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Kameriniai pasakojimai 
„Naujosios dramos akcijai“ besibaigiant

Austėja Adomavičiūtė

Lietuvoje aktyviai reiškiasi festiva-
lių kultūra. Ypač pavasarį, prasidėjus 
savotiškam jų bumui. „Naujosios 
operos akcija“ (NOA), „SHOCK 
academia“, „Naujasis Baltijos šokis“ 
(NBŠ), „Naujosios dramos akcija“ 
(NDA). Šie festivaliai mažiau nei per 
porą mėnesių įvyko beveik tose pačio-
se Vilniaus scenose. Tačiau ar pavyko 
išlaikyti renginių kokybę?

Ypač nepalankiai šiemet supuolė 
svarbiausių, autoritetą užsitikrinusių 
festivalių – jubiliejinio penkioliktojo 
NBŠ ir tryliktosios NDA – datos, jos 
dubliavosi, tad abu renginiai neteko 
dalies publikos. Labiau, ko gero, 
nukentėjo NDA, savo spektaklius 
rodžiusi puspilnėse salėse.

Festivalinis rodymas paprastai 
sulaukia didesnio žiūrovų dėmesio 
nei tada, kai susilieja su kitais teat-
rų repertuaro spektakliais. Vyrauja 

nuomonė, kad į festivalius atrenkami 
kokybiškiausi, profesionalių vertintojų 
patikrinti spektakliai. Tačiau šiandien 
rengėjų, regis, nebeįpareigoja festivalio 
vardas. Pavyzdžiui, „SHOCK aca-
demia“ – LMTA baigiančius šokėjus 
pristatantis festivalis. Kyla klausimas, 
ar dera studentų egzaminus vadinti 
festivaliu, dar prilipdant tarptautinio 
etiketę, pasikvietus vienintelį kaimy-
ninės Latvijos kolektyvą. Kartu tai ir 
aukštąją mokyklą baigiančių vadybi-
ninkų darbas, tad šis festivalis rengia-
mas veikiau pedagoginiais sumetimais 
nei orientuojantis į žiūrovus. 

Kritikos prašosi ir NOA festivalis, 
tampantis neapibrėžto žanro platfor-
ma, nes jo kriterijai nėra suformuluoti 
pakankamai aiškiai. Rengėjai teigia, 
kad akcijos idėja – kurti alternatyvą 
tradicijoje merdinčiai reprezentacinei 
Nacionalinio operos ir baleto teatro 
programai, tačiau po teisybei NOA 
tampa alternatyva bet kokiems kitose 

kultūros sferose nepritampantiems 
projektams. Žinoma, jauniems kūrė-
jams būdingas entuziastingas noras 
eksperimentuoti pagirtinas, tačiau 
nekeliant kokybinių kriterijų, riba tarp 
profesionalumo ir diletantizmo labai 
slidi. Tad kyla klausimas, ar tikslinga 
organizuoti vienadienių trumpame-
tražių spektaklių festivalį. Juo labiau 
kad tai – premjeros, kuriose jauni 
atlikėjai ar dėl profesinio nepatyrimo, 
ar dėl premjerinio jaudulio dažniau-
siai nesugeba pateikti išbaigto scenos 
kūrinio.

Juk festivalio vardas vis dėlto turėtų 
įpareigoti reikšti tam tikrą kokybės 
ženklą. Didele Lietuvoje rengiamų 
festivalių problema tampa ir tai, kad 
jie sparčiai praranda koncepciją arba 
jos vengia, atrankos principai atsire-
mia į finansus ir publikai pateikiami 
savotiški pusfabrikačiai. 

N D A  A r c h y V o  N u ot r .„Aš, kulkosvaidininkas“
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M u z i k a

Tomas Kiauka

Kalbėti apie muziką žodžiais  – 
nelabai rimta, nes žodžiai nepajėgūs 
perteikti to, ką gali muzika. Kalbėti 
prasminga apie patirtus įspūdžius 
ir pasidalyti kilusiomis mintimis. Ir 
vienų, ir kitų buvo gausu, pasiklausius 
jauno, išskirtinio talento pianisto 
Viktoro Paukštelio, šiuo metu gyve-
nančio ir besistažuojančio Paryžiuje, 
koncertų, surengtų trumpos viešnagės 
Lietuvoje metu. Meno Mekoje praleis-
ti pastarieji metai, garsaus pianisto 
Jeano Marco Luisada pamokos ir 
nepaprastai intensyvus bei atkaklus 
darbas davė vaisių, tą galėjai patirti 
šešių koncertų turo metu, pianistui 
grojant Händelio, Mozarto, Beetho-
veno, Scarlatti, Chopino ir Skriabino 
kūrinius.

Ar dabartiniame civilizacijos 
triukšme ir pertekliuje mes pajėgūs 
išgirsti tikrą ir gyvą garsą? Ar mes 
įsiklausome į vieną ar kitą muziką, 
kai pasirinkimas šiandien tikrąja 
to žodžio prasme tapo beribis? Kas 
nutinka, kad mes pamėgstame vieną 
ar kitą muzikinį stilių, kūrinius, vieną 
ar kitą atlikėją? Atskirti gyvą ir tikrą 
muziką nuo mechaniškai tiražuojamo 
surogato gali padėti pianisto Viktoro 
Paukštelio muzikavimas.

Muzikantus pagal jų atliekamą 
muziką galima skirstyti į atlikėjus ir 
menininkus. Muzikiniame pasaulyje 
egzistuoja nuostatos ir normos, kaip 
reikia „teisingai“ groti baroką, kaip 
negalima atlikti Chopino ir t.t. Tokios 
nuostatos savo galią ir įtaką išplėtoja 
gana įvairiai, bet labiausiai, ko gero, 
per prestižinių konkursų industrijas. 
Sudalyvavus daugelyje ir laimėjus 
keletą tokių konkursų galima tikėtis 
sėkmingos muziko karjeros. Šį kelią 
dažniau renkasi į atlikėjus orientuoti 
muzikantai. Nesakau, kad tai lengvas 

kelias, bet kalbant apie pačią muziką 
čia vis dėlto išryškėja vienas, bet labai 
svarbus skirtumas – būtent skirtumas 
tarp atlikimo ir autentiškos kūrybos. 

Tradicinis pianisto atlikėjo kelias 
V.  Paukštelio nedomina, jis eina kitu, 
tiksliau, savo – kūrėjo – keliu. Ramiai 
ir atkakliai dirba: ieško rakto į kūrinio 
sielą, optimaliausios dermės tarp 
formos ir turinio tol, kol viena ir kita 
sutampa, tapdamos ir pianisto sielos 
savastimi. Tai pasiekiama ilgu, sunkiu, 
nematomu kasdieniu pianisto darbu, 
savotiškai grumiantis su medžiaga, 
kol vienareikšmės, baigtinės natos 
transformuojasi į savito charakterio 
gyvą būtybę. Tuomet kūrinys prabyla 
naujai ir netikėtai, tuomet nebelieka 
distancijos tarp muzikos ir klausyto-
jo, muzika ištrina ribą tarp išorinės 
(salės) ir vidinės (sielos) erdvės, ji 
netgi pavirsta kažkuo kitu – nebegirdi 
„nuogo“ garso, nes jis tampa mediumu 
į tikresnę tikrovę – į būties tiesą. Mu-
zika „įvyksta“ čia ir dabar, laiko tėkmė 
paklūsta kūrinio gyvybės pulsui, o 
koncerto metu prieš tai ilgai brandin-
tas kūrinys tarsi paleidžiamas į lais-
vę – kiekvieną kartą jis kalba kitaip, 
kiekvienoje salėje, kiekvienai publikai 
šiek tiek kitaip atsiskleidžia. Tai šiek 
tiek primena dzenbudizmo praktiką, 
kai nebe šaulys valdo iš lanko palei-
džiamą strėlę, bet lankas, susitapatinęs 
su veiksmu ir pasinaudodamas šauliu 
šauna pats, ir, žinoma, pataiko. Tačiau 
tokia kūrinio laisvė įgyjama gerokai 
rizikuojant, nes darbas su fortepijono 
klaviatūra – ne akimirkos veiksmas.

V.  Paukštelį galima pavadinti pia-
nistu-avantiūristu: muzikavimas jam 
yra gyvenimo būdas, ir groja jis visų 
pirma sau, todėl nevengia koncertuoti 
nepažįstamose provincijos salėse, 
nežinodamas, ar susirinks klausytojų, 
koks jo laukia instrumentas ir kokia 
salės akustika. Kartą šypsodamasis 

pasakojo, kaip vieno koncerto metu 
pradėjo gesti ir vėl įsižiebti lempos, 
kitą kartą teko groti fortepijonu, kurio 
klavišai buvo skirtingo aukščio...

Tačiau grįžkime prie pastarųjų 
koncertų ir įspūdžių. Klausiausi dviejų 
naujosios programos atlikimų, Kauno 
filharmonijoje ir Muzikos akademi-
joje Vilniuje. Koncertai nuskambėjo 
labai skirtingai, kiekvienas turėjo savo 
atmosferą, pulsą ir nuotaiką. Atidžiau 
stabtelsiu prie šviežiausių  – gegužės  
15 d. koncerto Vilniuje įspūdžių.

Ne tik kiekvienas kūrinys atskirai, 
bet ir koncertas kaip visuma turėjo 
savo eigą ir plėtojimą, savo įsibėgėji-
mą, atsispyrimą ir skrydį: prasidėjęs 
kaip imtynės pirmoje dalyje, užka-
riaujant klausytojų erdvę, suvaldant 
garsą ir priverčiant instrumentą 
paklusti pianisto valiai, antroje dalyje 
jis įgavo tarsi kitą kvėpavimą, mu-
zikai mezgant dialogą tarp dramos 
ir sukaupto įsiklausymo, užbaigiant 
koncertą bisui sugrotais tiesiog uraga-
ninio veržlumo Chopino ir Skriabino 
etiudais. Pirmasis skambėjo Händelis 
(Siuita E-dur, HWV 430) – iš pradžių 
lengvas, aristokratiškas, gal truputį 
monotoniškas, jis vis labiau įtraukė 
į elegantišką ir džiugų žaidimą, po 
Händelio sekė Mozarto Fantazija  
c-moll, K. 475, nustebinusi nemocar-
tiška jėga ir mąslumu, Beethovenas 
(Sonata E-dur, op. 109, Nr. 30) – kupi-
nas įtampos ir prieštaringumo. Antra 
dalis prasidėjo nepaprasto subtilumo 
ir jautrumo Scarlatti Sonata E-dur, 
K. 380, garso transparentiškumu 
kiaurai persmelkiančia sielą. Po to 
sekė Chopino Baladė g-moll (op. 26,  
Nr. 1)  – dramatiškas, skausmingai 
įtaigus, visas spalvas ir niuansus 
išreiškiantis pasakojimas apie gy-
venimą, susilaukęs šūksnių „bravo“, 
kurį ir vėl pakeitė skaidrusis Scarlatti 
(Sonata d-moll, K. 9), tarsi atokvėpis 

ir ištirpimas. Po jos – ir vėl Chopinas, 
Baladė f-moll, op. 52, Nr. 4, šįkart 
ne pasakojimas, o užburiančios ta-
pybiškos emocijų bangos, potvyniai 
ir atoslūgiai, paslapties kuždesiai, ir 
galiausiai – nerimastinga, ritmiką lau-
žanti ir į beveik džiazuojančią struk-
tūrą perauganti SkriabinoSonata,  
op. 53, Nr. 5. Tačiau ekspresijos ir šėls-
mo viršūne tapo bisai – totalus atskirų 
elementų  – pianisto, instrumento, 
kūrinio, klausytojo, laiko ir erdvės 
susiliejimas į vientisą skrydį. Publika 
liko sužavėta. 

Susitikimas su gyva muzika 
Mintys po Viktoro Paukštelio rečitalio

Toks rezultatas pasiektas ne tik 
dėl virtuoziškumo, jis neatsiejamas 
ir nuo asmenybės brandos: nors 
pianistas neretai įkvėpimo semiasi 
iš neklasikinės muzikos,  – džiazo, 
netgi roko kūrinių, ypač vertina Boby 
MacFerryno ir Keito Jarreto kūrybą – 
vis dėlto tik į klavišo paspaudimą gali 
„įdėti“ savo sielos judesį ir savastį, be 
kurių jis skambėtų tik kaip tuščias 
garsas. 

Labai norėtųsi palinkėti, kad kuo 
daugiau žmonių atrastų ir įvertintų 
šią išskirtinę muziką.

Rita Nomicaitė

Po truputį pildoma populiariosios 
muzikos lietuviškų kompaktinių 
plokštelių lentyna. Šio žanro naujie-
nos – Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų 
fortepijoninio dueto įrašai ir lietuviška 
muzika pianolai.

Tuos, kurie labiau pratę girdėti 
R. ir Z. Ibelhauptus, skambinančius 
moderniąją muziką, kaip kontrastas 
turėtų intriguoti dueto pateikiamos 
XX a. pradžios stilių interpretacijos. 
„Sudėjome savo populiariausius 
kūrinius“, – komentavo Rūta. Įrašyta 
F. Chopino Rondo C-dur, op. 73,  
S. Rachmaninovo Siuita dviem forte-
pijonams Nr. 2, M. Ravelio Ispaniško-
ji rapsodija, M. Infantės Andalūziš-
kieji šokiai. CD buklete profesorius 
Eugenijus Ignatonis duetą vadina 
romantišku, tačiau su tuo nelabai 
norėčiau sutikti. Veikiau sakyčiau, 
kad Ibelhauptai skambina santūriai 

romantiškai, jausdami šiuolaikišką 
racionalumą. Mūsų dienų malonus 
ir jaukus estetiškumas, mandagus 
emocinis „susispaudimas“ girdimas 
ir minimoje plokštelėje, net nepai-
sant muzikos ispaniško smarkumo. 
Skambinant tokią muziką pianistams 
palinkėčiau daugiau romantiško 
svaigulio, jausmų sudėtingumo ir 
įkarščio.

Galbūt E. Ignatonis, minėdamas 
pianistų romantiškumą, kalbėjo apie 

šio CD dominuojančią emociją – tarsi 
iš artistų gyvenimo nuovargio ir pa-
tirties kilusį filosofavimą, iš atminties 
plaukiančius prislopintus vaizdinius. 

Nostalgijos persunkta ir kompak-
tinė plokštelė „Lietuviška muzika 
pianolai“. Iš pirmo žvilgsnio toks api-
būdinimas gali atrodyti kiek keistas, 
nes šį CD sudaro šokių muzika. Tačiau 
pagal ją XX a. pradžioje šoko JAV 
lietuviai, be to, į CD įtraukta nemažai 
patriotinės tematikos kūrinių: Tautiš-

ka giesmė, J. Naujalio „Angelai gied 
danguj“, J. A. Žemaičio „O Lietuva 
numylėta“, Č. Sasnausko ir V. Kudir-
kos „Karvelėli“, nežinomo autoriaus 
valsas „Ant Nemuno tilto“. Visa kita – 
lietuviška šokių klasika: „Noriu miego 
saldaus miego“, „Suktinis“, „Saulutė 
tekėjo“; S.   Šimkaus, M. Petrausko,  
A. Vanagaičio, J. Gudavičiaus, minė-
tojo J. A. Žemaičio kūrinėliai.

„Šiuo metu daugiausia lietuviškų 
ritinėlių pianolai turi sukaupęs Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centras  
(J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno lietuviškos 
muzikos archyvas), Balzeko lietu-
vių kultūros muziejus (abu įsikūrę 
Čikagoje, JAV), Amerikos lietuvių 
kultūros archyvas (Putnamas, Ko-
nektikutas), taip pat Los Andželo 
universitetas (Etnomuzikologijos 
archyvas),  – rašoma CD buklete.  – 
Tačiau nė vienas archyvas iki šiol 
neturi instrumento  – pianolos. Tik 
ilgamečio QRS firmos darbuotojo ir 

Ilgesingos muzikos CD
rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų fortepijoninio dueto įrašai ir lietuviška muzika pianolai

profesionalaus pianolininko Roberto 
Berkmano bei garso įrašų specialisto 
Darijaus Špakausko dėka pavyko dalį 
lietuviškų ritinėlių pianolai perrašyti 
į kompaktinę plokštelę. Įrašai atlikti 
2010 m. Buffalo mieste su Čikagoje 
pagaminta pianola Lakeside.“

„Pianolų ritinėliai užfiksavo ir 
išsaugojo garsovaizdį, kurį daugelis 
Amerikos lietuvių atsivežė savo širdy-
je. Šis pažįstamų melodijų skambesys 
priminė Tėvynę, joje likusius gimines 
ir artimuosius, tad neatsitiktinai 
nostalgiškos daugelio kūrinių gaidos 
gerai atliepė tuometes Amerikos lie-
tuvių nuotaikas, jomis liejosi jų viltys 
ir svajos“, – šiais žodžiais CD bukletą 
baigia etnomuzikologas Rimantas 
Astrauskas ir CD prodiuseris Darius 
Kučinskas.

Prie kompaktinės plokštelės pride-
damas D.  Kučinsko kruopščiai suda-
rytas netrumpas lietuviškos muzikos 
pianolai katalogas.

Viktoras Paukštelis A S M E N I N I o  A r c h y V o  N u ot r .
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Laima Kreivytė

Veiksmo vieta: Nidos meno kolonija
Laikas: penktadienis, trylikta diena

1 serija. Ilga kelionė link 
kopėčių

9.30. Prie „Panoramos“ renkasi 
pirkėjai ir poetai: iš „Rimi“ nužengia 
Giedrė Kazlauskaitė, prie bankomato 
stabteli Donatas Petrošius, kavos tarp 
knygų užsisako Jurgita Butkytė ir Lai-
ma Kreivytė, po „Lukoilo“ stogu lūku-
riuoja Jūratė Visockaitė. Penketas sėda 
į auksinių kopų spalvos opelį ir braukia 
į Nidą. Martos Vosyliūtės kvietimu jie 
važiuoja skaityti poezijos ir dairytis po 
atviras menininkų dirbtuves.

12.05. Rašytojų ir skaitytojų bri-
gada užsuka į poeto D.  Petrošiaus 
tėviškę – Bijotus – ir apžiūri Dionizo 
Poškos baublius. Už Europos Sąjungos 
pinigus įstiklintos šimtamečių ąžuolų 
trobelės užrakintos, bet sunkiosios 
technikos išvagotas peizažas žada 
šviesią kultūros paveldo ateitį.

16.03. Delegacija, vadovaujama 
Nidos kolonijos meno direktoriaus 
Vytauto Michelkevičiaus, aplanko 
nežinomo rašytojo kambarį poilsio 
namuose „Urbo kalnas“. Kūrybos 
dvasia plevena ir viduje, ir išorėje: 
„Barbės kamaraitė tik skylė. Vie-
name gale langas, kitame – durys  
(I. Simonaitytė).“ Vietos – panašiai 
kaip baublyje. Interjeras – 3D kultūros 
savaitraščio stiliaus: rašomasis stalas ir 
spinta apklijuoti „Literatūros ir meno“, 
„Nemuno“, „Šiaurės Atėnų“, „7 meno 
dienų“ laikraščiais. 

19.00. Prasideda partizaninis „Poe-
zijos pavasario“ atidarymas (tikrasis 
atidarymas vyks kitą dieną Vilniuje, 
Taikomosios dailės muziejuje). Ra-
šytojai pogrindininkai skaito savo ir 
garsiausios Nidos poetės – Neringos 
Abrutytės – eiles. Jų kantriai klauso 
kolonijoje reziduojantys užsienio 
menininkai ir žvejys Maksimas. To-
bulas nesusikalbėjimas ir absoliutus 
susiklausymas. Nesuprasti, bet išgirsti 
poetai perdavė savo užšifruotus prane-
šimus: „Poezija yra tai, ką noris šnabž-
dėti skęstant“ (G. Kazlauskaitė); „jei 

00.00. Petrošiui pūstelėjus sugriū-
va Justino Tayloro Tate’o kartoninis 
Babelio bokštas, kurį į neregėtas 
aukštybes iškėlė menininkų dvasios 
galia ir kopėčios.

