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Artėjant festivaliui „Vilnius Jazz“, 
buvau užklupta netikėto prašymo 
parekomenduoti koncertą, kurį tikrai 
vertėtų aplankyti. Skaičiau po ke-
lis kartus kiekvieną spalio 14–17 d. 
numatytos programos eilutę ir ži-
nojau, kad negaliu atsakyti į šį pa-
prastą klausimą, nes būsimoji mu-
zika tuo metu dar nebuvo gimusi. 
Daugelyje festivalių pramatyti ateitį 
su tam tikra paklaida nesunku, mat 
atvyksta garsenybės su pažįstamu 
braižu, įprastai atliekantys naujau-
sio albumo kūrinius. „Vilnius Jazz“ 
viskas yra kitaip: kas įvyks – tas 
įvyks čia ir dabar, scenoje. Tai nėra 
festivalis, kur susitinkama su seniai 
lauktais atlikėjais iš savo kasdieni-
nio grojaraščio. Čia ateinama susi-
tikti su muzika, kurios dar nėra, ir 
nė neįsivaizdavai, kaip tau jos reikia.  

Kai į  sceną žengė Sainkho 
Namtchylak ir Kazuhisa Uchihashi, 
iš dalies buvome tam pasirengę, nes 

„NoJo Airlines“ ir Juozas Milašius D. K lov ienės  n uotr .

daliai susirinkusiųjų tai nebuvo pir-
moji kelionė su jais, mat abu atli-
kėjai su skirtingais projektais jau 
buvo lankęsi šiame festivalyje. Bet 
tarsi kopimas į kalnus ši patirtis nie-
kada nesikartoja ir kaskart užima 
kvapą. S. Namtchylak balsas apima 
beribę visatą: obertoninis gerkli-
nis giedojimas, tuvių folkloro ele-
mentai, įvairūs kuždesiai, šauksmai, 
girgždesiai ir aimanos, susiliedami 
su mįslingais K. Uchihashi sonori-
niais išradimais, retais momentais 
primenančiais gitarą, įtraukė į pri-
kaustantį ekspresyvų pasakojimą, 
kuriame viskas buvo labai apčiuo-
piama, ryšku ir sykiu paslaptinga. 
Nedideli epizodai, nuspalvinti in-
tensyvių nuotaikų, keitė vienas kitą 
lyg tolimos šalies pasakų iliustra-
cijos, pripildytos nepažįstamų ir 
kartu universalių, iškalbingų sim-
bolių. Paskutinis garsas ištirpo ore, 
leidęs publikai prabusti iš hipno-
zės. Ten, kur stovėjo mistiška šim-
tabalsė artistė, ką tik keitusi pavida-
lus, pasirodė šilta moteris, dėkingai 

besišypsanti ir linkinti sveikatos 
savo publikai, o bisui atlikusi jaukią, 
paprastą dainą, perteikiančią pažįs-
tamą mintį (neverk, kai aš mirsiu) 
suprantama anglų kalba. Nuosta-
baus grožio kontrastas vedė į ka-
tarsį, kurį patirti buvo dar anksti, 
nes tą patį vakarą laukė dar vienas 
koncertas.

„Lisbon Underground Music En-
semble“ (L.U.M.E) buvo pirmasis iš 
stambiųjų kolektyvų, kurių „Vilnius 
Jazz“ šiais metais eksponavo net ke-
turis – po vieną per dieną. L.U.M.E 
žaižaravo galinga stambaus džiazo 
kolektyvo energija, pritvindę sceną 
žvalaus, džiugaus varinio spindesio. 
Marco Barroso komponuoja kom-
paktiškai ir intensyviai, o jo suburti 
muzikantai groja puikiai. Kiekvie-
nas kūrinys plėtojamas žaibiškai. 
Tarsi nuspaudus nematomą akse-
leratorių iš orkestro dūdų žiočių 
byra vis nauji elementai: svingo 
frazė, pankroko rifas, du akordai 
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Monika Sokaitė

Festivalis „Gaida“ šiemet susitel-
kia į aktualius individualumo ir 
kolektyviškumo aspektus: lyderis 
ir komanda, kūrėjas ir atlikėjai, so-
listas ir orkestras arba, muzikiniais 
terminais kalbant, „solo – tutti“ ir 
pan. Atidarymo koncertui Šv. Ko-
trynos bažnyčioje buvo parengta 
įspūdinga Estijos nacionalinio vyrų 
choro (meno vadovas ir dirigentas 
Mikkas Uleoja) bei trimitininko 
Markuso Stockhauseno programa. 
Atlikėjai puikiai žinomi tarptauti-
niu mastu. Estijos nacionalinis vyrų 
choras pelnęs prestižinį „Grammy“ 
apdovanojimą, o trimitininkas yra 
nuolatinis įvairių festivalių dalyvis, 
šiuolaikinių kūrinių pirmasis atli-
kėjas, apie 25 metus bendradarbia-
vęs su vienu iškiliausių šiuolaikinės 
muzikos kompozitorių, savo tėvu 
Karlheinzu Stockhausenu. Kon-
certo programoje skambėjo kom-
pozitorių iš Lietuvos, Latvijos, Esti-
jos, Italijos ir Škotijos kūriniai. 

Vakarą pradėjo žinomiausio Es-
tijos kompozitoriaus Arvo Pärto 
kompozicija „De Profundis“ (1980), 
dedikuota austrų kompozitoriui 
Gottfriedui von Einemui, paremta 

Pradžia su balsais ir trimitu
Aktualios muzikos festivalio „Gaida“ atidarymo koncertas

lotyniškuoju 130-osios psalmės 
tekstu. Pärtas šį opusą sukūrė praėjus 
metams po to, kai apsigyveno Aus-
trijoje. Kūrinyje girdimas išskirtinis 
kompozitoriaus stilius tintinnabuli. 
Vyrauja minimalios išraiškos priemo-
nės, kurios išauga į didžiulę kulmina-
ciją ir kūrinio pabaigoje nugrimzta į 
tylą. Estijos nacionalinis vyrų choras 
itin jautriai atliko šį didingą opusą. 
Jautėsi precizika ir įsigilinimas į mu-
zikinį tekstą bei garso prigimtį.

Žinomos lietuvių kompozitorės, 
Italijoje gyvenančios Justės Janulytės 
kūrinį „Now I’m Nowhere“ („Dabar 
aš esu niekur“, 2019) įkvėpė Alfonso 
Nykos-Niliūno eilėraštis: „Dabar aš 
esu niekur, bet norėčiau / Gyventi 
šiaurėje, kur dienos / Ir naktys, kur 
garsai ir spalvos, / Sniegas ir lietus 
yra viena ir visa; / Kur gamta yra ne 
mūsų, / Bet mes gamtos; kur vis-
kas, net mirtis, / Tik vienas nenu-
trūkstamas gimimas.“ Muzikologė 
Asta Pakarklytė apie Janulytės kū-
rybą rašo, kad klausantis jos mu-
zikos „galima atsidurti dar ir dy-
kumoje, vandenyne, Černobylyje, 
žvaigždėje, kosminiame ūke“. Taip 
šį kartą ir nutiko skambant „Now I’m 
Nowhere“ – jausmas toks, lyg kla-
jotum po ūkanomis nuklotą rugių 
lauką, klampus muzikinis audinys 

įtraukė ir apgaubė išskirtine atmos-
fera. Ratu publiką apsupę vyrų balsai 
panardino į gilią meditaciją. Kūrinys 
pelnytai yra apdovanotas vokalinių ir 
chorinių kūrinių kategorijoje. 

Pirmą koncerto dalį užbaigė ne-
didukas, bet rimtų vokalinių iššū-
kių keliantis škotų kompozitoriaus 
Jameso MacMillano motetas „...here 
in hiding...“ (1993), atliekamas ka-
merinės choro grupės. Kompozici-
joje buvo žaidžiama skirtingomis 
vokalinėmis faktūromis: solo epi-
zodus keitė duetai, trio, kvartetai. 
Mainėsi anglų ir lotynų kalbos. Šį 
virtuoziškumo kupiną muzikinį 
opusą choras atliko labai įtaigiai, 
nors jautėsi nedidelė įtampa.

Antrą vakaro dalį pradėjo Latvi-
jos kompozitorės Santos Ratniecės 
kompozicija „Sadness... stillness“ 
(2014), sukurta pagal du japonų 
poeto Matsuo Bacho haiku. Pasak 
kūrėjos, šie haiku patys savaime 
skamba kaip muzika. Muzikinėje 
medžiagoje buvo galima girdėti 
daug subtilių gamtos garsus atkar-
tojančių sąskambių, tai sukūrė pas-
toralinę nuotaiką.

Italo Giovanni Bonato darbas 
„Sügav rahu“ (2018), pasak auto-
riaus, yra ilgo bendradarbiavimo 
su Estijos nacionaliniu vyrų choru 

rezultatas. Kūrinys sukurtas pagal 
keltų maldų tekstus. Kolektyvas 
opusą atliko publiką apsupęs ratu ir 
šis erdvinis sprendimas tikrai pasi-
teisino. Muzikinis tekstas leido pa-
nirti į erdvinį garsų pasaulį.

Koncerto kulminacijai buvo pa-
likta tikra intriga. Tai Tomo Kuta-
vičiaus naujo kūrinio „Švenčiausia-
sis medis“ vyrų chorui ir trimitui 
pasaulinė premjera (2021). Pats 
autorius apie kūrinį nedaugžo-
džiauja, tik užsimena, kad mintį 
parašyti trimitininkui M. Stock-
hausenui brandino ilgai. Kuriant 
autorių lydėjo asmeniniai išgyve-
nimai, susiję su buvimu prie sun-
kiai sirgusio ir anapilin iškeliavusio 
tėvo – Broniaus Kutavičiaus. Tomas 
savo opuso muzikoje stengiasi išlai-
kyti savitą archajišką skambesį, at-
pažįstamą iš tėvo kūrybos. Iš tiesų, 

choro partija skambėjo rituališkai, 
prie muzikinio teksto labai derėjo 
pasirinktas prūsiškas latvių giesmės 
vertimas, kuris pridėjo dar daugiau 
archajiškumo. Trimito partija, kurią 
M. Stockhausenas atliko iš bažny-
čios balkono, skambėjo itin laisvai, 
tarsi laisvės ir vilties šauklys. Muzi-
kinė kūrinio forma paremta proposta–
risposta principu, kai, chorui atlikus 
savo liniją, trimito partija skambėdavo 
lyg atsakymas, minčių aidas. Sveikinu 
kompozitorių su brandžia premjera!

Apibendrinant šią neeilinę muzi-
kinę patirtį verta pabrėžti, kad kon-
certo programa buvo labai vientisa 
ir konceptualiai apgalvota. Tokios 
kompozicijos mūsų klasikinėje 
choro scenoje skamba retai, todėl 
verta padėkoti festivaliui už gali-
mybę pasigėrėti kitokiais chorinės 
muzikos vyksmais.

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Spalio 17 d. Taikomosios dailės ir 
dizaino muziejuje dainininkė Asta 
Krikščiūnaitė ir pianistės Audronės 
Kisieliūtės inicijuotas kamerinis an-
samblis – Valentinas Gelgotas, Darius 
Dikšaitis, Gediminas Dačinskas, To-
mas Ramančiūnas, Donatas Bagurs-
kas, Karolis Jurgaitis – atliko Vidmanto 
Bartulio ir Giya Kancheli kūrinius. 

Nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatė A. Krikščiūnaitė ir A. Ki-
sieliūtė – įdomios atlikėjos, „kameristės“, 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
profesorės, senokai girdėtos sostinėje, 
nors koncertuoja tai viename, tai ki-
tame festivalyje, pasikviesdamos įvai-
rius muzikantus, gastroliuoja. 

A. Kisieliūtė inicijuoja bei atlieka 
naujus lietuvių kompozitorių kūri-
nius, juos dar ir publikuoja, tikėda-
masi, kad darbas prie jų redakcijos 
taps pastebėtas, kūriniai bus prisi-
menami, dažniau atliekami. Laikas 
vėl ne tik prisiminti šias atlikėjas, bet 
ir išgirsti jų inicijuotas programas, 
tylaus bendradarbiavimo su atlikė-
jais rezultatus. Todėl koncertas Tai-
komosios dailės ir dizaino muzie-
juje iškart suintrigavo. Juolab kad 
jo programoje – reta proga išgirsti 
sielų bendrystę jutusių Vidmanto 
Bartulio (1954–2020) ir kartvelo 
Giya Kancheli (1935–2019) kūrinius.

Sielos virpesių muzika
Nacionalinės filharmonijos koncertas „Giya Kancheli „Exil“ 

Atsimenu kūrinio „Du klausimai 
laukinės slyvos medžiui“ (1980), tuo-
syk visai naujo, perklausą Kompozi-
torių sąjungos namuose. Tuomet vis 
dar virdavo diskusijos: leisti įrašą ar 
klausyti gyvai (dabar sako – akus-
tiškai). Perklausos nebuvo lengvos. 
Muzikos raiška jau tolo nuo tradi-
cinio, klasikinio garsinio mąstymo, 
tačiau palaikymo jai nebuvo. Pakibo 
klausimas: koks gi tai žanras? Pjesė, 
sonata? „Nei šis, nei tas...“ – kažkas 
tada pasakė. Kūrinį pirmą kartą at-
liko Lietuvos kompozitorių sąjungos 
kamerinis ansamblis: Aleksandras 
Batovas, Kazimieras Apanavičius, 
Iminas Kučinskas, Valentinas Gel-
gotas (išilginė fleita), Vytautas Ko-
rys, Povilas Stravinskas (varpelis!). 
Išties, ką tik konservatoriją baigu-
sio jauno kompozitoriaus Bartulio 
kūryba tada akivaizdžiai rodė ne-
norą prisidėti prie oficialiai propa-
guojamų stambesnių „reikšmingų“ 
žanrų, poreikio „kurti plačiosioms 
masėms“, dedikacijų skelbiamiems 
jubiliejams. Jo „Du klausimai lau-
kinės slyvos medžiui“ įprasmino tai, 
kas, atrodo, mus jaudina ir šiandien. 
Kūrinys fleitai, styginių trio, forte-
pijonui ir varpeliams kalba „...apie 
meilę...“, „...apie prasmę...“, pateikia 
įžvalgą „...vietoj atsakymo...“. Kū-
riniai be poetinio teksto geriausiai 
tiko jo siekiui saikingomis garsyno 
sekomis reikšti gilias vidines jausenas. 

Kuriama intymi atmosfera, tarsi ra-
miai skaitoma poezija, įprasminanti 
mūsų laiko žmogaus mąstyseną. Mu-
zikoje vyrauja meditacija, lyg dvasi-
nių būsenų garsinė instaliacija. 

Po koncerto kalbėjausi su pro-
jekto iniciatore A. Kisieliūte: „Pa-
žįstamiems, studentams sakiau, 
kad ateitų pasiklausyti kūrinių, ku-
rių tikriausiai vėl kurį laiką neteks 
niekam atlikti. 50 minučių tylios, 
sudėtingos muzikos. Nepaprastai 
malonu buvo dirbti su atsidavusiais 
kamerinės muzikos entuziastais. 
Daug įdirbio įdėjau tvarkydama 
Bartulio partitūrą. Ir dar reikės 
redaguoti, bandysiu natas išleisti. 
Žinojau, kad Bartulis draugavo su 
Kancheli. Ir jų muzika labai artima.“ 

Ansamblis tarsi po kruopelę, ju-
velyriškai į bendrą skambesio au-
dinį renka garsus, kurie reikšmingi 
tik čia, tik dabar, juos girdintiems. 
Skamba švilpesių egzotika ir varpe-
lio skaidrumas, kartu su tyliu stygų 
šurmuliu muziejaus skliautuose, 
klausytojus nukeliančiu į nenusa-
komą, paslaptingą anapusinę erdvę. 
Bartulio kameriškumą, kuris, kaip 
rašė Rūta Gaidamavičiūtė, „visada 
yra arti autoriaus biografijos“, ji va-
dina „reakcija į to meto gyvenimo 
ir kultūros realijas“.

Bartulio kūrinys parašytas bai-
giant konservatoriją. Tais pačiais 
1980-aisiais jis nuvyko į Tbilisį pas 

Kancheli. Manė laikraščiui pareng-
siantis pokalbį su kompozitoriumi, 
nes mėgo jo muziką. Tačiau pokal-
bio taip ir neparengė, o vėliau Kan-
cheli, ilgai gyvenusio Vokietijoje ir 
Olandijoje, nebepamatė. 1999 m. 
Kancheli lankėsi Lietuvoje. Jo mu-
zika skambėjo Nacionalinės filhar-
monijos salėje. Anželikos Cholinos 
šokio teatras pagal Kancheli muziką 
pastatė spektaklį „Idiotas“ Fiodoro 
Dostojevskio romano motyvais. 
Kompozitorius buvo žinomas ir 
melomanų bendruomenėje, ben-
dravo su kompozitoriais, muzikan-
tais. A. Krikščiūnaitei pasiūlė atlikti 
savo „Exil“ sopranui, instrumen-
tams ir garso juostai (1994). Prem-
jera Lietuvoje įvyko 2004-aisiais.  

„Exil“ svarbus vaidmuo tenka vo-
kalui. Jis perteikia dvasinę tremti-
nio būseną. Senojo Testamento 
psalmės parašytos vokiečių kalba, 
kitų tekstų autoriai – Holokaustą 
išgyvenę Paulas Celanas ir Hansas 
Sahlis – patys patyrė ir kūryboje at-
spindėjo tai, kas XX a. vadinama 
tremtimi. Šventovės tylą paversti 
muzika – toks buvo kompozitoriaus 

tikslas. O gal greičiau tai siekis iš-
girsti iš tylinčio žmogaus sielos be-
siveržiančius skaudulių virpesius? 

Tai penkios gilia melancholija 
persunktos kantatos, arba maldos, 
sopranui ir nedideliam kameriniam 
ansambliui. Balsas tarp vilties ir ne-
vilties, tikėjimo ir tuštumos. Subtili 
ansamblio raiška lydi balso aimaną. 
Tarsi nuo kalnų ataidi neįprasti 
garsai: kalnyno baugus virpėjimas 
sklinda stygomis, netikėtu pučia-
mojo švilpesiu ar sintezatoriaus 
subtiliu įsikišimu į tą Viešpaties ku-
riamos karalystės erdvę. Niekas ne-
forsuoja, net dainininkė, iš pianis-
simo iki ekspresyvaus mf vesdama 
melodinį taką iš žemo registro lig 
aukštybių. Taupiai naudojami ins-
trumentai pina subtilų, rafinuotą, 
spalvingą, neskubrų garsų tinklą, 
paryškintą sintezatoriaus intarpais. 
Subalansuotas garsynas ieško tylos 
prasmės: „Viešpatie, išgirsk mano 
balsą! Mirusieji atėjo pas tave... 
Dulkės išsisklaido... Aš pamirštas.“ 
Klausytojai buvo paveikti puikios 
atlikėjų stilistinės pagavos, darnos, 
jautrumo emocinei raiškai.

Estijos nacionalinis vyrų choras, trimitininkas Markusas Stockhausenas
K . B in gel io  n uotr .

Koncerto „Exil“ akimirka S . P ukin skaitės  n uotr .
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Pranas Parūtis

Lietuvoje menas vertinamas chao-
tiškai, tiksliau – meno vertė sąmo-
ningai maišoma. Jei norisi komer-
ciškai pareklamuoti kokį vienadienį 
popsiuką, šaukiant, koks tai „fan-
tastiškas dalykas“, reikia tikras ver-
tybes arba nutylėti, arba nutaisyti 
joms skeptišką veidą. Šiandien toks 
tikrų meno atradimų nuvertinimas 
klesti, kai specialistų meno reiški-
nių įvertinimus ir analizes, taigi, 
rimtą refleksiją, pakeičia reklami-
niai muilo burbulai.

Tokioje situacijoje nepakanka-
mai pastebėtas praėjo Šv. Kristo-
foro orkestro surengtas rečiausias 
Lietuvoje Tarptautinis kompozitorių 
konkursas. Jam savo kūrinius pri-
statė 23 jauni ir ambicingi kompozi-
toriai iš Didžiosios Britanijos, Izrae-
lio, Japonijos, Vokietijos, Lenkijos 
ir kitų pasaulio šalių. Rimčiausią 
komisiją, vadovaujamą Šv. Kristo-
foro orkestro vyriausiojo dirigento 
Modesto Barkausko, sudarė kompe-
tentingi Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos dėstytojai – kompozi-
toriai Mindaugas Urbaitis, Raminta 
Šerkšnytė, muzikologė Rasa Mu-
rauskaitė bei patys orkestro muzi-
kantai. Komisija atrinko geriausius 
kūrinius ir paskelbė nugalėtojus.

Konkurso idėjos sumanytojas, žiuri 
pirmininkas, dirigentas M. Barkaus-
kas pasidžiaugė itin aukštu dalyvių 
kūrinių meniniu lygiu, stilistine 
įvairove ir Lietuvos jaunųjų kom-
pozitorių meistriškumu. Jo nuo-
mone, konkursantų muzika suža-
vėjo idėjų gausa ir autorių talentu. 

„Laimėtojų kūriniai, nežiūrint jauno 
kūrėjų amžiaus, neabejoju, iš tikro 
taps šiuolaikinio repertuaro žvaigž-
dėmis ir papuoš bet kokio pasau-
lio orkestro repertuarą. Be abejo, 

Kūryba, inspiruota orkestro
Mintys po Šv. Kristoforo orkestro organizuoto Tarptautinio kompozitorių konkurso

įsirašys ir į mūsų orkestro progra-
mas ir džiugins klausytojus. Kon-
kurso nugalėtojas lenkas Maciejus 
Bałenkowskis savo kūriniu Sinfo-
nietta Nr. 2 „Polonia“. Hommage a 
Wojciech Killar“ sužavėjo techniniu 
meistriškumu, kur skambesys visiš-
kai išreiškia partitūrą ir charakterį, 
yra kupinas ryškaus vaizdingumo. 
Antra premija apdovanotas taip pat 
lenkas, daugelio tarptautinių kon-
kursų laureatas Andrzejus Ojcze-
naszas už kūrinį „Blocks’n’chains“. 
Tai kitokio stiliaus, bet savito braižo 
kūrėjas, pritampantis prie madin-
gos šiandien sonoristinės arba tapy-
binės kompozicinės manieros. Itin 
ryškų įspūdį paliko trečiąja premija 
apdovanotas Nikodemas Kluczyńs-
kis už kūrinį „Gethsemane“– suža-
vėjo instrumentų panaudojimo iš-
radingumas, meistriškai ir raiškiai 
skambantys pizzicato ritminiame 
kūrinio finale, kontrastinguose ko-
loristiniuose kontekstuose. 

Pradžiugino jaunieji mūsų aka-
demijos absolventai, apdovanoti 
Šv. Kristoforo orkestro simpatijų 
prizais. Aleksejus Kalininas kūri-
nyje „Trust Your Power“ patraukė 
bandymu ieškoti raiškos tarp so-
noristinių, tradicinių stilistikų ir 
konkretesnių garsinių paveikslų. 
Andrius Maslekovas, nors ir nau-
doja tą pačią garso spalvų stilistiką, 
savo opuse „... kai lietaus lašai pa-
liečia veidą...“ kelia naujus uždavi-
nius, naudoja ketvirtatonius. Lie-
tuvos muzikos informacijos centro 
specialiuoju prizu apdovanotas ja-
ponas Mizuki Aita savo kūrinyje 

„Ultramarine-Beyond the Sea“ tra-
dicinėmis spalvinėms priemonėmis 
atkūrė jūros spalvų bangavimą, mė-
lynos šviesos spalvą sutapatino su 
gaida do bemol.

Žiuri narė R. Šerkšnytė kon-
kursą apibūdino kaip atskleidžiantį 

pagrindines šiuolaikines pasau-
lio kompozicines tendencijas. Jos 
nuomone, laimėtojų sėkmę nulėmė 
dviejų savybių kombinacija: meis-
triškumas ir autentiškas, įsiminti-
nas skambesys.

Muzikologės R. Murauskaitės 
nuomone, „šiuolaikinės muzikos 
scenoje nestebina dviejų esminių 
tendencijų egzistavimas – kon-
servatyvesnės krypties, renkantis 

„saugesnę“ kūrybinę trajektoriją, ir 
kitos, kurioje eksperimentiškumo 
maksima dominuoja, nenuilstamai 
ieškant dar nemintų kelių. Nedi-
delė dalis kompozitorių konkurso 
dalyvių bandė būtent tai padaryti, 
tiesa, ne visuomet sėkmingai. Ir 
visgi didesnė dalis pirmojo turo 
partitūrų liudijo pirmosios, kiek 
saugesnės krypties dominavimą, 
svarbiausiu tikslu iškeliant efek-
tyvų turimo įrankio – styginių 
orkestro – išnaudojimą.“ 

Iš to, kokie kūriniai buvo pateikti 
konkursui, akivaizdu, kad vis dar 
populiari minimalistinės minties 
plėtotės tendencija, taip pat labai 
natūralus (kalbant apie kompo-
navimą kameriniam orkestrui) ir 
sonoristinių raiškos formų nau-
dojimas. Ir tik keli kūriniai tarsi 
visiškai atitolo nuo to, ką įprastai 
siejame su „muzika styginių orkes-
trui“, daugiau ar mažiau sėkmingai 
ieškodami individualaus žvilgsnio 
į tokios instrumentinės sudėties 
suteikiamas garsines galimybes. 
Ar įmanoma dar kitaip „pamatyti“ 
styginių orkestrą? Šis klausimas vis 
dėlto išlieka neatsakytas, bent jau 
šio konkurso kontekste. 

Netrūksta kūrėjų, kurie nusimeta 
poreikio „būti originalūs ir labai ra-
cionalūs“ naštą ir tarsi bando su-
grįžti prie grynojo grožio paieškos. 
Tarp konkursui pateiktų darbų 
buvo ir tokių, kur jautėsi akivaizdus 

introspektyvus žvilgsnis į save, savo 
santykį su išorės pasauliu, jį išreiš-
kiant per beatodairišką grožio mu-
zikoje paiešką. Pradedant harmo-
niniais sąskambiais ar kur ne kur 
nuvilnijančiomis „klasikinėmis“ 
melodijomis, baigiant paties kūri-
nio esme. Tiesa, tarpsniais pradeda 
eižėti riba tarp grožio ir kažko tarsi 
jau girdėto ar net šiek tiek banalaus. 

Laureatų paskelbimas ir nugalė-
tojų kūrinių koncertas įvyko spa-
lio 15 d. Vilniaus rotušėje. Natūralu, 
kad kūrinius atliko Vilniaus miesto 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, 
diriguojamas orkestro meno va-
dovo M. Barkausko. Šio orkestro 
koncertų programos, nors ir sun-
kiomis kovido sąlygomis, ir šiemet 
išlieka labai turtingos. Kiekvie-
nas koncertas – tai vis nauji kūri-
niai, nesukamas senas repertuaras, 
nekartojama, kas jau parodyta. 

