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Nauji filmai – „Pinigų monstras“

Angelos Gheorghiu             
debiutas Vilniuje
Dvidešimtojo Vilniaus festivalio pradžios koncertas 

Živilė Ramoškaitė

„Džiaugiuosi, kad po dvidešimt še-
šerių karjeros metų aš vis dar de-
biutuoju“, – apie pirmąjį koncertinį 
vizitą Lietuvoje šypsodamasi kal-
bėjo Angela Gheorghiu. Gausiems 
Lietuvos operos entuziastams jos 
atvykimas – tikra šventė. Pagaliau 
švytinti operos diva dainavo ne 
kine, ne internete ir ne garso bei 
vaizdo įrašuose, o mūsų teatro sce-
noje. Šis pasirodymas, spėju, išliks 
atmintyje taip pat ilgai, kaip Mstis-
lavo Rostropovičiaus toje pačioje 
scenoje diriguotas baletas „Romeo 
ir Džuljeta“ – pats pirmasis „Vilniaus 
festivalio“ renginys, apie kurį savaitraš-
tyje rašiau prieš dvidešimt metų. 

Angelos Gheorghiu koncertas 
vyko birželio 3 d. sausakimšoje 
Nacionalinio operos ir baleto teatro 
salėje. Kartu su soliste pasirodė dar 

du rumunų muzikantai: Briuselyje 
gyvenantis tenoras Marius Brenciu 
ir Bukarešto nacionalinės operos 
dirigentas Ciprianas Teodoraşcu. 
Grojo Operos ir baleto teatro or-
kestras, nuotaikingai ir azartiškai 
atlikęs operos „Karmen“ uvertiūrą, 
IV veiksmo antraktą, Piotro Čai-
kovskio Polonezą iš „Eugenijaus 
Onegino“ ir Johanneso Brahmso 
penktąjį „Vengrų šokį“, tiesą sakant, 
iškritusį iš operinės muzikos kon-
teksto. Energingas dirigentas už-
degė orkestrą, bet buvo ir jautrus 
solistų partneris.

Koncerto programa buvo suda-
ryta iš gražiausių, pasak pačios An-
gelos Gheorghiu, arijų ir duetų, jos 
dainuojamų nuo pat tarptautinės 
karjeros pradžios. Ypač reikšmingas 
jai 1994 m. „Covent Garden“ teatre 
Londone atliktas Violetos vaidmuo 

„Traviatoje“, kuris ją per vieną naktį 
padarė pasauline operos žvaigžde. 

Duetu „Parigi, o cara“ ir prasidėjo 
viešnios pasirodymas. Nuo pirmos 
solistės išdainuotos frazės publika 
buvo pavergta: iš scenos sklido ne 
tik išraiškingas subtiliai niuansuo-
jamas šilkinis balsas, bet ir įtaigi 
kūno ir veido kalba, kūrusi iškal-
bingą šios scenos kontekstą. Alfredą 
dainavo Marius Brenciu, koncerte 
dar atlikęs Federiko raudą „È la so-
lita storia“ iš Francesco Cilea ope-
ros „Arlijetė“ ir Lenskio ariją „Kuda, 
kuda vy udalilis“ iš Čaikovskio „Eu-
genijaus Onegino“. 

Kiti soliniai numeriai ir ansam-
bliai atskleidė vis naujus daini-
ninkės balso ir asmenybės bruo-
žus. Dramatiška Margaritos arija 
iš mūsų regione mažai žinomos 
Arrigo Boito operos „Mefistofelis“ 
savo laiku buvo išpopuliarinta le-
gendinių Marios Callas ir Renatos 

M. Alek sos  n uotr .
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Pažintis su styginių kvartetu „Mettis“ 

3
Fausto Latėno autorinis koncertas 
Vilniaus festivalyje

5
Šiuolaikinė Lietuvos choreografija 
„Kūrybiniame impulse 5“

6
Gintaro Znamierovskio „Introspektyva 2“

7
Jaunųjų skulptorių ir fotografų paroda „8“ 
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Kopiantys viršūnių link
Styginių kvarteto „Mettis“ narius kalbina Paulina Nalivaikaitė

M u z i k a

Styginių kvartetas „Mettis“ – prieš 
penkerius metus susibūrusių jaunų 
atlikėjų kolektyvas, intensyviai ir 
sėkmingai plėtojantis savo veiklą. 
Nors jo nariai – Kostas Tumosa 
(smuikas), Bernardas Petrauskas 
(smuikas), Karolis Rudokas (altas) 
ir Rokas Vaitkevičius (violončelė) – 
manė, kad susibūrė tik kamerinio 
ansamblio egzaminui, Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos dėstytojai 
iš karto įžvelgė jų potencialą ir pa-
skatino tobulėti, dalyvauti meistriš-
kumo kursuose. Šiuo metu „Met-
tis“ – Europos kamerinės muzikos 
akademijos (European Chamber 
Music Academy – ECMA) narys. 
ECMA – tarptautinis aštuonias Eu-
ropos muzikos institucijas jungian-
tis tinklas, skatinantis kamerinės 
muzikos tradicijų raidą – talen-
tingiausiems kolektyvams (dau-
giausiai styginių kvartetams ir 
fortepijoniniams trio) organizuo-
jantis meistriškumo kursus, pas-
kaitas apie autentišką muzikos at-
likimą ir kt. Aktyviai dalyvaudamas 
ECMA sesijose, taip pat auginda-
mas meistriškumą ir kitur, „Met-
tis“ jau gali didžiuotis ir garbingu 
įvertinimu – gegužės mėnesį vyku-
siame styginių kvartetų konkurse 
Bordo (Prancūzija) kolektyvas buvo 
įvertintas antrąja premija. Ta proga 
su kvarteto nariais Kostu Tumosa 
ir Roku Vaitkevičiumi kalbamės ne 
tik apie konkursą, bet ir apie ECMA, 
autoritetus, ateities planus.

Kas jus paskatino įsitraukti į 
ECMA veiklą?

Kostas Tumosa: Kamerinio an-
samblio katedros dėstytojai paska-
tino kartu groti ir toliau, patarė 
vykti į ISA (International Summer 
Academy kursai Vienoje, – P. N.) 
meistriškumo kursus, dalyvauti 
ECMA kaip svečiams. 

Rokas Vaitkevičius: Dalyvavome 
keliose ECMA sesijose, o vėliau bu-
vome priimti tikraisiais nariais. Ši 
organizacija veikia gana seniai, yra 
išugdžiusi labai daug ansamblių; iš 
lietuvių kolektyvų prieš mus įstojo 
trio „FortVio“. Narių kursai trunka 
dvejus metus. 

Kuo skiriasi dalyvavimas sve-
čių teisėmis nuo pilnateisio 
dalyvio? 

R. V.: Beveik nesiskiria. Pavyz-
džiui, pilnateisiai dalyviai lanko 
dešimt paskaitų, o dalyvaujantys 
svečių teisėmis, tarkime, aštuo-
nias. Didelio skirtumo nėra, skiriasi 
oficialus statusas. Jeigu sesija nėra 
perkrauta, jei yra vietos, gali lais-
vai atvykti ir dalyvauti. Labai gerai, 
kai tavo grojimą kažkas išgirsta ir 
įvertina iš šalies.

K. T.: Šį rudenį ECMA kursus jau 
baigsime – tuomet būsime alumnai. 
Per metus vyksta 7–8 sesijos įvai-
riuose Europos miestuose: Vilniuje, 

Paryžiuje, Osle, Vienoje, Berne, 
Mančesteryje, Fiezolėje, Grosra-
minge... Kur gali, ten važiuoji, bet 
privalai dalyvauti apie pusėje sesijų.

R. V.: Gali lankyti ir visas sesijas, 
bet viskas remiasi į finansus, nes 
reikia patiems mokėti už kelionę, 
pragyvenimą. Šiemet gavome Kul-
tūros tarybos paramą, už kurią 
esame labai dėkingi. Anksčiau 
mus rėmė Sauliaus Karoso bei Ro-
dericko F. Tucko labdaros ir para-
mos fondai.

Kaip dažnai dalyvaujate 
įvairiuose meistriškumo 
kursuose? 

R. V.: Du kartus buvome didžiu-
liuose meistriškumo kursuose Aus-
trijoje, ISA vasaros akademijoje, jau 
nebesuskaičiuoju kiek kartų ECMA 
sesijose; du kartus dalyvavome 
meistriškumo kursuose Prancū-
zijoje, Vilkroze. Planuojame atei-
tyje nuvykti į kursus „Pro quartet“ 
Paryžiuje, taip pat įdomūs kursai 
vyksta Kanadoje.

Galbūt esate nusprendę gi-
lintis į tam tikrą epochą ar 
kompozitorių? 

R. V.: Dabar nutarėme daugiau 
dėmesio skirti klasicizmo muzikai – 
tikrai griešime Josephą Haydną, 
Wolfgangą Amadeus Mozartą.

K. T.: Bet mūsų koncertuose, 
kaip visada, bus ir romantizmo, ir 
XX amžiaus muzikos. 

Kurie jau pagriežti kvartetai 
jums asmeniškai patys sėkmin-
giausi, mieliausi?

R. V.: Turime kūrinių, sėkmingai 
skambančių visuose koncertuose. 
Bet iš esmės tai labai kintantis reiš-
kinys. Šiuo metu labiausiai traukia 
Šostakovičius. Lietuvoje jo kame-
rinės muzikos atlikimo tradicijas 
galime perimti iš savo profesorių, 
kurie mokėsi Maskvoje, Sankt Pe-
terburge. Vakariečiai nedažnai girdi 
Šostakovičių taip, kaip grojame mes. 
Pavyzdžiui, konkurse Bordo visi 
ypač išskyrė mūsų Šostakovičiaus 
kvarteto atlikimą. 

Konkursas Bordo laikomas 
itin prestižiniu. Kokie šio kon-
kurso mastai – kiek buvo daly-
vių, kokia programos apimtis? 

R. V.: Paraiškas pateikė, t.y. at-
siuntė įrašus, dvidešimt aštuoni 
kvartetai iš viso pasaulio. Iš jų buvo 
atrinkta trylika, į antrą turą pa-
teko devyni, į finalą – keturi. Pir-
mame ture turėjome groti kūrinį 
iš trijų kvartetų sąrašo – tai Schu-
berto Quartettsatz, vienas iš pasku-
tiniųjų Haydno kvartetų ir Juano 
Crisóstomo de Arriaga kvartetas. 
Mes pasirinkome Schubertą, taip pat 
pirmame ture griežėme Beethoveno 
kvartetą Nr. 11 f-moll, op. 95, „Se-
rioso“ (taip pat iš sąrašo) ir Bartóko 
Antrąjį. Antrame ture griežėme De-
bussy kvartetą ir Šostakovičiaus Tre-
čiąjį, o trečiame ture – Stravinskio 
„Tris pjeses“, Schumanno Trečiąjį ir 
Lucieno Durosoir kvartetą, už kurį 
pelnėme specialųjį prizą. 

K. T.: Buvo pateiktas rečiau 
atliekamų kvartetų sąrašas: Duro-
soir, Stravinskio, nebaigtas Griego 

ryto iki vakaro. Rekordas – 11 va-
landų grojimo... 

Konkurse, žinoma, užmez-
gėte daugybę naudingų 
pažinčių.

K. T.: Taip, susipažinome su va-
dybininkėmis iš Vokietijos ir Pran-
cūzijos, jos organizuoja laimėtojų 
turą, vykstantį dvejus metus – ren-
giama keliasdešimt koncertų Euro-
poje, Japonijoje... Dar viena vadybi-
ninkė mumis susidomėjo iškart po 
trečiojo turo pasirodymo, sakė, kad 
jai labai patikome, ir nesvarbu, lai-
mėsime ar ne, – ji norės su mumis 
dirbti. Tad jau turime suplanuotų 
koncertų iš abiejų agentūrų, taip pat 
yra ir dar nepavirtintų pasiūlymų. 
O pirmas koncertas Utrechto 
festivalyje mūsų laukia visai ne-
trukus – liepos 3-iąją. Ten gros 
daugybė žvaigždžių – Janine Jan-
sen, Julianas Rachlinas, Borisas 
Brovtsynas – mums didelė garbė 
ten dalyvauti. Grosime Glasso 
Antrąjį kvartetą „Company“ ir 
Schumanno Trečiąjį. 

Kas yra jūsų autoritetai?
K. T.: Pirmiausia tai mūsų pro-

fesorius Augustinas Vasiliauskas 
iš Vilniaus kvarteto. Mes su juo 
daug bendraujame, jis mums labai 
padeda. 

R. V.: Pastaruoju metu daug nau-
dos ir įkvėpimo gavome ECMA se-
sijose iš Hatto Beyerle. Jam jau aš-
tuoniasdešimt treji, jis yra išugdęs 
daugybę kvartetų, o jo bendravimas 
su žmonėmis, su ansambliais, suge-
bėjimas stumtelėti, įkvėpti rodo, jog 
jis išties yra vedlys.

K. T.: Taip pat daug pataria Mi-
guelis da Silva, Johannesas Meisslis. 
Iš tiesų, iš kiekvieno dėstytojo gali 
išgirsti ką nors svarbaus. 

R. V.: Labai smagu, kad jaučiame 
jų palaikymą. Mes – lietuviai, jie – 
du austrai ir prancūzas, bet pri-
ima mus kaip savus, labai skatina 
tobulėti.

Kokie artimiausi jūsų kolek-
tyvo planai?

K. T.: Dalyvausime konkurse Ita-
lijoje – tai kur kas mažesnis, vieno 
turo konkursas, į jį vyksime iškart 
po ECMA sesijos Fiezolėje. Taip 
pat grosime renginio „Kultūros 
naktis“ LRT „Visu garsu“ stende, 
po to – Utrechto, Tytuvėnų fes-
tivaliuose, vėliau vyksime į Aus-
triją, kur grosime dviejuose kon-
certuose. Rugsėjo gale – vėl ECMA 
sesija... O tarp viso to abu koncer-
tuosime ir kaip Lietuvos kamerinio 
orkestro nariai. 

Dėkoju už pokalbį ir linkiu 
sėkmės!

Parengė Paulina Nalivaikaitė

Kaip sudarote koncertų pro-
gramas? Ar jums svarbi pro-
gramos koncepcija?

K. T.: Būna įvairiai. Esame pa-
rengę programą „Karas ir muzika“, 
kurioje skambėjo kvartetai, parašyti 
Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų 
metais – Bartóko Antrasis ir Šos-
takovičiaus Trečiasis. Šie koncertai 
praėjo labai sėkmingai. Kremonos 
kvartetas pasakojo apie tokį progra-
mos modelį: klasikinis – šiuolaiki-
nis – romantinis kūriniai, arba, tar-
kime, vėlyvasis Beethovenas...

R. V.: Vakaruose tai tarsi pro-
gramos standartas. Bet mes kol 
kas koncentruojamės į tobulėjimą, 
į kvarteto žanro pamatus.

Papasakokite apie šį svarbų 
konkursą plačiau. Pirmiausia, 
kas padrąsino ten dalyvauti?

K. T.: Metai prieš konkursą Bordo 
vyksta festivalis – ten dalyvavome, 
buvome pastebėti ir pakviesti atvykti 
į patį konkursą. Nutarėme, kad jau 
pribrendome dalyvauti tokiame 
rimtame tarptautiniame konkurse. 

R. V.: Minčių apie jį būta ir anks-
čiau, su Kostu prisiminėme, kad, 
svarstydami apie įvairius konkur-
sus, kalbėjome ir apie Bordo. Tuo-
met manėme, jog po pirmo turo 
turbūt iškristumėm, bet nors pa-
siklausytumėm, kaip groja kiti... Ir 
štai po penkerių metų tame kon-
kurse pelnėme II vietą. 

kvartetas, Sibelijaus, Zemlinskio 
ir kt. Premiją už Durosoir kūrinio 
atlikimą dalinomės su kanadiečių 
kvartetu.

Besirengiant konkur-
sui tikriausiai teko paau-
koti daugybę laiko ir kitų 
dalykų?

R. V.: Dar gerokai prieš konkursą 
darbuose pasiprašėme atostogų. 
Intensyviai važinėjome į meistriš-
kumo kursus, o prieš pat konkursą 
dviem savaitėms nuvykome pas 
profesorių Hatto Beyerle – ECMA 
ir Albano Bergo kvarteto įkūrėją. Jis 
mus pasikvietė į savo namus Hano-
veryje, kur su juo dirbdavome nuo 

Styginių kvartetas „Mettis“ S . Pol zerio  n uotr .
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Angelos Gheorghiu debiutas Vilniuje
Atkelta iš  1  psl .

M u z i k a

Tebaldi, kartu sukūrusių šios arijos 
atlikimo etaloną. A. Gheorghiu su-
dėtingą ariją atliko taip pat įspūdin-
gai, pasitelkusi aukščiausią vokalinę 
meistrystę. Atsiskleidė visas tobulai 
įvaldytas balso diapazonas su raiš-
kiu žemuoju registru. A. Gheorghiu 
atliekamos Adrianos arijos „Io son 
l’umile ancella“ iš Francesco Cilea 
operos „Adriana Lekuvrer“ daugybė 
variantų sukaupta įvairiuose jos 
koncertų įrašuose. Internete buvo 
įdėtas (netikrinau, ar dabar dar yra) 
net ir pilnas „Covent Garden“ operos 
pastatymas, kuriame A. Gheorghiu 
dainuoja su Jonu Kaufmannu. Bet... 
viena yra klausytis įrašo ir visai kas 
kita – čia pat scenoje stovinčios ža-
vingos dainininkės. Būtent čia ir da-
bar girdi ne tik gausių atspalvių pri-
sodrintą balsą (natūralų, be pridėtų 
decibelų), bet ir jaudinančius solis-
tės širdies tvinksnius, salėn siunčia-
mus fluidus. Šią ariją ji atliko su pa-
tetišku kalbamuoju rečitatyvu. Labai 

gražiai arijos gale suskambėjo išraiš-
kingas Angelės Litvaitytės smuiko ir 
solistės balso pokalbis. Pirmąją kon-
certo dalį užbaigė lyriškasis meilės 
duetas „O soave fanciulla“ iš Gia-
como Puccini „Bohemos“ pirmojo 
veiksmo, padainuotas ir suvaidintas 
taip nuoširdžiai, kaip Mimi perso-
nažą jaučia A. Gheorghiu. Beje, so-
listė dažnai pabrėžia, kad ji vaidmenų 
nekuria, kad kiekviename operos 
personaže gyvena ji, Angela.

Antroje koncerto dalyje viešnia 
pasirodė su žaisminga suknia, taikliai 
iliustruojančia Adinos charakterį 
iš Gaetano Donizetti „Meilės elik-
syro“. Duetas „Caro elisir“ su Ne-
morinu, gurkšnojančiu „brangų 
eliksyrą“, sužavėjo ansambline 
darna ir humoru. Lengvai ir žais-
mingai solistė išvingiavo visas vo-
kalines puošmenas. Visiškai kitas 
jos amplua atsivėrė atliekant Haba-
nerą iš Georges’o Bizet „Karmen“. 
Matyt, dainininkę traukia ne tik 

operos muzika, bet ir herojės tem-
peramentas, kad žengė į šiaip jau 
mecosopranų užimamas muzikos 
valdas. O gal ji seka Marios Callas, 
šią partiją padainavusios įrašų stu-
dijoje, pėdomis? Kad ir kaip būtų, 
Habanerą ji atliko muzikiniu po-
žiūriu puikiai, sutelkdama dėmesį 
ne į žemo „krūtininio“ tembro fra-
zes, bet į išraiškingai artikuliuotą, 
įvairiai nuspalvinamą vidurinį re-
gistrą, vylingai kalbantį apie čigo-
nės meilę.