2 serija. Heterotopijos.  
Ir laivas plaukia

Kvietime į Nidos meno koloniją 
buvo išvardyti tokie raktažodžiai: Flu-
xus ir smėlis, Baltijos jūra kaip medija, 
miško kelių labirintai, rūkyta žuvis, 
vienatvė, peizažo meditacija, proto ma-
sažas, dešimties metrų aukščio studija, 
migravimas nuo vandens prie vandens, 
medijos laboratorija, paplūdimiai ir 
lengvas vėjas, tradicijos permąstymas, 
kūrybinis deginimasis. Šią įvairiapusę 
veiklą jungiančios gairės – dėmesys 
vietai, darbas su bendruomene, rastų 
daiktų naudojimas, dalyvavimo ska-
tinimas, dialogas su gamta ir kultūra. 

Atrodo – viskas ir taip aišku. Apribo-
jimų nėra. Gyveni rojaus kampelyje ir 
kuri. Kita vertus – tai iš tiesų kolonija, 
beveik komuna, kur visi kartu valgo, 
žaidžia, geria arbatą, kaitinasi pirtyje. 
Menininkai turi atskiras studijas, bet 
čia svarbiau ne atsiribojus nuo pasaulio 
kontempliuoti genialias idėjas, o ap-
gyvendinti erdvę, sukurti bendravimo 
ritualus ir juos įpavidalinti. Nesvarbu, 
ar mokeisi tapybos, skulptūros, foto-
grafijos ir videomeno  – čia atvykęs 
menininkas tampa dar ir dizaineriu, 
tyrėju ir ryšių estetikos veikėju. 

cipus. Man pasirodė, kad jie puikiai 
tinka Nidos meno kolonijos atviroms 
studijoms. Kiekvienas „T-R-A-C-E-S.
net“ rezidencijų programos dalyvis 
įgyvendina skirtingus heterotopijų 
principus.

Pirmasis heterotopijos principas 
siejasi su kiekvienoje kultūroje egzis-
tuojančiomis šventomis ir slaptomis 
vietomis. Jos dažniausiai ritualizuoja-
mos, tai savotiškos iniciacijos ritualų 
erdvės, žyminčios virsmą, perėjimą į 
kitą pakopą, įšventinimą į bendriją 
arba išbandymą, atskyrimą. Foucault 
tai vadina krizės heterotopijomis, 
kurios šiais laikais labiau siejasi su 
deviacija (psichiatrijos ligoninės, kalė-
jimai, senelių namai). Johanna Sophie 
Santos Bassetti (Ispanija, JAV, Vokie-
tija) pati bando įgyvendinti tokius 
ritualus – virš senos Nidos estrados 
ji planuoja pasikabinti ant rankų taip 
imituodama savižudybę. Menininkei 

Heterotopijos atsiranda laiko lūžiuose, 
kai tradicinis trukmės skaičiavimas 
netenka galios (heterochronija). Tai 
būdinga laiko sankaupoms muziejuose, 
bibliotekose, archyvuose – skirtingų 
vietų ir laikų rinkiniuose. Tokia laiko 
ir erdvės kristalizacija aktuali Hannai 
Husberg (Suomija, Prancūzija), kuri 
savo studiją pavertė druskos kristalų 
auginimo laboratorija. Beveik pirmykš-
čiu urvu, kuriame iš lėto dygsta stalak-
titai ir stalagmitai. Menininkę domina 
kristalizacijos procesai – ji surado ir 
pirmąsias snaigių kristalų nuotraukas, 
kurias atspaudė ant baltų dėžučių. Tiesa, 
ne visas – nes jų yra 6000. Mąstymas 
stichijomis artimas Gastono Bachelard‘o 
erdvės poetikai, tačiau vanduo čia siejasi 
ne su svajom ir atspindžiu, o su „žalia“ 
sąmone. Laki Hanos vaizduotė gene-
ruoja globalias ekologinio meno idėjas, 
pavyzdžiui, visus stogus nudažyti baltai 
ir taip pristabdyti pasaulinį atšilimą. 

jei vyksta miške, ir geriami čia pat 
surinktų žolių užpilai. Gwenas Aëlas 
Lynnas (Prancūzija, JAV) kaitė, pilstė 
ir dalijo arbatą, o Natalija Borisova 
(Rusija, Vokietija) įgarsino visus in-
dus ir patį stalą – pakėlus puodelį ar 
virdulį keitėsi indų skambesys.

Šeštasis principas teigia, kad hetero-
topijos susijusios su kitomis erdvėmis 
ir kuria geresnės, tobulesnės erdvės 
iliuziją kaip priešingybę kasdienybėje 
egzistuojančiam chaosui. Tai iliuzijos 
arba kompensacijos heterotopijos. 
Foucault kaip pavyzdį pateikia jėzu-
itų kolonijas Paragvajuje, kur viskas 
buvo tiksliai regamentuota ir erdvėje, 
ir laike – miesto planas su bažnyčia, 
kapinėmis, laikas keltis, melstis ir 
valgyti. Kolonijos (tikriausiai ir Ni-
dos meno kolonija) – yra tikriausi 
heterotopijų – iliuzijų gamybos ir 
įgyvendinimo erdvių – pavyzdžiai. 
O pats ryškiausias, pasak Foucault, 

Dingę Nidoje. Serialo scenarijus
Poezijos skaitymai ir atviros dirbtuvės

turi pakankamai knygų / nusipirk laiko 
joms perskaityt“ (J. Butkytė); „niekam 
nerūpi tavo tiesa tiesiog / stenografuok 
įvykio vietoje paženkliui / tai ką prenu-
meratoriai bei spaudos / magnatai tikisi 
perskaityti“ (D. Petrošius).

21.15. Rūkyta žuvis išnyko kaip dū-
mas. Žygiais, o ne žodžiais meno dar-
bininkai dabina Renatos Heredia drobę 
ir matuojasi jos sukurtus kostiumus. 

Kalbant apie Nidos meno koloniją, 
galvoj vis sukasi Michelio Foucault 
heterotopijos terminas. Heterotopija – 
priešinga utopijai, kuri yra įsivaizduo-
jama, bet ne konkreti vieta. Tai ideali 
ar apversta visuomenės vizija. Utopija 
neegzistuoja fizinėje erdvėje. Heteroto-
piją Foucault apibrėžia kaip kitą erdvę, 
kuri yra tarsi visų erdvių užribyje, bet 
kartu reali, ir išskiria šešis jos prin-

svarbi atskirties, izoliacijos tema  – 
prieš siųsdama laiškus, ji įkasa juos į 
žemę specialiai pasigamintu, giljotiną 
primenančiu kastuvu. Tai savaip sie-
jasi ir su antruoju heterotopijos princi-
pu – kad užribio erdvių, erdvės erdvėje 
kūrimas keičiasi, kaip keitėsi, pvz., 
kapinių lokacija ir reikšmė mieste – 
„nuo nemirtingos miesto širdies iki 
mirusiųjų miesto, kur kiekviena šeima 
turi tamsią poilsio vietą“ (Foucault).

Trečias heterotopijos principas 
nurodo kelių skirtingų vietų sugreti-
nimą vienoje erdvėje. Kaip pavyzdys 
pateikiami kino teatras, rytietiškas 
sodas, žvėrynas. Kelių erdvių įtrūkius 
fiksuoja Marta Vosyliūtė ir Tamara 
Henderson (Kanada, gyvena Stok-
holme). Marta kuria mitologinį Nidos 
stereotipų žemėlapį, tekstus užklo-
dama vaizdais ir atvirkščiai. Knygą 
ji paverčia plokščiu viršeliu, miške 
tarp medžių pastato molbertus ir 
nutapytus peizažus gretina su gamtos 
vaizdais – apeliuodama ne į kultūrinę, 
bet į vartotojišką savimonę. Tamara 
Henderson rašo scenarijus daiktų 
kelionėms, kurias filmuoja senoviška 
kamera. Laikas čia tampa vienu iš 
svarbiausių veikėjų.

Ketvirtas heterotopijos principas 
kaip tik ir kalba apie laiko slinktis. 

Marjolein Houben (Nyderlandai, 
Vokietija) ir Irmelin Joelson (Švedija) 
bando sujungti jūrą ir marias, sūrų ir 
gėlą vandenį ir sukurti heterotopiją 
kaip vienas nuo kito atskirtų vandens 
telkinių pokalbį. Jūros ir marių vaizdai 
vienas priešais kitą kartu su jų skirtin-
gais garsynais atrodo kaip pastangos 
pratęsti horizontą fizinėje erdvėje.

Kita vertus, galimos ne tik muzie-
jiškos laiko talpyklos, bet ir laikinumo 
nuotekos festivaliuose, kur žmonės 
pasineria į karnavalinį siautulį. Ge-
riausias tokio šiuolaikiško ritualo 
pavyzdys  – Justino Tylerio Tate’o 
(Kanada, JAV, Estija) krepšinio žai-
dimo aikštelė miške, kurios grindys 
iš medinių konteinerių atkartoja  
banguotą reljefą ir apeina aikštelėje 
augančius medžius. Pagoniška lietuvių 
meilė krepšiniui atsiskleidžia netikėtu 
aspektu.

Penktas heterotopijos principas tei-
gia, kad jos ir uždaros, ir atviros, „per-
skrodžiamos“, pereinamos. Izoliuotos 
ir tranzitinės, kaip svečių ar pataisos 
namai. Tai siejasi su apsivalymo ri-
tualais – tas pats Justinas su kolega 
Ernestu Truely (JAV, Estija) Nidos 
menininkų kolonijoje sukonstravo 
sauną. Arbatos gėrimo ceremonija – 
taip pat savotiškas apsivalymas, ypač 

yra laivas – siūbuojanti erdvės dalis, 
vieta be vietos, uždaras savy atviram 
vandenyne. 

Krisas Salmanis iš Latvijos kūry-
biškai pasinaudojo dreifuojančiomis 
„jūros gėrybėmis“: plastmasiniais 
konteineriais, buteliais, bakeliais, iš 
tolo traukiančias akį spalvų margu-
mynu. Visą šį krantan išplautą šlamštą 
Salmanis panardino studijoje. Įstrižai 
nupjauti daiktai atrodo lyg plauktų – 
ir studijos grindys vaizduotėje ima 
siūbuoti. Dar ironiškesnė menininko 
sukurta „muzikinė dėžutė“ – medi-
nis konteineris su paplūdimy rasta 
stikline tara, kuris pradeda vibruoti 
ir skleisti skimbčiojančių butelių mu-
ziką. Įdomu patyrinėti ne tik butelių 
kilmę, etiketes ir turinį (vienas buvo 
su laišku), bet ir paklausyti skambesio, 
kuris keitėsi greitėjant ar lėtėjant vir-
pesiams. Išgautas garsas primena ne 
melodiją, o veikiau egzistencinį (gal 
abstinencinį?) virpulį.

Nidos meno kolonijoje meni-
ninkai yra dingę – ne todėl, kad fil-
muojasi seriale, o kad pateko į pačią 
tikriausią heterotopiją. Tai pirmoji 
Lietuvos kosminė stotis, horizontų 
tyrimų centras, ekologinių bandymų 
poligonas, kuriame ne tik dingsta, bet 
ir gimsta idėjos.

Krisas Salmanis. „Muzikinė dėžutė“

Justin Tyler Tate. Krepšinio žaidimo aikštelė miške

Donatas Petrošius prie Babelio bokšto
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Svetur

Lietuviškas akcentas 
Torunės festivalyje  
„Probaltica 2011“ 

Gegužės 1–15 dienomis Lenkijos 
mieste Torunėje (Koperniko ir „pier-
nikų“ mieste, kaip juokauja lenkai) 
vyko XVIII Baltijos šalių Muzikos ir 
meno festivalis „Probaltica“ – vienas 
ryškiausių akcentų Lenkijos kultū-
riniame gyvenime. Lietuvai šiemet 
atstovo pianistas Lukas Geniušas, 
pastarojo Frederico Chopino pianistų 
konkurso II premijos laureatas, diri-
gentas Dainius Pavilionis, kompozi-
torius Anatolijus Šenderovas, styginių 
kvartetas „Art Vio“, fortepijoninis 
trio „FortVio“, perkusininkas Pavelas 
Giunteris.

Festivalio atidarymo koncertas 
vyko gražioje, modernioje, puikios 
akustikos koncertų salėje kukliu 
pavadinimu – K. Szymanowskio mu-
zikos mokyklos koncertų salė. Kartu 
su ansambliu „Kremerata Baltica“ 
Lukas Geniušas atliko F.  Chopino 
Koncertą fortepijonui Nr. 1. Tai buvo 
puiki festivalio pradžia. Atlikėjai pa-
vergė publiką subtiliu atlikimu ir buvo 
apdovanoti gausiais plojimais, be to, 
ilgai buvo nepaleidžiami nuo scenos. 

Gegužės 2-oji  – antroji festivalio 
diena – buvo skirta kompozitoriaus, 
Lietuvos nacionalinės premijos lau-
reato A.  Šenderovo kūrybai, mat jis 
yra tapęs vienu dažniausiai atliekamų 
Lietuvos kompozitorių. Vien per kelis 
mėnesius įvyko jo autorinis vakaras 
Vilniuje, o kameriniai ir simfoniniai 
kūriniai buvo atliekami Jungtinėse 
Valstijose (Los Andžele), Olandijoje, 
Italijoje, Australijoje ir kt.

Autorinis vakaras Torunėje vyko 
senoviniuose rūmuose „Palac Dąmbs-
kich“, kurie šiuo metu priklauso To-
runės M.  Koperniko universitetui. 
Kompozitoriaus kamerinius kūri-
nius – „Da capo al..“ perkusijai solo, 

Duetą smuikui ir altui, styginių Kvar-
tetą Nr. 1, fortepijoninį trio Nr. 2 
„In memoriam...“, „Giesmę ir šokį“, 
Sonatą violončelei ir mušamiesiems, 
jau tapusią autoriaus hitu „Sulamitos 
giesmę“ atliko Ingrida Rupaitė, In-
drė Baikštytė, Kristijonas Venslovas, 
Tomas Petrikis, Povilas Jacunskas,  
P. Giunteris; jie groja kvartete „Art 
Vio“, fortepijoninio trio „FortVio“ 
sudėtyje, taip pat kaip solistai, kitų 
ansamblių dalyviai. Fortepijoninio trio 
atliktas „In memoriam...“ tą vakarą 
buvo skirtas palaimintajam Jonui Pau-
liui II atminti, jo beatifikacija Lenkijoje 
buvo švenčiama labai iškilmingai.

Pasak festivalio direktoriaus Hen-
ryko Gizos, visus sužavėjo aukš-
čiausias koncerto lygis, sukuriantis 
tikrą muzikos šventę. Aktorės Agnės 
Gregorauskaitės lenkų ir lietuvių kal-
bomis skaitomi fragmentai iš Czesła-
wo Miloszo, Adamo Mickewicziaus 
kūrinių ir Senojo Testamento suteikė 
vakarui poetinę atmosferą.

Kompozitorius A. Šenderovas į šį 
festivalį buvo pakviestas neatsitiktinai. 
Prieš trejus metus Torunėje „Probalti-
ca“ festivalyje skambėjo jo Koncertas 
smuikui ir kameriniam orkestrui, kurį 
atliko Ingrida Rupaitė ir Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras. Po sėkmingo 

koncerto festivalio direktorius pasiūlė 
kompozitoriui išsamiau pristatyti jo 
kūrybą 2011-ųjų festivalyje.

Po šiais metais surengto autorinio 
vakaro festivalio direktorius H. Giza 
vėl pasiūlė bendradarbiauti – šį kartą 
sukurti naują kūrinį ansambliui „Mul-
tikamerata“ 2013-ųjų festivaliui. Beje, 
šiam ansambliui ir „Art Vio“ kvartetui 
kompozitorius aranžavo Lietuvos him-
ną, kuris buvo atliktas centrinėje Toru-
nės aikštėje švenčiant Vėliavos dieną.

Festivalio „Probaltika 2011“ Jungti-
niam Europos simfoniniam orkestrui 
vadovavo dar vienas mūsų atstovas – 
dirigentas Dainius Pavilionis, jau ži-
nomas Europoje, keleto Tarptautinių 
dirigentų konkursų laureatas, Klai-
pėdos muzikinio teatro vyriausiasis 
dirigentas. 

Gegužės 3 d. jo vadovaujamas 
orkestras atliko Mieczysławo (Mojsie-
jaus) Weinbergo, gimusio Varšuvoje, 
prieš pat karą 1939 m. emigravusio į 
Rusiją, studijavusio pas D. Šostakovi-
čių, vėliau tapusio jo draugu, simfo-
ninę muziką. Orkestro muzikantai ir 
publika labai gerai įvertino dirigento 
D. Pavilionio meistriškumą, atliekamų 
kūrinių ryškias interpretacijas.

7MD INf. 

Gegužės 20, 21 d. Valstybinis Vil-
niaus mažasis teatras (VMT) kviečia 
į paskutinę sezono premjerą – pava-
sariškai gaivališką komediją „Am-
fitrionas“. Spektaklį pagal vokiečių 
dramaturgo Peterio Hackso pjesę 
režisavo talentingas jaunas režisierius 
Artūras Areima.

„Amfitrionas“ – jau aštuntasis 
jaunojo kūrėjo darbas profesionalioje 
scenoje ir trečiasis pastatymas VMT. 
Pirmaisiais spektakliais labiausiai 
pagarsėjęs kaip jautrus ir išmoningas 
klasikinių tragedijų ir dramų siužetų 
interpretatorius, šįsyk A. Areima 
imasi režisuoti komišką pasakojimą 
apie žemėn nusileidžiantį „dieviškąjį 
meilužį“.

„Jau kurį laiką ieškojau geros ko-
medijos, nes tas teatras, kurį kūriau 
lig šiol, net ir man pačiam dabar, 
žvelgiant iš šiokios tokios perspekty-
vos, atrodo pernelyg rimtas, griežtas 
ir tam tikra prasme santūrus. O 
Peterio Hackso „Amfitrionas“ mane 
nustebino žaismingumu ir energi-
ja“, – sako intensyviai repetuojantis 
A.  Areima. 

Sofoklis buvo parašęs tragediją 
„Amfitrionas“, tačiau ji neišliko. 
Vėliau Amfitriono mitas buvo in-
terpretuojamas komiškai. „Plautas 
parašė tvirčiausią Amfitrioną, Mo-
liére’as – sumaniausią, Drydenas  – 
akiplėšiškiausią ir gašliausią, Kleis-
tas – giliausią. Kiekvienas yra savaip 
nepranokstamas, bet verta išmėginti, 
ar įmanoma šiuos pranašumus suvie-
nyti viename tekste“, – rašo P. Hacksas, 
kurio 1968 m. parašytas „Amfitrionas“ 
neretai vadinamas aštriausia, konkre-
čiausia, net chuliganiška antikos mito 
interpretacija.

Pasak jaunojo režisieriaus, po pas-
tarųjų niūrių ir griežtų spektaklių jis 
pats sau norėjo įrodyti nesąs beviltiš-
kai pasenęs ir dar turįs savyje pakan-
kamai jaunatviško noro provokuoti. 
Todėl spektaklio kūrėjai „Amfitriono“ 
nerekomenduoja nepilnamečiams. 

Pats spektaklio „Amfitrionas“ reži-
sierius A. Areima jį vadina ode mei-
lužiui, jausmų atgimimu, vaistu ar 
nuodu, pažadinančiu ir atgaivinančiu 
aistrą, sujudinančiu nusistovėjusius 
santykius, aptingusius jausmus. 

Anot režisieriaus, „ir šeimoje, ir vi-
suomenėje, ir teatre mes turime būti 
laisvi, gyvybingi ir fantazuojantys. 
Apie tai ir noriu kalbėti statydamas 
„Amfitrioną“ – apie vaizduotę, laisvę 
jausti ir mąstyti. To paties tikiuosi ir 
iš publikos: noriu, kad ir žiūrovas, 
stebėdamas šį spektaklį, jaustų po-
reikį fantazuoti, mąstyti, filosofuoti“.

Jaunas režisierius A. Areima jau 
spėjo sulaukti ne tik nemažai Vilniaus 
ir Kauno teatrų publikos simpatijų, 
bet ir profesionalių scenos meno ver-
tintojų pripažinimo. Per pastaruosius 
dvejus metus jo statytų spektaklių pa-
vadinimai net du kartus nuskambėjo 
skelbiant prestižinių „Auksinio scenos 
kryžiaus“ apdovanojimų laureatus ir 
dar keturis kartus pasirodė nominan-
tų sąrašuose.  

