K u lt ū r o s s ava i t r a š t i s „ 7 m e n o d i e n o s “ | w w w. 7 m d . lt

2016 m. sausio 8 d., penktadienis

Nr. 1 (1153) | Kaina 0,90 Eur

Dailė | Muzika | Teatras | Kinas | Fotografija

2

Choro „Brevis“ 25-mečiui
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Gedėjimo formos pro
Monmartro langą

Aistė Kisarauskaitė

Atsidūrus Paryžiuje vos ne iškart
daug kas pradėjo atrodyti kitaip.
Gal antrąją dieną, bet tikrai ne trečiąją. Ne, ne tai, kad mažai uždirbame, bet vis tiek gyvename didžiuliuose ir prabangiuose, švariuose ir
puikiai suremontuotuose butuose,
nors dažnai tai vertiname priešingai, ne kainų skirtumas ar kultūros sluoksniai. Šį kartą apsistojau
Monmartre, netgi su vaizdu į Švč.
Širdies bažnyčią, tačiau nusileidus
suktais laiptukais su raudonu kilimu
į gatvę mus pasitikdavo Afrika: turgus su nematytais ir nežinia kaip
vartojamais vaisiais (o gal daržovėmis?), negrabiai padirbtos „Chanel“,
„Louis Vuitton“, „Burberry“ rankinės, kepinti kukurūzai ir riešutai,
vogti telefonai – visa tai čia pat,
kaip ir švilptelėjimai, reiškiantys...
Taip, vakarais stovi juodaodės merginos, lūkuriuojančios klientų, ir
iš kiekvieno kampo kyšo Afrikos
skurdas, tiesa, jau gerokai sutaisytas,
sueuropintas, žodžiu, po euroBaro „Turgus“ agitacija „Facebook“ paskyroje prieš jo
remonto.
Mums su mažąja einant iš
atidarymą: „tuoj! bobulytės jau stovi eilėj“
metro, pigių D&G diržų pardavėjas
prilaiko duris tardamas „madam“.
Tas „madam“ – visur. Nors telefoną,
žinoma, prižiūriu, tačiau įtampos ar
nesaugumo jausmas maždaug toks,
kaip vakare einant pro Vilniaus stoties žiedą.
Apie ką aš čia? Neatspėsite! Šis
tekstas – apie Kęstučio Grigaliūno
parodas, tik iš kiek tolimesnio rakurso, tarkim, iš Monmartro palėpės. Žiūrint pro nedidelį langą
iš keturių kvadratinių metrų dydžio buto, daug kas atrodo kitaip,
o menas – ypač. Paryžiuje noras
tyrinėti praeitį tampa itin stiprus,
nors įvairūs istoriniai aspektai valdo
ir mūsų, ir pasaulio žymiųjų parodų

Prancūzijos lėlininkų gastrolės

7

Vilniaus stoties rajono ateitis?

8

Quentinas Tarantinas apie „Grėsmingąjį
aštuonetą“

9

Ko laukti kine 2016-aisiais?
7 meno dienos | 2016 m. sausio 8 d. | Nr. 1 (1153)

Kęstutis Grigaliūnas, „1944–45“, ekspozicijos fragmentas. 2015 m.

ekspozicines erdves, virsdami Karlo
Marxo „Kapitalo“ skaitymu ar paprastu Aurelijos Maknytės velvetiniu švarku. Ir mes turime daug ko
toje savo praeityje, ji pakankamai
ryški, nepakankamai permąstyta. O
dar Maurice’o Utrillo tapytas Monmartras, nutilęs po dramatiškų teroro išpuolių, vis prikišamai klausė,
ar ne per dažnai Lietuvoje sau sekame pasaldintas pasakas, kaip

A u to r i a u s n u ot r .

mums buvo smagu, nes tai mūsų
vaikystė, nors iš tiesų daugiausia
joje – baugumo ir smurto. Pati okupacija yra siaubinga, o totalitarizmas – tuo labiau. Federico Fellini
filme „Amarcord“ taip pat per vaikystės istorijas rodo Mussolini Italiją,
bet jo niekaip neapkaltintum tiesos
baime. Taigi, vakarais, grįždama
N u k e lta į 6 p s l .
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Muzika

Šventinis žvaigždžių mirgėjimas
Įspūdžiai iš choro „Brevis“ 25-mečio koncerto Šv. Kazimiero bažnyčioje

Rasa Murauskaitė

programą „Elementai“, kurią vie- pritarimas kontrastavo su ją panijo stichijų tematika, žmogiško- keitusiu lyrišku, santūriai švelniu
sios būties elementai, apie kuriuos epizodu, praturtintu soliniais mokalbėti, juos pajusti ir išgyventi teriško balso intarpais. Epizodas
publika buvo pakviesta per mu- pereina į kiek romantiškai patoziką. Nesiblaškyta po skirtingas epo- sišką muzikinį vaizdinį, kuris po
chas – atlikti ryškūs šiuolaikinės instrumentinio interliudo nuveda į
choro muzikos opusai, savo vietą dar vieną lyrika dvelkiančią dalį. Po
jau radę pasaulio koncertų salėse.
jo grįžtama prie pradinės, intensyDžiugu, kad kolektyvas, reng- vios, pagaulios muzikinės medžiadamas gana sudėtingą programą, gos, kurioje dailiai kontrastuoja lėto
rūpinosi ir renginio vaizdu, kuris judėjimo vokalinė ir itin intensyvi

tęsiamos natos, ištrinančios ritmo
pojūtį, priminė savotišką garso meditaciją. Įspūdinga kūrinio vieta –
interliudas tarp pirmosios ir antrosios dalių, kai visi balsai juda
kylančia kryptimi, sudarydami
sodrią disonansinę vertikalę ir nuvesdami į kiek judresnę, daugiau
vietos atskirų balsų raiškai paliekančią baigiamąją dalį.
Thomaso Jennefelto kompozicija „Aleidi floriasti“ parašyta neegzistuojančia kalba. Skambesiu ji
smarkiai primena lotynų – tai tarsi
savotiškas anapusinis šios mirusios
kalbos dialektas. Susijungęs su lengvu siurrealizmu dvelkiančia muzikine kalba jis pasakoja apie tai, kas
yra aukščiau kasdienybės. Antroje
kūrinio pusėje sprogstantys solisčių
riksmai, it peiliu perrėžiantys iš esmės švelnią chorinę faktūrą, veikia
ne tik emocijas, bet ir kūną. Atlikimo požiūriu šis kūrinys, reikalaujantis ypatingo balsų lankstumo
ir vienas kito girdėjimo, koncerte
buvo vienas stipriausių. Chorui pavyko rasti spalvas, kūrinį suvokti „iš
vidaus“, jį išgyventi ir šią emociją
perduoti klausytojui.
Jau po pirmųjų kompozicijų teko
pajusti, kad mistika, metafizika, būvis aukščiau paprasto garso, dvasinis lygmuo yra vienas pagrindinių
šio jubiliejinio koncerto leitmotyvų.
Kiek kitokį to pavidalą išreiškė du
amerikiečių kompozitoriaus Morteno Lauridseno madrigalai „Io piango“
ir „Ov’e, lass, il bel viso?“. Tai tarsi du
sakralūs slėpiniai, gana santūrios
išraiškos, bet labai turtingo turinio.
Klausydama pamaniau, kad kompozitorių galėjo įkvėpti vėlyvojo
Renesanso chorinė muzika, skambanti taip, tarsi būtų pralenkusi savo
laiką. Šie du madrigalai – vienas
kito antipodai, pirmasis jų kvepėjo
stoiška ramybe, o antrasis pasakojo
apie intensyvesnius, aistringesnius
dvasinius poslinkius.
Gerai žinomo amerikiečių kompozitoriaus, „Grammy“ laimėtojo
Erico Whitacre’io kūriniai chorą
„Brevis“ lydi jau bene 15 metų –
taip kolektyvas teigė jubiliejinio