Visos koncerte skambėjusios 
arijos buvo puikios, vis dėlto la-
biausiai atmintin įsirėžė Alfredo 
Catalani „Ebben, ne andrò lontana“ 
iš operos „La Wally“ ir bisui atlikta 
Lauretos arija „O mio babbino 
caro“ iš Puccini operos „Džanis 
Skikis“. Pastarąją solistė pavadino 

„gražiausia kada nors sukurta arija“.
Paskutinis programos nume-

ris „Lippen schweigen“ iš Franzo 
Leháro operetės „Linksmoji našlė“ 

sukėlė aplodismentų audrą. Popu-
liarųjį numerį dabar dainuoja visi, 
nuo žalio studento iki pasaulinės 
žvaigždės. Kad ir kaip nepatinka 
bjauriems kritikams, koncertų ren-
gėjai, sudarydami programas, vis 
dažniau galvoja apie labai įvairių 
skonių klausytojus. Taigi, po nuo-
taikingo valsiuko koncertas tęsėsi to-
liau, publika išprašė net penkis bisus. 
Pirmąjį, Ernesto de Curtis „Non ti 
scordar di me“ („Nepamiršk ma-
nęs“) padainavo M. Brenciu, paskui 
A. Gheorghiu atliko minėtą Laure-
tos ariją. Tada solistai dviese dainavo 
rumunų kompozitoriaus George’s 
Grigoriu dainą „Muzika“ ir populia-
riąją Agustíno Lara „Granadą“. At-
rodė, kad ugninga ispaniška gaida 
koncertas baigsis, bet publika šėlo 
toliau. Galop A. Gheorghiu prakalbo 
antrąsyk: „Dabar padainuosiu ką 
nors a cappella“ , ir visiškoje tyloje 
suskambėjo gana liūdna melodija, 
man regis, rumuniška...

Per visą koncertą solistė labai 
nuoširdžiai ir žaismingai bendravo 
su publika. Po kiekvieno numerio 
išeidama iš scenos šypsodamasi 
mojavo ranka ir siuntė oro buči-
nius. Galbūt tie nuoširdumo žen-
klai buvo skirti gausiai susirin-
kusiems jos tautiečiams ir su ja 
atvykusiems artimiesiems? O gal 
labai geranoriškai mūsų publikai? 
Pagaliau nesvarbu adresatas, toks 
atviras emocingumas ir nuoširdu-
mas iš tiesų yra Angelos Gheorghiu 
asmenybės dalis. Tai atsispindi po 
įvairias medijas pasklidusiuose jos 
pasisakymuose. Tiesa, solistė mums 
nepadainavo vienos iš absoliučių 
savo repertuaro viršūnių – Toskos 
arijos „Vissi d’arte, vissi d’amore“. Ši 
arija, pasak jos pačios, byloja apie 
jos gyvenimą: „Gyvenu menui, gy-
venu meilei“. Jei kartais jos negirdė-
jote, siūlau susirasti internete.

Živilė Ramoškaitė

Rūta Gaidamavičiūtė

Kai bandai prisiminti dvidešimt 
Vilniaus festivalio vasarų, kaip vir-
šūnės iškyla jo inicijuoti specialūs 
naujų lietuvių kompozitorių kūri-
nių užsakymai. Be festivalio turbūt 
neturėtume nei Broniaus Kutavi-
čiaus operos „Lokys“, nei Vidmanto 
Bartulio oratorijos „Nelaimėlis Jo-
bas“, Algirdo Martinaičio „Pietos“, 

„Muzikinės aukos“, Ramintos Šerkš-
nytės kūrinio „Saulėlydžio ir auš-
ros giesmės“ ar Mindaugo Urbai-
čio baleto „Acid city“. Čia surengti 
V. Bartulio, M. Urbaičio, Onutės 
Narbutaitės autoriniai koncertai. 
O štai Faustui Latėnui pasisekė net 
du kartus – jo autorinį girdėjome 
1998-aisiais ir šiemet, autoriui svar-
bios sukakties metais.

Fausto Latėno kūryba yra pui-
kiausias pavyzdys, kad šiandienos 
muzika gali būti klausoma daug 
kartų. Apima savotiškas azartas, kai 
eini į koncertą, kurio muziką beveik 
moki atmintinai, ir vis tiek tikiesi 
kažko naujo. Tokio koncerto priva-
lumai yra tai, kad bent dvi dedamo-
sios jau būna užtikrintos – atlikėjai 
žino, kaip groti, ką toje muzikoje 
akcentuoti, klausytojai – kaip klau-
syti, o vertintojai vis tiek turi atrasti 
kažką naujo. Negali parašyti to pa-
ties, nes laikas jau būna kitas ir ne-
išvengiamai išryškėja nauji dalykai. 
Štai klausydamasi šį sykį suvokiau, 
kad Latėno kūrybos metodui labai 
tiktų terminas iš vieno O. Narbu-
taitės kūrinio pavadinimo – skiau-
tinys. Niekada negali numatyti, kas 

bus „susiūta“ ir atsidurs greta, bet 
prilips kaip čia buvęs. Toks metodas 
puikiai atitinka gyvenimo kaleidos-
kopą. Klausant pirmą kartą daug 
kas būna netikėta, sukelia prasmi-
nių šifruočių poreikį, o vėliau jau 
gali stebėti, kaip tai padaryta. 

Teatro dramaturgijos pagrin-
das – kontrastas, slidi riba tarp 
juoko ir ašarų. Ties ja Faustas Latė-
nas balansuoja tikrai meistriškai. O 
kaip puikiai pagaunamas šmėkščio-
jantis būties disonansas („Žvilgsnis 
pro aštunto aukšto langą“) – tarp 
šokio šėlo ir už kampo tykančios 
tragiškos nuojautos! Dar pagalvo-
jau, kad kompozitoriaus kelias gal-
būt būtų buvęs visiškai kitoks, jei 
jaunystės metais būtų įvertintas jo 
radikaliai antiakademinis požiū-
ris, jei nebūtų visi šukuojami pa-
gal vieną standartą, į kurį Faustas 
niekaip neįtilpo. Dabar sunku įsi-
vaizduoti, kiek drąsos reikėjo jam 

atsilaikyti. Iš to laiko kamerinės 
muzikos matyti, kad minti savo ta-
kelį jis bandė keliomis kryptimis: 
vienur balansavo ties reikalaujamo 
akademiškumo ir prasiveržiančio 
teatrališkumo riba, kitur, kalbant 
šios dienos terminais, siekė kon-
ceptualaus pagrindimo, kaip kad 

„Musa memoria“ magnetofono 
juostai, kur buvo panaudota au-
tentiška psichikos ligonių garsinė 
medžiaga. Turint minty ne tik patį 
metodą, bet ir sukeliamas asociaci-
jas apie vyksmą už psichiatrinių li-
goninių sienų, tai buvo išties drąsu. 
Bet tuomet galbūt daug būtų pra-
radęs teatras...

Nors jubiliejinis koncertas turi 
tarsi laisvesnį savo kanoną, kai at-
ėjęs pasveikinti autoriaus negali 
labai kritikuoti to, kuo esi „vai-
šinamas“, labiau suveržta apim-
tis (muzikos buvo beveik trims 
dalims) gal būtų padėjusi geriau 

išryškėti dominantėms. Nors tikrai 
suprantamas autoriaus noras pa-
rodyti kuo didesnį pluoštą darbų, 
pristatyti bene visus geriausius savo 
muzikos atlikėjus. Ir tam atsispirti 
tikrai sunku.

Kai kurie autoriai turi bėdą, kad 
nauji kūriniai išstumia ankstesnius, 
o Faustas vis atsigręžia į savo jau-
nystės laikų aukso fondą, kurį pa-
pildo labai negausiai, naujas mintis 
dažniausiai atiduodamas teatrui. Jis 
turi tvirtumo būti tuo, kuo yra, nors 
jautrumą kartais ir slepia už ironijos. 

Faustas Latėnas, kaip ir kiekvie-
nas kompozitorius, turi savo mėgs-
tamus tembrus, savo instrumentus. 
Jam ypač svarbūs styginiai, forte-
pijonas. Šį kartą tai buvo pakylėtai 
groję jam atsidavę atlikėjai: violon-
čelininkas David Geringas, smuiki-
ninkė Rūta Lipinaitytė, azartiškoji 
pianistė Indrė Baikštytė, altistas To-
mas Petrikis, „ArtVio“ ir Čiurlionio 
kvartetai, taip pat koncerte pasirodė 
valstybinis choras „Vilnius“, fleiti-
ninkas Giedrius Gelgotas, vargoni-
ninkė Renata Marcinkutė-Lesieur, 
antroje dalyje grojo Nacionalinis 
simfoninis orkestras, diriguojamas 
Roberto Šerveniko. Trūko tik cha-
rakteringo Petro Vyšniausko sak-
sofono. Įstrigo viena Fausto Latėno 
mintis, pasakyta per knygos apie jį – 

„Muzika kaip teatras“ – pristatymą: 
„Man svarbu žmonių vidinė kokybė. 
Kartais man visai nereikia to sakso-
fono, bet kviečiu Petrą į įrašą, nes 
jo gera energija.“ Ir jau apie teatrą: 

„Sutinku su visais pasiūlymais, nes 
kiekvienas darbas yra susitikimas 
su žmonėmis.“ Jau užaugo kita 

atlikėjų karta, kuriai nebereikia tei-
sinti Latėno kitoniškumo. Ištikimą 
kūrybos propaguotoją Dalią Bal-
sytę (ji yra ir koncerto programos 
sudarytoja), galima sakyti, pakeitė 
jos dukra I. Baikštytė, Raimundą 
Katilių – Rūta Lipinaitytė.

Didžiausia autorinio koncerto 
intriga buvo kelių kūrinių aran-
žuotės orkestrui. Iki šiol Latėną 
vadinome teatro ir kamerinės 
muzikos kūrėju. Suprantama, kad 
kiekvienam autoriui svarbus sim-
fonizmo, kaip aukščiausio pilotažo, 
įvaldymas. Orkestras atskleidžia 
ir pačios muzikos gelminės apim-
ties dydį. Matyt, ir pačiam Faustui 
Latėnui buvo įdomu išgirsti, kaip 
skamba jo muzika, atliekama or-
kestro. Girdėjome ir jo paties, ir 
Rimanto Giedraičio, ir Donato Za-
karo orkestruotes su Tomo Petri-
kio versija. Pavyzdžiui, dvigubam 
kvartetui ir simfoniniam orkestrui 
perkurtas styginių kvartetas „Švie-
siam atminimui“ dar labiau išryš-
kino šio kūrinio sąsajas su klezme-
rių tradicija. Apskritai manau, kad 
aranžuotės pasiteisino, gal kompo-
zitorius dar pridės prie jų ranką, 
padarys jas drąsesnes. Ir gražu 
buvo stebėti, kaip Robertas Šer-
venikas emociškai įsiūbuotą kon-
certo atmosferą saugiai atplukdė į 
kulminacinį uostą.

Kartais pamiršti, iš kurio kūri-
nio koks motyvas, bet kad jis faus-
tiškas, – gali pasakyti neabejoda-
mas. Šiandien žmonės, bijodami 
būti banalūs, vengia būti ir nuošir-
dūs. Faustas tokios baimės neturi. 

Kai publika nesijaučia nesupratusi
Kompozitoriaus Fausto Latėno autorinis koncertas Vilniaus festivalyje

D. Mat ve je vo  nu ot r.David Geringas ir Robertas Šervenikas
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Klaipėda, don’t stop
Apie KU Menų akademijos teatro režisūros studentų diplominius darbus 

T e a t r a s

Agnė Pulokaitė

Man įprastą vilnietišką maršrutą 
Markučiai–Arklių gatvė, vedusį 
mane į pažintį su lėlių teatru, ne 
taip seniai pakeitė ilgesnis Vilnius–
Klaipėda, kurio paskutinėje stote-
lėje įsikūręs Klaipėdos lėlių teatras, 
kitais metais švęsiantis visai nebe 
paauglišką 25 metų jubiliejų. O da-
bar Klaipėdos universitetas išleido 
ir trečiąjį oficialų (nors galimybės 
režisūros studentams rinktis papil-
domą lėlininko kvalifikaciją būta ir 
anksčiau) lėlininkų kursą, vadovau-
jamą lėlių teatro režisierės, dailinin-
kės, dramaturgės ir pedagogės Jūra-
tės Januškevičiūtės. Tad ir vėjuotai 
saulėtą, nuotykių pažadais vilni-
jantį – kokie paprastai stotyse ap-
lanko – gegužės 20-osios rytą į va-
karus patraukiau ne džiazų klausyti 
ir ne šaltosios Baltijos pušynais kvė-
puoti, o būtent to minėtojo kurso, 
trumpam pasivadinusio „Trupe 
459“, diplominių darbų pažiūrėti. 
Lietuviškame kontekste Klaipėda, 
jei ir ne lėlių teatro Meka, yra ta 
vieta, kur vyksta vieni įdomiausių 
lėliškų reiškinių – čia jaunatviškai 
gaivališkos drąsos eksperimentuoti, 
keistis, ieškoti kol kas neaptraukė 
(ir, tikiuosi, niekada ar bent jau dar 
ilgai neaptrauks) akademiškumo ir 
valstybinio statuso apnašas, o ku-
riama, regis, iš vidinio poreikio ir ti-
kėjimo idėja (gal netgi – bet oi koks 
nuvytęs žodis! – misija).

Taigi per tris savaitgalio dienas 
šeši jaunieji menininkai Aušra 
Bakanaitė, Gintarė Damanskytė, 
Rūta Jankevičiūtė, Monika Mika-
lauskaitė, Daina Ulmytė ir Tomas 
Zinkus pristatė savo baigiamuosius 
spektaklius Klaipėdos universiteto 

Menų akademijos, Klaipėdos lėlių 
teatro ir Klaipėdos dramos teatro 
salėse. Apie trupę, kaip ir apie kursą, 
tegul ir ketverius metus kartu au-
gusį, nesinori rašyti vien kaip apie 
kolektyvą, priešingai – juk jie visi 
saviti kūrėjai, tad ir kalbėti apie 
kiekvieną reiktų atskirai. Vis dėlto 
dar prieš drauge baigdami univer-
sitetą jie kolektyviai buvo apdova-
noti „Auksiniu scenos kryžiumi“ 
už geriausią praėjusių metų lėlių 
ir objektų teatro spektaklį „Meile, 
don’t stop“ (idėjos autorė – Karolina 
Jurkštaitė), o netrukus, ir vėl visi 
drauge, jo pristatyti išvyks į Bals-
togėje vyksiantį lėlių teatrų festivalį. 
Tad ir į baigiamuosius šio trapaus 
„459“ darinio, kuris, ilgai netrukęs, 
greičiausiai išsisklaidys savais kūry-
biniais keliais, darbus norisi žvelgti 
bendrame jo klaipėdietiškos Alma 
mater, kuri yra vienintelė nuosekliai 
lėlininkus rengianti aukštoji mo-
kykla šalyje, fone. O ši mokykla yra 
neatsiejama nuo visos Klaipėdos lė-
lių teatro tradicijos. 

Teatre kaip kino salėje leido pa-
sijusti du spektakliai, savąsias isto-
rijas pasirinkę pasakoti ant tam-
siam fone įtaisyto plokščio ekrano: 
tai M. Mikalauskaitės „Viena Jo ir 
Jos istorija“ ir T. Zinkaus „Nuti-
kimas“. Labai jau paaugliškas, su-
stabdyto kadro technika sukurtas 
primityvistinių karpinių animaci-
jos ir lėlių spektaklis, kaip taikliai 
nurodo pavadinimas, pasakojo ei-
linę Jo ir Jos meilės istoriją. Neap-
sieita ir be Shakespeare’o, kuris čia 
pats fragmentiškai šmėsteli, duoda 
vardus (Romeo ir Džuljeta, kaipgi 
kitaip) dviem personažams ir nuo 
pat pirmųjų spektaklio akimirkų 
atskleidžia jo baigtį. Gaila, kad 
šmaikštūs, sąmojingi momentai 

pasimetė nuobodokame, sulė-
tintame pasakojime, nors puikiai 
parinktas, lengvai džiazuojantis 
garso takelis, regis, prašyte prašėsi 
grakštesnės ir ritmingesnės vaizdo 
choreografijos. Pagal A. Čechovą 
kurto T. Zinkaus šešėlių spektaklio 
funkcionalios, plastiškos, raiškios 
lėlės kėsinosi vizualiai užburti, tik 
tam vis sutrukdydavo palaidi siu-
žeto linijų siūleliai, niekaip nesu-
sivejantys į vieną kamuolį, ir kiek 
per plepus (nors viso labo iš kokių 
dešimties besikartojančių žodžių) 
garso takelis. Šiuose spektakliuose 
stengtasi nuotaikingai papasakoti 
paprastas istorijas, pasitelkiant tam 
labai tinkamas animacijos ir šešėlių 
teatro technikas, tačiau būtent įgū-
džių stoka dramaturgiškai tiksliai 
ir paveikiai sudėlioti nuoseklų pa-
sakojimą tapo didžiausiu jų abiejų 
trūkumu.

Lyriškiausi, netgi balansuojan-
tys ties sentimentalumo riba buvo 
G. Damanskytės „Lokis“ pagal 
Prosperą Merimée ir A. Bakanaitės 

„Mama“. Nepaprasto muzikalumo ir 
balso G. Damanskytė ir savo reži-
suotam spektakliui parinko ir sudė-
liojo nuostabų garso takelį, gal dėl 
to ir pats veiksmas scenoje labiau 
priminė lėlių koncertą, o ne siuže-
tinį pasakojimą, atskleidžiantį vei-
kėjų psichologiją. Tačiau lėlės buvo 
animuojamos meistriškai, minkš-
tais plastiškais judesiais pertei-
kiant jose pulsuojančią gyvybę. O 
štai spektaklis „Mama“ iš visų šešių 
diplominių darbų vienintelis buvo 
skirtas tikrai vaikams ir visai šei-
mai. Motinos ir vaiko linijai spek-
taklyje puikiai parinkta jauki vilnos 
faktūra. Subtili scenografija, šiltas, 
bet ir kiek kandžiojantis vilno-
nis lėlės medžiagiškumas, lengvai 

atpažįstamos metaforos pasakoja 
apie vaiko augimą, jo kelionę į at-
šiaurų suaugusiųjų pasaulį. Tik Ma-
mos čia pritrūko, ji daugiau kaip 
nuojauta ir tylus alsavimas retkar-
čiais sušmėžuodavo, vėl užleisdama 
vietą Vaikui, nes jis vis dėlto pagrin-
dinis. Dėl to gal kiek ir gaila.

D. Ulmytė ir R. Jankevičiūtė savo 
spektakliuose pasirinko ne pasa-
koti istorijas, o eiti daugiau perfor-
manso kryptimi, kurti atmosferinį 
reginį, ir, regis, dėl to tik išlošė. Ka-
merinis, dėl mažos erdvės labai in-
tymus D. Ulmytės monospektaklis 

„Apie žmogų, prašantį išmaldos“ – 
trumpas, vos dvidešimt minučių 
trunkantis etiudas su gyvu planu, 
kauke ir maža stiklainyje plaukio-
jančia lėlyte, tačiau to pakako su-
kurti nejauką sukeliantį, personažo 
dvasinę būseną atskleidžiantį sce-
ninį vyksmą. Atmosferinis buvo ir 
judesio, objektų bei lėlių spektaklis 

„Watter“ (rež. R. Jankevičiūtė), ku-
riame byrantis, skraidantis, užpus-
tantis ir vėl atidengiantis smėlis 
skambant G. Damanskytės atlie-
kamai beduiniškai dainai priminė 
ilgą kelionę į save per dykumą. Šiek 
tiek išgryninus judesius, atsisakius 
perteklinių įvaizdžių ir aiškiau pa-
čioms kūrėjoms atsakius sau į klau-
simą, ką (what) vis dėlto joms rūpi 
(matter) pasakyti, šis spektaklis 
puikiausiai galėtų būti rodomas 

tiek tradicinėse teatro, tiek alter-
natyviose loftų, galerijų erdvėse.