Ta prasme šeši konkursiniai opu-
sai toliau pratęsė tą intensyvią or-
kestro premjerų fiestą. Tačiau šis 
koncertas buvo kažkuo ypatingas: 
jis parodė nepaprastą orkestro na-
rių entuziazmą, norą kuo geriau 
atlikti visus kūrinius, lyg jie patys 

būtų juos sukūrę. Nenuostabu, nes 
svarbiausios inspiracijos atėjo iš or-
kestro vadovo, kuris labiausiai gi-
linosi į konkursinius kūrinius. Šis 
muzikavimo neabejingumas kon-
certą pavertė reta švente. Tad atli-
kimo požiūriu sunku būtų kurį nors 
iš tų šešių kūrinių išskirti. Didelį 
įspūdį darė spalvinės, koloristinės 
orkestro galimybės, kai panaši savo 
techninėmis priemonėmis muzika, 
pavyzdžiui, A. Kalinino, A. Masle-
kovo ir M. Aitos, buvo atlikta sub-
tiliausiai jaučiant visų prasminius, 
dramaturginius ir spalvinius skir-
tumus: A. Kalinino tragišką susi-
kaupimą, A. Maslekovo gamtos ra-
mybę ir M. Aitos jūros bangavimą. 
Itin efektingai buvo atlikti konkurso 
nugalėtojų kūriniai, ypač M. Bałen-
kowskio vitališka, išradinga tokati-
nių charakteringų ritmų perpinta 
muzika, kurią orkestras pagrojo su 
tikru virtuoziniu užsidegimu. 

Taigi pirmajam orkestro organi-
zuotam Tarptautiniam kompozito-
rių konkursui nėra jokių priekaištų, 
belieka tik džiaugtis!

Šv. Kristoforo orkestras ir dirigentas Modestas Barkauskas Organizator ių  n uotr.

Festivalyje „Gaida“ – 
unikalus Vokietijos gar-
siakalbių orkestras 

Tarptautiniame aktualios muzikos 
festivalyje „Gaida 2021“ rengiamas 
unikalus technologijas ir gyvą mu-
zikavimą sujungiantis „Bremen 
Loudspeaker Orchestra“ ir Lietuvos 
ansamblių tinklo atlikėjų koncertas. 
Spalio 29 d. 19 val. Šiuolaikinio meno 
centre vyksiančiame pasirodyme 

„LENdscapes“ publika pirmą kartą 
išgirs net keturis naujus kūrinius.

Kompozitoriaus ir dirigento Vy-
kinto Baltako vadovaujamas Lietu-
vos ansamblių tinklas su Brėmeno 
garsiakalbių orkestru išsidėstys di-
džiulėje Šiuolaikinio meno centro 
pagrindinės salės erdvėje. Publika 
atsidurs garsinio vyksmo centre: 
žiūrovus apsups erdvėje įvairiai 

Anonsai

išdėstyti, o kartais ir judantys atli-
kėjai bei 34 garsiakalbių skulptūros, 
tampančios savotiškais gyvų mu-
zikų scenos partneriais. Koncerto 
pabaigoje ir publika galės įsitraukti 
į pasirodymą.

Brėmeno garsiakalbių orkestras – 
„Bremen Loudspeaker Orchester“ 
(BLO) – yra unikalus akusmatinės 

muzikos instrumentas. Daugybę 
garsiakalbių (jų gali būti iki 200) 
sudarančią sistemą gali kontroliuoti 
vos vienas ar keli žmonės prie garso 
pulto. BLO veikimo principus ga-
lima pritaikyti pačioms įvairiau-
sioms erdvėms ir, atsižvelgiant į jų 
savybes bei muzikos pobūdį, gar-
siakalbių charakteristikas jungti į 

įvairiausius derinius. BLO buvo 
įkurtas 2013 m. Brėmene, sekant le-
gendiniu „Acousmoniumu“ – garso 
sklaidos sistema, kurią 1974 m. vie-
noje Prancūzijos radijo studijų su-
kūrė elektroninės ir konkrečiosios 
muzikos kompozitorius François 
Bayle’is. Autoriams bendradarbiau-
jant su Rotenburgo technikos kole-
gija, 2015 m. buvo sukurta atvirai 
erdvei pritaikyta BLO versija. Vė-
liau BLO keliavo per Vokietijos fes-
tivalius, pristatė milžinišką vengrų 
kompozitoriaus Akoso Rozmano 
garso instaliaciją „Tolv Stationer“ 
sename traukinių garaže, bendra-
darbiaujant su Adomo Mickevi-
čiaus institutu Varšuvoje, festivalyje 
„Jazzahead Bremen“ BLO pasirodė 
su maždaug 200 garsiakalbių ir juos 
valdančiais 74 garso pulto „feide-
riais“ (kanalais).

Įvairių kartų ryškiausius Lietuvos 
šiuolaikinės muzikos atlikėjus jun-
giantis Lietuvos ansamblių tinklas 

(LAT) yra dažnas „Gaidos“ ir kitų 
Lietuvos muzikos festivalių svečias. 
LAT yra surengęs pasirodymų ir 
svarbiuose užsienio festivaliuose 
bei koncertų salėse: „Ultraschall 
Festival“ Berlyne, Europos kultū-
ros sostinės renginiuose Duisburge, 
Kairo šiuolaikinės muzikos dienose, 

„Concertgebouw“ Briugėje, „Flagey“ 
Briuselyje, „Composers’ Review“ 
Belgrade, „Arenafest“ Rygoje, „Poz-
nań Spring Music Festival“. Spalio 
29 d. prie atlikėjų prisidės Gerdas 
Andersas (elektronika, Vokietija). 
Įvyks trys pasaulinės premjeros – 
Riccardo Castagnola, Christopho 
Ogiermanno ir Vykinto Baltako, – 
taip pat Thomo Hummelio kūrinio 
lietuviškoji premjera. Beje, V. Bal-
takas savo naują kūrinį dedikavo 
neseniai mus palikusiam legendi-
niam Lietuvos kompozitoriui Bro-
niui Kutavičiui.

„Vilniaus festivaliai“ inf.

„Bremen Loudspeaker Orchester“ „Vi lni a us  f e st i va li ų “ nu ot r.
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iš Beethoveno kadencijos, gausybė 
atpažįstamų ir neatpažįstamų žen-
klų, fonogramos nuotrupų, citatų 
ir originalių darinių sukasi fantas-
tiniame kaleidoskope, kurio orna-
mentų grožį dar labiau sustiprina 
negirdėti tembriniai deriniai, ryš-
kių idėjų ir efektų prisodrinti soli-
niai pasisakymai, išradingos įžan-
gos ir netikėtos pabaigos. Nors 
kiekviena kompozicija grindžiama 
unikalia mintim bei logiška forma, 
ilgainiui visa ta gausa ėmė lietis au-
syse į vienalytį margumyną, kurio 
komponentams suvokti prireikė vis 
daugiau aktyvių pastangų. Klausy-
tis L.U.M.E – tarsi stebėti fejerver-
kus: kad ir kokie įvairūs būtų ugni-
niai žiedai, po valandos juslės ima 
vargti nuo jų akinamo nuostabumo. 
Bet mes ne pailsėti susirinkome, tad 
vakaras baigėsi teisingu akordu. 

Kitą dieną festivalyje nutiko tas 
momentas, į kurį žmonės reaguoja 
dvejopai: be perstojo kalba apie tai 
ištisomis dienomis, neatsitokėdami 
ir bandydami vis pasitikrinti, ar 
tikrai jie tai patyrė, arba be žado 
tik susižvalgo su tais, kurie kartu 
buvo salėje, ir perskaitę kito veide 
patvirtinimą, kad emocijos pana-
šios, nebesivargina bandyti įvardyti, 
kas tai buvo. O man tenka pamė-
ginti įvardyti.

Penktadienio vakarą scena buvo 
atiduota Daliui Naujokaičiui. Pirmą 
dalį galima pavadinti koncertu. 
Grojo kvartetas „Suo Suo“ – tai 
nuostabi, impozantiška, prašmatniai 
grojanti gitaristė Ava Mendoza, sak-
sofonininkas Jonathonas Haffneris, 
prie kurio techninio įspūdingumo 
ir išradingo improvizavimo jau 
pripratome, dažnai jį girdėdami 
mūsų sostinėje, taip pat origina-
lus boso gitaristas Simonas Jermy-
nas ir pats Dalius Naujokaitis prie 
būgnų. Kiekvienas kūrinys išaugo iš 
mažų frazių, nedidelių potėpių, tarsi 
iš eskizo rasdavosi tikros kompo-
zicijos – gyvos, pilnos tarpusavio 
dialogo įtampos, kryptingos, išsi-
kalbančios. Atrodė, nieko neįma-
noma pridurti. Tai buvo skanus 
niujorkietiško modernaus džiazo 
aktas, aukšto lygio programa, tei-
kianti didelį pasitenkinimą „Vilnius 
Jazz“ estetinę kryptį mėgstančiam 
klausytojui.

Bet sugrįžę į antrą dalį buvome 
įtraukti į vyksmą, pranokstantį 
koncerto sampratą – ir apimtimi, 
ir turiniu, ir patyrimu. „Now We 
Are Here“ ir „NoJo Airlines“ kolek-
tyvas iš 60-ies muzikantų ir nemu-
zikantų be perstojo didėjo ir didėjo 
scenoje, kol atvedė visus, buvusius 
Rusų dramos teatro salėje, į galingą 
vienybės ir laimės „būti dabar šiam 
pasauly“ apoteozę. Tai prasidėjo ne-
eiliniu improvizaciniu pokalbiu tarp 
D. Naujokaičio, J. Haffnerio, Gintės 
Preisaitės ir Giuseppe’s Zevolos, ku-
rio ugningam deklamavimui ėmė 
atitarti švilpukų choras kažkur iš 

beletažo ložės, po to į sceną pa-
mažu suėjo orkestras, švilpautojai 
išsirikiavo scenoje choro pavidalu, 
ir keliasdešimt lašelių suvarvėjo į 
galingą orkestrą-krioklį, nešantį vi-
sus su savimi, gaivališką, teigiantį, 
švenčiantį. Eilėraščiai ir sutartinės, 
laisva improvizacija ir aranžuoti 
harmoningi masyvai – visa susi-
vienijo tarsi tam, kad paliudytų ir 
suskaičiuotų, kiek daug gražaus ir 
gero esama šiame pasauly. 

Juozas Milašius žengia į scenos 
priekį. Visi, prisimenantys jo 2019-ųjų 
triukšmatylį atrakcioną, susigūžia, 
laukdami smūgio... O jis raitosi 
kaip tikras gitaros herojus iškalbin-
game pantomimos solo, kuris pilnas 
veiksmo, – rėksmingiausias, ekspre-
syviausias J. Milašiaus solo per jo 
karjerą! Tai buvo „tylioji“ kulmi-
nacija. „Garsioji“ kulminacija sus-
kambo Užupio konstitucijos tekstu 
(išrėktu Laimos Griciūtės). Naivi 
jos išmintis nuaidėjo Kenny Wol-
leseno muzikos glėbyje lyg Tautiška 
giesmė ir „Tėve mūsų“ vienu metu.

Šitas vienybės ir grožio himnas 
neturėtų tokios didžiulės galios, 
jeigu nebūtų taip meistriškai ir pro-
fesionaliai sumanytas ir atliktas. Tai, 
kas skambėjo lyg chaosas, visuomet 
turėjo spalvą, nes jis gerai organi-
zuotas, o muzikantai visi budrūs, 
meistriški ir girdintys vieni kitus. 
Jie nuoširdžiai bendradarbiavo, at-
siliepė Daliui savo muzikalumu ir 
draugyste. Aš nežinau, kiek repeti-
cijų buvo skirta šiai programai pa-
rengti. Kad ir kiek būta, jų užteko. 

Šeštadienį Tadas Petkevičius-
Grajauskas, Kęstutis Sova ir Arnas 
Mikalkėnas grojo puikią programą, 
pakaitomis panirdami į mąslius im-
provizacijos raizginius ir išnirdami 
į raumeningus roko įkvėptus groove, 
bet ją sunku sugerti, tebebūnant ap-
kvaitus nuo skrydžio su „NoJo Air-
lines“. Čia galima būtų konstatuoti 
festivalio vadovo Antano Gusčio 

programų išdėstymo klaidą, mat 
kulminacija iššauta festivaliui ne-
įpusėjus. Tačiau neįmanoma nu-
matyti, kad taip bus, nes sudarant 
festivalio programą ta muzika... dar 
nebuvo gimusi.

„Paal Nilssen-Love’s Large Unit“ 
lygiai taip pat giliau sujaudintų ir iš-
loštų nuo kitokios įvykių sekos, mat 
jų kūryba, nepaisant solidžios or-
kestro imties, suręsta subtiliai, pilna 
stebuklingos tembrinės alchemijos, 
įdomių spalvinių perėjimų ir ryš-
kių stereoefektų, kuriamų pasitel-
kiant dvi ritmo grupes, išdėstytas 
priešinguose scenos kraštuose. Paal 
Nilssen-Love įspūdingai išnaudoja 
dinaminę skalę ir visas neįprastas 
netradicinės sudėties „bigbendo“ 
spalvines gradacijas. 

Sekmadienio vakarinė pro-
grama kvietė pirmiausia išgirsti 
Liudą Mockūną su Agustí Fernan-
dezu ir Christianu Windfeldu. Su 
kiekvienu iš jų Liudas buvo grojęs 

duetuose, ir štai jie susijungė į trio. 
Tradiciniais ir netradiciniais būdais – 
fortepijonu ir objektais ant forte-
pijono stygų, būgnais ir visokiais 
daiktais, kuriais galima skambiai 
liesti būgnus, šie muzikantai ku-
ria neįtikėtinus garsų darinius. Tai 
yra be galo mockūniškas, ekspresy-
vus trio, perėjęs per didelį emocijų 
spektrą, su įniršiu ir aistra kopęs į 
kulminacijas ir tyrinėjęs garsą taip 
atkakliai, lyg nuo dar vieno naujo 
tembrinio niuanso atradimo pri-
klausytų viso pasaulio muzikos 
likimas. Nuo estetinio šoko mus 
apsaugojo tik tai, kad esame išle-
pinti galimybės labai dažnai girdėti 
L. Mockūną. Tai buvo galingas, 
stiprus koncertas.

Finalinį akordą paskleidė „Im-
prodimensijos“ orkestras, šį kartą 
atlikęs dvi Arno Mikalkėno kom-
pozicijas – „Riaušės“ ir „1984“. 
Nepaisant labai iliustratyvių an-
traščių, šios pjesės nėra tiesiogiai 

Patirti, ko dar nebuvai patyręs
Atkelta iš  1  psl .

provokuojančios. „Riaušėse“ vyko 
gana mandagus ir dailus konfliktas, 
o Orwello įkvėpto kūrinio įtempta 
gija, įtvirtinta nesulaukiančiais 
sprendimo akordais, vyniojama 
gana abstrakčiai ir aptakiai, pabai-
goje nutrūksta piktu šaižiu finaliniu 
akordu. Tačiau A. Mikalkėnas ir ne-
siekia kurti iliustratyvios muzikos, 
kuri kaip nors raiškiai atpasakotų 
romano arba politinius įvykius. Tai 
yra kūryba, kurios galiojimo termi-
nas nesibaigs pasikeitus politinėms 
aplinkybėms.

Orkestras atliko šias kompozici-
jas labai gerai. Tai labai gabūs jauni 
žmonės, kurie pasitiki savo vado-
vais – A. Mikalkėnu ir L. Mockūnu, 
džiaugiasi galimybe su jais dirbti ir 
atrodo labai atsidavę dalyvavimui 
šiame orkestre. Girdėdama jį antrą 
kartą aš vis dėlto neatsikratau įspū-
džio, kad vadovų autoriteto galia 
šiame kolektyve juntama stipriau, 
nei norėčiau ją jausti. Galėtų būti 
daugiau kūrybinės valios iš muzi-
kantų, aiškesni jų saviti balsai, gal 
netgi ateityje jie galėtų veikti kaip 
kompozitorių sambūris. Tačiau 
šiandien tai yra atlikėjų orkestras, 
puikiai susigrojęs, ausytas ir per-
teikiantis tai, ką vadovai nori per-
teikti, – toks modelis taip pat veda 
link puikios muzikos, kuo mes ir 
įsitikinome besibaigiant „Vilnius 
Jazz“.

Dabar jau galiu atsakyti į klau-
simą, kurį koncertą labiausiai verta 
buvo aplankyti šių metų festivalyje 

„Vilnius Jazz“. Mano atsakymas lieka 
toks pat, kokį daviau patarimo pa-
prašiusiam žmogui dar festivaliui 
neprasidėjus: verta ateiti į visus 
koncertus, nes šis festivalis yra ga-
limybė atrasti, suprasti arba nieko 
nesuprasti, mėgautis, supykti ir 
patirti tai, ko dar nebuvai patyręs 
anksčiau.

Laima Slepkovaitė

Dalius Naujokaitis ir „Suo Suo“

Laima Griciūtė, Dalius Naujokaitis ir „NoJo Airlines“ D. K lov ienės  n uotr aukos
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Ieva Tumanovičiūtė

Šiuolaikinėje operoje „Ledynai“ 
(Estijos teatras „Vaba Lava“, 2020) 
režisierė Kamilė Gudmonaitė tiria 
kartų konfliktą, pasitelkdama tėvų 
ir vaikų chorus. Išraiškinga, muzi-
kali forma, įtaigus libretas (drama-
turgė Teklė Kavtaradzė), šmaikščiai 
parodantis skirtingų kartų vertybes 
ir nuomonę vienos apie kitą, žiū-
rovų įtraukimas, prašant atsakyti į 
klausimus rankos pakėlimu, bei do-
kumentinis režisierės ir jos mamos 
videopokalbis matuoja nuotolį tarp 
tėvų ir vaikų bei mėgina suprasti, 
kas jį kuria ir kodėl jiems taip sunku 
bendrauti. Visai kitaip ši tema at-
siskleidžia Dariaus Gumausko re-
žisuotame spektaklyje „Detoksika-
cija“ pagal Birutės Kapustinskaitės 
pjesę, šį rudenį papildžiusiame Os-
karo Koršunovo teatro repertuarą. 
Čia susitelkiama į individus, kartų 
konfliktas perteikiamas per psi-
chologinę tėvo ir dukters dramą, 
nevengiant humoro. Abu kūriniai 
skirtingomis priemonėmis taip pat 
kalba apie 10-ajame dešimtmetyje, 
perversmo laikais, susikūrusias 
šeimas.

Kapustinskaitės pjesės ir kino 
filmų scenarijai pasižymi tikroviš-
kais personažais, gyvenimiškomis 
situacijomis bei dialogais, jautriu 
požiūriu į veikėjus, jų išgyvenimus 
ir švelniu humoru. Vienas pavyz-
džių – filmo „Čia buvo Saša“ (rež. 
Ernestas Jankauskas, 2018) per-
sonažai: įsivaikinti norinti pora ir 
vaikų namų globotinis paauglys. 
Jų portretai psichologiškai taiklūs, 
nevienareikšmiški; gerai sukurtos 
kasdieniškos, kurioziškos ir drama-
tiškos veiksmo aplinkybės. 

Šiuo metu Kapustinskaitė yra 
viena matomiausių kūrėjų Lietu-
vos teatre ir kine. Ji dirbo su reži-
sieriumi Pauliumi Markevičiumi 
(spektakliai-dangaus stebėjimai 

„Signalai“ (Meno ir mokslo labora-
torija, 2018), „Ženklai“ (MMLAB, 
2019) ir kt.), choreografe Greta Gri-
nevičiūte („Šokis objektui ir vaikui“, 
2021), su režisieriumi Tomu Smul-
kiu buvo filmo „Žmonės, kuriuos 
pažįstam“ (2020) scenarijaus ben-
draautorė, o kartu su kolege Kavta-
radze parašė audioserialo jaunimui 

„Šiaurės miestelis“ scenarijų. 
OKT repertuarą neseniai papildė 

Kapustinskaitės kūrinys „Portalas“ 
(rež. Mantas Jančiauskas, 2021), o 
pirmoji čia pastatyta jos pjesė buvo 

„Terapijos“ (rež. Kirilas Glušajevas, 
2017) apie vėžiu sergančias mo-
teris, įtraukianti gyvenimo tiesa, 
atpažįstamomis veikėjomis ir si-
tuacijomis. Pjesės „Detoksikacija“ 
veiksmas taip pat vyksta ligoninėje. 
Koridoriuje žinių apie operuojamą 
buvusią žmoną ir mamą laukia 
vyras ir duktė. Šiomis ribinėmis 

aplinkybėmis jie susitinka nesi-
matę ir nebendravę kelerius metus. 
Nors spektaklio kūrėjai pradėjo nuo 
tuščio lapo ir pokalbių, dramaturgė, 
remdamasi asmeninėmis jų patir-
timis, parašė atskirą grožinį kūrinį. 

Kaip režisierius, aktorius Gu-
mauskas debiutavo spektakliu 

„Mongolija“ (OKT, 2019), jame 
vaidindamas kartu su aktoriumi 
Andriumi Alešiūnu pasakojo apie 
Dauno sindromą turinčius žmones. 
Čia asmeninės kūrėjų patirtys deri-
namos su mokslo žiniomis, pasako-
jimas – su teatrališkais elementais. 
Po metų festivalyje „Sirenos“ jis re-
žisavo Sławomiro Mrożeko pjesę 

„Emigrantai“. Komplekso „Sodas 
2123“ balkone buvo parodyta at-
karpa iš dviejų emigrantų darbi-
ninkų (Giedrius Savickas ir Marius 
Čižauskas) gyvenimo užsienyje, iš-
ryškinant komiškus ir tragikomiš-
kus elementus. Režisuodamas spek-
taklį „Detoksikacija“ Gumauskas 
susitelkia į aktorius ir jų kuriamų 
veikėjų psichologiją, siekia realis-
tiškumo, atsisako simbolinių pje-
sės elementų (scena su vaikomais 
paukščiais).

Pailga OKT studija keliais Simo-
nos Davlidovičiūtės štrichais paver-
čiama ligoninės koridoriumi: kė-
džių eilė, šiukšlių dėžė, nedidelis 
įrėmintas peizažas ant sienos, vazo-
ninis augalas, ant palangių padėta 
knygų ir žurnalų.  Dešinėje – balta 
tribūna, žyminti slaugytojos postą. 

Žiūrovus pasitinka baltu chalatu 
vilkinti aktorės Justinos Nemany-
tės vaidinama medicinos sesuo. Di-
džiąją laiko dalį ji sėdi savo vietoje, 
nuo aplinkos atsiribojusi ausinėmis, 
ir kompiuterio ekrane žiūri serialą. 
Aktorė kuria pavargusios, abejin-
gos, ironiškos slaugytojos paveikslą. 
Tiesa, kartais ši „atsileidžia“ ir pasi-
elgia draugiškai, bet dažniau tramdo 
tėvą ir dukterį, primindama, kad jie 
ligoninėje. Kartu ji ir viena iš žiū-
rovų, bet tokių dramų ji čia mato 
kasdien. Anot jos, serialai įdomiau, 
nes ten žmonės pasikeičia, o tikro-
vėje ne, ar bent ji to nespėja pamatyti.

Tikrovė spektaklyje sustiprinama 
per laiko pojūtį. Tyčia jis netempia-
mas ir neilginamas, nepaverčiamas 
apčiuopiamu ar slegiančiu, bet kai 
kurie epizodai vyksta tiek, kiek iš 
tiesų trunka. Tarkim, tėvas išeina iš 
salės į koridorių nusipirkti kavos iš 
aparato ir tuo metu nieko daugiau 
nevyksta. Laikas čia svarbus kaip 
tema – jis didina atstumą tarp pa-
grindinių veikėjų. Bet pirmiausia 
yra pabrėžiamas per laukimą. 

Andrius Bialobžeskis tikroviškai 
kuria netikėtai į ligoninės lankytojo 
padėtį patekusį veikėją: panaršo te-
lefone, pavarto žurnalą, pasivaikšto, 
patampo kojų raumenis, slopin-
damas nerimą mėgina užkalbinti 
slaugytoją ir su ja pajuokauti apie 
nepavydėtiną ligoninės lankytojų 

Atnaujintas artumas
„Detoksikacija“ Oskaro Koršunovo teatre

padėtį, nusiperka kavos. Vytautas – 
vidutinis vidutinio amžiaus vyras: 
gana jaunatviškas, padaręs gana 
sėkmingą karjerą (TV pokalbių 
laidų vedėjas), patenkinamos svei-
katos. Kontrastą jo nuobodžiavimui 
sukuria aktorės Agnieškos Ravdo 
duktė. Marija įbėga susijaudinusi, 
nervinga, greitai beria žodžius. Jie 
ne iš karto vienas kitą pastebi, o 
susidūrę kalbasi kaip du ilgą laiką 
nebendravę, nuoskaudų ir kaltės 
smelkiami artimieji.

Spektaklyje kasdieniškai papras-
tai ir nerangiai skleidžiasi jų mė-
ginimas užmegzti ryšį. Ribinė si-
tuacija dėl operuojamos buvusios 
žmonos ir motinos paaštrina emo-
cijas, žodžius. Jie vienas su kitu ko-
voja, neatsargiai žeidžia gindamiesi 
ir mėgindami pateisinti save. Jų is-
torijos ir elgesys atskleidžia skirtingų 
kartų bruožus ir požiūrius. Bia-
lobžeskio Vytas ilgai laikosi ramiai, 
nerodo emocijų, viską atremia paš-
maikštavimais, juokeliais, taip su-
menkindamas dukteriai reikšmin-
gus dalykus, nenorėdamas jų priimti. 

Tėvas pratrūksta, Marijai prabi-
lus apie jo alkoholizmą, ir kreipia 
strėles atgal, kaltindamas ją išle-
pimu: vaikystėje ji buvusi aprūpinta 
kaip niekas kitas (barbės, „pleistei-
šenai“, jojimo pamokos ir t.t.). Čia 
parodomas besikeičiančiu ir griū-
vančiu laiku 10-ojo dešimtmečio 
Lietuvoje besiformuojantis tipiškos 
vidurinės klasės šeimos modelis: 
daug dirbantis tėvas, po sovietme-
čio išsiilgtų daiktų gausa, materia-
linė gerovė, maskuojanti tarpusa-
vio ryšio trūkumą. Nors spektaklio 
aprašyme pabrėžiama alkoholizmo 
tema, vis dėlto čia ji netampa visa 
ko centru, nepateikiamas kraštutinis 
ligos atvejis, ji – veikiau pasekmė nei 
priežastis ar vienas iš aspektų.  