koncerto anonse. Renginio kontekste šios kompozicijos priminė
du emocinius sprogimus. Pirmasis
opusas „Water Night“ žavėjo ypač
turtinga harmonine kalba, plačiu
atskirų balsų diapazonu. Balsai
čia kartais priminė instrumentus,
skambančius jau ne kaip choras,
bet kaip orkestras. O „Cloudburst“
įsiminė savo dramatiškumu, išraiškos priemonių įvairove, nemažai jo
epizodų labiau priminė kalbėjimą,
o ne dainavimą.
Jonathano Dove’o kompozicija
„Seek Him that Maketh the Seven
Stars“, pradėdama žvaigždžių temą,
tapo savotiška įžanga į finalinį koncerto opusą – itin populiarų latvių
kompozitoriaus Eriko Ešenvaldo
kūrinį „The Stars“. Vargonams pritariant atliekamas J. Dove’o kūrinys ypač susijęs su šviesos idėja,
jo žėrinti vargonų partija primena
naktiniame danguje mirgančias
žvaigždes. Dėl įvairialypės, labai
dinamiškos muzikinės kalbos šis
kūrinys ne tik iliustratyvus, bet ir
itin patrauklus ausiai.
Kaskart išgirdus tviskančią Ešenvaldo „The Stars“ įžangą, grojamą
taurėmis, apima nepaprasta nuotaika. Pirmą kartą šio kūrinio teko
klausytis 2014 m. Šv. Jokūbo festivalyje, dainuojant puikiam chorui „Vocal Art Ensemble of Sweden“ iš Geterborgo. Galbūt kaltas
ir pirmojo įspūdžio efektas, tačiau
„Brevis“ atlikimo stipresniu už aną
pavadinti negalėčiau. Vis dėlto
kiekviena proga išgirsti šį žinomo
latvių kompozitoriaus kūrinį yra
šventė. Iš esmės „The Stars“ muzikinė kalba gana paprasta, ritminis judėjimas lėtas ir nuoseklus, o
monotoniška, mažai kintanti taurių partija įveda į savotišką transą.
Klausantis lengva išskirti raiškias
atskirų balsų partijas, kurios gražiai
sugula į dailią muzikinę drobę. Tai
puikus kūrinys pabaigai, ypač tokio
koncerto, kaip choro „Brevis“, –
šventiškas, bet santūrus, įkvepiantis
gilesniems būties apmąstymams ir
susitelkimui.

Juliaus Juzeliūno 100-metį, šiam
kūrėjui Lietuva dedikuos 2016 metus. Filharmonijoje šia iškilia proga
skambės dvi įspūdingos Lietuvos
nacionalinio simfoninio orkestro
ir Lietuvos kamerinio orkestro parengtos programos. Koncertuose
bus paminėta ir daugiau sukakčių – kompozitorių Henri
Dutilleux bei Alfredo Ginasteros 100-mečiai, Josepho Achrono
160-metis, kompozitorės Kristinos
Vasiliauskaitės jubiliejus, ansamblio
„Vilniaus arsenalas“ 30-metis, Lietuvos ir Flandrijos bendradarbiavimo
20-metis, pagerbtas smuikininko
Raimundo Katiliaus atminimas. Be
to, tradiciškai nacionalinės muzikos

programa bus skirta iškilmingam
Vasario 16-osios minėjimui, o jame
šįkart su LNSO dalyvaus folkloro
ansamblis „Intakas“ ir vokalinis ansamblis „Jazz Island“.
Pasak filharmonijos generalinės
direktorės Rūtos Prusevičienės, didžiausia Lietuvos koncertinė įstaiga
laikysis profesionaliosios muzikos
vertybių, ne tik pristatys garsius
mūsų šalies ar užsienio atlikėjus,
bet ir rūpinsis nacionalinės muzikos sklaida, skatins jaunųjų atlikėjų
veiklą. „Jauniesiems talentams sužibėti bus surengtas „Atžalyno“ koncertas su LNSO, orkestras taps ir
Tarptautinio B. Dvariono pianistų ir
smuikininkų konkurso finalininkų

partneriu. Kas žino, gal filharmonijoje būsime iškilių muzikos pasaulio
žvaigždžių kelio pradžios liudininkais?“ – sako R. Prusevičienė.
Didžiąją dalį filharmonijos pristatomų koncertinių programų rengia šios įstaigos kolektyvai – du orkestrai ir trys ansambliai. Modesto
Pitrėno vadovaujamas Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras
sausio–gegužės mėnesiais numato
groti šešiolika koncertų, Sergejaus
Krylovo vadovaujamas Lietuvos kamerinis orkestras pakvies į septynis koncertus, Valstybinis Vilniaus
ir Čiurlionio kvartetai bei Algirdo

Anonsai

Filharmonija tęsia 75-ąjį
koncertų sezoną
Peržengus kalendorinių metų
slenkstį Lietuvos nacionalinė filharmonija tęsia intensyvų 75-ąjį
koncertų sezoną ir kviečia klausytojus toliau kartu gilintis į garsuose
slypinčias istorijas. 2016 m. sausio–gegužės mėn. publikai ketinama pristatyti 57 koncertines programas,
jose sužibės ir Lietuvos, ir užsienio žvaigždės, kaip antai Andrius
Žlabys, Ezio Bosso, Yeol Eum Son,
Olivier Grangeanas, Alessandro
2 psl.
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Šventiniu laikotarpiu kultūrinių
renginių koncentracija smarkiai
sutirštėja, o šioje pasiūloje gana
paprasta pasiklysti – ne visada sugebama subtiliai perteikti santūrią,
o kartu nepaprasto džiaugsmo kupiną šv. Kalėdų laukimo nuotaiką,
kuri gali tapti įkvėpimu visiems
artėjantiems metams. Todėl norėčiau prisiminti, kaip harmoningai
ir nepaprastai šventiškai Vilniaus
prieškalėdinį koncertinį gyvenimą
praturtino gruodžio 20 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje suskambėjęs
choro „Brevis“ (meno vadovas ir
dirigentas Gintautas Venislovas)
jubiliejinis 25-mečio koncertas.
Ryškiausi Lietuvos chorai savo
„sidabrinius“ gimtadienius mini
panašiu metu kaip ir mūsų jauna
valstybė – simboliška, kad chorinė
kultūra žengia koja kojon su nepriklausoma Lietuva. Choras „Brevis“ –
profesionalus šios kultūros reprezentantas, ilgus metus džiuginantis Choras „Brevis“
A . R a ka u s ko n u ot r .
meistriškai atliekama, nepaprastai
įvairia muzika. Jų programose iš- buvo labai svarbus bendrai kon- instrumentinė partijos. Vėliau dar
girstame ir ankstyvąjį Renesansą certo nuotaikai. Žaidžiant su ap- kartą grįžtama prie lyrinės temos,
siekiančius vokalinės polifonijos švietimu lengva peržengti trapią kuri nejučia ištirpsta į tylą.
kūrinius, ir įdomiausius šiuolai- kičo ribą, tačiau šiame koncerte to
Gana eklektiška kūrinio „Dark Night
kinės muzikos opusus, nesvetima buvo išvengta. Keičiantis kūriniams, of the Soul“ muzikinė medžiaga reišiam kolektyvui ir įvairių, net mūsų tamsoje paskandintą bažnyčią už- kalauja ypatingo atlikimo spalvinkultūrai itin egzotiškų tautų muzika. liedavo skirtingos spalvos, tartum gumo, gebėjimo persiorientuoti iš
Nuo apdovanojimų šio choro len- nuorodos į stichijas, kurias simbo- vienos emocinės būsenos į kitą tiek
tynos taip pat lūžta – laimėti Grand lizavo atliekama muzika. Šis este- muzikiniu, tiek vidinio nusiteikimo
Prix konkursuose Slovėnijoje, Ita- tinis sprendimas kūrė atitinkamą atžvilgiu. Chorui su šiuo uždaviniu
lijoje, pirmosios vietos parsivežtos nuotaiką, sudariusią garso ir vaizdo sekėsi susidoroti gerai, nestokota
iš Belgijos, Ispanijos, Vokietijos, išbaigtumo pojūtį.
dinaminės kaitos, įtaigumo. KarLenkijos, 2003 m. džiaugtasi iškoYpatingą įspūdį paliko pirmoji tais, intensyvesnės plėtotės epizovotu aukščiausiu Europoje mėgėjų koncerto kompozicija – norvegų duose, imdavo trūkti vidinio „mochorams skiriamu apdovanojimu. kompozitoriaus ir pianisto Ola toro“, tačiau bendro įspūdžio tai
Lietuvoje už ilgametę muzikinę vei- Gjeilo kūrinys „Dark Night of the negadino. Vien galimybė išgirsti
klą kolektyvas įvertintas „Aukso Soul“. Šį renginio preliudą, ma- šį kūrinį padarė šį koncertą vertu
paukštės“, už išradingas ir meniš- gišką, paslaptingą ir nepaprastai dėmesio.
kas programas – „Auksinio disko“ įtraukiantį, choras atliko kartu su
Kitaip, bet taip pat metafizinėapdovanojimais. Nors „Brevis“ ge- vargonininke Renata Marcinkute- mis temomis prabilo kitas to paties
riausiai pažįstamas kaip profesiona- Lesieur. Kūrinys vertas pavadinti O. Gjeilo kūrinys „The Spheres“ arba
liosios muzikos atlikėjas, nesibaido muzikiniu išgyvenimu, emocine „Kyrie“ iš kompozitoriaus „Saulėteir džiazo festivalių, miuziklų, kon- istorija. Intensyvi, žadinanti, įtam- kio mišių“. Lėtai kintanti, tiršta harcertų vaikams publikos.
pos kupina kūrinio pradžia, sodri, monija, pasižyminti itin organiška
Į jubiliejinį koncertą „Brevis“ pa- stoiška choro partija ir repetityvi- konsonansų ir disonansų kaita, viežvelgė filosofiškai, parengdamas nis, bet labai išraiškingas vargonų nas kitą perdengiantys balsai, ilgai