Naujausioje VMT premjeroje 
vaidina aktoriai Tomas Rinkūnas, 
Tadas Gryn, Agnė Šataitė, Martynas 
Nedzinskas ir kt. Spektaklio sce-
novaizdį ir kostiumus sukūrė Agnė 
Kuzmickaitė.

VMt INf.

Odė meilužiui
Premjera Vilniaus mažajame teatre

Kauno styginių kvartetas (Karo-
lina Beinarytė, Dalia Terminaitė, 
Eglė Karžinauskaitė ir Saulius Bar-
tulis) išskrenda į Jungtinę Karalystę, 
Kenterberį, kur gegužės 20–29 d. 
vyks tradicinis šiuolaikinės muzikos 
festivalis „New Sounds“. Šių metų 
šiuolaikinės muzikos festivalio Ken-
terberyje tema – BALTIC+. Pagrin-
diniu festivalio svečiu kviečiamas 
pasaulyje bene žinomiausias Baltijos 
regiono kompozitorius Arvo Pärtas. 
Tačiau pasak festivalio meno vadovo 
Paulo Maxo Edlino, šis vardas yra 
tik ledkalnio viršukalnė: „Baltijos 
kompozitoriai muzikos pasauliui 
daro didelę įtaką, tačiau Jungtinėje 

dirba šiuolaikinės muzikos srityje 
jau daugelį metų, festivalis kviečia 
Kauno styginių kvartetą, kuris per 
savo 30-ies metų kūrybinę karjerą 
yra pristatęs daugiau nei 300 kūrinių.

Kauniečių koncerte Šv. Petro 
metodistų bažnyčioje gegužės 23 d. 
skambės Justės Janulytės „Arija“, Zi-
tos Bružaitės „Mozaika“ ir Vidmanto 
Bartulio „Keturios paguodos liūd-
nai violončelei ir daina be žodžių“ 
bei styginių kvartetas Nr. 2 „Psal-
mės“. Koncerto pradžioje kvartetas 
grieš gana retai atliekamą Antono 
Brucknerio Styginių kvartetą c-moll. 
Festivalyje Kauno styginių kvartetas 
bus vienintelis muzikos kolektyvas 
iš Lietuvos.

Jubiliejinį 30-ąjį kūrybinį sezoną 
koncertuojantis Kauno kvartetas yra 
sugrojęs per 1900 koncertų Lietuvoje 
ir daugelyje užsienio šalių (Suomijoje, 
Norvegijoje, Lenkijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, 
Šveicarijoje, Čekijoje, Argentinoje, 
Čilėje, Danijoje ir kt.). Platus skirtingų 
epochų ir stilių muzikos repertuaras 
(repertuarą sudaro per 300 kūrinių, 
sukurtų daugiau kaip šimto įvairių 
šalių kompozitorių) leidžia kvartetui 
aktyviai propaguoti klasikinę, šiuo-
laikinę lietuvių bei užsienio autorių 
muziką. Kolektyvas yra išleidęs 11 
CD, įrašęs daug radijo ir TV fondinių 
įrašų.

2008 m. Kauno kvartetui buvo 
įteiktas metų apdovanojimas „Tikra 
muzika“ už šiuolaikinės muzikos 
populiarinimą, o 2009 m. už lietuvių 
kompozitorių kūrybos propagavimą 
Lietuvoje ir užsienyje Kauno kvartetas 
paskelbtas „Įsimintiniausiu Kauno 
kūrybiniu kolektyvu“.

KAuNo StygINIų KVArtEto INf. 

Karalystėje mes retai turime progą 
išgirsti šią muziką gyvai ir kontekste. 
Šių metų festivalis kaip tik atkreipia 
į tai dėmesį ir pristato šią išskirtinę 
naują kūrybą, kurią koncertuose 
atliks britų ir Baltijos šalių atlikėjai.“

Festivalio programą atliks žino-
mi Jungtinės Karalystės bei kitų 
šalių atlikėjai, tokie kaip „London 
Sinfonietta“, „Amadrums“, Kem-
bridžo karališkojo koledžo choras, 
Amsterdamo violončelių oktetas ir 
kt. Siekdamas atskleisti išsamesnį 
lietuvių muzikos vaizdą ir pristatyti 
lietuvių atlikėjus, kurie intensyviai 

Svetur

Kauno styginių kvartetas grieš šiuolaikinės muzikos  
festivalyje Kenterberyje

Kauno styginių kvartetas
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Kaip šiame kontekste šiemet atro-
do Naujosios dramos akcija, – tvirtų 
nuostatų festivalis, turintis jau solidžią 
garsių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje 
vardų pristatymo istoriją? Ilgą laiką 
rodžiusi spektaklius tik netradicinėse 
erdvėse, šįkart NDA beveik visa per-
sikėlė į stacionarią scenos aikštelę. 
Programoje dominuoja pastaruosius 
dešimtmečius aktualios, nors jau šiek 
tiek sustabarėjusios, tačiau vis dar neiš-
semtos temos: skirtingos istorijos apie 
šiandienos pasaulio valdžios cinizmą, 
istorinės atminties kaitą, žmogų ir jo 
santykį su sistema. Visgi šios festivalio 
spektakliuose keltos skaudžios pro-
blemos netampa kaip nors ypatingai jį 
vienijančiu segmentu. 

Visoje festivalio programoje savo 
estetika labiausiai išsiskyrė Vladimiro 
Pankovo „Aš, kulkosvaidininkas“, 
pagal to paties pavadinimo Juri-
jaus Klavdijevo pjesę. Dramaturginę 
spektaklio medžiagą sudaro jauno 
samdomo žudiko monologas ir jo 
prisiminimai apie senelį, papildomi 
politinių aktualijų kontekstu. Kalbama 
įvairiomis kalbomis, atstovaujančiomis 
tam tikriems politiniams veikėjams – 
nuo Vladimiro Putino iki Baracko 
Obamos. 

Rusijoje išgarsėjusios studijos 
„SounDrama“ spektaklis jungia dra-
mos ir muzikinio spektaklio estetiką, 
jame labai svarbus muzikos, garso  
vaidmuo, aktoriai kalba ir dainuoja. 
Ši komanda siekia įteisinti soundrama 
kaip savarankišką žanrą, – tarptauti-
niame kontekste suprantamą ir verti-
mo nereikalaujančią formą.

Pagrindinė vaidybos aikštelė – ke-
lių aukštų konstrukcija, dengiama 
kraujo raudonumo audinio atraižų 

(scenografas Maksimas Obrezkovas). 
Po ją karstosi aktoriai, jų chaotiškas 
judėjimas, derinamas su muzikos 
kaita, primena už virvučių tampomų 
marionečių spektaklį. Scenografija 
naudojama kaip tribūna, išdidintas 
atrakcionų parko šaudyklos modelis 
ar pasaulio galingųjų susitikimo po-
sėdžių salė. 

Spektaklio tempą įsuka ir palaiko 
destruktyvios elektroninės muzikos 
motyvai, kuriuos moduliniu sinte-
zatoriumi valdo muzikantas Alek-
sandras Pleningeris. Nors režisierius 
akcentuoja garsą kaip svarbiausią 
spektaklio išraiškos priemonę, kaip 
žaidimą jį dekonstruojant, tačiau 
teatrališkas vizualumas čia taip pat 
labai svarbus, spektaklio rekvizitas 
pilnas simbolių ir metaforų. Kūrėjai 
teigia, kad provokuodami žiūrovus 
siekę įvairių meno sričių jungties, 
tačiau interaktyvesnį žiūrovo santykį 
su spektakliu blokuoja itin teatrališkos 
priemonės, chaotiška kelių sluoksnių 
fabulos dėlionė, dažnai besikaitalio-
jantys žanrai. Skirtingos spektaklio 
išraiškos priemonės čia veikiau ne 
papildo viena kitą, taip kurdamos 
išbaigtą spektaklio vaizdą, o jį ardo. 

Šalia šio rusų teatrališko karnavalo 
buvo parodyti du savo forma labai pa-
našūs spektakliai – Pieterio de Buys-
serio ir Jacobo Wreno „Optimizmo 
antologija“ bei Wojteko Ziemilskio 
„Mažas pasakojimas“. 

Būtent pastarąjį festivalio kon-
tekste išskirčiau kaip įdomiausią ir 
paveikiausią. Ziemilskio spektaklį 
inspiravo jo senelio biografijos faktai. 
Žymus Lenkijos kultūros veikėjas 
Wojciechas Dzieduszyckis gyveni-
mo pabaigoje buvo apšauktas tautos 
priešu, kolaboravusiu su slaptosiomis 
komunistų tarnybomis. „Mažas pa-

sakojimas“ sukaupia savyje skaudžią 
refleksiją apie asmeninę patirtį ir 
kolektyvinę atmintį bei pastangas 
ja manipuliuoti naujausiais laikais. 
Scenoje vienas žmogus ir videopro-
jekcija. Nors visą sceninį laiką išlai-
koma spektaklio-paskaitos forma, 
tačiau abejingu veidu ir neutraliu 
balso tonu Ziemilskio pasakojama 
intymi autobiografinė istorija geba 
prikaustyti dėmesį ir tapti asmeniška. 
Kartu ši individuali istorija yra savaip 
bendra visoms buvusio socialistinio 
bloko šalims.

Tuo tarpu kitas paskaitos formos 
spektaklis „Optimizmo antologija“ ne-
sugebėjo užmegzti aktyvaus kontakto 
su žiūrovais, nors autoriai bei atlikėjai 
Wrenas ir de Buysserys tiesioginės 
akistatos su publika siekė nuo pat 
spektaklio pradžios. 

Šio projekto – meninės akcijos 
kūrimas – prasidėjo nuo laiško su 
klausimu, ką XXI amžiuje reiškia op-
timizmas, kurį, prašydami atsakymo, 
kūrėjai išsiuntė pasaulio menininkams, 
verslininkams ir politikams. Gauti įvai-
rios formos atsakymai (nuo teksto iki 
nuotraukos) tapo spektaklio pagrindu.

Taigi iš adresatų gauta medžiaga 
scenoje pristatoma optimisto ir pesi-
misto požiūriu. Esminis „Optimizmo 
antologijos“ trūkumas buvo tas, kad 
kūrėjams nepavyko peržengti paskai-
tos ribos, įtraukti ir sudominti, kaip 
vėliau pasirodė, tik patiems kūrėjams 
aktualia medžiaga ir veiksmą scenoje 
įteisinti kaip spektaklį. 

Šalia užsienio programos NDA 
tradiciškai parodė lietuvių kūrėjų 
atliekamus užsienio pjesių skaitymus. 
Etiudus apie sudėtingus ir skaudžius 
šeiminius santykius iš Joëlio Pomme-
rato pjesės „Šitas vaikas“ su pirmakur-
siais Jono Vaitkaus studentais pristatė 
darbo vadovė Viktorija Kuodytė bei 
pedagogai Adrija Čepaitė ir Dainius 
Gavenonis. Šis skaitymas buvo stu-
dentiško lygio, ypač kontrastuojantis 
su paskutine dramos scena, kurią 

skaitė patyrę profesionalai – Čepaitė, 
Kuodytė ir Gavenonis.

J. Vaitkaus režisuotas Juhos Jokelos 
pjesės „Fundamentalistai“ skaitymas, 
kuriame dalyvavo Rasa Samuolytė 
ir Povilas Budrys, artėjant šio spek-
taklio premjerai Nacionaliniame 
dramos teatre, nuteikia teigiamai. 
Aktoriai pasirodė kaip stiprūs, vienas 
kito verti scenos partneriai. Šis skai-
tymas savotiškai pratęsė spektaklio-
paskaitos formą, į kurią įterpiama 
teatrinio naratyvio scenų – Markuso 

perima Budrio kuriamų personažų 
santūrumą. Ankstesnėje NDA prista-
tytame Jono Jurašo spektaklyje „Dve-
jonė“ Budrys taip pat vaidino kunigą, 
tik dabartinis personažas įdomesnis, 
negaubiamas gerumo ir teigiamybės 
auros, kuri būdinga daugeliui šio 
aktoriaus vaidmenų. 

Kol kas režisierius parodė tik šiek 
tiek išbaigtesnį pirmąjį veiksmą, 
antrasis dar buvo artimesnis pjesės 
skaitymui, tačiau stipri dramaturginė 
medžiaga, diktuojanti aktorinę spek-

Kameriniai pasakojimai 

prisiminimai apie ankstesnius susiti-
kimus su Heidi. 

Pjesė pasakoja apie religijos kraštuti-
numus: fanatiškos sektos atstovės Heidi 
ir liberalaus pastoriaus Markuso gyveni-
mų susidūrimas veda į tragediją. Šiems 
laikams, kai silpstant Bažnyčiai žmonės 
skirstosi į radikalias fanatiškai tikinčių ir 
revoliucingiems pokyčiams pasiryžusių 
stovyklas, tema ypač aktuali.

Įdomus šių gana skirtingos teat-
rinės išraiškos aktorių susitikimas 
scenoje. Jie tarsi dalijasi sceninėmis 
galimybėmis, – atrodo, kad Budrys 
prisipildo Samuolytės vaidmenims 
būdingos energijos, o ši, savo ruožtu, 

taklio stilistiką, siejasi su ankstesniais 
sėkmingais kameriniais Vaitkaus 
spektakliais, grindžiamais vyro ir 
moters konfrontacija – „Helverio 
naktis“ bei „Juodvarnis“. Belieka laukti 
spektaklio premjeros.

Šiemet „Naujosios dramos akcija“ 
gerokai susitraukė. Parodytus spekta-
klius ir pjesių skaitymus jungė vienas 
bendras formos bruožas – kameriš-
kumas. Daugumai šiuolaikinių dramų 
būdinga socialinės ir politinės proble-
matikos analizė. Atskiri spektakliai 
ir pjesių skaitymai buvo įdomūs ir 
verti dėmesio, tačiau meniniu įvykiu 
šiųmetis festivalis netapo.

„Optimizmo antologija“

„Mažas pasakojimas“„Šitas vaikas“

„Fundamentalistai“
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Justina Kučinskaitė 

Šį kartą tekstilės naujovėmis besi-
dominti galerija pristato žaismingą 
estų dueto parodą. Ji skirta šalies ne-
priklausomybės 20-ies metų jubiliejui 
pažymėti, o taip pat simboliškai prisi-
deda prie Talino – Europos kultūros 
sostinės 2011 renginių. Menininkai 
Krista Leesi ir Heino Prunsveltas 
atsisako tokioms progoms įprasto 
oficiozinio stiliaus ir tris galerijos 
sales pripildo įvairių epochų Estijos 
simbolių, ženklų ir atributų.

K. Leesi savo darbuose įvairius 
logotipus ir simbolius komponuoja 
taip, kad susidarytų nauji netikėti 
ornamentai ir raštai. „Tapetų“ serijoje 
menininkė demonstruoja skaitme-
ninės spaudos būdu ant audinio 
paviršiaus perkeltus iš įvairių Estijos 

kultūros simbolių išgautus geome-
trinius ornamentus. Juose susipina 
ir politinės aktualijos, ir istoriniai 
ženklai. Įvairūs Estijos simboliai ir 
logotipai, pavyzdžiui, kregždė (na-
cionalinis Estijos paukštis), pučiantis 
ragą vyras (degtinės „Vyru Valge“ 
simbolis), Pegasas (Estijos dailės 
akademijos simbolis) jungiami į ben-
drą kaleidoskopinį kaukolės vaizdą, 
taip atverdami naujas reikšmes, iš 
kurių audžiamas savotiškas politinis 
tapetas. Komponuodama atskirus 
simbolius į vieną bendrą kodą autorė 
atranda tikrąją žodžio simbolis pras-
mę (gr. symballein – sumesti viską į 
krūvą, sujungti).

Kartkartėm K. Leesi balansuoja ties 
lengvos ironijos ir juodojo humoro 
riba: daug kartų pakartotas Estijos 
kultūros rėmimo fondo logotipas 
sudaro ornamentą, kuriame figūros 
šoka aplink pinigus. Kitoje galerijos 
salėje eksponuojamas Kristos darbas, 
kurio idėja gimė ruošiantis ketvirtajai 
tarptautinei Rygos tekstilės trienalei, 
skirtai globalizacijos problemoms. 
Ant sienos pakabintame audinyje 
iškarpyti žodžiai „Help Your Planet, 
Kill Yourself “. Raidės sudarytos iš 
mažyčių gėlių ir kryžiaus formų įkar-
pų audinyje. Žodžių žaismą mėgstanti 
menininkė sakinio dalis kaitalioja 
vietomis, o kryžių ir gėlių ornamen-
tai, priklausomai nuo jų išsidėstymo, 
suteikia autorės minčiai papildomų 
prasmių. Vis pasikartojanti frazė 
galiausiai perauga į „Help Yourself, 

Kill Your Planet“ ir taip sutrikdo žiū-
rovą. Pasak menininkės, šio kūrinio 
nereikėtų suprasti kaip tiesioginio 
pasiūlymo žudytis, greičiau turimas 
omenyje raginimas pažvelgti į save 
ir „nužudyti“ tam tikrus aplinkai 
kenkiančius įpročius. Darbas būtų 
dar įdomesnis, jei būtų tinkamai eks-
ponuojamas. Atitraukus jį nuo sienos 
ir ryškiai apšvietus, žodžiai šviestų 
ant sienos ir būtų lengviau įskaitomi.

Estė taiko daugelio šiuolaikinės 
tekstilės kūrėjų pamėgtas strategijas – 
tradicinį siuvimą, nėrimą, siuvinėjimą 
rankomis derina su skaitmeninės 
spaudos technikomis, naudoja pop-
kultūros elementus, reiškia politines 
pažiūras. Tradicinei Estijos tekstilei 
„atstovauja“ gamtos ir etnografiniai 
motyvai nertuose laikrodžiuose. 
Menininkė, derindama skirtingas 
technikas, kvestionuoja jų panaudo-
jimo galimybes ir netikėtai sujaukia 
žiūrovo lūkesčius. Kompiuteriu „au-
džiami“ gėlėti raštai, atsigręžiant į 
tradicinį audimą, o rankomis preciziš-
kai siūtas didelio formato skiautinys 
„For Your Eyes Only“ iš toli atrodo 
kaip skaitmeninės spaudos darbas. Iš 
margų audinio skiaučių pasiūdintas 
Džeimsas Bondas – duoklė populia-
riajai kultūrai. „Bondiados“ gerbėjai 
įžvelgs parodos pavadinimo ryšį su 
filmu „Su meile iš Rusijos“.

Grafikos dizainerio H. Prunsvelto 
atvirukai, kur keisčiausiuose konteks-
tuose matome Talino vardą, priverčia 
nusišypsoti. Išmoningi atvirlaiškiai 

puikiai atlieka vizualinės komunika-
cijos su auditorija funkciją, nes kalba 
bendrąja ženklų, populiarių logotipų 
ir simbolių kalba. Kiekvienas lakoniš-
kas atviruko vaizdas pataiko tiesiai į 
dešimtuką, Talino sąsajų su įvairiais 
kultūriniais kontekstais žaidime. 

H. Prunsvelto požiūris į savo mies-
to įvaizdžio kūrimą šiek tiek primena 
mitą apie lietuvių ir estų lenktynes 
visur, net ir populiarinant savo ša-
lies „brendą“ tarptautinėje arenoje. 
Ernestas Parulskis su žaisminga 
ironija yra aprašęs šią tariamą kai-
mynių kovą dėl savo šalies įvaizdžio. 
Rašytojas, mėgstantis pasišaipyti iš 
stereotipų, jungia juos su drąsiomis 
ir kartais utopinėmis verslo strate-

Šalis kaip ženklas ir suvenyras
Kristos Leesi ir heino Prunsvelto paroda „Su meile iš Estijos“ galerijoje „Artifex“ 

Aistė Paulina Virbickaitė

Kartą vienas bičiulis pakliuvo 
į Lukiškes. Neužilgo gavau laišką: 
„Čia kameros lyg celės, o centre stovi 
senovinė bažnyčia. Gal tu žinai, kada 
ir kas pastatė šį vienuolyną ir kas 
vietoj jo įrengė kalėjimą?“ Ilgai ne-
apsisprendžiau, ką atsakyti. Tiesa ta, 
kad ši vieta buvo statyta kaip kalėjimas 
ir nieko kito nei kalinių kasdienybė 
nematė. Tačiau bičiuliui akivaizdžiai 
buvo malonu manyti, kad kalėjimas 
kadaise buvo vienuolynu. Įsivaizduo-
damas, kad čia, šioje vietoje, kažkada 
meldėsi vienuoliai, jis bent mintyse 
galėjo susikurti kitokią, nei kalėjimo 
realybė, aplinką. Apie kūrybą, kaip 
būdą užsimiršti, kalba ir naujausio 
Evaldo Janso filmo veikėjai. 