Visi šeši baigiamieji spektakliai 
buvo be galo skirtingi turiniu ir pa-
sirinktų raiškos priemonių įvairove. 
Ryškiausia, pirmiausia į akis kren-
tanti jaunųjų kūrėjų savybė – profe-
sinė meistrystė, platus ir įvairiapu-
sis lėlių teatro suvokimas, – be abejo, 
yra nemenkas pedagogų nuopelnas. 
Jaunųjų lėlininkų darbai tapo gyvu 
lėlių teatro tarpdiscipliniškumo, 
didelių šio žanro teikiamų galimy-
bių įrodymu. Ne mažiau nei profe-
sine meistryste, jaunieji maloniai 
nustebino ir muzikiniu jautrumu: 
visi darbai pasižymėjo puikiai pa-
rinktais muzikiniais koliažais, ku-
riuose džiazas organiškai derėjo 
su klasika, rytietiški motyvai – su 
eksperimentinės muzikos garsais. 
Vis dėlto visiems pritrūko tvirtes-
nės dramaturginės linijos, kas lėlių 
teatre yra labai akivaizdu, ypač kai 
pasakojimas toks bežodis ir vizua-
lus, o dialogai – kurių paprasčiau-
siai nėra – nesupina palaidų istori-
jos gijų ir negelbsti klaidinančiuose 
siužeto labirintuose. Šiuo, regis, 
mažiausiai išvaikščiotu – scena-
rijaus, naratyvo vystymo – marš-
rutu norisi jiems palinkėti leistis 
dažniau, nes tai atvers dar daugiau 
erdvės išnaudoti visa tai, ką jie iš 
studijų išsineša su kaupu.

Hectoro Berliozo „Requiem“ 
Vilniaus festivalyje 

Nuo susikaupimu ir užuojauta 
persmelkto „Requiem aeternam“ 
ir gigantiška didybe alsuojančio 
dramatiško „Dies irae“ iki intymiai 
paprasto ir dainingo „Sanctus“ bei 
visa ką vainikuojančio optimizmo 
ir vilties sklidino „Agnus Dei“ – 
didingos Mišios nepaliks abejingų 
šiųmečio Vilniaus festivalio klausy-
tojų. „Prabilkite, dangūs“, kreipiasi 
festivalis – birželio 15 d. Lietuvos 
nacionaliniame operos ir baleto 
teatre skambės Hectoro Berliozo 

„Requiem“.
Šį „Requiem“ Berliozas laikė ge-

riausiu savo veikalu, kupinu „rūs-
čios didybės“, ir pabrėždavo šio 
sumanymo ir išraiškos priemonių 
novatoriškumą: „...jame yra neį-
tikėtinai siaubingų kombinacijų, 
kurių dar niekas nenaudojo ir ku-
rios, ko gero, man pirmam atėjo į 
galvą.“ Jau iš pat pradžių autorius 

įsivaizdavo to kūrinio grandioziš-
kumą – 500 arba 600 atlikėjų. Di-
džiulį orkestrą Berliozas čia girdėjo 
be galo įvairų: spindintį ryškiomis 
spalvomis, grandiozinį, drama-
tišką, rūstų, o greta – lengvą kaip 
oras, virtuozišką, dainingą, švelnų. 
Ne veltui poetas Heinrichas Heine 
apie patį Berliozą yra pasakęs: „Tai 
erelio didumo vyturys.“

Vilniaus festivalyje Berliozo 
„Requiem“ skambės minint Gedulo 

ir vilties dieną. O sukurtos šios Di-
džiosios gedulo mišios buvo 1837 m., 
sulaukus prašymo parašyti muziką 
1830-ųjų revoliucijos aukų atmini-
mui. „Requiem“ parašytas tradicine 
gedulingų mišių forma, kompozito-
rius panaudojo kanoninį lotynišką 
tekstą, bet vietomis jį šiek tiek pa-
keitė. Autorių pakerėjo „Dies irae“ 
gigantiška didybė, ši mišių dalis 
tapo kūrinio dramatiškiausia vieta, 
centru. 

Monumentalų kūrinį birželio 
15-osios vakarą Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre atliks didžiu-
lės muzikantų pajėgos, jungiančios 
du – Lietuvos nacionalinį simfoninį 
ir Lietuvos kariuomenės – orkes-
trus, Kauno valstybinį ir Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro 
chorus. Solistas – tenoras Gustavo 
Porta, kviečiamas dainuoti įvai-
riuose pasaulio operos teatruose, 
diriguos prancūzų maestro Cyrilas 
Diederichas, jį Vilniaus festivalyje 
išvysime ir birželio 12 d., diriguo-
jant operą „Manon“.

Suvaldyti berlioziško galin-
gumo muzikos medžiagą – kie-
tas riešutėlis tūlam dirigentui. Tad 
neatsitiktinai ši pozicija Vilniaus 
festivalyje patikėta maestro Cyri-
lui Diederichui. Muzikos kritikai 
šį batutos meistrą vadina vienu 
geriausių Prancūzijos dirigentų. 
Jo dirigavimas apibūdinamas 
kaip labai įtaigus, demonstruo-
jantis įsigilinimą į atliekamą mu-
ziką, darantis poveikį kiekvienam 
klausytojui. 

C. Diederichas, dalyvaudamas 
festivaliuose, dirigavo žymiems 
pasaulio simfoniniams orkestrams, 
tarp jų yra visi pagrindiniai Prancū-
zijos kolektyvai, Bavarijos, Vienos, 
Miuncheno radijo, Madrido nacio-
nalinis RTVE, Bukarešto naciona-
linis radijo, Brazilijos simfoninis ir 
kt. Maestro jau daugelį metų ben-
dradarbiauja ir su Lietuva: Lietu-
vos nacionaliniame operos ir baleto 
teatre yra dirigavęs Halévy operą 

„Žydė“, 2015 m. rudenį vadovavo 
Massenet „Manon“ naujam pasta-
tymui, kviečiamas diriguoti LNSO 
simfoninės muzikos programose, o 
Vilniaus festivalyje yra parengęs iš-
skirtinių opusų – Haydno oratorijos 

„Metų laikai“, Berliozo „Fausto pa-
smerkimo“, Messiaeno „Turangalîla-
Symphonie“ interpretacijas.

Cyrilo Diedericho diriguojamas 
Berliozo „Requiem“ Vilniaus festi-
valyje skambės birželio 15 d., tre-
čiadienį, 19 val. Lietuvos nacionali-
niame operos ir baleto teatre.

VF inf.

Anonsai

„Mama“

M. A le k so s  nu ot r.

Nuotr auka iš  „Tr upės  459“ archyvo 
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Š o k i s

Pirmyn į ateitį
Šiuolaikinė Lietuvos choreografija „Kūrybiniame impulse 5“ 

Helmutas Šabasevičius

Po sudėtingo, daug jėgų ir pastangų 
pareikalavusio Ludwigo Minkaus 

„Don Kichoto“, leidusio pajusti XIX a. 
pabaigos klasikinio rusų impera-
toriškojo baleto dvasią, Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro 
šokėjai nėrė į ateitį ir jau tradiciniu 
tapusiame baleto artistų choreogra-
finių kūrinių projekte „Kūrybinis 
impulsas“ pristatė 12 naujų darbų, 
kuriuos sukūrė 11 jau pastebėtų ir 
dar tik pradedančiųjų choreografų. 

Penkios „Impulso“ programos, 
kasmet baigiantis teatro sezonui 
pristatomos nuo 2012 metų, – pa-
kankamai daug, kad jau būtų galima 
kalbėti apie Lietuvos choreografijos 
nūdieną ir pagrindines kryptis. Pro-
jektą sumanė Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro baleto trupės 
vadovas Krzysztofas Pastoras, ir ši 
jo iniciatyva jau įrašyta į Lietuvos 
šokio istoriją. Tai svarbi paskata at-
sinaujinti prieš kurį laiką merdė-
jusiai Lietuvos choreografijai, o 
jos kūrėjams – raginimas pasitikėti 
savo jėgomis, galimybė įkūnyti savo 
sumanymus pasinaudojant didžiau-
sio Lietuvoje teatro infrastruktūra 
(bendrą estetinį toną visiems kū-
riniams suteikė šviesų dailininkas 
Levas Kleinas). Be to, „Kūrybinis 
impulsas“ – ne tik choreografijos, 
bet ir kitų, gretutinių meninės ir va-
dybinės veiklos sričių laboratorija: 
programos organizavimas, sceno-
grafijos, kostiumų, šviesų dizaino 
kūryba taip pat atiduota į dalyvių 
rankas.

Naujausio „Impulso“ choreo-
grafinių kūrinių stilistinis spek-
tras – nuo neoklasikinio baleto 
iki šiuolaikinio šokio, apimant pa-
čias įvairiausias šių skirtingų, dar 
neseniai vienas kitam ryžtingai 
oponavusių braižų derinimo mo-
difikacijas. Jos leidžia suvokti, kad 
ribų dabartinėje choreografijoje 
nebeliko, kūrėjai atviri ir ilgame-
tėms tradicijoms, ir naujovėms, ne-
varžo savęs kokia nors viena plasti-
nės raiškos sistema. Taip pat galima 
teigti, kad choreografai vis labiau pa-
sitiki savo, kaip šokio kūrėjų, jėgo-
mis, vengia šalutinių išraiškos prie-
monių – aktyvių vaizdo projekcijų, 
sudėtingų kostiumų, nebent tai būtų 
svarbi kūrybinės koncepcijos dalis. 

Darbų sėkmę daugiausia lemia 
„Impulso“ dalyvių kūrybinė me-
džiaga – profesionalūs baleto šo-
kėjai, kurių kūnai, šiai kūrybinei 
veiklai ruošti daugelį metų, gali 
kokybiškai perteikti formaliuosius 
sumanymų pavidalus. 

„Gražiojo“ baleto idėjos artimos 
Jelenai Lebedevai ir Olgai Rudiake-
vič-Steponkienei. Pernai jos įkvė-
pimo sėmėsi iš Jano van Eyco, šį 
kartą – iš Sandro Botticelli „Pava-
sario“, abiem atvejais – iš plastiškos 
ir choreografiškos Giedriaus Pus-
kunigio muzikos. Epizode nemažai 

gražių klasikinio baleto judesių – 
arabeskų, aukštų ir veržlių šuolių, 
kurių kontūrus prislopina minkš-
tas apšvietimas bei Imanto Boiko 
vaizdo projekcijos, apibendrinan-
čios Jelenos Lebedevos scenografiją. 
Tai estetiškas reginys, apgaubiantis 
žiūrovus pozityvia aura, tvirtinan-
tis baleto meno trapumo, efeme-
riškumo, jausmingumo stereoti-
pus – o juos paryškina ir renesanso 
tapybos šedevro „La Primavera“ 
veikėjus asociatyviai primenantys 
Lebedevos ir Jolandos Imbrasienės 
sukurti kostiumai. Šalia patyrusių 
solistų Olgos Konošenko, Igorio 
Zaripovo, Romo Ceizario, Gretos 
Gylytės, Harukos Ohno, kordeba-
leto artistės Agnės Ramoškaitės, jų 
vizijas choreografėms padėjo įgy-
vendinti jauni, tik pirmąjį sezoną 
teatre dirbantys šokėjai, kurių pa-
vardės vis dažniau matomos baleto 
afišose: Gohar Mkrtchyan, Eimantė 
Šeškutė ir Jonas Laucius. 

Baleto, kaip kultūros reiškinio, 
motyvas akivaizdus Kipro Chle-
binsko kompozicijoje „Étoiles“. 
Pirmiausia tai asociacijos su vienu 
ryškiausių XIX a. vidurio roman-
tinio baleto kūrinių – 1845-aisiais 
choreografo Jules’o Perrot sukurtu 
Pas de Quatre, kuriame dalyvavo 
pačios garsiausios to meto šokėjos: 
Lucile Grahn, Carlotta Grisi, Fanny 
Cerrito ir Marie Taglioni. Penktoji 
garsenybė – Fanny Elssler – taip 
pat buvo kviesta, tačiau dėl ne 
iki galo išaiškintų priežasčių šiuo 
kvietimu nepasinaudojo, jos vietą 
užėmė Lucile Grahn. Senovinio 
baleto estetiką pabrėžė lengvi balti 
tutu, šiuolaikiškai paryškinti siau-
romis juodomis detalėmis ir kaspi-
nais (dailininkė – Milda Čergelytė), 
grakščios, saikingos, neįkyrios ro-
mantinio baleto siluetų citatos. Am-
žiną teatre ir balete konkurencijos 
temą perteikė aštrūs, ekspresyvūs, 
šiek tiek groteskiški judesiai, kuriais 
dėl savo statuso varžėsi penkios 

šokėjos – matyt, visos be išimties 
priėmusios XXI a. pradžios cho-
reografo pasiūlymą: Marta Rueda 
Blanco, Greta Gylytė, Inga Cibuls-
kytė, Maja Dolidzė ir Agnė Ramoš-
kaitė. Jų varžybų garso erdve tapo 
skaidri Onutės Narbutaitės Winter-
serenade fleitai, smuikui ir altui – 
parafrazuojanti Franzo Schuberto 

„Labanakt“ iš „Žiemos kelionės“. 
Asociacijos ir sugretinimai paver-
čia tokius kūrinius įdomiais kultū-
rinės archeologijos objektais.

Neoklasikinio baleto atšvaitų 
liko Vaidos Šniurevičiūtės minia-
tiūroje „Bodhisattva“ pagal Óla-
furo Arnaldso muziką (šoko Goran 
Mkrtchyan, Agnė Steponkevičiūtė, 
Karolis Šemetas ir Davidas Ollero). 
Minimalistiniai Imbrasienės kos-
tiumai, šokis „ant pirštų“, šuoliai, 
griežtos pozos buvo derinami su 
laisva, vidines būsenas perteikian-
čia plastika. Panašiu principu rė-
mėsi ir Agnė Steponkevičiūtė – jos 

„Inside“ pagal Jono Hopkinso mu-
ziką atliko Ignas Armalis, Aistis Ka-
valiauskas, Jonas Laucius, Charlotte 
Lejeune, Miquelis Lozano, Haruka 
Ohno, Karolis Šemetas ir Julija Tur-
kina, atskleidę ritmingą choreogra-
fijos temperamentą.

Kiti choreografai vengia klasiki-
nio baleto žodyno, labiau remiasi 
šiuolaikinio šokio iškovotomis ju-
desio laisvėmis ir sieja jį su įvai-
riausių jausminių situacijų kons-
tatavimu ir įprasminimu. Vienais 
atvejais jos konkretesnės, dėlio-
jasi į numanomą pasakojimą, ki-
tais – lieka sunkiai nusakomomis 
nuojautomis.

Živilės Baikštytės „(Ne)žaidi-
mai“ – šokio pasakojimas, tačiau 
istorija čia neturi įprastiems na-
ratyvams būdingo dramaturginio 
karkaso. Tai skirtingų muzikinių 
motyvų (nuo Georgo Friedricho 
Händelio iki Christiano Fenneszo 
ir Ryuichi Sakamoto) ir situacijų 
koliažas, kurį sujungia Mariaus 

Miliausko scenovaizdis ir stilizuoti, 
kasdienybės estetikai artimi Imbra-
sienės sukurti drabužiai. Veikėjai 
(Urtė Bareišytė, Mantas Daraške-
vičius, Kristina Gudžiūnaitė, Rūta 
Juodzevičiūtė, Marius Miliauskas, 
Voicechas Žuromskas) sėdi už stalo, 
vienas paskui kitą palieka judesio 
ženklus minkštai apšviestoje er-
dvėje, o ant dešinėje pusėje esančios 
sienos kreida brėžia linijas, iš kurių 
formuojasi dar vienas palimpses-
tas – trapus nykstančių, nespėjamų 
įamžinti jausmų dokumentas. 

Nuotaika ir vaizdų poetika šiam 
kūriniui artimas Editos Stundy-
tės „Žvilgsnis“ pagal Johno Cage’o 

„Sapną“. Urtė Bareišytė ir Jeronimas 
Krivickas įtaigiai perteikė „jausmo 
choreografiją“ iš judesio niuansų, 
suderintų su melancholišką nuo-
taiką paryškinančiu apšvietimu. 
Scenovaizdžio elementas – erdvėje 
kabantis švarkas – tampa lyg neju-
dančiu, bet veikiančiu šios kompo-
zicijos herojumi, išoriniu kiautu, iš 
kurio išslysta vidinis „aš“. 

Abstraktesnėmis vaizdinėmis 
formomis rėmėsi „Juodos grin-
dys“ – šios kompozicijos bendra-
autoriai choreografas Eligijus But-
kus ir dailininkė Marta Vosyliūtė 
sukūrė skambančią choreografiją, 
kurioje šokėjų Neringos Česaity-
tės ir Ernesto Barčaičio kūnai tapo 
garsovaizdžiais, choreografija buvo 
integruota į Imanto Boiko ir Dei-
vido Podvalskio vaizdo projekciją. 

Dar vieną duetą – šįkart moterų – 
sukūrė pati jauniausia „Impulso“ 
dalyvė Vasara Visockaitė. Nacio-
nalinės M.K. Čiurlionio menų mo-
kyklos absolventė choreografinės 
kūrybos yra ragavusi – jau kelinti 
metai Baleto skyrius skatina savo 
auklėtinius išmėginti šią kūrybos 
sritį. Visockaitės „Apie moteris ir 
meilę“ atliko Charlotte Lejeune ir 
Eimantė Šeškutė. Tai jautrus, švie-
sus pokalbis, sudėliotas iš impul-
syvių, išraiškingų judesių. Kitas 

Visockaitės darbas – monologas „–39“, 
kurį šoko Baleto skyriaus moksleivė 
Rūta Karvelytė – ryškus, daug ener-
gijos reikalaujantis kūrinys, jame sa-
vaip transformuota klasikinio baleto 
technika įgauna grėsmingą, demo-
nišką potekstę. Kostiumus šiems epi-
zodams sukūrė Aleksandra Jacovskytė 
ir Jolanda Imbrasienė.

Visai kitokį – jausmingą, gun-
dantį, paslaptingą – choreografinį mo-
ters paveikslą siūlo Daria Olefirenko. 
Loreenos McKennitt „Tango to Evora“ 
pasirinktas įkūnyti portugališką sau-
dade – nostalgijos, melancholijos – 
būseną, o ją, apsivilkusi efektingu 
raudonu Viktorijos Zajac sukurtu dra-
bužiu, elegantiškai ir jautriai atskleidė 
šokėja Marta Rueda Blanco.

Kaip artistė Baltijos baleto grupės 
spektakliuose dalyvaujanti Vesta 
Gineitytė savo choreografiniam 
debiutui didžiojoje scenoje pa-
sirinko Nilso Frahmo „Ambre“ – 
kompozicija „Tekantis“ pradėjo 

„Impulso“ programą ir sukūrė tin-
kamą, jausminiu požiūriu sutelktą, 
bet nesukaustytą visos programos 
nuotaiką, kurią perteikė šokėjos 
Ugnė Milerytė, Neringa Česaitytė 
ir Greta Leitonaitė.

Pirmyn savo choreografiniu ke-
liu toliausiai nužingsniavęs Marty-
nas Rimeikis – nuolatinis „Impulsų“ 
dalyvis, į choreografus jau inaugu-
ruotas pernai repertuariniu spek-
takliu „Visur kur mes nebuvom“. 
Naujuoju savo darbu jis ženklina 
ne vietą, bet būseną – „Vienas“ su-
kurtas pagal Lietuvos kompozitorių 
Monikos Liu, Marijaus Aleksos ir 
Aurimo Rimeikio muziką. Septyni 
šokėjai – Eligijus Butkus, Jeroni-
mas Krivickas, Miquelis Lozano, 
Davidas Ollero Santos, Stanislavas 
Semianiura, Genadijus Žukovskis, 
Andrius Žužžalkinas – judesį su-
vokia ir perteikia kaip būtį, bet jos 
nedramatizuoja, tiesiog stebi, ty-
rinėja ir jaučia, o choreografas šių 
būsenų trajektorijas sujungia ir iš-
skiria, derindamas fizinės energijos 
proveržius šuoliu ar staigiu posūkiu 
su minimalistiniais, sukauptais ran-
kos, kojos, galvos judesiais.