Deljavanas, Andrejus Kavalinskis,
Georgas Markas, Pacho Floresas,
Christianas Lindbergas, Danjulo
Ishizaka, Maksimas Rysanovas, Peteris Jablonskis ir kt.
Atsiliepdama į mūsų šalies ir pasaulio muzikos istorijai svarbius
įvykius ir prisimindama ryškias
asmenybes filharmonija kvies minėti įvairias sukaktis. Bene daugiausia dėmesio kryps į kompozitoriaus
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Muzika

Pasaulio garsai Vilniuje

Mintys po Sauliaus Petreikio ir „World Orchestra“ koncerto filharmonijoje
kovotojais už politines teises. Vėliau
Iki XX a. 9-ojo dešimtmečio praimta domėtis ne tik Afrikos, bet ir džios Lietuvos folkloro ansambliai
Azijos, Lotynų Amerikos, Australi- siekė kuo tiksliau atkartoti etnines
Šiais laikais Lietuvoje atsiranda vis jos aborigenų, Naujosios Zelandi- regionines dainavimo ir grojimo
daugiau muzikantų ir dar daugiau jos maorių bei kitomis kultūromis. tradicijas, išsaugoti tarmes ir muklausytojų, nuoširdžiai besidomin- Jos jungtos jau ne vien su roku, bet zikinius dialektus. Taigi muzikinis
čių kol kas mažai pas mus žinomu ir su džiazu, disko ir kita muzika. folkloras buvo suvokiamas kaip
world music žanru. Todėl labai Tai vis dar pavadinama world music, muziejinė vertybė, kurią svarbu
džiugu, kad šį žanrą į savo salę jau nors daugelis muzikantų šio apibū- išsaugoti ir autentiškai atkartoti.
įsileidžia ir Nacionalinė filharmo- dinimo vengia.
Tiesa, dažniausiai tai vyksta ir danija. 2015 m. gruodžio 28 d. šioje
Lietuvą ši muzikinė banga pa- bar, tačiau apie 1983 m. šią nuostatą
salėje pasirodė Saulius Petreikis siekė vėluodama mažiausiai de- ėmė keisti kūrybiškesnis santykis
su didžiuliu projektu, pavadintu šimtmečiu. World music žanras su tradicija. Lietuvių folkloro atli„Aukštumos, lygumos, žemumos“, Lietuvoje yra gan naujas ir menkai kėjai ėmė ne tik patys kitaip plėtoti
skirtu jo debiutiniam albumui pažįstamas, todėl bet kokia inicia- etninę medžiagą, bet ir derintis su
„Lowlands“ pristatyti. Čia išgirdome tyva skleisti šią muziką mūsų šalyje kitų muzikos sričių atstovais. Toir naują Sauliaus suburtą kolektyvą yra sveikintina ir skatintina. Šiuo kie procesai vyksta ir šiandien, kai
„World Orchestra“, kurį sudaro kelių metu pasaulyje šis žanras yra labai kuriant šiuolaikines muzikines
šalių muzikantai.
populiarus ir platus – egzistuoja kompozicijas folkloras derinamas
Norėdamas plačiau pristatyti šią daugybė nuostabių muzikantų, fes- su kitų žanrų muzika. Pastaraisiais Saulius Petreikis
D. M at v e j e vo n u ot r a u ko s
muziką, iš pradžių trumpai papa- tivalių, kitokių renginių, leidinių ir metais Lietuvos folklorininkai kusakosiu apie jos atsiradimą ir raidą muzikos įrašų. Ne kartą esu daly- ria vis daugiau bendrų projektų su (latviškos kanklės) Laima Jansone iš savo darbuose puikiai apsieinantis
pasaulyje. XX a. 8-ojo ir 9-ojo de- vavęs svarbiausiame šios muzikos užsienio muzikais. Taip tradicinei Latvijos, būgnų ir perkusijos speci- be Afrikos elementų. Tiesa, buvo
šimtmečių sandūroje JAV ir Vakarų forume WOMEX, kuris kasmet or- liaudies muzikai suteikiama naujų alistų būrio nepavyko suskaičiuoti, vienas afrikietiškas instrumentas –
Europoje pradėjo rastis dar viena ganizuojamas vis kitoje šalyje. Ga- spalvų ir prasmių. Toks muzikavi- net trys gitaristai, pūtikai, vargoni- balafonas, bet ir jis grojo kažką
folkloro ar jos elementų panau- limas dalykas, kada nors šis rengi- mas patraukia naujas, jaunesnių ninkas, akordeonininkas, pianistas europietiško. Ko gero, labiausiai
dojimo kryptis – world music. Iš nys atkeliaus ir į Lietuvą. Šis žanras klausytojų kartas.
ir žinoma, pats žmogus-orkestras orientalistinis – kūrinėlis „Duende“,
pradžių ji pasireiškė kaip afrikie- skatina žmones domėtis įvairiausių
Šiuo metu Lietuvoje yra labai Saulius Petreikis. Šis muzikas ka- kuriame dalyvavo svečiai iš Irano
čių folkloro jungtis su roko mu- pasaulio tautų nacionalinėmis tra- sumišę postfolkloro, folkfusion, daise profesionaliai mokėsi groti Mohammad Rasouli (ney fleita) ir
zika. Tai įvyko dėl dviejų priežas- dicijomis ir jas jungti į įvairiausius etnodžiazo ir world music elemen- trimitu, vėliau įvaldė daugybę pa- Hamidreza Rahbaralam (persiškas
čių: muzikinės ir politinės. Viena bendrus projektus. Žanras praktiš- tai, todėl sunkoka kompozicijas aiš- saulio tautų tradicinių ir klasikinių vokalas, perkusija). Tai tradicine
vertus, labiau išprususiems ir kū- kai neturi ribų, nes skatina bet ko- kiai priskirti vienam konkrečiam muzikos instrumentų, ką puikiai persų muzika grįsta kompozicija,
rybingesniems roko muzikantams kios nacionalinės muzikos sklaidą žanrui. Panašiai yra ir su Sauliaus pademonstravo koncerte. Jis gerai kurioje girdėjome persiškus insnusibodo primityvoka kvadratinė grynuoju pavidalu ir jungimąsi ne Petreikio muzika. Negalėčiau pa- groja klasikine, indiška bansuri, trumentus ir vokalą.
roko muzikos forma ir jie panoro tik tarpusavyje, bet ir su visais kitais sakyti, kiek kartų klausiau albumo kiniškomis hulusi ir dizi, graikiška
Koncerte galbūt šiek tiek svetimi
praplėsti jos ribas. Plėsdami jas Af- muzikos žanrais – džiazu, bliuzu, „Lawlands“, kuris man labai patinka, flojera, Šiaurės bei Pietų Ameri- pasirodė paties Petreikio šokio ir
rikos gyventojų folkloru, roko mu- roku, akademine muzika ir kt. Lie- bet kiekvieną sykį išgirstu kažką kos ir Nepalo fleitomis, airiškais teatriniai sugebėjimai, nes jie nezikantai ne tik siekė dar labiau iš- tuvos publika jau pamėgo šio žanro naujo, lyg to dar nebuvau girdėjęs, bei škotiškais vislais (mūsų lumz- prilygo jo grojimui. Kompozicijos
populiarėti, bet ir solidarizavosi su koncertus.
o koncerte mano ausys atrado dar delio atitikmuo), persiškais najais, taip pat ne visos atrodė vienodai
kitą muziką. Čia yra ir orientalis- armėniškais dudukais ir zurnomis, brandžios. Kartais kilo mintis, kad
tinių elementų, ir keltų, armėnų, slovakiškomis fujaromis, itališko- štai vienas ar kitas kūrinys parašylietuvių muzikos, kartais pasigirsta mis, Pietų Amerikos bei vengriš- tas kaip intarpas, kuris leistų padžiazo, roko, popmuzikos elemen- komis okarinomis, australiškuoju demonstruoti vieną ar kitą naujai