„Laisvė kurti“  – tai dokumenti-
nis filmas apie įkalinimo įstaigose 
kuriančius kalinius. Filmo epizodai 
sudėlioti iš pokalbių fragmentų ir 
smalsaus operatoriaus užfiksuotų 
pasivaikščiojimų po mums egzotiš-
kas erdves. Veiksmas vyksta keliuose 
šalies kalėjimuose, o filmuojama buvo 
kaliniams įrengtose dirbtuvėse arba 
vienutėse. Tik šiam menininkui bū-
dingas matymas ir montažas, sodrūs 
filmo herojų charakteriai bei tikro-

viškai besikeičianti filmo atmosfera 
intriguoja ir įtraukia. 

E. Jansas žinomas kaip meninin-
kas-chuliganas, traukiantis iš gatvės 
ir asmeninio gyvenimo nepatogias 
istorijas ir rodantis jas su šiurkščiu 
sąžiningumu. „Apie filmą viskas pasa-
kyta pačioje jo pradžioje. Ką aš čia dar 
galiu jums naujo papasakoti. Kelnes 
nusimauti, ar ką“, – lakoniškai „Skalvi-
jos“ kino teatre filmą pristatė autorius. 
Minėtoji pradžia – tai titrai, kuriuose 
pasakojama trumpa E. Janso istorija: 
dešimt metų trukusi sunki liga stipriai 
varžė ir keitė jo gyvenimą. Kitais žo-
džiais, įkalino. Nedegraduoti padėjo 
kūryba. Šis filmas – atsisveikinimas su 
liga. Išėjęs iš savo asmeninio kalėjimo 
menininkas su kamera varstė kalėjimų 
ir pataisos namų duris ir kalbėjosi. 

Apie E. Jansą menotyrininkas Jonas 
Valatkevičius rašė: „Retas vyresnės 
kartos menininkas būtų puolęs taip 
žemai, kad prasigėrusiam valkatai 
užduotų šventą klausimą: kas svar-
biau – siela ar kūnas?“ Žiūrim toliau. 
Retas šiuolaikinis menininkas eitų pas 
kalinius ir kuo rimčiausiai kalbėtųsi 
su jais apie kūrybą. Du metai darbo, 
šešiasdešimt valandų filmuotos me-
džiagos, pusantros valandos filmas 
ekrane. Reikėtų nepamiršti ir psicho-

loginės įtampos, patiriamos mėginant 
prakalbinti sudėtingo būdo, kitokio 
išsilavinimo ir mąstymo žmones. 

Filmas neprailgsta, jį žiūrėti įdomu. 
Kartais juokinga, kartais graudu. Filmo 
žiūrėjimas – emociniai ir etiniai „ame-
rikietiški kalneliai“. Išėjęs iš seanso 
nesi tikras, ar tavo nuostatos filmo 
ir jo herojų atžvilgiu teisingos. Kaip 
ir kiekvienas stiprus meno kūrinys, 
šis filmas gali būti priimtas įvairiai. 
Pirmiausia – nuoširdžiai atjaučiančiai. 
„Kokie dvasingi žmonės, kaip jie ieško 
šviesos kūryboje ir tenkinasi tuo, ką 
turi“, – norėtųsi atsidusti. Bet E.  Jansas 
yra provokatorius ir šalia jo nereikėtų 
atsipalaiduoti. Filmui įpusėjus kalinių 
lūpomis jis primena, kad herojai – sun-
kius ir itin sunkius nusikaltimus padarę 

žmonės, neretai jau ne pirmą kartą 
atsidūrę įkalinimo įstaigoje. Kritiškiau 
mąstydamas supranti, kad už kameros 
stovi griežtas prižiūrėtojas, o herojai 
neretai „perspaudžia“ skaitydami ei-
lėraščius apie išsiilgtą meilę ar laisvėje 
skriejantį paukštį. Dažnas iš jų – gyve-
nimo išmokytas ne tik prisitaikyti, bet 
ir manipuliuoti kitais. 

Šiame filme korektiškai ir dėme-
singai E. Jansas leidžia „suvaidinti“ 
visiems herojams  – jie skaito eilė-
raščius, groja, rodo savo raižinius 
ar paveikslus, džiaugiasi dalyvavimu 
parodose. Autorius, montažui skyręs 
dešimt mėnesių, sugebėjo išbalansuoti 
tarp pakankamo laiko kiekvienam 
herojui „pažinti“ ir vis naujų įspūdžių 
laukiančio filmo žiūrovo nekantrumo. 

Rytis (šiuo metu jau laisvėje)  – 
absoliutus žiūrovų numylėtinis, 
akimirksniu užkariaujantis simpati-
jas: „Jaunystėje galvojau stoti arba į 
Dailės akademiją, arba į kunigų se-
minariją. Bet atsisėdau.“ Miela? Taip. 
Nesumeluota? Vargu. Kitas herojus, 
jau kelias dešimtis metų kalėjime 
praleidęs žilas žmogus labiausiai 
nori išleisti savo atsiminimų knygą. 
Jo nusivylimas išgirdus leidėjų „ne“ 
iš tiesų suspaudžia širdį. Dar kitas – 
groja gitara ir dvi dienas iš medžio 
drožinėja trapią rožytę; laisvėje tam 
nebūtų laiko, atsidūsta. 

Įkvėpimas, kūryba, užsimiršimas 
kuriant, dvasinis pasaulis – kultūrinėje 
aplinkoje tokie įprasti žodžiai kalinių 
lūpose skamba neįprastai, tačiau 
taip pat įtikimai. Tai šiek tiek trikdo 
ir provokuoja rimtai pasikalbėti su 
savimi: ar kartais nesi pakliuvęs į savo 
aplinkos, pažinčių, užsakymų, įpročių 
kalėjimą? Ar tikrai visi tavo veiksmai 
visiškai sąžiningi ir laisvi? Jei ne – tai 
kokios yra to kalėjimo sienos ir ant ko 
jos statomos? Tiesiogiai šių klausimų 
filmas neužduoda. Neduoda jis ir 
vienaprasmių atsakymų. Aišku tik tai, 
kad savo kalėjimo durims atrakinti 
kiekvienas naudojasi savais raktais. 
Vienas iš jų – kūryba. 

Istorija apie auksinį raktelį 
Evaldo janso dokumentinis filmas „Laisvė kurti“

gijomis, satyriškai išryškina lietu-
vių įpročius ir mąstymo šablonus, 
šaržuoja konservatyvųjį nacionalinį 
diskursą ir, žinoma, juokaudamas 
sprendžia Lietuvos įvaizdžio pro-
blemas. Tad Heino siūlo ne patį 
kvailiausią būdą šioms problemoms 
spręsti  – pasitelkus grafinį dizainą, 
kaip įvaizdžių kūrimo aparatą ir ne-
didelę humoro dozę kurti kultūrinio 
miesto atpažinimo tinklus. 

Paroda veikia iki gegužės 26 d.
Vilniaus dailes akademijos tekstilės 

galerija „Artifex“ 

(ganono g. 1, Vilnius)

Dirba antradienį–penktadienį 12–18 val., 

šeštadienį 12–17 val.

Krista Leesi. „Skonio reikalas" 
fragmentas. 2010 m.

Krista Leesi ir Heinas Prunsveltas
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D a i l ë

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Palydėjus šiais metais Lietuvai 
Venecijos bienalėje atstovausiantį 
projektą, norisi išmėginti dar vieną 
galimą interpretaciją. Pusiau juokais, 
pusiau rimtai apie projektą „Už baltos 
užuolaidos“ kalbėsiu naudodama iš 
Gilles’io Deleuze’o ir Felixo Guattari 
pasiskolintus įrankius. Juolab kad tarp 
projekto idėjos, jo įgyvendinimo ir mi-
nėtų autorių jaučiama abipusė „trauka“. 

„Už baltos užuolaidos“ nuo pat 
pradžių jaudino institucinių peri-
petijų ir kultūros politikos santykių 
„apžaidimu“. (Tai dalykai, kurie per 
projekto pristatymo mėnesius jau ne 
kartą buvo lukštenti ir perlukštenti, 
tad šiame straipsnyje jų išvadų nekar-
tosiu.) Jei ankstesni į Venecijos bienalę 
siunčiami projektai būdavo valstybės 
ar institucijos reprezentacijos tikslui 
paklūstantys, jo nekvestionuojantys ar 
nereflektuojantys veiksmai, tai Mikšio 
kūrinys kelia keblumų, nuolat svy-
ruodamas tarp nomadiško meninio 
veiksmo ir galios, kurią kvestionuoja, 
atkūrimo ir reprezentavimo. 

Kaip žinia, menininko idėją ins-
piravo klausimas: „Kaip atrodytų 
pirmoji tautinė 1907 metų lietuvių 
dailės paroda, jei ji būtų surengta 
šiandien?“ Pirmoji lietuvių dailės par-
oda buvo organizuojama daugiausia 
molekuliniu principu, t.y. dalyvavo 
tie, kurie norėjo, visus jungė bendros 
idėjos, bet neturėta aiškios struktūros 
ir tolesnių planų vizijos. Ilgainiui šie 

lietuvių dailės neartikuliuoti norai ir 
veiksmai įgavo institucinius pavida-
lus ir atitinkamai sukūrė savo galios 
laukus, atskirus, bet vienas nuo kito 
priklausančius ir vienas kitą pinigais 
kontroliuojančius sektorius. Arba, 
anot Deleuze’o ir Guattari  – geismo 
mašinas. 

Šiame kontekste, vienos iš tokių 
galios struktūrų – Šiuolaikinio meno 
centro – deleguoto Mikšio noras de-
konstruoti (deteritorizuoti) kuratore 
tapusios valstybės meno mecenavimo 
ir kuravimo mechanizmą, išskleisi 
apžiūrai jo rezultatus atrodo saviref-
lektyvus ir prieštaringas. Būdamas 
lojalus vienai iš geismo mašinų (ŠMC), 
jis inicijuoja karo mašiną kitai geismo 
mašinai (valstybei), nuo kurios pri-

klauso jo paties mašina (ŠMC). Be 
abejo, karo mašiną reikia suprasti ne 
tiesiogine prasme, o kaip metamorfo-
zinį, kokybiškai naują veiksmą.

Tačiau tas vėliavos pakėlimo mo-
mentas ir su juo susijęs klausimas 
„Kaip tai veikia? O kas, jei...?“ kaip 
perėjimas iš paranojiškos (statiškos 
viską žinančiojo) būklės į šizofrenišką 
(judrią ir kūrybišką) ir yra pagrindinis 
taškas, žymintis nomadiško veiksmo 
galimybę Mikšio projekte. Nomadiška 
čia galima pavadinti pačią kūrėjo po-
ziciją, kuri sutapdama su kuratoriaus 
vaidmeniu tarsi išnyksta  – Mikšys 
nieko nesukuria. Tik pristato kitokį 
galimą į meną ir menininką požiurį, 
praplėsdamas menininko veiklos api-
brėžimo ribas, nuvesdamas autorių ar 
autorystę į kūrybinio proceso pakraš-
čius. Nomadiškas už save viršesnės, 
save finansuojančios geismo mašinos 
(valstybės) parazitavimas, gimstantis 
iš ironijos jos atžvilgiu. Ir, žinoma, 
nuosavos teritorijos kūrimas jos už-
nugaryje jai pačiai remiant. 

Tai, kas atsitinka su projektui pa-
teiktais kitų menininkų kūriniais ir 
kaip jie panaudojami naujai organi-
zuojamai karo mašinai, irgi savotiškai 
ženklina alternatyvaus suvokimo 
galimybę. Kadaise turėję atskirą ta-
patumą, atskirą kūrinio statusą, dabar 
jie visa tai tarsi praranda ir yra suabs-
traktinami iki paprasčiausių Lietuvos 
valstybės mecenuoto meno produktų. 
Jie netenka savo struktūros, atsto-
vaujamo laikmečio ar „mokyklos“ 

„Geismo mašinų“ dinamika 
Apie Dariaus Mikšio projektą „už baltos užuolaidos“ 54-ai Venecijos bienalei

Monika Krikštopaitytė 

Vaikų ir jaunų vyrų portretai (iš 
serijų „Ortodoksų erosas“, „Ap-
siplovimas“ ir „Viduje“) žiūrovą 
išties sutrikdo. Nieko šokiruojamo 
nerodoma, kaip kad buvo fotografės 
cikle „Tremtis“ („Exile”) apie ligų 
suniokotas prostitutes Jeruzalės pa-
kraščiuose. Tai tik priderama Haredi 
(ultraortodoksinio žydų tikėjimo) 
atributika – ilgos plaukų sruogos nuo 
smilkinių, skrybėlės, ritualiniai dra-
bužiai – pažymėti jaunuoliai. Tačiau 
kažkas išmuša iš vėžių. 

Jei XIX a. norėdavai išlikti nuo-
traukoje, turėjai ilgai nejudėdamas 
išbūti prieš objektyvą, o čia ilgai ir 

konteksto ir unikalumo. Kartu šita 
neartikuliuojama, desubjektyvizuota, 
eksperimentiška pasiskolintų svetimų 
kūrinių masė primena „kūną be or-
ganų“ (sąvoka, Deleuze’o ir Guattari 
žodyne aiškinanti „organizmo“ arba 
struktūruoto, organizuoto objekto ar 
reiškinio priešpriešą), kuriame objek-
tyviai skirtingi dalykai liula kaip žalio 
kiaušinio masė tame pačiame kevale. 

Ši masė egzistuoja kaip kolektyvinė 
suma, bet be jokios aiškios struktūros 
ir plano, kaip ji bus reprezentuojama 
ir kas ja bus pasakoma. Kiekvienas 
žmogus, kurio rankose atsidurs visų 
kūrinių katalogas, galės tapti situacijos 
šeimininku ir išsirinkęs vieną ar kelis 
darbus susiformuoti nuosavą šalies 
reprezentanto žinutę, o šio veiksmo 
neprognozuotumas – kaip įvairiomis 
kryptimis auganti žolė – rizomiškas. 
Pats projektas turi beveik ritualinę 
savo pradžios ir pabaigos formą: 
lankytojas ateina, jam įteikiamas ka-
talogas ir paaiškinama, ką jis turėsiąs 
daryti, tada išsirenkamas kūrinys, 
kuris vėliau jam atnešamas. Tačiau 
tai, kas ateis, kas bus išsirinkta ir kokia 
žinutė susisluoksniuos lankytojo gal-
voje – nesurepetuota ir nenumatoma. 

Tačiau projekto tapsmo procesas, 
atsiribojimas nuo įprastų reprezen-
tacijos formų arba karo mašinos 
iniciacija trunka tiek pat trumpai, 
kiek ir švystelėjusi apie tai idėja. Nes 
vos pradėjus įgyvendinti projektą 
fiziškai, maišto momentas greitai 
aneksuotas naujai besikuriančio 

reprezentacijos vaidmens, kuris iš 
esmės yra tarsi mažesnė valstybės 
geismo mašinos kopija arba ją atkar-
tojantis modelis. Neapibrėžiamos ir 
neprognozuojamos „skrydžio kryp-
tys“, kurias nubrėžia karo mašina, 
neišsipildo, nes į pirmą planą išeina 
pati organizuojamo projekto funkci-
ja – reprezentuoti Lietuvą. 

Taigi rizomiškas vyksmas yra 
griežtai apribotas ir vietos (Venecijos 
bienalės), ir projekto formos (ji ribota 
erdvėje ir laike), ir jo tikslo. Galiausiai 
tenka suabejoti, ar iš viso galima 
laikyti tokį izoliuotą kūrinio veikimo 
bienalėje procesą rizomišku, veikiau 
šią sąvoką verta taikyti projektą į 
Veneciją lydintiems atbalsiams. Kurie 
įvairiomis formomis iš tiesų apskriejo 
visas institucijas, spaudą ir suvokėjų 
protus, išsukdamas performatyvią 
visuomenės reakciją, apie kurią jau ne 
kartą kalbėta. Perkėlus akcentus nuo 
daug žadančio „kaip tai veikia?“ (es-
minis klausimas, keliamas ir Deleuze’o 
su Guattari, ir Mikšio projekto jo idė-
jos gimimo fazėje) į „kas“, karo mašina 
„užlūžta“. Ir tai lemia staigų perėjimą 
į naują paranojišką stratifikacijos bū-
seną, su aiškiai apibrėžtu menininko 
ir kūrinio vaidmeniu, t. y. nomadiško 
veiksmo galimybės žlugimą.

Projekto repeticija-atviras 
ofisas vyko ŠMC iki gegužės 1 d.
Projekto pristatymas 

54-oje Venecijos bienalėje vyks 

birželio 4 – rugsėjo 18 d.

kantriai reikia būti prieš fotografiją, 
kad kas nors atsirastų galvoje. Pir-
miausia todėl, kad visi pozuojantys 
jauni vyrai „transliuoja“ tą kažką 
pasąmoniniu lygmeniu ir tik pasą-
moningai gali tai suvokti. Vėliau no-
risi sužinoti daugiau, kad suprastum 
ką pamatei. Ir lieka tik suformuluoti 
savo interpretaciją. Jaunuoliai atrodo 
nepažinūs, kaip senoji fotografija, 
kur nebėra galimybių iki galo atkurti 
situacijos ir turi sau pripažinti, kad 
visada liks dalis, kurios niekada 
nesužinosi. 

Uždarose Haredi bendruomenėse 
viskas turi būti persmelkta šventumo, 
gyvenimas – paremtas tik Tora. Jokių 
filmų, mobiliųjų telefonų, televizijos, 
radijo, sekuliarių leidinių. Apie seksu-
alumą, vyro ir moters kūno skirtumus 
negali kalbėtis net sutuoktiniai. Suei-
čiai yra nustatytos savaitės ir paros 
laikas, bei labai riboti būdai. Su vaikais 
apie kūno slėpinius nekalbama. Fanta-
zijos privalo būti slopinamos, net apie 
savo sutuoktinį, kūno dalys uždengtos 
ir apie jas nekalbama. 

Todėl nekeista, kad, anot L. G. Hol-
terman, „šių darbų atsiradimą inspira-
vo Michaelio Foucault panoptikumo 
idėja“, mat net vienumoje, niekieno 
nestebimi, Haredi nariai save griežtai 

riboja. Žinojimas apie šio jaunimo 
discipliną iš dalies paaiškina tai, kodėl 
jų atvaizdai trykšta alpiu erotiškumu. 
Kūnas alsuoja veržliu gaivalu būtent 
todėl, kad yra nesuvoktas, neįvar-
dytas. O stebintįjį tai verčia pasijusti 
atsidūrus pernelyg intymioje zonoje, 

Pasąmonės judesiai
„toros berniukai“ – Lea golda holterman (Izraelis) fotografijos paroda „Prospekto“ galerijoje 

per vieną žingsnį nuo nusikaltimo. 
Situaciją aitrina ir tai, jog fotografės 
modeliai dažniausiai paaugliai. O juk 
šios amžiaus grupės žmones labiausiai 
kamuoja nesuvokta kūno kaita, net ir 
tose kultūrose, kurios daug mažiau 
slopina kūniškumą. 

Stulbina ne tik „Toros berniukų“ 
žodžio ir jausmo kardinalus kontras-
tas, bet ir atsirandanti nuojauta, jog 
viskas, apie ką draudžiama galvoti ir 
jausti, perkeliama į religijos sritį. Taip 
tikėjimas ir visa dieviškoji, slėpininga 
gyvenimo dalis tampa be galo ero-
tiška. Kažin ar Tora turi tokį slaptą 
tikslą. Tai panašiau į erotiškąjį kos-
moso šokį, apie kurį mėgsta kalbėti 
filosofas Algis Mickūnas. Šis galbūt 
čia net galingesnis, nes yra išgintas 
į jam palankesnę terpę – pasąmonės 
ir sapnų karaliją. 

