 
Vinzenzo Weissenburgerio pro-
gramą su choru „Vilnius“, kurioje 
atliksime gana sudėtingus Johanno 
Sebastiano Bacho ir Johanneso 
Brahmso opusus,  Lietuvoje skam-
bėjusius labai seniai. Šį kartą vokie-
čių dirigentas interpretuos vokišką 
muziką, o tai visada įdomu. Manau, 
kad šis koncertas patrauks klausy-
tojų dėmesį. Festivalio uždarymo 

koncerte skambės vengrų kompozi-
toriaus Frigyeso Hidaso „Requiem“, 
jį atliks choras „Vilnius“ kartu su 
Lietuvos kariuomenės orkestru, 
diriguojamu Dainiaus Pavilionio. 
Tikėkimės, kad iki baigiamojo kon-
certo spalio 23-iąją pandemija ne-
sugriaus mūsų planų. 

Kokį Šv. Jokūbo festivalį norė-
tumėte matyti ateityje?

Tikrai norėtume, kad festivalis 
apimtų visas Šv. Jokūbo kelio vie-
tas, bažnyčias, taip pat vyktų ir ki-
tose Vilniaus koncertinėse erdvėse. 
O festivalio pagrindas ir principai 
išlieka tie patys: sakralinė muzika, 
profesionalūs kolektyvai ir aukšto 
meninio lygio atlikimas. Stengia-
mės, kad atvyktų du, trys kolekty-
vai iš užsienio, pripažinti visame 
pasaulyje. Nepamirškime ir naujų 
kūrinių. Mums visada labai aktualu, 
kad kuo daugiau lietuvių kompo-
zitorių kurtų naujus opusus. Fes-
tivalyje visada įvyksta pasaulinės 
kūrinių premjeros bei premjeros 
Lietuvoje. 

Dėkoju už pokalbį. 
Festivalio programą galima 

rasti https://www.chorasvilnius.lt/
renginiai.

Šv. Jokūbo festivalio atidarymo koncertas Ž. Ivan ausko n uotr.
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Miglė Munderzbakaitė

„It is all in your head“ („Viskas yra 
tavo galvoje“) – pagrindinio he-
rojaus Pero Giunto, režisieriaus 
ar žiūrovo galvoje? Šis scenoje vi-
zualiai išreikštas teiginys, keliantis 
retorinį klausimą, palydi naujau-
sią Nacionalinio Kauno dramos 
teatro premjerą – vengrų režisie-
riaus Csaba Polgáro spektaklį „Pe-
ras Giuntas“. Prie šio teiginio dar 
sugrįšime, dabar vertėtų retrospek-
tyviai pažvelgti į spektaklio litera-
tūrinį pamatą – žymiojo norvegų 
dramaturgo Henriko Ibseno (1828–
1906) dramaturgiją ir jos santykį su 
Lietuvos teatro scena.

Kaip ir kitose šalyse, Ibseno dra-
miniai kūriniai mūsų teatruose daž-
nai interpretuoti: 2013 m. teatrologė 
Audronė Girdzijauskaitė išleido 
monografiją, skirtą šio dramaturgo 
pastatymams Lietuvoje. Pirmuo-
sius spektaklius žiūrovai pamatė dar 
XX a. 2-ajame dešimtmetyje. Kon-
centruojantis į Nacionalinį Kauno 
dramos teatrą (NKDT) galima pri-
siminti, kad čia pirmasis ibseniškos 
komplikuotų santykių ir personažų 
viduje glūdinčių paslapčių dramoje 

„Šmėklos“ ėmėsi režisierius Juozas 
Vaičkus, dar 1920-aisiais, vos įsikū-
rus teatrui, tuo metu vadintam Dra-
mos vaidykla. Vėliau, 1921-aisiais, 
Konstantinas Glinskis publiką pa-
žindino su „Heda Gabler“; 1998 m. 
režisierius Gintaras Varnas su šia 
pjese ir aktorės Jūratės Onaitytės 
sukurtu vaidmeniu įtvirtino sudė-
tingą, daugiasluoksnį moters veikė-
jos portretą. Šiame teatre statyta ir 
daugybė kitų Ibseno pjesių (kai ku-
rios ir keliskart): „Heigelando kovo-
tojai“, „Visuomenės šulai“, „Statyto-
jas Solnesas“, „Visuomenės priešas“, 

„Laukinė antis“, „Nora“. 
Pjesė „Peras Giuntas“ (1867), 

viena populiariausių gimtojoje 
Norvegijoje ir kitose Europos ša-
lyse, NKDT scenoje pastatyta pirmą 
kartą. Dėl kompozitoriaus Edvardo 
Griego (1843–1907) spektakliui su-
kurtos muzikos „Peras Giuntas“ įsi-
tvirtino kaip draminis kūrinys, tin-
kamas muzikiniam formatui, ir tai 
skatino tolesnes pjesės adaptacijas 
muzikinių teatrų scenose. Savo 
stiliumi neįprasta pjesė ne itin bū-
dinga tamsiajai Ibseno stilistikai, o 
dėl sudėtingumo – eiliuotos kalbos, 
trūkinėjančio pasakojimo, realybės 
ir fantazijų bei mitologijos samplai-
kos, satyriškai reflektuojančios vi-
suomenės ydas, – tapo nemenku iš-
šūkiu daugeliui to meto (ir ne tik) 
teatro kūrėjų. Šios fragmentiškos 
ir kinematografiškos pjesės nepra-
leido ir kino režisieriai. Nuo 1915 m. 
kine sukurta įvairaus žanro ekrani-
zacijų, viena ryškiausių – 1941 m. 
režisieriaus Davido Bradley filmas 

„Peras Giuntas“. Šioje ekranizacijoje, 

Viskas mano ir tavo galvoje?
„Peras Giuntas“ Nacionaliniame Kauno dramos teatre

verbalinę kalbą nuosekliai keičiant 
kino raiškos priemonėmis, perteikta 
Pero gyvenimo kelionė ir sėkmingai 
panaudota Griego muzika.

Nors NKDT scenoje „Peras 
Giuntas“ pasirodo pirmą kartą, tai 
nėra vienintelis šios dramos pasta-
tymas Lietuvoje. 1956 m. Lietuvos 
operos ir baleto teatre choreografas 
Vytautas Grivickas pagal šią pjesę 
pastatė baletą. 2008-aisiais režisie-
rius Valentinas Masalskis sukūrė 
muzikinę dramą „Pero Giunto su-
grįžimas“ (Vilniaus teatras „Lėlė“). 
2012 m. pjesės ėmėsi režisierius Os-
karas Koršunovas, tiesa, ją režisavo 
Norvegijoje – Oslo nacionaliniame 
dramos teatre. Režisierius drąsiau, 
laisviau interpretavo draminį tekstą, 
dėmesį telkė į egzistencinės kelio-
nės temą, paskutinių pjesės veiksmų 
permąstymą. Pasak Helmuto Šaba-
sevičiaus, „pats parašęs insceniza-
ciją, Koršunovas taip pat prisidėjo 
prie šios medžiagos adaptavimo lie-
tuviškame teatro diskurse. Tai ir Ib-
seno, bet galbūt labiau – Koršunovo 
Giuntas, nes pagrindiniai klasikinio 
teksto motyvai pamatyti, atskleisti 
ir išryškinti XXI a. pradžios režisū-
rinio teatro kontekste. Svarbiausias 
spektaklio motyvas – kelionė – pa-
teikta kaip egzistencinis saviana-
lizės seansas, kuriame išdrįstama 
prisiimti atsakomybę už savo nuo-
dėmes.“ Čia pastebima įdomi ten-
dencija, susisijusi ir su kitais pa-
statymais mūsų teatruose: iš kitos 
šalies atvykęs režisierius turi tam tikrą 
privilegiją drąsiau interpretuoti, 
atrodytų, nepajudinamus, kano-
ninius kitos šalies literatūros kūri-
nius. 2016 m. tai buvo galima ma-
tyti Lenkijoje režisieriaus Eimunto 
Nekrošiaus pastatytose „Vėlinėse“,  
2018 m. vokiečių režisieriui Niko-
lui Darnstadtui atvykus į Lietuvą ir 
sukūrus savitą Justino Marcinkevi-
čiaus „Mindaugo“ interpretaciją ar 
2017 m. lenkų režisieriui Łukaszui 
Twarkowskiui Vilniuje tyrinėjant 
žmogaus dualizmą per mūsų istoriją 
liečiančią novelę „Lokys“ ir tikrų me-
nininkų biografines istorijas.

Vengrų režisieriaus Polgáro pozi-
cija Ibseno pjesės atžvilgiu čia, at-
rodytų, dar patogesnė: su Lietuva 
tiesioginių sąsajų, galinčių trik-
dyti drąsesnį žvilgsnį į pjesę, lyg 
ir nėra, o režisieriaus ankstesnė 
kūrybinė patirtis – jau kurta tos 
pačios pjesės inscenizacija ir net 
jo paties, kaip aktoriaus, įkūny-
tas pagrindinis personažas Peras 
Giuntas – suponuoja, kad galime 
tikėtis kažko tikrai naujo ar neti-
kėto. Kaip sakė pats režisierius, į 
Lietuvą atvežta pjesė jau buvo šiek 
tiek kupiūruota dramaturgo Ármino 
Szabó-Székely, o per pirmas repetici-
jas į darbą su tekstu įsitraukė ir dra-
maturgė Daiva Čepauskaitė. Spek-
taklis, kiek nutoldamas nuo Ibseno 
dramos, eiliuotą tekstą išsaugo tik 

pagrindinio veikėjo Pero Giunto 
(kurį įkūnija du aktoriai) kalboje. 
Taip šis personažas dar labiau iš-
skiriamas iš kitų, kontrastuoja su 
jais ne tik elgesiu, bet ir tarsi iš kon-
teksto iškrintančiu kalbos stiliumi. 
Toks režisūrinis-estetinis sprendi-
mas dažnai panaudojamas šiuolai-
kinant klasikinės dramos veikalus. 
Tačiau šiame spektaklyje varomąja 
jėga, demonstruojančia pagrindi-
nio herojaus kismą, tampa aktorių 
vaidyba.

Kalbėdamas apie kūrinio aktua-
lumą režisierius teigė siekęs reflek-
tuoti Lietuvos ir Vengrijos istorinę 
patirtį, Sovietų Sąjungą, negebėjimą 
susitvarkyti su laisvėmis, atsakomy-
bės stoką. Spektaklyje šie konteksti-
niai aspektai įskaitomi, bet galima 
matyti personažo egzistenciją ir per 
kitas, abstraktesnes prizmes. Juo-
lab kad vizualus spektaklio įvaizdis – 
scenografija, kostiumai (autorė Lili 
Izsák) – atrodo kaip skirtingų laiko-
tarpių ir geografinių vietų koliažas. 
Iš dalies neatsisakyta ir norvegiško 
įvaizdžio: scenoje gausu sniego, kai 
kurie veikėjai, pavyzdžiui, aktoriaus 
Dovydo Pabarčiaus kuriamas Peras 
Giuntas jaunystėje, vilki šiltą spal-
votą megztuką, gal ir stereotipiškai, 
bet tam tikra prasme atliepiantį 
skandinavišką įvaizdį. Osės ir Sagų 
liejiko vaidmenis kurianti Eglė Mi-
kulionytė pirmoje spektaklio dalyje 
dėvi praėjusio amžiaus paskutinius 
dešimtmečius primenantį sportinį 
kostiumą. Antroje dalyje pasiro-
dančio subrendusio Pero Giunto, 
kuriamo Dainiaus Svobono, išties 
ryškus dabitos įvaizdis gali būti sie-
jamas su įvairiais kontekstais. 

Pagrindinę veiksmo erdvę api-
brėžia neutralios konstrukcijos 
namas ir gyvenimo kelionės sim-
bolis – senas praėjusio amžiaus au-
tomobilis (pasirinktas vietoj laivo). 
Džiugu, kad pagaliau vėl buvo prisi-
mintos ir NKDT didžiosios scenos 
galimybės – scena per šį spektaklį 
sukosi tikrai ne vieną kartą, tik ar 
visuomet tikslingai? Prisilaikant 
personažo, įsisukusio į užburtą ratą, 
simbolinės reikšmės – tikriausiai 
taip, bet kitu atveju tai tik vizualus 
efektas, skirtingais rakursais rodan-
tis seną, veikėjų vis niokojamą au-
tomobilį, namą ar ant jo sienos pri-
tvirtintą sumedžioto briedžio galvą, 
vis peršančią mintį, kad tai kažkur 
jau matyta...

Dėl režisieriaus įtrauktų ties-
mukų, sarkastiškų pandeminių, 
karantininių realijų (vakcinacijos 
klausimo) pagrindinį herojų galima 
matyti ir kaip visišką šių dienų re-
prezentantą. Prie šios interpretaci-
jos prisidėtų ne tik šios tiesioginės 
nuorodos, bet ir bendros per pa-
grindinio veikėjo situaciją reflek-
tuojamos visuomeninės problemos: 
skirtingi norai ir galimybės, liki-
mas ar laisvės ribos, atsakomybė ar 

vidiniai troliai. Šie klausimai dabar 
itin aktualūs daugeliui, o skirtingi 
požiūriai į vieną ar kitą dalyką mus 
skaido į priešiškas grupes.

Vengrų režisierius nesiūlo itin 
netikėtos, neįprastos Ibseno pjesės 
versijos, tačiau spektakliu skatina 
susimąstyti, o sąsajos su šių dienų 
realijomis randasi ne dirbtinai, bet 
organiškai. Tiesa, antra spektaklio 
dalis, palyginti su pirmąja, gerokai 
efektyvesnė, energingesnė, nepasi-
žyminti pirmajai būdingu įstrigimu 
ar tam tikru stagnacijos pojūčiu. 

aktoriai sukūrė visą personažų „or-
kestrą“ su savomis subtilybėmis ir 
niuansais. Ryškiausios ir labiausiai 
užbaigtos scenos – vestuvių konf-
liktas ir nužengimas iš scenos į žiū-
rovų salę.

Spektaklyje ne mažiau reikš-
mingi ir Pero Giunto sutiktų mo-
terų personažai, kuriuos įkūnijo 
Kamilė Lebedytė, tapusi Solveiga 
(taip pat Anitra), ir Martyna Gedvi-
laitė – Ingrida (taip pat Trolių prin-
cesė, Pacientas 3, Džiūsna). Pjesėje 
abiejų aktorių kuriami personažai 

Abiejose dalyse svarbūs du aktori-
niai duetai, kuriantys svarbias sce-
nas: pirmoje – Mikulionytės Pero 
motinos ir Pabarčiaus jaunojo Pero; 
antroje – Mikulionytės, jau tapusios 
Sagų liejiku, ir Svobono vaidinamo 
subrendusio Pero. Reikia pripažinti, 
antrasis duetas daug stipresnis, jau-
čiama abiejų teatro aktorių patirtis, 
susivaidinimas, nulemtas ne tik šio 
spektaklio kūrybinio proceso, bet ir 
ankstesnių kartu sukurtų vaidmenų. 
Pirmąjį duetą galima teisinti pačiu 
personažu: jaunasis Peras naivokas, 
besiblaškantis, o jo veiksmai atrodo 
kaip ne visai pagrįsti akibrokštai. 
Antroje dalyje pasirodantis Peras, 
kelionėje vis susiduriantis su mis-
tiniu Sagų liejiko personažu, savo 
energija ir užtikrintumu kiekvie-
noje scenoje įtraukia į veiksmą.

Savo pjesėje Ibsenas pasiūlė iš-
ties nemažai personažų, o režisie-
rius, kaip jau tampa įprasta, juos 

„susluoksniavo“, apjungė ir perdavė 
vos keliems aktoriams. Tiesa, mūsų 
aktoriai jau pripranta, kad tenka la-
viruoti tarp kelių personažų ir jų 
charakterio savybių. Aktoriui Ar-
tūrui Sužiedėliui čia teko Aslako, 
Trolio 2, Verslininko 3, Paciento 2 
ir Koko personažai, kai kurie gal-
būt kiek niveliavosi, bet su visu 
rimtumu atlikta daina ironiškose 
vestuvėse, tikiu, įstrigs daugelio žiū-
rovų atmintyje. Gintautas Bejeris 
čia tapo Matsu, Troliu 1, Verslininku 
2, Pacientu 1, Bocmanu ir Kunigu, ak-
torius Kęstutis Povilaitis – Matso tėvu, 
Dovre, Verslininku 1, Beprotnamio 
direktoriumi ir Kapitonu. Vos trys 

„kentėjo“ nuo narciziškos Pero as-
menybės dominavimo, spektaklyje 
šiuo požiūriu pokyčių nedaug. 
Tiesa, matyti tam tikras aktorių sie-
kis parodyti didesnį moterų veikėjų 

„svorį“ bei įtaką.
Pradžioje minėtas teiginys „It is 

all in your head“ neapleidžia per 
visą spektaklį ir skatina permąstyti 
pagrindinį herojų per savo prizmę, 
taip pat vizualia išraiška vis pri-
mena prieš keletą metų Twarkows-
kio Lietuvos nacionalinio dramos 
teatro scenoje statytą spektaklį „Lo-
kis“, kurį lydėjo prierašas „Image is 
everything“ („Vaizdas yra viskas“), 
tačiau šiuos spektaklius susieja ne 
tik scenos erdvėje suprojektuotas 
užrašas. Twarkowskio spektaklis – 
tai sceninis medijų performansas, 
įgalinęs įvairių medijų įtraukimą, 
tam tikrą literatūros išstūmimą iš 
dominuojančios pozicijos, pana-
šių ambicijų galima matyti ir Csaba 
Polgáro spektaklyje. Čia išties daug 
dėmesio skiriama vizualinei raiš-
kai – scenos konstrukcijoms, nau-
dojamoms videoprojekcijoms, ypač 
stipri ir efektinga muzikinė spek-
taklio dalis (kompozitorius Tamás 
Matkó). Spektaklyje naudojama ir 
gyvai atliekama muzika (pats Svo-
bono Peras atliko Iggy Pop dainą 

„The Passenger“) prireikus ironi-
zuoja scenoje vykstantį veiksmą, 
suteikia lyrizmo, energijos, pykčio 
ar kitų emocijas ir atmosferą ku-
riančių pojūčių.