Ravdo vaidina jauną šiuolaikinę 
moterį, besidalinančią asmeninėmis 

patirtimis instagrame, kad padėtų 
sau ir panašių išgyvenimų patirian-
tiems žmonėms. Ji linkusi anali-
zuoti vaikystės patirtis ir traumas, 
o tėvą tai be galo erzina. Ji nevengia 
jo kaltinti, nežinodama, kaip galėtų 
sukurti su juo ryšį. Ji atmena vai-
kystėje išgyventą vienatvę, nesau-
gumą, matant pasigėrusį ir nuolat 
nelaimingą tėvą bei girdint jo bar-
nius su mama. O jis iš vaikystės ir 
jaunystės (ypač kariuomenės patir-
čių) prisimena žiaurumą ir atšiau-
rias gyvenimo sąlygas, kuriomis 
reikėjo būti stipriam, kovoti už save, 
kad išgyventum, laiko savirefleksi-
jai, atjautai tada nebuvo.

Aktoriai įtikinamai kuria savo 
personažus, tinka kaip partne-
riai, Bialobžeskio pabrėžiamas 
uždarumas ir Ravdo jautrumas 

sigaret“ („Cigarečių pakelis“), tu-
rinti visai skirtingą prasmę tėvui 
ir dukteriai, bet abiem reikšminga.

Spektaklyje, siekiančiame likti 
kuo arčiau tikrovės ir kasdienio 
gyvenimo – tai taip pat parodo 
ir šiuolaikiški, įprasti veikėjų dra-
bužiai (kostiumų dailininkė Do-
vilė Gudačiauskaitė), – teatrališkų 
momentų nedaug. Retkarčiais nu-
skamba Agnės Matulevičiūtės su-
kurti muzikos fragmentai, turintys 
nerimo, grėsmės, grįžimo į praeitį 
motyvų. Teatrališkai sustabdoma 
akimirka, kai duktė uždeda delną 
tėvui ant galvos.

„Detoksikacija“ nepretenduoja 
į režisūrines naujoves, įspūdin-
gas formas ar teatro kontekste iš-
skirtinį kūrinį. Tai kamerinis, mi-
nimalus spektaklis, išryškinantis 

gerai apibendrina kartų bruožus. 
Reikšmingi jo žodžiai „Aš daug 
ko nesakau“ apibūdina pagrindinę 
jo silpnybę, o ji linkusi į aukos 
vaidmenį. Su veikėjais lengva ta-
patintis, o sudėtingos emocijos čia 
prasklaidomos šmaikščiais ar jau-
kiais epizodais. Kaip jungiamoji 
grandis nuskamba režisieriaus pa-
rinkta Viktoro Cojaus daina „Pačka 

dramaturgiją bei aktorius ir orien-
tuotas į žiūrovą, galintį veikėjuose 
atpažinti save, pamąstyti apie ryšį 
su tėvais ar vaikais, vaikystės trau-
mas, priklausomybes ar jų turin-
čius artimuosius ir pasvarstyti, 
kaip tai paveikia santykius. Kūri-
nys leidžia patirti asmeninę detok-
sikaciją ir teigia atnaujinto artumo 
galimybę.

Agnieška Ravdo ir Andrius Bialobžeskis spektaklyje „Detoksikacija“ L. Var an ausko n uotr .

Agnieška Ravdo, Andrius Bialobžeskis ir Justina Nemanytė spektaklyje „Detoksikacija“ 
A. Min sev ičiaus  n uotr .
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Goda Dapšytė

Daugelį metų režisierius Oskaras 
Koršunovas ir jo OKT / Vilniaus 
miesto teatras garsėjo repertuaro 
kredo: statyti klasiką kaip šiuo-
laikinę dramaturgiją, o šiuolai-
kinę dramaturgiją – kaip klasiką. 
Naujasis šio teatro spektaklis – 
Williamo Shakespeare’o „Otelas“, 
sukurtas bendradarbiaujant su 
Klaipėdos dramos teatro festiva-
liu „TheATRIUM“, – mėgina šią 
tradiciją tęsti. Tačiau šiandien tai 
jau, regis, iššūkis. 

Spektaklį pagal vieną garsiausių 
Shakespeare’o tragedijų Koršunovas 
kūrė daugiausia remdamasis savo 
jauniausiais mokiniais – šiemet 
studijas Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje baigusiais aktoriais. 
Gal todėl „Otelas“ itin primena 
diplominį darbą, labiau skirtą pri-
statyti studijų proceso rezultatams, 
nei kūriniui kaip visumai, ir iš tolo 
siejasi su kadaise panašiai gimusiu 
Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties 
sapnu“. 

Visų pirma ši sąsaja gimsta iš jau-
natviško azarto žaisti teatrą, kuriuo 
žiba masinės „Otelo“ scenos, o jas, 
kaip ir prieš daugiau nei du dešimtme-
čius „Vasarvidžio nakties sapną“, 
sustygavo Vestos Grabštaitės cho-
reografija. Tačiau tuomet, pasak 
teatrologės Šarūnės Trinkūnaitės, 

„vienodomis medinėmis plokštė-
mis „apginkluoti“ jauni aktoriai 
aistringai šėlo grynosios teatro fi-
zikos – šuolių, kūlversčių, sukinių 
ir kt. geriausios kūno valdymo tech-
nikos reikalaujančių triukų – mara-
tone“, kurio išdava tapo „atsisklei-
džiančių, tarytum apsinuoginančių 
kūrybinių teatro galių manifesta-
cija“ (Trinkūnaitė, „Jaunieji: tęsėjai 
ir atradėjai“, mmcentras.lt), o šian-
dien jaunieji azartiškai važinėjasi 
skirtingo dydžio, taip pat medinė-
mis statybinėmis elektros kabelio 
ritėmis, gaubiami praėjusių amžių 
teatrališkumo dvasios (jai fizinį pa-
vidalą, regis, suteikia Miglės Nava-
saitytės kuriama fantasmagoriška 
figūra). Prieš du dešimtmečius jau-
nųjų aktorių improvizacijos rėmėsi 
veiksmu, o šiandien – žodžiu. 

Būtent teksto perteklius tampa 
viena išskirtinių spektaklio savybių, 
smarkiai kontrastuojančių su sce-
novaizdžiu. Jo daug. Tiek daug, kad 
ilgainiui jaunųjų aktorių beriamos 
politines veiksmo aplinkybes nusa-
kančios detalės virsta deklamacija, 
kalbiniais ornamentais, mažai vei-
kiančiais ir pasakojimą, ir veiksmą, 
ir galų gale interpretaciją. Gal todėl 
daug didesnis svoris tenka užsitę-
siančioms intermedijoms, kai jau-
nimas žaidžia suprantamesnėmis 
realijomis. Režisūriškai ne(su)val-
domas jų šėlsmas galiausiai persve-
ria net pagrindinį pasakojimą.

Scenografinis Koršunovo ir Ju-
lijos Skuratovos tandemas iš kelių 

Žaidžiant Otelą, arba vargas dėl lyties
Oskaro Koršunovo „Otelas“

dešimčių minėtų ričių sumaniai 
konstruoja Venecijos ir Kipro gatves, 
kambarius, menes ir net karo laivą. 
Ritės ne tik žymi veiksmo vietą, bet 
ir pateikia personažų santykinio 
dydžio įvertinimą, taip pat tampa 
pagrindiniu žudymo įrankiu, kaip 
volas su žeme sulygindamos jau-
triausius šios tragedijos dalyvius. 

Bendras spektaklio vaizdas (vis 
užliejamas Roberto Wilsono spek-
takliams būdinga šviesa) primena 
tiek praeityje matytų spektaklių, 
kad suskamba nostalgijos šiuolai-
kinėje scenoje vis rečiau matomam 
teatrališkumui, senam geram teatrui 
gaidos. Arba, kaip rašydamas apie 

„Otelą“ teigia lenkų teatro kritikas 
Łukaszas Drewniakas, „režisierius 
stengiasi surinkti jo likučius per-
dirbdamas savo paties ir Nekro-
šiaus senus triukus ir skiriamuosius 
ženklus“ (Drewniak, „Vade, nevesk 
mūsų į Vilnių!“, Teatralny.pl). Bet pa-
grindinis spektaklio sprendinys – ne 
scenografija ar teksto interpretacija. 
Juo tampa (ar veikiau turėtų tapti) 
Oneidos Kunsungos-Vildžiūnienės 
įkūnijamas Otelas. 

Turbūt dar niekada nebuvo taip 
sunku pasakyti, kas yra Otelas, tik 
šiuo atveju, kitaip nei įprasta, klau-
simai kyla ne dėl rasės ar etninės 
kilmės, o dėl lyties. Kunsungos-Vil-
džiūnienės kuriamas Otelo vaidmuo 
pateikia visą puokštę prieštara-
vimų, kurie bendrame spektaklio 
kontekste tik dar labiau išryškėja, į 
pirmą planą iškeldami seksizmo ir 
mizoginijos problemas, o nesubti-
liai, bet užtat akivaizdžiai išspręstą 
rasizmo klausimą paversdami an-
triniu. Personažo lyties (pa)keiti-
mas nėra naujas ar retas ne tik pa-
saulio, Europos, bet ir mūsų teatre. 
Tiesą sakant, šį (post)pandeminį 
sezoną tai jau tampa tendencija.

Jaunosios karto aktoriaus ir pra-
dedančio režisieriaus Gedimino 
Rimeikos spektaklyje „Brilijant 
advenčers“ pagal to paties pavadi-
nimo (tik kiek kitokia rašyba) britų 
dramaturgo Alistairo McDowallo 
pjesę (Meno ir mokslo laboratorija) 
pagrindinis nesuprasto genijaus 
Luko vaidmuo patikėtas aktorės 
Aistės Zabotkaitės ir kompozito-
rės Agnės Matulevičiūtės duetui. 
Nors nei aktorė, nei kompozitorė 
savo prigimtinių savybių iš esmės 
neneigia, unisekso stiliaus spek-
taklio kostiumai (kostiumų daili-
ninkė Sandra Vasilevskaitė), paki-
tusi, specifinė kūno kalba ir kalbos 
maniera leidžia aktorėms įkūnyti 
kitokį vyrišką personažą, o režisie-
riui atlikti kelias manipuliacijas siu-
žetu ir komplikuoti personažų san-
tykius. Tačiau iš esmės akivaizdu, 
kad scenoje veikia jaunuolis, o jo 
vaidmeniui pasirinkta moteris, sie-
kiant sukurti kitoniškumo ir išskir-
tinumo įspūdį ribas tarp paralelinių 
realybių trinančiame ir socialinę 
dramą su moksline fantastika de-
rinančiame spektaklyje. 

Moksline fantastika grįstas ir 
vieno garsiausių vidurinės kartos 
lenkų režisierių Grzegorzo Jarzynos 

„Soliaris 4“ (Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras). Pagal garsųjį lenkų 
rašytojo Stanisławo Lemo romaną 
sukurtame spektaklyje (teksto au-
torius ir dramaturgas Tomaszas Śpie-
wakas) taip pat sužaidžiama lyties 
korta. Stodami į akistatą su garsiu 
romanu ir ne mažiau garsiomis jo 
ekranizacijomis (1972 m. Andrejaus 
Tarkovskio ir 2002 m. Steveno Soder-
bergho filmai), „Soliario 4“ kūrėjai 
svarbiausiais savo pasakojimo raktais 
pasirenka tyrimų stoties relokaciją ir 
pagrindinės poros lyčių apkeitimą. 
Tad į Soliario tyrimų stotį, įsikūrusią 
ne atvirame kosmose, o buvusiame 
teatre, vietoj Donato Banionio Tar-
kovskio filme taip įsimintinai įkūnyto 
psichologo Kriso Kelvino, palikusi 
savo nuo priklausomybių kenčian-
čius pacientus, atvyksta Nelės Savi-
čenko Krista. O ją lankyti ima prieš 
septynerius metus nusižudęs jos vy-
ras – Martyno Nedzinsko Haris, čia 
pakeičiantis panašaus likimo romano 
Kriso mylimąją Harę. 

Žvelgiant iš šiandienos, kai vieša-
jame diskurse vis garsiau girdimi jau 
nebe vien jo, bet ir jos pasakojimai 
ir kalba, perspektyvos, toks pasirin-
kimas atrodo visiškai natūralus. Šį-
kart galimybė pamėginti perprasti 
paslaptingąjį Soliario vandenyną su-
teikiama moteriai, o pats vandeny-
nas šiame spektaklyje – ne šiaip gyva 
būtybė, o tiesiog žmonija. Todėl jis 
yra ir tuo pat metu nėra tamsus ir 
nesuvokiamas, mat jis (ne)pažinus 
kaip žmonės. Būtent tokį atsakymą 
į visus soliaristikos klausimus savo 
finaliniais monologais pateikia Kun-
sungos-Vildžiūnienės Venus ir Savi-
čenko Krista, su atjauta apibendrin-
damos postpandeminį pasaulį. 

Garsiausias lietuvių vidurinės kar-
tos režisierius Koršunovas „Otele“, 
regis, taip pat ieško pandemijos 
metu skaudžiai aktualizuotų vi-
suomenės problemų sprendinių. 
Ši Shakespeare’o tragedija apima 

rasizmo, ksenofobijos, seksizmo ir 
mizoginijos dėmenis. Joje galima 
įžvelgti ir pagrindo smurto arti-
moje aplinkoje analizei. Visos šios 
šiuolaikinės žmonijos problemos 
nuolat iškyla įvairių šalių, taip pat 
ir Lietuvos, žiniasklaidos antraštėse, 
socialinių tinklų paskyrų debatuose, 
privačiuose pokalbiuose ir, žinoma, 
mene. Taigi Koršunovo sprendimas 
Otelo vaidmeniui pakviesti juoda-
odę aktorę – atrodytų, intriguojan-
tis ir žadantis naujas klasikinio kū-
rinio atodangas. Toks pasirinkimas 
šiandieniniame pasaulinių realijų 
kontekste skatina iš spektaklio ti-
kėtis atsižvelgimo į pakitusį ir tebe-
kintantį jautrumą lyčiai ir įvairovei. 
Tam tereikia atsakyti į klausimą – 
kas yra šio spektaklio Otelas? 

Tačiau atsakymą atrasti sunku 
ar, veikiau, galimų atsakymų per 
daug. Kunsunga-Vildžiūnienė į 
sceną žengia tvirtu kerzinių batų 
žingsniu, atrieda didžiausiąja iš 
ričių. Netrukus tampa akivaizdu, 
kad nors Kunsunga-Vildžiūnienė 
ėmėsi vyriško vaidmens, ji nekuria 
vyro personažo. Pjesės tekstas nėra 
adaptuotas aktorės lyčiai, tačiau vi-
siškai akivaizdu, kad scenoje – ka-
riško stiliaus kombinezonu vilkinti 
moteris, kurios moteriškos kūno 
linijos aiškiai atsiskleidžia Otelo ir 
Dezdemonos meilės scenoje, kons-
truojamoje pagal tradicinį vyrų įsi-
vaizdavimą, kaip turėtų atrodyti 
moterų meilės aktas. Ir galiausiai 
Otelo meilės bliuzas pirmame ir 
raudos antrame veiksme galutinai 
leidžia įsitikinti, kad šio personažo 
ryšys su tekste skambančia grama-
tine gimine tvirtesnis nei su lytimi. 

Taigi, kas yra Otelas: jis, ji ar, gal-
būt, jie (čia turimas omenyje anglų 
kalboje vartojamas lyties atžvilgiu 
neutralus vienaskaitos įvardis they, 
taikomas žmonėms, kurių savęs su-
vokimas vyksta anapus binarinės 
lyčių ir gramatinės giminės siste-
mos)? Kodėl toks klausimas kyla ir 
kuo jis svarbus? Šiais laikais, kai jau 
ne tik diskutuojama, bet vis dažniau 

veikiama, atsižvelgiant į jautrumą 
lyčiai, kai vis daugiau tekstų (kol 
kas, tiesa, daugiausia anglakalbėje 
erdvėje), kuriuose renkamasi pa-
teikti jei ne tiesiog moterišką gi-
minę toje vietoje, kur įprastai neu-
tralumo teisėmis buvo vyriškoji, tai 
bent jau neutralią lyčiai, moteris, 
pirmuoju asmeniu tarianti vyrišką 
tekstą, sukuria itin aštrų disonansą. 

Tai kas vis dėlto yra Otelas? 
Saugu ir patogu būtų atsakyti, kad 
Kunsungos-Vildžiūnienės įkūni-
jamas Otelas atspindi visas anks-
čiau minėtas šiuolaikines Vakarų 
visuomenes draskančias problemas. 
Bet ne atspindi, o veikiau konsta-
tuoja. Be to, Shakespeare’o parašyta 
Otelo tragedija pernelyg žmogiška, 
o Kunsunga-Vildžiūnienė pernelyg 
vitališka aktorė, kad galėtų įkūnyti 
abstrakciją ar, tiksliau, abstrakčių 
problemų ryšulį. 

Tad gal Otelas – moteris? Juk lie-
tuvių kalba leidžia moters einamas 
pareigas įvardyti ir vyriškąja gimine, 
tad generolas gali būti moteris. Sce-
nos meno kritikė Sigita Ivaškaitė 
savo recenzijoje svarsto, kad tai 
galėjo būti puikus ėjimas: „atšiau-
rioje sistemoje karjeros aukštumas 
pasiekusi moteris randa savo pil-
natvę su mylimąja ir tai tampa jos 
pažeidžiama vieta. Atspari profe-
siniams ir rasės užgauliojimams, ji 
neatlaiko išbandymo meile ir pasi-
tikėjimu“ (Ivaškaitė, „Necituokite 
šio teksto be pilnos nuorodos“, criti-
calhabitat.online). Tačiau, kaip sako 
lenkų kritikas Dariuszas Kosińskis, 

„į kišenes sugrūstos Otelo rankos ir 
kareiviškas elgesys nepaaiškina, ko-
dėl patyrusi sistemos priešiškumą ir 
dominavimą, ši tamsios odos les-
bietė staiga nusprendžia visiškai 
pasitikėti savo akivaizdžiu priešu – 
baltuoju heteroseksualu“ (Kosiński, 

„Atrakcijos ir vilionės“, Teatr.pl). 
Tai gal vis dėlto taikoma šiuo-

laikinė, pastarojo meto šalies rea-
lijas drąsiai atspindinti prieiga ir, 

N u k elta į  7  p s l .

Scena iš spektaklio „Otelas“ D. Matv ejevo n uotr .
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peržengiant binarinės lyčių sistemos 
ribas, Otelas – jie? Būtų išties įdomi 
mintis ir daug kas stotų į savo vie-
tas, tačiau spektaklio medžiaga, deja, 
tam nesiūlo jokių įrodymų. Taigi nei 
spektaklio visuma, nei atskiros sce-
nos ar smulkesni spektaklio elemen-
tai neleidžia tvirtai teigti, kas ir kodėl 
iš tiesų yra šio spektaklio Otelas. 

Viena iš šių svarstymų priežas-
čių, kaip jau minėta – neadaptuotas 
tekstas. Jau aptartame „Soliaryje 4“ 
buvo pakeista ne pagrindinio he-
rojaus, bet pagrindinės poros ly-
tys. Todėl čia tapatybės klausimų 
nekyla. Tiesa, įdomu, kad šis pasi-
keitimas pakeitė ir poros tarpusa-
vio santykių prigimtį. Romantišką 
romano ir filmo Kriso ir Harės ryšį 
spektaklyje keičia kur kas sudėtin-
gesni, destruktyvūs Kristos ir Hario 
santykiai, o romantišką ir ilgesingą 
žvilgsnį – komplikuotų žmogiškų 
santykių analizė. 

„Otele“ pagrindinės poros lyčių 
pusiausvyra iš pirmo žvilgsnio 
lieka nepakitusi, tačiau kartu ir ne 
iki galo apibrėžta, tad tampa bene 
pagrindiniu šio spektaklio vidinių 

prieštarų šaltiniu. Pažeidžiama, bet 
jaunatviškai užsispyrusi, lolitiškoji 
Dignos Kulionytės Dezdemona, 
kaip ir kadaise Gelminės Glemžai-
tės Nina Koršunovo „Žuvėdroje“ (o 
ir nemaža dalis kitų moterų perso-
nažų šio režisieriaus spektakliuose), 
egzistuoja labiau kaip vizija, visų 
kitų projekcija, o ne savarankiška, 
pati jaučianti, išgyvenanti ir besi-
renkanti moteris. Kitaip tariant, ji 
kuriama žvilgsniu iš šono ir su Kun-
sungos-Vildžiūnienės Otelu, kad ir 
kas ji(s) būtų, egzistuoja skirtingose 
paralelėse. Mat Kunsungos-Vil-
džiūnienės kuriamas Otelas, nors 
ir sunku nusakyti šio personažo ly-
ties tapatybę, nekelia abejonių dėl 
savo savarankiškumo, galimybių 
veikti, rinktis ir klysti. Šiuo aspektu, 
lyginant su kitomis spektaklio mo-
terimis, ypač Dezdemona, Otelui 
suteikiama vyriška autonomija, t.y. 
jis kuriamas kaip savarankiškai vei-
kiantis, o ne iš šono matomas. To-
dėl, nors šiame „Otele“ pagrindinę 
porą kuria moterys, santykiai joje 
stebėtinai nelygiaverčiai. Tiesą sa-
kant, Kunsunga-Vildžiūnienė šio 
spektaklio scenoje neturi nė vieno 
lygiaverčio partnerio, tad aplink 

tvyrančioje teatralizuotoje nepa-
tyrusios jaunatvės žaismėje jos 
kuriamas Otelas su individualia, 
tačiau atramos nei spektaklio visu-
moje, nei partneriuose nerandančia 
drama lieka visapusiškai – ir siuže-
tiškai, ir sceniškai – vienišas. 

Apie pakitusį pasaulį aktualiai įma-
noma kalbėti iš esmės pakeitus po-
žiūrį ne tik į pačią kaitą, bet ir į jos 
rezultatus. Juk įvairovė – tai visuma, 
o ne padriki kitoniškumo akcentai. 
Žaidžiant teatrą, o kartu mėginant 
apčiuopti, įvardyti, atspindėti ir čia 
pat spręsti įsisenėjusias visuomeni-
nių santykių problemas nesustojamai 
beriamu neadaptuotu tekstu, „Otele“, 
regis, ne juokais įsipainiota filosofinių 
ir sociologinių prieigų pinklėse, o gal 
tiesiog pritrūko (apsi)sprendimo, kas 
yra kas ir kas vis dėlto čia svarbiausia. 
Tad finale telieka juodaodė moteris, 
tarianti vyro tekstą, ir begalinis jos 
perteikiamas skausmas, primenan-
tis, kad Shakespeare’o „Otelas“ – visų 
pirma žmonių tragedija. Tad norint 
šią klasiką statyti kaip šiuolaikinę 
dramaturgiją, pirmiausia reikėtų į 
ją pažvelgti iš kokios nors kitos, nei 
vidurinės kartos baltojo europiečio, 
pozicijos. 

Ignas Zalieckas

Lora Juodkaitė – šiuolaikinio šokio 
kūrėja, šokėja, pedagogė. Šiuo metu 
gyvena Prancūzijoje, dirba Naciona-
liniame Grenoblio choreografijos centre. 
Už pirmuosius spektaklius „Čia ir da-
bar“ (2006) ir „Salamandros sapnas. 
Paveikslas“ (rež. Valentinas Masalskis, 
2006) pelnė „Auksinį scenos kryžių“. 
Taip pat sukūrė spektaklius „Riba“ 
(2008), „Nepaklusti“ (2008), „Kai bus 
balta“ (2008), „Išnykti“ (2008), „Si-
bilė“ (rež. Masalskis, 2008), „Malda 
smėlyje“ (2010), „Atmintis“ (2014) ir 
kt. Jos darbai sulaukė tarptautinio 
pripažinimo. Bendradarbiauja su to-
kiais choreografais kaip Thomas Le-
brunas, Ziya Azazi, Kenzo Kusuda 
(„Miražas“, 2012) ir Rachidas Ouram-
dane’as („Sfumato“ (2012), „Tordre“ 
(2014) ir kt.).

Kodėl Jūsų, kaip kūrėjos, kelias 
pasuko į Prancūziją? Ar tai dėl 
pažinties su šokėju, choreo-
grafu, Šajo (Chaillot) naciona-
linio šokio teatro vadovu Ra-
chidu Ouramdane’u?

Prancūzija nėra šalis, kurioje no-
rėčiau gyventi, – gyvenimas mane 
atnešė į šią šalį netikėtai, todėl teko 
priprasti prie jos kasdienybės. Su 
Rachidu susipažinome prieš ketu-
riolika metų Maskvoje, jis pasiūlė 
kurti kartu, po metų ir pradėjome. 
Tuo metu dar turėjau daug darbo 
Lietuvoje, tačiau man trūko erdvės 
kaip kūrėjai, norėjau pamatyti, kaip 
gyvena ir dirba šokėjai Prancūzijoje, 
norėjau keliauti, mokytis naujovių. 
Šis bendradarbiavimas tęsiasi iki 
šiol. Mėgstu dirbti su Rachidu, nes 

jis – gilus kūrėjas, jam svarbu žmo-
gus: ne fantastiniai įsivaizdavimai, 
o tai, kas žmogiška, realu. 

Pastarasis darbas, kurį sukūrėme 
kartu, vadinasi „Tordre“. Su juo lei-
domės į pasaulinį turą, o prieš tai 
gavau pasiūlymą gyventi Prancūzi-
joje, kurioje gali gauti menininko 
statusą, leidžiantį išlaikyti finansinį 
stabilumą, ir tuomet apsigyvenau 
Lione. Iš pradžių gyvenimas šioje 
šalyje nepatiko – nei žmonės, nei 
tvarka. Mes, lietuviai, turime visai 
kitokias šaknis, esame artimesni 
gamtai, laukiniškesni negu pran-
cūzai, kurių taktiškumas, manda-
gumas man buvo bjaurus. 

Kuo šiuo metu Jus traukia 
Prancūzijos šokio scena?

Esu iš tų menininkų, kurie kon-
krečiais Prancūzijos scenos aspek-
tais daug nesidomi. Galiu aptarti 
sceną apskritai, nes ji įvairialypė. 
Prancūzų scenos nėra, išskyrus kar-
tais išnyrančius tekstinius, idėjinius 
spektaklius. Tarkim, Ouramdane’o 
darbai yra tarp įvairovės ir tradicijos. 
Jis visuomet kalbėdavo apie sociali-
nes problemas, naudodamas daug 
teksto ir mažai šokio. Kai pirmą 
kartą pamačiau Ouramdane’o darbą, 
man visiškai nepatiko, net nenorėjau 
su juo dirbti. Vėliau, kai pamačiau 
jį šokantį, nusprendžiau, kad noriu. 
Kita pakraipa, dominanti mane la-
biau nei konceptualus teatras, yra 
Liono opera, kurioje profesionalūs 
baleto šokėjai sugeba įvaldyti mo-
dernias technikas, bet gali šokti ir 
klasikinius baleto kūrinius.