tai, net sunku būtų apibrėžti, ko- didžeiridu, Karibų salų kriauklėmis, įsigytą ir įvaldytą muzikos instrukio tai žanro kūryba. Tačiau kad ir slovakų švilpomis, lūpine armoni- mentą. Man asmeniškai pasirodė
kokiam žanrui priskirsime šį darbą, kėle ir kt... Taip pat jis muzikuoja šiek tiek daugoka popmuzikai būtai yra gera muzika, labai tvarkingai havajietiška ukulėle, afrikietiška ka- dingų melodikos, ritmo ir harmoparašyta, dorai, giliai išjausta ir pui- limba, šekere, kitais styginiais ins- nijos bei formos elementų, tačiau
kiai atlikta ir scenoje, ir įraše, nors trumentais, gaila, jų negirdėjome buvo gražu.
ne visi muzikantai tie patys.
šiame koncerte. Žinoma, daug dėPetreikiui yra tekę koncertuoti su
Nelengva būtų išvardinti vi- mesio skiria lietuvių liaudies mu- daugeliu Lietuvos orkestrų, stygisus šio koncerto atlikėjus. Vien zikai: groja įvairiais ragais, švil- nių kvartetais ir pavieniais muzichorų buvo du – gospelų ir „Ave pynėmis, birbynėmis, skudučiais, kais. Kaip solistas jis aplankė DaVita“, puikus vokalistas iš Irano lumzdeliais, Sekminių rageliais bei niją, Latviją, Portugaliją, Belgiją ir
Hamidreza Rahbaralam ir mūsų kanklėmis. Groti Rytų kraštų pučia- Liuksemburgą; kitus muzikinius
Sauliaus Petreikio koncerto filharmonijoje akimirka
Neda Malūnavičiūtė, koklininkė maisiais instrumentais jis mokėsi iš projektus pristatė Suomijoje, Švešios muzikos atlikėjų.
dijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Vosmuikininkė Dalia Kuznecovaitė. Sausio 16 d. M. Pitrėno diriguojaAt k e lta i š 2 p s l .
Manau, tokią didžiulę atlikėjų kietijoje, Prancūzijoje, Graikijoje,
Filharmonijos scenoje ne kartą mas LNSO koncertu „Orkestras iš sudėtį buvo galima labiau išnau- Balkanų šalyse, Olandijoje, Rusijoje,
Vizgirdos vadovaujamas ansamblis stebėję šios smuikininkės solo pa- arti“ filharmonijos salėje kvies ar- doti. Štai choras „Ave Vita“ (va- ir visur klausytojai jį įvertino kaip
„Musica humana“ ketina atlikti po sirodymus dabar galėsime vertinti timiau susipažinti su orkestro mu- dovas Kastytis Barisas) buvo su- labai originalų atlikėją bei kūrėją.
keturias programas. Visa tai – ne- jos muzikavimą viename žymiau- zikantais – solistais bei kompozito- kviestas vienai dainai, Neda taip Petreikis bendradarbiauja su kitų
skaitant edukacinių koncertų po sių Lietuvos kamerinės muzikos riais. O gegužės 7 d. LNSO sezoną pat padainavo tik vieną kūrinėlį. pasaulio šalių menininkais, ne tik
Lietuvą ar išvykų svetur.
kolektyvų.
vainikuos koncertu „Iš Naujojo pa- Tokios didžiulės sudėties orkestrą muzikantais, bet ir šokėjais, aktoSulig 75-uoju sezonu prasidėję
Visą keliasdešimties koncertų saulio“, kur atliks garsiąją Antoníno būtų sunku kur nors dar parodyti, riais, režisieriais, nes jo sumanytos
permainų vėjai toliau lydi filhar- panoramą filharmonija pristato Dvořáko Devintąją simfoniją bei su transportuoti, rengti koncertinius programos visuomet pasižymi įvaimonijos kolektyvus. Praeitą rugsėjį su klausytojams jau įprastomis pianistu Peteriu Jablonskiu – Lu- turus, jis tampa labai brangus. O rove, kiekvieną kartą būna kitokios,
prie LNSO vyriausiojo dirigento rubrikomis: simfoninės, orkestro, dwigo van Beethoveno Trečiąjį kon- tikrai būtų gaila, jei jis taip ir liktų improvizacinės, pritaikytos erdvei,
pulto stojo Modestas Pitrėnas, o štai kamerinės ar vokalinės muzikos certą fortepijonui ir orkestrui.
vienkartinis. Žinoma, galime sakyti, kurioje jos skamba. Manau, dar ne
nuo šio sausio ryškios permainos koncertai, rečitaliai, koncertai „Vikad yra CD – imkite ir klausykite, kartą išgirsime vis kitokias jo musulaukta Valstybinio Vilniaus kvar- sai šeimai“, „Muzika Trakų pilyje“.
Daugiau informacijos apie kon- bet jame įrašyti kiti atlikėjai, kūri- zikos versijas, savotiškus novatorišteto veikloje. Kvartetas turi naują Simboliškai koncertų pusmetį pra- certus: www.filharmonija.lt.
niai ir šiaip jis... kitoks.
kus projektus, kuriose vėl atsispinprimarijų, tai jau naujamečiuose dėti ir pabaigti kviečiame su NaSaulius Petreikis yra vienas iš dės etninis pasaulio paveldas.
koncertuose kartu muzikavusi cionaliniu simfoniniu orkestru. LNF inf.
nedaugelio world music atstovų,
Algirdas Klova
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Teatras

Pokyčių metas?
Klaipėdos jaunimo teatro kelionės
Kristina Steiblytė

Klaipėdos teatruose pastaruoju
metu netrūksta įvykių: keitėsi teatrų
vadovai, baigta Dramos teatro rekonstrukcija, planuojama Muzikinio. Ir Klaipėdos jaunimo teatras
(KJT), nors viešai niekur pernelyg
nesiafišavęs, per praėjusius metus
taip pat pastebimai pasikeitė. O ir
apskritai jis per penkerius oficialaus
gyvavimo metus nuo itin moteriško
kolektyvo, besivadinusio „trupe
p.s.“, išaugo iki miesto teatro, iš trypiančio, dainuojančio ir savarankiškai visus buitinius spektaklių reikalus tvarkančio kolektyvo pradėjo
virsti kuriančių asmenybių trupe.
2008 m. Valentino Masalskio Vilniaus kolegijoje surinktas pramoginio scenos meno aktorių kursas po
studijų Vilniuje išvyko į Klaipėdą
įgyti universitetinio išsilavinimo ir
įsteigti teatro, dabar jau daugiau nei
trejus metus besivadinančio profesionaliu. Trupę papildęs ir Klaipėdos universitete išugdytais aktoriais
(bakalauro studijas baigusiais tik
šiemet, nors teatre besidarbuojančiais jau nuo 2012 m.), V. Masalskis
subūrė stiprų, savarankišką ir, galima sakyti, fanatiškai atsidavusį
teatro kolektyvą.
Stebint šį teatrą ne vienus metus
akivaizdu, kad jo repertuare ryškūs
dvejopi spektakliai: muzikiniai ritminiai bei draminiai. Pirmieji – su
kurso ir teatro vadovu bei nuolatine teatro bendradarbe Nijole Sinkevičiūte kurti garso, judesio, erdvės
kompozicijų deriniai. Tokiu spektakliu „Kalnas“ prisistatė dar „trupė
p.s.“, bet net ir vėliau, tapus KJT,
tokių spektaklių, pirmiausia reikalingų pedagogine prasme, neatsisakyta. Daugiausia muzikinės, judesio kompozicijos statytos gastrolėms,
pasirodymams viešosiose miestų erdvėse, ypač svarbiems teatro veiklos
pradžioje, kai reikėjo prisistatyti ir
atkeipti dėmesį į save mieste, kuriam
šis teatras buvo naujas ir kuris pats
buvo naujas nemažai daliai trupės
narių.