Žiūrovui tokiose parodose reikėtų 
vengti egzotizavimo to, kas atrodo 
keista ir nesuvokiama. Paprasčiau 
kalbant, „Toros berniukų“ nereikėtų 
paversti tik pramoga smalsumui 
patenkinti. L. G. Holterman teigia, 
kad jei jos nuotraukose pavyksta 
pažvelgti į fotografuojamąjį kaip į 
žmogų (nors jis (-i) tyčia įstatomas 
(-a) į ikonografinę schemą), jos dar-
bas pavyko. 

Paroda veikia iki gegužės 28 d.
„Prospekto“ galerija 

(gedimino pr. 43, Vilnius) 

Dirba antradienį–penktadienį 12–18 val., 

šeštadienį 12–16 val.
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Lea Golda Holterman. 
Iš serijos „Ortodoksų erosas". 2009 m.

Lea Golda Holterman. Iš serijos „Ortodoksų erosas". 2009 m.
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K i n a s

Kino mylėtojams –  
pirmoji originali lietuviška 
kino istorija

Nuo praėjusio trečiadienio knygy-
nuose „Humanitas“ ir „Skalvijos“ kino 
centre galima įsigyti pirmąją originaliią 
kino istorijos knygą, sudarytą lietuvių 
autorių. „Trumpa kino istorija: nuo 
ištakų iki Antrojo pasaulinio karo“ 
apžvelgia kino ištakas, ankstyvuosius jo 
laimėjimus ir atradimus, supažindina 
su svarbiausiais kino kūrėjais ir akto-
riais, kurių pavardės iki šiol tariamos 
su pagarba. Knygoje taip pat pristatomi 
pirmieji kino žanrai ir nacionalinės 
kinematografijos, tapusios šiuolaikinio 
kino pamatu, Holivudas ir jo sukurta 
žvaigždžių sistema. 

„Labai tikiuosi, kad ši knyga be-
sidomintiesiems kinu taps karkasu, 

Filmus apie Karibų jūros piratus 
inspiravo Disney’aus vaikų parko 
atrakcionas. Matėme jau tris „Karibų 
piratus“: „Juodojo perlo prakeiksmą“, 
„Numirėlio skrynią“ ir „Pasaulio pa-
krašty“, o šiandien ekranuose pasirodo 
ir ketvirtasis – „Karibų piratai: ant 
keistų bangų“ („Pirates of the Carib-
bean: On Stranger Tides“, JAV, 2011). 
Pirmuosius tris filmus kūrė Gore’as 
Verbinskis, naująjį – Robas Marshallas. 
Pastarasis – pripažintas choreografas, 
Brodvėjaus miuziklų statytojas. Vieną 
iš jų matėme ir Lietuvos kino bei tele-
vizijos ekranuose. Tai – keliais „Oska-
rais“ apdovanota „Čikaga“. Ankstesnės 
režisieriaus patirties negalėjau pamiršti 
ir žiūrėdama naują filmą. Toks įspūdis, 

ieškojo actekų aukso, magiško kom-
paso, stebuklingos monetos, dabar – 
jaunystės šaltinio. Šįkart kovoja trys 
jėgos – piratai, Anglijos karaliaus siųsta 
ekspedicija ir ispanai, kurie simboliš-
kai (priminimas apie konkvistą) viską 
sunaikina. Dar yra kelios įspūdingos 
jūros ir jūreivių maišto scenos. Ir visai 
nauji personažai – gražuolės undinės, 
kurios paskandina didelį burinį laivą. 
Jos puola piratus nuožmiai tarsi vam-
pyrai. Bet vieną pagautą undinę įsimyli 
doras jūreivis. Jų santykiai  – būtina 
sudėtinė filmo dalis, skirta lyriškiems 
paaugliams. Kita filmo pora, kurią 
suvaidino Johnny Deppas ir P.  Cruz, 
labiau patiks vyresnei auditorijai. Jie 
vaidina nesibaigiantį lyčių karą (ir 

bėjęs stebinti netikėtais vaidmenimis. 
Dabar Deppas jau nieko nestebina. Jis 
daro tai, ko iš jo laukiama. Ir kine, ir 
gyvenime, ir ant raudono kilimo. Todėl 
sulauksime dar ne vieno filmo apie 
piratus, nes jo formulė – paprasta ir 
neišsemiama: egzotiškos Lotynų Ame-
rikos salos ir jūros kaitina vaizduotę, 
piratai, laivai ir batalinės scenos žada 
nepakartojamus nuotykius, o kino 
triukai ir technika nuolat tobulėja. Gai-
la, kad kino kūrėjams ir prodiuseriams 
tai atsitinka daug rečiau.

Bet jei reikėtų rinktis, ką žiūrėti, vis 
dėlto pasirinkčiau „Karibų piratus: 
ant keistų bangų“, o ne taip pat savaip 
egzotišką reginį – amerikietės Marilyn 
Agrelo filmą „Slaptas ženklas“ („An 

susirgo psichikos liga. Mergaitė svajojo 
apie jo išgijimą ir todėl ėmė atsisakyti 
gyvenimo malonumų  – filmų, sal-
dumynų, draugų, tikėdamasi, kad tai 
padarys tėvą sveikesnį. Ji neatsisakė 
tik vieno, matyt, paties didžiausio 
malonumo – matematikos. Bet metai 
bėgo, tėvas nepasveiko, o Mona metė 
universitetą, kad būtų arčiau jo. Tik 
vieną dieną mama ( Sonia Braga) ją 
išvijo iš namų, kad priverstų subręsti 
ir tapti savarankiška. Taip Mona tapo 
pradinukų matematikos mokytoja. 

Didžiąją filmo dalį režisierė ir akto-
rė Jessica Alba rodo, kaip Mona vengia 
bendrauti su kitais, kaip ji pasąmonin-
gai bijo, kad ją ištiks tėvo likimas. Bet 
subtilumas ir psichologiniai niuansai, 

nes pasirodo, kad ji  – išradinga pe-
dagogė. Tuo ją įtikina ne tik mokiniai, 
bet ir kolega Benas (Chris Messina). 
Jis įsimyli Moną ir taps jos princu. Be-
nas sunaikins visus blogus kerus, todėl 
pasaka turės laimingą pabaigą. Moki-
nė, kurios motina mirė nuo vėžio, liks 
su ja. Tėvas, žinoma, nepasveiks, bet 
gyvenimo išmintis ir branda juk pa-
siekiama tada, kai išmoksti susitaikyti 
su tuo, kas nepakeičiama. 

Gerai suprantu, kad „Slaptas žen-
klas“  – filmas apie savęs atradimą, 
susitaikymą su savimi. Tik jis visai 
neįtikina. Ne tik todėl, kad aktoriai 
vaidina blogai, o ypač gestais ir 
mimika „perspaudžia“ J.   Alba, jos 
išraiškos priemonių arsenalas gana 
ribotas, pasitenkinama tik padėrusiu 
didelių akių žvilgsniu. Filmas nuolat 
perdeda, nors, kaip suprantu, autorių 
intencijos buvo kuo kilniausios. Bet 
kai maža mergaitė aiškina mokytojai 
(o kartu ir žiūrovams) apie popieriaus 
perdirbimo naudą, pradinių klasių 
mokiniai gilinasi į įvairių ligų (dizen-
terijos, vėžio ir pan.) simptomus, o 
vėliau juos imituoja mokyklos korido-
riuose, kai mokytoja Mona klasėje ant 
sienos pakabina kirvį (kuris, laikantis 
visų dramaturgijos taisyklių, būtinai 
kirs) galvoje pradeda kirbėti mintis, 
kad visa ši patologijų ir nelaimių 
raizgalynė vis dėlto pernelyg liguista. 
Kino salėje mokytojas Benas pasakoja 
Monai filmo, į kurį ji pavėlavo, siužetą: 
herojus yra bankų plėšikas, kurį pasi-
kvietė padėti policija. Mat banko seife 
žudikas maniakas uždarė savo aukas, 
į kurias jis grūste prigrūdo banknotų. 
Klausydama ironiškų Beno žodžių, 
žinoma, supratau, kad filmo kūrėjai 
norėjo pasišaipyti iš pramoginio kino 
ir pasakyti žiūrovams, kad jie yra 
kitokie, nes „Slapto ženklo“ žinia  – 
kilni ir didžiai teisinga. Bet grūsdami 
žiūrovams dideles savo personažų 
nelaimes ir labai supaprastintus jų 
nugalėjimo būdus (o jei Mona nebūtų 
sutikusi svajonių princo, kas tada?) 
jie, iš esmės, niekuo nuo savo pašaipų 
objekto nesiskiria. O jų stebuklingi 
„Slapto ženklo“ vaistai (arba paguoda) 
gal net labiau sachariniški ir netikri.

ŽIVILė PIPINytė

Atrakcionas tęsiasi
Nauji filmai – „Karibų piratai: ant keistų bangų“, „Slaptas ženklas“

padėsiančiu susigaudyti kino istori-
joje, suprasti tam tikrų kino procesų 
priežastis, o užsikabinus pastūmės 
pasidomėti ir užsienio kino litera-

tūra“,  – kalbėjo knygos sumanytoja 
ir viena jos autorių Neringa Kažu-
kauskaitė.

Pasak N. Kažukauskaitės, kino is-
torijos knygos ar leidiniai, mokantys 
žiūrėti ir suprasti kiną, pasaulyje yra 
labai populiarūs. Tačiau Lietuvoje 
kino literatūros padėtis yra skurdi – 
kino istoriją pristatančių leidinių yra 
nedaug, o vienos sistemingai ją pa-
teikiančios knygos apskritai nebuvo. 

Knygą išleido „Vaizdų kultū-
ros studija“, sudarė keturios kino 
kritikės  – Auksė Kanceravičiūtė,  
N. Kažukauskaitė, Izolda Keidošiūtė  
ir Živilė Pipinytė. Leidimą remia 
Kultūros rėmimo fondas.

„Trumpa kino istorija: nuo ištakų 
iki Antrojo pasaulinio karo“ yra su-
skirstyta į dvylika pagrindinių temų, 

apimančių kino istorijos tarpsnį nuo 
XIX a. pabaigos iki 1945 metų. Jos 
skaitytojai supažindinami ir su istori-
niu, politiniu kino atsiradimo ir raidos 
kontekstu, ir su jam įtakos turėjusia 
technologine pažanga. 

Daug dėmesio leidinyje skiriama 
didžiosioms kino asmenybėms – kino 
kūrimo taisykles nustačiusiems reži-
sieriams, aktoriams, sukūrusiems pir-
muosius Tarzano, femme fatale, kino 
meilužio vaidmenis, prodiuseriams, 
greitai perpratusiems svarbiausius 
kino sklaidos ir pristatymo principus, 
sugalvojusius pirmuosius triukus žiū-
rovams patraukti.

„Kine labai svarbi vizuali kalba, to-
dėl knygą gausiai iliustravome pirmųjų 
kino autorių, studijų nuotraukomis, 
kadrais iš svarbiausių filmų, išraiškin-

gais aktorių portretais. Tikiuosi, kad 
kino mėgėjams bus įdomu ne tik ją 
skaityti, bet ir pavartyti“, – sakė Goda 
Sosnovskienė, „Vaizdų kultūros studi-
jos“ vadovė.

„Trumpa kino istorija: nuo ištakų 
iki Antrojo pasaulinio karo“ –  pirmoji 
„Vaizdų kultūros studijos“ išleistos 
kino istorijos dalis. Planuojama išleisti 
ir antrąją jos dalį, kuri apims laiko-
tarpį nuo Antrojo pasaulinio karo iki 
šių dienų.

Pavartyti knygą, pasigėrėti išskirti-
nėmis jos iliustracijomis ir pabendrauti 
su knygos sudarytojomis „Vaizdų 
kultūros studija“ kviečia per knygos 
pristatymą. Jis vyks gegužės 23 d.  
18.30 val. „Skalvijos“ kino centre.

„SKALVIjoS“ INf.

Nauji leidiniai

„Karibų piratai: ant keistų bangų“

kad Marshallas sugalvojo jį kaip efek-
tingų sceninių „numerių“ seką. Štai 
Džekas Žvirblis neįtikėtinai sumaniai 
pabėga iš rūmų – jis įspūdingai skraido 
nuo vieno lango prie kito, nuo vieno 
vežimo ar karietos prie kitos. Lyg anų 
laikų Džeimsas Bondas pabėga nuo 
persekiotojų. Tada – pauzė. Trumpas 
dialogas. Ir vėl prasideda efektinga 
dvikovos su nepažįstamuoju antri-
ninku, kuris galiausiai pasirodo besąs 
Penelope Cruz herojė, scena. Tokia 
gana monotoniška efektingo veiksmo 
ir daugiau ar mažiau sąmojingų dia-
logų scenų seka grįstas visas filmas. 
Jame gerokai mažiau intertekstualių 
žaidimų – postmodernizmas jau pra-
eitis. Bet užuominų į kino klasiką dar 
liko. Ankstesniuose filmuose piratai 

tiesiogine prasme taip pat – pabaigoje 
pora išsiskiria, tad bus nuo ko pradėti 
kitą dalį). Aš filmą pasižiūrėjau dar 
ir todėl, kad mėgstu Geoffrey Rushą, 
kuris šiame filme vaidina dar vieną 
išmintingą ir sąmojingą siaubūną. 
Bet kiekvienas žiūrovas filme ras ką 
nors sau – ir vaikas, ir paauglys, ir tas, 
kuris nori beveik dvi su puse valandos 
pabėgti iš realybės  – tiesiog žiūrėti 
meistriškai Dariuszo Wolskio nufil-
muotas kartais net visai grandiozines 
3D scenas, idilišką Lotynų Amerikos 
gamtą arba vėl pasidžiaugti J.  Deppo 
intonacijomis ir sugebėjimu ironiškai 
pažvelgti į save iš šalies. Nes ir Deppas, 
ir jo kapitonas Džekas jau tapo prekės 
ženklu, spalvingu priminimu, kad ka-
daise buvo toks įdomus aktorius, suge-

invisible Sign“, JAV, 2010). Jis praside-
da animacija – tėvo mažai mergaitei 
Monai papasakota istorija apie kepėjo 
šeimą, kuri užuot vykdžiusi karaliaus 
įsakymą ir paaukojusi vieną savo narį, 
nusprendžia, kad kiekvienas šeimos 
narys paaukos koją, ausį, nosį ir t.t. Bet 
vėliau jiems visiems gerai sekasi, nes 
kartu jie gali nugalėti visas negandas. 
Filmas galėtų tuo ir baigtis, nes dar 
pusantros valandos matysime aktorių 
suvaidintą pagrindinę tos pasakos 
„žinutę“. Iš tikrųjų sunku suprasti, 
kada ir kur vyksta veiksmas, – tikslių 
laiko ženklų jame mažai, jie eklektiški. 
Tai galima paaiškinti paprastai – fil-
mo herojė Mona gyvena bandydama 
visais būdais atsiriboti nuo pasaulio. 
Kai Mona dar buvo vaikas, jos tėtis 

regis, filmo autoriams yra nepasiekia-
mi. Dauguma filmo herojų, švelniai 
tariant, yra keisti. Pavyzdžiui, Monos 
kaimynas ponas Džounsas vaikšto ant 
kaklo pasikabinęs skaičius. Jie įvardiją 
nuotaiką: 2 reiškia blogą, 42 – laimę 
ir taip toliau. Vietoj psichologijos 
režisierė siūlo tik hiperbolizuotas ir 
būtinai simboliškomis paverčiamas 
nelaimes. Vienos mergaitės mama 
serga akių vėžiu. Dar kitos tėvai ski-
riasi. O vieno berniuko tėtis neturi 
rankos, tad sūnus atneša draugams 
į mokyklą jos protezą. Mona slopina 
savo troškimus valgydama muilą... 
Vienam kameriniam filmui viso to 
aiškiai per daug. 

Susigūžusi Mona iškart tampa di-
džiosios dalies mokinių numylėtine, 

„Slaptas ženklas“
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„Nuo ekstazės iki euforijos“  – tai 
Ispanijos eksperimentinio kino pro-
grama, pristatanti nuo 1950 metų 
sukurtus filmus. Ji bus pirmą kartą 
rodoma už Ispanijos ribų. Iš daugiau 
nei tūkstančio filmų, surinktų iš viešų 
ir privačių archyvų, programos ku-
ratoriai Antoni Pinentas ir Andrésas 
Hispano atrinko keturiasdešimt ketu-
ris. Programą sudaro reikšmingiausių 
ispaniško eksperimentinio kino filmų 
retrospektyva: nuo José Val del Omaro, 
Josepo Mestreso ir Eugenio Granello, 
kūrusių filmus paskutiniaisiais 6-ojo 
dešimtmečio metais, iki šių dienų 
jaunosios kartos režisierių Davido 
Domingo, Oriolo Sánchezo ir Laidos 
Lertxundi. Jų kūryba pristatoma kartu 
su klasikų Carleso Santoso, Javiero 
Aguirre, Eugeni Boneto, José Antonio 
Sistiagos, Iváno Zuluetos filmais. 

Programą sudaro 2 pilnametražiai 
ir 41 trumpo metražo filmai. Jie su-
skirstyti į šešias programas. Filmai bus 
rodomi originalo kalba su lietuviškais 
subtitrais 35 mm kino juostos ir video 
(Beta SP, DVD) formatu. „Nuo eks-
tazės iki euforijos. 50 metų kitokio 
ispaniško kino“ programa bus rodoma 
„Skalvijos“ kino centre ir Nacionalinės 
dailės galerijos auditorijoje gegužės 
25–29 d.

Programos atidarymas Nacionali-
nėje dailės galerijoje vyks gegužės 25 
d. 18 val., „Skalvijoje“ – gegužės 26 d. 
19.30. Gegužės 26 d. 11 val. Naciona-
linėje dailės galerijoje vyks programai 
skirta spaudos konferencija. Atida-
rymuose ir spaudos konferencijoje 
dalyvaus programos kuratorius An-
dresas Hispano ir Barselonos šiuolai-
kinės kultūros centro kino skyriaus 
„Xcentric“ direktorė Carolina Lopez. 
Projekto organizatoriai yra Barselonos 
šiuolaikinės kultūros centras ir Vals-
tybinė draugija kultūriniams ryšiams 
su užsienio šalimis kartu su leidybos 
bei distribucijos kompanija „Cameo 
DVD“, remiant Katalonijos filmotekai. 
Projekto organizatorius Lietuvoje  – 
Nacionalinė dailės galerija. Projekto 
partneris  – kino centras „Skalvija“. 
Projektą Lietuvoje remia Ispanijos 
karalystės ambasada, UAB „Affecto“. 

Pirmą programos filmų dalį „Doku-
mentai/ Kelionių užrašai“ pradės 
vieno žymiausių ispanų kino reži-
sieriaus José Val del Omaro filmas 
„Gaisras Kastilijoje“ („Fuego en Cas-
tilla“, 1959). Taip pat bus parodytas re-
žisieriaus, animatoriaus bei architekto 
Gabrielio Blanco dokumentinis filmas 
„Automobilio apsivalymas“ („De 
purificatione automobilis“, 1974), apie 
eilinį ispano, gyvenančio nuošaliame 

mieste, sekmadienį. Tarpdisciplininio 
meno atstovai Benet Rossell ir Anto-
ni Miralda filme „Miserere“ (1979) 
domisi militaristine ikonografija. 
José Luiso Guerino trumpametražis 
filmas „Suvenyras“ („Souvenir“, 1985) 
turi kino esė bruožų. Virginios García 
del Pino dokumentinis filmas „Kuo 
mane laikai“ („Lo que tú dices que 
soy“, 2007) pasakoja apie žmonių ir 
jų profesijų santykį. Filmo herojų 
profesinė kasdienybė susijusi su mir-
timi, šiukšlėmis, seksu. (Nacionalinėje 
dailės galerijoje gegužės 25 d. 18 val. 
(atidarymas); gegužės 29 d. 14 val.) 