Penktojo „Impulso“ programa 
pasirodė gana tolygi meniniu po-
žiūriu, choreografai nesiėmė temų 
ar užduočių, kurių nebūtų pajėgę 
atskleisti ir įgyvendinti. Artistai 
šoko neforsuodami, nepiktnau-
džiavo emocijomis – buvo junta-
mas optimalus jų santykis su kū-
rinio idėja, choreografine forma, 
emocine nuotaika. Darbai nepro-
vokavo sarkastiškų asociacijų ar 
ciniškų komentarų – prašėsi būti 
suvokiami, analizuojami ir inter-
pretuojami. Tinkamiausiai tą pa-
daryti galėtų „Impulso“ kultūrinėje 
terpėje subrendę vertintojai, kurių 
meninės patirties bagažas lengves-
nis – jie galėtų spontaniškiau, emo-
cionaliau, kritiškiau reaguoti į šokio 
meną, kuris brėžia Lietuvos baleto 
ateities kontūrus.  M. Alek sos  n uotr .

Kompozicija „Étoiles“
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T a r p  d i s c p l i n ų

Abstrakčiai dekoratyvus straipsnis
Apie Gintaro Znamierovskio parodą „Introspektyva 2“

Aistė Kisarauskaitė

Spėju, suprantate, kad apie Gintaro 
Znamierovskio kūrybą kalbėti nėra 
paprasta. Paliksiu skliausteliuose 
faktą, kad su šia paroda gyvenu 
jau beveik mėnesį, diena iš die-
nos, tiesa, dažniausiai kalbuosi su 
Vytauto Radžvilo portretu („Abs-
trakčiai dekoratyvi kompozicija 
su V. Radžvilu“, 2014, MMC nuo-
savybė). „Aš tai varau maudytis į 
Merkį, – sakau, – o tu negali, nes 
kabi čia, įtvirtintas savo paveiks-
linėje tamsoje!“ Ir kas jam belieka? 
Tik apsimesti, kad negirdėjo. Su 
autoriumi kalbamės ne taip vien-
pusiškai (pašnekesius apie dal-
gius, piktžoles ir religiją paliksiu 
skliausteliuose), nors kalbos apie 
meną, na, tą puikiai žinote... Bet 
aptarusi Jano Vermeerio paveiks-
luose visur slypinčias schemas, lyg 
slaptus karkasus, laikančius ir tvir-
tai vedžiojančius žiūrovo žvilgsnį 
ten, kur nori autorius, pabandy-
siu pasinaudoti ir Znamierovskio 
paveiksluose viską laikančiomis ir 
sujungiančiomis, dažniausiai juo-
domis Pieto Mondriano linijomis, 
kartais virstančiomis katalikišku 
kryžiumi, kartais stačiakampiais – 
Kazimiro Malevičiaus ir ne, nors 
jos čia ne tik karkasas, bet ir idė-
jos dedamoji, viena iš pagrindinių 
veikiančių paveikslo dalių. Turbūt 
nereikia sakyti, kad Znamierovskis 
garsėja atlikimo meistriškumu, hi-
perrealistinę tapybą tiek priartinda-
mas prie fotografijos, kad paveikslai 
nežinančiam atrodo lyg skaitmeni-
niai atspaudai ant drobės. Pažiūrėję 
iš arčiau, ir net labai iš arčiau, nepa-
matysite jokio potėpio, tik minkštus 
perėjimus nuo vienos aitriai ryškios 
spalvos prie kitos. Jokių aštrių linijų 
virstančiame iš mėsmalės mėsos 
farše, plastilino formose ar Lazdynų 

„Vėtrungės“ vaizde. Ryškios tik tos 
Mondriano linijos, stačiakampiai, 
rodyklės, kurias ir bandysiu brėžti 
šiame tekste, nesibraudama giliau, 
nes kiekvienai reiktų atskiros, pla-
tesnės analizės su probleminio 
lauko išmanymu, citatomis ir t.t. 
Apsimesiu, kad plėstis neleidžia tik 
šio nedidelio straipsnio formatas...

1. Pirmiausia krenta į akis, kad 
Znamierovskis – vienas nedauge-
lio menininkų, kurio kūryboje taip 
įvairiapusiškai skleidžiasi moters 
tema, pasirodanti feminizmo kri-
tikos pavidalu ar apsireiškianti iko-
nine moterimi-motina, ji – mūza, 
valdingoji baudėja, taip pat ir sens-
tantis kūnas ar vėl tas įprastas sek-
sualinis objektas. Čia galime justi 
ir komplikuotą paties autoriaus 
santykį, balansuojant tarp vyrų 
sukurtų stereotipų, besitęsiančių 
per visą dailės istoriją, juos suvo-
kiant, išjuokiant, bet ir įžūliai lie-
kant šių pažiūrų kaliniu, tik ragana, 
Salomėja, Atėnė ir t.t. pakeičiama 

abstraktesne feministe, o Marija, 
maitinanti kūdikėlį Jėzų, suvesta iki 
krūties su pieno lašu. Žodžiu, išti-
sas fejerverkas įvairių moters ema-
nacijų. Kita vertus, galima rasti ir 
radikaliai priešingų kūrinių, kaip 

„Kompozicija su seno feministo koja 
ir geltonu stačiakampiu“ (2012), tiek 
savo pavadinimu, tiek vizualika aiš-
kiai žengiančių šiuolaikybės žings-
niais, tačiau Znamierovskio vaiz-
das nėra toks paprastas, jis skirtas 
apgauti, pačiupti ir traukt žiūrovą 
paskui save. Taigi, kur?

2. Sakyčiau, kad „Seno feministo 
koja“, nors primygtinai rodydama 
į lyties klausimą, iš tiesų brėžia 
jau kitą liniją, kur lygūs tiek vyrai, 
tiek moterys, – senatvės horizon-
talę. Horizontalę, nes menininkui 
tai neatrodo kaip ėjimas žemyn. 
Senėjimo problematika irgi nėra 
dažna viešnia socialinius ir kitus 
klausimus, atrodo, taip mėgstan-
čiame kelti šiuolaikiniame mene. 
Bent jau Lietuvos mene. Ši tema dar 
dramatiškesnė kitame paveiksle – 

„Rombo pavidalo kompozicijoje su 
dviem linijom“ (2010), kur nutapyta 
senos moters krūtis, tiesa, kiek iro-
nizuojant, panaši į Salvadoro Dali 
nutįsusius laikrodžius („Atminties 
atkaklumas“, 1931). Jaunystės kultu 
paremtame sovietmetyje senatvės 
raukšlėmis išraižyti veidai, kaimo 
žmonių rankų fotografijos buvo kri-
tikuojamos kaip neatitinkančios į 
šviesią ateitį žengiančios kovingos 
socializmo idėjos, dabar, „selebri-
čių“ jaunystės kulto laikais, senukų 
rankos, aišku, yra klišė, tačiau lėto 
ėjimo į neišvengiamą pabaigą tema 
taip pat nėra dažna. Senas kūnas ne-
gražus, todėl sportas, dietos, plasti-
kos chirurgija mus nuo to išgelbės, 
investuokime į savo gražią ateitį jau 
dabar! Kartais atrodo, kad mūsų vi-
suomenėje senti yra tiesiog gėdinga. 
Nes mes – tik yranti materija, kam 

reikalinga išmintis? Išmintis yra 
google, o ne mūsų patirtis, įgūdžiai. 
Net atsiminimai yra tik google, mū-
siškiai – niekam tikę. 

3. Taigi, ėjimas į mirtį, mirtis yra 
dar viena linija, ši jau tikrai verti-
kalė, gražiai susikabinusi su prieš 
tai buvusia. Menotyrininkui, meni-
ninkui ir parodos svečiui Kęstučiui 
Šapokai skirtas antkapis, Znamie-
rovskio įtaisytas ant prieškamba-
rio komodos šalia vaiko gumyčių 
plaukams ir kitų niekų, mano galva, 
nėra pats ryškiausias šios temos 
įkūnytojas. Mirtis slepiasi beveik 
kiekviename kūrinyje, tūno giliai 
po ironija ir mojuoja ginklais pa-
čiame paviršiuje – apsivilkusi pa-
grabine menininko močiutės suknele 
(„Suknelė feministei namų ruošos 
darbams“, 1992–2016), ji ramstosi 
katalikiškais kryžiais, tūno po su-
artais arimais. Tik Šapoka paveiksle 

„Svečiuose pas K. Šapoką“ (2016) 
sveiksta, kaip teigia menininkas. 
Znamierovskio kūryboje čia pat 
ištryškusi spalvingiausiais vaizdais 
nuolat miršta pati materija („Mate-
rijos triumfas“, 2015). 

4. Nacionalizmo kritika. Dar 
viena visai nedažnai mūsų lietu-
viškame meno lauke pasitaikanti 
tema, čia Znamierovskiui tam 
tikra prasme antrinti galėtų ne-
bent rašytojo Andriaus Jakučiūno 
tekstai-utopijos. „Maironis-Jano-
nis“ (2013), kiti klasikų veikalai, 
taip ir vaizduojami sunkių nepa-
trauklių knygų pavidalu, tautinės 
juostos ir suraikyta juoda duona, 
elementorius ir begalė ginklų at-
rodo jau ne kaip ironija, bet mūsų 
pačių rankomis sukurta bedvasė 
šovinistinė distopija („Nauji ryto-
jai“, 2014). Čia nuolat pasirodanti 
švietimo, kaip priemonės nuo ma-
žumės formuoti buką minią, šmė-
kla mūsų žvilgsnį kreipia vėl atgal į 
kūdikystės, motinystės temas. 

5. Taigi, distopija. Vaikiškas čiulp-
tukas (soskė), įspraustas Karlo Marxo 

„Kapitalo“ puslapiuose („Kovo 9-oji“, 
2013), kitas – pakabintas ant kas-
teto-durtuvo („Abstrakčiai dekora-
tyvi kompozicija su kvadratu“, 2015), 
asocijacijų grandine prikabinti prie 
Marijos Teresės Rožanskaitės Ma-
donos, laikančios automatą („Lietu-
vos partizanė Sofija Butėnaitė (Ra-
munė)“, 2004). Galima sakyti, kad 
Znamierovskio fotorealistinė tapy-
sena, spalvinė gama remiasi į šios 
menininkės kūrybą tarsi pratęsiant 
tiek jos raiškos, tiek tam tikrą turi-
nio tradiciją. Kūdikiai-lėlės, žiūrin-
tys į sieną, gali būti tikru distopijos 
pavyzdžiu, tačiau taip pat neleidžia 
užmiršti Rožanskaitės „Laidotuvių“ 
(1981) ir „Gimimo“ (1983) ar insta-
liacijos Užsienio reikalų ministe-
rijoje Berlyne „Lėlės stebėtojos“ 
(2000). Ir štai vėl ta pati mirties 
tema, kyščiojanti savo amžiną tiesą, 
nors šįkart jau ne iš Znamierovskio, 
o iš lietuviško modernizmo klasikės, 
nepriklausomybės laikais sugebė-
jusios lengvai žaisti ir postmoder-
nizmo žaidimus arba tiesiog kūru-
sios aktualų meną, diptiko.

6. Taip, ji nėra tas modernizmo 
simbolis, kurį nuolat vartoja, juo re-
miasi, dievina, studijuoja, nekenčia 
ir savo kūryboje išjuokia Znamie-
rovskis, visai kaip ir moterį. Me-
nininko vėliava – suprematizmas. 
Kaip ir viskas – pateikiama karin-
gai, tačiau taip pat ir abejingai, lyg 
bravūriškai netikint, bet ginant ra-
dikalias vertybes tik todėl, kad jos 
keistos. Šiaip sau. Gal prie moder-
nizmo linijos turėčiau pridėti dar 
vieną pastabą – Znamierovskio pa-
veiksluose erdvės problema spren-
džiama taip pat savaip – ji yra, tik 
visai nedidelė, viskas lyg sutalpinta 
mažose itin negiliose dėžutėse. Jo-
kių tolumų, žvilgsnis beveik iš karto 
atsiremia į galinę sieną, išskyrus gal 

vieną diptiko „Nenumaldomas siau-
tulys“ (2010) dalį su nutapytais niū-
riais suartais laukais. Šiek tiek gel-
mės supa ir Radžvilo portretą, bet 
tikrai jis puikiai telpa savo tamsos 
dėžutėje. Mažyčiai scenografijos ma-
ketai, pertapyti menininko, štai kaip 
man atrodo jo paveikslai. 

Pokalbyje Znamierovskis katego-
riškai neigė konstruojąs savo paveiks-
lus, tačiau vis dėlto šie pačių skirtin-
giausių personažų, dalių, geometrinių 
formų rinkiniai mažytėje paveikslo 
scenoje ryžtingai atlieka pasirink-
tus vaidmenis. Netgi galėčiau teigti, 
kad tai yra asambliažai, tik pertapyti 
Gintaro Znamierovskio. Tačiau vėlgi, 
kaip teigia pats menininkas, tai, ką 
mes pirmiausia matome kūrinyje, 
yra tik interfeisas, skirtas pagauti 
žiūrovą ir po to jau jį nepastebimai 
veikti taip, kaip numatyta autoriaus. 
Ką gi, mano nuomone, pačiupę savo 
ekstravagantiška išore toliau veikia 
šio menininko kūriniai?

7. Materijos triumfas. Pagyvenusi 
su socialinės bei kitokios kritikos 
prisodrintais, aktyviais ir aštria-
dančiais, aštriaspalviais paveikslais 
(taip pat rūbų modeliavimo, foto-
grafijos, keramikos ir instaliacijos 
kūriniais) drįstu teigti, kad Znamie-
rovskis yra nuobodulio menininkas. 
Ne nuobodulio estetikos, taip na-
grinėtos Agnės Narušytės, bet to jos 
minimo egzistencinio nuobodulio, 
besislepiančio po beveik macho iš-
ore. Šio pasaulio materijos triumfą 
autorius rodo kaip visiškai nykų, 
apgailėtinos yra ir mūsų pastan-
gos bei aistros, idėjos, kuriomis ti-
kime – tuščiavidurės, beprasmės. 
Ir tik galima nujausti, kad meni-
ninkas turi omenyje kažkur ten, už 
viso ko paslėptas kitas vertybes. Tik 
nujausti, nes paveiksluose to nėra. 
Gimimas, augimas, mirtis – štai 
tie dalykai, mus įkalinantys ma-
žose dėžutėse be jokio gylio. Čia 
net nėra laiko – gimimas ir mirtis 
menininkui tėra konstantos, o ne 
procesai. Be abejo, begalinio nuo-
bodulio pasaulyje negali būti jokių 
procesų. Amžinoji nebūtis.

Kyla dideliausia pagunda prieš-
tarauti tokiai nuostatai, tačiau, ačiū 
Dievui, mane riboja straipsnio for-
matas, išgelbėdamas nuo ginčų 
apie pasaulio sandarą. Kada nors 
kitą kartą, Gintarai, sakau. O dabar 
svarbu paminėti, kad paroda turi ir 
du ryškius svečius – Kęstutį Šapoką, 
šokantį ir šokantį monitoriuje („Šo-
kis pagal Alfonso Andriuškevičiaus 
straipsnį „Dailės kritika keičia funk-
cijas“, 2008) bei Donatą Srogį, kurio 
dvi nedidelės geometrinių linijų sche-
mutės („Grafika“, 1990) jau iš tiesų 
taiko į puikiąją nuobodulio estetiką. 

Paroda veikia iki birželio 23 d.
Aistės Kisarauskaitės namų galerija 

„Trivium“ (Vilkpėdės g. 7–105, Vilnius)
Aplankyti galima iš anksto susitarus
tel. +370 693 58318

Gintaro Znamierovskio parodos „Introspektyva 2“ vaizdas. 2016 m.
Autor iaus  n uotr .
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D a i l ė

4 ir 4
Grupinė paroda „8“ (AV17) galerijoje

Eglė Juocevičiūtė

Į parodą neambicingu, užtat ne-
pretenzingu pavadinimu „8“ pir-
miausia ėjau dėl gerai pažįstamos 
Marijos Šnipaitės, taip pat dėl šiek 
tiek pažįstamo Jono Aničo. Kitos 
pavardės nesakė nieko, bet pirmo-
sios dvi žadėjo asmenine ir kolek-
tyvine atmintimi penėtus objektų ir 
vaizdų rebusus. Pasirodė, jog tai dar 
VDA studijuojančių ir neseniai bai-
gusių skulptorių ir fotografų paroda, 
kuruota „iš apačios“ – Jono Aničo, 
vietinio (AV17) galerijoje. Galerija 
nuosekliai, nors gal ne iki galo są-
moningai kuria savo, kaip vis dar 
sugebančios nustebinti hibridinės 
erdvės, reputaciją. Juvelyrikos 
galerija turistinėje gatvėje, į ku-
rią įėjęs ir pasakęs slaptažodį „aš 
į parodą“ galėsi apeiti vokiečių 
turistus ir tau bus atvertos gali-
nės durys, o pro jas pateksi į dvi 
šiuolaikiniam (objekto) menui skir-
tas salytes ir panirsi į senamiesčio 
mūro suteikiamą atsiribojimą.

Asmeninio ir kolektyvinio san-
tykis, viliojantis ateiti pasižiūrėti 
Šnipaitės ir Aničo kūrinių, pasi-
rodė būsiantis gija, jungiančia tarsi 
nelabai siektus jungti kūrinius. Tik 
šįkart šiame santykyje išryškėjo as-
meninio išsilaisvinimo iš kolekty-
vui suturėti sukurtos kontrolės sis-
temų aspektas. Sauliaus Petrošiaus 
videodarbe „Personal“ (2010) nuo-
gas atletiškas vaikinas suka gimnas-
tika praturtintus ratus ant riedlentės 
Kalnų parko estradoje, kuri išpai-
šyta ženklais, skirtais padėti dainų 
ir šokių kolektyvų atlikėjams nepa-
siklysti ir nesugriauti pasirodymo 
kompozicijos. 2011 m. Jurgita Žvin-
klytė toje pačioje estradoje vykdė 
vyksmų ciklą pavadinimu „Minklė: 
kur žemės vidurys? Atsakymas: kur 
pats stovi“, kūnu matuodama atstu-
mus tarp keistųjų, „ateiviams pa-
liktų“ ženklų, tarsi siekdama įrodyti 
sąmokslinę aukso pjūvio teoriją 
(tarpai tarp ženklų atitiko įvairius 
jos kūno dalių ilgius). Kūno talpi-
nimas į numatytus rėmus Jurgitos 
atveju atrodė analitiškas, bet susi-
taikantis, o žiūrėdama Petrošiaus 

videodarbą laukiau, kol jis išsiverš 
iš nužymėtų ribų. Ribų klausimas 
tapo atskaitos tašku, kuriuo ver-
tinau kitus parodoje matytus kū-
rinius. (Artūro Liamzino siaubo 
filmų scenų vonios kambaryje kli-
šes ironizuojantis videodarbas pro 
akis nepraslydo, tačiau liko neaišku, 
kodėl jie su Petrošiaus kūriniu buvo 
sudėti į vieną televizorių ir beveik 
neatskirti, paliekant žiūrovą abejoti, 
gal tai „Personal“ dalis.) 