Premjeros

„Pabaigos ugnis“
Valstybiniame jaunimo teatre sausio 12–13 d. 18 val. įvyks režisieriaus
Gintaro Varno spektaklio „Pabaigos
ugnis“ premjera. Spektaklis kuriamas
pagal Lietuvoje gerai žinomos vokiečių dramaturgės Dea Loher pjesę.
Vaidina Ainis Storpirštis, Elzė Gudavičiūtė, Sergejus Ivanovas, Kristina
Andrejauskaitė, Emilija Latėnaitė-Beliauskienė, Aldona Bendoriūtė, Dovydas Stončius ir Simonas Storpirštis.
Spektaklio scenografiją kuria Gintaras Makarevičius, kostiumus – Juozas
Statkevičius, muziką – kompozitorius
Antanas Kučinskas, videoprojekcijų
autorius – Rimas Sakalauskas.
4 psl.

Tokiuose spektakliuose kaip ir dabartinių mokyklų gyvenime
„Batų istorijos“, „Kopėčios“, „Gai- labai konkretu.
Paskutinė KJT pastatyta M. Nasdos“ išryškėjo V. Masalskio auklėtinių muzikalumas, jautrumas taravičiaus drama „Man netinka
scenos partneriams. Tačiau matant tavo kostiumas“ buvo rašyta lanebe pirmą tokios stilistikos darbą, biau savarankiškai, nei derinant
o dar sužinojus, kad V. Masalskis tekstą su režisieriumi. Tad ir pats
P. P e t r i ko n u ot r .
savo studentus skatina nuolat dirbti tekstas, ir spektaklis pavyko visiškai „Akmuo vanduo geluonis“
kartu, net ir etiudų nekurti po vieną, kitokie, nei po kelių bendrų darbų galimybė žaisti kalba, o aktoriai improvizuoti, paprasčiau žiūrėti į
pradėjo atrodyti, kad jaunieji ak- buvo galima tikėtis. M. Nastaravi- galėjo slėptis už teksto ar, tarkim, buvimą scenoje ir daugiau stengtoriai gali būti skurdinami nesu- čius bandė eksperimentuoti (savo kaip „Kitoje mokykloje“, už savo tis kurti santykį su stebinčiais ar
teikiant jiems reikšmingos dalies paties dramų kontekste) su tekstu, pedagogo, ne tik režisavusio spek- kartu scenoje esančiais žiūrovais/
profesinio išsilavinimo: taip, regis, o štai V. Masalskis pasirodė ekspe- taklį, bet ir atlikusio jame pagrin- dalyviais. Ir pagaliau tapo erdve,
kur, kad ir nedrąsiai, galima paprarandamos jų individualybės, rimentams nepasiduodantis režisie- dinį vaidmenį.
dingsta galimybė įvairiapusiškai rius, prisirišęs prie žodžio, siekianPokyčius, apie kurių reikalin- maištauti prieš savo mokytoją.
tobulėti studijuojant skirtingus te- tis dialogų ir veiksmo nuoseklumo, gumą KJT teko girdėti kalbantį patį
Ši pastatymų trilogija (iš kurių
atro modelius, vaidmens kūrimo mėginęs įvesti tvarką ten, kur tekste, teatro idėjinį vadą, mėginti įgyven- pamatyti jau galima tik du: O. Lapimetodus. Tad pradėję rastis dramų regis, tyčia laužytas pasakojimas ir dinti ėmėsi pirmojo, dar Vilniuje nos spektaklis neberodomas) žymi
pastatymai džiugino kaip naujas tea- nuoseklumas. Nors V. Masalskio pa- surinkto V. Masalskio aktorių kurso KJT prasidėjusius pokyčius ir rodo
tro žingsnis į priekį ieškant savitos, statytas spektaklis nėra itin sėkmin- studentės, įgijusios režisūros magistro pačiai trupei bei jų žiūrovams, kaip
jaunam teatrui ir žiūrovui reikalin- gas, dramaturgas už šią pjesę bei laipsnį. Trupės ir, regis, paties V. Masals- V. Masalskio suformuoti pagrindai
Lietuvos nacionaliniame dramos kio padedama Evelina Lazdovskaja bei vertybės gali būti pritaikomi jam
gos išraiškos.
Be to, draminių spektaklių seriją teatre pastatytą „Demokratiją“ įver- tapo „Pamokos“ (Eugene Ionesco, svetimame teatre. Kaip rodo K. Žerpradėjo ir džiuginantis bendradar- tintas „Auksiniu scenos kryžiumi“ kompozitorius – Giedrius Kuprevi- nytės bei P. Ignatavičiaus atvejai,
biavimas su tuo metu pirmą pjesę kaip išskirtinis nacionalinės drama- čius) dirigente, o Neringa Krungle- nors ir netobulas, toks derinys gali
rašiusiu, o šiuo metu jau pripažintu turgijos autorius.
vičiūtė režisavo spektaklį vaikams būti efektyvus. Net ir kalbant apie
ir apdovanotu jaunuoju dramaPradėjus dirbti su tekstais viena „Knygų personažai atgyja“. Abu dar- ne vieną problemą turintį „Ledą“,
turgu, poetu Mindaugu Nastara- pirmųjų, greta M. Nastaravičiaus bai išlaikė kurso vadovo padiktuotą buvo itin smagu matyti kai kuriuos
vičium. Regis, nesumeluosiu teig- pjesių, buvo pastatyta ir Justo Terte- į griežtą formą ar žanrą įspraustą aktorius netikėtuose amplua, savo
dama, kad M. Nastaravičius teatrui lio drama „Sudie, idiotai!“. Šis spek- muzikinę kryptį, atskiestą skirtin- galimybes tyrinėjančią trupę, gana
rašo pirmiausia todėl, kad pradėjo taklis atskleidė dar vieną V. Masals- gais dramos teatro kiekiais. Ir, deja, netikėtu būdu (turint omeny visus
bendradarbiauti su V. Masalskiu. Iš kio auklėtinių trūkumą. Pasirodė, netapo erdve atsiskleisti tikram tru- ankstesnius muzikinius šio teatro
pat pradžių gavęs parašyti dialogų, kad jauni KJT aktoriai į kiekvieną pės savitumui. Greičiau jau liko spektaklius) naudojančią išlavintą
konfliktų, jaunasis dramaturgas de- personažą, į kiekvieną, kad ir men- mokytojo padiktuotų taisyklių, jo muzikalumą.
biutavo „Paukštyno bendrabučiu“. kiausią, galimybę pasirodyti sce- paties teatro imitacija.
Nors KJT repertuare yra ir nuDrama ne tiek pristatė dramaturgo noje žiūri labai rimtai ir todėl sunVisai kitoks etapas šiam teatrui vylusių spektaklių, šis teatras nuoviziją, kiek buvo bendradarbiaujant kiai atsipalaiduoja kurdami net ir prasidėjo prieš kiek daugiau nei lat kuo nors nudžiugina, nuolat
su aktorėmis ir režisieriumi sukur- komiškus šaržus, bando jiems su- metus, V. Masalskiui pradėjus re- keičiasi, o trupės atsidavimas, akitas, scenai pritaikytas tekstas, sutei- teikti psichologinių atspalvių, net petuoti su Krystianu Lupa, o vė- vaizdus bent kartą pabendravus su
kęs trupei galimybę sukurti gyvus jei to visai nereikia. Žodžiu – persi- liau – Árpádu Shillingu, ir nebetu- jais apie (Klaipėdos jaunimo) teatrą,
personažus. Su KJT M. Nastaravi- stengia, todėl sunkiai komunikuoja rint laiko dirbti su savo trupe. Per paperka. Tačiau akivaizdu ir tai, kad
čius ir toliau dirbo panašiu principu su žiūrovais.
tą laiką teatre sukurti trys spekta- iki šiol jaunas teatras neturi idėjinės
Visuose minėtuose draminiuose kliai, kurių kiekvienas statytas su krypties, veido, blaškosi tarp skirrašydamas „Kitą mokyklą“. Šiame
spektaklyje ryškesnius vaidmenis spektakliuose neretai pagrindiniu vis kitu jaunosios kartos režisie- tingų stilistikų ir temų. Spektakliai
sukurti gavo nemaža dalis kolek- veiksmu scenoje tapdavo plepėji- riumi: Karolina Žernytė režisavo atsiranda sporadiškai, o net ir vienas
tyvo, o ir tema leido prisiliesti prie mas. Tačiau piktintis tokiais KJT pojūčių spektaklį „Akmuo van- įdomiausių teatro renginių – festivajaunimo (kuriam šis teatras bent jau pastatymais vargu ar reikia. Ne tik duo geluonis“, Olga Lapina „Me- lis Jauno teatro dienos – vis dar neturi
pavadinimu sakosi skirtas) aktua- todėl, kad juose vaidina jauni, ma- dėją vaikams“, o Paulius Ignatavi- konkrečios koncepcijos, vis dar nėra
lijų. Deja, „Kita mokykla“ režisū- žai patirties turintys aktoriai, bet čius – „Ledą“. Net nekalbant apie aišku, kuo jis skiriasi nuo, tarkim, Vilrine prasme atrodė problematiška, ir todėl, kad jie veikia kalbėdami galutinį rezultatą, darbas su kitokį niuje rengiamo „Tylos!“. Bet gal immat čia buvo mėginama derinti bui- pradedančio dramaturgo tekstais. teatro matymą, skirtingus darbo damasis toliau eksperimentuoti
tinį mokyklos gyvenimo realizmą ir Tokį pokalbių teatrą net galima metodus turinčiais kūrėjais trupei pats, kaip Pauliaus Pinigio „Šauksimboliškumą, mėginant abstrak- laikyti savotiška pedagogine prie- buvo neabejotinai naudingas. Šie tiniuose“, KJT kolektyvas galiausiai
cija versti tai, kas ir pjesės tekste, mone: dramaturgui buvo suteikta pastatymai aktorius vertė laisviau ras, kaip ir koks jis gali būti.
Dea Loher (g. 1964) yra viena žymintis sunaikinto senojo ir turinčio Dea Loher yra vienintelė šiuolai- pristatomas G. Varno spektaklis
garsiausių vidurinės kartos vokiečių atgimti naujojo gyvenimo pradžią.
kinė autorė, prie kurios jis noriai pagal Dea Loher pjesę „Nekalti“,
Dea Loher, kurdama savo pasaulį, grįžta. Režisieriui artimas jos po- autorė negailėjo pagyrų lietuvių
dramaturgių. Miunchene baigusi vokiečių kalbos ir filosofijos studijas, ji įdomiai ir netikėtai ieško ir randa žiūris į šiuolaikinį žmogų ir visuo- režisieriui: „Gintaras Varnas yra
kelerius metus praleido Brazilijoje, įvairiausių kompozicijos priemo- menę. „Tas žmogus visada sutrikęs, talentingas režisierius. Matau jį
vėliau tobulino rašymo įgūdžius nių. Ji dažnai tiesioginę kalbą dia- vienišas, nelaimingas, jaučiasi esąs kaip kandų menininką, o kartu –
Berlyno menų universitete. Jos pjesės, loge paverčia trečio asmens kalba, nereikalingas, svetimas, atstumtas, ypač jautrų, intelektualų mąstytoją.
išverstos į daugybę kalbų, apkeliavo vadinamaisiais „vidiniais“ monolo- bet autorė visada bus savo keistų ir Spektakliuose jis puikiai sugeba
visą pasaulį, įskaitant Rytų Azijos ir gais įgarsina „choro“ tekstus. Tokie sutrikusių personažų advokatė. Ji šiuo skirtumus suderinti, pasitelkkalbiniai, stilistiniai ir kompozici- kritiška visuomenės ir politikų at- damas radikaliai estetinę vaizduotę.“
Pietų Amerikos šalis.
2008 m. Dea Loher teatro kriti- niai eksperimentai kuria nepakar- žvilgiu, bet niekada – savo herojų.
Sausio 13 d. 12 val. Jaunimo teatre,
kai paskyrė specialų prizą už geriau- tojamą autorės stilių, kuris yra Tai savotiškas liūdnas šiandieninis Dalios Tamulevičiūtės vardu pavasią dramaturgijos kūrinį – tais pa- artimas režisieriui, Lietuvos nacio- egzistencializmas“, – sako režisie- dintoje fojė antrame aukšte, įvyks
čiais metais sukurtą pjesę „Pabaigos nalinės premijos laureatui Ginta- rius Gintaras Varnas.
susitikimas su Dea Loher. Jo metu
ugnis“. Kaip ir kitose autorės pjesėse, rui Varnui. Režisierius sukūrė jau
Valstybinis jaunimo teatras, ben- vokiečių dramaturgė atsakys į žiūčia išryškėja noras pažvelgti į žmones, tris spektaklius pagal D. Loher pje- dradarbiaudamas su Vilniaus Goet- rovų, teatro kritikų – visų, kuriuos
vadinamuosius visuomenės atstum- ses: „Klaros santykiai“ Rygoje, Dai- he’s institutu, nusprendė pasikviesti domina šiuolaikinė vokiečių dramatuosius („autsaiderius“), kurie bando lės teatre (2005), „Nekalti“ (2005) dramaturgę Dea Loher į Vilnių. turgija, klausimus.
įveikti sudėtingus gyvenimo virs- ir „Ruzvelto aikštė“ (2008) Kauno Lankydamasi Vilniuje prieš sepmus. „Pabaigos ugnis“ – tai simbolis, dramos teatre. Anot Gintaro Varno, tynerius metus, kai Vilniuje buvo Jaunimo teatro inf.
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Teatras