Antrąją programos dalį – „Apro-
priacijos/Super 8“ – sudaro „Super 8“ 
kamera nufilmuoti bei rastos filmuotos 
medžiagos pagrindu (angl. found 
footage) sukurti filmai. Kai kuriuose 
kūriniuose (pvz., Eugènios Balcells  
„For / Against“ (1983) ir Davido Do-
mingo „Súper 8“ (1997)) naudojama 

ne tik pačių autorių filmuota, bet ir 
atrasta medžiaga. Šios dalies akcen-
tas – skirtingų kartų filmų kūrėjų, tų, 
kurie dalyvavo 7-ojo dešimtmečio 
Barselonos, Madrido ir Valencijos 
avangardinio kino judėjime, vado-
vaujamame Eugeni Bonet, Juano Bu-
fillo, Manuelio Huergos bei Eugènios 
Balcells, ir paskutiniais dešimtmečiais 
kuriančios jaunosios karto dialogas. 
(Nacionalinėje dailės galerijoje gegužės 
26d. 18 val.; gegužės 28 d. 17 val.)

Trečioji dalis – „Animaciniai eks-
perimentai: ritmas, šviesa ir spalva“ – 
apima skirtingus ispanų kino istorijos 
laikotarpius. Atrinkti filmai atskleidžia 
animacijos eksperimentų, technikų 
ir estetinės raiškos įvairovę  – nuo 
abstrakčiosios iki pasakojimu grįstos 
animacijos. Tai klasikinės spalvos ir 
garso sinchronizavimo studijos; fil-
mai, sukurti be kino kameros – tiesiai 
ant kino juostos; sustabdytas judesys; 
linijos bei kontūro eskizai; koliažų ani-
macija; animacija, sukurta naudojant 
stiklą ir smėlį. („Skalvijos“ kino centre 
gegužės 26d. 19.30 val. (atidarymas); 
gegužės 28d. 19 val.) 

Ketvirtoji programos dalis „Ta-
pyba  – judesys“ skirta išskirtiniam 
filmui. „...ere erera baleibu izik subua 
aruaren...“ (1968–1970) – bereikšmių 
žodžių eilė žymi pirmąjį ir kol kas vie-
nintelį ispanų kino istorijoje ilgametra-

žį filmą, sukurtą be kino kameros. José 
Antonio Sistiaga naudojo 35 mm kino 
juostą kaip tuščią, o tiksliau – peršvie-
čiamą drobę ir taikydamas skirtingas 
technikas dažais tapė tiesiai ant juostos. 
Sukurto per 17 mėnesių, be figūrinių 
detalių ir garsinio akompanimento 
70 min. trukmės kūrinio neįmanoma 
apibūdinti žodžiais. Trumpai kalbant, 
tai neprilygstamas malonumas akims. 
(„Skalvijos“ kino centre gegužės 27d. 
18.30 val.; gegužės 29 d., 21 val.) 

Penktosios dalies – „Tyrimas/Me-
takinas“ – filmų autoriai siekia inter-
pretuoti kino meną: nuo kino medijos 
apmąstymo arba „metakino esė“ bei 
juodojo ekrano iki sąsajų su kitomis 
meno sritimis – šokio, performanso, 
fotografijos ir poezijos. (Nacionalinėje 
dailės galerijoje gegužės 27 d. 18 val.; 
gegužės 28 d. 14 val.) 

Paskutinėje programos dalyje „Ap-
žavėtas“ bus rodomas Iváno Zuluetos 
šedevras „Euforija“ („Arrebato“, 1980), 
ispanų laikomas kultiniu filmu. Auto-
rius derina įvairias technikas ir plėtoja 
temas, kurios patraukė jį dar vaikys-
tėje. Šis pilnametražis filmas kupinas 
savito misticizmo, jis hipnotizuoja ir 
gali būti įvairiai interpretuojamas.  
(„Skalvijos“ kino centre gegužės 28 d. 
20.20; gegužės 29 d. 19 val.). 

PAgAL NDg INf.

Anonsai

Ispanų eksperimentinių 
filmų programa

Atsidaręs savo elektroninio pašto 
dėžutę skaitau reklaminį skelbimą, 
kviečiantį į konferenciją „Ar reikia 
Lietuvai progreso?“ Sutikite, klau-
simas idiotiškas, bet tai jau nieko 
nestebina. Idiotizmas jau apskritai 
nieko nestebina. LTV šį savaitgalį pa-
rodys du ypatingus filmus. Jie atrodo 
geriausias vaistas nuo pasaulio be-
prasmiškumo pojūčio, kuris bent jau 
mane užklumpa vis dažniau. Šįvakar 
(LTV2, 20 d. 19.05) nepraleiskite re-
tos progos pamatyti klasikinį gruzinų 
filmą – 1969 m. Georgijaus Šengelajos 
sukurtą „Pirosmanį“. Tai – pasa-
kojimas apie savamokslį dailininką 
Niko Pirosmanišvilį (1862–1918), 
kuris mirė badu, taip ir nesulaukęs 
pripažinimo, bet dabar laikomas 
vienu geriausių vadinamojo naiviojo 
meno kūrėjų. Pirosmanis tapė iška-
bas ir paveikslus Tbilisio duchanams. 
Jis bandė atidaryti parduotuvę, bet 
greitai bankrutavo. 

Tačiau tai nėra tik tradicinis bio-
grafinis filmas. Puikiai įvaldęs soviet-
mečiu kinui įprastą ezopinę kalbą, 
Šengelaja sukūrė ir filmą parabolę, 
prabilusį apie menininko ištikimybę 
sau. Nežinau, kaip dabar, bet kadaise 
didelį įspūdį darė kūrėjų noras per-
teikti nacionalinės kultūros specifiką ir 
kartu Pirosmanio kūrybos dvasią. To-
dėl neatsitiktinai filmo scenos primena 
paties Pirosmanio paveikslų siužetus – 
triukšmingas užstales, duchanus, krau-
tuvėles, net ir patys paveikslai tampa 
filmo personažais. Kad ir nuostabioji 
„Žirafa“, kurią įžeistas Pirosmanis 
išeidamas pasiima su savimi. 

Pirosmanio užstalės atmosferą 
Paryžiuje atkuria kitas didis gruzi-

nas – režisierius Otaras Joselianis. Jis 
jau seniai kuria Prancūzijoje. Vieną 
geriausių Gruzijoje kurtų Joselianio 
filmų „Gyveno strazdas giesmininkas“ 
LTV2 rodys kitą penktadienį. Bet šį 
sekmadienį (LTV, 22 d. 22.15) galima 
pasižiūrėti 2006 m. pasirodžiusius 
„Sodus rudenį“. Pamenu, pirmąkart 
žiūrėdamas šitą filmą tiesiog kvykiau 
iš malonumo, nors jo tema ne tokia 
ir linksma. 

Pagrindinis „Sodų rudenį“ persona-
žas yra Vensanas. Filmo pradžioje šis 
penkiasdešimtmetis vyriškis yra žemės 
ūkio ministras, bet greitai jis neteks 
posto ir taps dar vienu Paryžiaus val-
kata. Tiesiog kartą po Vensano minis-
terijos langais prasidės demonstracijos 
ir herojui bus liepta atsistatydinti. Jis 
neteks prabangaus buto, meilužės, o 
buvusi žmona atsisakys priimti Ven-
saną atgal. Viename interviu Joselianis 
sakė: „Gyvenimas nuolat atneša mums 
netikėtumų. Daugiausia jų visada pa-
teikia valdžia – ligota valdžia, nuolat 
trukdanti žmonėms gyventi. Filme 
„Sodai rudenį“ rodau atleistą ministrą, 
kuris išsiveržia iš valdžios nelaisvės 
ir atranda, kaip malonu žmogui būti 
laisvam. Jis suranda senus draugus, 
moteris, kurias pažinojo, ir pradeda gy-
venti iš naujo. Žinoma, gyvenime taip 
niekad nebūna. Tai – pasaka. Tikrovėje 
žmogus, kuris kartą paragavo valdžios, 
jau niekad iš tos būsenos nebeišeis. Jis 
tampa nelaimingas, agresyvus, svajoja 
sugrįžti.“

Bet filmas yra pasaka, kur viskas 
įmanoma. Ypač, jei turi tokią mylinčią 
mamą, pasirengusią padėti nevykėliui 
sūnui, sušelpti pinigais, paguldyti, 
paguosti. Mamą vaidina didis pran-

cūzų aktorius Michelis Piccoli, ir ji 
ypatinga  – buvusi Pasipriešinimo 
dalyvė. Dabar sode ji skaito revo-
liucinės utopijos autorių Fournier. 
Joselianis sako, kad „pasaulį valdo 
mačo. Moterų sritis yra riteriškumas, 
nes kas, jei ne riteriškumo atmaina 
yra motinystės instinktas, kuris liepia 
ginti silpnuosius? Iš tų silpnų, nekaltų 
vaikų, kuriuos lepina moterys, vėliau 
išauga įvairūs idiotai ir niekšai, bet 
tai jau kitas dalykas. Gaila, kad mūsų 
pasaulį valdo ne sijonuoti riteriai“. 

Laisvė Vensanui – tai ne tik palai-
mingas nieko nedarymas. Tai – ben-
dravimas su draugais, su kuriais visada 
gali išgerti vyno butelį ir padainuoti. 
Tai – ypatingas vyriškas rojus ir jo 
prasmę geriau supranti, kai prisimeni 
pirmuosius filmo kadrus. Juose pagy-
venę vyrai renkasi karstus. Renkasi 
ilgai, aptardami iš pirmo žvilgsnio 
nematomus pranašumus ir minusus. 
Vensano draugą ir sugėrovą suvaidi-
nęs Joselianis finale tapo Pirosmanio 
paveikslą, o prie didžiulio stalo susėda 
kadaise mylėtos Vensano moterys. 
Tarsi Pirosmanio paveikslų perso-
nažai jie mėgaujasi vynu, muzika ir 
bendravimu. Ir visai nesvarbu, kad tas 
sodas – Paryžiuje, o laikai – jau visai 
kiti. Amžinybė nesikeičia, pilnatvės 
pojūtis išlieka toks pats, bet žirafą, 
nupieštą ant baro sienos, naujas jo sa-
vininkas musulmonas lieps uždažyti.

Taip filme išryškėja dar viena tema, 
pasikartojanti beveik visuose pastarų-
jų dešimtmečių Joselianio filmuose. 
„Drugelio medžioklėje“ europie-
tiškosios kultūros entropiją liudijo 
japonams parduotas senas dvaras. 
„Pirmadienio rytą“ Joselianis rodė 

kitokią Veneciją, kurią griauna ne 
vanduo, o turistų ordos ir masinė kul-
tūra. Joselianis – išmintingas žmogus. 
Jis žino, kad Europos žlugimo nesu-
stabdysi. Jos griuvėsiuose jau dabar 
kuriasi spalvingi atvykėliai iš visų 
pasaulio žemynų. Todėl Joselianis ir 
siūlo mėgautis paskutine dar įmano-
ma laisve, kurios sąvoką ir sukūrė ta 
sparčiai nykstanti europietiška kultū-
ra. Jis neturi iliuzijų: „Menininko ir jo 
žiūrovo privilegija yra ta, kad jie bent 
jau gali juoktis iš situacijos, kurios 
neįmanoma pakeisti.“ 

Kažką panašaus bando suformuluo- 
ti ir pačių amerikiečių gerai vertina- 
mas „nepriklausomasis“ Noah Baum-
bachas. Skirtumas tas, kad amerikiečių 
intelektualai, matyt, vis dar ilgisi euro-
pietiškos kultūros. Savo filmų herojais 
Baumbachas dažnai renkasi meni-
ninkus ir intelektualus, jo idealas  – 

vienas prancūzų Naujosios bangos 
tėvų Ericas Rohmeras. Filme „Margo 
vestuvėse“ (TV3, 22 d. 23.25) net 
personažų, kuriuos suvaidino Nicole 
Kidman, Jennifer Jason Leigh ir Jackas 
Blackas, vardai yra nuoroda į vieną 
geriausių Rohmero filmų „Polina 
paplūdimyje“. 

Filmo herojė yra sėkminga rašytoja 
iš Niujorko Margo. Kartu su sūnumi 
Klodu ji atvyksta aplankyti sesers Po-
linos, kuri gyvena jų vaikystės name. 
Polina rengiasi ištekėti už menininko 
Malkolmo, bet toks sesers pasirinki-
mas nepatinka Margo... Žiūrėdamas 
panašius filmus, dar geriau suprantu, 
kodėl Joselianis renkasi humorą ir 
tamsias gelmes, į kurias vis dažniau 
finale panyra jo herojai.

Jūsų – 
joNAS ŪbIS

Vaistai nuo beprasmiškų klausimų
Krėsle prie televizoriaus

„Euforija“

„Pirosmanis“
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„7md“ rekomenduoja 

D A I L ė
Verta ir būtina apžiūrėti parodą „Paminklai, kurių nėra. Pasivaikščio-

jimas po Vilnių“, Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, 
Vilniuje), nes tuomet galėsite geriau suprasti savo miestą, jo kaitą ir istorijos 
lankstumą. Parodos struktūra atspindi miesto geografiją, o pasakojimas 
įtikina, kad paminklai anaiptol nėra ilgai išsilaikantis statiniai. Kuratorės 
Eglė Mikalajūnaitė, Rasa Antanavičiūtė ir Živilė Etevičiūtė sukūrė tikromis 
istorijomis paremtą kūrinį, po kurio labirintus klaidžiodami ne kartą nusteb-
site. Eksponuojami ne tik paminklai, bet ir neįgyvendintų projektų eskizai, 
su paminklais susijusiose vietose vykusio gyvenimo nuotraukos, meniniai 
projektai vienaip ar kitaip susisieję su paminklo sąvoka. Parodoje rodoma 
apie 100 eksponatų (eskizai, maketai, dokumentinės ir meninės nuotraukos, 
filmuota medžiaga), aprėpiančių laikotarpį nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų. 

Ekspozicija veikia iki rugpjūčio 28 d., 
NDg dirba antradienį, trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį 12–19 val., 

ketvirtadienį 13–20 val., sekmadienį 12–17 val.

T E AT r A S
Gegužės 20 ir 21 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre premjera – šiuolaikinė 

populiaraus antikos mito interpretacija „Amfitrionas“, pagal XX a. vokiečių 
dramaturgo Peterio Hackso komediją. Režisierius Artūras Areima. Vaidina 
Tomas Rinkūnas, Paulius Ignatavičius, Agnė Šataitė, Martynas Nedzinskas, 
Tadas Gryn. Kostiumai ir scenografija  – Agnės Kuzmickaitės, muzika  – 
Giedriaus Puskunigio.

P a r o d o s

V I L N I u S

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Stasio Eidrigevičiaus kūrybos paroda 

„Veidas ant kaukės“

Paroda „Paminklai, kurių nėra. 

Pasivaikščiojimai po Vilnių“ 

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

jurgio baltrušaičio memorialiniai baldai

Paroda „XX amžiaus romantikas Vaclovas 

Kosciuška (1911–1984)“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3 A

Mados paroda „Art Deco stilius 

(1918–1939)“ iš Aleksandro Vasiljevo 

kolekcijos 

Paroda „Karalienės Viktorijos laikų mada 

1830–1900 m.“ iš Aleksandro Vasiljevo 

kolekcijos 

Paroda „gotika. renesansas. 

barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“  

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

valdovų rūmų radiniai“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė 

Paroda „Kazio ir gabrielės Varnelių dovana“

Paroda „Lietuvos laisvės diplomatų archyvai“ 

Senasis arsenalas        

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

ginklai ir pilies ikonografija

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį-šeštadienį iš anksto 

susitarus tel. 279 1644

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9

bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda „Vilniaus bernardinės: kasdienybė 

ir šventės. Archeologinių tyrinėjimų 

medžiaga“

Paroda „Introibo ad altare Dei: Lietuvos 

krikščioniškųjų konfesijų raštijos paveldas“  

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2

iki 22 d. – Makoto Aida paroda 

„Diena ir naktis“

„Diane Arbus: retrospektyva spaudoje, 

1960–1971“

jasono Dodge’o paroda

LDS galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3

Šiuolaikinės bulgarų grafikos meno 

paroda „Praeitis, dabartis ir ateitis“

Galerija „Vartai“ 
Vilniaus g. 39

iki 28 d. – „Artscape“: Latvija. 

Mikas Mitrçvicas, Linas jusionis

VDA ekspozicijų salės „Titanikas“
Maironio g. 3 

iki 21 d. – turkijos menininkų Aydın Çayır 

ir Aye Çalı hat (kaligrafijos meno) 

ir ebru (piešimo ant vandens) parodos

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

iki 28 d. – Leos goldos holterman (Izraelis) 

fotografijų paroda „toros berniukai“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11

iki 29 d. – Astos Vasiliauskaitės skulptūros 

darbų paroda

Paroda „Naujas 2011“. Darius Šidlauskas. 

„Pelenai“ 

Lietuvos dailininkų sąjungos 
parodų salė
Vokiečių g. 4/2

Nomedos Saukienės tapyba

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31

„Lietuvos spaudos fotografija ’11“

Auksakalių gildijos galerija  
„Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13

Nomedos Marčėnaitės ir Mariaus jonučio 

paroda

LDS Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13

ričardo filistovičiaus tapyba

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40 

Stasio Paškevičiaus fotografijų paroda 

„Menininkų portretai“ 

iki 22 d. – „tele-bim-bam“ jaunųjų studentų 

piešinių paroda „Mano didelė Lietuva“

nuo 25 d. – Medeinos pradinės mokyklos 

mokinių piešinių paroda

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41

Miglės Kosinskaitės tapybos darbų 

paroda 

„AV17 galerija“ 
Aušros Vartų g. 17

Alessandros rinaudo ir Valentinos D’Accardi 

(Italija) paroda „grakščios dvasios“

Savicko paveikslų galerija
Trakų g. 7

Savicko galerijos kolekcija

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11 

iki 27 d. – Virgilijaus jankausko fotografijų 

paroda „Liepsnojantis lygiadienis“

Tekstilės galerija „Artifex“
gaono g. 1 

iki 26 d. – Kristos Leesi ir heino Prunsvelto 

(Estija) paroda „Su meile iš Estijos“

„ARgenTum“ galerija
Latako g. 2

Petro gintalo medalių bei mažosios 

plastikos paroda ,,Našta“

Studija-galerija „D’Arijaus 
papuošalai“
Dominikonų g. 7/20

Natalie Levkovskos tapyba

Senamiesčio menininkų galerija
Totorių g. 22 

iki 28 d. – Arturo Aliuko, Elenos griščenko, 

Pauliaus juškos, Agnės juškaitės paroda 

„Portretai-etiudai“

„Juškus Gallery“
B. Radvilaitės g. 6 B 

Paroda „Lietuvių tapybos tradicija“ 

Fluxus ministerija
Gedimino pr. 27

fotografijų paroda „Afrikos veidai“

„Užupio meno inkubatorius“
Užupio g. 2

iki 25 d. – Danieliaus rusio, Nojaus 

Petrausko, Adomo Makarevičiaus paroda 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30

iki 28 d. – paroda „tapybos pavasaris 2011“

Menų spaustuvė
Šiltadaržio g. 6

jurgos budrytės, jekaterinos budrytės ir 

Vandos Padimanskaitės paroda

Salonas „La Forma“
J. Basanavičiaus g. 19

Vilniaus dailės akademijos Architektūros 

katedros studentų šviestuvų paroda

VU Botanikos sodo Gamtos 
muziejus
Kairėnų g. 43 

iki 29 d. – gintarės Pilypaitės ir renatos 

Vinckevičiūtės paroda „Du pasauliai“ 

K A u N A S

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. čiurlionio dailės 

muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės 

pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio 

taikomoji dailė, XVI–XX a. Europos dailė 

(tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai 

bei skulptūros)

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16

Aušros barzdukaitės-Vaitkūnienės paroda 

„Įvaizdinta tikrovė“

Galerija „Meno parkas“ 
Rotušės a. 27

iki 22 d. – menininkų iš Miunsterio 

videokūrinių ekspozicija 

Maironio lietuvių literatūros 
muziejus
Rotušės a. 13

„Sugrįžimai“ (skirta išeivių rašytojų 

kultūriniam gyvenimui Vokietijoje 

ir Austrijoje 1944–1950 metais)

„Motiejui Valančiui – 210“

„gabrielė Petkevičaitė-bitė: rašytoja, 

pedagogė, politikė (1861–1943)“

„Kleopui jurgelioniui – 125“

„Iš gyvenimo į knygą“ (Vytautui Sirijos 

girai – 100)

Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų 

paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

šešėliuose“ 

Galerija „Aukso pjūvis“
K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

reginos rinkevičienės autorinių papuošalų 

paroda „tau, Mama“

Virginijos uždavinienės kūrybos paroda

bonaventūro Šalčio tapybos paroda 

„Prie ateities“

F galerija
Žaliakalnio funikulierius, Aušros g. 6

iki 24 d. – romano Dritso (Latvija) 

darbų paroda

Galerija „Balta“
Valančiaus g. 16 

Paroda „Kaunas tada, Kaunas dabar“ 

(Mečys brazaitis, Steponas Kolupaila, 

gintaras česonis)

K L A I P ė D A

Dailės parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

iki 29 d. – fotografijų paroda „Kiti“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a

nuo 20 d. – ryčio Martinionio tapybos 

darbų paroda „In vino veritas“

Kultūrų komunikacijų centras
Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

justinos jasinevičiūtės darbų paroda 

„to be continued“

Anitos back (Vokietija) paroda

Klaipėdos galerija
Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

iki 25 d. – Algio Augustaičio tapyba

„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22

Nadeždos Matvejevos (Kaliningradas) 

akvarelės

Klaipėdos fotografijos galerija
Tomo g. 7

fotografijų paroda „Kiti“

Š I A u L I A I

Galerija „Laiptai“
Žemaitės g. 83

nuo 20 d. – jono Nekrašiaus fotografijų 

paroda „Sala japonija“

iki 27 d. – Stasio Povilaičio fotografijų 

paroda „tik arkliai“ 

Dailės galerija
Vilniaus g. 245

iki 24 d. – VDA Kauno dailės fakulteto 

studentų darbų paroda

PA N E V ė Ž y S

Dailės galerija
Respublikos g. 3

Paroda „50 Lietuvos tapytojų apie Nidą“

„Galerija XX“
Laisvės a. 7

iki 23 d. – Adomo jacovskio tapyba

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11 

iki 29 d. – Vido biveinio fotografijų paroda 

„bėgantys mintimis“

D r u S K I N I N K A I

M.K. Čiurlionio memorialinis 
muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35

Algimanto Švėgždos (1941-1996) tapybos 

paroda „Santarvėje su gamta ir savimi“ 

u t E N A

Kultūros centro dailės galerija
Aušros g. 49

Normantės ribokaitės fotografijų paroda 

,,Sartų žirgai“

S p e k t a k l i a i 

V I L N I u S 

Nacionalinis operos ir baleto 
teatras
21 d. 12 val. – j. gaižausko „burAtINAS“. 