Nerijaus Junevičiaus „Miesto 
įvaizdžio“ (2015–2016) fotografi-
jose užfiksuota urbanistinėje er-
dvėje pasiklydusių medžių vie-
natvė. Fotografijos sufleravo, jog 
nedaugeliui, kurie tokius vienišius 
pastebi, jie sukuria asmeninio laiko 

ir asmeninės erdvės oazes miesto 
betono dykynėje. Mato Janušonio 

„Pulse“ (2015) apskritas „motorinis“ 
veidrodis, tai nutolinantis, tai pri-
artinantis atspindimą vaizdą (ką 
gerai suvoki tik žiūrėdamas į vei-
drodžio ribų platinamą ir siauri-
namą atspindį), apskritimu aplink 
žiūrovą apibrėžia jo asmeninę erdvę, 
bet priverčia suabejoti jos ribų api-
brėžtumu. Dovo Vyšniausko „Po 
stalu“ (2015) – įsitempęs gipsinis 
kiškis, paslėptas po stalu, dengtu 
oranžine staltiese, tariamai žvel-
giantis pro ta pačia oranžine, bet 
šįsyk užuolaida, uždengtą langą. 
Deja, kiškio slėpynės nesėkmin-
gos ir, tarsi prasikirtusios pro stalo 
plokštumą, išdavikiškai kyšo baltos 

jo ausys, švytinčios oranžiniame 
fone. Šįkart peržengtos asmeninės 
slėptuvės ribos. Tik prieš pat išei-
nant iš šios salės pastebėta kiek pa-
kelta užuolaida privertė suabejoti, 
ar būdama (AV17) galerijoje ir ma-
nydama, jog esu saugiai pasislėpusi, 
nebuvau iškišusi savo ausų.

Giliau paslėpta antroji paro-
dos dalis rūsyje – Marijos Šnipai-
tės „Budėtojas“ (2014–2016), Jono 
Aničo „Be pavadinimo“ (2015) ir 
Sauliaus Petrošiaus bei Pauliaus 
Aničo fotografijos. Instaliacijoje 
„Budėtojas“ mus pasitinka Vyš-
niausko zuikio mielumą prime-
nančios, šįkart ant gražios, sausos 
malkos klusniai sudėtos letenėlės, 
pasak Marijos, nuobodžiaujančios 
architektūrinėje erdvėje. Architek-
tūra sukuriama netikėtai, papras-
tai ir tuo genialiai – instaliacijoje 
atsiranda bent jau man seniai ma-
tyta stiklo blokelių sienelė, mėgta 
sovietinio modernizmo viešųjų er-
dvių interjeruose (o man asmeniš-
kai sugadinta pradinės mokyklos 
ir poliklinikos tualetų). Sienelė, 
iš nugaros apšviesta LED lempa, 
tamsiame rūsyje sukuria patikimo 
ir nekintančio elektroninio laužo 
įspūdį, pastiprinamą šalia stovin-
čios žvakės nuo uodų. De Chirico 
paveikslų „laukiančią“ erdvę Marija 
ironizuoja, perfiltruoja per vaikys-
tės, prabėgusios 10-ajame dešim-
tmetyje, prisiminimus ir aktuali-
zuoja kontraversijas kuriančiomis 
lietuviško vėlyvojo modernizmo 
medžiagomis (stiklo blokeliai vs. 
malka, stiklo blokeliai vs. letenėlės 
iš vertingo metalo, LED lempa vs. 
nedeganti žvakė nuo uodų). 

Aničo „Be pavadinimo“, susi-
dedantis iš fotografijos ir dviejų 
objektų, pasakoja istoriją apie lie-
tuviškoje skulptūroje kitas mažai 

apdainuotas medžiagas – van-
denį ir sidabrą. „Aukštai iškilusios“ 
kiaulės statulėlė iš sidabro, sidabro 
plokštelė, „archetipinis“ geriamo 
vandens fontanėlis tęsia Aničo pa-
mėgtą žaidimą tarp rastų medžiagų 
bei objektų ir sunkiai perskaitomų 
vizualinių manipuliacijų jais. Tik 
autoriaus paruoštas aprašymas 
paaiškina, kad turime galvoti apie 
sidabro karštligę, apie viltis, susi-
jusias su sidabro ieškojimu upėse – 
stebuklingai išsiveržti iš Marijos lau-
kimo erdvės ir užkopti aukštai kaip 
ta kiaulė. 

Likusi parodos dalis – fotogra-
finė: Petrošiaus fotografijoje ma-
tome tiesiogiai iliustruotas pirmoje 
parodos dalyje keltas mintis apie ri-
bas – „Tvora tvoroje“ (2012), o Pau-
liaus Aničo „Kiaušinių širdies lašų“ 
(2016) rastų vintažinių ir veikiausiai 
paties darytų fotografijų kompozi-
cija pasirodė be aiškios struktūros, 
bet lengvai pritemptina prie minties 
apie žmones ir skirtingas – asme-
niniam ir kolektyviniam buvimui – 
skirtas erdves.

Senamadiška parodos kūrinius 
skirtyti pagal medijas, vis dėlto po 
parodos neapleido mintis, jog foto-
grafijos ir videodarbai šiuo atveju 
tarnavo kaip ryškios, bet gana vie-
naplanės iliustracijos, galvojimą 
apie instaliacijas nukreipiančios 
iliustratyvaus (ir nelabai produk-
tyvaus) aiškinimo keliu. Belieka 
tikėtis, kad šių jaunųjų bendradar-
biavimas išaugs į produktyvesnį ir 
ne tokį savieigai paliktą rezultatą, 
arba kad instaliacijas dar pamatysiu 
kitame kontekste.

Paroda veikė gegužės 11 – birželio 5 d. 
(AV17) galerijoje.

„ArtVilnius ’16“ mugėje 
pasaulinio garso meni-
ninkų skulptūros

Birželio 9–12 d. Vilniaus „Litexpo“ 
parodų rūmuose (Laisvės pr. 5) 
vyksta meno mugė „ArtVilnius ’16“. 
Šiemet „Lewben Art Foundation“ 
vėl bendradarbiauja su mugės or-
ganizatoriais ir pristato projektą 

„Formuojant idėjas: skulptūros“. 
Ekspozicijoje pristatomi devynių 

šiuolaikinių užsienio menininkų 
darbai. Tarp jų – Hansas Op de 

Anonsai Beeckas (g. 1969, Belgija), Jake’as 
ir Dinosas Chapmanai (g. 1966 ir 
1962, D. Britanija), Michaelas De-
anas (g. 1977, D. Britanija), Marcelis 
Dzama (g. 1974, Kanada, JAV), Ken-
dellas Geersas (g. 1968, Pietų Afrika, 
Belgija), Petritas Halilajas (g. 1986, 
Kosovas, Vokietija), Thomas Hou-
seago (g. 1972, D. Britanija, JAV), 
Bertrand’as Lavier (g. 1949, Pran-
cūzija), Mandla Reuteris (g. 1974, 
Pietų Afrika, Vokietija). 

Šie menininkai buvo pristatyti 
tokiose institucijose kaip MOMA-
PS1 Niujorke, šiuolaikinio meno 
centras „Palais de Tokyo“ Pary-
žiuje, „Serpentine Sackler“ galerija 

Londone, Šiuolaikinio meno mu-
ziejus Monrealyje, Pinchuko meno 
centras Kijeve, „Tate Britain“ mu-
ziejus Londone, Georges’o Pompi-
dou centras Paryžiuje, taip pat – pa-
saulinėse parodose „Documenta“, 

„The Carnegie International“, Vene-
cijos, Berlyno, Havanos, Stambulo, 
Gvangdžu, Taipėjaus, Liono bie-
nalėse. Dalies menininkų kūriniai 
saugomi Šiuolaikinio meno mu-
ziejuje Los Andžele, Šiuolaikinio 
meno muziejuje ir Guggenheimo 
muziejuje Niujorke, galerijoje „Tate 
Modern“ Londone.

Du didieji skulptūros meis-
trai savo požiūrį į skulptūras ir jų 

kūrimą apibūdino labai papras-
tai. Auguste’as Rodinas, vienas žy-
miausių figūratyviosios skulptūros 
kūrėjų, sakydavo: „Išsirenku mar-
muro bloką ir nukertu nuo jo viską, 
ko nereikia.“ O vienas didžiausių 
abstrakčiosios skulptūros atstovų 
Henry Moore’as teigė, kad: „Skulp-
torius yra žmogus, kuris domisi 
daiktų forma, kaip poetas domisi 
žodžiais, o muzikantas – garsais.“ 
Pasak ekspozicijos kuratorės Fran-
cescos Ferrarini, pastarąjį šimtą 
metų skulptoriai eksperimentavo 
su įvairiomis medžiagomis ir idė-
jomis, kartais derindami abstrak-
tumą ir figūratyvumą ar išeidami 

už medžiagos ribų ir perkeldami 
skulptūriškumą į sceną. Todėl ši 
ekspozicija siūlo žiūrovams kelionę 
per įvairias šiuolaikinės skulptūros 
formas, tarp jų – ir H. Op de Beecko 
videoprojekciją „Režisuojant tylą 
(2)“. Joje menininkas susikoncen-
truoja į procesą, kurio metu idėjos 
tampa skulptūromis.

Ekspozicija veiks: birželio 10 d., 
penktadienį, ir birželio 11 d., šeš-
tadienį, – 11.30–20.00 val., birželio 
12 d., sekmadienį, – 11.30–18.00 val.

Daugiau informacijos: 
www.lewbenart.com; 
www.artvilnius.com

Marija Šnipaitė, „Budėtojas“, fragmentas. 2014–2016 m.

A . Naru šyt ė s  nu ot ra u ko sDovas Vyšniauskas, „Po stalu“. 2015 m.
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K i n a s

Kaip netapti algoritmo klaida
Nauji filmai – „Pinigų monstras“

Birželio 16 d. Valdovų rūmų kieme 
prasidės naujas „Kino po žvaigždė-
mis“ sezonas. Jį atidarys amerikie-
čių kino klasiko Williamo Wyle-
rio (1902–1981) komedija „Romos 
atostogos“ („Roman Holiday“, 
1953). Pats režisierius yra pavadi-
nęs filmą „pasaka šiuolaikine tema“. 
Filmas buvo kuriamas niūriais Ho-
livudui laikais, kai vis dar siautėjo 
komunistų „Sapnų fabrike“ ieškojęs 
senatorius McCarthy’s. Todėl „Ro-
mos atostogų“ scenarijaus autorius 
Daltonas Trumbo buvo priverstas 
slėptis po pseudonimu, nes dirbti 
Holivude jam buvo uždrausta.

Scenarijus rėmėsi amerikie-
čių žiūrovų pamėgtu siužetu apie 
tai, kaip princesė įsimyli paprastą 
žmogų. Kažkokios Ruritanijos prin-
cesė, viešėdama su oficialiu vizitu 
Romoje, įsimyli amerikiečių žur-
nalistą. Ana (tai pirmasis svarbus 
Audrey Hepburn vaidmuo) nuobo-
džiauja per priėmimus, iškilmingas 
ceremonijas, kur jai tenka kartoti 
atmintinai išmoktas formules, ji 
svajoja pasijusti laisva nuo dvaro 
etiketo. Princesė sumano naktį 
pabėgti į miestą iš pasiuntinybės, 
kurioje apsistojo. Ji nežino, kad gy-
dytojas jau davė migdomųjų, todėl 
amžinajame mieste iškart prasideda 

nuotykiai. Mieguistą Aną namo 
parsiveža žurnalistas Džo Bredlis 
(Gregory Peck). Iš pradžių jis ne-
žino, kas yra netikėta viešnia. Bet 
sužinojęs nusprendžia parašyti sen-
sacingą reportažą apie tai, ką veikė 
princesė, kurios tarnai dingimą 
oficialiai pavadino liga. Anos atos-
togos truks vieną dieną, bet joms 
pasibaigus iškils pasirinkimo tarp 
pareigos ir meilės problema.

Siužetas atpažįstamas, tačiau Wy-
leris ir Trumbo pasirinko netikėtą 
pabaigą, todėl ir filmas daug gi-
lesnis nei gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio. Neatsitiktinai režisieriaus 
draugas Erichas von Stroheimas 

„Romos atostogas“ statė šalia jam 
labiausiai patikusių naujų filmų – 
Federico Fellini „Kelio“, Jeano Coc-
teau „Orfėjaus“, Elios Kazano „Į Ry-
tus nuo Edeno“.

Iš pradžių filmą apie pabėgusią 
princesę ir jos atsitiktinį pažįstamą 
norėjo kurti Frankas Capra, su ku-
rio „Tai atsitiko vieną naktį“ („It 
Happened One Night“, 1934) sieja-
mas romantinės komedijos atsira-
dimas. Šiame Capros filme atsitikti-
nai susitinka pabėgusi milijonieriaus 
duktė ir bedarbis žurnalistas. Capra 
norėjo, kad jo „karališkajame perdir-
binyje“ vaidintų Elizabeth Taylor ir 

Cary Grantas, bet jo studija bankru-
tavo ir visas turtas kartu su scena-
rijais atiteko „Paramount Pictures“. 
Pastaroji studija iškėlė griežtas fi-
nansines sąlygas, todėl apie žvaigž-
des, brangią spalvotą kino juostą 
negalėjo būti ir kalbos. Capra atsi-
sakė kurti filmą. Sklido gandai, esą 
atsisakymą lėmė ir tai, kad jis su-
žinojo, kas yra tikrasis scenaristas, 
ir nenorėjo turėti nieko bendra su 

„komunistu“ Trumbo.
Audrey Hepburn buvo atrinkta 

kino bandymuose Londone. Iki tol 
ji buvo suvaidinusi kelis menkus 
vaidmenis televizijoje ir kine. Kino 
legenda sako, kad Wyleris paprašė 
operatoriaus neišjungti kameros po 
to, kai nuskambės komanda: „Nu-
filmuota!“ Hepburn atsipalaidavo 
ir ėmė elgtis natūraliai. Būtent šie 
kadrai ir įtikino režisierių pakviesti 
ją vaidinti filme.

Iš Vokietijos kilęs Wyleris sutiko 
kurti filmą su sąlyga, kad jis bus fil-
muojamas Romoje, natūroje, o ne 
studijos dekoracijose. Taip „Romos 
atostogos“ tapo pirmuoju Holivudo 
filmu, kuris visas nufilmuotas Euro-
poje. Kai Džo Bredlis turi nurodyti 
taksistui adresą, kur vežti miegan-
čią merginą, jis pasako savo namų: 
via Margutta, 51. „Romos atostogos“ 

šią gatvę susiejo su kinu – 6-ajame 
dešimtmetyje joje apsigyveno Fe-
derico Fellini ir Giulietta Masina, 
netrukus ten pradėjo kurtis daili-
ninkai, menininkai. 

Filmavimas prasidėjo 1952-ųjų 
vasarą, o kai 1953 m. pavasarį vyko 
montažas ir įgarsinimas, D. Brita-
nijoje ėmė sklisti gandai apie prin-
cesės Margaret (Elžbietos II sesers) 
romaną su daug už ją vyresniu, 
išsiskyrusiu karo lakūnu Peteriu 
Wooldridge’u Townsendu. Skan-
dalas tapo puikia „Romos atostogų“ 
reklama, nors spaudos praneši-
muose studija nuolat pabrėždavo, 
kad filmas neturi nieko bendra su 
tikrais įvykiais. 

Filmo pavadinimas siejamas su 
George’o Byrono poema „Čaild-
Haroldas“ (1818), kurioje yra eilutė 
apie gladiatorių, nužudytą Romai 
palinksminti („Butcher’d to make 

a Roman holiday!“). Šis posakis 
tapo britų ir amerikiečių idioma dar 
XIX amžiuje ir reiškė pasitenkinimą 
matant, kaip kenčia kitas žmogus. 
Tad pavadinimo vertimas („Ro-
mos atostogos“ pirmąkart Lietu-
voje buvo rodytos 7-ojo dešimtmečio 
pradžioje, prieš tai sovietų cenzūra 
sutrumpino filmą 5 minutėmis) ne-
atskleidžia jo paslėptos prasmės.

Filmo premjera įvyko 1953 metais. 
Jis sulaukė trijų „Oskarų“ (už scena-
rijų, kostiumus ir Audrey Hepburn 
už geriausią moters vaidmenį), di-
džiulio pasisekimo visame pasau-
lyje, bet pirmiausia tapo kultiniu 
Japonijoje, kur kelios šios šalies 
moterų kartos mokėsi būti laisvos 
būtent iš „Romos atostogų“ herojės. 
Japonijoje 2012 m. buvo sukurtas ir 
vienas iš gausių filmo perdirbinių.

Parengė K. R.

Živilė Pipinytė

Nesitikėjau, kad žodis „liberalas“ 
Lietuvoje taps beveik keiksmažo-
džiu, nes primityvūs liberalizmo 
apaštalai ir ekologiškais produktais 
prekiaujančios apaštalės savo idėjas 
pas mus skelbia net katalikiškuose 
leidiniuose. „Korumpuotas libera-
las“ jau skamba gana įprastai, bet 
lietuvių žiniasklaida ir toliau šlo-
vina verslininkus bei bankinin-
kus. Todėl gaila, bet kritiškas Jodie 
Foster filmas „Pinigų monstras“ 
(„Money Monster“, JAV, 2016) pas 
mus pasmerktas likti tik ironišku, 
sklandžiai parašytu, nufilmuotu ir 
sumontuotu trileriu. Diskusijų jis 
nesukels, nors tikrai teikia peno 
pasvarstymams.

Foster taikiniu pasirinko plačius 
visuomenės sluoksnius kvailinančią 
televiziją ir tuo pačiu užsiimančius 
Volstryto finansininkus. Pagrindi-
nis filmo personažas Li Geitsas 
(George Clooney) yra televizijos 
žvaigždė – biržai skirto televizi-
jos šou „Pinigų monstras“ vedėjas. 
Laidoje jis gali plepėti be perstojo, 
šokti kartu su šokėjomis, svaidytis 
juokingomis replikomis ir nurodyti 

žiūrovams, kokias akcijas reikėtų 
įsigyti. Kita filmo herojė – laidos 
režisierė Patė (Julia Roberts) – net 
neapsimeta, kad laida turi ką nors 
bendra su žurnalistika. Ji ruošiasi 
išeiti iš darbo. Filme rodoma jos 
darbo diena, matyt, bus paskutinė. 
Bet tai ypatinga diena.

Li negali susisiekti su lėktuvu 
skrendančiu finansininku Voltu 
(Dominic West). Jo akcininkai per 
sekundę tapo beturčiais, nes esą 

„užlūžo“ kompiuteris. 800 mili-
jonų staiga dingo ir galima kaltinti 

nebent programuotoją. Tai oficiali 
versija, kurios laikosi Volto spaudos 
atstovė Dajana (Caitriona Balfe). 
Tačiau jai neteks tos versijos išdės-
tyti Li laidoje. Tiesioginiame eteryje 
jis taps viską praradusio ginkluoto 
Kailo (Jack O’Connell) įkaitu, mat 
60 tūkstančių mirusios motinos 
dolerių buvo tarp tų dingusių 800 
milijonų. Kailas nori sužinoti tiesą. 

Tai tradicinis, kompleksų slegia-
mas amerikiečių filmų tiesos ieško-
tojas. Gal todėl policijos pakviestas 
derybininkas neabejoja savo sėkme. 

Tačiau televizija daro stebuklus, to-
dėl Kailas trumpam taps gatvėse ir 
baruose prie televizorių susirin-
kusios minios didvyriu. Vis dėlto 
Foster neturi iliuzijų, kad kažkam 
svarbūs Kailo žodžiai apie tai, kaip 
sunku išgyventi paprastam žmo-
gui. Tie, kurie dar prieš akimirką 
juo žavėjosi, išjungs televizorių iš-
kart, kai pasibaigs laida, ir grįš prie 
nutraukto žaidimo.

Filmo pabaigoje visa tiesa paaiš-
kės ir ne be gražiosios Dajanos pa-
galbos. Voltas bus demaskuotas ir 
išjuoktas interneto minios. Tačiau 
laimingos pabaigos nesitikėkite. 
Foster supranta, kad tiesa nieko ne-
keičia. Volstryto turtuoliai ir toliau 
siūlys būdus praturtėti, televizijos ir 
toliau juos reklamuos, o jų naivūs 
žiūrovai ir toliau kraus turtus ne sau. 