Dainius Svobonas spektaklyje „Peras Giuntas“ D. Stankev ičiaus  n uotr .
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Š o k i s

Helmutas Šabasevičius

Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro baleto trupė sezoną pradėjo 
Sergejaus Prokofjevo baletu „Ro-
meo ir Džuljeta“, kurio premjeri-
niai spektakliai vyko rugsėjo 17, 18 
ir 19 d. Žvejų rūmuose. Baletą pa-
statė Rusijos choreografas Kirillas 
Simonovas, su kuriuo trupė jau yra 
bendradarbiavusi, – baigiantis 2019 
metams pristatė jo sukurtą Piotro 
Čaikovskio „Spragtuko“ versiją.

Po Klaipėdos festivalio pro-
gramoje parodytų vienaveiks-
mių spektaklių „Stabat Mater“ 
ir „Šventasis pavasaris“, kuriuos 
sukūrė rumunų kilmės Slovėni-
jos choreografas Edwardas Clu-
gas ir kurie pasižymėjo asketiška 
ir konceptualia choreografine 
bei vaizdine plastika, „Romeo ir 
Džuljeta“ yra tikras scenografinių 
ir kitų vaizdinių elementų fejer-
verkas, kurio pašvaistėse šiek tiek 
nublanksta paties choreografo 
kūryba.

Simonovui Lietuvos šokis bus vi-
sada dėkingas už Anatolijaus Šen-
derovo baletą „Dezdemona“ (2005) 
ir originalią, kartu su ekstravagan-
tiškuoju dailininku Michailu Še-
miakinu sukurtą Léo Delibes’o „Ko-
peliją“ (2010), kuri Lietuvos baleto 
sceną paliko per anksti.

Naujausio klaipėdiečių baleto 
kūrėjams buvo nemažai progų pa-
sidalinti idėjomis ir aiškinti pagrin-
dinius savo sumanymo akcentus, 
tačiau, kaip neretai būna, ketini-
mai ir rezultatas skiriasi, o suma-
nyti prasminiai akcentai galutinėje 
spektaklio struktūroje nuskamba 
ne taip ryškiai, kaip tikėtasi.

Williamo Shakespeare’o siuže-
tas šokio scenoje turi senas tradi-
cijas, o XX a. antroje pusėje jo yra 
ėmęsi ne tik daugelis klasikinio 
baleto tradicijų tęsėjų, bet ir tokie 
šiuolaikinės choreografijos talentai 
kaip švedas Matsas Ekas ar anglas 
Matthew Bourne’as. Klaipėdos mu-
zikinio teatro artistams tai jau an-
tras susitikimas su šia tema – pirmą 
kartą apie Romeo ir Džuljetos meilę 
uostamiesčio publikai papasakojo 
festivalio „Muzikinis rugpjūtis pa-
jūryje“ 1999 m. programoje paro-
dytas spektaklis pagal Hectoro Ber-
liozo simfoninę poemą „Romeo ir 
Julija“, kurį pastatė choreografas 
Jurijus Smoriginas. 

Per daugiau nei dvidešimt metų 
Klaipėdos trupė neatpažįstamai 
pasikeitė. Neseniai sceninę kar-
jerą baigė Beata Molytė, Smori-
gino spektaklyje atlikusi Džul-
jetos motinos vaidmenį, trupę 
papildė daug jaunų šokėjų, bai-
gusių įvairias pasaulio baleto bei 
šokio mokyklas ir su įkarščiu be-
siimančių vis sudėtingesnių šokio 
kūrinių.

Meilė ir mirtis po kryžiais
Baletas „Romeo ir Džuljeta“ Klaipėdoje

Simonovas su Prokofjevo „Ro-
meo ir Džuljetos“ partitūra susi-
tinka nebe pirmą kartą, ir būtų 
įdomu sužinoti jo požiūrio į šią 
temą raidą ir kaitą. Naujausias jo 
darbas Klaipėdoje – kompaktiškas 
dviejų dalių dvi valandas su per-
trauka trunkantis kūrinys, kuriame 
tradicinis pasakojimas įgauna ke-
lis originalius bruožus, bet iš esmės 
seka dramaturgine renesansinio 
siužeto linija. 

Vienas iš nelauktų posūkių atsi-
tinka vadinamojoje Balkono scenoje, 
į kurią susirenka visi svarbiausi ba-
leto personažai. Šalia Romeo ir 
Džuljetos – ir ponai Kapulečiai, ir 
Auklė su Merkucijumi, kurių flirtas 
akivaizdus ankstesnėse scenose, ir 
Tebaldas, ir Paris. Nusivilkę drabu-
žius ir likę su apatiniais, jie visi pa-
klūsta meilės galiai ir sustoję po su-
švitusiais įvairiaspalviais neoniniais 
užrašais įvairiomis kalbomis balsu 
skanduoja tai, kas tikriausiai yra jų 
visų meilės – sau, vienas kitam ir žiū-
rovams – prisipažinimas.

Dauguma spektaklio scenų iš-
lieka tradicinėje pasakojimo gran-
dinėje, nors kartais choreografas 
atvirai diskutuoja net su Prokofjevo 
partitūra: pirmajam veiksmui įsi-
bėgėjus dirigentas nuleidžia batutą, 
orkestras nuščiūva, ir kelias akimir-
kas scenoje lieka dvi poros – Romeo 

Simonovo choreografinė kalba 
Lietuvoje pažįstama: ji muzikali, 
dinamiška, komponuojama re-
miantis neoklasikinio baleto 
principais ir paradoksaliais jude-
sių – galvos, klubų sukinių, gim-
nastikos pratimus primenančių 
rankų mostų, bėgimo ristele ir 
kt. – deriniais.     

Choreografo koncepcijai labai 
svarbus vaizdinis pradas, todėl 
naujausiam darbui jis vėl pasikvietė 
scenografę ir kostiumų dailininkę 
Jekateriną Zlają, su kuria jau dar-
bavosi pramogų arenose rodytame 

„Spragtuke“. Vis dėlto vaizdiniai 
elementai dažnai užgožia choreo-
grafiją ir virsta eklektišku motyvų 
kratiniu, neįtikinančiu savo formų bū-
tinybe ir nesuteikiančiu spektaklio te-
mai papildomos įtaigos. 

Spektaklio dailininkė veikiausiai 
yra prieš pustrečio dešimtmečio 
plačiai nuskambėjusio Bazo Luhr-
manno filmo „Romeo + Džuljeta“ 
gerbėja, nes ne kartą pasitelkia 
šiame Leonardo DiCaprio išgar-
sinusiame filme naudojamus mo-
tyvus – nuo spektaklio pradžioje 
matomų neoninių kryžių iki filmo 
plakato vaizdinių: brangakmeniais 
apsodintos širdies su erškėčių vai-
niku ir Mergelės Marijos skulptū-
ros – efektingo, bet iliustratyvaus 
spektaklio komponento. 

jog veiksmas vyksta visur ir bet 
kada. Pirmoje dalyje drabužiai 
daugiausia pilki, antroje – balti. 
Kordebaletas, kurio judesiai unifi-
kuoti, apvilktas kostiumais, vienas 
nuo kito besiskiriančiais smulkio-
mis silueto detalėmis. Kapulečių 
kostiumai stilizuoti, su renesan-
sinėmis ir barokinėmis frezomis, 
Romeo pirmoje dalyje vilki juodą 
švarką su ant nugaros matomais 
sidabrinių sparnų motyvais, o an-
trame veiksme pasirodo su marga 
pižama, kurios koloritas ir piešinys 
šiek tiek primena DiCaprio havajie-
tiškus marškinius populiariajame 
filme. Auklė apvilkta plačkelnėmis, 
ir šiam sprendimui taip pat stinga 
estetinės bei prasminės argumenta-
cijos. Merkucijus pirmame veiksme 
pasirodo su šortais, iš pilkos mi-
nios jį išskiria spalvinga liemenės 
nugara, o antrame veiksme jo ap-
daras itin ekstravagantiškas: auk-
siniai batai, baltos trumpos kelnės, 
virš kurių – baltais drugeliais mar-
ginta peršviečiamo tiulio suknelė ir 
gelsvas švarkas. Sprendimas – lyg ir 
tinkantis nenustygstančio provo-
katoriaus paveikslui atskleisti, bet 
vis dėlto neskoningas ir perteklinis 
savo dirbtiniu išmoningumu. Džul-
jetos drabužiai puošnūs, gražių, 
baletui ypač tinkamų siluetų, pir-
mame veiksme derinamos mėlyna 
ir žalia spalvos, antrajame – smul-
kių raudonų gėlių ir drugelių raš-
tai, keliantys asociacijas su Sandro 
Botticelli „Pavasario“ plevenančiais 
audiniais. 

Nemažai vietos skiriama ir 
vaizdo projekcijoms, kurių auto-
rius – Linartas Urniežis. Pirmame 
veiksme jos saikingos (skambant 
uvertiūrai ant uždangos vienas 
paskui kitą sušvinta nespalvoti ar-
tistų veidai, suasmenindami pasa-
kojamą istoriją), o antrajame tampa 
gana agresyvios ir konkuruoja su 
choreografija. Ir vaizdinių parin-
kimas stokoja logikos – sunku 
suvokti, kodėl slaptos jungtuvės 
vyksta Michelangelo „Paskutinio 
teismo“ fone, nors tarytum aišku, 
kodėl iš pradžių nespalvotas vaiz-
das Romeo ir Džuljetai susituokus 

sušvinta ryškiomis manieristinėmis 
spalvomis. Merkucijaus ir Tebaldo 
žūtį lydi nerimastingas pilkšvas 
lapų mirgėjimas, svarbiausiomis 
akimirkomis nusidažantis raudonai, 
skęstančių ir burbulus leidžiančių 
protagonistų milžiniški veidai visiš-
kai užgožia smulkias šokėjų figūrė-
les, o tikros Džuljetos nerimastinga 
kelionė į vienuolyną gauti išganin-
gųjų migdomųjų beveik neturi ga-
limybių laimėti prieš sulėtintą šios 
scenos kino versiją.

Klaipėdos baleto trupė šiandien 
stipri ir pasirengusi nemažiems kū-
rybiniams iššūkiams, artistai pui-
kiai susidorojo su choreografinėmis 
užduotimis, šoko darniai, per visą 
spektaklį kūrė tolygų, įtraukiantį 
energijos lauką. Pagrindinius 
vaidmenis atliekantys šokėjai vei-
kiausiai stengėsi paisyti choreografo 
nurodymų ir kurti tokius charakte-
rius, kurie, jo manymu, turėjo su-
teikti naujų bruožų daugybę kartų 
teatro scenoje ir kino ekrane įkūny-
tiems veikėjams, nors jų traktuotėje 
liko nemažai ir tipinių savybių: Ka-
pulečių (Olga Konošenko ir Man-
tas Černeckas) valdingumas, Mer-
kucijaus (Mykhailo Mordasovas) 
šmaikštumas, Tebaldo (Arshakas 
Gyozalyanas) arogancija, Auklės 
(Daria Verovka) meilė Džuljetai ir 
komiški, kartais groteskiški elgse-
nos niuansai. Pagrindiniai herojai 
Džuljeta (Oleksandra Borodina) ir 
Romeo (Romanas Semenenko) – pa-
trauklūs jaunatvišku maksima-
lizmu, netausoja fizinių jėgų ir 
jausmų, yra techniškai pajėgūs juos 
perteikti tiek plastiniu, tiek artisti-
niu požiūriu, todėl įtikina savo per-
sonažų autentiškumu. 

Spektaklio muzikos vadovas ir 
dirigentas Robertas Šervenikas, tu-
rėjęs daug progų susitikti su šio ba-
leto partitūra, drauge su Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro orkes-
tru įtaigiai perteikė jausminius mu-
zikos kontrastus ir padėjo artistams 
kurti savo personažus, o žiūrovams – 
patikėti po kryžiais sukniubusios 
meilės nemirtingumu.

ir Džuljeta bei ponai Kapulečiai, 
laisvai pasikartojančiomis judesių 
kombinacijomis kurdami kiekvie-
nas savo meilės istoriją. 

Antrame veiksme konspektyviai 
pasakojama likusi istorijos dalis: 
slaptos tuoktuvės, Merkucijaus ir 
Tebaldo žūtis, Džuljetos neviltis, 
vaistų dozė ir tragiškas finalas. Įdo-
mus Merkucijaus ir Tebaldo aprau-
dojimo kontrastas – Merkucijaus 
gedi Romeo ir Auklė, Tebaldo – vi-
sas Kapulečių klanas su dramatiška 
ponia Kapuleti priešakyje, jų gedu-
las pabrėžiamas ne tik plakatiškais 
gestais, bet ir sutartiniu klyksmu. 
Džuljetos užmigimą lydi nukrin-
tančios baltos draperijos, su kurio-
mis kartu sukniumba ir visi scenoje 
esantys šokėjai. 

Kone svarbiausiu vaizdiniu spek-
taklio komponentu ir tampa kry-
žiai neoniniais kraštais, kurie tai lei-
džiasi, tai kyla grupėmis ir po vieną, 
nepalikdami jokių vilčių Romeo ir 
Džuljetos laimei. Ypač perkrautas 
spektaklio finalas, kur šalia nuo 
pat antro veiksmo pradžios kabo-
jusių trijų gremėzdiškų šviestuvų 
(jų blyksinčios šviesos laikui atėjus 
tarytum iliustruoja herojų mirtį) 
vėl nuleidžiami neoniniai kryžiai, 
todėl herojų tragedija tampa dekla-
ratyviu šou ir netenka tų jaudinan-
čių jausminių pustonių, kurie taip 
talentingai skamba Prokofjevo mu-
zikoje ir kuriuos įsijautę perteikia 
baleto solistai.  

Dailininkė įdėjo daug pastangų 
kurdama kostiumus, kurie byloja, 

Scena iš baleto „Romeo ir Džuljeta“

 Oleksandra Borodina balete „Romeo ir Džuljeta“

M. Alek sos  n uotr aukos
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F o t o g r a f i j a

Karolina Rimkutė

Naujoji MO muziejaus paroda 
„Permainų šventė“ tikrai džiugina 
eksponuojama fotografijų kolek-
cija. Pirmoje parodos dalyje „Gy-
venimo ritualai“ galima išvysti 
Lietuvos fotografijos klasikų Algi-
manto Kunčiaus, Aleksandro Maci-
jausko, Romualdo Požerskio ir kitų 
fotografijas, taip pat paanalizuoti 
asmeninių santykių instituciona-
lizavimo problematiką per Laisvy-
dės Šalčiūtės, Vilmos Samulionytės, 
Aušros Griškonytės-Volungės, Mil-
dos Zabarauskaitės ir Roberto Nar-
kaus kūrinius. Dalyje „Tvarkos cho-
reografija“ lengva susipainioti tarp 
Vytauto Augustino Jaunalietuvių 
sąskrydžio ir visai kito laikotarpio 
Irenos Giedraitienės Tautų sparta-
kiados fotografijų, kurioms savo ža-
luma kontrastuoja įtraukiantys In-
drės Šerpetytės praeities-dabarties 
fotokoliažai. Sulig Ugniaus Gelgu-
dos didžiule „Žalgirio“ instaliacija 
atsiveria ir trečioji parodos dalis: hi-
piai, roko maršai, kaimiečiai, me-
talistai, pankai ir queer persiren-
gėliai. Šis tekstas yra apie parodos 
trečiąją dalį „Linksmas maištas“, o 
tiksliau – subkultūros reprezenta-
vimą parodoje. 

Pamačius pažįstamų pankų at-
vaizdus apėmė ir juokas, bet ir ne-
malonus, tarytum svetimos gėdos 
(angl. cringe) jausmas. Nors foto-
grafijos, filmuota medžiaga priminė 
mano ir mano draugų praeities „aš“ 
versijas (kuo jau nebesame), nuo-
traukos veikia sentimentaliai. Gal-
būt buvo nejauku todėl, kad jos at-
sirado meno muziejaus aplinkoje, 
o dar fone skambant antropologės 
darytam interviu?

XXI a. autonomiškų subkultūrų 
tyrinėtojai vis susiduria su tokia 
problema – įtampa tarp akade-
miko (žmogaus iš išorės) ir daly-
vio (žmogaus iš vidaus) pozicijų. 
Etnologijos, kultūros antropologi-
jos tyrimų tradicija gana ilgai lai-
kėsi požiūrio, kad tyrinėtojas pri-
valo būti visiškai nešališkas ir todėl 
turi į tiriamą objektą žiūrėti iš toli, 
vaizduoti kaip abstraktų kitą. Ta-
čiau tokiu atveju subkultūra tampa 
dar vienu studijų objektu, kurio ty-
rėjai dažniausiai turi ribotas žinias 
apie tiriamą subkultūrą, o tyrimas 
panašėja į turistinį apsilankymą, o 
ne į aktyvų dalyvavimą, tuomet re-
miamasi užburtu dominuojančio 
naratyvo ratu, kas reiškia ir ribotas 
teorijas apie (sub)kultūrą. Kadangi 
subkultūrinė bendruomenė daž-
niausiai yra sąlyginai uždara, turi 
tam tikrus komunikacijos kodus ir 
yra jautri ryšiui su dominuojančia 
kultūra, išorinis tyrinėtojas atsidu-
ria sudėtingoje situacijoje, kurioje 
sunku ne tik užmegzti ryšį su sub-
kultūros dalyviais, bet ir stebėti vei-
klas, kurios nėra atliekamos stebint 
žmogui iš išorės. Žmogui iš vidaus 

Subkultūra kaip eksponatas
Paroda „Permainų šventė“ MO muziejuje

tokie akademiniai tyrimai dažnai 
atrodo svetimi, kadangi nepavyksta 
visiškai išvengti redukcionistinių 
dichotomijų ir apibendrinimų. Iš to 
atsiranda tokie nesusipratimai kaip 
kultūros antropologės Egidijos Ra-
manauskaitės „Oi!“ muzikos žanro 
apibūdinimas: „Tekstams nesvetimi 
nacionalistiniai siužetai.“ Nemažai 
pankų ir skinheadų aktyviai pasi-
ginčytų, kad šis iš esmės proleta-
riškas žanras yra vienas populia-
resnių antifa tematikos muzikos 
žanrų Lietuvoje, tačiau šypsnį ke-
lia ir tai, kad dalyviui visai nesunku 
įsivaizduoti, kaip tokia išvada galėjo 
atsirasti.