Lėlių eksperimentai
Lėlininkų trupės iš Prancūzijos gastrolės Vilniuje

Daiva Šabasevičienė

įspūdinga ir verta išskirtinio dėmesio. Tik tuomet kam kurti nefunkcionalią aplinką, kodėl tai negali
būti monospektaklis?
Vyksta tardymas: dvimetrinis minorinis personažas Polza apklausiamas dėl įvykdyto nusikaltimo. Mes
jį galime apžiūrėti iš visų trijų pusių,
bet žiūrėjimo kampas esmės nekeičia. Žiūrovui belieka tik gėrėtis lėlės „fainumu“ ir aktoriumi, kuris tą
lėlę valdo. Polza įstumiamas į tokias
aplinkybes, kurios leidžia ir jį užjausti, ir tapatinti su nūdienos žmogumi. Bet jo nėra tiek, kiek galėtų
būti. O nedidelei scenai tikrai pakanka vienos unikalios lėlės, kad ji
taptų stebukladare. Šiame spektaklyje daug puikių užuominų, bet jos
lyg iš vidaus „prarytos“. Prie nušvitimo temos, kuri pagal siužetą turėtų būti svarbi, čia tik prisiliečiama.
Polza visą laiką pasmerktas sėdėti
ant tardymo kėdės. Jis laikomas
kone prieblandoje ir tik dėl to, kad
netrukdytų kada nors atsirandantiems šešėliams. Puikiai apgalvotą
monodramą apsunkina bereikalingos aplinkybės. Visą dėmesį sutelkus tik į Polzą, jo unikalias mimikos galimybes, buvo galima sukurti
puikų psichologinio teatro seansą.
Spektaklį labiausiai sušildė minoras, siekis prasmingai nužeminti
gyvenimo perfekcionizmą. Nusikaltimo akivaizdoje Polza tampa
žmogumi. Bet mes regime tik tam
tikrus veiksmo trupinius.
Antra diena Vilniaus publikai buvo kone laukiamiausia, nes
spektaklį „Neišvengiami žvėrys“
režisavo buvusi jaunųjų lėlininkų
kolegė Jūratė Trimakaitė. Iki šiol
mums teko ne tik skaityti jos interviu, bet ir prieš dvejus metus susipažinti su unikaliu, rimtas menines ambicijas keliančiu spektakliu
„1 for 2“ pagal Samuelio Becketto
pjesę „Komedija“ (ji buvo viena
iš kūrėjų). Taip pat Klaipėdos lėlių teatre lapkričio pradžioje įvyko
lėlių spektaklio „Kas tu?“ premjera. Jaunai menininkei Lietuvoje
durys plačiai atvertos. Tačiau atvežtą spektakliuką „Neišvengiami
žvėrys“ taip pat galima vertinti tik
kaip nedidelį studentišką bandymą.