Bet iki šios nelinksmos išvados 
„Pinigų monstro“ siužetas pasisuks 
netikėtai tikrai ne vieną kartą. Atro-
dytų, situacijos jau ne kartą matytos, 
tačiau net kai įsitikini, kad viskas 
klostosi taip, kaip spėjai, Foster ir 
patyrę scenaristai Alanas DiFiore, 
Jimas Kaoufas, Jamie Lindenas su-
geba nustebinti. Pavyzdžiui, kai Li iš 
tikrųjų atsiskleidžia kaip niekingas 
egoistas, tikintis savo žvaigždiška 

galia, jį pamoko ta pati žiūrovų au-
ditorija, savo įtaiga kuriai jis nea-
bejojo. Kita vertus, Li personažas 
filme keičiasi taip pavyzdingai, lyg 
būtų vadovėlio pradedantiesiems 
scenaristams iliustracija, tad kartais 
suabejoji net Clooney’io, kuriam 
puikiai sekasi ironiškos ir lyriškos 
scenos, aktoriniais sugebėjimais. 
Nors reikia pripažinti, kad Fos-
ter myli savo aktorius ir kiekvie-
nam, net vaidinančiam antrojo 
plano personažą, suteikia progą 
atsiskleisti.

„Pinigų monstras“ – ne politinis 
filmas. Tai filmas žiūrovams, kurie 
ateina į kiną prasiblaškyti, pasijau-
dinti, paspoksoti į mėgstamus akto-
rius. Foster ne kartą pabrėžia, kad 
gyvename globaliais laikais – filmo 
personažų likimus tiesioginiame 
eteryje seka visas pasaulis, bet „Pi-
nigų monstras“ nesiūlo eiti į gatves, 
šturmuoti televizijų ar Volstrytų. Jis 
tik sako, kad reikia nepasiduoti pi-
niguočiams ir kitokiems gundyto-
jams, kad geriausia tenkintis tuo, 
ką turi. Kai reklamos kiekviename 
žingsnyje siūlo turėti viską, nes esi 
to vertas, tai gali nuskambėti net 
revoliucingai.

Pasaka šiuolaikine tema
Prasideda „Kinas po žvaigždėmis“

„Pinigų monstras“

„Romos atostogos“
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Anonsai

Susipynusios istorijos
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Aną savaitę taip ir neparašiau, kad 
LNK sekmadieniais rodo naują 
britų serialą „Karas ir taika“ pa-
gal Levo Tolstojaus romaną. Bri-
tai serialą išliaupsino, bet ar verta 
jam skirti šešis sekmadienio vaka-
rus, nes sudėjus visas begalines rekla-
mas reiktų praleisti prie televizo-
riaus nuo 20.35 iki pat 22 valandos? 
Pasižiūrėjau ir nepajutau susierzi-
nimo, kuris ištinka, kai Holivudo 
filmuose rusų aristokratai šaukš-
tais valgo ikrus, dėvi, švelniai ta-
riant, keistus kostiumus ir kaž-
kodėl primena Vladimirą Leniną. 
Nors pirmoje serijoje Tolstojaus 
apmąstymų neišgirdau (skaičiu-
siam romaną bene keturis kartus, 
jie man išlieka svarbiausi), praban-
gos ir bučinių buvo aiškiai pernelyg 
daug, kai kurie kostiumai net iš kito 
laiko, bet pasižiūrėti verta. Serialas 
akivaizdžiai skirtas jauniems žiū-
rovams. Net pradėjau svajoti, kad 
kai kurie iš jų gal perskaitys ro-
maną. Juk po to, kai BBC radijas 
perskaitė Vasilijaus Grosmano ro-
maną „Gyvenimas ir likimas“, britai 
puolė ieškoti rašytojo knygų. Kitas 
klausimas, ar bėgs lietuviai ieškoti 
Tolstojaus, ar tik žavėsis Vilniaus 
vaizdais ir lietuviška masuote. Ta-
čiau už lietuvišką įgarsinimą LNK 
tikrai galima pagirti.

Naujasis „Karas ir taika“, žinoma, 
skirtas ne tik jauniems, bet ir šiuo-
laikiniams žiūrovams, kurie skuba. 
Aš dar galiu prisiminti laikus, kai į 
kino teatrus rinkdavosi neskuban-
tys žmonės. Prisimenu Holivude 
pagamintos Kingo Vidoro ekra-
nizacijos nuotrupas, todėl Nataša 
Rostova man asocijuojasi su Au-
drey Hepburn. Iš keturių, taip pat 
kine pamatytų Sergejaus Bondar-
čiuko „Karo ir taikos“ serijų atmin-
tin įstrigo milžiniškos batalinės 

scenos (tada nebuvo kompiuterių 
ir dešimtys tūkstančių karių ekrane – 
tikri), Viačeslavo Tichonovo su-
vaidintas Andrejus Bolkonskis ir 
jausminga Viačeslavo Ovčinnikovo 
pirmojo Natašos Rostovos baliaus 
valso melodija. Bondarčiukas kūrė 
atsaką Holivudui ir Vidorui, bet 
brangi jo ekranizacija pritrenkė ir 
amerikiečius, atidavusius filmui 

„Oskarą“.
BBC dalį šešių serijų „Karos ir 

taikos“ filmavo Lietuvoje ir Rusijoje – 
Peterburge, Novgorode, Gatčinoje, 
nors kompiuteriu taip pat padirbėta 
sočiai. Tačiau ir keturiasdešimties 
neturinčio Tomo Harperio „Karas 
ir taika“ pirmiausia nustebino jau-
nais veikėjais. Kai praeina pirmoji 
nuostaba, supranti, kad Tolstojaus 
herojai ir buvo tokie, tik vėliau prie 
jų prilipo populiarių vyresnių ak-
torių veidai. Jau pirmoje serijoje 
įsimena Paulo Dano Pjeras Bezu-
chovas. Jei taip ir toliau, bus ga-
lima pasakyti, kad šiam Tolstojaus 
personažui tikrai pasisekė. Natašai 
Rostovai – nelabai. Ją vaidina Lily 
James, kurią žiūrovai jau gali su-
tapatinti su naujausia Disney’aus 
studijos Pelene ir viena „Daun-
tono abatijos“ herojų. Užtat senus 

rusų aristokratus puikiai suvaidino 
Stephenas Rea, Jimas Broadbentas 
ir Greta Scacchi. 

Istorinių dramų mėgėjams TV3 
(13 d. 22.30) primins Anthony 
Minghellos filmą „Šaltasis kal-
nas“ (2003). Tai pasakojimas apie 
du įsimylėjėlius (Nicole Kidman ir 
Jude’as Law), kuriuos išskiria pi-
lietinis karas. Filmas sukurtas pa-
gal Charleso Fraziero romaną. Ko 
gero, jis taip pat nebūtų atsiradęs 
be „Karo ir taikos“: Levas Tolstojus 
sukūrė romano formulę, kuria ra-
šytojai naudojasi iki šiol. Minghella 
filme polemizuoja su istorinio kino 
formulės „išradėju“ Davidu Warku 
Griffithu – jo filmas apie pilietinį 
karą „Tautos gimimas“ (1915) pra-
dėjo kino pasakojimą, kuris taip 
pat iki šiol nepasikeitė. Beje, Grif-
fithas pasakoti mokėsi iš Tolstojaus 
ir Charleso Dickenso.

Scenaristas ir režisierius Pau-
las Haggisas filmuose mėgsta su-
plakti kelias istorijas. Regis, jis vie-
nas pirmųjų po penkiasdešimties 
metų pertraukos sugrąžino į kiną 
Griffitho „Nepakantume“ (1916) 
panaudotą būdą simultaniškai pa-
sakoti iškart kelias istorijas. TV1 

„Snobo kinas“ (šįvakar, 10 d. 23.25) 

parodys filmą „Trečias žmogus“ 
(2013), kuriame Haggisas supynė 
tris istorijas, vykstančias skirtin-
guose megapoliuose. Liamas Ne-
esonas vaidina rašytoją, patiriantį 
kūrybos kančias prašmatniame 
viešbutyje. Filme kenčia beveik 
visi personažai, žinoma, kiekvienas 
savaip. Bet teisus Neesono herojus, 
kuris į savo romano leidėjo lūpas 
įdėjo tokius žodžius: „Tu stengiesi 
pateisinti savo gyvenimą atsitikti-
nai parinktų ir sugalvotų personažų 
kaina.“ Ko gero, tą patį galima pa-
sakyti ir režisieriui, bet snobams gal 
to ir reikia – 2,5 valandų gražiuose 
miestuose, interjeruose, su gra-
žiais ir garsiais aktoriais (Mila Ku-
nis, Adrienas Brody, Maria Bello...). 

Todėl gerbiu kūrėjus, kurie pasi-
rinko būti kino marginalais. Leos 
Caraxas yra sakęs, kad visi jo fil-
mai atsiranda iš gyvenimo baimės, 
baimės prarasti, bet ir iš vaikiškos 
vilties gimti iš naujo. LRT Kultūra 
ateinantį trečiadienį (15 d. 22.30) 
jau ne pirmą kartą rodys Caraxo 

„Šventuosius motorus“, bet jis iš 
tų filmų, kuriuose kiekvienąkart 
pamatau vis kažką nauja. Denis 
Lavant’as vaidina Oskarą (tikrasis 
režisieriaus vardas: Alexandre’as 

Oscaras Dupont’as), kuris per dieną 
Paryžiuje pakeičia kelias tapatybes – 
yra žudikas, mirštantis milijonie-
rius, elgeta, pabaisa, išlindęs iš Per 
Lašezo kapinių vidurių... „Šventieji 
motorai“ – ir priminimas apie kino 
galią, ir bandymas suprasti, kur ei-
name, bandydami persikūnyti į vi-
sus mums primestus vaidmenis, 
nes tik taip galime apsiginti nuo 
liūdesio ir mirties. Kartu tai lyg 
melancholiškas atsisveikinimas su 
pasauliu, mylimais žmonėmis (fil-
mas skirtas Katerinos Golubevos 
atminimui), o gal net ir su savimi, 
juk neatsitiktinai „Šventieji motorai“ 
prasideda scena kino teatre, kurioje 
suvaidino pats Caraxas. Iki šiol neži-
nau, ar filme kino teatras yra sapnas, 
ar jame Caraxas mato savo sapnus.

Reikėtų išversti Caraxo tekstus 
apie Šarūną Bartą ir Kateriną Golu-
bevą. Jie skamba lyg eilėraščiai. Vie-
nas skirtas „Trims dienoms“ ir „Ko-
ridoriui“, kurį LRT Kultūra rodys 
ketvirtadienį (16 d. 22.30.).Tekstas 
prasideda taip: „Šarūno Barto ki-
nas egzistavo visada, nuo tada, kai 
pasaulis yra pasaulis. Bet kur bu-
vome mes?“

Jūsų –
Jonas Ūbis

Istorinis kadras

Birželio 11 d. 22 val. Valdovų 
rūmų kieme įvyks 1936 m. su-
kurto lenkų klasikinio filmo 

„Barbora Radvilaitė“ („Barbara 
Radziwillówna“, rež. Józef Lejtes) 
seansas. Specialiai filmo, kuriame 
pagrindinį vaidmenį sukūrė lenkų 
tarpukario kino žvaigždė Jadwiga 
Smosarska, 80-mečiui naują garso 
takelį sukūrė Jievaras Jasinskis. 
Muziką gyvai atliks Jaunimo sim-
foninis orkestras, diriguojamas 
Ričardo Šumilos. Toks netradici-
nis dviejų meno šakų derinys kino, 
istorijos ir muzikos mėgėjams 
Valdovų rūmuose bus pristatytas 
įgyvendinant projektą „Istorinis 
kadras“. Projekto organizatorius – 
Nacionalinis muziejus Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės 

valdovų rūmai; partneriai – Len-
kijos institutas Vilniuje, LRT.

Filme rodoma tragiškai pasi-
baigusi Barboros Radvilaitės ir 
Žygimanto Augusto meilės isto-
rija. Ją režisavęs Józefas Lejtesas 
(1901–1983) buvo vienas svarbiau-
sių to dešimtmečio lenkų režisie-
rių. 1934-aisiais jis sukūrė istorinį 
filmą „Jaunas miškas“ („Młody 
las“), kuriame pasakojo apie mo-
kinių maištą prieš rusifikaciją. 
Lenkų istoriniai filmai 4-ajame 
dešimtmetyje ėmė vis labiau ar-
tėti prie kostiuminės melodramos 
formulės, kuri įsigalėjo Holivude. 
Tokia yra ir „Barbora Radvilaitė“ – 
spalvingas istorinis reginys, pasa-
kojantis apie legendinę meilę. Ta-
čiau Lejtesas į filmo meilės istoriją 
įpynė ir stiprios valstybės mitą, ku-
ris Lenkijoje buvo itin akcentuoja-
mas po maršalo Piłsudskio mirties 
1935 metais. Rodydamas konfliktą 
tarp Žygimanto Augusto (Witold 
Zacharewicz) ir bajorų, režisierius 

akivaizdžiai stoja karaliaus, o ne 
Seimo pusėn. Nepaisant istorinės 
tiesos, filme rodoma monarcho, 
kuris aistringa kalba įtikina savo 
teisumu, pergalė. 

Filmo premjera buvo pristatoma 
tokiu tekstu: „1544 metais, dar gy-
vam esant Žygimantui Senajam, Lie-
tuvą ėmė valdyti Žygimantas Au-
gustas, karūnuotas Lenkijos ir LDK 

„Šventieji motorai“

karaliumi. Dvidešimtmetis iškart at-
sidavė pramogoms ir medžioklėms, 
leisdamas rūpintis valstybe savo 
motinai karalienei Bonai. Ir staiga 
kaip audra į nerūpestingą jauno 
karaliaus gyvenimą įsiveržė meilė. 
Didelė, romantiška meilė Barborai 
Radvilaitei. Tačiau viskas yra prieš 
juos. Karaliaus motina Bona trokšta 
sūnui žmonos ir karališkos šeimos. 
Jaunasis karalius turi nugalėti neį-
tikėtinas kliūtis, kol jam pavyksta 
Barborą, su kuria susituokė slapta, 
paversti teisėta žmona ir karaliene. 
Užgrūdintas kovoje už savo meilę, jis 
nugali. Tačiau likimas nulėmė kitaip. 
Barbora nunuodijama.“

Taip pat filme vaidino Leoka-
dia Pancewiczowa, Lena Żeli-
chowska, Janas Kurnakiewiczius, 
Helena Sulimowa, Seweryna Bro-
niszówna, Ludwikas Sempolińskis, 
Gustawas Buszyńskis, Zygmuntas 
Chmielewskis, Janas Hajduga.

Įėjimas nemokamas. 
„7MD“ inf.

„Karas ir taika“ 

„Barbora Radvilaitė“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 11 d. – Julijos Linkutės paroda

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

B irželio 10–19
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
iki 12 d. – „Kita epochų sankirta. Lietuvos 
šiuolaikinis menas iš Lietuvos dailės mu-
ziejaus kolekcijos. 1989–2007“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Levas Bakstas. Epocha ir kūryba“

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Orientalinės dailės kolekcijos paroda

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
P. Gudyno restauracijos centro restauruotų 
kūrinių paroda „Prieš... ir po...“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Viktoras Petravičius. Kūrybos 
koordinatės“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės istorinė atmintis Napoleono Ordos 
architektūriniuose peizažuose“
Paroda „Mes be Tėvynės“

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Akto signatarams skirta 
ekspozicija (nuolat papildoma)

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto 
susitarus tel. 279 16 44

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija 
Paroda „Ne vien Dangus. Religinės dailės 
kūriniai iš Rolando Valiūno ir advokatų 
kontoros „Valiunas Ellex“ kolekcijos“
Bažnytinio paveldo muziejaus kiemelyje – 
Jano Bułhako fotografijų paroda „Negrįžu-
sios Vilniaus vienuolijos“ 

Litexpo parodų centras
Laisvės pr. 5
iki 12 d. – tarptautinė šiuolaikinio meno 
mugė „ArtVilnius ’16“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Jaunųjų Kroatijos grafikos menininkių 
paroda „Autentiškumas“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Hennrico Jokeito fotografijų paroda „Ne-
gatyvo vizija“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
iki 11 d. – Povilo Ramanausko kūrybos paroda 

„Buitis“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Tarptautinė Baltijos šalių paroda „Barrica-
des 25. Origins“ (1991-ųjų sausio 13-osios 
refleksijos mene)

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 11 d. – Vilniaus dailės akademijos ma-
gistrančių Donatos Minderytės ir Margari-
tos Božkaitės tapybos parodos

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
VII Lietuvos tekstilės meno bienalė „Teks-
tilė: sielai ir kūnui“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Romualdo Balinsko kūrybos paroda „Balos“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Rūtos Katiliūtės tapybos paroda „Ūkas“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 15 d. – Gaivos Paprastosios tapybos 
darbų paroda „Apie ateitį. Dienoraščiai“ 
Muziejaus rūsyje – Kristijono Sipario 
šviečiančių objektų paroda „Šviesuliai 
švietėjams“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Tapybos paroda „ArtPylimas ’16“ (Leonar-
das Tuleikis, Aloyzas Stasiulevičius, Rimas 
Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Galius Kli-
čius, Linas Gelumbauskas, Lina Zareckaitė)

Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
iki 11 d. – paroda „Violetinė“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Ričardo Zdanavičiaus paroda „Devyni 
šaltiniai“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Žmogus“ (iš ciklo „Veikiantys“, 
skirto Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mo-
kyklos 25-ųjų veiklos metų paminėjimui)

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietu-
vos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ 

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Franco Azzinari (Italija) tapybos paroda 

„Afrikos vėjai“, skirta Tarptautinei Afrikos 
dienai 

Energetikos ir technikos muziejus

Rinktinės g. 2

iki 18 d. – Kristinos Mažeikaitės persona-

linė paroda „Tapytojo peizažas“ 

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Gintaro Znamierovskio paroda

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai 

su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo 

istorija; XV a. pabaigos keramikos de-

gimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; 

Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo 

dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro 
dirbinių paroda

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3
P. Smuglevičiaus salėje – parodos „Libri de 
libris“ („Knygos apie knygas“) ir „Hinc itur 
ad astra: dovanotojų pėdsakais“

M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda „Sofijai Čiurlionienei-Kymantai-
tei – 130“
Noros Aušrienės porceliano keramikos 
paroda „Balta“

S. Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2-41
Valentinos Živilės Vasiliauskienės tapybos 
darbų paroda „Prie Baltijos“
iki 15 d. – paroda „Gedulo ir Vilties dienos 
ataidai“

Tuskulėnų rimties parko memorialinis 
kompleksas
Žirmūnų g. 1F
Paroda „12-asis kilometras: 1942–1943 m. 
Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“ 

„SHCH|ŠČ galerija“
Teatro g. 7A
Simono Kuliešio paroda „Šiuolaikinio 
žvilgsnio peizažas“

„Gobis/Lauko ekspo“ paviljonas 
Gedimino pr. 13
Noros Aušrienės porceliano keramikos 
paroda „Balta“

Kaunas 
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Gedimino Pempės paroda „Tarp linijų ir 
žodžių“, skirta dailininko 95-osioms gi-
mimo metinėms

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Veidai iš būtojo laiko“, skirta M.K. Ogins-
kio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejui
Paroda „Kolekcija: Belgija–Lietuva. Belgi-
jos dailė iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio 
dailės muziejaus rinkinių“ 
Norvegų menininkės Inger-Johanne Brau-
taset paroda „Kelias į Aleppo“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių daili-
ninkų kūrybos ekspozicija
nuo 15 d. – Eugenijaus Varkulevičiaus tapy-
bos ir videodarbų paroda