Dar vienas iššūkis tyrėjui iš išorės 
yra subkultūros nenoras saviidentifi-
kuotis. Muziejaus suvenyrų parduo-
tuvėlėje šalia parodos katalogo siū-
loma įsigyti ir Tomo Pabedinsko bei 
Rasos Pranskevičiūtės knygą „Sub-
kultūra“. Joje rašoma, kad projekto 
tikslas – „įvairių Lietuvos subkultū-
rinių grupių, jų atstovų bei indivi-
dualių alternatyvios pasaulėžiūros 
asmenų sociokultūrinės tapatybės 
reprezentacija viešojoje erdvėje pa-
sitelkiant fotografiją ir antropolo-
giją“. Pavarčius albumą, galima iš-
vysti portretus asmenų, kurie save 
priskiria army 777, metalistų, gotų, 
baikerių subkultūroms ir jas repre-
zentuoja. Tačiau kai ieškome pankų, 
tiesioginio, sąmoningo reprezenta-
vimo nėra: vienas asmuo kadaise 
laikė save „punk judėjimo nariu“, 
kitas sako, kad „apibrėžimai riboja“, 
muzikos grupė prasitaria apie punk 
žanrą savo kūryboje, tačiau nelaiko 
savęs subkultūros atstovais. Visgi 
kitiems judėjimo dalyviams keli 
šių žmonių yra puikiai pažįstami, 
kadangi aktyviai dalyvavo (ar da-
lyvauja) pogrindyje.

Tai puikiai iliustruoja pankų vei-
kimą prieš reprezentacijos režimus ir 
šiek tiek primena queer ir LGBT kaip 
politinių judėjimų skirtį – teoretikas 
Tomaszas Sikora teigia, kad, socio-
politine prasme, „reprezentacinė 
padėtis yra pripažinimo politika, 
politika, kuri reikalauja socialinio 
matomumo ir pripažinimo. Para-
doksaliai, ji reikalauja skirtingumo 
pripažinimo, trindama skirtin-
gumą.“ Taigi, kaip ir queer, pankai 
nenori reprezentuotis ir asimiliuo-
tis, todėl veikia už reprezentacinio 
režimo ribų. Žinoma, yra tam ti-
kros estetinės tendencijos, ženklai, 
kurie padeda atpažinti vienas kitą 
ir burti bendruomenę, bet santy-
kyje su išore juos vertėtų suprasti 
kaip reprezentacinės sistemos blo-
kavimą – buvimas kitu yra pasi-
telkiamas reprezentaciniams reži-
mams trikdyti. Tačiau šių estetinių 
ženklų perteikimas, atvaizdavimas 
siekiant reprezentuoti pavirsta simu-
liakru, nevykusiu originalo atvaizdu. 
Veikimas už reprezentacinio režimo 
ribų taip pat saugo nuo greito koop-
tavimo (parinkimo) į dominuojan-
čią kultūrą, apie pastarąją problemą 

užsimena ir Pabedinskas: „Subkul-
tūra būna originali tol, kol masinė 
gamyba nepasisavina ir nepradeda 
tiražuoti jos avangardistinių idėjų.“ 

Vis dėlto parodos kataloge foto-
menininkas džiaugiasi queer kultū-
ros populiarėjimu dominuojančioje 
kultūroje: „Persirenginėjimo (angl. 
drag) vakarėlių karnavališkumas, 
išryškėjęs visuomenės pakraščiuose, 
šiandien tampa populiariosios kul-
tūros dalimi ir visuomenėje įtvir-
tina performatyvaus, kultūriškai 
ir socialiai sąlygojamo lytiškumo 
sampratą.“ Būtent apie queer kul-
tūros, o ypač vakarėlių apropriaciją 
į heteronormatyvią, dominuojan-
čią kultūrą, kuri pasireiškia cislyčių 
heteronormatyvių asmenų įsibro-
vimu į queer vakarėlius, diskuta-
vome „Black Rose. Black Carna-
tion“ Baltijos LGBT menininkų ir 
aktyvistų tinklo susitikime rugsėjo 
pradžioje. Liūdnai juokavome, kad, 
susižavėję queer vakarėliais, hete-
ronormatyvūs žmonės jau neretai 
užima pusę auditorijos dalyvių ir 
tokiu būdu LGBT asmenis išstumia 
iš jų pačių kurtų saugių erdvių. Kai 
queer asmenys vis dar neturi lygių 
teisių, patiria diskriminaciją ir už-
gauliojimus kasdieniame gyvenime, 
heteronormatyvūs ir saugūs asme-
nys švenčia įvairovės karnavalą. 
Švęsti yra linksma, bet kur dėtis ir 
taip pakraščiuose vis dar gyvenan-
tiems queer žmonėms?

Kalbant apie erdves, iš kurių iš-
stumiamos bendruomenės, miesto 
antropologė Jekaterina Lavrinec 
parodos kataloge aprašo naujojo 
oficialumo Lietuvos viešose erdvėse 
bangą. Komercinė kultūra, pasak 
jos, išplinta „į viešąsias miesto er-
dves, jas pajungiant konkretiems 
vartojimo scenarijams ir netiesio-
giai išprašant anksčiau tose vietose 
gyvavusią nekomercinę veiklą“. To-
kiu būdu iš miesto išgyvendinami 
autentiški ir neformalūs miesto 
patyrimai, o erdvės lieka pustuštės, 

atliekančios tik vartojimo ir repre-
zentacinę funkcijas. Panašiai galima 
pažvelgti ir į Ramanauskaitės mi-
nimą subkultūrų užsidarymą į savo 
pačių kuriamą išskirtinę kultūrinę 
terpę – tai yra ne tik erdvės sukūri-
mas trūkstamiems patyrimams, bet 
sykiu ir užsidarymas nuo subkultūrą 
praryti siekiančios dominuojančios 
neoliberalios kultūros. Tačiau vis 
dėlto tai yra neišvengiama – kaip 
apibendrina sociologė Lauren A. 
Alfrey, autentiškumo paieškos daž-
niausiai nuveda į masinę gentrifika-
ciją ir naujas vartojimo erdves. 

Dominuojanti kultūra perima 
subkultūrų stiliaus idėjas ir pro-
dukuoja jai naudingus simuliakrus, 
nukenksmindama pirmines, kontr-
kultūrines prasmes. Net ir parodoje 
minimas vienas svarbiausių pankų 
subkultūros aspektų – „pasidaryk 
pats“ principas (angl. d.i.y. – do it 
yourself) – yra sėkmingai kooptuo-
jamas atvirkščiam tikslui, t.y. varto-
tojiškumui skatinti. Žinoma, galima 
į tai pažvelgti panašiai, kaip Pabe-
dinskas pažvelgė į queer kultūros 
apropriaciją: didesnė visuomenės 
dalis susipažįsta su d.i.y. principu, 
imasi patys gamintis kokius nors 
daiktus, tačiau taip pat d.i.y. tapo 
prekės ženklo dalimi – „Ikea“ siūlo 
nusipirkti naują baldą ir susirinkti 
jį pačiam, „Raudonų plytų“ alaus 
darykla apsimeta mikrodarykla, 
tinklinių parduotuvių lentynose 
stovi alus pavadinimu „Punk“, 

„Anarkist“ ir t.t. Visai neseniai Va-
karuose d.i.y. akronimą pradėjo 
keisti „pasidarykit drauge“ (angl. 
d.i.t. – do it together) akronimas, 
tačiau ir šį greitai pasigavo užsie-
nio įmonės-milžinės, pavyzdžiui, 
korporacija „FedEx“. Gana aišku, 
kodėl gali būti nenorima tapa-
tintis su subkultūros sąvoka – ji 
transformavosi į komercializuotą 
priimtino maišto formą, t.y. var-
totojiško pagrindo subjektų seriją, 
įskaitant iš anksto sufabrikuojamus 

alternatyvius vizualinius įvaizdžius. 
Taip pat atsisakymas saviidentifi-
kuotis performatyviai trikdo to-
lesnius mėginimus įvardinti ir 
aproprijuoti naujus subkultūros 
bruožus. Tačiau žvelgiant į queer ir 
pankų kultūros pateikimą tiek paro-
doje, tiek jos kataloge iškyla klausi-
mas – kiek kito reprezentacija per 
redukuojantį žvilgsnį prisideda prie 
kooptacijos į populiariąją kultūrą?

Parodos katalogo pratarmėje už-
stringa žaismingas požiūris į tapaty-
bes. Ten rašoma, kad „pakeitę išvaizdą 
ir elgseną, galime įgyti naują – šven-
tės dalyvių – identitetą: tapti nuo-
taka, politinio protesto dalyve, o 
gal metalistų vakarėlyje siaučian-
čia muzikos grupės fane“. Žinoma, 
šio teiginio nereikėtų priimti rimtai, 
apsivilkęs nuotakos kostiumą – baltą 
suknelę – nebūtinai tapsi tikra nuo-
taka, veikiau ją padraginsi, tačiau 
norint draginti aktyvistą ar subkul-
tūros dalyvį realaus kostiumo nėra, 
tai yra tų žmonių kasdienybė. Vadi-
nasi, tapatybės kostiumas kuriamas 
iš tuo metu suformuotų stereotipų 
apie žmonių grupę (įdomu ir tai, 
kad standartiniai „Fridays For Fu-
ture“ protesto veiksmai pristatomi 
šventės kontekste). Nors filosofas 
Gintautas Mažeikis parodos ka-
taloge aiškiai išsako poziciją, kad 
subkultūros nederėtų lyginti su kar-
navalu, visgi parodoje jaučiamas 
džiūgavimas subkultūros šventiniu 
karnavališkumu. Tačiau pankams ir 
metalistams tai yra ne laikinai iš-
vaduojanti nuo kasdienybės šventė, 
o bendruomeniškai patiriama kas-
dienybė. Pasibaigus koncertui jie 
lieka tokie patys ir tik kartais kai 
kurie pasislepia ir apsivelka „nor-
malaus“ kostiumą, su kuriuo gali 
dalyvauti neišvengiamuose nor-
matyvios aplinkos procesuose. 
Taigi, nors subkultūros egzistuoja 
kaip pasipriešinimas, parodoje jos 
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K u l t ū r a

eksponatai yra būtent tie, kurių 
daugelį tyrė Gimbutienė. Tai kaip 
tik ir padaro šią Lietuvoje iki šiol tik 
knygose pasakotą istoriją apčiuo-
piamą ir akivaizdžią. Parodos archi-
tektė Ieva Cicėnaitė pasakojo apie 
parodos dalių spalvines reikšmes. 
Pirmoji parodai skirta salė šildo 
molio arba ochros raudoniu, kuria 
jaukią atmosferą, kurios apogėjus 
justi pagal istorinius pavyzdžius 
kurtoje trobelėje, ir pasakoja apie 
Senosios Europos klestėjimo laikus, 
kai įkapėse nėra ginklų, o regima 
išplėtota prekyba, 7000–6000 metų 
senumo indai įmantrūs, puošti 
vaisingumo simboliais, sudėtingų 
formų. Daugybė skulptūrėlių, kad 
ir kas jos būtų (žaislai, adoravimo 
objektai ar kitas funkcijas menan-
tys artefaktai) byloja apie rafinuotą 
klestėjimo laikotarpį, turtingą kul-
tūrą, kurioje moters svarba labai 
vertinta: „Ši visuomenė savo gyve-
nimą grindė moteriškų dievybių 
kultu ir čia vyravo Deivės religija.“

Antroji salė atšiauri, lyg vėjų per-
pučiama, čia dominuoja dangaus 
mėlyna. Joje pasakojama apie prieš 
6000 metų išplitusią Kurganų nebe 
sėslią, o klajoklių kultūrą, kurių pil-
kapiuose matyti, koks svarbus yra 
ginklas ir patriarchalinės tradicijos, 
visai kitoks pasaulio tvarkos supra-
timas. Šioje dalyje rodomi indai kur 
kas atšiauresni, paprastesni, gyve-
namoji aplinka ir instrumentai pa-
sakoja visai kitas, išgyvenimo, ko-
vos, vartojimo istorijas. 

Gabrielei Gudaitienei jaučiuosi 
dėkinga už trečiosios – šviesiosios 
salės pasakojimą apie Mariją Gim-
butienę kaip asmenį. Teksto kiekis 
ekspozicijoje nugąsdino, tačiau pui-
kus stilius ir gebėjimas vaizdingais 
akcentais nubrėžti įspūdingo Mari-
jos gyvenimo viziją skepsį išsklaidė. 
Galbūt net neperskaičius visko ga-
lima susikurti įspūdį apie laisvą, 
ryžtingą asmenybę. Gudaitienė 
rašydama apie asmeninį moksli-
ninkės gyvenimą tarsi žvelgia iš tos 
pačios perspektyvos kaip jos herojė, 
todėl išvengia žiniasklaidoje pasitai-
kančių moters vaidmens vertinimo 
iš patriarchalinės perspektyvos kli-
šių. Marija spindi kaip mokslui ir 
kūrybai atsidėjusi, talentinga ir 
ryški profesionalė, o juk standartiš-
kai daugelis daug pasiekusių kūrėjų 
vis dar pristatomos kaip „vieniša 
motina, kuriai vedybinis gyveni-
mas taip ir nebesusiklostė“. Man 
atrodo, kad tai yra labai svarbi ir 
visai ne smulkmena, kad šios parodos 
balsas, Gudaitienės surašytas, toks 
adekvatus. 

Kadangi Marijos Gimbutienės is-
torija yra absoliučiai išskirtinė, pa-
sakojimas apie jos pasiekimus, cha-
rakterį, pavyzdžiui, pomėgį greitai 
vairuoti ar susikėlus kojas auto-
mobilyje skaityti laikraščius, kuria 
svaiginantį jos pačios mitą. Mitą, 
kuris įkvepia, kuris tampa stipriu 
vaizduotės varikliu. Paroda „Dei-
vės ir kariai“ išryškina Gimbutienės 
kaip mokslininkės svarbą, parodo 

Daugiau jokių „bet“
Atkelta iš  1  psl .

tai, ką ji gebėjo regėti savo vaiz-
duotėje. Nors minima, mažiau pa-
sakojama apie tai, kokį milžinišką 
poveikį ji ir jos atradimai turėjo 
platesnei kultūrai ir vizualiesiems 
menams. Tai didelė ir atskira, ne-
paprastai įdomi tema. O kad mo-
terys mokslininkės, aktyvistės, fe-
ministės, menininkės energingiau 
sureagavo į Gimbutienės įžvalgas, 
nėra nieko keista, nes pasakojimą 
apie tai, kad moteris vertinant ne-
išvengiamai ištinka klestėjimas, 

tarytum susiaurinamos iki maiš-
tingo stiliaus spektaklio. Socialiniai 
ir kultūriniai jų veiksmai konden-
suojami į signifikacijos procesus – 
dominuojančiai kultūrai subkultū-
ros stilius tampa švente ir savotiška 
karikatūra, tačiau nenormatyvioms 
bendruomenėms tai yra performa-
tyvaus priešinimosi ir kasdienės sa-
viraiškos forma.

Vis dėlto fotografų žvilgsnį šioje 
parodoje vargiai galima pavadinti 
išoriniu. Kaip teigia Mažeikis, „pro-
letariškos komunos įkvėpė meni-
ninkus: futuristus, dadaistus, pro-
letkulto judėjimą, o galiausiai 
įvairiaspalves hardcore metalistų ir 
pankų atmainas“, tačiau pastarosios 
taip pat įžengė į meno lauką. Pankų, 
metalistų, queer kultūros ne tik 
įkvepia meną, šių bendruomenių 
dalyviai dažnai patys yra meninin-
kai. Kad ir parodos dalyviai Ugnius 
Gelguda, Gytis Skudžinskas, Darius 
Jurevičius patys dalyvavo (ar daly-
vauja) pogrindyje, Visvaldas Mor-
kevičius apsilanko koncertuose ne 
tik pafotografuoti, Laima Stasiulio-
nytė nuolat sukiojasi queer vakarė-
liuose – jie taip pat yra šių (sub)
kultūrų dalyviai. Ir Romualdas 
Požerskis – neformalas, o Aušros 

Griškonytės-Volungės ciklas „Kek-
šės“ pulsuoja panašiu į Nan Gol-
din nuoširdumu neobjektifikuojant 
kito. Šių fotografų žvilgsnius būtų 
sunku pavadinti tradiciniu etno-
grafo žvilgsniu. Net ir Morkevi-
čiaus fotografija, kurioje užfiksuo-
tas fragmentas erdvės, kurią, kaip 
daugelį skvotų ar kitų subkultūri-
nių erdvių visoje Europoje, vietinė 

bendruomenė draudžia fotogra-
fuoti, iš pradžių kelia susirūpinimą, 
kurį pakeičia šypsnys išvydus ciklo 
pavadinimą – „Viešos paslaptys“.

Taigi fotografijose nejuntamas 
etnografiškas žvilgsnis į kitą, vei-
kiau priešingai – matyti, kad foto-
grafas kažkiek „savas“, jo žvilgsnyje 
būti yra jauku, prie šio jausmo kai 
kur prisideda ir mėgėjiška estetika, 

kuri galbūt taip pat atsirado orga-
niškai, ne tik fotografuojant, bet ir 
dalyvaujant. Tačiau parodos siū-
loma perspektyva veikia egzotizuo-
jančiai. Nors koncertai, festivaliai ir 
vakarėliai puikiai sutampa su šven-
tės tema, šalia pateikti sociologų 
interviu bei subkultūrinių tapaty-
bių karnavališkumo pabrėžimas 
parodos leidinyje sukuria minėtą 

įmanoma išgyventi cikliškai, atpa-
žinti kasdienybėje, nesupriešinant 
lyčių, o pripažįstant jų svarbą.

Ši vien jau eksponatų rinkiniu 
unikali ir puikiai instaliuota paroda 
veiks tik pusę metų, todėl verčiau 
jos lankymo neatidėti. Po to liks 
vertingas dvikalbis parodos kata-
logas „Europos ištakos: deivės ir 
kariai“, tačiau kad ir koks geras 
būtų leidinys, jį vartant nebėgioja 
šiurpuliukai kaip stovint prie kelių 
tūkstančių metų senumo dirbinių. 

Mėginau iškvosti ir muziejaus va-
dovę, ir parodos architektę, kuris 
iš rodomų objektų yra tas „šventa-
sis gralis“, bet buvau patikinta, kad 
praktiškai visi. Manau, paroda Ma-
rijai būtų labai patikusi.