Lokaliai stebiu Grenoblio šiuolai-
kinio šokio šokėjus, kuriems vedu 
baleto pamokas, ir galiu pasakyti, 

kad jie nesuvokia klasikinio šokio 
pagrindų. Šioje situacijoje įžvel-
giu problemą: šokėjai šiek tiek 
pasimoko skirtingų stilių ir patys 
pradeda vesti pamokas, neįsigi-
linę į konkrečią discipliną, arba 
praleidžia esminius taškus, nes 
neturi fundamentalaus suvokimo, 
o šiuolaikiniame pasaulyje, jei kū-
rėjas yra profesionalas, negali sau 
leisti nežinoti tam tikrų šokio pa-
kraipų. Panašus pavyzdys – joga, 
kai vos keletą mėnesių įvairiuose 
kursuose pasimokiusieji imasi mo-
kyti jogos kitus. Pati sąmoningai 
praktikuoju jogą jau daugiau nei 
dešimt metų, bet vis dar sakau, kad 
nieko nemoku ir nieko nesuprantu, 
nes joga nėra vien tik kūnas, o jie 
tik sportuoja. Suprantu tai, nes ir 
pati prieš pradėdami plačiau do-
mėtis joga dar Zalcburgo šokio 
mokykloje su vieno ten dėsčiusio 
jogo pagalba atlikdavau tik tam 
tikrus jogos pratimus be teorinio, 
filosofinio pagrindo. Tik pradėjusi 
ją praktikuoti suvokiau, ką dary-
davau anksčiau, pamačiau sąsajas 
tarp sielos, kūno ir proto.

Kad ir kiek kalbėčiau apie skir-
tingus šokio bruožus, vis dėlto da-
bar mane labiausiai domina pats 
šokis, nesvarbu, ar jis Prancūzi-
joje, ar kur kitur. Keliu klausimą: 
kas priverčia šokti? Kas sujudina? 
Jeigu stebėdama spektaklį jaučiu, 
kad spektaklis mane suvirpina, tada 
žinau, dėl ko kuriame.

Vienas pagrindinių Jūsų kū-
rybos bruožų – sukinys, kurį 
jau ilgai praktikuojate. Tai 
lyg ritualas, transas, hipnozė. 
Kokia šio judesio kelionė? 

Ar jis atkeliauja iš harmonijos 
paieškų, jogos praktikos?

Atlikti sukinius nėra mano spren-
dimas, aš su jais gimiau, kiek save 
atsimenu – sukuosi. Dabar daug 
choreografų, šokėjų domisi pasi-
kartojančiais judesiais, iš kurių vie-
nas yra sukinys. Jis nuo seno nau-
dojamas ir religiniame pasaulyje, 
ypač sufijų religinėse bendruome-
nėse. Jiems šis judesys buvo vienas 
iš meditacijos būdų. O aš sukuosi 
nuo tada, kai pradėjau vaikščioti, 
jau darželyje tai dariau. Ryškiausias 
to laiko atsiminimas, kaip sukuosi 
su mamos megztu saulės kliošo 
sijonu ir visi vaikai susėdę mane 
stebi. Dabar tą patį sukinį atlieku 
įvairiose pasaulio scenose, tačiau 
ilgą laiką jis buvo skirtas tik man 
pačiai. Nemaniau, kad tai verta sce-
nos, kol per pietų pertrauką šokio 
mokykloje Zalcburge mane besi-
sukančią tuščioje salėje pastebėjo 
bendrakursė. Prieš tai neanaliza-
vau, ką reiškia sukinys, jis man pa-
prasčiausiai patiko, o ją šis judesys 
nustebino, todėl paprašė manęs pa-
sirodyti jos darbe. Vėliau sukimąsi 
tobulinau su Valentinu Masalskiu 
ir Ouramdane’u, kol tai tapo šokiu. 

Supratau, kad joks kitas judesys 
negali atskleisti minties, kurią no-
riu pasakyti. Sukinys – tai bandy-
mas ieškoti pačios esmės, jis mane 
suvirpina ir pasako tai, ko gražus 
šuolis ar žodis negali pasakyti, nes 
šuoliuoti negaliu tiek ilgai, kiek suk-
tis, – kitaip nei sukinys, tai nėra me-
ditacija. Manau, nesustosiu ir toliau 
tobulinsiu šį judesį, turbūt ir po 
mirties mano siela suksis.

Pratęskime mintį apie transą – sa-
votišką užmaršties, atsiskyrimo 
nuo pasaulio būseną. Kuo ji 
svarbi Jums, žvelgiant į dabar-
tinius kontekstus, ypač meno 
srityje?

Sukdamasi esu pasaulyje, nes rea-
lybė nėra žmogaus pastatyti namai, 
surinktos mašinos, informacija, pi-
nigai. Taip, sukdamasi atsiskiriu 
nuo šių pasaulių, bet ne nuo pačios 
esmės. Sukuosi prieš darbą, po jo, 
prieš repeticijas, kai reikia apšilti. 
Taip ilsinu protą nuo perteklinės in-
formacijos, nuo nerealybės, kurioje 
reikia įsivaizduoti, kad kas nors esu, 

nors taip negalvoju. Tikroji realybė 
yra išnykimas iš visų sociumo ribų, 
tai pats tikrumas, kuris niekada ne-
sikeičia. Pasisukusi visada jaučiuosi 
įsikrovusi energijos. Aišku, scenoje 
negaliu likti tokios būsenos, todėl 
darau kompromisą dalindamasi 
šia būsena su žiūrovais ir norėdama, 
kad jie galėtų ją pajusti. Tačiau tai 
ne transas – nežinau, kas jis yra, tuo 
nesidomėjau. Nemėgstu šio žodžio, 
nes jis vartojamas labai dažnai, ly-
giai taip pat kaip žodis „meilė“, ir po 
kiek laiko nebežinome, ką tai reiš-
kia. Tikrasis transas gali būti susijęs 
tik su šamanizmu, kuriame priartė-
jame prie savo dvasinio lygmens. Tik 
sukdamasi patiriu skrydį, kuriame 
manęs nelieka, sukasi tik kūnas, gal 
kas nors tai – patį atsitraukimo mo-
mentą – ir pavadintų transu.

Kūryboje taip pat paliečiate at-
minties temą. Lietuvoje dažnai 
kalbama apie istorinę atmintį. 
Ar dabartinis šokis tolsta nuo 
tautinės tapatybės, ar kuria ją 
naujai?

Kiekviena šalis turi savo karmą, 
istoriją, svorį, svarbą, kad ir kaip 
dabartiniame pasaulyje žmogus 
bandytų viską suplakti, pasitelk-
damas bendrą valiutą, prekybos 
centrus, makdonaldus, prisirišda-
mas prie idėjos be jokios tapaty-
bės ar pagrindo. Lietuva esmiškai 
yra pagoniška. Mes esame žmonės, 
gyvenantys vienyje su gamta, bet 
dabar mokomės iš aplinkinio pa-
saulio ir atsitraukiame nuo tapaty-
bės. Tai vyksta ir šokyje, bet vis tiek 
visi, taip pat ir aš, ieško tapatybės. 
Tačiau paieškos kinta, nes prie lietu-
viškų šokio kompanijų (pavyzdžiui, 

„Auros“ ar Šeiko šokio teatrų) pri-
sijungia kūrėjai iš užsienio. Taip 
ieškoma naujų technikų, idėjų, bet 
tai nėra savo tapatybės kūrimas, re-
miantis tautine patirtimi. Ateis lai-
kas, kai nebebus trupės, kuriančios 
atsiremiant tik į tautiškumą. 

Spektaklyje „Atmintis“ kalbu šia 
tema, bet tai nėra vien tautinis as-
pektas – domina ir pats žmogus, jo 
istorija, kas jis yra. Taigi asmeninėje 
kūryboje man svarbiausia ieškoti ne 
žmogaus tautinės, o esmės tapatybės.

Dėkoju už pokalbį.

Sukinys – tai bandymas ieškoti esmės 
Pokalbis su Lora Juodkaite

Atkelta iš  6  psl .

Lora Juodkaitė šokio spektaklyje „Tordre“ S . Baturos  n uotr.
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Monika Krikštopaitytė

Vilniaus grafikos meno centro galeri-
joje „Kairė–dešinė“ iki lapkričio 11 d. 
per visas tris sales veikia retrospekty-
vinė, bet labiau konceptuali paroda, 
skirta pirmojo Lietuvos reklaminės 
grafikos specialisto, menininko An-
tano Kazakausko (1937–2019) atmi-
nimui. Kadangi pristatytas išsamus 
tyrimas, norėdami sužinoti daugiau, 
kalbiname parodos rengėjus: sovie-
tmečio tyrinėtoją, dailėtyrininkę 
Karoliną Jakaitę ir menininką Ju-
lijų Balčikonį.

Antanas Kazakauskas, be to, 
kad yra įdomus kūrėjas, šiame 
pasakojime atsiskleidžia kaip 
paslaptingas, laisvas ir įdomus 
žmogus. Almos Valantinienės 
rengtoje radijo laidoje (LRT 
Klasika, „Kūrybos kontekstai“, 
2021 10 13) menininkas Bronius 
Leonavičius apie jo nežabo-
tumą pasakoja šmaikščių isto-
rijų. Mūsų terminais kalbant, 
galime sakyti, kad Kazakauskas 
priešinosi reprezentacijai, so-
vietmečiu vengdamas viešumos, 
o vėliau išsisukinėdamas nuo 
interviu, nes įvardinimai visada 
kažkur įspraudžia. Ar kūryboje 
toji laisvė nuo visokių rėmų 
taip pat pasireiškia ir kaip?

Karolina Jakaitė: Visi supran-
tame, kad galime kalbėti apie labai 
sąlyginę laisvę nelaisvės sąlygomis. 
Tai pabrėždavo ir pats Kazakauskas, 
retoriškai klausdamas, kokia galėjo 
būti laisvė sovietinėje sistemoje. 
Net ir Londono katalogo atveju 
(kuris pristatytas 2018 m. Nacio-
nalinėje dailės galerijoje vykusioje 
parodoje „Lietuva. Londonas. 1968. 
Lietuviško dizaino odisėja“) ji buvo 
labai sąlyginė, ne visai tikra, o la-
biau parodomoji, šiuo atveju turiu 
galvoje itin modernią, drąsią tipo-
grafijos kalbą. Bet dabar, matant 
visą jo kūrybos spektrą, rėmų lau-
žymas yra tendencingas. Pirmiausia 
koliažinis mąstymas, apropriacijos 
principų nuolatinis taikymas kalba 
apie drąsią jo, kaip kūrėjo, poziciją. 
Kaip žmogus, kiek jį teko pažinti 
(nuo 2013 m.), jis tikrai buvo labai 
įdomus, paslaptingas, laisvas, kaip 
mąstytojas ir kaip kūrėjas. Norėda-
mas toks ir išlikti, grynosios kūrybos 
apsisprendė nerodyti. Tokia mano 
prielaida. Apie grafikos kūrybą, deja, 
turiu mažiausiai jo paties liudijimų.

Kitas svarbus dalykas – Kaza-
kausko jokiu būdu nereikėtų he-
roizuoti. Nes kartu jis buvo labai 
antiherojiška asmenybė, tikrai ne-
norėjusi susireikšminti. Apie tai 
kalba vienas iš jo mažybinių slapy-
vardžių Kazakauskuitis, taip pat per 
interviu išsakyta kūrybinė strate-
gija, jog menininko kūriniai „nėra 
jo paties valios pastangų vaisius“. 
Mėgo vartoti rusų kalbos žodį oda-
rionnyj, cituojant jį patį, „talentas 

Neprilygstamas ponas Niekas
Pokalbis su parodos „Antanas Kazakauskas: viskas užprogramuota“ kuratoriais

nuo gamtos arba nuo Dievo. Galì 
būti daugiau ar mažiau apdovanotu, 
tačiau tai ne tavo nuopelnas, nerei-
kia to savintis“, nepasirašinėjo ir ne-
datavo darbų.

Julijus Balčikonis: Vienas iš parodos 
darbinių pavadinimų buvo „Ponas 
Niekas“ – jį Karolina pasiskolino iš 
vieno „Drąsiųjų kelių“ serijos de-
tektyvinio romano. Manau, šis pa-
vadinimas būtų gerai atspindėjęs 
Kazakausko, kaip kūrėjo, anoni-
miškumą. Vėliau pavadinimo at-
sisakėme dėl „raudono“ romano 
atspalvio ir kitų galimų neigiamų 
konotacijų. Man norisi Kazakauską 
lyginti su tokiais menininkais kaip 
Marcelis Duchamp’as, kuris keliems 
dešimtmečiams pabėgo nuo meno 
pasaulio tapdamas profesionaliu 
šachmatininku. Kazakauskas vietoj 
šachmatų pasirinko darbą žurnale 

„Mūsų gamta“, nes ten atrado tam 
tikrą kūrybinę ir ideologinę laisvę.

Labai įdomu, kad visai netoli 
(VDA „Titaniko“ parodų salėse) 
neseniai veikė Kazakausko 
amžininko menininko ir ra-
šytojo Šarūno Šimulyno paroda. 
Jie siejasi ne tik tuo, kad išeina 
iš grafinės specialybės, bet ir 
tuo, kad atsitraukia nuo ma-
gistralinių pozicijų, gal net 
įkvėpimo šaltiniais. Galbūt 
įmanoma galvoti ir apie šią 
kartą kaip apie reiškinį su ją 
veikusiais fenomenais? 

K. J.: Taip, čia toks irgi įdomus 
sutapimas. Ir pavadinimai kažkuo 
panašūs, netgi savo prieiga, jog 
pasirinkti per autorių charakterių 
apibūdinimus ir citatas: „kietas ir 
užsispyręs“ kuratorius Vidas Poš-
kus cituoja Sigitą Gedą (kurį irgi, 
beje, gerai pažinojo Kazakauskas, 
jie kartu dirbo „Mūsų gamtoje“) ir 

„viskas užprogramuota“ (Žygimanto 
Augustino citata, apibūdinanti fa-
talistinę ir, sakyčiau, teologinę Ka-
zakausko gyvenimo filosofiją). Ši-
mulyną ir Kazakauską jungia ir 

„biomorfizmai“. Taip vieną iš parodos 
„poskyrių“ pavadino Poškus, cituo-
damas Giedrę Jankevičiūtę. Kaza-
kausko abstrakčiojoje grafikoje 
vieną iš krypčių irgi norėjau taip 
pavadinti, nes jo grafikoje galima 
įžvelgti paukščių, sparnų, gėlių arba 
pirmapradžius lašo motyvus ir for-
mas. Ir dar Kazakausko archyve ra-
dome 2008 m. lenkų–lietuvių grafi-
kos parodos katalogą „Drapografy“ 
(Varšuva, Lodzė, 2008), kuriame 
buvo publikuoti ir du Kazakauskо 
grafikos darbai (jie neišlikę), ir Ši-
mulyno (dar iš lietuvių dalyvavo 
Petras Repšys, Saulė Kisarauskienė, 
Alfonsas Žvilius).

J. B.: Kai per parodos atidarymą 
reikėjo tarti žodį, prisiminiau ter-
miną „tylusis modernizmas“, kuris 
susijęs su 1997 m. Elonos Lubytės 
leidiniu ir kuruota paroda. Termi-
nas iki šiol dažnai vartojamas lie-
tuviškoje menotyroje kalbant apie 

sovietmečio neoficialiąją dailę arba 
kūrybą „į stalčių“. Lyginant Šimu-
lyną ir Kazakauską, pirmasis auto-
rius tarsi labai atitinka menininko 
modernisto ar net romantiko ka-
tegoriją. Šimulyno temos – gaiva-
liškos (gamta, emocijos, šamaniški 
ritualai ir t.t.), jis bėga į laukinę 
gamtą: Sibiro taigą, Australijos 
dykumą. O Kazakauskui „tylusis 
modernizmas“ tarsi netinka – jį 
labiau norėtųsi įvardinti „tyliuoju 
postmodernistu“. Jį žavi technika, 
automobiliai, didmiesčiai, reklama, 
mada, jo pabėgimas – vakarietiška 
populiarioji kultūra, erotika, kinas... 
Kazakausko kūryboje gausu ironi-
jos, citatų, piktograminių kodų, re-
busų. Sakyčiau, Šimulynas yra tokia 
hemingvėjiška figūra, o Kazakauską 
galima lyginti jei ne su popmeni-
ninkais, tai su futuristais ir kons-
truktyvistais, jam iš dalies tinka 
Majakovskio apibūdinimas „sie-
los inžinierius“. Pabėgęs nuo ofici-
aliosios sovietinės dailės į taikomąją 
sritį (dizainą), Kazakauskas nesi-
jaučia svetimas – stebint kūrybą, 
akivaizdu, kad jam patraukli tipo-
grafija, poligrafija ir maketavimas. 
O savo laisvalaikio kūrybą jis pats 
pavadina „sielos komponavimu“, 
panašu, kad autorius tuos kompo-
navimus atlieka tarsi saviterapiją. 
Tai nebuvo jo maištas, jis savo kū-
rinių nesureikšmino ir daugumos 
jų niekur neeksponavo.

Jau ne pirmą kartą dirbate 
kartu. Mano akimis, judu ku-
ruodami ne tik atskleidžiate 
savo pasakojimų objektus ir 
herojus, bet gal net labiau pri-
imate jų diktuojamos estetikos / 
turinio iššūkius ir žybtelit at-
gal lyg kokiame duete. Gal jūsų 
vaizduotė net pranoksta savo 
objektus? Kodėl jums svarbu 
dirbti drauge?

K. J.: Gavusi pasiūlymą ir pra-
šymą iš Kazakausko šeimos 2019 m. 
rudenį parengti jam dedikuotą 
parodą ir leidinį, iškart pagalvojau 
apie Julijų. Nes Kazakauskas – vie-
nas iš kartu mūsų kurtos, kuruotos 
Londono odisėjos ir knygos „Šal-
tojo karo kapsulė“ herojų. Ir labai 
džiaugiausi, kad Julijus sutiko, nors 
tik ką buvome pabaigę ilgai trukusį 
ir daug pastangų pareikalavusį kny-
gos projektą. Abu pakerėjo jo gra-
fikos kūrinių atradimas. Be abejo, 
labai pravertė turimas įdirbis, įsi-
jautimas į laikotarpį. O pats tyrimo 
arba kuravimo procesas vyko to-
kiu tarsi kūrybinio dialogo prin-
cipu. Vienas kažką atranda, kitas 
tarsi papildo. Netgi konceptualiai 
žiūrint toks dialogo principas labai 
tinka Kazakausko atveju. Jis kurda-
mas savo koliažus tam tikru būdu 
irgi bendravo, kolaboravo, kartais 
šmaikštavo arba špilkavosi (nuo po-
puliaraus to meto lenkiško leidinio 

„Szpilki“) su kitais kūrėjais, jų dar-
bais ir citatomis. 

Šiaip tarsi nebuvome pasiskirstę 
konkrečiais vaidmenimis. Aš esu ti-
krai „pasinešusi“ rinkti medžiagą, 
analizuoti šaltinius, bendrauti su 
amžininkais ir užrašyti jų atsimi-
nimus, ieškoti įvairių detektyvinių 
istorijų, pavyzdžiui, Kazakausko 
atveju, citatų kilmės. Ieškau teori-
nių prieigų. Tarkim, Kazakausko 
atvejis, nors yra visiškai netipiškas, 
individualus, įsirašo į Rytų Europos 
to laikotarpio dabar atrandamas ne-
žinomų lenkų, čekų kūrėjų istorijas, 
kurias tyrinėja Davidas Crowleys, jį 
teko pažinti ir „sekti“ nuo „Šaltojo 
karo modernizmo“ parodos laikų. 
Dar su Julijum sutampa įsijauti-
mas į medžiagą, įsigilinimas į ma-
žiausias detales ir istorijas. Julijui 
irgi labai svarbu detalės, bet jis la-
biau pamato visumą, dėsningumus, 
įžvelgia ir pajunta, kaip tas istorijas 
vizualiai papasakoti, kaip viską su-
komponuoti erdvėje. Tai daro to-
bulai. Dar sutampa darbo principai, 
neskaičiuojame laiko ir pastangų. 
Paroda ir knyga, kurią rengiam, yra 
mūsų dedikacija Kazakauskui. 

J. B.: Su Karolina pradėjome ben-
dradarbiauti visai atsitiktinai – kai iš 
Ernesto Parulskio 2018 m. gavome 
netikėtą pasiūlymą per santyki-
nai trumpą laiką užpildyti vieną 
NDG salę. Taip gimė ekspozicija 
apie 1968-ųjų Londoną. Nuo tada 
bendradarbiavimas tęsiasi tarsi do-
mino, nes mūsų parodų ir knygų 
temos irgi jungiasi tarpusavyje lyg 
vienas ilgas pasakojimas. Parodos 
formatas pasitarnauja kaip knygos 
kūrimo etapas – savotiškas paren-
giamasis darbas. Parodos lankytojai 
atneša savo įžvalgų, užduoda ne-
tikėtų klausimų, taip atrandamos 
jungtys tarp objektų, užsipildo in-
formacinės spragos. 

Esu dirbęs reklamos kūrimo sri-
tyje, agentūrose darbuotojai būdavo 
suskirstomi į kūrybines komandas, 
kurių branduolys – teksto redakto-
riaus ir meninio redaktoriaus due-
tas. Vienas atsakingas už tekstinę 
ir koncepcinę reklaminės kampa-
nijos dalį, kitas – už vaizdinę. Pa-
našiu principu veikia ir mūsų „ku-
ratorinė komanda“, ir, manau, tai 
mums pasiteisino.

Ir dar – man be galo įdomu dirbti 
su „detektyvine“ medžiaga, kurią 

vis atkapsto Karolina. Nuo vaikys-
tės turiu polinkį knaisiotis po senus 
daiktus, šitą veiklą vadinau „stalčių 
archeologija“. Parodos tema ar au-
torius yra tarsi rebusas, kurį reikia 
išspręsti. Į tokio pobūdžio parodų 
kuravimą kartais stengiuosi žiūrėti 
kaip menininkas į meninės insta-
liacijos sukūrimą, kurioje kito au-
toriaus kūriniai ar istorinis įvykis 
dalyvauja lyg ready-made objektas. 
Kadangi vis dar tebeturiu tam tikrų 
menininko ambicijų, atradau, kad 
parodos rengimas yra labai azar-
tiška kūrybos forma.

Paroda labai netikėta ir įdomi 
tuo, kad pristatomas autorius 
yra tarsi iš niekur, bet kartu 
jo apstu: Kazakausko veiklos 
rezultatai buvo regimi be-
veik kiekviename sovietmečio 
namų interjere knygų („Drą-
siųjų kelių“ serija ir kt.), žur-
nalų („Mūsų gamta“) pavi-
dalu. Viena menininkė suprato, 
kad tai pasakojimas apie jos 
kaimyną, apie kurio veiklą ji 
neįtarė. Parodoje išlaikomas 
intymios erdvės pojūtis, tuo 
ekspozicija net makabriška. 
Ypač žinant, kad į jos erdvę at-
sidaro menininko Žygimanto 
Augustino studijos durys, o jie 
su Kazakausku šeimos na-
riai, Augustinas tame perkel-
tame interjere augo. Augus-
tinas, beje, irgi savais būdais 
vengia reprezentacijos. Kaip 
manote, ar Kazakausko at-
siskyrėliškumas, kuris man 
priminė ir filmo „Patersonas“ 
herojų, yra labiau individuali 
istorija, ar viena iš specifinių 
to meto reakcijų į „ideologines 
situacijas“?

K. J.: Sakyčiau, Kazakausko is-
torija yra visiškai individuali. Jam 
tikrai sunku pritaikyti ankstesnes, 
nusistovėjusias prieigas ar teorijas. 
O apie dviejų kūrėjų sutapimus 
reiktų turbūt atskiros atvejo studi-
jos, aš irgi įžvelgiu tam tikrų kon-
ceptualių panašumų. Filmą „Pater-
sonas“ esu mačiusi, nors senokai, 
ir apie jį nepagalvojau ruošdamasi 
parodai, bet taip, kažkas panašaus 

N u k elta į  9  p s l .

L. Skeisgielos  n uotr.
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D a i l ė

Agnė Narušytė

2015 m. rugsėjo 2 d. turkų fotožur-
nalistė Nilüfer Demir nufotogra-
favo ant smėlio gulintį kniūbsčią 
trejų metų kurdų berniuką. Jis buvo 
vienas iš šešiolikos pabėgėlių, plau-
kusių perkimšta valtimi į Koso salą. 
Iš ten jo šeima tikėjosi pasiekti Ka-
nadą, bet gyvas liko tik tėtis. Nuo-
trauką išplatino kone visa žinias-
klaida ir pradėta kitaip kalbėti apie 
migracijos problemą. Prisimintos 
nuo nacių bėgusių europiečių ke-
lionės už Atlanto, padėjusios jiems 
išvengti mirties koncentracijos sto-
vyklose. Atmintis suteikė pagrindą 
empatijai – supratimui, kad bėgan-
tys nuo pilietinių karų ir teroristų 
yra tokie patys kaip mes, kad mes 
irgi bėgtume. Atrodė, kad keičiantis 
diskursui pasikeis ir pabėgėlių sta-
tusas. Tačiau palapinių stovyklose 
jų daugėjo, vietiniai jų nekentė dar 
labiau, pradėta įstatymais drausti 
juos gelbėti jūroje, imta statyti 
sienas, planuoti breksitus ir pro-
paguoti neliberalią demokratiją. 
Dabar tie kadaise tolimi rūpesčiai 
užgriuvo ir Lietuvą su specifiniu 
priedu – kaimyno diktatoriaus hi-
bridiniu karu, kurio ginklu pasi-
rinkti žmonės, beje, papildantys ir 
diktatoriaus biudžetą. Tokioje situ-
acijoje kalbėti apie pabėgėlius – jų 
teises, juos čia atgynusias proble-
mas – sunku. Žmogiškumo primi-
nimas gali tave paversti diktatoriaus 
šalininku, netgi dar vienu jo ginklu. 