Prieš pat Naujuosius metus Vilniaus teatre „Lėlė“ buvo parodyti
trys spektakliai iš Prancūzijos –
„Didelis karkasas“, „Neišvengiami
žvėrys“ ir „Pliušiniai Ipolito meškiukai“. „23H50“ pasivadinę jaunieji
lėlininkai teikė daug vilčių, bet jų
spektakliai kiek nuvylė. Visi trys
pristatytų spektaklių režisieriai –
Marion Belot, Jūratė Trimakaitė
ir Lucas Prieux – baigė prestižinę
Šarlevilio-Mezjero nacionalinę lėlių
teatro meno mokyklą Prancūzijoje.
Nežinia, ar dabarties suirutėje įmanoma rimtai kalbėti apie mokyklas,
jų metodologijas, skirtumus. Akivaizdu, kad mokyklų lygį atspindi
ne kiekvienas individas.
Prieš pasirodymus nuskambėjo
frazė apie kitokio teatro pristatymą. Taip, šie trys skirtingi spektakliai kiek kitokie nei dominuoja
Lietuvoje, bet kitoniškumas esmės
nekeičia: turinio seklumas ir vaizduotės ribotumas dauginasi visame
pasaulyje. Tris studentiškus darbus,
kuriuos reiktų vadinti miniatiūromis, skečais, galima buvo suvaidinti
per vieną vakarą ir tai būtų užtrukę
vos porą valandų. Tris skirtingus
pavyzdžius jungė eskiziškumas ir
siekis išsilaisvinti iš „protingo“ teatro rėmų. Tačiau kuo labiau trys
režisieriai tolo nuo kanonų, tuo
akivaizdžiau artėjo prie šiuolaikiniam teatrui būdingo kalbėjimo dėl
kalbėjimo.
Visi trys spektakliai sukurti naudojant itin abstrakčius tekstus, kurių dramaturgija nepavadinsi. O
kiekviena miniatiūra savo dramaturginį veiksmą dėliojo ne per lėles, o per tekstą. Paradoksas: tekstas
svarbus, bet jis visais trimis atvejais
neišrašytas, jo tiesiog trūksta. Taip
gali būti ir dėl per didelio pasitikėjimo žiūrovu, ir manant, kad vienos ar kitos „kanonizuotos“ temos
pačios savaime ką nors reiškia. Patys lėlininkai sau spendžia spąstus:
bandydami atsitraukti nuo literatūrinio teatro tampa jo apologetais, o
žiūrovas skaito tik paviršinį spektaklio naratyvą, nelieka jokių poteksčių, jokios filosofijos. Todėl visi trys
spektakliai, nors ir skirtingi, metafizinio lygmens nepasiekė. Apie žaidybinius šių spektaklių elementus
plačiau kalbėti taip pat nėra prasmės, nes tai būtų pritempta.
Nuobodžiausias pasirodė Marion
Belot režisuotas pirmas spektaklis
„Didelis karkasas“. Tačiau tekstas
jame buvo prasmingiausias ir dėl
to tai buvo vienintelis neprailgęs
kūrinys. Belot skelbiama kaip režisierė, bet šiame spektaklyje ji atlieka tik lėlės įprasmintojos funkciją. Nors aplinkybių užduota
daugiau, visas spektaklis režisierei – viena lėlė. Ta lėlė iš tiesų „Didelis karkasas“
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Anonsuose apie spektaklio potekstes buvo pasakyta triskart daugiau,
nei teko išvysti veiksmo metu. Pasitelkusi tautietės Valdonės Budreckaitės tekstus, J. Trimakaitė papasakojo tris istorijas. Lapė, šeškas
ir baltas lokys tapo trijų mirties
alegorijų simboliais. Tai literatūrinis spektaklis, bandantis nuosekliai, vos ne sąmoningai stabdant
spektaklio tempą, šiek tiek pakoketuoti su žiūrovu, šiek tiek perspėti,

spektaklis, tuomet jo forma turėtų Jos prieštarauja, bodisi, ar ilgisi...
lengvėti. Dekoracijos abstrakčios, Bet mes tiesiog regime unifikuotą
bet sunkiasvorės. Sienelė su ratu- mažo vaiko kambarį, daug pliušikais apskritai atrodo kaip iš kito nių žaislų, su kuriais vaikai ne tik
teatro. Pasaulis ir taip šiuolaikinis, žaidžia, bet ir kuria unikalias istorinebūtina jo dar labiau šiuolaikinti. jas. Ar ne įdomiau leistis į panašius
J. Trimakaitės stiprybė – suge- žaidimus su vaikais, nei eiti į tokį
bėjimas sukurti gyvas teatrinių suaugusiųjų teatrą? Na, spektaklyje
lėlių metamorfozes. Ji puikiai žai- prie vaikiško infantilizmo daugiau
džia, kalbasi su tikromis gyvulėlių akcentuojamas vienas kito paduliškamšomis. Tačiau tos žavingos kinimas, froidistinės pasąmonės
akimirkos nutrūksta ir vėl ryškėja proveržiai, bet visa tai neišradinga,

„Pliušiniai Ipolito meškiukai“

priminti egzistencines aplinkybes.
Kalbėti apie mirtį visada patogu –
tema amžina, visiems prieinama.
Tačiau nereikia pamiršti, kad kartu
ir nuvalkiota. Trys vos „slenkančios“
novelės, kurių turinys paviršutiniškas, spektaklį ištempia iki begalybės. J. Trimakaitė, akivaizdu, gana
gyvybinga kūrėja, jaučianti humorą, tačiau ji kiekviename žingsnyje stabdo save bandydama viską
psichologizuoti. Tai smarkiai suprimityvina aplinką. Jaunai kūrėjai
gal dar sunku sukurti savarankišką
spektaklio dramaturgiją, bet kaip
tik dėl to reikia pasitelkti griežtą
dramaturginį pagrindą. Panašu,
kad menininkė papuolė į dominuojančio teatro spąstus: spektakliai neaiškių struktūrų, prasmės įžiūrimos
kiekvienoje detalėje, kiekviename
judesyje... Čia lėlėmis gali būti bet
kas. Pavyzdžiui, raudonas fotelis.
Galima būtų su tuo sutikti, jei visa
tai būtų esmingai apžaista, įprasminta. Mažų užuominų teatras
žiūrovą verčia prikurti tai, ko nėra.
Jeigu tai vaizduotę provokuojantis

negrabiai suręsto spektaklio siūlės.
Gal ši tendencija pačiam režisuoti,
pačiam vaidinti, pačiam būti scenografu formuoja naują lėlininko
hibridą, tačiau siekiant lėlių teatrą
savo turiniu priartinti prie dramos
teatro spektaklių, toks kelias nėra
teisingas.
Į visišką namų teatro aplinką
nukelia Lucaso Prieux spektaklis
„Pliušiniai Ipolito meškiukai“ (pagal
Sarah Kane pjesę „Fedros meilė“).
Jeigu nebūtų spektaklio anonso,
gal ir būtų įdomu ieškoti S. Kane
dvasios, bet kai kūrėjai skelbia, jog
„audringą naktį spektaklio herojės
leidžiasi į pavojingą žaidimą, atskleisiantį jų slapčiausius troškimus ir aistras“, arba „spektaklyje
kalbama apie šiuolaikinius mitus,
medijų įtaką, smurto mene ir gyvenime skirtumus“, norisi garsiai
paklausti: kur visa tai? Regime
barbišką aplinką – miegamąjį, televizorių, avanscenoje – krūvą pliušinių žaislų ir dvi moteris. Dviejų
moterų – Jos ir Kitos – fantazijos
ar iškrypimai, aistros ar svajonės...