Paroda veikia iki 2022 m. kovo 13 d.
Istorijų namai (T. Kosciuškos g. 3, Vilnius) 
dirba antradienį–penktadienį 10–20 val., 
šeštadienį–sekmadienį 12–18 val.

redukuotą vaizdinį, simuliakrą. 
Be abejonės, reikia dokumentuoti 
ir archyvuoti šiuos reiškinius, ro-
dyti archyvus, tačiau vertėtų turėti 
mintyje, kad muziejai savo neišven-
giamumu tam tikra prasme mono-
polizuoja matomumo laukus – turi 
galios poziciją, ką ir kokiame kon-
tekste pamatome. Greičiausiai su-
žaidžia ir antivartotojiškos kultū-
ros reprezentavimas komercinėje 
meno institucijoje, pritraukiančioje 
nemažai įprastai menu nesidomin-
čių visuomenės narių per komercia-
lizaciją – poprenginius, kojinaites 
bei kitus specialiai muziejaus par-
duotuvei kurtus aksesuarus ir pan. 
Tokia subkultūros kaip eksponato 
aplinka įsitraukia į subkultūrų feti-
šizavimo, pavertimo preke procesą, 
nes eksponatas čia visuomet kartu 
suvokiamas kaip neparduodama 
prekė. Beje, uždraustoji fotografija 
jau tapo muziejaus nuosavybe. 

Ir vis dėlto prisidėjimu prie ko-
optacijos procesų šios parodos kal-
tinti tikriausiai nederėtų, kadangi 
visi čia rodomi subkultūriniai vaiz-
diniai jau yra kooptuoti į dominuo-
jančią kultūrą. Galbūt jiems ir be-
lieka tik archyvai ir muziejai.

Paroda veikia iki 2022 m. vasario 27 d.

Ekspozicijos fragmentas R. Šeškaičio  n uotr .

Marijos Gimbutienės automobilis S . Sa mson o n uotr.

Atkelta iš  8  psl .
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F o t o g r a f i j a

Agnė Narušytė

Dvi fotografijos parodos atrodo ne-
susijusios. Jas skiria ir geografija, ir 
istorija, ir autorių amžius bei pilie-
tybė. Parodos „Prospekto“ galerijoje 

„Buvimas / Susitikimas / Gedėjimas“ 
autorė Poline Harbali (g. 1988) yra 
jauna menininkė iš Kanados, tapusi 
Lietuvos fotomenininkų sąjungos 
organizuojamo tarptautinio kon-
kurso „reStart“ finalininke. Todėl 
jai suteikta galimybė surengti Vil-
niuje personalinę parodą, kurioje 
ji pasakoja apie savo hibridišką ta-
patybę ir mirusios močiutės sirės 
atmintį. Parodos Vilniaus fotogra-
fijos galerijoje „Lietuvos žydai grįžę 
iš nacių konclagerių“ autorius yra 
mums gerai pažįstamas Kęstutis 
Grigaliūnas (g. 1957), jau daugiau 
nei dešimtmetį dirbantis su Lietu-
vos ypatingojo archyvo bylomis ir 
iš ten rastų vaizdų darantis parodas, 
publikuojantis knygas. Kalbėti apie 
juos kartu, atrodytų, galima nebent 
todėl, kad nėra nei laiko, nei vietos 
atskiriems straipsniams. Ir nors tai 
tiesa, šias dvi laike persidengiančias 
parodas siejanti tapatybės-atmin-
ties-karo triada kuria intrigą, kuriai 
negalėjau atsispirti.

Tapatybė

„Esu ta odontologijos studentė 
Latakijoje, Sirijoje, 2017 m., esu 
ta baladi šokėja Rošelyje, Prancū-
zijoje, 2006 m., esu ta trijų vaikų 
mama Damaske, Sirijoje, 2020 m., 
esu ta imigrantė architektė Detroite 
1995 m., esu ta mergaitė savo pir-
mosios Komunijos apeigose Tu-
nise 1950-aisiais, esu ta parduotu-
vės darbuotoja Viši, Prancūzijoje, 
1970-aisiais, esu ta paauglė Marselio 
priemiestyje Prancūzijoje 2011 me-
tais.“ Šitaip Poline Harbali pristato 

„Buvimo“ dalyje eksponuojamas fo-
tografijas – buvimo visose tose vie-
tose, visais tais laikais įrodymus. 
Visose fotografijose – ji pati, tobu-
lai persikūnijusi į savo giminaičių 
vaidmenis ir gyvenimus kaip Cindy 
Sherman. Tik Harbali ne ištirpsta 
tose tapatybėse, bet susirenka jas 
visas kaip sudarančias jos DNR. Ji 
ir prancūzė, ir sirė, ir amerikietė, ir 
tunisietė, ir kanadietė, o kartu nėra 
nei ta, nei ta, nei ta. Jos kraujas vi-
sada sumaišytas. „Aš iš tikro nie-
kada iki galo nežinau, kas esu, tik 
neabejoju paveldėjusi jūsų siaubą 
ir grožį.“ Grožis matomas, siaubas 
mums žinomas iš žiniasklaidos, bet 
nejaučiamas. Sirijos pilietinio karo 
ištakos –  taikūs „Arabų pavasario“ 
protestai 2011 metais – jau yra kita 
epocha, buvusi prieš imigracijos 
krizę, pakursčiusią nemalonius po-
litinius procesus Europoje. Visose 
nuotraukose besišypsančios Poli-
nos veido bruožai primena, kad ji 
bet kada ir bet kur gali būti palai-
kyta neteisėta imigrante, nes atvy-
kėliai, „negrynakraujai“, Kiti ima ir 

Gėlės tetoms ir žydams
Dviejų fotografijos parodų pokalbis

užkliūva, vos tik kas nors nesiseka. 
Amžini krizių atpirkimo ožiai. 

Mūsų atpirkimo ožių atvaizdai 
eksponuojami Grigaliūno parodoje. 
Ekspozicijos sprendimas – mini-
malistinis. Tik vienodų kortelių 
eilės, o jose – portretai, daryti ta-
patybės dokumentui arba fotogra-
fuoti studijoje. Jų prireikė žydams 
grįžus iš koncentracijos stovyklų į 
Sovietų Sąjungą ir pereinant filtra-
cijos procedūrą. Jie buvo stebimi 
turbūt vien dėl to, kad išgyveno 
priešo stovykloje. Taigi jie pateko 
į naują priežiūros režimą, kurio 
prielaidas aiškina kuratorės Nata-
lijos Arlauskaitės anotacija. Vyrai 
ir moterys, seni, jauni, vidutinio 
amžiaus. Dažniausiai tamsiaplau-
kiai, veidai rimti. Dar atkreipiau 
dėmesį į moterų šukuosenas – į 
skiauterę sukelti plaukai ant vir-
šugalvio, aplink plaikstosi palaidi 
iki pečių. Karo ir pokario mada, 
privaloma filmuose apie tą laiką. 
O po portretais – biogramos. Jos 
itin lakoniškos – tik datos ir vietos. 
Dar paminėti tėvai, broliai, seserys, 
vaikai – dažniausiai žuvę. Išgyve-
nusiųjų gimimo vieta gali būti kur 
nors Lietuvoje, kartais kitoje šalyje, 
paskui – Vilniaus arba Kauno ge-
tas, tada – kuri nors koncentracijos 
stovykla, galiausiai – vėl adresas kur 
nors Lietuvoje, dažniausiai Vilniuje 
ar Kaune. Skaitydama stabteldavau 
ties paminėtomis gatvėmis mano 
kaimynystėje: Sodų, Šv. Stepono, 
Raugyklos, Pylimo. Kartais prieš, 
kartais po. Kodėl? Nes vieni žydai 
gyveno mano kasdien matomuose 
ir praeinamuose namuose prieš tai, 
kai buvo išvaryti vien dėl savo ne-
tinkamos tapatybės. O kiti juose gy-
veno galbūt man jau vaikštant tomis 
gatvėmis. Perskaičiusi gatvės pava-
dinimą, dar kartą – jau įdėmiau – 
žiūriu į veidą, tarsi mėginčiau pri-
siminti, gal kur tą žmogų mačiau. 
Tokių veidų mano vaikystėje tikrai 

buvo. Tada nė neįtariau jų išgyvento 
ir paveldėto siaubo.

Atmintis

Aišku, niekad nežinai, ar prisi-
minimas tikras, ar sugeneruotas 
dabarties įvykių – ir atrodo toks 
pats nepaneigiamai tikras. Psicho-
logams tokios atminties konfabulia-
cijos – jau seniai ištirtas reiškinys. 
Kai pirmą kartą apie tai perskai-
čiau Philipo Zimbardo ir Johno 
Boydo knygoje „Laiko paradoksas“ 
(2008), buvo sunku patikėti, kad 
ir man taip greičiausiai atsitinka. 
Savo smegenyse to neįmanoma pa-
tikrinti – jei kažką prisimenu buvus, 
tuomet matau ir įvykio „filmą“, ku-
rio nėra kam išsklaidyti. Fotogra-
fija – dar ne filmas, bet jos siūlomas 
individualaus veido tikrumas išju-
dinamas bežodžiu pasakojimu. Tos 
šukuosenos, akys, raukšlės, veidų 
formos, mimika, apykaklės, bliu-
zelių raštai – viskas po truputį su-
limpa į fizinius kūnus, užpildančius 
biogramų griaučius gyvenimo rau-
menimis ir krauju. Po parodos Ho-
lokaustą išgyvenusių žydų pavidalai 
užpildė mano atminties gatves kaip 
haliucinacija.

Poline Harbali prisimena savo 
močiutę sirę, tėvo mamą, kuri arabų 
kalba vadinama „teta“. Pagrindinė 

„Prospekto“ galerijos erdvė virsta 
tarsi rytietišku interjeru, nes ant 
sienų kabo arabiški audiniai, kili-
mai (jų nuotraukos), net supiltas 
kapas – vos užėjus tampa aišku, kad 
kažko gedima. Bet rytietiškus žen-
klus dengia gėlių fotografijų serija 
ir papildo iš Libano kilusios poe-
tės Emné Nasereddine eilėraščiai. 
Įžanginiame tekste Harbali paaiš-
kina, kad gėlių musulmonų laido-
tuvėse nebūna – tik maldos. Gėlės 
net gali būti draudžiamos. Bet ji 
nupirko Paryžiuje gyvenančiam tė-
vui gėlių puokštę ir ją fotografavo 
kiekvieną dieną prisiminimui, kol 

puokštė lėtai vyto. Šis paprastas 
veiksmas menininkei padeda susi-
kurti tapatybę, iškilusią „aukščiau 
kultūrų, tautų ar ritualų“, užmegzti 
ryšį su močiute, kurios daugelį 
metų nematė dėl karo. Fotografijų 
tamsoje blykčiojantys balti žiedai ir 
žali lapų „kardai“ iš pradžių, regis, 
nesikeičia. Laiką sustabdė gedėji-
mas – močiutė vis „neišeina“. Bet po 
kelių dienų augalų spalvos ima keis-
tis, kol lieka tik nubirusių žiedlapių 
krūvelė. Pasirinkdama rodyti gėles, 
o ne močiutės veidą, menininkė pa-
siekė tikslą – paroda tapo univer-
saliu įrankiu „Tetai atminti. Mūsų 
tetoms atminti“. Ir kartu ji sukūrė 
erdvę, kurioje tvyranti negalimybė 
atsisveikinti su mylimu žmogumi 
tampa kaltinimu karui, paverčian-
čiam tapatybes kliūtimi, o ne me-
džiaga kurti naujiems DNR.

Karas

„Nebuvau sutikus savo močiutės 
septynerius metus. Iš pradžių mus 
skyrė baimė, tada oficialūs doku-
mentai ir galiausiai – Septynerių 
metų karas. Tiesa, mes susitikome 
prieš kelias savaites 24 valandoms.“ 
Parodos dalyje „Susitikimas. Kaip 
aš myliu rudenį“ Poline pasakoja 
apie tą per trumpą susitikimą foto-
grafijomis. Bet įprastų įvykio nuo-
traukų – nei močiutės, nei pačios 
Polinos asmenukių – čia nėra. Tik 
tušti peizažai, augalai ir „Google“ 
žemėlapiai, kuriuos tyrinėdama 
ji mėgino įsivaizduoti pavojingą 

močiutės kelionę į Beiruto oro 
uostą, kuris netrukus buvo su-
sprogdintas. Taigi fizinių objektų 
neliko, o kai nėra fotografijų, susi-
tikimo patirtį išsaugo tik nepatiki-
moji atmintis. Ji galėjo visa tai su-
kurti – visai kaip vien per medijas 
pažįstamas karas atrodo netikras, 
sufabrikuotas, o jo pabėgėliai – irgi 
netikri, nelegalūs imigrantai. Ge-
riau jų nematyti. Gal jie yra, o gal 
ir nėra. Jie dingsta jūroje kaip Po-
linos nufotografuotame jūros pei-
zaže baigiantis išblėsti veidas – ne 
dokumentas, o tik „blunkanti švy-
tinčio veido idėja“.

N-toji Grigaliūno paroda iš Lie-
tuvos ypatingojo archyvo taip pat 
yra apie karą, kuris Lietuvai dar il-
gai nesibaigė. Lėtai, jau daugiau nei 
dešimtmetį, savo tyrimais, parodo-
mis ir knygomis slinkdamas metai 
po metų XX a. 5-uoju dešimtmečiu 
Grigaliūnas gaivina besitęsiančio 
karo atmintį, daro ją nepakeliamą 
ištikimiems jo projekto „Mirties 
dienoraščiai“ sekėjams. Buvo pir-
mosios okupacijos represuotųjų 
blokas, nacių okupacijos kasdieny-
bės fotografijos, pokaris, partizanai, 
dabar – Holokaustą išgyvenę ir su-
grįžę žydai. Tai turėtų būti optimis-
tinė tema, pamenu, per atidarymą 
sakė Arlauskaitė. Bet taip nėra, nes 
veidai portretuose tik pridengia dau-
gybę kartų didesnio žmonių skai-
čiaus – daugiau kaip 190 tūkstančių 
Lietuvos žydų – patirtą žiaurumą ir 
siaubą. 

Taigi abiejose parodose fotogra-
fijos pasitelkiamos kaip nuo seno 
įprastas ir savaime nieko nereiš-
kiantis tapatybės liudijimas. Opti-
mizmas ar siaubas priklauso nuo to, 
kokie kultūriniai DNR susipina į šį 
fotografavimo momentą ir į kokį 
kontekstą paskui tas atvaizdas pa-
tenka – į karo ar į karo atminties. 
Bet riba tarp tų kontekstų nėra sta-
bili – nevalingas dviejų parodų po-
kalbis palieka abejonę, ar tikrai tų 
istorijų pabaiga jau buvo. O šį ru-
denį minint Holokaustą, sugrįžusių 
Lietuvos žydų prarastiems artimie-
siems lėtai vysta Polinos Harbali 
močiutei fotografuotos gėlės.

Poline Harbali paroda veikia iki spa-
lio 2 d.

„Prospekto“ galerija (Gedimino pr. 43, 
Vilnius)
Kęstučio Grigaliūno paroda veikia iki 
spalio 16 d.
Vilniaus fotografijos galerija (Stiklių g. 4 / 
Didžioji g. 19, Vilnius)Poline Harbali parodos fragmentas V. Nomado n uotr aukos

Kęstučio Grigaliūno parodos fragmentas
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K i n a s

Živilė Pipinytė

Važiuodama į Gdynę žinojau, kad 
46-asis Lenkijos vaidybinių filmų 
festivalis liudys kartų kaitą, – net 
šeši pilnametražiai debiutai ir trys 
antrieji filmai atrinkti į pagrindinį 
festivalio konkursą. Buvo smalsu, 
kaip jauni režisieriai suvokia da-
barties problemas, bet, prisipažin-
siu, nesitikėjau, kad lenkų kūrėjai 
festivalyje taip atvirai pademons-
truos nesirengiantys taikstytis su 
valdančiųjų siekiu skaldyti tautą. 
Kai partija „Teisė ir teisingumas“ ar 
net šalies prezidentas oficialiai pa-
laiko homofobiją ir skatina priešiš-
kumą kitaip manantiems, o LGBT 
vadina ideologija, Gdynės „Auksi-
nius liūtus“ pelnė filmas, kurio he-
rojus – gėjus ir katalikas, o „Plati-
nos liūtai“ už gyvenimo nuopelnus 
įteikti vienai nuosekliausių valdan-
čiųjų politikos kritikių Agnieszkai 
Holland. Lenkų kinas visada žavėjo 
gebėjimu sakyti tiesą net sunkiau-
siais laikais ir nepriklausoma dvasia. 
Tuo žavi ir šiųmetė Gdynė.

„Auksiniais liūtais“ už geriausią 
filmą apdovanota Łukaszo Rondu-
dos ir Łukaszo Gutto drama „Visos 
mūsų baimės“ („Wszystkie nasze 
strachy“) stebina nuo pirmųjų kadrų, 
kai ekrane pasirodo Dawido Ogro-
dniko vaidinamas pagrindinis hero-
jus – kaime gyvenantis menininkas 
Danielis Rycharskis. Jis aistringai 
meldžiasi, vilki vaivorykštės juos-
telėmis papuoštą treningą (Danie-
lio močiutė tas juosteles vadina „el-
gebetais“), ant jo krūtinės tabaluoja 
kryžius, o rankose laikomo rožinio 
elementas yra „Xanax“ tabletės. Da-
nielis vairuoja motociklą, yra akty-
vus bendruomenės narys ir daly-
vauja mitinge, kuriuo kaimas nori 
atkreipti valdžios dėmesį į tai, kad 
šernai siaubia jų laukus. Danielis gy-
vena su močiute, bet ilgisi jį atstū-
musio tėvo. Tvarte jis kuria dailias 
vištides, kurios iškart keliauja į paro-
das. Danielis myli ir yra mylimas, 
nors jo mylimasis bijo prisipažinti, 
kad yra gėjus. Filmo pradžioje net 
pamaniau, kad tai jau pernelyg ide-
alu, bet gyvenimas greit sugriauna 
idiliją. Kai neiškentusi patyčių ir 
persekiojimo nusižudo Danielio 
globota lesbietė, jis nusprendžia pa-
kviesti kaimo bendruomenę į kry-
žiaus kelią. Danieliui atrodo, kad 
tai visiems gali būti būdas išpirkti, 
suvokti ir savo kaltę bei pabandyti 
susivienyti, atsisakyti priešiškumo 
LGBT žmonėms. Bet kaimas savo 
kaltės pripažinti nenori. Ir tada Da-
nielis ryžtasi rizikingam žingsniui: 
nukerta medį, ant kurio pasikorė 
mergina, ir daro iš jo kryžių. Atsi-
dūręs parodoje Varšuvoje, kryžius 
žadina kontroversijas. Danielis jį iš-
neša iš galerijos, kad miesto gatvė-
mis nueitų savo kryžiaus kelią.