Bet atsargiai tylėti trukdo Maž-
vydo bibliotekos galerijoje atidaryta 
menininkės iš Didžiosios Britanijos 
Jillian Edelstein paroda „Istorijos 

Laikinų prieglaudų archipelagas
Jillian Edelstein paroda „Istorijos iš žemės, istorijos iš jūros“ 

iš žemės, istorijos iš jūros“ (kura-
torius Dominikas Czechowskis). 
Ant sienų – įvairaus dydžio foto-
grafijos. Jose – miškas,  jūra, pie-
tietiški miestai, pakrantėje į krūvą 
sumestos nebereikalingos valtys, 
prišiukšlintas parkas, ant miesto 
sienos džiūstantys ką tik perplau-
kusiųjų drabužiai, vienoje pievoje 
žydinčios ramunės, kitoje – drimia 
maritima, užuojautos simbolis, tre-
čioje numesta gelbėjimosi liemenė, 
galbūt ką nors išgelbėjusi. Žmonės 
matomi tik vienoje nedidelėje fo-
tografijoje – daugybė susigrūdusių 
tamsiaplaukių vyrų nugarų, vienas 
atsisukęs – juodomis akimis įtariai 
žiūri į fotografę. Jau vien šio kadro 
pakanka, kad tušti jūrų ir miškų 
vaizdai žiūrovo galvoje užsipildytų 
faktais apie dabarties migracijos 
realijas, kurias jau ne mažiau kaip 
šešerius metus kasdien aptarinėja 
žiniasklaida. Bet parodos lankytojui 
siūloma ir kuratoriaus bei meninin-
kės tekstų brošiūra. Ją skaitydama 
stabteliu prie kiekvieno vaizdo.

Tekstai atskleidžia, kad užfik-
suotos ne tik skirtingos vietos, bet 
ir skirtingų laikų migracijos žen-
klai. Kad menininkė kalba ne tik 
apie dabartinius mūsų kasdienybę 
trikdančius pabėgėlius, bet ir apie 
savo šeimos migracijos istoriją, kuri 
ją atveda ir į Baltijos šalis. Edels-
tein seneliai buvo Ukmergės žydai. 
Iš ten jie dar 1908 m. pasitraukė į 
Pietų Afrikos Respubliką. Latvijoje, 
Sasmakoje, gyvenę jų giminės vy-
rai taip pat patraukė ta kryptimi, ti-
kėdamiesi įsikurti ir pakviesti savo 
šeimas, bet jas iš namų išgrūdo po-
licija, privertė susikrauti mantą ir 
nešdintis. Moterys su vaikais ir 

seneliais patraukė į PAR per Balta-
rusiją, bet įstrigo Ukrainoje, iš kur 
jų nebeišleido sovietų valdžia. Taigi 
dabar, jau emigravusi iš PAR į Di-
džiąją Britaniją, Edelstein važiuoja 
į Latviją ir Ukrainą ieškoti pasime-
tusių giminių pėdsakų. Randa pus-
lankiu išdėliotas devynias akmens 
plokštes – paminklą Sasmakos žy-
dams. Randa ir laužą miške, kuriame 
per dvi dienas nužudyti 25 000 žydų. 
Jos giminaičių name dabar gyvenan-
tys žmonės vengia svetimšalės kaip 
blogo prisiminimo ir kaltinimo. 

Edelstein pasakojant istorijas, 
nufotografuoti miškai ir vandeny-
nai gauna pavadinimus: Lesbo sala, 
Lampedūza, Rumbula, Kalė, laukai 
prie Dniepro, Valdemarpilio uos-
tas, Linozos sala, Morijos kalėji-
mas... Fotoaparatu ji mėgina atkurti 
tai, ką matė ir mato skirtingų laikų 
ir šalių migrantai. Vaizdas beveik 
tas pats, viltis pasiekti kitą krantą 
ar saugesnę šalį – ta pati, laukimas, 
kančios ir nesėkmės irgi panašios. 
Bet apie vienus kalbėdami pagarbiai 
pritylame, apie kitus – išrėkiame su-
sikaupusius jausmus. Neapykanta 
kitokiems amžina. Pastaruosius še-
šerius metus įvairių pakraipų poli-
tikai, ne tik diktatoriai, migrantus 
paverčia kovos įrankiais. Skirtingų 
šalių viešojoje erdvėje vis šmėkš-
čioja nuotraukos, „įrodančios“, 
kad štai jau plūsta svetimšalių or-
dos, kad tai – priešo infiltruoti te-
roristai ar, priešingai, liberalios po-
litikos elito pasamdyti apsimetėliai, 
vaidinantys, kad patiria neliberalios 
valdžios skriaudas. Breksito ideolo-
gai atkeliaujančių migrantų vaizdą 
net sutapdino su nacių persekio-
jamų žydų vaizdu. Šitaip jie vienus 

papiktino Holokausto atminimo 
išniekinimu, o kitiems sukėlė gilią, 
beveik instinktyvią kito baimę, ku-
rios archetipinis kaltininkas Euro-
poje tradiciškai buvo ir tebėra žydas.

Vienintelė parodoje žmonių 
nuotrauka – tas nepatogus vyro 
žvilgsnis – man paaiškina, kodėl 
kitose žmonių nėra, tik jų drabu-
žiai, jų paliktos šiukšlės, jų degi-
nami laužai. Konkretaus žmogaus 
atvaizdas mums iškart signalizuoja, 
ar jis „savas“ (toks pats kaip mes), 
ar „svetimas“ (kitos rasės, kitos 
tautybės atstovas). Identifikavę 
reaguojame atitinkamai. Svetimų 
rūpesčiai, skausmas, bėgimo prie-
žastys mus gali sudominti, bet tik 

yra: paprastas gyvenimas, medita-
tyvi kasdienybė, tam tikra poezija, 
savita filosofija, atsitiktinumai ir 
sutapimai. Man kitas palyginimas 
yra atėjęs rašant apie jo biografiją 
ir tam tikrą užsislaptinimą arba 

„užprogramuotą nežinomumą“, tai 
portugalų rašytojas Fernando Pes-
soa ir jo „Autobiografija be faktų“ 
(„A Factless Autobiography“), kuri 
skamba itin adekvačiai, ypač skai-
tant anglišką vertimą: „Padrikais 
įspūdžiais, netrokšdamas rišlumo, 
aš abejingai pasakoju savo auto-
biografiją be faktų, istoriją be gy-
venimo. Tai mano išpažintis, ir jei 
nieko neišsakau, tai tik todėl, kad 
neturiu ką“ („In these random im-
pressions, and with no desire to 
be other than random, I indiffe-
rently narrate my factless autobio-
graphy, my lifeless history. These 
are my Confession, and if in them 
I say nothing, it‘s because I have 
nothing to say.“ Fernando Pessoa, 

„The Book of Disquiet“)
J. B.: Man atrodo, kad Antano 

„pabėgimas“ į „Mūsų gamtos“ re-
dakciją buvo labai sėkmingai 

apgalvotas strateginis žingsnis. 
Galima spėti, kad šis žurnalas savo 
laiku buvo tarsi saugi užuovėja vi-
sokiems tyliai maištaujantiems kū-
rėjams (pvz., ten tekstų redakto-
riumi ilgą laiką dirbo Sigitas Geda). 
Biologijai ir ekologijai skirtame 
leidinyje labai retai pasitaikydavo 
kokių nors politiškai ideologizuotų 
straipsnių. Atsipalaidavimas nuo 
ideologinių reikalų leido Kazakaus-
kui tapti gan populiariu ir gal net 
geidžiamu grafiniu dizaineriu. Jis 
yra gavęs ne vieną apdovanojimą 
už meninį „Mūsų gamtos“ apipa-
vidalinimą. Be to, jis ne kartą yra 
daręs Sovietų Lietuvą reprezentuo-
jančius leidinius, skirtus eksportui į 
Vakarus, galbūt todėl, kad jo stilius 
atrodė vakarietiškai. Galim inter-
pretuoti, kad jo laisvumu sovietinė 
sistema pasinaudojo siekdama Va-
karams pasirodyti šiuolaikiškesnė, 
laisvesnė ir improvizuojanti.

Kitas klausimas irgi susijęs su 
laiku. Dabarties terminais Ka-
zakauskas elgėsi postmoder-
nistiškai, naudojo apropriaciją. 
Tačiau ar tuo metu, kai kūrė, 
šis judesys nebuvo smerkiamas 

kaip nušvilpimas? Mane paro-
dos užuominos vertė mąstyti 
apie du aspektus. Visų pirma, 
kad autorius yra siuvėjo sū-
nus, o siuvėjai visada naudo-
jasi lekalais, pavyzdžiais, t.y. 
taiko struktūras. Antra – toji 
jo kūrybos kaip Dievo dova-
nos samprata. Kaip Jums at-
rodo šis originalo ir interpre-
tacijų klausimas Kazakausko 
kūryboje? 

K. J.: Dėl siuvėjo mūsų žvilgsniai 
sutampa. Dar per pirmąjį karantiną 
skaitydama pranešimą, vėliau reng-
dama mokslinį straipsnį apie Ka-
zakausko knygų dizainą irgi kaip 
prieigą pasirinkau „knygų rūbų“, 
mados dizaino, kirpimo, konstra-
vimo prieigą, susiedama su minė-
tais biografiniais faktais. Dėl postmo-
dernistiškumo principų, apie juos 
rašiau dar disertacijoje 2012 m., 
tačiau vėlgi trūko viso kūrybos 
vaizdo, atrodė, jog gal tai tik atsitik-
tinumas – tas 1968-ųjų Londono 
katalogas, keli knygų dizaino pa-
vyzdžiai, dar negalėjome kalbėti 
apie tendenciją arba dėsningumą. 
Dabar galime jį įvardinti kaip vieną 
pirmųjų postmodernistų.

J. B.: Peržvelgus visą jo kūrybos 
spektrą, man peršasi išvada, kad 
Kazakauskas, net ir ne iki galo su-
prasdamas, ganėtinai sėkmingai in-
tuityviai pakartojo savo amžininkų 
vakariečių kūrybos metodus. Gal ši 
intuicija ir yra tai, ką autorius va-
dina Dievo dovana? Jo koliažuose 
ir leidinių maketuose galima atrasti 
labai daug postmodernizmui bū-
dingų dalykų: pavyzdžiui, dažnai 
besikartojantys piktograminiai ele-
mentai. Kai kurie (plunksnakotis, 
juodo katino galva, Bodoni šrifto 
apostrofas ir kt.) kartojasi bene vi-
soje jo kūryboje nuo pat pirmųjų 

„Mūsų gamtos“ numerių iki pasku-
tinių, jau nepriklausomybės laiko-
tarpiu kurtų knygų viršelių. Jis juos 
naudoja tarsi afišuodamas savo „fir-
minį stilių“, naudodamas tarsi parašą. 
Dėl apropriacijos smerkimo – manau, 
iš vienos pusės, maketuotojo pozicija 
buvo tarsi alibi, iš kitos pusės – So-
vietų Sąjungoje autorinių teisių sam-
prata ir jų gynimas nebuvo išplėtoti.

Be to, kad sukurtas įtraukian-
tis pasakojimas, atliktas pro-
fesionalus tyrimas, kas jums 
atrodo didžiausias parodos 

atradimas? Daugelį toji grafika 
tiesiog pakerėjo...

K. J.: Žinoma, sutinku, kad di-
džiausias atradimas yra abstrakčioji 
Kazakausko grafika. Mane ji irgi pa-
kerėjo. Savo grynumu, kitoniškumu, 
tikrumu, meditatyvumu. Tačiau ti-
krai netikėtai svarbus tapo ir jo kū-
rybos visumos pajautimas, sakyčiau, 
jau visai galutiniame etape. Tai leido 
pamatyti iš tiesų užprogramuotus 
kodus, atsikartojimus, sutapimus. Ir 
jei iki tol, pasiduodama ankstesniam 
įsitikinimui, jog jis tiesiogiai tarsi ne-
dirbo grafinio dizaino srityje ir tas jo 
pasirinkimas gintis reklaminės sri-
ties diplominį darbą 1962 m. buvo 
atsitiktinis, galų gale supratau jo kaip 
pirmtako svarbą ir ryškumą. „Mūsų 
gamta“ yra tęstinis grafinio dizaino 
projektas, kurį jis tyliai, „pasitraukęs 
į gamtą“, tačiau kartu labai profesi-
onaliai ir konceptualiai įgyvendino 
nuosekliai dirbdamas šį darbą tikrai 
ilgai – 29 metus, sumaketavęs apie 
350 žurnalo numerių! 

J. B.: Didžiausias atradimas, ma-
nau, yra pati Antano Kazakausko 
asmenybė – įdomi, intriguojanti, 
šiek tiek mistiška, kai kur pralen-
kianti savo laiką.

Atkelta iš  8  psl .

šiek tiek ir kol jie neatbėgs į mūsų 
kiemą. Kaip atsiversdami laikraštį, 
taip ir eidami į parodą jau turime 
išankstines nuostatas, kurios mums 
galbūt neleis net pradėti gilintis. To-
dėl Edelstein peizažai tušti – išva-
lyti nuo tapatybės ženklų. Gamtos 
visuotinumo abstrakcija kuria są-
lygas mintimis „įlipti“ į pabėgėlio 
būseną, kai esi bevietis ir niekur ne-
pageidaujamas. Tai būtina, nes mi-
gracijos problema neišsprendžiama. 
Kas dabar išveja pabėgėlį, pats kada 
nors juo buvo ar bus. 

Paroda veikia iki lapkričio 21 d.
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
parodų salė, III a. (Gedimino pr. 51, Vilnius)

Jillian Edelstein, iš parodos „Istorijos iš žemės, istorijos iš jūros“
V. Juozaič io  n uotr .
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Š o k i s

Helmutas Šabasevičius

Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro baleto trupė naująjį 
sezoną pradėjo pasipildžiusi vie-
nuolika naujų artistų. Septynios 
merginos šiais metais gavo Nacio-
nalinės M.K. Čiurlionio menų mo-
kyklos diplomus: tai Baleto skyriaus 
absolventės, mokytojos Neli Bere-
dinos auklėtinės Paulina Čisto-
vaitė, Barbora Gudavičiūtė, Agnė 
Juškaitė, Rūta Karvelytė, Gabrielė 
Marčiukaitytė, Vakarė Radvilaitė ir 
Kotryna Rudych. Visos jau pažįs-
tamos baleto mėgėjams iš sukurtų 
vaidmenų mokykliniuose spekta-
kliuose, LNOBT scenoje rodomoje 

„Pelenėje“, mokyklos rengtuose kon-
certuose, o kai kurios – ir iš jaunųjų 
baleto artistų konkursuose pelnytų 
apdovanojimų. 

Po tarptautinės baleto artistų at-
rankos šį sezoną Vilniuje dirbs ir 
keturi Europos baleto mokyklos 
Briuselyje auklėtiniai. Italijos mieste 
Lečėje 2002 m. balandžio 27 d. gimęs 
Andrea Canei mokėsi pas buvusį 
Nyderlandų nacionalinio baleto 
trupės solistą Cédricą Ygnace’ą, su 
kuriuo ne kartą yra tekę šokti Jurgi-
tai Droninai. Vilnius – pirmoji šo-
kėjo karjeros stotelė.

Oklande (Naujoji Zelandija) 
2002 m. rugpjūčio 12 d. gimusi 
Briese Eden Phelan-Boyd Lietuvą 
pasirinko dėl įvairaus repertuaro, 
kuriame yra ir klasikinių, ir šiuolai-
kinių pastatymų, žinomų Europos 
baleto meistrų Krzysztofo Pastoro 
ir Manuelio Legris kūrinių.

Imanolis Sastre Martinas, gi-
męs 2001 m. spalio 26 d. mažame 
šiaurės Ispanijos miestelyje San-
turcyje, į Vilnių atvyko dėl tų pa-
čių priežasčių.

Marine Pontarlier – prancūzė, 
2003 m. kovo 2 d. gimusi Paryžiuje. 
Baleto mokytis ji pradėjo santyki-
nai vėlai – sulaukusi 13 metų, pir-
miausia Versalio konservatorijoje, 
o 2018 m. lapkritį sudalyvavusi 
konkurse „Youth America Grand 
Prix“ ir patekusi į finalą, laimėjo 
stipendiją mokytis Europos baleto 
mokykloje, kuriai vadovauja Jea-
nas-Yves’as Esquerre’as. Čia buvo 
progų parengti pas de deux iš „Mie-
gančiosios gražuolės“, „Spragtuko“, 

„Don Kichoto“, taip pat šokti šiuolai-
kinės choreografijos kūrinius – ne 
tik gerai žinomų choreografų, to-
kių kaip Williamas Forsythe’as ar 
Davidas Dawsonas, bet ir daug ža-
dančių jaunosios kartos menininkų, 
tokių kaip Annabelle Lopez Ochoa. 
Apie LNOBT trupę šokėja sužinojo 
iš Cédrico Ygnace’o; jai labai svarbu, 
kad trupei vadovauja choreografas 
Martynas Rimeikis.

Dar viena baleto artistė Miryam 
Roca Cruz Vilniuje dirba jau nuo 
praėjusio sezono. Ji 1998 m. spalio 
6 d. gimė Ispanijoje, Lugo mieste, 
mokėsi Lugo konservatorijoje 

Baleto dienoraščiai 
Rugsėjis ir spalis

klasikinio baleto ir šiuolaikinio 
šokio, dvejus metus studijavo Ma-
rios de Ávilos šokio mokykloje 
Saragosoje (čia mokėsi ir LNOBT 
solistė Gohar Mkrtchyan). Pirmoji 
jos trupė – Varnos valstybinė opera 
Bulgarijoje; artistei teko dalyvauti 
ir Sibiro Rusijos valstybinio baleto 
gastroliniuose spektakliuose, o pra-
sidėjus pandemijai jos buvusi mo-
kytoja Lola de Ávila, kuri tuo metu 
Lietuvoje statė baletą „Žizel“, pa-
siūlė dalyvauti baleto artistų atran-
koje. Šokėja dalyvavo ne tik „Žizel“ 
premjeriniuose spektakliuose, bet 
ir šių metų choreografinių kūrinių 
programoje „Kūrybinis impulsas“. 

Rugsėjo 23 d.
„Romeo ir Džuljeta“
Nemažai baleto trupės naujokų 

buvo galima pamatyti pirmuo-
siuose šio sezono pasirodymuose – 
trijų Sergejaus Prokofjevo baleto 

„Romeo ir Džuljeta“ spektaklių 
serijoje. Prieš spektaklį pristatyta 
knyga „Šokio erdvėse. Baleto so-
listės Loretos Bartusevičiūtės kū-
ryba“, kurią išleido „Krantų“ redak-
cija. Džuljeta – vienas iš nedaugelio 
vaidmenų, kurių nėra Bartusevičiū-
tės sukurtų herojų sąraše. Nedaug 
trūko, kad solistė šį vaidmenį būtų 
rengusi Vladimiro Vasiljevo spek-
taklyje, tačiau jį teko iškeisti į porą 
sezonų trukusį darbą Venesuelos 
sostinėje Karakase. Ketvirtadienio 
spektaklyje pagrindinius herojus su 
įkvėpimu įkūnijo Olesia Šaitanova 
ir Jeronimas Krivickas; Benvolijaus 
vaidmenį pirmą kartą atliko Zsol-
tas Kovácsas.

Rugsėjo 25 d.
„Romeo ir Džuljeta“
Antrajame „Romeo ir Džulje-

tos“ spektaklyje Benvolijų pirmą 
kartą šoko Edvinas Jakonis, Džul-
jetos drauges – Marine Pontarlier 
ir Jade Longley, bet daugiausia de-
biutų pažėrė trečiasis, paskutinis 
serijos spektaklis. Koncerte „Nepa-
pasakotos istorijos“ jau buvo paro-
dytas duetas iš šio spektaklio, kurį 
atliko Julija Stankevičiūtė ir Gena-
dijus Žukovskis, o šeštadienį gimė 
nauja – Stankevičiūtės – Džuljeta: 
jautri, nuoširdi, paprasta, trapi ir 
kartu stipri, ryžtinga; jau didelę 
Romeo vaidmens interpretacijos 
patirtį turintis Žukovskis buvo pa-
tikimas partneris, įtaigus ir savo 
artistinėmis reakcijomis. Ryškiai 
debiutavo Lorenzo Epifani, sukū-
ręs plastiško, energingo, šmaikš-
taus Merkucijaus vaidmenį, labai 
gerą įspūdį padarė ir Tebaldas – 
naujas Jono Lauciaus vaidmuo: 
išdidus, bet greitai išvedamas iš 
pusiausvyros, įsiplieskiantis, ap-
akintas keršto smogiantis mirtiną 
smūgį Merkucijui į nugarą. Šiame 
spektaklyje Benvolijaus vaidmenį 
pirmą kartą atliko Benjaminas Davis, 
Tėvo – Aistis Kavaliauskas, Pario – 
Victoras Coffy.

Spalio 7 d.
„Procesas“
Po ilgesnio laiko parodyti trys 

kompozitoriaus Mindaugo Urbai-
čio, choreografo Martyno Rimeikio 
ir scenografo Marijaus Jacovskio 

„Procesai“ patvirtino šio spektaklio 
konceptualią muzikinę, choreogra-
finę ir vaizdinę įtaigą. Kompaktiš-
kas, ritmingas, vizualiai asketiškas, 
tačiau kupinas įvairiausių smulkių 
detalių, padedančių sukurti ke-
liasluoksnį prasmių lauką, sutei-
kiantis galimybę atsiskleisti šokėjų 
individualybei. Jeronimo Krivicko 
Josefas K. įdomus artistinių reak-
cijų pustoniais, iš kurių šokėjas 
lipdo pamažu absurdiškos aplin-
kos gniuždomo ir sutraiškomo 
žmogaus paveikslą. Ypač įsiminė 
metafizinių būsenų persunktas Jo-
sefo K. ir Ernesto Barčaičio Kunigo 
duetas antrame veiksme, virstantis 
dėmesį prikaustančiu savistabos ir 
savianalizės seansu.

Spalio 8 d.
„Procesas“
Šis spektaklis buvo skirtas bu-

vusio baleto solisto, dabar – tru-
pės repetitoriaus Aurelijaus Da-
raškevičiaus penkiasdešimtmečiui. 
Spektaklyje buvo dar vienas įdomus 
debiutas: Josefo K. vaidmenį pirmą 
kartą atliko Zsoltas Kovácsas, sukū-
ręs savarankišką, individualų, bet į 
spektaklio estetinę sistemą puikiai 
įsirašantį personažą, įdomų savo 
emocionalumu, temperamento ir 
lyrikos darna – savybėmis, kurios 
atsiskleidė dar birželio mėnesį su-
rengtame „Kūrybiniame impulse“, 
kur Kovácsas įtaigiai šoko Stanke-
vičiūtės pagal Broniaus Kutavičiaus 
operos „Lokys“ muziką sukurtą 
monologą. 

Spalio 10 d.
„Pelenė“
Dar spalio 3 d. šiame Naciona-

linės M.K. Čiurlionio menų mo-
kyklos Baleto skyriaus spektaklyje 
debiutavę pagrindinių vaidmenų 
atlikėjai Nora Straukaitė (Pelenė) 
ir Jonas Bernardas Kertenis (Prin-
cas) turėjo galimybę įtvirtinti savo 
sukurtų herojų choreografines for-
mas. Šie dvyliktos klasės mokslei-
viai, besimokantys pas Deimantę 
Karpušenkovienę ir Danielių 
Kiršį, – jau susiformavusios asme-
nybės, jų šokis ne tik sklandus, bet 
ir praturtintas artistinių niuansų, 
leidžiančių kurti įtikinamus, atpa-
žįstamus garsiosios pasakos per-
sonažus. Šiame spektaklyje Fėjos 
vaidmenį pirmą kartą atliko Doro-
tėja Navickaitė, Pamotę šoko Emi-
lija Stasiūnaitė, Piktuolę – Džesika 
Vienažindytė, Pamaivą – Nijolė Se-
riožnikova. Jaunosios šokėjos su-
kūrė reikiamą šiai pasakai gėrio ir 
taurumo bei pavydo ir godumo 
kontrastą, kuris neliko nepaste-
bėtas gausiai susirinkusių mažųjų 
baleto žiūrovų.

 Spalio 14 d.
„Madina“, Teatro alla Scala
Milano „Teatro alla Scala“ mu-

ziejuje ieškant Amilcare’s Ponchielli 
operos „Lietuviai“ pėdsakų (šioje 
scenoje spektaklis pagal Adomo 
Mickevičiaus poemą „Konradas 
Valenrodas“ pirmą kartą parodytas 
1874 m.), teko užklupti naujausio ir 
Lietuvoje žinomo italų choreografo 
Mauro Bigonzetti (LNOBT reper-
tuare – jo spektaklis „Piaf “) kūri-
nio „Madina“ premjerą. Šiuo metu 

„Teatro alla Scala“ baleto trupei va-
dovauja prancūzų baleto artistas ir 
baletmeisteris Manuelis Legris, Vil-
niuje pastatęs Adolphe’o Adamo ba-
letą „Korsaras“. 

Šiuolaikinio italų kompozito-
riaus Fabio Vacchi sukurtas bale-
tas remiasi jau ilgą laiką Milane 
gyvenančios prancūzų rašytojos 
Emmanuelle de Villepin romanu 

„Mergina, kuri nenorėjo mirti“ 
(„La ragazza che non voleva mo-
rire“, 2008). Spektaklyje pasakojama 
tikrais faktais paremta istorija apie 
čečėnę merginą, sugebėjusią iš-
vengti savižudės teroristės likimo. 
Pagrindinė spektaklio tema – smur-
tas – šokio scenoje nėra dažna. Ją 
savo „Romeo ir Džuljetos“ versijoje, 
naudodamas dokumentinius karo 
bei teroristinio išpuolio Bolonijoje 
1980 m. kadrus, ryškino Krzyszto-
fas Pastoras, o pastarąjį kartą su šia 
tema susidūrėme Editos Stundytės 
pagal Anatolijaus Šenderovo mu-
ziką sukurtame spektaklyje „Fran-
česka Man“. Šis spektaklis sukėlė 
nemažai klausimų apie tokio tipo 
siužeto perteikimą šokio kalba. 

Bigonzetti spektaklio naratyvas 
nuoseklus ir suprantamas, tačiau 
neiliustratyvus, tikrovės ir abs-
trakcijos sampynos atskleidžia-
mos ir scenovaizdžio fragmentais 
(scenografas ir šviesų dailininkas 
Carlo Cerri), Maurizio Millenotti 
ir Irene Monti kostiumais bei Ales-
sandro Grisendi ir Marco Noviello 
vaizdo projekcijomis tai pakylan-
čiame, tai nusileidžiančiame ekrane. 
Didelį vaidmenį choreografas ski-
ria trijų dešimčių šokėjų kordeba-
letui, kurio judesiai modeliuojami 
remiantis principais, pažįstamais 
iš „Piaf “, – jie organiški, bet preci-
ziškai apgalvoti, emocija kuriama 
remiantis tikslia silueto ir judesio 
forma, stipria fizine energija. 