Dir. – M. Staškus

27–29 d. 18.30 – PrEMjErA! „bArborA 

rADVILAItė“. Dir. – r. Šervenikas, scenogr. – 

M. jacovskis, kost. dail. – j. Statkevičius

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

20 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALogų 

APIE MEILĘ“. rež. – y. ross 

21 d. 18.30 – f. Dostojevskio „StEPANčIKo-

Vo DVArAS“. rež. – j. Vaitkus 

22 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry 

„MAŽASIS PrINcAS“. rež. – S. Mykolaitis

24 d. 18.30 – Molière’o „ŠyKŠtuoLIS“. 

rež. – I. bučienė 

25 d. 18.30 – r.W. fassbinderio „juoDojI 

NAŠLė (LAISVėS KAINA) “. rež. – y. ross 

Mažoji salė

20 d. 18.30 – E. Ashley „gAIDuKAS“. 

rež. – j. Smoriginas

24 d. 18.30 – I. Villqisto „hELVErIo NAKtIS“. 

rež. – j. Vaitkus 

25 d. 18.30 – b. Mar „uNė“ (aktorės 

u. babickaitės dienoraščių motyvais) 

rež. – b. Mar 

26 d. 18.30 – S. Mrożeko „NAŠLėS“. 

rež. – S. račkys 

Vilniaus mažasis teatras
20, 21 d. 18.30 – PrEMjErA! P. hackso 

„AMfItrIoNAS“. rež. – A. Areima. Scenogr. 

ir kost. dail. – A. Kuzmickaitė, 

komp. – g. Puskunigis. Vaidina t. rinkūnas, 

P. Ignatavičius, A. Šataitė, M. Nedzinskas, 

t. gryn, I. Patkauskaitė, t. Kliukas, t. Stirna

26 d. 17, 19.30 – „KItAS KAMPAS“ 

(„Andriaus Žebrausko improvizacijos 

teatras ir mokykla“)

Teatro vaikams savaitė

23 d. 11 val. – „MANo bAtAI buVo Du“. 

rež. – g. Latvėnaitė

24 d. 13 val. – „KArALAItė Ir PrINcAS 

KrAbAS. rež. – A. Sunklodaitė

25 d. 11 val. – „KAS tAS grufAS? “. 

rež. – A. gluskinas

26 d. 13 val. – V.V. Landsbergio 

„uoDų PASAKoS“. rež. – V.V. Landsbergis

27 d. 13 val. – A. Lindgren „MAŽyLIS 

Ir KArLSoNAS“. rež. – A. Lebeliūnas 

(VšĮ „Laimingi žmonės“)

28 d. 13 val. – „VAIKAI – VAIKAMS“ 

(mokyklėlė „Strazdanėlės“) 

Valstybinis jaunimo teatras
20 d. 18 val. – W. Shakespeare’o 

„jEI tAIP, tAI ŠItAIP“. rež. – P.E. budraitis

21 d. 18 val. – PrEMjErA! „LEDI MAKbEt“ 

(pagal W. Shakespeare’o pjesę). 

rež. – A. Latėnas

22 d. 12 val. – „roNjA PLėŠIKo DuKtė“ 

(pagal A. Lindgren apysaką). 

rež. – D. jokubauskaitė

24 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PAtrIotAI“. 

rež. – j. Vaitkus

25 d. 18 val. – L. del Val „rAIŠI ŽIrgAI 

NEŠuoLIuojA“. rež. – I. jonynas

26 d. 18 val. – „uŽSISPyrėLėS 

trAMDyMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). 

rež. – c. graužinis

27 d. 18 val. – M. frayn „trIuKŠMAS 

uŽ KuLISų“. rež. – P.E. Landi
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Neringa [i.e. Klaipėda] : Druka, 2010

[Nr.] 1 (2010) : leidinys skiriamas Neringos 50-osioms metinėms / sudarytojas Kęstutis 

Subačius. – 2010 (Klaipėda : Druka). – 127, [1] p. : iliustr. – tiražas [400] egz. – ISbN 978-

609-404-087-0

Gabrielė : [apysaka] / Marija f. yokubynienė. – [utena : utenos Indra, 2011] (utena : utenos 

Indra). – 243, [1] p. : iliustr., portr. – Virš. antr.: gabrielē. – tiražas 1000 egz. – ISbN 978-

609-8004-63-2 (įr.)

Isos slėnis : romanas / czesław Miłosz ; vertė Algis Kalėda. – 2-oji laida. – Kaunas : Pasaulio 

lietuvių centras [i.e. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras], 2011 (Kaunas : 

Aušra). – 341, [2] p. – (Miłosz 100). – tiražas 1500 egz. – ISbN 978-9986-418-19-1

Lakštingala, čiulbėk… : [eilėraščiai] / Aldona Lipeikaitė. – ukmergė : ukmergės spaustuvė, 

2010 (ukmergė : ukmergės sp.).– 51, [1] p. : iliustr., faks. – tiražas 300 egz. – ISbN 978-

9955-419-47-1

Lemtingas susitikimas : romanas / charlene Sands ; [iš anglų kalbos vertė Dovilė Vaišvilaitė-

Akdere]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2011 (gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 186, [1] p. – 

(Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – tiražas 3000 egz. – ISbN 978-609-406-176-9 : 

9 Lt 40 ct

Mano atminty : [eilėraščiai] / birutė Serapinienė. – [Vilnius] : Lietuvos mokslo periodikos 

asociacija, 2011 (Vilnius : ciklonas). –61, [1] p. : iliustr. – tiražas [100] egz. – ISbN 978-609-

95241-2-2

Miręs gyventi : [detektyvinis romanas] / Peter james ; iš anglų kalbos vertė bronislovas 

bružas. – Kaunas : jotema, [2011] (Vilnius : bALto print/Logotipas). – 464 p. –  

tiražas [2000] egz. – ISbN 978-9955-13-289-9 (įr.)

Misterioso / Arne Dahl ; iš švedų kalbos vertė Virginija jurgaitytė. – Vilnius : „baltų lankų“ 

leidyba, 2011 (Vilnius : bALto print/Logotipas). – 366, [1] p. – (Kriminalinis romanas,  

ISSN 2029-2597). – tiražas 2000 egz. – ISbN 978-9955-23-454-8

Monika : [romanas] / Vitalija Žvingilienė. – Marijampolė : teleSAtpressa, 2011 (Marijampolė : 

„teleSAtpressa“ sp.). – 152, [1] p. – tiražas 300 egz. – ISbN 978-9955-607-89-2

Negęsk, vilties žvaigždele : eiliavimai / teresė balkutė ; [iliustravo teresė balkutė]. – Vilnius : 

baltijos kopija, 2011 (Vilnius : baltijos kopija). – 128, [4] p. : iliustr. – tiražas 100 egz. –  

ISbN 978-609-417-019-5

Oi, broleli, neskubėk… : [anekdotai ir aforizmai] / sudarytojas romualdas razauskas.–  

Vilnius : Inforastras, 2011. – 295, [1] p. – tiražas [100] egz. – ISbN 978-9955-608-92-9

Samurajaus duktė / Dominique Sylvain ; iš prancūzų kalbos vertė jonė ramunytė. –  

Vilnius : „baltų lankų“ leidyba, 2011 (Kaunas : Indigo print). – 358, [1] p. – (Kriminalinis 

romanas, ISSN 2029-2597). – tiražas 2000 egz. – ISbN 978-9955-23-451-7

Silva Rerum : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 6-oji patais. laida.– Vilnius : „baltų lankų“ 

leidyba, 2011 (Vilnius : bALto print/Logotipas). – 286, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – 

tiražas 4000 egz. – ISbN 978-9955-23-421-0 (įr.)

Silva Rerum II : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 3-ioji laida.– Vilnius : "baltų lankų" 

leidyba, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 294, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. –  

tiražas 5000 egz. – ISbN 978-9955-23-425-8 (įr.)

Šilkinės akys : apsakymai / françoise Sagan ; iš prancūzų kalbos vertė jonė ramunytė. –  

Vilnius : „baltų lankų“ leidyba, 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 149, [2] p. – („baltų lankų“ 

rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – tiražas 1500 egz. – ISbN 978-9955-23-448-7

Trečio dešimtmečio panelė : [romanas] / Sophie Kinsella ; iš anglų kalbos vertė Indrė  

Žakevičienė. – Kaunas : jotema, [2011] (Vilnius : bALto print/Logotipas). – 414, [2] p. – 

tiražas [2000] egz. – ISbN 978-9955-13-291-2 (įr.)

Valenčio meilė : romanas / Maxine Sullivan (Maksin Salivan) ; [iš anglų kalbos vertė  

Miglė Puzarienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2011 (gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). –  

186, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – tiražas 3000 egz. –  

ISbN 978-609-406-177-6 : 9 Lt 40 ct

Vienas su burėmis aplink pasaulį / Joshua Slocum ; iš anglų kalbos vertė rita Krupavičiūtė ; 

[iliustracijos: thomas fogarty ir george Varian ; spec. redaktorius, žodynėlio sudarytojas, 

priedo „Knygos „Vienas su burėmis aplink pasaulį“ įkvėpti" vertėjas Artūras Dovydėnas]. – 

Vilnius : „baltų lankų“ leidyba, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 255, [1] p. : iliustr. –  

(horizontai, ISSN 2029-6959). – Virš. tik serijos antr. – tiražas 2000 egz. – ISbN 978-9955-

23-446-3

Žaidimas baigtas : apsakymai / julio Cortázar ; iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – 

Vilnius : „baltų lankų“ leidyba, 2011 (Kaunas : Arx baltica). – 167, [1] p. – („baltų lankų“ 

rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – tiražas 2000 egz. – ISbN 978-9955-23-442-5

Žodžių kalbėjimas : prakalbinti Zarasų rajono pavadinimai / giedrė Mičiūnienė. – utena : 

utenos Indra, 2011 (utena : utenos Indra).– 53, [1] p. – tiražas 100 egz. – ISbN 978-609-

8004-62-5

pareNgë aldoNa Barodicaitë. redagavo graþiNa kuBilieNë.                 

lietuvos Nac. M. Maþvydo B-ka. BiBliografijos ir kNygotyros ceNtras

28 d. 12 val. – V.V. Landsbergio 

„ArKLIo DoMINyKo MEILė“. 

rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

28 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAuSIų 

ProfESIjų ŽMoNėS“. 

rež. – b. Latėnas (Salė 99)

Rusų dramos teatras
20 d. 18 val. – A. gribojedovo „VArgAS 

DėL Proto“. rež. – j. Vaitkus

21 d. 18 val. – M. Poli „ŽyDrASIS rojuS“. 

rež. – M. Poliščiukas

22 d. 18 val. – PrEMjErA! L. Andrejevo 

„tAS, KurIS gAuNA ANtAuSIuS“. 

rež. – j. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė

22 d. 12 val. – just. Marcinkevičius 

„grybų KArAS“. rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

21 d. 12, 14 val., 21 d. 14 val. – N. In-

driūnaitės „PELENė“ (ch. Perrault pasakos 

motyvais). rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
20 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AtVIrAS 

rAtAS“. rež. – A. giniotis (teatras 

„Atviras ratas“)

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – „jAuNAS 

VyNAS“. rež. – E. Mikulionytė (LMtA 

teatro ir kino fakulteto Vaidybos (pantomi-

ma) bakalaurų diplominiai darbai)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „Viskas 

apie ją“. Aktoriaus D. Skamarako ir sukarinto 

socialinės pakraipos kabareto „Atsakyk 

už save“ koncertas

23 d. 16val. Infotekoje – „PASAKų PoPIEtė 

MAŽyLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė 

(„Stalo teatras“)

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – o. ir V. Pres-

niakovų „Po LoVojE Po KrytyjE“. 

rež. – g. Liutkevičius

(LMtA teatro ir kino fakulteto Vaidybos 

(pantomima) bakalaurų diplominiai darbai, 

aktorių ansamblis „Degam“)

24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – c. graužinio 

„VISKAS ArbA NIEKo“. rež. – c. graužinis

(teatras „cezario grupė“)

25 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „tEtoS“. 

rež. – j. javaitis (LMtA teatro ir kino 

fakulteto Vaidybos (pantomima) bakalau-

ro diplominiai darbai, aktorių ansamblis 

„Degam“)

26 d. 19 val. Juodojoje salėje – LMtA teatro 

ir kino fakulteto Vaidybos (pantomimos) 

diplomantų koncertas. rež. – j. javaitis, 

g. Liutkevičius

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – lietuviškai-

skandinaviško muzikinio projekto koncertas 

„rasabasa“ 

VGTU teatras-studija „Palėpė“
21 d. 17 val. – „ŠEŠėLIS“ (pagal j. Švarco 

pjesę). rež. – o. Kesminas

K A u N A S

Kauno dramos teatras
20 d. 18 val. Tavernos salėje – t. guerra 

„KEtVIrtojI KėDė“. rež. – r. Atkočiūnas 

20 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis 

„AKMENų PELENAI“. rež. – A. jankevičius

21 d. 16 val. Penktojoje salėje – Keturakio 

„AMErIKA PIrtyjE“. rež. – V. Lencevičius 

22 d. 17 val. Tavernos salėje – j. Smuulo 

„SVEčIuoSE PAS PuLKININKo NAŠLĘ“. 

rež. – D. juronytė 

22 d. 18 val. Penktojoje salėje – h. Ibseno 

„ŠMėKLoS“. rež. – A. Areima 

XIX tarptautinis lėlių teatrų festivalis

25 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „ŽVAKėS 

ŠVIESA“. rež. – P. conanas (Prancūzija)

27 d. 21 val. Parketinėje salėje – „PA-

SMAugtA Ir NuŠAutAS“. 

rež. – A. Petrulienė (Kauno „Psilikono“ 

teatras)

25 d. 18 val. Penktojoje salėje – j. Dello 

ir g. Sibleyro „tEgyVuojA buŠoNAS!“ 

rež. – r. Vitkaitis    

26 d. 18 val. Ilgojoje salėje – b. Srlbjanovič 

„SKėrIAI“. rež. – r. Atkočiūnas

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – 

M. von Mayenburgo „bjAuruSIS. 

SKALPELIo PjŪVIS“. rež. – V. Malinauskas  

27 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės 

„MEILė PAryŽIujE“. rež. – I. Pukelytė

Kauno muzikinis teatras
20 d. 18 val. – L. Adomaičio „DuLKIų 

SPINDESyS“. choreogr. ir libreto aut. – 

D. bervingis ir g. Visockis

21 d. 18 val. – j. Strausso „ŠIKŠNoSPArNIS“. 

Dir. – j. geniušas

22 d. 18 val. – I. Kálmáno „bAjADErė“. 

Dir. – j. janulevičius

25 d. 12 val. – t. Kutavičiaus, V. Palčinskai-

tės „NyKŠtuKAS NoSIS“. Dir. – V. Visockis 

26, 29 d. 18 val. – E. johno, t. rice’o „AIDA“. 

Dir. – j. janulevičius

27 d. 18 val. – L. falis „MADAM PoMPA-

Dur“. Dir. – j. janulevičius

XIX tarptautinis lėlių teatrų festivalis

27 d. 10 val. – „KrEgŽDutė“. 

rež. – Z. Lisowski (torūnės lėlių teatras 

„baj Pomorski“)

28 d. 10 val. – „IŠPErA“. rež. – D. Paiwa 

(olandija)

Kauno mažasis teatras
24 d. 19 val. – L. de Weck „MyLIMIAuSI“. 

rež. – V. balsys

26 d. 19 val. – A. Dilytės „LAuroS 

KoSMoSAS“. rež. – A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras
21 d. 12 val. – PrEMjErA! „guLbė – 

KArALIAuS PAtI“. rež. – N. Indriūnaitė

22 d. 12 val. – „MEŠKIuKo gIMtADIENIS“. 

rež. – r. bartninkaitė

25–28 d. – XIX tarptautinis lėlių teatrų 

festivalis

K L A I P ė D A

Klaipėdos valstybinis muzikinis 
teatras
21 d. 18.30 Kolonų salėje – rusų romansų 

vakaras „Meilės žodžiai“. Dalyvauja solistai 

A. Kozlovskis, K. Nevulis (gitara), V. timašio-

vas (gitara)

Š I A u L I A I

Šiaulių dramos teatras
20 d. 18 val. – r. harlingo „PLIENINėS 

MAgNoLIjoS“. rež. – r. Steponavičiūtė

21 d. 18 val. – c. goldoni „VIEŠbučIo 

ŠEIMININKė“. rež. – r. Steponavičiūtė

24 d. 18 val. – j. Kesselringo „ArŠENIKAS 

Ir SENI NėrINIAI“. rež. – P. gaidys 

(Klaipėdos dramos teatras)

26 d. 18 val. – M. Lado „LAbAI PAPrAStA 

IStorIjA“. rež. – g. Padegimas                        

27 d. 18 val. – P. Shenault „Į SVEIKAtĄ, 

PoNE!“ rež. – N. Mirončikaitė

PA N E V ė Ž y S

J. Miltinio dramos teatras
21 d. 17 val. – L. tolstojaus „KrEIcErIo 

SoNAtA“. rež. – S. Varnas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
22 d. 13.30 Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo 

bažnyčioje – Lietuvos kamerinis orkestras. 

Solistas Dž. bidva (smuikas). Programoje 

A. Vivaldi, j.S. bacho, b. Dvariono, j. Nauja-

lio kūriniai

22 d. 16 val. Taikomosios dailės muzieju-

je – „Artis“ kvartetas (Austrija). Programoje 

j. haydno, A. Zemlinskio, j. brahmso kūriniai

23 d. 18 val. Vilniuje, filharmonijos Didžio-

joje salėje, – Karoliniškių muzikos mokyklos 

moksleiviai ir mokytojai, solistai A. Krikš-

čiūnaitė (sopranas), V. Noreika (tenoras). 