Tiesos apie praeitį ir dabartį nerimas
46-ojo Lenkijos vaidybinių filmų festivalio Gdynėje laureatai

Spaudos konferencijoje Ogrodniko 
nebuvo, bet buvo tikrasis Danielis 
Rycharskis. Jis daro didelį įspūdį – 
iškart pajunti nepalaužiamą dva-
sią. „Visos mūsų baimės“ – trečiasis 
Łukaszo Rondudos filmas, 2018 m. 

„Kino pavasaris“ rodė jo filmą „Mei-
lės širdis“, kurio herojai – taip pat 
du šiuolaikiniai lenkų menininkai. 
Ronduda neslepia, kad pirmiausia 
yra kuratorius, tad jo filmai – visada 
ties meno ir kino riba. Šio išeities 
taškas jam buvo Rycharskio kū-
ryba, bet tai ir filmas apie jį patį, 
apie nerimą keliančius reiškinius 
(sociologiniai tyrimai rodo, kad 70 
procentų Lenkijos homoseksualių 
paauglių patiria depresiją), apie tai, 
ką aktorius Jacekas Poniedziałekas 
pavadino „suvalstybinta homofo-
bija“, o Danielio tėvą suvaidinęs 
Andrzejus Chyra įvardijo sakyda-
mas, kad panieka žmogui yra na-
cionalinis bruožas. Beje, didžioji 

„Visų mūsų baimių“ dalis filmuota 
lietuviškame Punsko kaime, kurio 
bendruomenė, pasak kūrėjų, gerai 
supranta, ką reiškia būti mažuma.

„Sidabriniais liūtais“ apdovanotas 
Jano P. Matuszyńskio filmas „Kad 
nebūtų įkalčių“ („Żeby nie było 
śladów“). Jis sukurtas pagal doku-
mentinę Cezary Łazarewicziaus 
knygą, pasakojančią apie 1983-iai-
siais Lenkiją sukrėtusį Grzegorzo 
Przemyko nužudymą. Jis buvo 
opozicijos veikėjos, poetės Barba-
ros Sadowskos sūnus. Sulaikytas ir 
sunkiai sumuštas milicininkų, vai-
kinas mirė. Kai paskui Przemyko 
karstą į Varšuvos gatves išėjo per 
20 tūkstančių žmonių, valdžia nu-
sprendė sukompromituoti miru-
sįjį ir jo motiną: prasidėjo speciali 
operacija „Junior“. Tai sudėtingas, 
ilgas, realių ir išgalvotų personažų 
prigrūstas filmas, savotiška faktų ir 
fikcijos kompiliacija. Turint ome-
nyje, kad Przemyko nužudymas 
tapo trauma, kuri formavo 9-ojo 
dešimtmečio jaunuolių kartą, „Kad 
nebūtų įkalčių“ jau savaime svarbus 
filmas. Matuszyńskiui, kurio debiu-
tinio filmo „Paskutinė šeima“ he-
rojai taip pat buvo realūs žmonės, 
šįkart svarbiau buvo perteikti vals-
tybės sistemos mechanizmą, kuris 
nuosekliai žlugdo, naikina, žemina, 

verčia išduoti pačius artimiausius 
žmones. Įsimena net menkiausias 
antrojo plano personažas, o pasako-
jama istorija savaip universali, juk 
policijos nuovadose visame pasau-
lyje nuolat žalojami ir žūsta žmonės.

Už drąsią formą ir turinį prizu 
„Auksinis nagas“ apdovanotas JAV 
gyvenančio ir kuriančio Filipo 
Jano Rymszos filmas „Uodų šalis“ 
(„Mosquito State“) man pasirodė iš 
tų kūrinių, kuriuos pamačiusi kons-
tatuoju, kad tai formos pergalė prieš 
turinį. „Uodų šalies“ turinys mini-
malus: filmo herojus genialus Vols-
trito analitikas, įkąstas uodo, vis la-
biau panyra į beprotybę, kuri yra 
prie 2008-ųjų finansinės krizės ir 
ekologinės katastrofos artėjančios 
visuomenės metafora. Ilgi, statiški, 
tobulai sukomponuoti ir nuspal-
vinti kadrai, žinoma, iškalbingi, 
bet vienos metaforos, rutuliojamos 
visą filmą, man pasirodė per mažai, 
nors turiu pripažinti, kad „Uodų ša-
lis“ idealiai atitinka filosofuojančio 
šiuolaikinio arthouse sąvoką.

Individualūs šiųmetės Gdynės 
apdovanojimai, regis, taip pat ati-
tiko paplitusius įsivaizdavimus apie 
tai, koks turi būti šiuolaikinis ki-
nas. Kai kurie prizai – gal dar la-
biau avansas, bet geriausios režisū-
ros prizas Łukaszui Grzegorzekui 
už filmą „Mano nuostabus gyve-
nimas“ („Moje wspaniałe życie“) 
tikrai pelnytas. Filmo herojė Joana 
(Agata Buzek) gyvena dvigubą ar 
net trigubą gyvenimą. Ji – ideali an-
glų kalbos dėstytoja, žmona, mo-
tina, močiutė ir duktė. Bet krūvis 
pernelyg didelis: vyras yra žemės 
ūkio technikumo, kuriame anglų 
kalbą dėsto Joana, direktorius, ne-
labai tinkamas šioms pareigoms, 
tėvų namuose gyvenantis vyres-
nėlis sūnus nesusidoroja su tėvo 
ir vyro pareigomis, jaunėlis vis la-
biau atitrūksta nuo realybės, o Jo-
anos motinos alcheimeris tik pro-
gresuoja. Režisierius moka subtiliai 
atskleisti nematomą tarpusavio 
santykių pusę. Nuo problemų Jo-
ana bando pasislėpti tuščiame se-
nelių bute, kuris naudojamos papil-
domoms anglų kalbos pamokoms, 
susitikimams su meilužiu ir vie-
ninteliam Joanos atsipalaidavimo 

būdui – „žolės“ suktinei. Tačiau 
vieną dieną Joanos gyvenime pa-
sirodo šantažuotojas: jis reikalauja, 
kad Joana prisipažintų šeimai apie 
viską...  

Grzegorzekas ir jo puikūs akto-
riai visą filmą balansuoja ties lyri-
nės komedijos ir sarkazmo riba, bet 
jo ištarmė daug svarbesnė: „Mano 
nuostabus gyvenimas“ rodo, kaip 
kilnūs ar nelabai įsipareigojimai, jei 
jų pernelyg daug, griauna žmogų iš 
vidaus ir paverčia vis labiau nepa-
siekiamais santykius net su žmonė-
mis, kuriuos nuoširdžiai myli. Tai 
lyg parabolė apie laikus, kai žmonės 
sau kelia vis didesnius reikalavimus, 
kurių įvykdyti paprasčiausiai negali.

ne kartą matyti, bet Terpińska visa 
tai panardina į populiariosios kul-
tūros persmelktą banalybę, kad fil-
mas taptų nenutrūkstančiu žodžių 
ir vaizdų repu. Filme beveik nėra 

„normalių“ dialogų – visi personažai 
bendrauja, juda, gyvena repo ritmu: 
jis buvo įrašytas iš anksto ir filmuo-
jant skambėjo ausyse: aktoriai ju-
dėjo, repavo tuo specifiniu ritmu, 
kuris paveikė ir filmo montažą, tad 
prizas už geriausią montažą Mag-
dalenai Chowańskai visai pelnytas. 
To, deja, nepasakyčiau apie pagrin-
dinį veikėją suvaidinusį reperį Ja-
ceką Belerį, kuriam atiteko prizas 
už geriausią vyro vaidmenį. 

Užtat prizas už geriausią moters 
vaidmenį Mariai Dębskai, manau, 
retam sukėlė abejonių. Debiutantės 
Katarzynos Klimkiewicz filme „Nes 
manyje yra seksas“ („Bo we mnie 
jest seks“) ji suvaidinto vieną 7-ojo 
dešimtmečio lenkų kino legendų 
Kaliną Jędrusik, vadintą lenkų Ma-
rilyn Monroe. Jędrusik erotizmas 
(kuris ir dabar gali pasirodyti ki-
čiškai perdėtas), jos gyvenimo bū-
das, gausūs meilužiai provokavo ir 
piktino Lenkijos komunistų parti-
jos sekretorius bei jų žmonas, bet 
aktorė buvo populiari, o jos dainos 
gyvos iki šiol. Klimkiewicz nepri-
klausomą Jędrusik dvasią perteikė 

Už geriausią debiutą apdovanota 
Aleksandra Terpińska filmą „Kiti 
žmonės“ („Inni ludzie“) sukūrė 
pagal kritiškos naujosios Lenki-
jos stebėtojos, rašytojos Dorotos 
Masłowskos („Lenkų ir rusų karas“) 
knygą – repo poemą. Masłowskos 
kūrinių tikrovė visada niūri, kon-
kreti, siurrealistinė, slegianti. Hero-
jai dažniausiai iš tų, kurie lietuviškai 
vadinami „marozais“. Toks ir pagrin-
dinis „Kitų žmonių“ veikėjas – be-
darbis reperis, svajojantis įrašyti 
plokštelę, užsidirbantis iš narko-
tikų platinimo ir kitokių paslaugų. 
Jis gyvena ankštame blokinio namo 
bute kartu su mama ir seserimi, my-
lisi su kosmetikos pardavėja bei tur-
tingo vyro žmona, kuri priklau-
soma nuo pirkinių. Herojų istorijos, 
problemos, jų vienatvė ekrane jau 

perkeldama ją į filmą, kuriame są-
moningai nutrinamos tikrovės ir 
fantazijos ribos. „Nes manyje yra 
seksas“ žanrą apibūdinti sunku, 
nes tai ir miuziklas – filme Jędru-
sik dainos (viena jų tapo filmo pa-
vadinimu) skamba ne tik scenoje 
ar televizijoje, ir ironiška Liaudies 
Lenkijos gyvenimo parodija, ir 
ypatingos moters biografija, papa-
sakota tarsi primerkus akį. 

Dębska vaidina ir konkrečią mo-
terį, ir šimtus skirtingų jos atvaizdų, 
išlikusių amžininkų atsiminimuose, 
bet kartu tą ypatingą laisvės būti 
savimi bet kokiomis aplinkybė-
mis troškimą, kuris ir paverčia 
asmenybe.

Gdynė–Vilnius 

„Kad nebūtų įkalčių“

„Visos mūsų baimės“ ©Jarosl aw Sosin ski
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Spalio 5–10 d. Lietuvos kino teatruose – 
speciali programa-festivalis „Lokys, liū-
tas ir šakelė“. Bus parodyti naujausi fil-
mai iš pernykščių ir šių metų didžiausių 
kino festivalių: Kanų, Venecijos, Berli-
nalės. „Kad žiūrovams nereikėtų blaš-
kytis po repertuarą, atrinkome vienuo-
lika filmų iš pagrindinių pasaulio kino 
festivalių. Daugumą filmų bus galima 
pamatyti anksčiau, nei filmų premje-
ros įvyks jų sukūrimo šalyse“, – sako 
programos sudarytoja Giedrė Krikš-
čiūnaitė, daugiau nei dešimt metų 
Lietuvoje rodanti festivalinius filmus 
ir vadovaujanti platinimo kompanijai 

„A-One Films Baltic“. Tad šįkart ir kal-
bamės su Giedre apie programą, festi-
valius, gerą kiną ir kino žiūrėjimo kul-
tūrą apskritai.

„Lokys, liūtas ir šakelė“. Kas 
lanko užsienio festivalius ar 
bent jais domisi, žino, ką reiš-
kia šie žodžiai. Kaip atsirado 
šis pavadinimas?

Norėjome, kad pavadinimas at-
spindėtų mūsų pasirinkimą, kartu 
kad nebūtų perdėtai rimtas. Ilgai svars-
tėme, kaip pavadinti programą, – „fes-
tivalinis kinas“ skambėtų labai jau 
rimtai, nors dauguma filmų at-
rinkta iš Kanų, Berlyno ir Veneci-
jos. Kartu tai nuoroda ir žiūrovams: 
festivalinius filmus galima pamatyti 
ne tik siauruose festivaliniuose rė-
muose (rudenį ar pavasarį), bet ir 
visus metus. Juk mūsų platinimo 
kompanijos tikslas – supažindinti 
žiūrovą būtent su festivaliniu kinu. 
Niekada neplatinome komercijos.

O kas Jums yra festivalinis 
kinas?

Tokiais vadinčiau labiau autori-
nius filmus, juk festivaliuose turi 
būti rodomi filmai, turintys, saky-
kim, savo veidą.

Kodėl sugalvojote šią programą? 
Juolab kad rudenį, ypač Vil-
niuje, festivalių apstu.

Buvo kelios priežastys. Pirma, 
šiais metais surinkome gerą filmų 
kolekciją, antra, bijojome naujo 
karantino, juk gyvename kovidi-
niame pasaulyje. Todėl nuspren-
dėme susikoncentruoti ir parodyti 
vienuolika filmų dabar, o ne laukti. 
Daug premjerų pasaulyje vėlina-
mos, o kol neįvyksta filmų nacio-
nalinės premjeros, mes jų negalime 
įtraukti į kino teatrų repertuarą. Bet 
jei apibrėži save kaip festivalį, filmų 
teisių turėtojai leidžia ribotą kiekį 
seansų. Kita vertus, jau seniai sva-
jojome savo platinamus filmus pa-
rodyti visus kartu.

Kaip reagavo didieji festivaliai? 
Juk dažnai jiems skolinate ge-
riausius filmus.

Didieji reagavo taip, kaip ir tu-
rėjo, – nelabai kreipia į mus dė-
mesio. Mano nuomone, jie kol kas 

Apie kino žiūrėjimo kultūrą
Prasideda „Lokys, liūtas ir šakelė“

nesupranta, kas tai ir kaip visa tai 
atrodys. Vis dėlto „Scanoramai“ pa-
skolinsime tris filmus, kurie mums 
labai svarbūs ir neįtraukti į šią pro-
gramą. Tad manau, kad jokių konf-
liktų kilti neturėtų. 

„Lokio, liūto ir šakelės“ pro-
grama tikrai įspūdinga. Regis, 
nė viename mūsų didžiajame 
festivalyje vienu metu nebuvo 
tiek apdovanotų naujausių 
filmų. Bet vis dėlto kuriuos fil-
mus išskirtumėt?

Pagrindiniai atrankos kriterijai – 
nauja, išskirtinė kino kalba, ar ji būtų 
vizuali, ar režisūrinė. Aišku, ga-
lima kalbėti apie filmus, kurie su-
laukė daugiausia festivalių žiuri ar 
kritikų dėmesio, pavyzdžiui, apie 

„Titanę“(rež. Julia Ducournau) ar ja-
ponų „Drive My Car“ (rež. Ryûsuke 
Hamaguchi), tačiau išskirčiau Mi-
chelangelo Frammartino „Urvą“ 
(„Il buco“, Italija, Prancūzija, Bel-
gija), manau, nepakankamai dera-
mai įvertintą Venecijos kino fes-
tivalyje. Jis mane privertė galvoti 
apie filosofiją, svarstyti, ką režisie-
rius norėjo pasakyti, ir grįžti prie 
Sokrato, Platono. Antras man labai 
svarbus filmas – „Didžioji laisvė“ 
(„Grosse Freiheit“, rež. Sebastian 
Meise, Austrija, Vokietija), kuriame 
vaidina Franzas Rogowski. Pasako-
jama apie vaikiną, sėdintį kalėjime 
1945-aisiais, paskui septintajame 
dešimtmetyje, o sėdi jis tik už vie-
nintelį „nusikaltimą“ – yra homo-
seksualus. Šis filmas pasirodė ir is-
toriškai įdomus, mat įsivaizdavau, 
kad Vakarų Vokietija buvo palyginti 
demokratiška, tačiau seksualinė ta-
patybė, kaip ir SSRS, buvo nusikal-
timas. Manau, ne veltui režisierius 
buvo apdovanotas Kanuose. Labai 
įdomu, kaip filmą priims lietuvių 
žiūrovai, nes, man regis, jis – vienas 
sudėtingiausių programoje. 

Pakalbėkime ir apie šių metų 
Kanų „Auksinės palmės šake-
lės“ laureatą – filmą „Titanė“ 
(rež. Julia Ducournau, Pran-
cūzija, Belgija). Turiu prisipa-
žinti, jog sutikčiau su Nanni 

Moretti, sakiusiu, kad tokiam 
kinui jaučiasi per senas...

Mano nuomone, režisierė įdo-
miai maišo kino žanrus. Filmą buvo 
įdomu žiūrėti ir svarstyti, kas vyksta 
režisierės galvoje. Man Ducournau 
pasirodė kitokia nei tie režisieriai, 
kurių filmus teko matyti šiemet. 
Kaip ir „Didžioji laisvė“, „Titanė“ 
yra apie kitokius žmones, kitokį 
pasirinkimą.

Kitoniškumo parabole gali 
būti ir seksas su kadilaku? Ma-
note, tai originalu?

Reikia pripažinti, kad režisūriš-
kai ta scena išspręsta gražiai. Jei 
įjungsi loginį mąstymą, šiame filme 
daug nelogiškų dalykų, tačiau sekso 
scenos neatrodo nelogiškos, kad ir 
kaip paradoksaliai tai skambėtų. 
Manau, režisierės fantazija įdomi, 
nors ir nuvylė melodramiška pa-
baiga, nes tikėjausi, kad iki galo bus 
išsaugotas atviras „trešas“. Bet tai 
jos pasirinkimas, tad pagarbiai žiū-
riu į autorę, nes ji turi savitą braižą, 
kuris akivaizdus ir ankstesniuose 
filmuose. Nepaisant to, ar gavo 

„Auksinę palmės šakelę“, ar ne, kaip 
autorė ji mąsto kitaip. Gali nesutikti 
su tuo, kaip ji plėtoja siužetą, kokią 
kino kalbą naudoja, tačiau jos kū-
rybiškumas tikrai stiprus. 

Filmą įsigijote po apdovano-
jimų ar prieš?

Prieš, bet įsigijau iš labai keistos 
rusų kompanijos, nes po apdovano-
jimo „Palmės šakele“ sutarties suma 
labai išaugo, nors viskas buvo su-
tarta dar prieš Kanus. Tačiau tai jau 
vadinama verslu. Mačiau ankstesnį 
Ducournau filmą „Šviežiena“ („Grave“, 
2016) ir numaniau, kokias ribas ji gali 
peržengti. Ji juda aiškia linkme, rink-
damasi „trešinę“ stilistiką.