Madinos vaidmenį atliko eks-
presyvi, dramatiška šokėja Anto-
nella Albano, jos dėdės teroristo 
Kamzano paveikslą kūrė tarptau-
tinė baleto megažvaigždė Roberto 
Bolle, iki šiol matytas tik įvairiausių 
spektaklių įrašuose. Keturiasdešimt 
šešerių metų šokėjas iš įprastų jam 
romantinio ir klasikinio repertu-
aro lyrinių vaidmenų įtaigiai „per-
sijungia“ į spalvingą, blogį įkūni-
jantį personažą, stebina tvirtomis, 
raiškiomis, turiningomis judesių 
formomis. (Beje, šiuo metu „Gal-
lerie d’Italia“ veikia paroda „Passo 
a due“, kurioje eksponuojamos ke-
liolika didelio formato Bolle nuo-
traukų, kurių autorius – fotomeni-
ninkas Giovanni Gastelis). 

Spektaklyje „Madina“ choreo-
grafiniu požiūriu ryškūs Olgos 
bei Louiso (Martina Arduino ir 
Gioacchino Starace) bei Sultono 
(Gabriele Corrado, kuris taip pat 
yra parengęs ir Kamzano vaidmenį) 
personažai. „Drambaletu“ spekta-
kliui virsti neleidžia operos solistai 
Anna-Doris Capitelli ir Chuanas 
Wangas bei aktorius Fabrizio Falco 
(tekstų vertimas į anglų kalbą pa-
teikiamas krėslų atkalčių nugari-
nėse pusėse įtaisytuose individua-
liuose ekranuose) – jų vaidmenys 
reikalingi spektaklio estetinei ir 
prasminei struktūrai, suteikia jai 
savitos jausminės įtaigos. Lapkri-
čio 5 d. šį spektaklį galima stebėti 
https://www.itsart.tv/it/.

Spalio 16 d.
Amžinybėn iškeliavo Lili Navic-

kytė-Ramanauskienė (1933-02-05 
Klaipėda – 2021-10-16 Vilnius) – ba-
leto artistė, baletmeisterė ir peda-
gogė, kuri privačiai mokėsi pas 
baleto solistę Genovaitę Saba-
liauskaitę, o vėliau Maskvoje baigė 
A. Lunačiarskio teatro meno insti-
tuto (labiausiai žinomo GITIS pa-
vadinimu) Baletmeisterių peda-
gogų skyrių. Ilgą laiką vadovavo 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
Baleto skyriui (1986–2001 – Vilniaus 
baleto mokyklai), tarp jos mokinių – 
žinomos Lietuvos baleto solistės 
Rūta Krugiškytė, Gražina Saka-
lauskaitė, Jelena Švedai, Loreta Bar-
tusevičiūtė-Noreikienė, Rūta Rai-
laitė-Butvilienė, Jolanta Vymerytė, 
Margarita Verigaitė.

Aistis Kavaliauskas balete „Romeo ir Džuljeta“ M. Alek sos  n uotr . 
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Geri filmai dabar kuriami ne tik di-
džiosiose kino valstybėse, bet ir Eu-
ropos ar pasaulio pakraščiuose. Šių-
metė „Scanorama“ kviečia pamatyti 
filmus, ir atrandančius naujas kino 
teritorijas, ir iš naujo apmąstančius 
europietiškas tradicijas. Atkreipiame 
skaitytojų dėmesį į tuos, kurie ska-
tina išsivaduoti iš bet kokių (mąs-
tymo, matymo, suvokimo) šablonų.

„Avelė“ („Dýrið“, Islandija, Šve-
dija, Lenkija, 2021)

Nerimą žadinantis pasakojimas, 
į kasdienybės vaizdus netikėtai 
įterpiantis pasakos ir siaubo filmo 
elementų. Islandų režisieriaus – Sa-
rajevo kino mokyklos absolvento – 
Valdimaro Jóhannssono debiutas 
perkelia į izoliuotą fermą, kurioje 
jauna pora rūpinasi avių banda. Jų 
rūstus, darbo pripildytas gyveni-
mas staiga pasikeis, kai vieną naktį 
tvarte gims nauja būtybė. Marija ir 
Ingvaras nusprendžia ją paimti į na-
mus, o jų sprendimą lydės pykčio 
ir nevilties kupinas avelės motinos 
bliovimas. Augančią įtampa didina 
ir Ingvaro brolio pasirodymas – šio 
besiblaškančio muziko kišenės vi-
sada tuščios, tad kartu su juo atsi-
randa ir naujų rūpesčių. Režisierius 
neskubėdamas atskleidžia vis nau-
jas kortas. Jo pasakojimas driekiasi 
ties to, kas žmogiška, ir to, kas ne-
žmogiška, riba ir žadina sudėtingus 
klausimus apie mūsų santykius su 
gamta. Pagrindinį vaidmenį šiame 
intymiame, minimalistiniame, Ka-
nuose už originalumą apdovano-
tame filme sukūrė garsi švedų ak-
torė Noomi Rapace.

„Babij Jaras. Kontekstas“ („Ba-
bij Jar. Kontekst“, Nyderlandai, 
Ukraina, 2021)

Naujas Sergejaus Loznicos fil-
mas sumontuotas iš 1941–1946 m. 
kino kronikos, taip pat ir tos, ku-
rioje užfiksuoti žudikų teismų pro-
cesai. Filmas pasakoja apie tai, kas 
vyko prieš ir po tragedijos, kai Ki-
jevą okupavę naciai 1941-ųjų rug-
sėjo 29–30 d. Babij Jare sušaudė 
per 33 tūkstančius žydų, bet filme 
nėra jokių komentarų. Sušaudymo 
kronika neegzistuoja, filme jį per-
teikia kitą dieną darytos vokiečių 
fotografo Johanesso Hahle’s nuo-
traukos, o iškart po jų eina ilga 
Vasilijaus Grossmano apybraižos 
„Ukraina be žydų“ citata. Režisie-
rius sako, kad filmas galvoje susi-
klostė tada, kai jis perskaitė šį tekstą, 
kuris iki 1991-ųjų rusų kalba visas 
nebuvo išspausdintas. Jam šis teks-
tas ir yra filmo kulminacija. Loznica 
taip apibrėžia savo sumanymą: „Kū-
riau filmą taip, kad jis sukeltų stiprų 
išgyvenimą, stiprią emociją. Nai-
viai tikiu, kad jei žmogus patirs šią 
emociją, žiūrėdamas filmą ar vėliau 
prisimindamas tai, ką matė, tai gal 
susimąstys, ką pats būtų daręs pa-
našiomis žvėriškomis aplinkybėmis. 
Ir jei jis netikėtai kada nors susidurs 

Perbraižant kino teritorijas
„7md“ rekomenduoja „Scanoramos“ filmus

su kažkuo panašiu, gali būti, kad 
patirtas tragedijos pojūtis iškils iš 
atminties, sulaikys tą žmogų nuo 
nusikaltimo.“

„Banginių skerdikas“ („Kito-
boy“, Rusija, Lenkija, Belgija, 
2020)

Debiutinio Filippo Jurjevo filmo 
herojus, nedrąsus paauglys ir kartu 
šeimos maitintojas Lioška gyvena 
Čiukotkoje, prie Beringo sąsiaurio. 
Internete pamatęs už pinigus nu-
sirenginėjančią merginą, Liošką ją 
įsimyli ir net mokosi anglų kalbos, 
kad galėtų su ja susikalbėti. Mer-
gina gyvena Detroite ir vaikinas 
nusprendžia perplaukti sąsiaurį ir 
ją surasti. „Banginių skerdikas“ – 
dar vienas filmas apie brendimą, 
bet Jurjevas derina švelnų pasako-
jimą ir atšiaurias gyvenimo Rusi-
jos šiaurėje realijas, moka parodyti 
Čiukotkos grožį ir dirbti su nepro-
fesionaliais aktoriais. Tai ne „turis-
tinis“ filmas apie egzotišką pasaulio 
pakraštį, bet universalus pasakoji-
mas apie tai, kaip pirmoji meilė pa-
veikia žmogaus likimą, suteikdama 
jam kitą ritmą ir erdvę.

„Bergmano sala“ („Bergman Is-
land“, Prancūzija, Švedija, 2020)

Diskretiška konkurencija, nuo-
bodis lovoje, šaltį pridengiantis 
mandagumas ir tik kartais šiek 
tiek pakeltas balsas – tai vedybinio 
gyvenimo scenos, kurias rodo Mia 
Hansen-Løve. Jų visai kitokia tem-
peratūra nei tų, kurias rodė Ingma-
ras Bergmanas. Jo filme rodyta 
santuoka žlugo, Hansen-Løve he-
rojų – pamažu pūva iš vidaus. Bet 
abi šias istorijas sieja Forės sala, ku-
rioje gyveno ir dirbo Bergmanas ir 
į kurią atvyksta „Bergmanos salos“ 
veikėjai. Kinematografininkų pora, 
kuriuos suvaidino Vicky Krieps ir 
Timas Rothas, atvyksta į salą dirbti – 
kiekvienas jų rašo scenarijų. Jis už-
ima geresnį stalą, yra labiau žino-
mas ir vertinamas. Jai daug sunkiau 
rasti vietą saloje, kurioje dominuoja 
garsių vyrų dvasios. Subtiliai pieš-
dama konfliktų ir jausmų žemė-
lapį režisierė trina ribą tarp fikci-
jos ir tikrovės. Kažkuriuo momentu 

ekrane atsidurs filmo herojės rašo-
mas scenarijus, kurio veiksmas taip 
pat perkeltas į Forės salą ir kurio 
pora (Mia Wasikowska ir Andersas 
Danielsenas Lie) taip pat klausia, ar 
meilė yra įmanoma.

„Cenzorė“ („Censor“, Didžioji 
Britanija, 2021)

„Scanorama“ be siaubo kino neį-
sivaizduojama. Režisierė Prano Bai-
ley-Bond debiutiniame, festivalių 
hitu tapusiame filme sujungė „trešo“ 
estetiką ir Margaret Thatcher epo-
chos kritiką. 9-ajame dešimtmetyje 
britų kino rinką užliejo exploitation 
banga. VHS kasetėse buvo galima 
matyti kankinimų ir mirties vaiz-
dus, kurie esą infekuoja žiūrovų 
protus. Kovoti su vaizdajuostėmis 
buvo pasitelkti cenzoriai, kuriems 
ir teko stebėti siaubingas kameros 
užfiksuotas scenas. Viena cenzorių – 
dalykiška ir teisinga Enid. Bet kar-
tais ir ją ištinka beprotybė, įtrau-
kianti į pasaulį ties sapno ir tikrovės 
riba. Bailey-Bond filmas – puikus 
siaubo kino pastišas, sugrąžinantis 
vieną ypatingą kino istorijos skirsnį – 
video nasties. 

„Fabianas“ („Fabian oder Der 
Gang vor die Hunde“, Vokietija, 
2021)

Erichas Kästneris – populiarus 
vaikų rašytojas, jo 1929 m. parašytą 
detektyvinę apysaką „Emilis ir sekliai“ 
skaitė ne viena lietuvių karta, o ro-
maną „Dvynukės“ ekranizavo net 
LRT. Tačiau rašytojo talentas bene 
labiausiai atsiskleidė 1931 m. para-
šytame romane „Fabianas. Vieno 
moralisto istorija“, kurį šiemet ekra-
nizavo Dominikas Grafas. Filmas 
perkels į 1931-ųjų Berlyną, kai Vei-
maro Respublika artėjo prie pabai-
gos. Filologas germanistas Jakobas 
Fabianas dieną kuria cigarečių re-
klamas, o po darbo pasineria į 
naktinį Berlyno gyvenimą – lan-
kosi dailininkų studijose, kabare-
tuose, viešnamiuose ir įsimyli ak-
torę Korneliją. Ekonominė krizė 
paverčia Fabianą bedarbiu, politinė 
krizė užaštrina moralinio pasirin-
kimo svarbą. Žinoma, rašydamas 
romaną Kästneris nežinojo, kad jį 

tardys gestapas, kad bus išmestas 
iš rašytojų sąjungas, o jo knygas 
naciai degins, nes jos „prieštarauja 
vokiečių dvasiai“, bet Grafas filme 
pabrėžia nerimą, sumaištį ir grėsmę, 
kurie netrukus ims keisti ir knygos 
herojų, ir realius likimus.

„Mano žmonos istorija“ („A fe-
leségem története“, Vengrija, Vo-
kietija, Italija, Prancūzija, 2021)

Vengrų režisierė Ildikó Enyedi 
savo naujausią filmą – brangią eu-
ropietišką koprodukciją ir kartu 
angliakalbį debiutą – vadina švel-
niu atsisveikinimu su patriarchatu. 
1942 m. Miláno Füsto parašytas ro-
manas – tai vieno vyro ir vertybių 
pasaulio žlugimo kronika. Jūrų vil-
kas kapitonas Jakobas – sprendimų 
priėmimo meistras, tobulai val-
dantis laivus. Jis nusprendžia vesti 
pirmą kavinės slenkstį peržengusią 
moterį. Tai prancūzė Lizi. Planuo-
damas vestuves Jakobas įsitikinęs, 
kad bus ir šio reiso kapitonas. Ta-
čiau ilgam išvykdamas iš namų jis 
pradeda abejoti žmonos ištikimybe. 
Negalėdamas susitaikyti su tuo, kad 
ne viskas pasaulyje paklūsta jo kon-
trolei, Jakobas ima naikinti žmoną, 
save, jų santykius. Nors šios dra-
mos veiksmas rutuliojasi tarpuka-
riu, filmo ryšys su mūsų laikais aki-
vaizdus. Nusprendusi papasakoti 
istoriją Jakobo požiūriu, Enyedi 
analizuoja toksišką vyriškumą, bet 
neslepia ir užuojautos savo hero-
jui – tikinčiam, kad viską galima 
kontroliuoti ir valdyti. Pagrindinius 
šios efektingos ir subtilios dramos 
vaidmenis sukūrė Léa Seydoux, Gij-
sas Naberis ir Louis Garrelis. 

„Nepalikti žymių“ („Żeby nie 
było śladów“, Lenkija, 2021)

Jano P. Matuszyńskio filmas „Ne-
palikti žymių“ sukurtas pagal do-
kumentinę Cezary Łazarewicziaus 
knygą, pasakojančią apie 1983-iai-
siais, karinės padėties metais, Len-
kiją sukrėtusį poetės ir „Solidarumo“ 
veikėjos Barbaros Sadowskos sū-
naus Grzegorzo Przemyko nužu-
dymą. Nusikaltimas buvo atsitikti-
nis – ką tik mokyklą baigusį vaikiną 
žiauriai sumušė milicininkai ir jis 
po kelių dienų mirė ligoninėje. Ka-
rinis režimas stengiasi nuslėpti tiesą 
ir apkaltinti vaikiną į ligoninę ve-
žusius sanitarus, bet yra liudinin-
kas – nužudytojo draugas, matęs, 
kas įvyko milicijos poskyryje, ir 
žadantis liudyti teisme tiesą. Todėl 
Jureką reikia užčiaupti bet kokia 

kaina... Matuszyńskio filmas – tai 
ir bandymas atkurti šią istoriją, ir 
kartu totalitarinės prievartos siste-
mos analizė. Režisieriui svarbu per-
teikti 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 žalojami ir žūsta žmonės.

„Pradžia“ („Dasatskisi“, Gruzija, 
Prancūzija, 2020)

Dea Kulumbegashvili meistriš-
kai kuria įtampą tarp to, kas yra 
kadre, ir to, kas už jo. Savo debiu-
tinio filmo veiksmą ji perkėlė į nuo-
šalų Gruzijos kaimą, o pagrindinę 
heroję Janą (įsimenanti Ia Sukhi-
tashvili) uždarė tarp keturių sienų. 
Kadaise Jana buvo aktorė, bet ište-
kėjusi padeda vyrui Davidui. Pa-
pildomai ją riboja religinio gyve-
nimo taisyklės. Jana yra Jehovos 
liudytojų bendruomenės vadovo 
žmona, o bendruomenės kaime 
visi nekenčia. Iš senojo gruzinų 
kino autorė paveldėjo polinkį į 
metaforas ir mitus, bet etnografi-
nių detalių ar humoro „Pradžioje“ 
neverta ieškoti. Regis, režisierę la-
biau veikia „Pradžios“ prodiuserio 
Carloso Reygadaso filmų atmosfera. 
Kulumbegashvili rodo moterį, gy-
venančią jai svetimame ar net prie-
šiškame pasaulyje, todėl analizuoja 
svetimumo (bendruomenėje, savo 
namuose ir savo kūne) klausimus, 
tiria pasiaukojimo ribas. 

„Vasaris“ („Février“, Bulgarija, 
Prancūzija, 2021)

Bulgarų režisierius Kamenas Ka-
levas rodo tris žmogaus gyvenimo 
laikus, įkvėptus jo senelio gyve-
nimo. Su meile ir grožėdamasis 
režisierius rodo savo herojų, kai 
jam aštuoneri, ir valstiečių sūnus 
Petaras yra paniręs į saugų ben-
druomenės bei jos ritualų pasaulį, 
kurį aplenkė industrializacija. Į aš-
tuoniolikmetį, atliekantį karinę tar-
nybą saloje tarp svetimų žmonių, ir 
į aštuoniasdešimt dvejų senį, pati-
riantį ne tik ledinį vasario vėją, bet 
ir praradimus bei vienatvę. Filmo 
herojus atsiveria gamtos taisyklių 
nulemtam gyvenimui, susitaiko 
su savo likimu, mirtimi ir nieko 
nesigaili.

„7md“ inf.
„Fabianas“

„Avelė“
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Iano McEwano romaną „Česilo 
pakrantėje“ perskaičiau vienu ypu, 
mėgaudamasis subtiliai pasako-
jama istorija. Romaną sudaro penki 
skyriai, iš kurių tik viename apra-
šytas įvykis pajūrio kurorte, į kurį 
1962-ųjų birželį atvyksta ką tik susi-
tuokusi pora – Florens ir Edvardas. 
Jie kilę iš skirtingų sluoksnių, abu 
neturi jokios seksualinio gyvenimo 
patirties ir fizinis suartėjimas porai 
taps sunkiu išbandymu. Jie abu yra 
savo epochos vaikai: Anglijoje sek-
sualinė revoliucija dar neprasidėjo, 
šalis praranda paskutines koloni-
jas ir vis giliau pasineria į depre-
siją. Kituose skyriuose aprašomos 
abiejų personažų būsenos, pratur-
tintos praeities retrospekcijomis. 
Sužinojęs, kad Dominicas Cooke’as 
ekranizuoja romaną, pagalvojau, 
kad nors pagal McEwano knygas 
sukurtas ne vienas filmas, režisie-
riaus laukia sunkus darbas. Ir ne-
klydau – filmas „Česilo pakrantėje“ 
(„LRT Plius“, lapkričio 4 d. 21.33), 
kurio scenarijų kūrė pats rašytojas, 
o pagrindinius personažus įkū-
nijo Saoirse Ronan, Billy Howle’as, 
Emily Watson, dar kartą įrodo, kad 
yra dalykų, iki šiol neišverčiamų į 
kino kalbą.

Tikrais faktais grįstas Jay’aus Roa-
cho „Skandalas“ (TV3, 30 d. 21.30) 
perkels į 2016 metus, kai buvęs pre-
zidentų Nixono, Reagano ir Busho 
patarėjas, konservatyvios JAV tele-
vizijos „Fox News“ vadovas Rogeris 
Ailesas žurnalistės Gretchen Carl-
son buvo apkaltintas seksualiniu 

Išpažintys nebūtinai tiesa
Krėsle prie televizoriaus

priekabiavimu. Nors byla baigėsi 
susitarimu ir rekordine išmoka (40 
milijonų dolerių), JAV žiniasklai-
dos pasaulis po jos pradėjo keistis, o 
artėjančios metoo revoliucijos dirva 
buvo gerai patręšta. 

„Skandalo“ kūrėjai rodo „Fox 
News“ pasaulį trijų moterų akimis, 
supindami faktus ir fikciją, pasi-
naudodami mūsų laikais įprasta 
infografikos estetika. Trys „Skan-
dalo“ moterys – tai Charlize Theron 
vaidinama „Fox News“ žvaigždė 
Megyn Kelly, supažindinanti su 
televizijos, kurios visagalis direk-
torius sprendžia ne tik apie poli-
tinę kanalo kryptį, bet ir apie tai, 
kokio ilgio turi būti moterų sijo-
nėliai, virtuve, Nicole Kidman vai-
dinama Carlson, įžiebianti revo-
liucijos liepsną, ir išgalvota, fiktyvi 
Margot Robbie herojė Kayla, įkū-
nijanti visas tylinčias Aileso aukas. 
Ji – pati įdomiausia, nes, priešin-
gai nei realias prototipes turinčios 
herojės, yra gyvas žmogus. Įdomu 
sekti jos politinę biografiją, lavira-
vimo žiniasklaidos karuose moks-
lus, sužinoti jos troškimus. Gaila, 
kad publicistikos persmelktame ir 
skubotame „Skandale“ jai beveik 
neliko vietos.

Ilgasis savaitgalis ne vieną pririš 
prie sofos ir televizoriaus. Tokioms 
dienoms geriausiai tinka Dexterio 
Fletcherio filmas „Rocketman“ 
(LNK, 2 d. 21.25) – spalvinga Eltono 
Johno biografija, tiksliau, jo išpažin-
tis, kurią dainininkas (Taron Eger-
ton) pradeda savo noru atsidūręs 

Parklando klinikoje, anoniminių 
alkoholikų (iš kurių kamera ilgiau 
stabteli tik prie Juozo Statkevičiaus) 
ratelyje. Filme natūraliai dera lyrika 
ir kičas. Dainininkas prisimena vai-
kystę, šaltos lyg sniego karalienė 
motinos ir tėvo nemylimo apkū-
naus berniuko kančias, močiutės 
tikėjimą jo talentu. Prisimenami 
svarbiausi gyvenimo epizodai – su-
sitikimas su būsimu Eltono Johno 
dainų tekstų autoriumi Berniu Tau-
pinu (Jamie Bell), pirmieji pažemi-
nimai, susidūrus su populiariosios 
muzikos industrija, triumfas garsia-
jame Los Andželo klube „Trouba-
dour“, suartėjimas su Johnu Reidu 
(Richard Madden), kurio pasiro-
dymas filme iškart pažymėtas ne-
rimo: jį sufleruoja ir griežtas juodas 
šio veikėjo kostiumas, ir bejausmę 
kaukę primenantis veidas. 

Nuo primityvaus didaktiškumo 
filmą gelbsti nuostata kurti ne „tikrą 
istoriją“, o gana autoironišką pa-
saką, kurioje išpažinties žodžiai ne 
visada sutampa su realiais vaizdais. 
Šį momentą Fletcheris „apžaidžia“ 
tiksliai ir ne vieną kartą, kad ir sce-
noje, kai buto šeimininkė, o kartu 
ir meilužė, sužino apie nuomininko 
homoseksualumą. Rodant pastarąjį 
atsisakyta panašiems biografiniams 
filmams būdingo pseudramatizmo, 
nors jį galima perskaityti tarp filmo 
eilučių. Tiksliai surastas ir mono-
logų vizualinis atitikmuo – viskas, 
kas svarbiausia ne tik pagrindiniam 
herojui, bet ir jo artimiesiems, pa-
teikiama spalvingais „vidiniais 

monologais“, primenančiais kla-
sikinių Holivudo miuziklų šokių 
epizodus. 

Gangsteris Alas Capone jau se-
niai tapęs filmų personažu. Naują 
jo gyvenimo pabaigos versiją siūlo 
režisierius Joshas Trankas ir akto-
rius Tomas Hardy pernai pasiro-
džiusiame filme „Kaponė“ (TV1, 
30 d. 22.55). Tiksliau, jie siūlo pa-
klaidžioti po sifilio ir insulto suar-
dytą gangsterio pasąmonę, pama-
tyti garsiojo žmogaus su randu, kurį 
gyvenimo pabaigoje visi vadina jau 
nebe vardu, o Fonzo, vaizdinius ir 
košmarus. „Kaponės“ veiksmas 
rutuliojasi 5-ojo dešimtmečio Flo-
ridoje, prašmatniame dvare, kur 
vegetuoja dėl sveikatos būklės iš ka-
lėjimo paleistas keturiasdešimtme-
tis gangsteris. Būdamas penkiolikos, 
jis apsikrėtė sifiliu, liga progresavo 

ir kalėjime buvo konstatuota, kad 
Alo Capone’s protas prilygsta dvyli-
kamečio vaiko protui. Trankas apie 
tai neužsimena, bet kiekviename 
kadre rodo ne tik protinę, bet ir 
fizinę personažo degradaciją. Tik 
siūlo ne nuoseklų pasakojimą, o sa-
votišką dėlionę, iš kurios kiekvie-
nas susikurs savo istoriją. Sumany-
mas, žinoma, lyg autorinio kino, bet 
Trankas taip prikišamai įrodinėja, 
jog yra autorius (atskiras titras net 
nurodo, kad jis pats montavo filmą), 
kad „Kaponei“ įpusėjus tai jau pra-
dedi priimti kaip parodiją. 

Parodija kartais tampa ir mūsų 
šventės – liūdnosios ir linksmosios, 
bet ir jas galima išgyventi.

Jūsų – 
Jonas Ūbis 

Elena Jasiūnaitė

Dėl fabulos filmą „Operacija „O2“ 
(„O2“, Estija, Latvija, Lietuva, Suo-
mija, 2020) gana drąsiai galima 
pavadinti klasikiniu šnipų filmu. 
Estijos antisovietinės žvalgybos 
skyriuje įvyksta žmogžudystė – 
nužudomas skyriui vadovavęs 
žvalgybininkas. Įtariama, kad kal-
tininkas – dvigubas sovietų agen-
tas, infiltravęsis į pačią skyriaus 
šerdį. Išnarplioti šio nusikaltimo 
iškviečiamas paslaptingomis aplin-
kybėmis prieš porą metų į Suomiją 
išvykęs, prieš tai tam pačiam sky-
riui vadovavęs detektyvas Feliksas 
Kangas (Priit Võigemast). Netru-
kus išdaviko paieška tampa lenk-
tynėmis su laiku: virš Estijos jau 
kybant Sovietų Sąjungos okupa-
cijos grėsmei, išsiaiškinti dvigubą 
agentą ir per jį gauti Raudonosios 
armijos šifrų knygą yra paskutinė 
žvalgybininkų viltis, norint įgyti 

pranašumą neišvengiamai prasi-
dėsiančiame kare.