Programoje r. Schuberto, M.K. čiurlionio, 

V. Augustino, j. cechanovičiaus, E. čiplio, 

D. Prusevičiaus, ir kt. kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose

20 d. 18 val. – muzikinė popietė tarptauti-

nei šeimų dienai „Pasidalinkime džiaugsmu“. 

Dalyvauja Petručionių šeima: mama rasa 

(akordeonas), tėtis Dainius (birbynė), dukros: 

Angelė (fortepijonas, Vilniaus chorinio 

dainavimo mokykla „Liepaitės“, mokytoja 

S. Dūdėnienė), Salomėja (fortepijonas, 

vokalas, Vilniaus b. Dvariono dešimtmetė 

muzikos mokykla, mokytojai r. jurkonienė 

ir S. Šaltenis)

21 d. 18 val. – Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos profesoriaus S. okruško forte-

pijono klasės magistrantė E. Minčiūnaitė. 

Programoje L. van beethoveno kūriniai

24 d. 17.30 – koncertuoja jaunieji vilnie-

čiai. Algirdo muzikos mokyklos mokytojų 

M. Daujotaitės ir j. Stumbrienės ugdytinių 

koncertas „Po gimtinės skliautais“ 

25 d. 18 val. – trečiadienio vakaras-koncer-

tas „Pagauti spindulį debesyje“.

Dalyvauja Vilniaus pedagoginio universi-

teto Muzikos katedros docentė Z. grigienė 

(sopranas) ir jos studentai. Koncertmeisterė 

A. Vladykaitė

26 d. 18 val. – Lietuvos muzikų rėmimo 

fondo ir bendrijos „Atgaiva“ Menų svetainės 

mokslo metų pabaigos koncertas–paroda 

(fortepijono mokytoja r. Krikščiūnaitė, 

dainavimo – t. blažienė, piešimo – S. bu-

tnoriūtė)

27 d. 18 val. – svečiuose biržų V. jakubėno 

muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai

28 d. 17 val. – Koncertuoja jaunieji vil-

niečiai. LMtA profesorės b. Vainiūnaitės 

fortepijono klasės ugdytiniai

Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu

27 d. 12 val. Druskininkų M.K. Čiurlionio 

meno mokykloje – pianisto r. Zubovo 

koncertas, leidinio „M.K. čiurlionis. Kū-

riniai fortepijonui pristatymas“; 16 val. 

M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje – 

fortepijoninės muzikos popietė „čiurlionio 

Druskininkai“. Skambina r. Zubovas; 17 

val. prie M.K. Čiurlionio paminklo, 20 val. 

Druskininkų miesto muziejaus terasoje ir 

prie Druskonio ežero – Kauno pučiamųjų 

instrumentų orkestras „Ąžuolynas“

V I L N I u S

Kongresų rūmai
20, 21 d. 19 val. – PrEMjErA! L. janáčeko 

opera „Katia Kabanova“.  

Dir. – g. rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė, 

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

Šv. Jonų bažnyčia
21 d. 18 val. – ciklo „2011 m. vargonų 

kompozitoriai jubiliatai“ koncertas. 

j. Landsbergytė (vargonai). Programoje 

f. Liszto, A. guilmanto, E. Arro,  

M.K. čiurlionio ir kt. kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia
24 d. 18.30 – j. barkauskaitė (vargonai). 

Programoje A. braga, A. corette, j.S. bacho, 

c. francko, P. Ebeno kūriniai

„Piano.lt“ koncertų salė
24 d. 19 val. – D. Kirilausko fortepijono 

rečitalis. Programoje L. van beethoveno, 

S. Prokofjevo ir kt. kūriniai

V a k a r a i

V I L N I u S

Bažnytinio paveldo muziejus
26 d. 11 val. – mokslinė konferencija 

„Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų raštijos 

paveldas“

LMTA Teatro ir kino fakultetas
Kosciuškos g. 10 

21 d. nuo 16 val. – „Alma Mater: vieno 

kiemo festivalis“. „Karalius juoba“.  

rež. – V. Kaniušonis (j. Vaitkaus IV vaidybos 

kurso aktoriai)
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Savaitës filmai

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

G e g u ž ė s  2 0 – 2 6

Ki no re per tu a ras

Mergaitė****
Šiltą 1981-ųjų vasarą dešimtmetė mergaitė lieka namuose su teta. Jos tėvai 

išvyko į Afriką vykdyti ilgalaikės humanitarinės misijos. Mergaitę prižiūrinti 
jauna teta netrukus taip pat iškeliauja su vyriškiu, pažadėjusi sugrįžti po po-
ros dienų. Vasara bėga, mergaitė niekam nesako, kad liko namuose visiškai 
viena. Po truputį ji atranda dažnai absurdišką ir nerūpestingą suaugusiųjų 
pasaulį. Frederiko Edfeldto filmas buvo apdovanotas Berlyno kino festivalyje 
už geriausią debiutą. Vaidina Blanca Engström, Shanti Rooney, Annika Hallin 
(Švedija, 2009). (Vilnius)

Mažylis Nikolia***
Su Nikolia (lietuviškai geriau būtų „su Mykoliuku“) užaugo kelios jaunų-

jų prancūzų (ir ne tik jų) kartos. René Goscinny ir Jeano-Jacques’o Sempé 
knygos personažas pirmąkart pasirodė 1959 m. Jis iškart tapo populiarus, o 
pasakojimai apie Nikolia ir jo draugų gyvenimą bei nuotykius sulaukdavo vis 
naujo tęsinio. Knygos išradingos iliustracijos, humoras ir ironija žavėjo ne 
tik mažuosius skaitytojus. Dabar tai – vaikų literatūros klasika. Režisierius 
Laurent’as Tirard’as prisipažįsta, kad skaitė apie Nikolią iki pat brandos, todėl 
iškart suprato, koks turi būti filmas: „Mažas berniukas, ieškantis savo vietos 
visuomenėje, tapo visos pasakojimo konstrukcijos ašimi.“ Šiltai prancūzų 
kritikų sutiktas filmas nėra pirmasis kino bandymas perkelti į ekraną Niko-
lia nuotykius, jam yra skirtas animacinis serialas. Tirard’o filmas prasideda 
žinia, kad berniuko mama laukiasi kūdikio. Nikolia atrodo, kad jo ramiam 
gyvenimui iškilo grėsmė. Pagrindinį vaidmenį sukūrė Maxime’as Godart’as 
(Prancūzija, 2010). (Vilnius)

Prancūziška apgaulė***
Pierre’as Salvadori gimė 1964 m., tačiau bet kuris mūsų dienų kino maišti-

ninkas galėtų pasakyti, kad Salvadori kuria „tėtušių kiną“. Ir jis būtų visiškai 
teisus. Nors galbūt tiksliau būtų jo filmus vadinti „mamyčių kinu“, nes jie 
pirmiausia skirti moterims. Filmo herojė Emili, kurią vaidina „tokia pran-
cūziška“ Audrey Tautou, vieną dieną gauna meilės laišką ir vos neišmetusi 
jo į šiukšlių dėžę nusprendžia jį persiųsti savo mamai (Nathalie Baye), ne-
galinčiai susitaikyti su tuo, kad ją paliko vyras. Laiško autorius yra nedrąsus 
Emili bendradarbis (Sami Boujila), kuris, žinoma, nesitikėjo, tokios slapta 
mylimos moters reakcijos. Bet įvykiai jau pradėjo tekėti kita vaga... (Pran-
cūzija, 2010). (Vilnius)

Toras***
Tėvo – dievo Odino – išvytas iš dievų šalies Asgardo, griaustinio valdovas 

Toras mokosi gyventi Žemėje. Čia jis yra daktaras Donaldas Bleikas, atsi-
tiktinai suradęs iš paslaptingo metalo pagamintą kūjį. Bet netikėtas radinys 
pakeis jo išorę ir privers kovoti už žmonijos saugumą. Populiarų amerikiečių 
komiksą ekranizavo meistriškų Shakespeare’o ekranizacijų („Henrikas VIII“, 
„Daug triukšmo dėl nieko“) autorius, britų aktorius ir režisierius Kennethas 
Branagh, o pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Natalie Portman, Anthony 
Hopkinsas, Chrisas Hemsworthas, Tomas Hiddlestonas (JAV, 2011). (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda) 

Tūnąs tamsoje***
Garsiojo „Pjūklo“ iniciatorius Jamesas Wanas šįkart pasakoja baisią istoriją 

apie šeimą, kuri įsikuria įtartiname name. Suprantama, kad paranormalūs reiš-
kiniai tyko žmonių kiekviename žingsnyje. Šeima paprasta – tėvas Džošas, jo 
žmona ir trys vaikai. Netikėtai vyresnįjį šeimos sūnų ištinka koma. Mediumas 
praneša, jog vaiko siela atsidūrė tarp gyvenimo ir mirties. Tėvas turi palikti 
savo kūną ir persikelti ten, kur yra jo sūnaus siela. Pagrindinius vaidmenis 
sukūrė Patrickas Wilsonas, Rose Byrne, Barbara Hershey (JAV, 2010). (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda) 

„Barzakch“

V I L N I u S 

Forum Cinemas Vingis
20–26 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų 

(3D, jAV) – 11, 14.30, 18, 22 val. 

Karibų piratai: ant keistų bangų (jAV) – 

12.30, 15.30, 18.30, 21.30  

20, 23–26 d. – Advokatas iš Linkolno  

(jAV) – 15.40, 19, 21.40; 21,  

22 d. – 12.45, 15.40, 19, 21.40

26 d. – Pagirios tailande (jAV) – 22 val. 

greiti ir įsiutę 5 (jAV) – 13.45, 16.30,  

19.15, 22 val.  

20, 23–26 d. – Prancūziška apgaulė  

(Prancūzija) – 15.15, 18.20, 21 val.;  

21, 22 d. – 13, 15.15, 18.20, 21 val. 

20, 23–26 d. – Vanduo drambliams  

(jAV) – 15, 18.35, 21.20; 21, 

22 d. – 12.15, 15, 18.35, 21.20

20–26 d. – rio (jAV) – 12.15, 15, 

17.30, 20.15  

rio (3D, jAV) – 13.30   

tūnąs tamsoje (jAV) – 13.15, 18.15 

Slaptas ženklas (jAV) – 15.50, 20.45 

20–25 d. – Kunigas (3D, jAV) – 16.15, 

21.45; 26 d. – 16.15  

21–26 d. – toras (3D, jAV) – 18.45 

20–26 d. – Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 

(3D, jAV) – 11 val. 

20, 23–26 d. – op (jAV) – 14.45; 21, 

22 d. – 12.30, 14.45 

20–26 d. – Išeities kodas (jAV, 

Prancūzija) – 17.15, 19.45  

20, 23–26 d. – rango (jAV) – 14.30; 

21, 22 d. – 12, 14.30 

20–26 d. – Vaikams viskas gerai (jAV) – 

17.30 

raudonkepuraitė (jAV, Kanada) – 20 val.

20, 23–26 d. – Ilgo plauko istorija 

(jAV) – 12.45; 21, 22 d. – 10.40 

20, 23–26 d. – Aukštyn (jAV) – 13 val.; 

21, 22 d. – 10.50

Forum Cinemas Akropolis
20–26 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų 

(3D, jAV) – 10.15, 13.45, 17.30, 21 val.

26 d. – Pagirios tailande (jAV) – 22 val. 

greiti ir įsiutę 5 (jAV) – 10.45, 13.30, 16.15, 

19, 21.40  

20, 23–26 d. – tūnąs tamsoje (jAV) – 16, 

18.15, 20.45; 21, 22 d. – 12.45, 16, 18.15, 

20.45

20–26 d. – Slaptas ženklas (jAV) – 14, 

16.45, 19.15, 21.50 

Kunigas (jAV) – 12.30, 15.15, 17.45, 20.15

Kunigas (3D, jAV) – 18.45  

rio (jAV) – 12, 15, 17.15  

rio (3D, jAV) – 10.30   

20–25 d. – toras (3D, jAV) – 15.45, 21.15; 

26 d. – 15.45  

21, 22 d. – op (jAV) – 13 val.  

20–26 d. – Išeities kodas (jAV, Prancūzija) – 

15.30   

raudonkepuraitė (jAV, Kanada) – 18 val.

jūsų nešvankybe (jAV) – 20.30  

Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (3D, 

jAV) – 13.15  

Vanduo drambliams (jAV) – 20v al. 

20, 23–26 d. – Princesė ir Varlius (jAV) – 

13 val.; 21, 22 d. – 11 val. 

20, 23–26 d. – Alisa Stebuklų šalyje (jAV) – 

12.45; 21, 22 d. – 10 val.  

„Skalvijos“ kino centras
20, 22 d. – gainsbourg’as. Didvyriškas 

gyvenimas (Prancūzija, jAV) – 20.40; 

24 d. – 20.20; 25 d. – 20.10; 26 d. – 17 val.

23 d. – Kai apkabinsiu tave 

(rež. K. Vildžiūnas) – 20.50; 25 d. – 18.20

Afrikos kino dienos

20 d. – Pašnibždėjus (Kenija) – 17 val.; 

22 d. – 19 val.

20 d. – ouaga Saga (burkina fasas, 

Prancūzija) – 19 val.; 22 d. – 17 val.

21 d. – Medinė kamera (Pietų Afrikos 

respublika, Prancūzija, Didžioji britanija) – 

17 val.

21 d. – Sielų valgytoja (burkina fasas, 

Šveicarija, Prancūzija) – 19 val.

23 d. – barzakh (dok. f., rež. M. Kvedaravičius) – 

17 val.; 24 d. – 19 val.; 

25 d. – 17 val.; 26 d. – 21 val. 

26 d. – „Nuo ekstazės iki euforijos. 

50 metų kitokio ispaniško kino“. 

Sesija nr. 3 „Animaciniai eksperimentai: 

ritmas, šviesa ir spalva“ – 19.30 

23 d. – knygos „trumpa kino istorija“ 

pristatymas – 18.30

Ciklas „Karlsono kinas“
21 d. – Eleonoros paslaptis (animacija, 

Prancūzija, Italija) – 15 val. 

22 d. – Mergaitė (Švedija) – 15 val.; 

23 d. – 15 val. (seansas senjorams); 

24 d. – 17 val.

Pasaka
20 d. – barzakh (rež. M. Kvedaravičius) – 

17.30; 21 d. – 16, 20.30; 22 d. – 20.45; 

23, 26 d. – 18 val.; 

24 d. – 11, 13.30, 17.30; 25 d. – 17.45 

20 d. – Mažylis Nikolia (Prancūzija) – 

18 val.; 21 d. – 14 val.; 23, 24 d. – 19.30; 

26 d. – 17.30 

20 d. – Magiškas Paryžius 2 

(Prancūzija) – 19 val.; 21 d. – 17, 21 val.; 

22 d. – 21 val.; 23, 26 d. – 20 val.; 

24 d. – 18 val.; 25 d. – 20.30  

20 d. – tėve mūsų, kuris esi medyje 

(Prancūzija, Australija, Vokietija, Italija) – 

20 val.; 21, 22 d. – 19 val.; 23 d. – 19.45 

20 d. – Ponas Niekas (Kanada, belgija, 

Prancūzija, Vokietija) – 21 val.; 21 d. – 

17.30; 22 d. – 18 val.; 24 d. – 21.15; 25, 

26 d. – 19.30 

21 d. – lietuviškos animacijos programa 

„Sakmių ir pasakų pynė“ – 13 val. 

21 d. – Šeima (Danija) – 15 val.; 

22 d. – 17 val.; 23 d. – 17.30; 24, 

25 d. – 20 val. 

22 d. – Meškiukas jogis (jAV, 

N. Zelandija) – 13, 15 val. 

24 d. – paskaita „Meilė ir partnerystė. 

budizmo požiūris“ – 19 val.

25 d. – Leningrado kaubojai Amerikoje 

(Šiaurės šalių kino klubas) – 18 val.

Ozo kino salė
20, 21 d. – Myliu kulką tavo širdyje 

(rež. D. Vaišnoras) – 14 val.

20, 21, 23– 25 d. – Nesunaikinami 

(jAV) – 16 val.

20, 21, 23–25 d. tėve mūsų, kuris esi 

medyje (Prancūzija, Australija, Vokietija, 

Italija) – 18 val.; 23–25 d. – 14 val. 

26 d. – Duburys ( rež. g. Lukšas) – 15 val.

26 d. – Žvėris, išeinantis iš jūros 

( rež. V. Žalakevičius) – 18 val.

K A u N A S

Forum Cinemas
20, 21 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų 

(3D, jAV) – 10.30, 14, 17.30, 21, 23.59; 

22–26 d. – 10.30, 14, 17.30, 21 val. 

20–26 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų 

(jAV) – 12.30, 15.15, 18.45, 21.45 

Advokatas iš Linkolno (jAV) – 13, 16.15, 19, 

21.30 

26 d. – Pagirios tailande (jAV) – 22 val. 

24 d. – Paslaptingas sodas (jAV) – 18 val.

20–26 d. – greiti ir įsiutę 5 (jAV) – 

10.45, 13.30, 16.30, 19.15, 22 val. 

20–23, 25, 26 d. – rio (jAV) – 11, 13.15, 

15.45, 18 val.; 24 d. – 11, 13.15, 15.45

rio (3D, jAV) – 12.45   

20–25 d. – Kunigas (3D, jAV) – 15.30, 

21.15; 26 d. – 15.30  

20–26 d. – Slaptas ženklas (jAV) – 

13.45, 18.30  

tūnąs tamsoje (jAV) – 16, 20.45 

20, 21 d. – Vaikams viskas gerai 

(jAV) – 23.15

21–26 d. – toras (3D, jAV) – 18.15 

20–26 d. – Vanduo drambliams 

(jAV) – 20.15 

20, 21 d. – Suvaidink mano žmoną 

(jAV) – 23 val.

20–26 d. – Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 

(3D, jAV) – 10 val. 

op (jAV) – 11.30   

Ilgo plauko istorija (jAV) – 10.10 

Aukštyn! (jAV) – 10.20   

Cinamonas
20–26 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų 

(3D, jAV) – 13.50, 16.30, 19.15

Karibų piratai: ant keistų bangų 

(jAV) – 12.30, 15.15, 18, 21 val.

bjaurusis aš (jAV) – 12.45

Kunigas (3D, jAV) – 22val.

Egzorcistas (jAV) – 16.45, 21.15

Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (3D, 

jAV) – 10.15    

greiti ir įsiutę 5 (jAV) – 14.45, 17.15, 

19.45, 22.15

rio (3D, jAV) – 11.50

rio (jAV) – 13.30, 16, 18.15

raudonkepuraitė (jAV, Kanada) – 14.30

Vanduo drambliams (jAV) – 20.30

Suvaidink mano žmoną (jAV) – 12.15

Savaitė be žmonų (jAV) – 11.30, 19 val.

K L A I P ė D A

Forum Cinemas
20–26 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų 

(3D, jAV) – 10.30, 14, 17.30, 21.15 

26 d. – Pagirios tailande (jAV) – 22 val. 

21 d. – Pabaisa (jAV) – 18.45  

20, 23–26 d. – greiti ir įsiutę 5 (jAV) – 

15, 18, 20.45; 21, 22 d. – 12.15, 15, 

18, 20.45 

20–26 d. – rio (jAV) – 11.30, 13.45, 16, 

18.15

rio (3D, jAV) – 12.45   

tūnąs tamsoje (jAV) – 16.45, 19.15, 21.30

20–25 d. – Kunigas (3D, jAV) – 15.30, 21.45; 

26 d. – 15.30  

20, 22–26 d. – Išeities kodas (jAV, 

Prancūzija) – 13.30, 18.45; 21 d. – 13.30 

raudonkepuraitė (jAV, Kanada) – 

16.15, 21 val.   

20–26 d. – op (jAV) – 14.15  

21–26 d. – toras (3D, jAV) – 18.30 

20–26 d. – Vanduo drambliams 

(jAV) – 20.30 

Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (3D, 

jAV) – 10.15  

rango (jAV) – 10.45   

Ilgo plauko istorija (jAV) – 11.45

20, 23–26 d. – Princesė ir Varlius 

(jAV) – 12 val.; 21, 22 d. – 10 val.