Lietuvos platintojai, mano 
nuomone, labai atsargūs. Daž-
niausiai renkasi vadinamuo-
sius žiūroviškus filmus, nes 
labiausiai rūpi pelnas. Jums, 
regis, kine nėra tabu: nebi-
jote pirkti nei andergraundo, 
nei debiutuojančių režisierių 

filmų, t.y. tokių, kurių nepava-
dinsi komerciškai saugiais. 

Mane filmas arba paliečia, arba 
ne. Esama tokių filmų, kurie gavo 
puikius apdovanojimus, yra ide-
aliausiai iškomunikuoti, tačiau jų 
liesti nenoriu, jei visiškai neįtikino. 
Kai kurie mano filmai ir prasčiau 
sutikti kritikų, ir komerciškai ne-
atrodo stiprūs, tačiau jie svarbūs 
mūsų žiūrovams. O mūsų žiūrovų 
nėra daug, tačiau jie stebi, ką ro-
dome, ir dažniausiai supranta, ko-
dėl vienas ar kitas filmas pas mus 
atsiduria. Manau, reikia sąžiningai 
pasirinkti tai, kas patinka tau pa-
čiam, tada jautiesi gerai ir su savimi. 
Kad ir kaip būtų, negalime įpirkti 
daugiau nei 20–25 filmų per metus, 
nes nebūtų įmanoma jų tinkamai 
išplatinti visoje Lietuvoje. Kartu 
mūsų programa turi tam tikrą lo-
giką: vieną filmą būtinai norėjome 
įsigyti apie asmenybę, tad progra-
moje bus rodomas Charlotte Gains-
bourg filmas apie jos motiną Jane 
Birkin „Charlotte apie Jane“ („Jane 
par Charlotte“), turi būti ir vienas 
ne Europoje pagamintas filmas, 
nors mūsų specializacija – Euro-
pos kinas. 

Kokie asmeniniai atrankos kri-
terijai? Ir kas filme labiausiai 
kliūva?

Manau, geras filmas sukuriamas 
tada, kai jis turi finalą. Jeigu filme 
nėra taško arba jis banalus, pra-
dedu mintyse kalbėtis su režisie-
riumi ir prašyti, kad nepabaigtų jo 
viską gadinančia nata. Jei režisie-
rius padeda teisingą tašką, aš nu-
švintu, kad kūrėjas ne tik sugalvojo 
įdomų siužetą, bet ir žinojo, kada 
ir kaip jį baigti. 

Svarbūs ir techniniai aspektai, 
ypač žiūrint filmą kino salėje. Jei 
visi elementai dera, panyri į filmo 
magiją. Tačiau turi būti kokybiš-
kas garsas ir vaizdas. Šiais metais 
tokį malonumą patyriau žiūrė-
dama Apichatpongo Weerasetha-
kulo filmą „Memoria“. Juk svarbu 
ir kino salė, ir kino aparatūra, kad 
būtų sukurtas magijos efektas. To-
dėl man patinka važinėti po festi-
valius, nes būtent juose dar egzis-
tuoja puiki filmų rodymo kokybė. 
Juk tai ir pagarba režisieriams, kurie 

kurdami filmą nesitiki, kad jis bus 
rodomas mažose kino salėse, kur 
net nėra galimybių perteikti dau-
gumos režisieriaus idėjų. Weerasetha-
kulo filme garsas yra labai svarbus 
veikėjas, tad noriu tikėtis, kad jį ro-
dysiantis Lietuvos kino festivalis su-
sitvarkys su techniniais iššūkiais.

Ar sutiktumėte su legendiniu 
Holivudo scenaristu ir režisie-
riumi Paulu Schraderiu, kad 
anksčiau intelektualesnis buvo 
žiūrovas, o ne kinas?

Manau, kad anksčiau buvo inte-
lektualūs ir žiūrovai, ir režisieriai, 
tačiau žiūrovų, kurie supranta kiną, 
kiekis tada ir dabar mažai skiriasi. 
Nemanau, kad kažkas labai kei-
čiasi, – vis tiek bus mažiau žmo-
nių, galinčių suprasti sudėtingas 
materijas.

Važinėjate po svarbiausius fes-
tivalius, sekate naujienas. Kaip 
įvardytumėte dabar kine vy-
raujančias tendencijas?

Nors ir esu už lygybę, liūdina tai, 
kas dabar vyksta kino industrijoje, 
kas įvyko San Sebastiano kino fes-
tivalyje, kur buvo apdovanotos vien 
moterys. Nemanau, kad tai labai 
objektyvu. Apdovanoti žmogų tik 
dėl lyties neteisinga. Reikėtų tikrai 
objektyvesnių žiuri narių, kurie 
geriau jaustų kiną. Čia galiu per-
frazuoti ankstesnį klausimą ir pa-
klausti: ar suburiamos intelektua-
lios vertinimo komisijos? Dabar tai 
tampa verslu ir ideologija, bet ma-
žai siejasi su kino kokybe. Komisi-
jose faktiškai nebūna kino teoretikų, 
istorikų ar kritikų, daug aktorių, 
kurie, pripažinkime, dažnai nėra 
intelektualiai pasirengę. Iki šiol 
prisimenu Aleksejaus Balabanovo 
filmą „Krovinys 200“ („Gruz 200“, 
2007). Jis negavo nė vieno apdova-
nojimo. Klausiau savęs: kodėl tada, 
kai režisierius buvo gyvas, tokio ge-
nijaus niekas nepripažino? Šia tema 
galima daug diskutuoti. Mano nuo-
mone, dabar egzistuoja labai daug 
kino krypčių, tad natūraliai kyla ir 
klausimas, kodėl apdovanoja vieną 
ar kitą šalį. 

N u k elta į  1 3  p s l .
„Titanė“

„Didžioji laisvė“
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Ar šiandien režisierius turi 
būti originalus ir intelektualus, 
ar vis dėlto geras verslininkas?

Atsigręžkime į „Titanės“ režisierę: 
pavadintume ją intelektualia? Ne. 
Verslininke? Irgi ne. Ji veikiau yra 
XXI amžiaus kino kalbos atspindys. 
Kaip ir pasakė Moretti, ji tikrai ku-
ria kažką nauja, A klasės festivalių 
lygyje ji išties kitokia. Tikrai nepa-
sakyčiau, kad intelektuali, jos kino 
kalba nėra sudėtinga, tačiau braižą 
jau galima atpažinti ir apie filmus 
diskutuoti. 

Kaip įsivaizduojate filmų pla-
tinimą ateityje, kai pranašau-
jama kino teatrų eros pabaiga, 

o kino žiūrėjimas siejamas tik 
su interneto platformomis?

Mano nuomone, ateityje kino 
teatrai turi labiau dirbti su segmen-
tuotais žiūrovais, kad šie ateitų 
žiūrėti savo filmo ir jaustųsi lai-
mingi. Jei reklamuodama apgau-
dinėju žiūrovą ir kviečiu į siaubo 
filmą, o jis atėjęs pamato „Titanę“, 
tada gali pradėti abejoti kino teatrų 
pasiūla, nes jausis apgautas. Ma-
nau, tinkamas komunikavimas ir 
teisingos žinutės skleidimas – vie-
nas svarbiausių aspektų, padedan-
čių žiūrovui susiorientuoti. Uni-
versalus žiūrovas, kuris suprastų 
Frammartino „Urvą“ ir kokį 

„blokbasterį“ apie superherojus, 
turbūt neegzistuoja. 

Pamenu vieną didžiausių ne-
susipratimų „Forum Cinemas“, 

Atkelta iš  12  psl .

Roy’aus Anderssono filmas „Apie 
begalybę“ („LRT Plius“, šįvakar, 
spalio 1 d. 21.30) – dar vienas reži-
sieriaus bandymas suvokti, kas yra 
žmogus, jo kasdienybė, vienatvė 
ir neviltis. Keista, bet pandemijos 
patirtis, regis, sustiprina Anders-
sono mintį, kad tik suvokę būties 
trapumą sugebame įvertinti tai, ką 
turime. Priešingai nei dauguma 
kino moralistų, režisierius nepa-
mokslauja, neaiškina, kaip reikia 
gyventi. Jis tiesiog stengiasi užfik-
suoti akimirką, kai tegu tik trum-
pam atsiveria žmogaus likimo esmė. 

„Begalybėje“ ją atskleidžia komiš-
kas absurdas, senuosius meistrus 
primenantys vaizdai ar scena, kai 
pakeliui į gimtadienį, pliaupiant 
lietui, tėvas stabteli, kad užrištų 
dukters batų raištelius. Andersso-
nas lyg sufleruoja, kaip svarbu pa-
stebėti akimirkas, esančias „tarp“ 
svarbių įvykių, veiksmų, kurių 
dažnai nefiksuoja atmintis. Jie gali 
būti komiški arba apgailėtini, bet 
kine – reti, nes vyksta kur nors ke-
lyje, stotyje, laukiamajame arba ant 
laiptų, dar tik laukiant, kad kažkas 
pasibaigs arba prasidės. Tai tik min-
čių, veiksmų ar emocijų atplaišos, 
kurios tą akimirką atrodo nereikš-
mingos, nors kartais gali iškilti déjà 
vu pavidalu. Anderssonas lyg sako, 

Suprasti tikrovę, maištauti prieš ją
Krėsle prie televizoriaus

kad išgyvenama begalybė nuolat at-
sinaujina, įgydama naujas formas, 
asociacijas, jausmus. 

Komiškų situacijų, kurios privers 
pasvarstyti apie žmogaus prigimtį, 
nestigs ir Riano Johnsono detek-
tyve „Ištraukti peiliai“ (TV3, 2 d. 
21.30). Tai savaip bravūriškas filmas, 
nes režisierius žaidžia su Agathos 
Christie detektyvų konvencijomis, 
jas tarsi griaudamas iš vidaus ir po-
tekstes paversdamas tekstu. Taigi, 
yra prabangus namas, jame – gar-
saus kriminalinių romanų auto-
riaus lavonas, rašytojo palikimo 
trokštantys artimieji, kurių kiekvie-
nas gali būti žudikas, ir garsus de-
tektyvas Blanas. Jam režisierius ir 
aktorius Danielis Craigas atidavė 
Džeimso Bondo veidą. Kruopščiai 
sukomponuoti kadrai, ekstrava-
gantiškos spalvos, groteskiški per-
sonažai ir iki paskutinės minutės 
įtempta intriga leidžia trumpam 
pasinerti į „seno gero“ detektyvo 
nostalgiją, bet kartu ironiškai iš jos 
pasišaipyti. Žiūrėdamas filmą pri-
siminiau detektyvą Kolambą ir jį 
suvaidinusį Peterį Falką, nes, regis, 
Johnsonui, kuris yra ir scenarijaus 
autorius, jie abu padėjo suformuoti 
požiūrį į turtinguosius ir apskritai 
aukštuomenę. Ypač į jų begalinį 
pasitenkinimą savimi, kurį, deja, 

išmoko tiksliai kopijuoti ir lietu-
viškas elitas.

Bet Johnsonas – šių dienų reži-
sierius, todėl filme nėra aiškaus pa-
dalijimo į geruosius ir bloguosius. 
Johnsonas piktai šaiposi iš konser-
vatyvaus internetinio „trolingo“, iš 
išskirtinių liberaliosios poezijos 
studijų, iš Trumpą primenančių 
tiradų apie self-made man etiką ar 
madingų „New Yorker“ pažiūrų. 
Kitas dalykas, kad lietuviško hu-
moro tradicija vis dar sukasi aplink 

„Dviračio žinias“, tad daugybė filmo 
niuansų gali likti nesuprasti. Bet jei 
trumpai, „Ištraukti peiliai“ sako, 
kad pasaulis yra neteisingas, pini-
gai gadina ir pasitikėti pasakojimų 
apie „žmones“ personažais neverta. 

Šiuolaikinis kinas dažnai pri-
mena atrakcionų parką. Atrakcio-
nai seni, juose nepajusi gaivaus vėjo 
gūsio, bet vis dar tikiesi patirti tikrų 
jausmų. Manso Marlindo ir Björno 
Steino „Svaigulio“ („LRT Plius“, 7 d. 
21.30) veiksmas rutuliojasi Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse dvie-
juose Stokholmo atrakcionų par-
kuose. Jų savininkai konkuruoja 
tarpusavyje, bet savininkų vaikai 
pamilsta vienas kitą. Ši meilės is-
torija ir tampa didžiausiu filmo 
atrakcionu. Režisieriai, regis, nesle-
pia, kad įkvėpimo sėmėsi iš Bazo 
Luhrmanno, kurio stiliaus esmė – 
savaime dekoratyvaus retro paver-
timas dar dekoratyvesniu, barokiš-
kesniu kiču. „Svaigulys“, manau, iš 
anksto buvo pasmerktas, nes viena 
yra tęsti Luhrmanno ieškojimus, vi-
sai kas kita – juos negrabiai imi-
tuoti. Švedų režisieriai pasirinko 
imitaciją, todėl jų filmas primena 
milžinišką tortą, papuoštą politiš-
kai angažuotomis cukrinėmis gėly-
tėmis. Savo laimingai pasibaigiantį 
pasakojimą apie Stokholmo Romeo 
ir Džuljetą jie prismaigstė politiškai 
teisingų teiginių apie psichikos li-
gas, sovietų užpultą Suomiją, nacius 
Vokietijoje, LGBT ir romų teises bei 

pasipriešinimą Norvegijoje. Saky-
čiau, toks visai šiuolaikiško konfor-
mizmo pavyzdys retro pakuotėje.

Panašiai pavadinčiau ir Mar-
jane Satrapi filmą „Švytinti tam-
soje“ (TV1, 2 d. 22.55) – biografinį 
pasakojimą apie mokslininkę, No-
belio premijos laureatę Marią Cu-
rie-Skłodowską. Ją suvaidino Rosa-
mund Pike. Satrapi filmas primena 
knygą vaikams, nors viename re-
žisierės interviu skaičiau, kad „su-
manymas kilo iš noro sukurti ne 
ikonos, o žmogaus iš kūno ir kraujo 
portretą. Prie to prisidėjo ir didelės 
meilės istorija. Svarbu buvo ir tai, 
kad Pierre’as Curie žuvo po ratais. 
Jei Romeo ir Džuljeta būtų susi-
tuokę ir turėję vaikų, mums nerū-
pėtų jų ryšys, jie būtų tiesiog pora, 
kokių daug. Bet dėl šeimų ginčo ant 
meilės altoriaus jie padėjo savo gy-
venimus ir tapo mūsų masinės vaiz-
duotės didvyriais.“

Romeo ir Džuljeta vis dar įkvepia 
masinę kultūrą, nors kinotyrinin-
kai neabejoja, kad pastarąjį kino de-
šimtmetį geriausiai apibūdina dis-
topijos paaugliams žanras: pagal 
populiarias knygas sukurti filmai, 
pavyzdžiui, „Bado žaidynės“ ar „Di-
vergentė“, uždaro jaunuosius hero-
jus košmarą primenančiuose atei-
ties pasauliuose, iš kurių išsiveržti 

galima tik maištaujant ir kovojant. 
Viena vertus, tokie filmai rodo ma-
sinės populiariosios kultūros infan-
tilizacijos lygį, nes net distopiniai 
pasakojimai pateikiami taip, kad 
sudomintų jaunimą, kita vertus, 
visus tuos su žiauriu suaugusiųjų 
pasauliu kovojančius jaunuolius 
galima vertinti kaip amerikiečių, 
kurie suvokė, kad amerikietiškoji 
svajonė baigėsi dar prieš jiems 
gimstant, metaforą.  

TV3 (šįvakar, 1 d. 21.40) rodo 
pagal Alexandros Bracken trilo-
giją Jennifer Yuh Nelson sukurtas 

„Tamsiausias galias“. Distopinis 
2018 m. sukurto filmo pasaulis at-
spindi šiuolaikines baimes. Vaikai 
jame pradeda sirgti paslaptinga liga, 
dauguma miršta, bet išgyvenusieji 
įgyja ypatingų galių. Suaugusieji 
jų bijo ir uždaro specialiose sto-
vyklose. Filmas silpnokas, bet pa-
bandyti suprasti, kodėl filmuose ar 
knygose paaugliams vis dažniau 
kartojasi jauno žmogaus, atverian-
čio savo galią, iš aukos virstančio 
maištininku, kuris, užuot bandęs 
išgyventi neteisingoje tikrovėje, 
pradeda kovoti su ja, tema, – ko 
gero, verta.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

kai į Terrence’o Malicko „Gyve-
nimo medžio“ vakarinį seansą 
žiūrovai atėjo su spragėsiais, 
akivaizdžiai nusiteikę pramo-
gai, mat vaidino visas žvaigž-
dynas. Tačiau po pusvalandžio 
masiškai ėmė palikti kino salę, 
liko vos keli žiūrovai...

Man didžiausia problema, kai sė-
džiu savo platinamo filmo premjeri-
niame seanse ir matau, kad žmonės 
išeina. Vadinasi, buvo netinkama 
komunikacija. O tai nepagarba 
režisieriui, nepagarba man, nepa-
garba žiūrovui. Man viena didžiau-
sių svetimų gėdų buvo, kai Pedro 
Almodóvaro filmas „Aš tokia su-
sijaudinusi“ („Los amantes pasaje-
ros“, 2013) Lietuvoje buvo pristato-
mas kaip be galo juokinga komedija. 
Taip, tai be galo parodijinis filmas 
ir kartu juokingas, tačiau kad tuo 

pasimėgautum, turi suprasti visas 
režisieriaus alegorijas, jo kūrybą, 
tad jau po pirmos savaitės žiūrovų 
skaičius drastiškai krito, nes jie pa-
prasčiausiai nesuprato, kur atėjo. 

Sklaida – labai atsakingas dar-
bas. Juk ir ne visi filmai tinka pla-
tinimui, pavyzdžiui, niekaip neįsi-
vaizduočiau, kaip iškomunikuoti ir 
privilioti žiūrovų į Alberto Serra 

„Liberté“ (2018). Kai kurie filmai 
tiesiog ir lieka didelio festivalio fil-
mais – visiškai netinka platinimui. 

Bet baikime apie kino teatrų 
ateitį.