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Vlado Eidukevičiaus (1891–1941) kūry-
bos paroda „Dailininkas klajūnas“, skirta 
125-osioms gimimo metinėms

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Memorialiniai kambariai ir biblioteka; 
P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, 
bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolek-
cijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai 
skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto 
signataro K. Bizausko kambarys
Tautodailininkių Jūratės Jaronienės, Vik-
torijos Jurgutienės, Valerijos Gervienės, 
Reginos Marcinkevičienės ir Janinos Petrai-
tienės tapybos darbų paroda ,,Gamtos 
paviliotos...“

Istorinė Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra
Vilniaus g. 33 
Paroda „Praktinė demokratija: prezidento 
Kazio Griniaus receptas“
Istorinės Prezidentūros sodelyje – „Miesto bitės: 
žmonės ir jų darbai Kaune 1918–1940 m.“

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
Paroda „Rašymas yra nuodai ir laimė“ 
(Faustui Kiršai – 125) 
iki 11 d. Mansardos galerijoje – Antano 
Liutkaus retrospektyvinė tapybos paroda 

„Grįžimas iš Žydrosios pakrantės“ / „Retour 
de la Côte d’Azur à Kaunas“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Paroda „Besiskleidžianti fotografija“
Jūratės Kadusauskaitės-Preikšienės paroda 

„Sprendiniai“

Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
iki 19 d. – Vokietijos menininkų Esther Ha-
genmaier, Karen Irmer ir Thomaso Witz-
ke’s paroda „Vizualus laukas“

Galerija „Kauno langas“
M. Valančiaus g. 5
iki 18 d. – Thea Sjoerdsma (Nyderlandai) 
paroda „Atsiminimai apie praeitį“
Ellen Swelheime (Nyderlandai) „Žaidimas 
gamtoje“

Justino Vienožinskio menų fakultetas
A. Mackevičiaus g. 27 
iki 14 d. – Aistės Gabrielės Černiūtės tapy-
bos paroda „Vaikystės kambarys“

Galerija „Aukso pjūvis“
K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53
iki 13 d. – tarptautinė teminė dailės disciplinų 
dėstytojų kūrybos paroda „KVADratas 9“

Kauno apskrities viešoji biblioteka
Radastų g. 2
iki 15 d. – Jono Kunicko piešinių ir tapybos 
darbų paroda „Bespalvės spalvos“ 

Kauno miesto muziejaus lietuvių 
tautinės muzikos istorijos skyrius
L. Zamenhofo g. 4
iki 17 d. – Alinos Burinskaitės tapybos 
darbų paroda „Žydinčios svajos“

Klaipėda 
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII–XX a. 
I pusė. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinki-
nių ir Andrejaus Balykos kolekcijos“

KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
Salvadoro Dali (1904–1989) darbų paroda 

„Dieviškoji komedija“
nuo 10 d. – paroda „Klaipėdos architektūra“ 

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
iki 19 d. – Karolio Janulio fotografijų paroda 

„Būti paukščiu“ 

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Augusto Bidlausko (grafika) ir Jurgio Ma-
linausko (metalo plastika) kūrybos darbų 
paroda „A Capite“, skirta XXII Klaipėdos 
pilies džiazo festivaliui

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Dainos Vanagaitės Belžakienės paroda „Po 
spaudimu“ 

„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
Arvydo Kašausko tapyba 

Šiauliai
„Laiptų galerija“

Žemaitės g. 83

Bonaventūro Šalčio tapybos paroda „Trys 

taškai“

Eglės Bičkienės kūrybos paroda „Be 

negatyvo“

Fotografijos muziejus 
Vilniaus g. 140
Tarptautinė fotografijų paroda „Požiūris į 
senovinę fotografiją“ 

Dailė

Šį savaitgalį, žinoma, būtina aplankyti „Art Vilnius ’16“ galerijų mugę 
„Litexpo“ centre – ten ne tik galima pamatyti visos Lietuvos meno pano-
ramą, bet ir susipažinti su mugės viešnios Lenkijos galerijų pristatomais 
menininkais. O būnant miesto centre verta užsukti į galeriją „Artifex“, kur 
šeštadienį dar veiks jaunos menininkės Julijos Linkutės paroda apie meno 
pauzę, abejones pasirinkta profesija ir jas išsklaidantį tikėjimą horosko-
pais bei kitokia magija. Parodoje daug ironijos, smagaus apsimetinėjimo 
ir žavaus flirto su išsigalvojimais, sapnais ir depresija.

Muzika

Vilniaus festivalio koncertas „Metų laikai“ su Lietuvos kameriniu orkes-
tru birželio 13 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje sa-
lėje skiriamas legendinio smuikininko ir dirigento, Lietuvos muzikų 
bičiulio lordo Yehudi Menuhino (1916–1999) gimimo 100-mečiui. 
Y. Menuhinas bendradarbiavo su daugeliu mūsų šalies muzikų bei ko-
lektyvų. Vien su Lietuvos kameriniu orkestru ir Kauno valstybiniu choru 
buvo surengti 59 koncertai, įrašytos dvi oratorijos. Lietuvos kamerinio 
orkestro muzikantus ir Kauno choristus Y. Menuhinas švelniai vadindavo 

„mano lietuviai“, o savo atsiminimų knygoje „Unterwegs“ LKO įvardija 
kaip nuostabų. Koncerto programoje – Antonio Vivaldi „Metų laikai“, ku-
riuos solo grieš visuomet unikalių idėjų kupinas orkestro meno vadovas 
Sergejus Krylovas, Antoníno Dvořáko Serenada styginiams E-dur, op. 22, 
ir Vilniaus festivalio premjera – Loretos Narvilaitės opusas „Į krantą jūra 
krenta“ styginių orkestrui. „Kūrinys pavadintas pagal Antano A. Jonyno 
eilėraštį. Jūra – tai judėjimas, energija, krantas – statika. Jūra – galinga jėga, 
ji keičia krantą, išplauna kopas. Rašant kūrinį iškildavo vaizdinys – Olandų 
kepurės kalnas, nuolat ardomas bangų mūšos. Banguojančios sekundinės 
balsų linijos primena sutartines“, – pasakoja kompozitorė.  

Teatras

Baigiantis 76-ajam sezonui, Lietuvos nacionalinis dramos teatras žiūro-
vus kviečia į Šiuolaikinės dramaturgijos skaitymus. Per birželio 15–22 d. vyk-
siančius nemokamus renginius bus pristatytos keturios pjesės. Po skaitymų 
vyks susitikimai su juos parengusiais menininkais, tekstų autoriais – iš 
Lenkijos atvyksta garsūs dramaturgai Ivanas Vyrypajevas ir Tadeuszas 
Słobodzianekas.
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Bibliografinės žinios

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.                 
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

BENDRASIS SKYRIUS

Lietuvos mokslas: savas ir svetimas : [technikos ir technologijų studijų ir mokslų raida ir 
vaidmuo Lietuvoje] / Algimantas Liekis. – Vilnius : Mokslotyros institutas, 2016 (Vilnius : 
Ciklonas). – 703, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml.. – (Lietuvos mokslas = Science and Arts of 
Lithuania : tęstinis, serijinis mokslo darbų leidinys Lietuvai ir pasauliui, ISSN 1392-4044 ; 
kn. 80). – Tiražas 250 egz.. – ISBN 978-9986-795-73-5 (įr.)

ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI. TAUTOSAKA

Legendų šnabždesiai : [žemaičiai ir šumerai, dievai ir ateiviai, šventvietės ir žemės ener-
getika, legendų slėpiniai ir atviravimai] / [Eugenijus Bunka]. – [Klaipėda] : [Druka], [2016] 
(Klaipėda : Druka). – 154, [4] p. : iliustr., faks., žml.. – Antr. iš virš.. – Aut. nurodytas virš.. – 
Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-404-212-6

Lyčių studijos ir tyrimai = Gender studies and research : mokslo leidinys / Šiaulių universi-
teto Lyčių studijų centras, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centras, Vil-
niaus universiteto Lyčių studijų centras ; vyriausioji redaktorė Virginija Šidlauskienė. – 
Šiauliai : Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius, 2015. – ISSN 1822-6310

[Nr.] 13 (2015). – 2015 (Vilnius : Biznio mašinų komp. kopijavimo centras, 2016). – 103, [1] p. : 
iliustr.. – Str. ir santr. liet., angl.. – Tiražas 50 egz.

MENAS. FOTOGRAFIJA

Ar prisiminsi mane, Vilniau? : [albumas] / Juventa Mudėnienė ; [karpiniai: Juventa Mudėnienė] ; 
[fotografai Paulius Mudėnas, Alfredas Pliadis]. – Vilnius : Stiklo tiltai, 2015 (Vilnius : Standartų 
sp.). – [32] p., [14] karpinių lap. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8182-02-6 (įr.)

Kūrybos erdvės = The spaces of creation : mokslo darbų žurnalas / Šiaulių universitetas ; 
redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Rytis Urniežius … [et al.]. – Šiauliai : Šiaulių 
universiteto bibliotekos Leidybos skyrius, 2015. – ISSN 1822-1076

Nr. 23 (2015). – 2015 (Vilnius : Biznio mašinų komp. kopijavimo centras). – 63, [1] p. : 
iliustr., nat.. – Str. liet., angl.. – Tiražas 50 egz.

GROŽINĖ LITERATŪRA

Aludaris Antanas : [eilėraščiai ir trumpoji proza] : [4500 žodžių, pradedamų tik A raide] / 
Feliksas Paškevičius ; [Felikso Paškevičiaus, Vytautos Račicko, Rimo Valeikio ir nežinomo 
autoriaus piešiniai]. – Vilnius : [F. Paškevičius], 2016 (Vilnius : Infosiūlas). – 100, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas [300] egz.. – ISBN 978-609-408-764-6 : [1 Eur 50 ct]

Antrininkas : romanas / Algis Kuklys. – [Klaipėda] : [Druka], [2016] (Klaipėda : Druka). – 103, 
[1] p.. – Tiražas [100] egz.. – ISBN 978-609-404-205-8

Arti gimti ir amžini : [eilėraščiai] / Klemensas Gerulis. – Vilnius : [Karminas], 2016 (Vilnius : 
Karminas). – 252, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8031-42-3

Gyvenimo vingiuose : eilėraščiai / Salomėja Aleksandraitė-Mikelaitienė. – Jonava : Do-
bilo leidykla, 2016 (Kaišiadorys : Printėja). – 136, [1] p. : portr.. – Tiražas 130 egz.. – ISBN 
978-609-409-105-6

Ilgesio tiltai : laiškai iš jūros ir kranto / Adelė Žičkuvienė, Žydrūnas Naujokas. – Klaipėda : 
[Druka], 2016 (Klaipėda : Druka). – 199, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 
978-609-404-210-2 (įr.)

Iliuzija : romanas / Algis Kuklys. – [Klaipėda] : [Druka], [2016] (Klaipėda : Druka). – 103, [1] 
p.. – Tiražas [200] egz.. – ISBN 978-609-404-207-2

Musių valdovas : [romanas] / William Golding ; iš anglų kalbos vertė Aleksandra Dantaitė. – 
Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 310, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-
609-01-2313-3 (įr.) : [5 Eur 64 ct]

Sibirietiškas auklėjimas : romanas / Nicolai Lilin ; iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė. – 2-oji 
patais. laida. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] ([Vilnius] : Spauda). – 
490, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-04-0048-7

Tik viena naktis : [romanas] / Simona Ahrnstedt ; iš švedų kalbos vertė Justė Vitkauskaitė-
Balčiuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 433, [3] p.. – Tiražas 
1700 egz.. – ISBN 978-609-01-2311-9 (įr.) : [9 Eur 65 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Keturios paslaptys, kaip pažinti raides ir natas : [eiliuota pasaka vaikams] / Linas Kontrimas, 
Inga Dagilė. – Vilnius : Tikra knyga, 2016 (Vilnius : BALTO print). – [40] p. : iliustr.. – Tira-
žas 2000 egz.. – ISBN 978-609-8142-24-2 (įr.)

ISTORIJA

Antrojo pasaulinio karo mįslės ir paslaptys / Jesús Hernández ; iš ispanų kalbos vertė Ieva Ba-
ranauskaitė. – 3-ioji patais. laida. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] ([Vil-
nius] : Spauda). – 382, [1] p., [16] iliustr. lap.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-04-0053-1

Neįtikėtinos Antrojo pasaulinio karo istorijos : stulbinantys karinio konflikto, sukrėtusio 
žmoniją, įvykiai / Jesús Hernández ; iš ispanų kalbos vertė Karolina Karpavičiūtė. – 3-ioji 
patais. laida. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] ([Vilnius] : Spauda). – 
382, [1] p., [16] iliustr. lap.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-04-0052-4

Žemaitijos krašto skaudžios praeities įamžinimas : renginių, prisiminimų įrašai, monumentų, 
partizanų kovų vietų sąrašai, fotografijos ir kt. / [Alfonsas Beresnevičius]. – Plungė [i.e. 
Klaipėda] : [Druka], 2016 (Klaipėda : Druka). – 240, [2] p. : iliustr., portr.. – Aut. nurodytas 
virš.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-404-211-9

Panevėžys

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Stasio Povilaičio fotografijų paroda „Viena 
galąstojo diena“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Albinos Makūnaitės raižinių paroda „Žal-
čio pasaka“

V.K. Jonyno galerija
M.K. Čiurlionio g. 41
Antano Mončio skulptūrų ir piešinių 
paroda

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
12 d. 19 val. – „Vilniaus festivalis 2016“. 
J. Massenet „MANON“. Dir. – J. Geniušas
15 d. 19 val. – „Vilniaus festivalis 2016“. 

„Hectoro Berliozo „Requiem“
16 d. 19 val. – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muz.). Dir. – A. Šulčys
18 d. 19 val. – „Vilniaus festivalis 2016“. 
G. Verdi „DON KARLAS“. Muzikos vad. ir 
dir. – P. Vallet (Prancūzija)

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
10 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“. 
Rež. – J. Vaitkus
11, 12 d. 15, 18.30 prie Didžiosios scenos – 
D. Charmso „JELIZAVETA BAM“. 
Rež. – O. Koršunovas
15 d. 18.30 – Th. Bernhardo „DIDVYRIŲ 
AIKŠTĖ“. Rež., scenogr. ir šviesų dail. – 
K. Lupa 
16 d. 18.30 – A. Puškino „BORISAS GODU-
NOVAS“. Rež. – E. Nekrošius
17 d. 18.30 – Sofoklio, Euripido, Aischilo 

„OIDIPO MITAS“. Rež. – G. Varnas 
Mažoji salė
10 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. – S. Turunen 
11 d. 16 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. – Y. Ross 
12 d. 17 val. – „TAMOŠIUS BEKEPURIS“. 
Rež. – C. Graužinis („cezario grupės“ 
spektaklis) 
14 d. 19 val. – E. Palmetshoferio „HAMLE-
TAS MIRĖ. GRAVITACIJOS NĖRA“. 
Rež. – P. Ignatavičius
18 d. 16 val. – W. Shakespeare’o „TIMONAS“. 
Rež. – K. Gudmonaitė 
19 d. 16 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS 
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas

Valstybinis jaunimo teatras
12, 19 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ IR 
PAVOGTAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės 
knygą). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė 
(Salė 99)
16 d. 18 val. – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. 
Rež. – A. Latėnas

Vilniaus teatras „Lėlė“  
Mažoji salė
17 d. 18. 30, 18 d. 12 val. – A. Gustaičio „SIL-
VESTRAS DŪDELĖ“. Rež. ir dail. – R. Driežis
19 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. – A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
10 d. 9 val. – festivalis „ADrenalinas“ (dau-
giau informacijos www.adrenalinas.org)
17 d. 18 val. – „Kultūros naktis“

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis

11 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 
„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio 

„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. 
Rež. – G. Varnas
15 d. 18 val. Rūtos salėje – F. von Schillerio 

„PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima

Kauno kamerinis teatras
12 d. 18 val. – PREMJERA! M. Duras „HIRO-
SIMA, MANO MEILE“. Rež. – R. Abukevičius
16 d. 18 val. – PREMJERA! K. Marčiulyno 

„LAIŠKAI IŠ VIENUOLYNO“. Idėjos aut. – 
K. Marčiulynas

Kauno mažasis teatras
14 d. 19 val. – A. Slapovskio „NUO RAUDO-
NOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. 
Rež. – D. Rabašauskas

Kauno lėlių teatras
11 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – 

„PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir 
rež. – G. Radvilavičiūtė
12 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
18, 19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko 

„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“. Rež. – 
D. Rabašauskas, scenogr. – A. Šulcaitė, 
komp. – J. Jurkūnas. Vaidina M. Urbonas, 
S. Gaudušytė, D. Švirėnas, R. Idzelytė, 
A. Eisimantas, L. Lukošius, V. Jočys, J. Bara-
nauskas, E. Brazys, L. Vyšniauskas, R. Bartašius

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
10 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS 
DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas 
11 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUO-
BOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius 
12 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“. 
Rež. – P. Ignatavičius

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
10 d. 18 val. – PREMJERA! L. Ruohonen 

„VYŠNIA ŠOKOLADE“. Rež. – L.M. Zaikaus-
kas, scenogr. ir kost. dail. – M. Misiukova

K o n c e r t a i

Vilniaus festivalis 2016. „Planetų takas. 
Birželis danguje ir muzikoje“
10 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmo-
nijos Didžiojoje salėje – „Mozartas pagal 
B’Rocką“. Baroko orkestras „B’Rock“ (Belgija). 
Solistas ir meno vadovas A. Melnikovas (is-
torinis fortepijonas, Rusija). Koncertą veda G. 
Griniūtė. Programoje W.A.Mozarto kūriniai
12 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos 
ir baleto teatre – J. Massenet opera „Ma-
non“. Muzikos vad. ir dir. – C. Diederichas 
(Prancūzija). Dainuoja V. Miškūnaitė, M. Spa-
daccini (Belgija), E. Chrebtovas, J. Karaliū-
naitė, V. Mončytė, J. Stanelytė, L. Mikalaus-
kas, Š. Šapalas, R. Karpis, V. Bagdonas
13 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmo-
nijos Didžiojoje salėje – „Metų laikai“ lordo 
Yehudi Menuhino 100-mečiui. Lietuvos ka-
merinis orkestras. Meno vad., dir. ir solis-
tas S. Krylovas (smuikas, Italija). Koncertą 
veda G. Griniūtė. Programoje L. Narvilaitės, 
A. Dvořáko, A. Vivaldi kūriniai 
15 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame ope-
ros ir baleto teatre – „Hectoro Berliozo 

„Requiem“. Prabilkite, dangūs“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras (meno 
vad. ir vyr. dir. – M. Pitrėnas). Solistas 
G. Porta (tenoras, Italija), Kauno valstybi-
nis choras (meno vad. ir vyr. dir. – P. Binge-
lis), Lietuvos nacionalinio operos ir baleto 
teatro choras (meno vad. ir vyr. dir. – 

Č. Radžiūnas), Lietuvos kariuomenės 
orkestro grupė (vad. – kpt. E. Ališauskas). 
Dir. – C. Diederichas (Prancūzija). Koncertą 
veda E. Ulienė. Programoje H. Berliozo 