Filmas prasideda archyvinių 
kadrų montažu: nuo Antrojo pa-
saulinio karo paliktų griuvėsių ir 
Hitlerio bei Stalino kalbų retros-
pektyviai grįžtama į prieškario 
metus – laiką, apie kurį galvo-
jant dar galima klausti „kas būtų, 
jei...?“. Į šį svarstymų žaidimą, 

nenutoldami nuo tikrųjų istori-
nių įvykių, įsitraukia ir „Operacija 

„O2“ režisierius Margus Paju su net 
keturių scenaristų komanda. Didžioji 
dalis filmo veiksmo vyksta 1939 m., 
stebint laikotarpį nuo Ribbentropo-
Molotovo pakto slaptųjų protokolų 
pasirašymo iki sovietų iškelto ul-
timatumo dislokuoti Raudonosios 
armijos įgulą. Nors filmo veiksmas 

Meilė moteriai ir pareiga tėvynei
Nauji filmai – „Operacija „O2“

vyksta Estijoje, istorija galėtų būti 
universali visoms trims Baltijos 
šalims.

Filmo kūrėjai išvengia kontro-
versiškos temos (vėlgi būdingos ne 
tik Estijai) – ar sovietų karių įsi-
leidimas į valstybės teritoriją buvo 
išdavystė, ar apsaugojo tautą nuo 
blogesnių pasekmių, o pralaimė-
jimas vis tiek būtų buvęs neišven-
giamas? Tačiau „Operacija „O2“ ir 
nepretenduoja į politinių įvykių 
analizę. Čia svarbesnis žmogaus, 
tapusio didžiųjų politinių žai-
dimų įkaitu, motyvas – jį puikiai 
iliustruoja pro detektyvo Felikso 
Kango langą stebimas vaikų slėpy-
nių žaidimas: kol kažkas, esantis 
aukščiau, sprendžia už visus, tie 
visi yra priversti vaikščioti tamsoje. 
Tai žmogiškoji tragedija, kai nebe-
lieka moralių sprendimų, žvalgy-
bos skyriuje dirbančius agentus 
užvaldo paranoja, jie pervargę, o 
nekaltus žmones, pasipainiojusius 
jų kelyje, ištinka žiaurus likimas.

Stiprioji filmo vieta – jo vizua-
lumas. Autentiškai atkurti interje-
rai (dėl pasikeitusios architektūros 
daug filmo veiksmo vyksta butuose 
ir automobiliuose) ir skaitmeni-
nėmis technologijomis redaguoti 
eksterjerai sugrąžina į XX a. 4-ojo 
dešimtmečio Taliną. Operatoriaus 
Meeliso Veeremetso filmavimo ra-
kursai ir parinktas šaltų tonų kolo-
ritas taikliai atkuria šnipų filmams 
būdingą stilistiką. 

Nepaisant gausios scenaristų ko-
mandos, veikėjai liko silpniausia 
filmo grandis. Jie anemiški, nesi-
keičiantys, tarsi trūktų to, ką siūlo 
pats filmo pavadinimas, – deguo-
nies. Vienas kitą vejančių įvykių 
sūkuryje kiekvienas filmo veikė-
jas primena ne gyvą žmogų, o iš 
anksto aiškų stereotipų rinkinį. Fe-
liksas Kangas – rūstus, viską ap-
skaičiuojantis ir niekada neklys-
tantis agentas, lydimas asmeninės 
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„Česilo pakrantėje“

„Operacija „O2“
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tragedijos šešėlio. Partneris Tomas 
Otsingas (Johan Kristjan Aimla) – 
komiškas, gatvėje užaugęs ir jos 
taisykles išmanantis jaunuolis, 
savotiškas Kango antipodas. Mo-
terys filme skirtos tik seksui, mir-
čiai ir kerštui. Geriausia, kad būtų 
ryškiai raudonomis lūpomis ir su 
aukštakulniais.

Gylio stokojančių veikėjų pa-
slaptis veikiausiai ta, kad „Opera-
cija „O2“ turėjo būti serialas. Tai 
paaiškina ir faktą, kad daugiau nei 
pusantros valandos trunkančiame 
filme, turinčiame būti ir detektyvu, 
ir meilės istorija, visko tiesiog per 
daug – veiksmas nekoncentruo-
tai išskysta esant balastinėms sce-
noms. Nemotyvuota net ir pati 
Kango meilės istorija, prasidėjusi 
1937 m., – lemtingas susidūrimas 

su lenkaite meno istorike Marija 
Dubravska (Agnese Cirule) trunka 
tik kelias dienas, ir jų neužtenka at-
skleisti jaunos moters padarytai įta-
kai tolesniems vyro sprendimams ar 
tam, kaip įvykių baigtis suformavo 
jo charakterį. Tačiau filmo kūrėjai 
tenkinasi mylimosios į Kango ran-
kas įspraustu mediniu rožiniu ir žo-
džiais, kad ji juo tikinti. Juk Kangą, 
kaip ir kiekvieną bebaimį herojų, iš-
gelbėti pasaulį turi paskatinti meilė 
moteriai ir pareiga tėvynei.

„Operacija „O2“ – keturių vals-
tybių, taip pat ir Lietuvos, kopro-
dukcija. Filme rusų agento žmo-
nos ir Raudonosios armijos majoro 
vaidmenis atlieka lietuvių aktoriai 
Ieva Andrejevaitė ir Valentinas 
Novopolskis. Nepaisant lietuvių 
indėlio, abejonių kelia sprendimas 
įgarsinti filmą lietuviškai. Tikriau-
siai galioja tiesa, kad melą gimtąja 
kalba atpažinti lengviau, tačiau 
įgarsinti dialogai neskamba natū-
raliai. Originaliai filmas pasižymi 

daugiakalbiškumu – dialogai jame 
vyksta ne viena užsienio kalba. Pa-
sitelkus lietuvių įgarsinimą, origi-
nalo kalba girdimi prancūziški ir 
rusiški dialogai. Galbūt estų kalbos 
pakeitimas lietuvių ir galėtų būti 
pateisinamas, tačiau keista, kai ori-
ginale vokiečių kalba komunikavę 
mylimieji Kangas ir Dubravska taip 
pat prabyla lietuviškai.

Filme matomas siužetas – lem-
tinga agento žmogžudystės istorija. 
Feliksas Kangas, jo kolegos šnipai 
ar Raudonosios armijos šifrų kny-
gos paieškos – visa tai, žinoma, iš-
galvota. Tačiau net iš anksto žinant 
tragišką istorijos baigtį – penkis 
dešimtmečius truksiančią sovietų 
okupaciją – mintys apie kitokios 
pabaigos ir laisvės išsaugojimo ga-
limybę masina ne tik filmo kūrėjų, 
bet ir žiūrovų fantaziją. Matyt, visą 
pasaulio blogį nugalėsiančių he-
rojų ilgesys ir yra dar daug metų 
gyvuosiančios šnipų žanro sėkmės 
paslaptis.

Atkelta iš  12  psl .

Šių metų „Scanoramos“ atida-
rymo filmas „Bergmano sala“ 
(„Bergman Island“) – septinta-
sis prancūzų režisierės Mios Han-
sen-Løve kūrinys. Šios sinefilams 
skirtos kelionės vieta – Forės sala, 
kurioje švedų meistras gyveno ir 
kūrė daugiau nei keturiasdešimt 
metų, čia filmavo „Personą“, 
„Gėdą“, „Aistrą“, „Scenas iš ve-
dybinio gyvenimo“. Piligrimais 
ekrane tampa Timas Rothas ir 
Vicky Krieps, vaidinantys kino 
kūrėjų porą, ieškančią įkvė-
pimo. Pateikiame fragmentus 
iš režisierės interviu, publikuo-
tus žurnaluose „Trois Couleurs“ 
ir „Frieze“. 

Jūsų naujausio filmo „Bergmano 
sala“ premjera turėjo įvykti 
praėjusių metų Kanų kino fes-
tivalyje, tačiau dėl pandemi-
jos buvo atidėta. Kaip jautėtės, 
kai taip ilgai teko laukti filmo 
premjeros?

Dabar suprantu, kad iš tikrųjų tai 
buvo savotiškas malonumas. Kar-
tais atrodo, kad procesas vyksta 
pernelyg greitai: sukuri filmą, su-
montuoji ir tada vežioji po festi-
valius. „Bergmano salą“ filmavau 
dvejus metus, todėl galėjau kurį 
laiką pabūti su filmu, paskui pra-
sidėjo karantinas. Jis nebuvo ma-
lonus niekam, taip pat ir man, bet 
tai leido dar daugiau laiko skirti fil-
mui. Jį matė tik keli man labai ar-
timi žmonės. Žinoma, norisi, kad 
žiūrovai į jį reaguotų, nes norint ju-
dėti pirmyn reikia šį etapą išgyventi. 
Pradėjau filmuoti naują filmą dar 
nežinodama reakcijų į „Bergmano 
salą“. Tai keistas jausmas.

Pirmą vaidybinį filmą „Už 
viską atleista“ („Tout est par-
donné“, 2007) sukūrėte gana 

Apie kino mirtį ir Bergmaną
Pokalbis su Mia Hansen-Løve

jauna. Kas tuo metu buvo di-
džiausias iššūkis? 

Sukurti filmą! Kai parašiau sce-
narijų, man buvo 23-eji, tada suti-
kau puikų prodiuserį Humbert’ą 
Balsaną, kuris įkvėpė sukurti antrą 
filmą „Mano vaikų tėvas“ („Le père 
de mes enfants“, 2009). Man labai 
pasisekė, kad jį sutikau, mat jis ma-
nyje įžvelgė režisierę. „Už viską at-
leista“ scenarijų buvau nusiuntusi 
garsiems prancūzų arthouse pro-
diuseriams, bet jie atsisakė su ma-
nimi dirbti. Užtat Balsanas manimi 
visiškai pasitikėjo. 

Kas pasikeitė po septy-
nių filmų ir daugybės 
apdovanojimų?

Dabar iššūkis yra išlaikyti ener-
giją ir neprarasti tikėjimo. Išties gali 
susidaryti įspūdis, kad kinas miršta. 
Man didelę dalį jaudulio kuriant 
filmą lemia tai, kad jis bus rodo-
mas žmonių pilnoje salėje. Niekada 
negalėčiau džiaugtis mintimi, kad 
kažkas mano filmą žiūrės kompiu-
teryje ar sėdėdamas ant sofos. Gal-
būt klystu, galbūt tai absurdiška ar 
kvaila, bet manau, kad reikia įdėti 
bent šiek tiek pastangų. Mintis, kad 
kinas gali išnykti visiems laikams, 
dar niekada neatrodė tokia reali. 

Galiu pasakyti tik tiek, kad ne-
rimauju ir tikiuosi, jog žmonės vėl 
pradės žiūrėti filmus kino teatruose. 
Man vis sunkiau išsaugoti tai, kas 
sudaro mano santykio su kinu 
esmę: pavyzdžiui, su kiekvienu 
nauju filmu vis sunkiau įtikinti 
prodiuserį, kad prasminga filmuoti 
35 mm juostoje. Galbūt reikia iš 
naujo atrasti save, bet nežinau, ar 
galiu tai padaryti.

Minėjote, kad Forės sala Jus 
traukė kaip magnetas. Ar tai 
susiję su Bergmano filmais, ar 

su tuo, kad pati pradėjote lan-
kytis saloje?

Abu atvejai. Forės sala, kurią at-
radau pati, labai skiriasi nuo tos, 
kurią matome Bergmano filmuose. 
Manau, būtent tai man ir patiko. 
Jei mano atrasta sala būtų buvusi 
lygiai tokia pati, kokią pavaizdavo 
Bergmanas, tikriausiai nebūčiau 
radusi pakankamai vietos sau. Bet, 
žinoma, saloje nuolat persekioja 
Bergmano buvimas. Tad ban-
džiau parodyti jo buvimą ir kartu 
tyrinėti teritoriją, kuri atrodė dar 
nepaliesta.

Priešingai Bergmanui, Jūsų 
filmas labai saulėtas ir šviesus. 
Ar tai būdas išsiskirti?

Visiškai nenoriu sekti Bergmano 
pėdomis. Per daug gerbiu jo kū-
rybą! Bergmano kinas buvo itin 
tamsus, pilnas erškėčių. Mane la-
biau domina šviesa. Viskas, kas mus 
sugrąžina į gyvenimą, veda į priekį, 
skatina siekti kažko geresnio. Man 
taip pat buvo svarbu parodyti, ką 
reiškia būti moterimi menininke, 
nes, manau, tai skiriasi nuo vyriš-
kos patirties.

Ar yra kokių konkrečių Ber-
gmano filmų, kuriuos dabar 
matote kitaip?

Anądien iš naujo žiūrėjau „Pri-
silietimą“, man labai patinkantį 
Bergmano filmą, ir supratau, kad 
jis nufilmuotas Visbyje, esančiame 
Gotlando saloje, kur vykdavau ap-
sipirkti. Mane labai sujaudino, kad 
atpažinau tą vietą, nes aš taip pat 
ten praleidau daug laiko, turiu savų 
prisiminimų ir patirčių. Forė man – 
ir Bergmano, bet kartu ir mano sala, 
nes turiu prisiminimų, išgyvenimų 
ir savo santykį su ta vieta. Žinoma, 
dėl to mano santykis su Bergmano 
filmais tapo tik intensyvesnis.

Gal galite papasakoti apie 
patį „Bergmano salos“ filma-
vimą? Ar tiesa, kad dėl gamybos 
problemų pirmiausia turėjote 
nufilmuoti filmą filme?

Taip. Prieš pat filmavimą teko 
pakeisti aktorių sudėtį. Filmą tu-
rėjome filmuoti 2018 m. vasarą su 
Greta Gerwig, bet ji nusprendė 
vietoj to kurti „Mažąsias moteris“. 
Tuomet vaidmenį pasiūliau Vicky 
Krieps, sužavėjusiai mane filme 

„Nematomas siūlas“. Tuo metu vis-
kas skendėjo tikrame chaose, o aš 
nenorėjau prarasti kitų aktorių. 
Buvo aišku, kad numatytu laiku ne-
pavyks nufilmuoti viso filmo, nes 
man reikėjo rasti naują vyrą Vicky.

Nenorėjau prarasti Mios Wasi-
kowskos ir Anderso Danielseno Lie. 
Tad vienintelė galimybė išlaikyti 
juos filme buvo pirmiausia nufil-
muoti scenas su jais, o kitais metais – 
antrąją dalį su Vicky ir Timu Rothu. 
Tai buvo keista patirtis. Režisieriui 
tai šiek tiek panašu į kankinimą, kai 
turi tik pusę filmo, – tą pusę rei-
kia sumontuoti ir laukti dar metus, 
kol bus baigtas filmas. Bet galiau-
siai man šis aspektas patiko, nes tai 
leido ilgiau pabūti su savo filmu. 

Ar žavėjimasis kitų kūrėjų 
darbais – varomoji jėga, ar 
stabdys?

Būtų sunku pateikti vienareikšmį 
atsakymą. Bergmanas yra tarsi va-
riklis, jo kūryba mane įkvepia. Kaip 
gimsta toks kinas? Kai atvykstu į 
Forės salą, ieškau atsakymo į šį 
klausimą. „Bergmano saloje“ pasa-
kojama herojės išsilaisvinimo isto-
rija. Ji pamažu išsilaisvina nuo salos 
svorio, nuo savo partnerio įtakos 
ir kuria. Forės saloje gimsta filmas. 
Norėjau, kad pati „Bergmano sala“ 
paklustų šiam ritmui, kad jaustume 
lūkesčius, aklavietę, abejones, o 
tada staiga filmas išsiskleidžia ir 
prisipildo personažų bei istorijų.

Filmo herojė sužino, kad Ber-
gmanas beveik nesirūpino 
savo devyniais vaikais. Kaip 
vertinate šį kūrybos ir gyve-
nimo santykį? 

Toks sudėtingas kūrybos ir gyve-
nimo, menininko ir jo šeimos san-
tykis mane žavi. Tačiau aš nieko 
nesmerkiu ir neteisiu. Bergmano 
genialumas nieko nepateisina ir 
nepaaiškina. Tai tik faktas. Šis 
žmogus gyveno dėl savo filmų, dėl 

savo kūrybos. Nuo tada, kai pra-
dėjau kurti filmus, klausiau savęs, 
kaip galima gyventi ir kurti vienu 
metu. Ar tai įmanoma? Ar gyveni-
mas kuriant filmus suderinamas su 
kitų žmonių gyvenimu? Nežinau. 
Bet, žinoma, neneigiu Bergmano 
privilegijų.

Ar rašydama scenarijų visada 
pradedate nuo savęs, nuo savo 
gyvenimo?

Man kinas niekada nebuvo kaž-
kas visiškai asmeniška arba visiška 
fikcija. „Bergmano sala“ ir kalba 
apie šią gyvenimo ir kino painiavą. 
Rodydama filmą filme, bandau pa-
rodyti, kaip tikrovė ir fikcija sąvei-
kauja ir viena kitą įkvepia. Fik-
cija – tai tarsi apsvaigimas, kuriame 
galiu prarasti arba atrasti save. Ki-
nas gydo, išlaisvina, kelia nerimą 
ir trikdo mūsų santykį su pasauliu, 
tarsi svaigulys.

Filme Vicky Krieps herojė su-
galvoja kitą – Eimi (Mia Wa-
sikowska). Ką šios dvi herojės 
ir aktorių pasirinkimas sako 
apie Jus?

Jos – dvi to paties personažo 
pusės. Žinoma, abiejose istorijose, 
kaip ir abiejose aktorėse, yra daug 
manęs. Tai troškimo, nesąmonin-
gos projekcijos klausimas. Aš nesu 
Vicky, nesu Mia, bet noriu, kad per 
jas žiūrovas sektų paskui mane. 
Man patinka Mios vaikiškumas, 
energija, tai, kad ji atrodo tarsi iš-
gyventų tapsmą iš mergaitės į mo-
terį. Jos istorija pasakoja apie tai. O 
Vicky karštligiškumas visai kitoks, 
labiau protinis, labiau vidinis, rei-
kalaujantis kitų istorijų. 

Ar galvojate apie savęs režisa-
vimą ekrane?

Ši mintis kartais kyla, bet ne-
noriu jai pasiduoti. Man patinka, 
kaip subtiliai ir su humoru šią ribą 
peržengia Nanni Moretti. Jis rado 
būdą, kaip susilieti su savo kinu. 
Aš negalėčiau to padaryti. Taip pat 
manau, jog mano kinas toks inty-
mus, kad pasirodyti ekrane būtų 
beveik nepadoru. Fikcijos yra tarsi 
paktas tarp žiūrovo ir manęs, bū-
das kalbėtis su juo, o jam – manęs 
klausytis. 

Parengė Ilona Vitkauskaitė

„Bergmano sala“
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Spalio 29 – lapkričio 7
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

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Aldo Giannotti paroda „Muziejus performanse“
Paroda „Protesto menas: sovietmečio ne-
paklusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui dovanota 
kolekcija)
iki 31 d. – Mindaugo Navako paroda „Kam-
bariuose ir lauke“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus kūry-
bos paroda
Paroda „Hommage donatoriams. Vilniaus 
paveikslų galerijos pradžia“ 
Paroda „Pranciškus Smuglevičius. Nuo an-
tikinės Romos iki Vilniaus universiteto“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Apdovanotas Austrijos dizainas“
iki XI. 7 d. – paroda „Kūnas, istorija, tyrimas“ 

V. Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
iki XI. 7 d. – diplomatinių santykių pra-
džios tarp Danijos ir Lietuvos 100 metų ju-
biliejui skirta paroda „Bundančios tautos“
Patricijos Gilytės kūrinių paroda „Žemės nėra“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
XI Baltijos medalių trienalė 
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“
Tarptautinė paroda „Kad tėvynė gyvuotų. 
Lietuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos 
epochoje“

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
Eglės Velaniškytės paroda „Puota maro 
metu“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
Paroda „Bėgančios eilutės“ 

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Paroda „Muilas ir vanduo“ (Diana Nakrevič, 
Eglė Lekevičiūtė, Gintarė Vaicekauskaitė, 
Neringa Puzanavičiūtė)

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 XI. 6 d. – Visvaldo Morkevičiaus perso-
nalinė paroda „Tikiuosi susitikti save“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Arūno Kulikausko personalinė paroda 

„Dvylika metų laikų“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki XI. 4 d. – tarptautinė meno bienalė 

„Laconica“: Rieko Koga (Japonija) kūrybos 
paroda „I Am Here for You“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Paroda „Archyvas“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
XII tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė 

„Vizitinė kortelė“ 
Indrės Biekšaitės kūrinių paroda „Ei“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Ievos Naginskaitės (1921–2012) kūrybos 
retrospektyva „Ką padarė žirklės“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Rūtos Katiliūtės ir Vladimiro Tarasovo 
tapybos, garso ir videoparoda „Kažkas 
atsitiko...“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
nuo XI. 3 d. – Vytauto Balčyčio fotogra-
fijų paroda „Skambanti Vilniaus Rasų tyla, 
1995–1996“ 

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
Skulptoriaus Tauro Kensmino personalinė 
paroda „Kritinė riba“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 30 d. – 4-osios Kauno tarptautinės gra-
fikos bienalės „Šviesos prigimtis“ paroda
nuo XI. 4 d. – Birutės Zokaitytės darbų 
paroda „Aštrūs objektai“
nuo XI. 4 d. – Tado Adomavičiaus kompiu-
terinės grafikos paroda

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
iki 30 d. – juvelyrės Rasos Kuzminskaitės au-
torinių dirbinių paroda „Ne tik juoda ir balta“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Videoinstaliacija „Pažinti Joną Meką: Laiš-
kai iš niekur“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
iki 30 d. – Eglės Lekevičiūtės interaktyvių 
instaliacijų paroda „Tarp 4 sienų“

Rašytojų klubas
Sirvydo g. 6
Gerardo Šlektavičiaus grafikos darbų 
paroda „Amžina kova už laisvę“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Ariadnos Čiurlionytės akvarelių paroda

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Ievos Naginskaitės (1921–2012) kūrybos 
retrospektyva „Ką padarė žirklės“
Paroda „Kelias į laisvę: nepriklausomi leidi-
niai okupuotoje Lietuvoje ir už jos ribų“ 
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
Jillian Edelstein fotoparoda „Istorijos iš 
žemės, istorijos iš jūros“
iki 31 d. – paroda „Trakų Pusiasalio pilis: vie-
naragis – kultūrinio, istorinio paveldo simbolis“ 
iki 30 d. – Paroda „Pinigų istorijos“ 

Galerija „Tsekh“ 
Vytenio g. 6
iki XI. 4 d. – tarptautinė meno bienalė 

„Laconica“

„The Rooster Gallery“
Šv. Brunono Bonifaco g. 12   
Vitos Opolskytės tapybos paroda

GODÒ galerija
Malūnų g. 6A–12
Evelinos Paukštytės solo paroda „Mañana“

Kompozitorių namai
A. Mickevičiaus g. 29
iki 31 d. – konkursinė paroda „JCDecaux 
premija 2021: Tarpai“ 

„Contour Art Gallery“
Lydos g. 4–59 
Dianos Remeikytės kūrinių paroda „Yra 
skirtumas“

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

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Bendruomenių platformos „Mažosios istori-
jos“ paroda „Banga“: žmonių balsų kanalas“ 

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Rymanto Penkausko ir Antano Andziulio 

darbų paroda „Atminties ženklai“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Paroda „Lūžio karta. Rekonstrukcija“ 

Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Vytauto pr. 52

Rene Magritte’o tarptautinė litografijos 

darbų paroda „Rene Magritte. Graphic Works“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Japonijos fondo paroda „Neprilygstamas 

japonų meistriškumas“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki XI. 7 d. – Edžio Jurčio darbų paroda „Bū-
ties nerimas“
iki XI. 7 d. – personalinė Vygando Šimbelio / 
Das Vegas paroda „Skaitmuo“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki XI. 6 d. – jungtinė tapytojų paroda 

„#Ruduo“
iki XI. 6 d. – Roberto Veikšos damasko 
plieno juvelyrikos paroda „Fibula“

Baroti galerija
Didžioji Vandens g. 2
iki XI. 3 d. – Pauliaus Makausko darbų 
paroda „Naujos jūros“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Giedriaus Kazimierėno tapybos paroda 

„Pragaro giesmės“

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Aleksandro Ostašenkovo darbų paroda „Ke-
lias į atmintį“ ir „Kitas krantas“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Eugenijaus Marcinkevičiaus skulptūrinių 
objektų paroda „Keiksmažodžiai“
Jolantos Kyzikaitės tapybos paroda 

„Maskaradas“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki XI. 6 d. – Žilvino Kropo ir argentinie-
čio Guillermo Alvarezo fotografijų paroda 

„Amorfo II“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Gintauto Vaičio kūrybos paroda „Rudens 
sonata“

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

Palanga
Antano Mončio namai-muziejus
S. Daukanto g. 16
Paroda „Hommage à Serge Lifar“, skirta 
skulptoriaus Antano Mončio gimimo 
šimtmečiui 

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

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
Dailininkų plenero „Dailininkų sodai 2021“ 
tapybos, fotografijos ir skulptūros paroda 

„Išgirsk upės dainą“
Zenono Vilbranto fotografijų paroda 

„Praeities akimirkos“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
29, 30 d. 18.30 – PREMJERA! A. Schönbergo 

„PRAGIEDRĖJUSI NAKTIS“, I. Stravinskio 
„ŠVENTASIS PAVASARIS“. Muzikos vad. ir 
dir. R. Šumila, dir. M. Stakionis, choreogra-
fai K. Pastoras, M. Rimeikis, scenogr. dail. 
A. Jacovskis, M. Jacovskis, kost. dail. J. Jan-
kutė, E. Brazdylytė, šviesų dail. L. Kleinas

XI. 3 d. 19 val. – koncertas „Kristian Bene-
dikt Grand Gala“. Atlikėjai K. Benedikt, 
M. Guleghina, M. Falkon, T. Pavilionis, 
R. Karpis, E. Chrebtovas, A. Malikėnas, 
LNOBT simfoninis orkestras, LNOBT cho-
ras. Dir. M. Pitrėnas. Programoje ištraukos 
iš G. Verdi, P. Mascagni, G. Puccini operų

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
XI. 4–6 d. 18 val., 7 d. 16 val. Naujojoje sa-
lėje – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MIE-
GANTYS“. Rež. O. Koršunovas, scenogr. 
G. Makarevičius, kost. dail. D. Bendikas, 
komp. G. Sodeika, vaizdo projekcijų aut. 
A. Dzērve, šviesos dail. V. Vilutis. Vaidina 
A. Zabotkaitė, A. Pikturnaitė, K. Petruškevi-
čiūtė, N. Savičenko, A. Dainavičius, 
K. Cicėnas, T. Vaškevičiūtė, V. Anužis, 
A. Sakalauskas, R. Saladžius, V. Mockevi-
čiūtė, E. Gudavičiūtė, M. Polikevičiūtė, 
R. Valiukaitė