Aišku, dabar nieko negalime 
planuoti, nes situacija tikrai keista – 
neįmanoma suprasti, kas bus rytoj. 
Tačiau žvelgiant iš istorinės pers-
pektyvos žmonėms labai svarbus 
bendruomeniškumas. Nepaisant 

to, kad sociofobų kiekis visuome-
nėje didėja, bendruomeniškumas 
mumyse užprogramuotas. Juk kino 
teatrai leidžia patirti bendrą emo-
ciją. Kaip ir teatras, kinas, manau, 
nenumirs. Gal kino teatrai trans-
formuosis į mažesnius, orientuo-
tus į asmeniškesnį pasirinkimą, 
tačiau pasąmoninis noras žiūrėti 
meno kūrinį kartu su kitais ir da-
lintis emocija niekur nedings. Tik, 
aišku, kino teatrams reikėtų dau-
giau kokybės: kuo bus didesnis 
filmų pasirinkimas ir geresnė kino 
teatrų techninė bazė (ventiliacija, 
gera akustika, profesionalūs kino 
technikai), tuo bus daugiau žiūrovų. 

Kalbėjosi 
Santa Lingevičiūtė

„Švytinti tamsoje“

„Ištraukti peiliai“
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Spalio 1–10
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
iki 3 d. – paroda „Fotoblokas. Centrinė Eu-
ropa fotoknygose“
iki 3 d. – Eijos-Liisos Ahtilos (Suomija) me-
dijų instaliacija „Galimybė meilei“

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Aldo Giannotti paroda „Muziejus 
performanse“
Mindaugo Navako paroda „Kambariuose 
ir lauke“
Paroda „Protesto menas: sovietmečio ne-
paklusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui dovanota 
kolekcija)

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
iki 6 d. – paroda „Pranciškus Smuglevi-
čius. Nuo antikinės Romos iki Vilniaus 
universiteto“
iki 3 d. – paroda „Tarp Lietuvos ir Pran-
cūzijos. Du grafo Benedikto Henriko 
Tiškevičiaus pasauliai jo XIX a. pabaigos 
nuotraukose“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
iki 2 d. – Eglės Ridikaitės tapybos paroda „link“

V. Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Diplomatinių santykių pradžios tarp Da-
nijos ir Lietuvos 100 metų jubiliejui skirta 
paroda „Bundančios tautos“

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
Tarptautinė paroda „Deivės ir kariai: Mari-
jai Gimbutienei – 100“ 
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. Mas-
kvos caro priesaika“
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Kuni-
gaikščio Boguslavo Radvilos portretas“

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

MO muziejus
Pylimo g. 17
Fotografijos paroda „Permainų šventė“ 

Lietuvos meno pažinimo centras 
„Tartle“ 
Užupio g. 40
Paroda „Laisvėje ir nelaisvėje. Lietuvos 
dailė 1945–1990“

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

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Paroda “9 dešimt keramikai“
Šarūno Šimulyno darbų paroda „Kietas ir 
užsispyręs“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
nuo 5 d. – Donato Norušio darbų paroda 

„Intuityvios instrukcijos“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai

Adomo Galdiko muziejus
Arklių g. 20-1
Paroda „Žvelgiu į peizažą...“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Antano Kazakausko autorinės grafikos, 
knygos meno ir grafinio dizaino paroda 

„Viskas užprogramuota“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 2 d. – Poline Harbali fotografijų paroda 

„Buvimas / Gedėjimas / Susitikimas“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Kęstučio Grigaliūno personalinė paroda 

„Lietuvos žydai, grįžę iš nacių konclagerių“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
nuo 1 d. – tarptautinė meno bienalė „La-
conica“: Rieko Koga (Japonija) kūrybos 
paroda „I Am Here for You“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Antano Mončio 100-osioms gimimo me-
tinėms skirta paroda „Glamonė“ (Antanas 
Mončys, Arturas Bumšteinas, Viltė Bra-
žiūnaitė & Tomas Sinkevičius, Robertas 
Narkus, Deimantas Narkevičius, Marija 
Puipaitė, Vytautas Gečas, Neringa Vasi-
liauskaitė, Laurynas Skeisgiela, Martynas 
Kazimierėnas, Indrė Šerpytytė)

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Grupės „Individualistai“ skulptūros, tapy-
bos ir grafikos paroda „(Ne)tobulas sodas“ 
nuo 1 d. – Rūtos Matulevičiūtės darbų 
paroda „Atlantida“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Skulptorių Andriaus Ermino, Nerijaus Er-
mino, Rimanto Milkinto ir Dano Aleksos 
grupinė paroda „Įvykio vieta“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Eglės Gandos Bogdanienės kūrybos paroda 

„Langas. Diena ir naktis“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
iki 2 d. – Mato Janušonio kūrybos paroda

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

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
iki 7 d. – Dano Aleksos darbų paroda 

„Skulptoriaus kūnas“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 2 d. – Sigito Staniūno darbų paroda 

„Spalvų harmonijos sodai“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Kęstučio Šmigelsko kūrybos paroda 

„Kultūrprotnamis“

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

„Piešiniai be pavadinimų“

Vilniaus Gaono žydų istorijos              
muziejus
Pamėnkalnio g. 12
Holokausto ekspozicija 

Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2
iki 3 d. – Ievos Juršėnaitės paroda „Lauki-
nės gamtos šuolis“

Užupio meno inkubatoriaus galerija 
„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki 2 d. – Mariaus Abramavičiaus Neboisia 
darbų paroda „Aš matau. Tu matai?“

Rašytojų klubas
Sirvydo g. 6
Ruslano Arutiuniano pastelių paroda

S. Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
Aloyzo Stasiulevičiaus darbų paroda 

„Harmonija“

Rusų kultūros centras
Bokšto g. 4
Beatričės Varnaitės personalinė 
paroda-kūrinys

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš 
knygų“
Paroda „Robotų pasakos“

Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
Deimantės Rybakovienės bežodės knygos 

„Grūdelio plunksna“ iliustracijų paroda
Juozo Krivo fotografijos

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Inos Budrytės tapybos paroda „Iškasti ir išnirę“ 

Kultūros kompleksas „Sodas 2123“
Vitebsko g. 21
iki 10 d. – paroda „Procesas. Nyksmas“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
iki 8 d. – Paulinos Pukytės paroda „Tai yra 
tam tikra prasme košmaras“

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
Danguolės Brogienės tekstilės paroda „Mė-
lynos mintys“

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
iki 9 d. – Antano Gerliko personalinė paroda

Galerija „Tsekh“ 
Vytenio g. 6
nuo 1 d. – tarptautinė meno bienalė „Laco-
nica“ (Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, 

Ina Budrytė, Andrius Erminas, Nerijus 
Erminas, Vaiva Frančiakaitė, Aurelija 
Maknytė, Jaromír Novotný, Eglė Ridikaitė, 
Renie Spoelstra, Birutė Stulgaitė, Takashi 
Suzuki, Gintautas Trimakas, Justinas 
Vaitiekūnas)

„The Rooster Gallery“
Šv. Brunono Bonifaco g. 12   
Grupinė paroda „Tėkmės, duburiai“

GODÒ galerija
Malūnų g. 6A–12
iki 2 d. – Emilijos Balas darbų paroda 

„Aš – Kunst“ 

Lietuvos nacionalinė filharmonija 
Aušros Vartų g. 5
Ričardo Garbačiausko ir fotografo Remigi-
jaus Treigio darbų paroda 

Kompozitorių namai
A. Mickevičiaus g. 29
Konkursinė paroda „JCDecaux premija 
2021: Tarpai“ 

Vitrininė galerija „apiece“ 
M.K. Čiurlionio g.
Katjos Aufleger kūrinys „The Argument“

Vilniaus Šv. Mergelės Marijos bažnyčia
Savičiaus g. 15
Mónicos Mays paroda „Bucolic Gang“ (liet. 

„Bukolinė gauja“)

Vilniaus universiteto botanikos sodas
Kairėnų g. 43
Žemės meno „Gamta ir menas“ paroda

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

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Arūno Kulikausko fotografijų paroda 

„Paskutinė, 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“

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

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
Paroda „Aš neklajoti negaliu“. Vytauto Ma-
černio archyvo įdomybės“
Paroda „Leiskit pranešti, man jau 100 
metų!“, skirta Jaroslavo Hašeko romano 

„Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“ išlei-
dimo 100-mečiui

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Kauno menininkų paroda „Lūžio karta. 
Rekonstrukcija“ 

J. Zikaro namai
J. Zikaro g. 3
nuo 1 d. – atnaujinta J. Zikaro darbų 
ekspozicija

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

Kauno IX forto muziejus 
Žemaičių plentas 73
Paroda „Istorijos lūžiai. Vietos atspindžiai“

Klaipėda
Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 9 d. – jungtinė psichikos sveikatos mė-
nesiui skirta paroda „Psichės“

Laikrodžių muziejus
Liepų g. 12
Ekspozicija „Laikrodžių konstrukcijų is-
torija nuo seniausių laikų iki nūdienos ir 
laikrodžių formų raida nuo renesanso iki 
moderno“
Paroda „Laikrodžiai – karališkieji dailės 
simboliai“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki 5 d. – Jokūbo Jacovskio kūrybos paroda 

„Trisdešimt trys viršeliai“

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

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
iki 3 d. – paroda „Tarp Lietuvos ir Pran-
cūzijos. Du grafo Benedikto Henriko 
Tiškevičiaus pasauliai jo XIX a. pabaigos 
nuotraukose“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 9 d. – Vytauto Tallat-Kelpšos persona-
linė retrospektyvinė skulptūros ir tapybos 
paroda

Druskininkai
V.K. Jonyno galerija
Turistų g. 9
Elmos Šturmaitės akvarelių paroda „Nau-
jas aqua dialogas Druskininkuose“ 

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

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

Palangos burmistro Jono Šliūpo 
muziejus
Vytauto g. 23a
Paroda „Palanga mūsų“ 

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
Aistės Jurgilaitės tapybos paroda „Realybės 
fragmentai“

Užutrakio dvaro sodybos rūmai

Užtrakio g. 17

Leonidos Tamulytės tapybos paroda 

„Laikmečių spalvos“

iki 10 d. – Stanisławo Bohuszo-Siestrzeńce-

wicziaus (1869–1927) darbų paroda
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Marcinkonys
Marcinkonių stoties galerija
Kastinio g. 1C
iki 3 d. – Jūratės Kazakevičiūtės paroda 

„Miškas“

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
1 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, 
M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bi-
gonzetti (Italija)
2 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“. 
Dir. J. Geniušas
3, 10 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. 
Dir. M. Barkauskas (Nacionalinės M.K. Čiur-
lionio menų mokyklos Baleto skyrius)
7–9 d. 18.30 – M. Urbaičio „PROCESAS“. 
Choreogr. M. Rimeikis, muzikos vad. ir dir. 
M. Barkauskas, dir. R. Šumila

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

„SOLIARIS 4“ (pagal S. Lemą). Rež. ir scena-
rijaus aut. G. Jarzyna
3 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – Pla-
tono „DIALOGAI“. Rež. M. Ivanauskas
9, 10 d. 19 val. Naujojojoje salėje – PREM-
JERA! J. Fabre „NAKTIES RAŠYTOJAS“. 
Dramaturg. M. Martens, pjesės adaptacijos 
aut. M. Ivaškevičius, komp. S.K. Carlensas. 
Vaidina M. Nedzinskas
9 d. 20 val. „Girstučio“ kultūros centre Kaune – 
J. Strømgreno „DURYS“. Rež. J. Strømgrenas 

Valstybinis jaunimo teatras
2, 3, 5–7, 9 d. 15, 17.30 renkamasi prie Užupio 
gimnazijos – PREMJERA! D. Zavedskaitės 

„KAIP VISUR, KAIP VISI“. Rež. N. Jasinskas, 
kost. dail. D. Levanas, scenogr. 
A. Serapinas, komp. G. Sodeika. Vaidina 
V. Kuodytė, A. Pukelytė, J. Matekonytė, 
A. Kazanavičius, A. Pikturnaitė, 
D. Morozovaitė
3 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – A. Vo-
lošinos „MAMA“. Rež. I. Kaniušaitė
6 d. 18.30 – „URBANČIČIAUS METODAS“ 
(pagal Th. Bernhardo knygą „Kalkverkas“). 
Rež. A. Bumšteinas
8 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal 
A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė
10 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Alek-
sijevič knygas). Rež. E. Nekrošius 

Vilniaus mažasis teatras
1 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
2 d. 15 val. – Teatralizuota ekskursija 
vaikams
3 d. 12 val. val. – „MANULIUKAI“. 
Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva
5 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽE-
LEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas 
5 d. 22 val. – „Sirenų“ klubas. W. Shakespea-
re’o „KAIP JUMS PATINKA“. 
Rež. U. Bartoševičiūtė
6 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS 
GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal 
S. Zweigo noveles). Kūrėjos V. Bičkutė, 
V. Kochanskytė, D. Rudytė
7 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – 
J. Kleino „SPRENDŽIANT HEDĄ“. 
Rež. U. Bartoševičiūtė
8 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal 
A. de Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė
9 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. 
Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė
10 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

Lietuvos rusų dramos teatras
8 d. 18.30 – PREMJERA! G. Gorino „ATMI-
NIMO MALDA“ (Š. Aleichemo kūrinių mo-
tyvais). Rež. V. Gurfinkelis, dail. I. Jarutis, 

choreogr. I. Tkačenko, komp. V. Istominas, 
šviesų dail. J. Kozinas. Vaidina V. Lukjano-
vas, J. Gladij, V. Aliukonė-Mirošnikova, 
J. Orlova, J. Volodko, J. Karpikova, M. Tuch-
vatulinas, V. Novopolskis, L. Popova, S. Zi-
novjevas, D. Denisiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
2, 3 d. 12 val. – PREMJERA! „ANGELIUKAS. 
ŽIRAFA. BATUKAS“ (pagal M.  Gusniovskos 
pjesę „Beprasmybė, Angeliukas, Žirafa ir 
Staliukas“). Rež. A. Sunklodaitė
9 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė
10 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis

Palėpės salė
2 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis
3 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. R. Driežis
9, 10 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pa-
gal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
2 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „MIKĖ PŪ-
KUOTUKAS IR KITI“. Rež. M. Remeikaitė, 
scenogr. R. Žinienė, komp. T. Čepaitė. Vai-
dina E.A. Matulytė, A. Skalandytė
3 d. 18 val. Juodojoje salėje – „PYKŠT POKŠT 
TRATATA“. Rež. M. Klimaitė, choreogr. 
P. Soutou (Graikija), komp., atlikėja R. Mur
5, 6 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „KISSMAS“. 
Rež. T. Kavtaradzė
6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „Sirenos ’21“. 

„FLESH“. Idėjos aut., komp. F. Vigroux  
(„Compagnie d'Autres Cordes“, Prancūzija)
7 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „Sirenos ’21“: 
Diskusijos
8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PUŠIS, KURI 
JUOKĖSI“ (pagal K. Šapokos romaną). 
Rež. P. Ignatavičius
9 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. McDowallo 

„BRILIJANT ADVENČERS“. Rež. G. Rimeika
10 d. 19 val. – „KAFKA INSOMNIA“. 
Rež. Ž. Vingelis

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
1 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – „AURA31“: 
PREMJERA! „PRARASTI / NAMAI TOLI 
NUO NAMŲ“. Choreogr. K. Ponties
2 d. 10 val. Rūtos salėje – „LOPŠINĖ ŽE-
MEI“. Rež. I. Jaskevičiūtė (J Miltinio dramos 
teatras) 
2 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „AN-
DERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno bio-
grafijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „Aura 31“: 

„LEONARDO DA VINCI: ANATOMIE 
SPIRITUALI“ 
2 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – „Aura 31“: „L-E-
V SHARON EYAL & GAI BEHAR“ (Izraelis) 
3 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ 
(K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ 
motyvais). Rež. E. Kižaitė
5, 7 d. 18 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicz-
Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas
5, 6 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOL-
JERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė I. Paliulytė
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürren-
matto „SENOS DAMOS VIZITAS“. 
Rež. A. Giniotis 
9 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė 
10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – „MANO 
FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir 
S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas

10 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapus-
tinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano 
kūrybą). Rež. P. Markevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras
1 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUIKIOJI 
LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir 
dir. J. Janulevičius, dir. V. Visockis
2, 3 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-
maną). Dir. J. Janulevičius
7 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN. VIVA 
AMOR!“ (miuziklas pagal P. Mérimée ro-
maną). Rež. K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. 
J. Janulevičius
8 d. 18 val. – G. Rossini „TURKAS ITALIJOJE“. 
Pastatymo muzikinis vad. ir dir. E. Pehkas (Es-
tija), rež. A. Vaarikas (Estija). Dir. J. Janulevičius
9 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS 
ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. 
V. Visockis 
10 d. 12 val. – PREMJERA! Z. Bružaitės 

„GULIVERIO KELIONĖS“(pagal J. Swifto ro-
maną, libreto aut. D. Čepauskaitė). Muziki-
nis vad. ir dir. V. Visockis
10 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
1 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – PREM-
JERA! „APIE KĄ VISA TAI?“. Rež. B. Iva-
nauskas ir A. Dubaka 
1 d. 18 val. – „MARI KARDONA“. 
Rež. A. Jankevičius
3 d. 12 val. – „IŠ KUR AŠ?“. 
Rež. R. Kimbraitė
5 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
8 d. 18 val. – „KAFKA INSOMNIA“. 
Rež. Ž. Vingelis 
9 d. 18 val. – „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO 
MIRTIS“. Rež. G. Aleksa („Teatronas“) 

Kauno lėlių teatras
2 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO 
MŪŠYJE“ (pagal L. Jakimavičiaus pasaką). 
Aut. ir rež. A. Sunklodaitė
3 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. A. Stankevičius
9 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. R. Bartninkaitė
10 d. 12 val. – „KAUNO ŽVĖRIS“. 
Rež. A. Žiurauskas

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
3 d. 17 val. – PREMJERA! M. Gorkio „SAU-
LĖS VAIKAI“. Rež. L. Groza
8, 9 d. 18.30 – „TARP LENOS KOJŲ, ARBA 

„ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS 
MIRTIS“ PAGAL M. KARAVADŽĄ“. Pjesės aut., 
rež., scenogr., kostiumų dail. A. Duda-Gracz 
10, 17 d. 17 val. – PREMJERA! L. Noréno 

„DEMONAI“. Rež. D. Rabašauskas

Klaipėdos muzikinis teatras
1 d. 18 val. Koncertų salėje – teatro simfo-
ninio orkestro koncertas LMTA Klaipėdos 
fakulteto 50-mečiui. Dir. T. Ambrozaitis
3 d. 12 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiūtės 