„Requiem“  
18 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame ope-
ros ir baleto teatre – G. Verdi „Don Karlas“. 
Muzikos vad. ir dir. – P. Vallet (Prancūzija). 
Dainuoja A. Abdrazakovas (Rusija), 
A. Diegelis (JAV), E. Chrebtovas, L. Mikalaus-
kas, Č. Nausėda, V. Miškūnaitė, E. Šidlaus-
kaitė, G. Gelgotė, I. Tervydytė, V. Bagdonas, 
Ž. Galinis, A. Malikėnas, D. Staponkus, 
Š. Šapalas, R. Šveisteris 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
11 d. 19 val. Gintaro muziejuje Palangoje – 
koncertas „Ne vien tik Bachas“ („Not only 
Bach“). Atlieka Geringas trio: T. Moroz 
(smuikas), D. Geringas (violončelė), O. Mo-
roz (violončelė). Programoje J.S. Bacho, 
F. Couperino, G.F. Händelio kūriniai
14 d. 19 val. Marijampolės Šv. arkangelo 
Mykolo bazilikoje – orkestro muzikos kon-
certas. Koncertuoja Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistas A. Snytkinas (smuikas). 
Programoje A. Vivaldi „Metų laikai“ 
18 d. 19 val. Kauno „Žalgirio“ jachtklube, 
19 d. 19 val. Alytaus kultūros ir komunikaci-
jos centre – XXI Pažaislio muzikos festiva-
lis. Koncertas „Strausso muzika ant van-
dens“. Koncertuoja Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai O. Kolobo-
vaitė (sopranas) ir L. Mikalauskas (bosas). 
Dir. – J. Domarkas

Vilnius
LVSO vasaros festivalis 
18 d. 20 val. Vilniaus paveikslų galerijos 
kieme – „Roko baladės V“. P. Meškėla, J. Mi-
lius, Č. Gabalis. Lietuvos valstybinis simfo-
ninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
10 d. 15.30 S. Vainiūno namuose – Koncer-
tuoja jaunieji vilniečiai – Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos akordeono katedros 
studentai K. Čekauskaitė (R. Sviackevičiaus 
kl.) ir V. Kračius (R. Morkūno kl.). Daly-
vauja akordeonininkė P. Makutunovič (Vil-
niaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija, 
R. Sviackevičiaus kl.) ir smuikininkė A. Ur-
sul (profesorės U. Jagėlaitės-Lipinaitienės 
kl.), taip pat LMTA profesoriaus R. Sviacke-
vičiaus kamerinio ansamblio klasės stu-
dentės. Programoje XVII–XXI a. kompozi-
torių kūriniai
15 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Trečia-
dienio vakaras. „Šiauliečių klubo“ rengia-
mas I. Eitminavičiūtės (1931–2016) atmi-
nimo vakaras

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
15 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių] 
fondo pokalbių ciklas „Naujosios architek-
tūrinės veiklos“. Britų menininko, archi-
tekto bei pedagogo D. Robertso paskaita 

„Paviešinimas: Londono socialinio būsto 
praeities bei ateities performansas“

Valdovų rūmai

11 d. 22 val. Didžiajame kieme – audiovizu-

alinis projektas „Istorinis kadras“. Lenkų 

kino klasikos filmas „Barbora Radvilaitė“ 

(rež. J. Lejtes). Muziką gyvai atlieka Jau-

nimo simfoninis orkestras. Dir. – R. Šumila

Vilniaus žydų viešoji biblioteka

16 d. 17 val. – susitikimas su kompozito-

riumi F. Latėnu. Knygos „Muzika kaip 

teatras. Kompozitorius Faustas Latėnas“ 

pristatymas. Renginį veda P. Zurlys ir 

A. Jeleniauskienė
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Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

B irželio 10–16
Ki no re per tu a ras

Apgaulės meistrai 2  ***
Iliuzionistų grupė, anksčiau apdovanojusi žiūrovus milijonais iš nieko 

neįtariančių turčių sąskaitų, pateks į problemų sūkurį. Jie susidurs su 
pavojingais priešais. Iliuzionistams teks bėgti nuo FTB ir policijos, pa-
tirti žiūrovų neapykantą ir įrodyti, kad yra nekalti. Žinoma, pasitelkus 
ypatingus savo sugebėjimus. Jono M. Chu sukurtame populiaraus filmo 
tęsinyje vaidina Jesse Eisenbergas, Markas Ruffalo, Woody Harrelsonas, 
Dave’as Franco, Danielis Radcliffe’as, Lizzy Caplan ir Michaelas Caine’as 
(JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Aš prieš tave  **

Luiza Klark (Emilia Clarke) gyvena nedideliame Anglijos mieste ir ne-
labai žino, kaip gyventi toliau. Ekscentriška mergina bando jėgas įvairiose 
srityse, kad padėtų šeimai sudurti galą su galu. Praradusi darbą kavinėje ji 
imasi globoti jauną bankininką Vilą (Sam Claflin), kurį prieš dvejus metus 
sužalojo motociklininkas. Kažkada pilnas energijos Vilas tapo cinišku ir 
nesitiki būti laimingas. Mergina nusprendžia jam įrodyti, kad gali būti ir 
kitaip... Thea Sharrock filmas sukurtas pagal romantiškų istorijų specia-
listės Jojo Moeyes romaną, tad intelektualams nesiūlytinas. Pastarieji gali 
tik pasišaipyti iš pažodinio filmo pavadinimo vertimo, juk yra skirtumas 
tarp to, koks aš buvau prieš sutikdamas tave, to, kad aš stoviu priešais ar 
esu nusiteikęs prieš (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Išdavystė  ***

Pierre’o Godeau filmo siužetas paprastas: kalėjimo viršininkas (Guil-
laume Gallienne) – kylantis karjeros laiptais šeimos tėvas – įsimyli ke-
liolika metų už save jaunesnę kalinę (Adèle Exarchopoulos). Režisierius 
pernelyg nesigilina į personažus, kad kiekvienas išsaugotų savo paslaptį. 
Jam daug įdomiau, kaip abu veikėjai vis labiau pasiduoda aistrai, prime-
nančiai beprotybę, neatsitiktinai originalus filmo pavadinimas „Eperdu-
ment“ reikštų „baisiai“, „beprotiškai“. Taip pat vaidina Stéphanie Cléau, 
Marie Rivière (Prancūzija, Belgija, 2015). (Vilnius)
Išvarymas 2 ** 

Dar vienas tęsinys. Šįkart ekstrasensams Loren (Vera Farmiga) ir Edui 
(Patrick Wilson) teks vykti į šiaurinę Londono dalį padėti vienišai keturių 
vaikų motinai, kurios namus lanko piktos dvasios (rež. James Wan, JAV, 
2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Kieti bičai  ***

Privatus Los Andželo detektyvas Marčas (Ryan Gosling) ir stuobrys ap-
saugininkas Džeksonas (Russell Crowe) pasamdomi tirti tą pačią dingusios 
merginos bylą. Ko gero, jie būtų veikę atskirai, kiekvienas remdamasis savo 

„firminiais metodais“, jei ne tai, kad abu tapo samdytų žmogžudžių taikiniu. 
Režisierius Shane’as Blackas mėgaujasi 8-ojo dešimtmečio Los Andželo 

„vintažu“, persmelkiančiu visą filmą (JAV, D. Britanija, 2016). (Vilnius)
Pinigų monstras  ***

„Pinigų monstras“ – tai populiari televizijos laida, kurios žvaigždė Li 
Geitsas (George Clooney) vadinamas Volstryto guru. Jis pataria žiūro-
vams, kaip ir į ką investuoti pinigus. Kai jo nurodymų besiklausantis Kailas 
(Jack O’Connell) praranda visas santaupas, jis paima įkaitais televizijos 
šou grupę. Vyras grasina Li mirtimi. Televizijos žiūrovai apimti siaubo, 
laidos reitingas auga rekordiškai. Jodie Foster, kuri po ilgokos pertraukos 
vėl režisavo filmą, klausia, ko verta yra žmogaus gyvybė. Taip pat vaidina 
Julia Roberts, Dominicas Westas, Caitriona Balfe, Giancarlo Esposito, 
Lenny Venito. Filmo premjera šiemet įvyko Kanuose (JAV, 2016). (Vil-
nius, Kaunas, Klaipėda)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
10–15 d. – Warcraft: pradžia (3D, JAV, Kinija, 
Kanada) – 12.20, 15.10, 20.45; 16 d. – 12.20, 
15.10
10–15 d. – Warcraft: pradžia (JAV, Kinija, 
Kanada) – 11, 18, 21.40; 16 d. – 11 val.
10–15 d. – Apgaulės meistrai 2 (JAV) – 13.50, 
16.25, 19, 21.40; 16 d. – 13.50, 16.25
10–15 d. – Išvarymas 2 (JAV) – 12.10, 15.20, 
18.20, 21.20; 16 d. – 12.10, 15.20
16 d. – O ne, o taip! (rež. J. Paulikas) – 18.30
10–15 d. – Aš prieš tave (JAV) – 13.40, 16.10, 
18.40, 21.10; 16 d. – 13.40, 16.10
10–15 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (3D, 
Suomija, JAV) – 11, 13.20, 15.45, 18.15; 16 d. – 
11, 13.20, 15.45
10–15 d. – Iksmenai: Apokalipsė (3D, JAV) – 
14.20, 20.10; 16 d. – 14.20
10–15 d. – Iksmenai: Apokalipsė (JAV) – 12, 
17.45; 16 d. – 12 val.
10–15 d. – Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai 
(JAV) – 15.10, 20.50; 16 d. – 15.10
10–15 d. – Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai 
(3D, JAV) – 11.40, 17.30; 16 d. – 11.40 
10–16 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje 
(JAV) – 11.10, 16.20
10–15 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje (3D, 
JAV) – 13.40, 19 val.; 16 d. – 13.40 
10–14 d. – Pinigų monstras (JAV) – 15.30, 
20.40; 15 d. – 20.40
10–16 d. – Elfai (Kanada) – 11.30, 13.30
10–15 d. – Kieti bičai (JAV, D. Britanija) – 
17.50, 20.30
10–16 d. – Pakalikai (JAV) – 11.10

Forum Cinemas Akropolis 
10–15 d. – Warcraft: pradžia (JAV, Kinija, 
Kanada) – 10.40, 16.20; 16 d. – 10.40
10–15 d. – Warcraft: pradžia (3D, JAV, Kinija, 
Kanada) – 13.35, 19.20, 21.55; 16 d. – 13.35
10–15 d. – Apgaulės meistrai 2 (JAV) – 13.25, 
16, 18.40, 21.30; 16 d. – 13.25, 16 val.
10–15 d. – Išvarymas 2 (JAV) – 12.50, 15.40, 
18.20, 21.20; 16 d. – 12.50, 15.40
16 d. – O ne, o taip! (rež. J. Paulikas) – 18.30
10–15 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (3D, 
Suomija, JAV) – 10.10, 11, 13.45, 16.10, 18.30; 
16 d. – 10.10, 11, 13.45, 16.10
10–15 d. – Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai 
(JAV) – 10.50, 15.50, 20.45; 16 d. – 10.50, 15.50
10–15 d. – Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai 
(3D, JAV) – 13.10, 19.10; 16 d. – 13.10
10–15 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje (3D, 
JAV) – 11.10, 12.30, 18.10; 16 d. – 11.10, 12.30
10–16 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje (3D, 
JAV) – 16.30
10–15 d. – Iksmenai: Apokalipsė (JAV) – 10.20, 
15.05, 20.50; 16 d. – 10.20, 15.05; 10–16 d. – Iks-
menai: Apokalipsė (3D, JAV) – 13.20
10–15 d. – Aš prieš tave (JAV) – 13, 16, 19, 

21.20; 16 d. – 13, 16 val.; Pinigų monstras 

(JAV) – 18.50, 21.40

10–16 d. – Elfai (Kanada) – 11.20

10–15 d. – Kieti bičai (JAV, D. Britanija) – 21 val.

10–16 d. – Drakono lizdas (Kinija) – 10.30

Skalvija

10 d. – Išdavystė (Prancūzija, Belgija) – 17 val.; 

11 d. – 19.10; 12 d. – 20.40; 14 d. – 20.30

10 d. – Juoda (Belgija) – 20.40; 11 d. – 21.15; 

13 d. – 17.10

12 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija, 

Turkija) – 18.50; 13 d. – 20.50; 15 d. – 17 val.

14 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 17 val.
Ciklas „Lek gervė, lek gervelė“
10 d. – Deminas: dvi tvirtovės (dok. f., rež. 
A. Gelažiūtė), Iglu (rež. M. Kavtaradzė, 
V. Katkus) – 19.10
11 d. – Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bar-
tas) – 17 val.
12 d. – Trikampiui pakilus: Krystian Lupa 
stato „Didvyrių aikštę“ (dok. f., rež. M. Žu-
kauskas), Suokalbio antologija (dok. f., rež. 
A. Jevdokimovas) – 17.20
13 d. – Mariupolis (dok. f., rež. M. Kvedara-
vičius) – 19 val.
14 d. – III programa. Sausra (animacija, rež. 
A. Kupšytė) – 19.10
14 d. – Šaltos ausys (dok. f., rež. L. Mikuta) – 19.10
14 d. – Namo (dok. f., rež. G. Urbonaitė) – 19.10
15 d. – Vilniaus LGBT festivalis „Kreivės“. 
Trumpametražių filmų programos „Nely-
gintos trumpikės“ – 19 val.; 16 d. – 21 val.
15 d. – programa „Sankirtos“. Margarita su 
šiaudeliu (Indija) – 20.50
16 d. – Merginų gauja (Prancūzija) – 17.20

Pasaka
10 d. – Kieti bičai (JAV, D. Britanija) – 18 val.; 
11 d. – 22.30; 12 d. – 21.30
10 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija, 
Turkija) – 20.15; 11 d. – 12.15
10 d. – Didesni purslai (Italija, Prancūzija) – 
22.15; 11 d. – 19.45; 12 d. – 16.45
10 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 
17.45; 11 d. – 13.45; 13 d. – 19.15
10 d. – Aš prieš tave (JAV) – 20 val.; 11 d. – 
17.30; 12 d. – 19.15; 14 d. – 21.30
10 d. – Aukšta klasė (D. Britanija, Airija, 
Belgija) – 22.30; 11 d. – 22.15
10 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, Pran-
cūzija, Vokietija) – 17.30; 12, 13 d. – 19 val.; 15 d. – 20.45
10 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 19.45; 11 d. – 20.15; 12 d. – 17 val.; 
16 d. – 17.15
10 d. – Naujausias testamentas (Belgija, Pran-
cūzija, Liuksemburgas) – 21.45; 12, 14 d. – 21.15
11 d. – Elfai (Kanada) – 12 val.
11 d. – Ma ma (Ispanija, Prancūzija) – 16 val.; 
12 d. – 18.30; 14 d. – 19 val.
11 d. – Praradimas (JAV) – 18.30; 13 d. – 21.30
11, 15 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 20.30
11 d. – Metų laikai (dok. f., Prancūzija, Vo-
kietija) – 14.15
11 d. – Eigeris (rež. V. Babaliauskas) – 16.15
11 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 14.30
11 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 
16.45; 15 d. – 19 val.
11 d. – Bambeklis (Suomija) – 18.15; 14 d. – 19.15
11 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-
zija) – 22 val.
12 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suomija, 
JAV) – 16.30
12 d. – Išdavystė (Prancūzija, Belgija) – 21 val.
13 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 21.15
16 d. – Homo propaganda. LGBT teisės ir ka-
ras Ukrainoje („Kreivės“) (po filmo susitiki-
mas su filmo herojais ir aktyvistais) – 17 val.
16 d. Valdovų rūmuose – Kinas po žvaigždė-
mis. Atostogos Romoje (Italija) – 22 val.

Kaunas
Forum Cinemas
10–15 d. – Warcraft: pradžia (JAV, Kinija, 
Kanada) – 10.25, 16, 21.45; 16 d. – 10.25
10, 11 d. – Warcraft: pradžia (3D, JAV, Kinija, 
Kanada) – 13.15, 19, 23 val.; 12–15 d. – 13.15, 
19 val.; 16 d. – 13.15

10, 11 d. – Apgaulės meistrai 2 (JAV) – 13.05, 
15.10, 18, 20.30, 23.50; 12–15 d. – 13.05, 
15.10, 18, 20.30; 16 d. – 13.05, 15.10, 20.30
10, 11 d. – Išvarymas 2 (JAV) – 17.45, 20.45, 
21.30, 23.20; 12–15 d. – 17.45, 20.45, 21.30
16 d. – O ne, o taip! (rež. J. Paulikas) – 
10–16 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suo-
mija, JAV) – 10.15, 11, 12.45, 13.25, 15.40
10–15 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (3D, 
Suomija, JAV) – 18.40
10, 11 d. – Aš prieš tave (JAV) – 15.45, 18.10, 
20.40, 23.40; 12–15 d. – 15.45, 18.10, 20.40; 
16 d. – 15.45
10–15 d. – Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai 
(JAV) – 13.40, 16.10, 18.50; 16 d. – 13.40, 16.10
10–15 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje (JAV) – 
10.30, 15.50, 18.20; 16 d. – 10.30, 15.50
10–16 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje (3D, 
JAV) – 13 val.
10–15 d. – Iksmenai: Apokalipsė (JAV) – 12.30, 
20.50; 16 d. – 12.30; 10–16 d. – Iksmenai: 
Apokalipsė (3D, JAV) – 15.30
10, 11 d. – Kaimynai 2 (JAV) – 23.45
10, 12, 14 d. – Pinigų monstras (JAV) – 21 val.
11, 13, 15 d. – Kieti bičai (JAV, D. Britanija) – 21 val.
10–16 d. – Elfai (Kanada) – 10.50; Avelės ir 
vilkai (Rusija) – 11.10; Zootropolis (JAV) – 10.40

Romuva
10, 14 d. – Viskas dėl šou (dok. f., Islandija, 
D. Britanija) – 18.15; 11 d. – 16 val.
10, 14 d. – Ševaljė (Graikija) – 20 val.
11 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 14 val.
11 d. – Komuna (Danija, Švedija, Olandija) – 17.45
11, 16 d. – Trumanas (Argentina, Ispanija) – 
20 val.; 12 d. – 16 val.
12 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija, 
Turkija) – 14 val.
12 d. – Juoda (Belgija) – 18.15 
13 d. – Gero kino klubas. Svečiuose režisierė 
ir operatorė E. Nevardauskaitė – 16 val.
15 d. – Lenkų kino klubas. Lodzės kino mo-
kykloje sukurtų Trumpametražių filmų 
programa – 18 val.
15 d. – Žalieji muškietininkai (rež. J. Oh-
man) – 20 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
10, 11 d. – Warcraft: pradžia (JAV, Kinija, Ka-
nada) – 10.20, 15.50, 23.30; 12–16 d. – 10.20, 
15.50; 10–15 d. – Warcraft: pradžia (3D, JAV, Ki-
nija, Kanada) – 13.05, 18.35, 21.20; 16 d. – 13.05
10, 11 d. – Apgaulės meistrai 2 (JAV) – 15.55, 
19.10, 21.50, 23.50; 12–15 d. – 15.55, 19.10, 
21.50; 16 d. – 15.55
10–15 d. – Išvarymas 2 (JAV) – 16, 18.40, 
21.30; 16 d. – 16 val.
16 d. – O ne, o taip! (rež. J. Paulikas) – 18.30
10–15 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suomija, 
JAV) – 10.30, 12.10, 14.30, 16.50, 21.10; 16 d. – 
10.30, 12.10, 14.30, 16.50
10, 11 d. – Aš prieš tave (JAV) – 13.40, 16.10, 
19.00, 23.55; 12–15 d. – 13.40, 16.10, 19 val.; 
16 d. – 13.40, 16.10
10–15 d. – Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai 
(JAV) – 13.20, 18.30; 16 d. – 13.20; 10–16 d. – Vėž-
liukai nindzės: šešėlių įkaitai (3D JAV) – 16.05
10–15 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje (3D, 
JAV) – 13.30, 18.40; 16 d. – 13.30; 10–16 d. – 
Alisa Veidrodžio karalystėje (JAV) – 10.50
10–16 d. – Iksmenai: Apokalipsė (JAV) – 10.40, 
12.50; 10–15 d. – Iksmenai: Apokalipsė (3D, 
JAV) – 21.15; 10–16 d. – Elfai (Kanada) – 10.10; 
10–15 d. – Pinigų monstras (JAV) – 21.40
10–16 d. – Namai (JAV) – 11 val.

„Apgaulės meistrai 2“