Valstybinis jaunimo teatras
29 d. 19 val. – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko 
romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. 
A. Juška 
30 d. 17.30 – PREMJERA! „PUIKUS NAUJAS 
PASAULIS“ (pagal A. Huxley knygą). Rež. 
G. Varnas, lėlių dail. J. Skuratova, kost. dail. 
J. Statkevičius, scenogr. dail. V. Narbutas, 
videomeninin. R. Sakalauskas, komp. 
D. Digimas. Vaidina V. Anužis, M. Sigliukas, 
S. Ivanovas, A. Bendoriūtė-Gadliauskienė, 
D. Šilkaitytė-Rimkevičienė, G. Ladygaitė, 
J. Šadeikė, J. Jankelaitytė, S. Storpirštis, 
M. Dirginčius, G. Laskovas, K. Kasperavi-
čius, I. Kaniušaitė, P. Barzdžius, R. Misiū-
nas, M. Berulis, K. Varanavičius, 
I. Sikorskytė, R. Petraitis, J. Zaliauskas, 
V. Juozaitytė, A. Marčenkaitė, M. Pauliuko-
nis, I. Ciplijauskas
XI. 3 d. 17.30 – „AUSTERLICAS“ (pagal 
W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa
4 d. 19 val. Salėje 99 – A. Vološinos „MAMA“. 
Rež. I. Kaniušaitė
5 d. 18.30 – „URBANČIČIAUS METODAS“ 
(pagal Th. Bernhardo knygą „Kalkverkas“). 
Rež. A. Bumšteinas
6 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. 
Rež. V. Masalskis
7 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pa-
gal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras
29, XI. 5 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪ-
PUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas
XI. 3 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADA-
GASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, 
rež. A. Dapšys
4 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDA-
RYS“. Rež. G. Tuminaitė 
6 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. R. Tuminas
7 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 
PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina

Oskaro Koršunovo teatras
29 d. 19 val. OKT studijoje – S. Kane „FEDROS 
MEILĖ“. Rež. L. Kutkaitė, scenogr. ir kost. dail. 
P. Turauskaitė ir A. Marcinkutė, komp. J.E. Še-
dytė, operatorius P. Chraptavičius. Vaidina 
G. Ladygaitė, D. Starkauskas, K.M. Paškevi-
čiūtė, D. Kulionytė, Dž. Gvozdzinskas
30, XI. 6, 7 d. 19 val. Balkono teatre – Ž. Be-
niušio ir R. Barranco „ODISĖJA“. Rež. Ž. Be-
niušis, scenogr. V. Strigunkovas, kost. dail. 
D. Urbonavičiūtė, šviesų dail. V. Latonas. 
Vaidina A. Pocius, S. Gedgaudaitė, S. Am-
brozaitis, J. Korpačiova, D. Kulionytė, 
Dž. Gvozdinskas, K. Norvilas, D. Starkauskas 
5 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustins-
kaitės „DETOKSIKACIJA“. Rež. D. Gumaus-
kas, scenogr. S. Davlidovičiūtė, kost. dail. 
D. Gudačiauskaitė, komp. A. Matulevičiūtė, 
šviesų dail. J. Kuršis. Vaidina A. Bialobžes-
kis, A. Ravdo, J. Nemanytė
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Lietuvos rusų dramos teatras
30, 31 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS 
ONEGINAS“. Rež. J. Vaitkus
XI. 5, 6 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠ-
KAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas 

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
30 d. 12 val., 31 d. 14 val. – „ANTIS, MIRTIS 
IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). 
Rež. J. Trimakaitė
XI. 6 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal 
A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). 
Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė 
7 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
27 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI 
MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). 
Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)
28 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI 
LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai 
J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė 
(teatras „Atviras ratas“)
29 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – L. Lapely-
tės, V. Grainytės opera „GEROS DIENOS!“. 
Rež. ir scenogr. R. Barzdžiukaitė
29 d. 19 val. – PREMJERA! D. Katiliūtės 

„BŪTI“. Rež. L. Krivickaitė („Taško“ teatras)
30 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PERDE-
GIMAS“. Choreogr. ir šokis A.C. Bibiano 
(M. Paplauskas), M. Pinigis, A. Stakelė 
(„Nuepiko“ šokio spektaklis)
31 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 
K.M. Kulinič „SODRA, MON AMOUR“. 
Rež. G. Aleksa, dail. M. Arlauskas, komp. 
J. Tulaba. Vaidina R. Sirgedaitė, A. Ašmo-
nas, M. Jonaitytė, K. Norvilas, R. Klezys

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
29 d. 18 val. Rūtos salėje – „TUŠČIA KĖDĖ“ 
(muzikinė istorija apie J. Naujalį)
30, 31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – H. Ib-
seno „PERAS GIUNTAS“. Rež. C. Polgár
31 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. E. Kižaitė 
XI. 3 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono 

„PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius 
6 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės 

„KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus 
knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė
7 d. 18 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! 

„MEILĖS ERDVĖ“. Choreogr. B.J. Riepe (Vo-
kietija) (Kauno šokio teatras „Aura“)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
29 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS 
ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. 
V. Visockis 
30, 31, XI. 3, 4 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMY-
NĖLĖ“. Pastatymo meno vad. K.S. Jakštas, 
muzikinis vad. J. Geniušas, rež. V. Streiča, 
dir. R.  Šumila
XI. 5 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN. 
VIVA AMOR!“ (miuziklas pagal P. Mérimée 
romaną). Rež. K. Jakštas, muzikos vad. ir 
dir. J. Janulevičius
6 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. J. Janulevičius
7 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI BURTŲ 
FLEITA“. Dir. V. Visockis
7 d. 18 val. – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bu-
nikytė, dir. V. Visockis

Kauno kamerinis teatras
29 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVI-
NIS“. Rež. G. Varnas
30, 31 d. 19 val. Centriniame knygyne (Lais-
vės al. 81) – „NOKTIURNAS“. 
Rež. G. Padegimas

XI. 4 d. 18 val. – „KAFKA INSOMNIA“. 
Rež. Ž. Vingelis
6 d. 15 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. 
Rež. G. Aleksa
7 d. 12 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

Kauno lėlių teatras
30 d. 12 ir 18 val. – „UŽBURTOS PILIES PA-
SLAPTIS“. Rež. O. Žiugžda
31 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIU-
KAS“. Rež. A. Lebeliūnas
XI. 5 d. 11 val. – „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. 
ir choreogr. B. Banevičiūtė, dail. M. Šiauly-
tytė, komp. R. Dikčienė 
6 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI 
NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pa-
saką). Aut. ir rež. O. Žiugžda
7 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS 
GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
30 d. 19 val. – „MONGOLIJA“. Rež. D. Gu-
mauskas (OKT / Vilniaus miesto teatras)
XI. 4, 5 d. 18.30 – PREMJERA! W. Shakespeare’o 

„OTELAS“. Rež. O. Koršunovas, scenogr. 
O. Koršunovas, J. Skuratova, kost. dail. 
J. Skuratova, komp. A. Jasenka. Vaidina 
O. Kunsunga-Vildžiūniene, D. Kulionytė, 
S. Ambrozaitis, S. Gedgaudaitė, K. Norvilas, 
M. Navasaitytė, G. Čiuraitė, Dž. Gvozdzins-
kas, A. Pocius, Dž. Grinys, D. Starkauskas
7 d. 14, 17 val. Mažojoje salėje – J. Anouilho 

„ANTIGONĖ“. Rež. M. Ķimele

Klaipėdos muzikinis teatras
29 d. 19 val. Klaipėdos Šventojo Pranciš-
kaus Asyžiečio bažnyčioje – W.A. Mozarto 

„Requiem“. Atlieka Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro simfoninis orkestras, so-
listai R. Petrauskaitė (sopranas), G. Kuz-
mickaitė (mecosopranas), A. Raulinavičius 
(tenoras), V. Kazlauskas (bosas). 
Dir. T. Ambrozaitis
XI. 6 d. 18.30 Žvejų rūmuose – E. Balsio „EGLĖ 
ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dir. T. Ambrozaitis

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
30 d. 18 val. – PREMJERA! „PLANETA EGO“ 
(pagal F. Kafką). Rež. N. Darnstädtas. Vai-
dina M. Šaltytė, J. Baliukevič, J. Bindokas, 
R. Dovydaitis, R. Dudnikas, P. Ganusauskas, 
A. Gendvilas, M. Geštautaitė, I. Jarkova-Bu-
čienė, R. Krilavičiūtė, V. Paleckaitė, D. Petrai-
tytė, G. Ramoškaitė, A. Šeštokaitė, A. Vitkū-
naitė, M. Vaitkevičius, E. Žvinienė, A. Žvinys, 
A. Matutis, I. Norkutė
XI. 5, 6 d. 18.30 – PREMJERA! R. Kmitos 

„REMYGA“. Rež. O. Koršunovas
7 d. 18 val. – „Bardai LT“: Susitikimas su 
aktoriais K. Kazlauskaite ir S. Bareikiu

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
29 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATO-
RIAI“. Rež. R. Teresas
30 d. 18 val. – PREMJERA! R. Harwoodo 

„APRENGĖJAS“. Rež. A. Latėnas, scenogr. ir 
kost. dail. K. Daujotaitė, komp. F. Latėnas, 
šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Kalkaus-
kas, J. Skukauskaitė, L. Kondrotaitė, 
A. Kėleris, I. Brikė, R. Teresas, V. Kupšys, 
G. Arlauskas, G. Žiogas
31 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEK-
TAKLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas). 
Rež. L. Kurjački
XI. 3 d. 18 val. – spektaklis-koncertas „NE-
IŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. ir pjesės aut. 
A. Špilevojus

5, 6 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „AP-

SIAUSTAS“. Rež. K. Siaurusaitytė, scenogr. 

kost. dail. A. Gudas, komp. V. Kisevičius, 

šviesų dail. P. Jakubėnas, videomenininkai 

P. Jakubėnas ir A. Gudas. Vaidina I. Brikė, 
A. Povilauskas, J. Čepulis, G. Žiogas, L. Mar-
tinonytė, R. Teresas (Miltinio laboratorija)

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Vilniaus berniukų ir jaunuolių 
choro „Ąžuoliukas“ 60-mečiui. Lietuvos 
kamerinis orkestras, berniukų ir jaunuolių 
choras „Ąžuoliukas“ (meno vad. ir vyr. dir. 
V. Miškinis). Solistai I. Gaidamavičiūtė-
Barkauskė (sopranas), N. Petročenko (me-
cosopranas), R. Karpis (tenoras), N. Masevi-
čius (bosas-baritonas). Programoje 
G.F. Händelio oratorija „The ways of Zion 
do mourn“ („Taip gedi Zionas“)

31 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – festivalio „Gaida“ koncertas 

„Sandbox Percussion“ (JAV) – garsios Niu-

jorko mušamųjų grupės koncertas“. Mu-

šamųjų grupė „Sandbox Percussion“ (JAV). 

Programoje J. Cage’o, V. Cuongo, A.B. Kirs-

ten, J. Treutingo, A. Akiho, S. Reicho, T. Riley 

kūriniai
XI. 4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-

džiojoje salėje, – fortepijono rečitalis. 

J.K. Broja (fortepijonas, Lenkija). Progra-

moje M.K. Čiurlionio, F. Chopino kūriniai

6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – festivalio „Gaida“ koncertas: 

„Lukas Geniušas groja naujausią Johno 

Adamso fortepijoninį koncertą „Must the 

Devil Have All the Good Tunes?“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solis-
tas L. Geniušas (fortepijonas). Dalyvauja 
dainininkė K. Žaldokaitė. Dir. M. Pitrėnas. 
Programoje N. Valančiūtės, G. Griciūtės, 
H. Goebbelso, J. Adamso kūriniai 
7 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažo-
joje salėje, – koncertas kūdikiams „Augu 
su klasika“. Čiurlionio kvartetas, akto-
rius G. Šimelionis, aktorė ir režisierė 
E. Šimelionė

Vilnius 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
29 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmo-
nijoje – „Kostas Smoriginas ir Tryliktoji 
D. Šostakovičiaus simfonija“. Iš ciklo „Visos 
A. Brucknerio ir D. Šostakovičiaus simfo-
nijos“. K. Smoriginas (baritonas), Kauno 
valstybinio choro vyrų grupė (vad. R. Šer-
venikas), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. G. Rinkevičius (18.15 muzi-
kologas V. Gerulaitis skaitys paskaitą apie 
Dmitrijaus Šostakovičiaus simfoniją Nr. 13, 
op. 113)

Šv. Kotrynos bažnyčia 
30 d. 19 val. – festivalis „Gaida“. NIKO kon-
certas „G.A.G.A.“ Programoje Ph. Glasso, 
J. Adamso, G. Gelgoto kūriniai
31 d. 18 val. – koncertas „Te angelo spar-
nai apgaubia tavo miegą“. Atlikėjai choras 

„Jauna muzika“ (meno vad. V. Augustinas), 
styginių kvartetas „Mettis“ (K. Tumosa, 

B. Petrauskas, K. Rudokas, R. Vaitkevičius) 
ir P. Jacunskas (violončelė). Dir. V. Augusti-
nas. Programoje J. Tavener, M. Richterio ir 
V. Bartulio kūriniai

Lukiškių kalėjimas 2.0
XI. 6 d. 19 val. Šv. Nikolajaus cerkvėje – vo-
kalinio ansamblio „Duodeco“ koncertas 

„Šviesa spindi tamsoje“. Programoje 
J. MacMillano, M. Natalevičiaus, M. Sokai-
tės, V. Augustino, O. Gjeilo kūriniai

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
XI. 4 d. 18 val. – V. Braziūno autorinis vaka-
ras su eilėraščių rinkiniu „Vilniaus hete-
roglosija“. Renginys iš ciklo „Atradimai: 
knyga ir rašytojas“. Kartu su autoriumi da-
lyvauja literatūros tyrinėtojas, kalbininkas 
S. Valeñtas, dainų autorė ir atlikėja 
A. Zdanavičiūtė

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus 
galerija
XI. 3 d. 16 val. – V. Balčyčio fotografijų 
parodos „Skambanti Vilniaus Rasų tyla, 
1995–1996“ atidarymas; dokumentinių 
filmų „Jono Basanavičiaus laidotuvės“ 
(1926, LCVA); „Lietuvių tautinės kapinės“ 
(filmo kūrėjas A. Reneckis, 2011 m., V. Giri-
ninkienės asm. archyvas); „Vėlinių ugnys“ 
(scenarijaus autoriai V. Damaševičius ir 
V. Girininkienė, rež. V. Damaševičius, 1989, 
V. Girininkienės asm. archyvas) peržiūra
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Savaitės filmai

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

Spalio 29 – lapkričio 4
Ki no re per tu a ras

Blumų šeimos istorija  ***
Atostogaudama Tailande su vyru Kameronu (Andrew Lincoln) ir tri-

mis sūnumis, Samanta Blum (Naomi Watts) sunkiai susižeidžia. Po nelai-
mingo atsitikimo moteris lieka paralyžiuota ir prikaustyta prie neįgaliojo 
vežimėlio. Tai tampa sunkiu išbandymu visai šeimai. Samanta pamažu 
atsiriboja nuo artimųjų ir praranda gyvenimo džiaugsmą. Tačiau viskas 
ima keistis, kai Blumų namuose pasirodo sužeistas šarkos jauniklis, dėl 
savo išvaizdos pavadintas Pingvinu. Tarp Samantos ir Pingvino užsimezga 
draugystė. Prasideda gijimo procesas, per kurį ne tik išnyksta Samantos 
depresija, bet ir vėl suartėja šeima. (JAV, Australija, 2020)
DNR ***

Išsiskyrusi trijų vaikų motina Než reguliariai lanko savo senelį alžyrietį 
Emirą, gyvenantį slaugos namuose. Ji jį dievina ir žavisi šiuo šeimos rams-
čiu, kuris ją užaugino ir, svarbiausia, apsaugojo nuo blogos tėvų įtakos. 
Santykiai tarp daugelio šeimos narių sudėtingi, o nuoskaudų – daugybė... 
Laimė, Než gali tikėtis Fransua, savo buvusio vyro, paramos ir humoro 
jausmo. Senelio mirtis sukels šeimyninę audrą ir sunkią Než tapatybės 
krizę. Nuo tada ji norės suprasti ir pažinti savo DNR. Aktorės ir režisie-
rės Maïwenn filme, kuriame ji pati sukūrė pagrindinį vaidmenį, taip pat 
išvysite Fanny Ardant ir Louis Garrelį. (Prancūzija, 2020)
Kibirkščiuojantis Luiso Veino gyvenimas  ***

Ekscentriškas Viktorijos laikų britų dailininkas Luisas Veinas (Be-
nedict Cumberbatch) trykšta kūrybiškumu. Tačiau kad išlaikytų našlę 
motiną ir penkias jaunesnes seseris, akademinį išsilavinimą įgijęs dai-
lininkas pardavinėja gyvūnų piešinius kaimo mugėse. Veino talentas 
akivaizdus, bet jam sunku užmegzti santykius su žmonėmis. Viskas 
pasikeičia, kai dailininkas jauniausioms seserims pasamdo malonią, 
smalsią guvernantę Emiliją Ričardson (Claire Foy), kurios palaikomas, 
purvinais gatvės gyvūnais laikytas kates paverčia populiariausiais ir gei-
džiamiausiais augintiniais. Veino žaismingi, kartais net psichodeliniai 
paveikslai padėjo visiems laikams pakeisti visuomenės požiūrį į kates. 
(Didžioji Britanija, 2021)
Mirtis palauks  ****

Džeimsas Bondas išėjo į pensiją ir mėgaujasi ramiu gyvenimu Ja-
maikoje. Viskas pasikeičia, kai pasirodo senas Bondo draugas Felik-
sas Leiteris 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 pa-
vojingą technologinį ginklą. Ilgai lauktame Cary Joji Fukunagos filme 
Bondą paskutinįkart 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)
Nepasotinamas alkis  ***

Mažame Oregono miestelyje įvyksta kelios šiurpios žmogžudystės – 
žmonės randami žiauriai nužudyti ir išmėtyti dalimis. Šerifo Polo (Jesse 
Plemons) tyrimas nesėkmingas ir šerifas jaučiasi bejėgis. Tačiau jo sesuo, 
jauna mokytoja Džulija (Keri Russell), supranta, kad yra arčiau paslap-
tingų įvykių nei tikėjosi. Jos mokinio Luko (Jeremy T. Thomas) tėvas ir 
brolis slepia mirtiną, antgamtinę paslaptį, kuri skinasi kruviną kelią į 
dienos šviesą. Šiurpūs įvykiai nesibaigia, tik dar labiau įsibėgėja. Siaubo 
apimtam berniukui ir jį globojančiai mokytojai teks akis į akį susidurti 
su protu nesuvokiama paslaptinga jėga, paneigiančia bet kokias išanks-
tines nuostatas ir pačią realybę. Filmo prodiuseris – Guillermo del Toro, 
režisierius – Scottas Cooperis. (JAV, 2020)
Paralelinės mamos ****

Dviejų moterų likimai susikerta gimdymo palatoje. Dženisė – sėkmės 
lydima fotografė, Ana – sutrikusi paauglė. Abi – vienišos, netrukus ne-
planuotus kūdikius gimdysiančios moterys, kurių susitikimas amžiams 
pakeis jųdviejų likimus. Naujausią Pedro Almodóvaro filmą kritikai va-
dina „tamsios Ispanijos istorijos autopsija, perteikta kaip šviesus kūdikių 
sutiktuvių vakarėlis (angl. baby shower)“. Pagrindinius vaidmenis filme 
atlieka režisieriaus mūza, „Oskaro“ laureatė Penélope Cruz, Milena Smit, 
Rossy de Palma ir Aitana Sánchez-Gijón. Tai aštuntas filmas, kuriame pa-
grindinį vaidmenį atlieka aktorė Penélope Cruz, Venecijos kino festivalyje 
apdovanota už geriausią vaidmenį, ir aštuntas, kuriame pasirodo artima 
Almodóvaro bičiulė aktorė Rossy de Palma. (Ispanija, 2021)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
29 d. – Nepataisomas Ronas (Kanada, JAV, 
D. Britanija) – 14.10, 16.45, 18.10; 
30–XI. 4 d. – 11.35, 14.10, 16.45, 18.10
29 d. – Nepasotinamas alkis (JAV) – 16.05, 
18.20, 21.45; 30–XI. 3 d. – 11.50, 16.05, 
18.20, 21.45; 4 d. – 11.50, 16.05, 18.50, 
21.45
29–XI. 4 d. – P. Cardin. Mados legenda 
(dok. f., JAV, Prancūzija) – 15.50, 18.20
XI. 21 d. – A. Chačaturiano „Spartakas“. 
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-
džiojo teatro įrašas – 18.30
XII. 4 d. – M. Okoino „Euridikė“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politano operos – 19.55
31 d. – „Siaubo maratonas – trigubas siau-
bas“ – 17.30
XI. 4–14 d. – „Scanorama 2021“
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
29–XI. 4 d. – Nepataisomas Ronas (Kanada, 
JAV, D. Britanija) – 10.10, 12.45, 15.20, 17.25
P. Cardin. Mados legenda (dok. f., JAV, 
Prancūzija) – 10.20, 21.15
Nepasotinamas alkis (JAV) – 12.35, 15.05, 
19.05, 21.35
31 d. – „Siaubo maratonas – trigubas siau-
bas“ – 18 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Skalvija
30 d. – Paralelinės mamos (Ispanija) – 
21 val.
31 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 
16 val.
31 d. – Titanė (Prancūzija) – 21 val.
30 d. – DNR (Prancūzija) – 14.40; 31 d. – 
14 val.
29 d. – Pasienio paukščiai (dok. f., rež. 
V. Puidokas) – 18 val.; 30 d. – 16.30; 
31 d. – 17.15
31 d. – Kino klasikos vakarai. Kuklus buržu-
azijos žavesys (Prancūzija) – 18.30

Tarptautinis Oberhauzeno trumpųjų filmų 
festivalis
29 d. – Nugalėtojų programa – 19.15
29 d. – Tarptautinis konkursas – 20.50
30 d. – „Pagaminta Vokietijoje: Migra-
cija“ – 19.10
30 d. – „Menas ir eksperimentai“ – 17.45
Karlsono kinas
30 d. – Mano mama gorilla (animac. f., Šve-
dija, Danija, Suomija) – 13 val.
31 d. – Adamsų šeimynėlė 2 (animac. f., JAV, 
Kanada) – 12.20

Pasaka
29 d. – P. Cardin. Mados legenda (dok. f., 
JAV, Prancūzija) – 18.15; 31 d. – 20.30; 
3 d. – 20.15
29 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 
20.30; 30 d. – 15.45; 31, XI. 2 d. – 18.15; 
3 d. – 20 val.
29 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
18, 20.30; 30 d. – 20.30; 31 d. – 17 val.; 
XI. 2 d. – 20.30; 3 d. – 21 val.; 4 d. – 18.15 
29 d. – Operacija „O2“ (Estija, Lietuva, Suo-
mija, Latvija) – 20.45
29, 30 d. – Kaimynai (Ispanija) – 18.30; 
31 d. – 20 val.; XI. 2 d. – 18 val.

29 d. – Dar po vieną (Danija) – 21 val.; 
30, 31 d. – 15.30; XI. 2 d. – 20 val.
29, XI. 3 d. – DNR (Prancūzija) – 18.15; 
30 d. – 18.15; XI. 2 d. – 18.30; 4 d. – 21 val.
30 d. – Kibirkščiuojantis Luiso Veino gyve-
nimas (D. Britanija) – 18 val.; 31 d. – 15.45; 
XI. 2 d. – 20.45; 3 d. – 18.30
30 d. – Blumų šeimos istorija (Australija, 
JAV) – 15 val.; 3 d. – 18 val.
30 d. – Paralelinės mamos (Ispanija) – 
17.15; 31 d. – 14.30
30 d. – Mirtis palauks (D. Britanija, 
JAV) – 19.45
30 d. – Titanė (Prancūzija, Belgija) – 20.45; 
31 d. – 20.15; 3 d. – 20.30
30 d. – Tėvas (D. Britanija, Prancūzija) – 
13.45
30 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 
16 val.; XI. 2 d. – 20.15
30 d. – Vertėjai (Prancūzija, Belgija) – 
20.30; 31 d. – 17.15; XI. 2 d. – 18 val.
31 d. – Kopa (JAV) – 19.45
31 d. – Kvepalai (Prancūzija) – 15 val.
31 d. – Triumfas (Prancūzija) – 13 val.
3 d. – ciklas „Ispaniškai“. El bola (Ispa-
nija) – 17.30
4 d. – „Scanorama“. Palaima (Vokietija) – 
19 val.
4 d. – „Scanorama“. Žeme, stop 
(Rusija) – 21.15

Paupio salė
29 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 
18.45; 30 d. – 19 val.; XI. 2 d. – 20.45; 
4 d. – 18.30
29 d. – Kibirkščiuojantis Luiso Veino gyve-
nimas (D. Britanija) – 21 val.
30 d. – Mano mielas monstre (Rusija) – 
12 val.; 31 d. – 14.30
30 d. – Nepataisomas Ronas (Kanada, JAV, 
D. Britanija) – 14.15; 31 d. – 12 val.
30 d. – P. Cardin. Mados legenda (dok. f., 
JAV, Prancūzija) – 16.45; XI. 2 d. – 18.30; 
4 d. – 20.30

30 d. – Šventoji Mod (D. Britanija) – 21 val.
31 d. – DNR (Prancūzija) – 17 val.
31 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ 
reklamos – 19.30

Kaunas
Forum Cinemas
29–XI. 4 d. – Nepataisomas Ronas (Kanada, 
JAV, D. Britanija) – 10.10, 11, 13.35, 16.10, 
18.55
Nepasotinamas alkis (JAV) – 16.20, 18, 20.50
XI. 21 d. – A. Chačaturiano „Spartakas“. 
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-
džiojo teatro įrašas – 18.30
XII. 4 d. – M. Okoino „Euridikė“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politano operos – 19.55
31 d. – „Siaubo maratonas – trigubas siau-
bas“ – 17.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
29–XI. 4 d. – Nepataisomas Ronas (Kanada, 
JAV, D. Britanija) – 10.50, 13.25, 16, 17.30
Nepasotinamas alkis (JAV) – 12.40, 15.10, 
18.10, 21.20
XI. 21 d. – A. Chačaturiano „Spartakas“. 
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-
džiojo teatro įrašas – 18.30
31 d. – „Siaubo maratonas – trigubas siau-
bas“ – 18 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
29–XI. 4 d. – Nepataisomas Ronas (Kanada, 
JAV, D. Britanija) – 10.20, 13, 15.40, 17.30
Nepasotinamas alkis (JAV) – 13.30, 18.20, 
21.25
31 d. – „Siaubo maratonas – trigubas siau-
bas“ – 18 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„DNR“

„Nepasotinamas alkis“