„PASAKA BE PAVADINIMO“
8, 9 d. 18.30 Žvejų rūmuose – J. Offenbacho 

„ORFĖJAS PRAGARE“. Muzikos vad. ir 
dir. T. Ambrozaitis
10 d. 17 val. – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“. 
Dir. V. Konstantinovas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
1 d. 18.30 – PREMJERA! K.M. Kulinič „SODRA, 
MON AMOUR“. Rež. G. Aleksa („Teatronas“)
2 d. 18 val. – PREMJERA! M. Durnenkovo 

„EŽERAS“. Rež. A. Jankevičius
3 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENI-
NIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. 
B. Banevičiūtė

3 d. 17 val. – grupės „Kitava“ 20-ies metų 
jubiliejinis koncertas
6 d. 19 val. – „IDIOTAS“ (F. Dostojevskio 
romano motyvais pagal G. Kančeli muziką). 
Rež., choreogr. A. Cholina (A. Cholinos šo-
kio teatro spektaklis) 
8 d. 19 val. – PREMJERA! R. Kmitos 

„REMYGA“. Rež. O. Koršunovas
9 d. 18.30 – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vai-
čiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis
10 d. 12 val. – PREMJERA! M. Jašinskaitės 

„BJAURUSIS ANČIUKAS MOKYKLOJE (pagal 
H.K. Anderseno pasaką). Rež. Š. Datenis
10 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADEL-
NIA“. Rež. A. Špilevojus

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
1 d. 18 val. – PREMJERA! „VOLPONĖ“ (pa-
gal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis, sce-
nogr. ir kostiumų dail. R. Skrebūnaitė, 
šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankaus-
kas, L. Sėdžius, A. Kėleris, T. Razmislavi-
čiūtė-Juodė, A. Povilauskas, V. Kupšys, 
E. Pavilionis, G. Arlauskas, G. Žiogas,
 I. Brikė, V. Šiaučiūnaitė
2 d. 18 val. PREMJERA! I. Vyrypajevo 

„IRANO KONFERENCIJA“. 
Rež. A. Špilevojus
3 d. 12 val. – „TIKROS PASAKOS“ (pagal 
E. Favilli ir F. Cavallo knygą „Vakaro istori-
jos mergaitėms maištininkėms“). 
Rež. Ž. Mičiulytė
8 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello 

„MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. 
Rež. L. Kondrotaitė

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – Lietuvos kamerinio orkestro 61-ojo 
sezono atidarymas. „Skiriama Ludwigui 
van Beethovenui“. Lietuvos kamerinis or-
kestras (meno vad., dir. ir solistas S. Krylo-
vas (smuikas; Rusija, Italija). Programoje 
L. van Beethoveno kūriniai
2 d. 19 val. Nidos katalikų bažnyčios am-
fiteatre – XXIII tarptautinis kamerinės 
muzikos festivalis „Kuršių nerija 2021“. 
Festivalio pabaigos koncertas „Didingieji 
garsai“. Festivalio orkestras „Musica hu-
mana“ (meno vad. ir dir. R. Beinaris). So-
listai R. Beinaris (obojus), R. Grakauskaitė 

(smuikas), I. Aleksienė (smuikas), R. Tamu-

tytė (violončelė), D. Butkevičius  (kontra-

bosas), G. Kviklys (vargonai). Programoje 

J.S. Bacho, A. Vivaldi, G. Bottesini, D. Zipoli, 

C. de Grandvalo, Á. Piazzollos ir kt. kūriniai

3 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 

muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Muzika akimirkai“ dainininkės A. Širvins-

kaitės jubiliejui. Trio „RAMuzika“: A. Šir-

vinskaitė (sopranas), M. Dikšaitienė (smui-

kas), R. Blaškytė (fortepijonas). Programoje 

H. Purcellio, E. Granados, M. Marqués, 

I. Albénizo, J. Mieželytės ir kt. kūriniai
6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – kamerinės muzikos koncer-
tas „Nuo kvinteto iki septeto“. Valstybinis 
Vilniaus kvartetas, L. Vondráčekas (forte-
pijonas, Čekija), V. Giedraitis (klarnetas), 
J. Klimavičius (fagotas), I. Kuleševičienė 
(valtorna), D. Bagurskas (kontrabosas). 
Programoje A. Dvořáko, L. van Beethoveno 
kūriniai
9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Sce-
noje su LNSO – seserys Kristine ir Margarita 
Balanas“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistai K. Balanas (smuikas, La-
tvija), M. Balanas (violončelė, Latvija), 
A. Peseckas (smuikas). Dir. M. Pitrėnas. Pro-
gramoje C.M. von Weberio, J. Brahmso, 
A. Dvořáko, J. Sibelijaus kūriniai
10 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Williamso dainos ir šokiai“. R. Kudriašo-
vas (baritonas), G. Muralytė (fortepijonas). 
Programoje R.V. Williamso kūriniai

Vilnius 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras 
3 d. 17 val. Lietuvos nacionalinėje filharmoni-
joje – sezono pradžios koncertas. Solistas 
N. Luganskis (fortepijonas), Lietuvos vals-
tybinis simfoninis orkestras. Dir. G. Rinke-
vičius. Programoje S. Rachmaninovo, 
D. Šostakovičiaus kūriniai
8 d. 19 val. Valdovų rūmuose – „Petras Ge-
niušas: Naktys Ispanijos soduose“. Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras, solistas 
P. Geniušas (fortepijonas). Dir. J. Geniušas. 
Programoje M. Ravelio, M. de Fallos, 
O. Respighi kūriniai

Šv. Jokūbo festivalis 
8 d. 20 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir 
Jokūbo bažnyčioje – koncertas „Concordum 
vocum“. Atlikėjai Estijos filharmonijos ka-
merinis choras (meno vad. T. Kaljuste), 
K. Toomoja (vargonai). Dir. T. Kaljuste. 
Programoje A. Pärto, M. Durufle kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia 
4 d. 19 val. – „Išsipildžiusios svajonės isto-
rija“. Atlikėjai vokalinio dueto „Bella Vita“ 
solistai: G. Skinderytė-Kurnickienė (sopra-
nas), V. Kurnickas (tenoras). Programoje iš-
traukos iš I. Kálmáno, F. Leháro, J. Strausso 
ir kt. operečių

Va k a r a i

Vilnius
Rotušė
4 d. 18 val. – „Moterys, privertusios šokti 
pasaulį: nuo modernizmo iki konsiume-
rizmo, nuo Amerikos iki Lietuvos“. 
Lektorė – menotyrininkė, teatrologė 
S. Čižaitė-Rudokienė

Sergejus Krylovas, Lietuvos kamerinis orkestras D. Matv ejevo n uotr .
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Savaitės filmai

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

Spalio 1–7
Ki no re per tu a ras

Jokių liudininkų  ***
Mažo miestelio policijos nuovada Joe Carnahano filme taps už grotų 

užuovėjos ieškančio aferisto, profesionalaus žudiko ir naujokės policinin-
kės mūšio lauku. Filme vaidina Gerardas Butleris, Frankas Grillo, Alexis 
Louder, Toby Hussas. (JAV, 2021)
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)
Kortų skaičiuotojas  *****

Viljamo Telo (Oscar Isaac) praeitis tamsi, jis priklausomas nuo lošimo 
ir meilės romanų. Viljamas sugeba išsaugoti šaltą protą ir numatyti kelis 
ėjimus į priekį. Pradėjęs naują gyvenimą, jis keliauja per kazino, žaidžia 
pokerį ir tikisi netrukus išlošti daug pinigų. Vieną dieną jo kelyje pasi-
rodo Kerkas. Susidraugavęs su vaikinu Viljamas mano, kad gali padėti 
Kerkui, norinčiam atkeršyti už pražudytą tėvą. Tačiau Kerkas nesileidžia 
kontroliuojamas ir pradeda traukti Viljamą atgal į tamsą. Amerikiečių 
scenaristas ir režisierius Paulas Schraderis dažnai rodo tamsą žmogaus 
viduje ir jo kelionę į pragarą. Ne išimtis ir šis filmas, kurio premjera ne-
seniai įvyko Venecijos kino festivalyje. (D. Britanija, Kinija, JAV, 2021)
Kopa  ****

Franko Herberto epopėjos ekranizacija perkelia į tolimą ateitį. Planeta Ara-
kis, dar vadinama Kopa, yra vienintelė visatoje vieta, kurioje išgaunamas 
melanžas. Tai vertinga substancija, ne tik galinti pratęsti gyvenimą, bet ir lei-
džianti keliauti tarp žvaigždžių bei matyti ateitį. Imperatoriaus įsakymu Kopa 
perduodama valdyti Atridų šeimai. Į Arakį atvyksta kunigaikštis Letas Atridas, 
jo žmona Džesika ir jų sūnus Polas. Tačiau iki šiol Kopą valdžiusi Harkonenų 
šeima nesirengia atiduoti planetos savo priešams, nes tas, kas valdo Kopą, 
valdo visą pasaulį. Denis Villeneuve’o filme pagrindinius vaidmenis sukūrė 
Timothée Chalamet, Oscaras Isaacas, Rebecca Ferguson, Zendaya, Joshas 
Brolinas, Jasonas Momoa, Charlotte Rampling, Javieras Bardemas. (JAV, 2021)
Mirtis palauks  ****

Džeimsas Bondas išėjo į pensiją ir mėgaujasi ramiu gyvenimu Jamai-
koje. Viskas pasikeičia, kai pasirodo senas Bondo draugas Feliksas Leite-
ris iš CŽV. Jam reikia pagalbos, tačiau pagrobto mokslininko gelbėjimo 
misija bus daug pavojingesnė, nei iš pradžių atrodė. Ji nuves agentą 007 
pas paslaptingą nusikaltėlį, kuris turi naują, nepaprastai pavojingą tech-
nologinį ginklą. Ilgai lauktame Cary Joji Fukunagos filme Bondą pasku-
tinįkart suvaidino Danielis Craigas, jo partneriai – Rami Malekas, Lea 
Seydoux, Lashana Lynch, Benas Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wrightas, 
Christophas Waltzas, Ralphas Fiennesas. (JAV, Didžioji Britanija, 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. Profesorius 
taip pasinėręs į autorių kūrybą, kad su žmona, viešųjų ryšių specialiste, atvy-
kęs į San Sebastiano kino festivalį ir toliau mintyse perkuria jų filmus, užuot 
dalyvavęs kino šventėje. Gal taip yra todėl, kad Rifkinas iki šiol neparašė ge-
nialios knygos, kurią jau seniai turėjo užbaigti, ir tai tik stiprina jo neurozes? 
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 – val-
dingas nusikaltėlis, turintis magišką ginklą ir siekį žudyti, o motina – legen-
dinės šalies saugotoja, vaikystė baigiasi greitai. Šang-Či (Simu Liu) ir jo sese-
riai (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 gin-
klų, dvikovų, kerinčių peizažų, visai ne tokia paprasta senoji mitologija ir 
fantastiška fauna. Režisierius Destinas 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)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
1–3 d. – Mirtis palauks (D. Britanija, 
JAV) – 12.40, 14.10, 16.20, 18, 20, 21.10; 
4–7 d. – 15.30, 17.20, 19.10, 21 val.
1 d. – Į mėnulį (animac. f., Vokietija, Aus-
trija) – 13.40, 16 val.; 2, 3 d. – 11.10, 13.40, 
16 val.; 4–7 d. – 15.10, 16 val.
1 d. – „Odisėja 72“ filmų premjera ir apdo-
vanojimai – 19 val.
9 d. – M. Musorgskio „Borisas Godunovas“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19.55
Kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“
5 d. – Paryžius. 13-as rajonas 
(Prancūzija) – 19 val.
6 d. – Charlotte apie Jane (dok. f., Prancū-
zija) – 18 val.
 6 d. – Paskutiniai ir pirmieji žmonės (Is-
landija) – 20.30
7 d. – Mergina ir voras (Šveicarija) – 18 val.
7 d. – Didžioji laisvė (Austrija) – 20.30
19 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
16.20, 19, 21.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
1–7 d. – Mirtis palauks (D. Britanija, JAV) – 
10.50, 13.20, 14.25, 17, 18, 20.40, 21 val.
Į mėnulį (animac. f., Vokietija, Austrija) – 
10.10, 11.40, 12.30, 14.40, 16.40
19 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
16.20, 19, 21.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Skalvija
18-asis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
1 d. – Atidarymo filmas. Auksinis flakonas 
(rež. J. Matulevičius, P. Aničas) – 17 val.; 
3 d. – 13.45
1 d. – Paskutinės dienos prie jūros (Filipi-
nai, Taivanas) – 18 val.
1 d. – Tamsioji Mėnulio pusė 
(Prancūzija) – 19.40
1 d. – Tektoninės plokštės (Kanada, D. Bri-
tanija) – 21 val.
2 d. – Jo pakaušyje (Kanada) – 14.30
2 d. – Nostalgija šviesai (Čilė) – 16.50
2 d. – Kruvina nosis, vėjas kišenėse 
(JAV) – 19 val.
2 d. – Šviesos paveikslas (Kanada) – 21 val.
3 d. – Tranzistorių seserys (D. Britanija) – 
14.45
3 d. – Sciseras (Kanada) – 16.40
3 d. – Laiko pabaiga (Kanada, 
Šveicarija) – 18.30
3 d. – Faya Dayi (Etiopija, JAV, Kataras) – 
21 val.
Kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“
5 d. – Paryžius. 13-as rajonas 
(Prancūzija) – 20 val.
6 d. – Titanė (Prancūzija) – 18 val.

6 d. – Drive My Car (Japonija) – 20.15

7 d. – Viskas praėjo gerai 

(Prancūzija) – 18.40

7 d. – Paskutiniai ir pirmieji žmonės (Islan-

dija) – 21 val.

7 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 17 val.

Karlsono kinas

2 d. – Patrakėlė Marta Džein (animac. f., 

Prancūzija, Danija) – 12.45

3 d. – Latė ir stebuklingas akmuo (animac. f., 

Vokietija, Belgija) – 12 val.

Pasaka
1, 7 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 
18.15; 2 d. – 18.15, 20.45; 3 d. – 19.30; 4 d. – 
17.15; 6 d. – 19, 21 val.
1, 3, 6 d. – Triumfas (Prancūzija) – 20.30; 
2 d. – 15.45; 4 d. – 17.30; 5 d. – 18 val.; 
7 d. – 20.30
1, 7 d. – Kortų skaičiuotojas (D. Britanija, 
Kinija, JAV) – 17.45; 2 d. – 20.45; 3 d. – 14.45; 
5 d. – 17.30
1, 2, 7 d. – Kopa (JAV) – 20.15; 3, 4 d. – 19.45; 
6 d. – 17.45
1 d. – Rozos vestuvės (Ispanija, 
Prancūzija) – 18 val.; 2 d. – 16 val.

Kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“
5 d. – Paryžius. 13-as rajonas 
(Prancūzija) – 18.30
6 d. – Urvas (Italija) – 18.30
6 d. – Mergina ir voras (Šveicarija) – 
20.45
7 d. – Drive my car (Japonija) – 19.15

Kaunas
Forum Cinemas
1–4, 6, 7 d. – Mirtis palauks (D. Britanija, 
JAV) – 10.50, 13.20, 14.25, 17, 18, 20.40; 
5 d. – 10.20, 13.20, 14.25, 17, 18, 20.40
1–7 d. – Į mėnulį (animac. f., Vokietija,

1 d. – Kvepalai (Prancūzija) – 20.45; 3 d. – 
18 val.
1 d. – Kaimynai (Ispanija) – 18.30; 3 d. – 
13.30; 4 d. – 17.45; 5 d. – 20.45; 6 d. – 21.15
1 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 20.30; 
2 d. – 18.30; 3 d. – 15.30; 7 d. – 18 val.
2 d. – Mirtis palauks (D. Britanija, JAV) – 15 val.; 
3 d. – 17.15; 4 d. – 19.30; 5, 6 d. – 20 val.
2, 5 d. – Dar po vieną (Danija, Švedija, Ny-
derlandai) – 18.15; 3 d. – 20.15; 7 d. – 18 val.
2 d. – Prabudimas (JAV, JAE) – 21 val.
3 d. – Tėvas (JAV) – 15.30
3 d. – Rifkino festivalis (Ispanija, JAV, Ita-
lija) – 17.45; 5 d. – 17 val.
3 d. – Pavyzdingas elgesys (dok. f., rež. 
A. Mickevičius, N. Milerius) – 15 val.; 
6 d. – 18.15 
3 d. – Izaokas (rež. J. Matulevičius) – 17 val.; 
5, 7 d. – 20.30
4 d. – Geriausi mūsų metai (Italija) – 20 val.

4 d. – Vestuvių kalba (Prancūzija) – 17.30

4 d. – Žaliasis riteris (Airija Kanada, KAV, 

D. Britanija) – 19.45

6 d. – ciklas „Ispaniškai“. Jie parduoda net 

lietų (rež. I. Bollaín) – 17.30

7 d. – festivalis „Lokys, liūtas ir šakelė“. 

Žmogiškas balsas (Ispanija) – 20.30

Paupio salė

1 d. – Mirtis plauks (D. Britanija, JAV) – 

20 val.; 2 d. – 20.15; 3 d. – 19.30; 5 d. – 

21 val.

3 d. – Į mėnulį (animac. f., Vokietija, Aus-

trija) – 13 val.

3 d. – Ponas kūdikis 2. Šeimos reikalai 

(JAV) – 15 val.

3 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 

17.30

Austrija) – 10.15, 11.10, 12.20, 14.30,
16.45
9 d. – M. Musorgskio „Borisas Godunovas“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19.55
Kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“
5 d. – Paryžius. 13-as rajonas 
(Prancūzija) – 19 val.
6 d. – Mergina ir voras (Šveicarija) – 
18 val.
6 d. – Didžioji laisvė (Austrija) – 20.20
7 d. – Drive My Car (Japonija) – 17.30
7 d. – Paskutiniai ir pirmieji žmonės (Islan-
dija) – 21 val.
19 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
16.20, 19, 21.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
1–7 d. – Mirtis palauks (D. Britanija, JAV) – 
10.20, 13.20, 17, 20.40
Į mėnulį (animac. f., Vokietija, Austrija) – 
12.15, 14.30, 16.45
19 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
16.20, 19, 21.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
1–7 d. – Mirtis palauks (D. Britanija, JAV) – 
10.50, 13.20, 17, 17.50, 20.40
Į mėnulį (animac. f., Vokietija, Austrija) – 
10.10, 13.40, 15.30, 16 val.
19 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
16.20, 19, 21.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Mirtis palauks“