N u ot r a u ko s i š „ 2 3 H 5 0 “ a rc h y vo

nepaveiku. Juk vaikų pasaulyje lėlės
taip pat bučiuojasi, vaikus taip pat
veikia televizija.
Įdomu, kad abi šiame spektaklyje
vaidinančios aktorės Alice Chené ir
Vera Rozanova balsingos, gyvybingos, atviros bet kokiai aplinkos reakcijai, tačiau priverstos pradžioje apie
dešimt minučių žiūrėti televizorių,
vėliau „maudytis“ pigiame iliustratyvume. Kai spektaklis prasideda,
sceninis laikas jau būna pasibaigęs.
Šie trys spektakliukai – pamokantis pavyzdys, kaip kiekvienas
teatro žanras turi skleistis ne į plotį,
o į gylį, į savo šaknis, ištakas. Panašu, kad jaunieji kūrėjai kol kas
daugiau ieško išorinių aplinkybių,
kad taptų išskirtiniai. Kodėl tai yra
teatras suaugusiems ar jaunimui –
sunku pasakyti. Šie trys spektakliai didesnį įspūdį gali palikti tik
vaikams, aišku, pacenzūravus kai
kurias vietas.
„Lėlės“ teatro eksperimentas atsivežti „katę maiše“, šiaip ar taip, sveikintinas. Nors lėlininkų diaspora
Lietuvoje ir mažytė, vieni galėjo
lengviau atsikvėpti, pamatę, kad
pas mus nėra taip blogai, kaip
kartais patys apie save manome,
kiti – išlaisvėti, nustoti baimintis, kad supainios žanrus, formas,
pademonstruos savo nemokėjimą.
Neaišku, ar žiūrovai tai ištvers, bet
eksperimentuoti teatre – būtina.
Šių gastrolių metu teatro meno
vadovas Vilmantas Juškėnas kuravo
kūrybinių dirbtuvių eigą. Jaunieji
teatro kūrėjai tris dienas su būsimais ir esamais lietuvių teatro
profesionalais dalinosi prancūzų
lėlininkų mokyklos patirtimi. O
kiekviena tokia patirtis yra didžiulis turtas.
5 psl.

Dailė

Gedėjimo formos pro Monmartro langą
At k e lta i š 1 p s l .

šoko ištikto Paryžiaus gatvėmis, prie
be šviesų stūksančio „Moulin Rouge“
ir uždarytų muziejų, bandžiau prisiminti mūsų dabarties menininkų
kūrinius, kurie neatrodytų kaip bejėgis apsimetimas, kad trauminių
patirčių nebuvo.
Smurtiniai Paryžiaus įvykiai
klausimus tik paryškino, priversdami susimąstyti, ką gi mes galėtume atsakyti į prancūzų klausimą:
„Jūs turistai, ar Jums nebaisu?“ Ir
tada aš vėl, kaip praėjusioje „Documentoje“, kai mintyse ieškojau
vertų dėmesio mūsų menininkų
kūrinių, atsakiau sau – „Mirties
dienoraščiai“. Mintyse šiuo vardu
vadinu visą Kęstučio Grigaliūno
2008–2014 m. vykdytą pirmosios
sovietinės okupacijos Lietuvoje meninį tyrimą – knygas ir įvairiose erdvėse rengtas ekspozicijas „Mirties
dienoraščiai“ (2010), „KPZ“, „1941“,
„Aš nežinojau, Mylimasai, kad bučiuoju tave paskutinį kartą“ (2011),
„Vaizdų archyvas/sąsiuvinis Nr. 1“
(2013). „Mirties dienoraščiai“, sakau sau, nes tai aktualu ir dabar.
Neseniai galerijoje „Kairė–dešinė“ užsidarė autoriaus instaliacija,
kilnojamasis paminklas ar atminties vieta „1944–45“, įvardinta kaip
šio tęstinio sumanymo baigiamasis
etapas, o nedidelėse „Artifex“ erdvėse, menininko dar tyčia sumažintose (čia jis instaliavo Lietuvos
partizanų bunkerį), vyko paroda
„Sutemos tirščiausios prieš aušrą“,
žyminti naujo projekto pavadinimu
„Pokaris“, skirto antrajai sovietinei

okupacijai, pradžią. Tiesa, čia pastatyta 2,75 x 1,25 x 2,00 m* medinė
konstrukcija yra ne iškastas žemėje
bunkeris, o lyg centrinėje galerijos
erdvėje iškilęs postamentas, tačiau
jos tūris ne tik sudaro nepatogumų
žiūrovui, negalinčiam lengvai prieiti prie ekspozicijos tęsinio, bet ir
iliustruoja tas siaubingas sąlygas,
kai žmonės po savaitę gyveno tokio tūrio žeminėse, po kelis, neišlįsdami, nes buvo ieškomi su šunimis, negalėdami atsistoti, šaltyje.
Dar viena Kęstučio Grigaliūno dėžė,
tik šį kartą – slėptuvė, iš kurios menininkas simboliškai išbarsto rastus
žemėje objektus. Arba šešėlius. O
ant viršaus – eglutė, šiuo KalėdųNaujųjų metų laikotarpiu net nepatraukianti dėmesio, nes žvilgsnis
jau įpratęs prie daugybės jų, šventiškai išpuoštų vitrinose, mirgančių įvairiausiuose interjeruose. Tik
A u to r i a u s n u ot r a u ko s
vėliau supranti, kad ši eglutė – iš Kęstutis Grigaliūnas, „Sutemos tirščiausios prieš aušrą“ , ekspozicijos fragmentas. 2015 m.
to laiko, kai nebuvo jokių Kalėdų,
uždraustų sovietų ideologijos. Ji – persikūnyti, o paaugę paversdavo fotografavimo metodą (iš priekio karalienės Bonos, dvariškių, Žalgigeriausia priemonė maskuoti bun- anekdotų personažais. Grigaliūnas ir profilio), kuriuo užfiksuoti visi rio mūšio kareivėlių. Gal nebūtina
kerio dangtį ir jo vietą.
savo ekspozicija „Artifex“ galeri- sovietų kankinti, išvežti į lage- net žaisti karą, galima pasiversti
Gretimoje patalpoje eksponuo- joje ir siekia priminti tas vaikystės rius, sušaudyti ar dingę be žinios Geležiniu vilku, na, aš nesu anijami žaisliniai kareivėliai – taip žaidimų tuštumas (ir kitas praeities žmonės, kai net fotografija tampa macinių serialų kūrėja, tad mano
pat iš tos praeities, kai pati Lietu- tuštumas, kurias palieka išėjusieji, smurto ir galios įrankiu, o fiksa- vaizduotė netrunka pasiduoti. Be
vos valstybė buvo uždrausta sąvoka. prievarta išvežtieji, žuvę, nukan- vimo momentas skirtas priminti ir abejo, žaislai arba suvenyriniai kaBerniukai, rikiuodami savo plasti- kinti ir dingę), tiesa, jau dabarties, bauginti ateityje. Pačioje medijoje reivėliai tėra komercinis projektas,
kines ar švinines armijas, turėjo ga- menininkišku būdu, pateikdamas slypinti dokumentavimo galia pasi- bet nelabai jauku, kad jų neturime.
limybę rinktis iš dviejų totalitarinių trūkstamą lietuvių partizanų, ko- rodė stipresnė už totalitarinės sistePasikeitus rakursui, „Mirties
blogybių – būti rusais arba vokie- votojų kareivėlių versiją, kiekvieną mos gyvybingumą (tikiu, kad ir už dienoraščiai“ šiuolaikinio meno,
čiais, nors per TV tuomet nuolat atskirai apšviesdamas lyg mažy- terorą), nešanti per laiką priminimą, dabarties pasaulio kalba gali gana
rodė Štirlicą, Čiapajevą arba „Ke- čio teatro pagrindinių vaidmenų at- o bauginimą verčianti gedėjimu. Šie įtaigiai atsakyti į nuščiuvusio Paryturis tankistus ir šunį“, intuityviai į likėjus. Juodos lemputės ir baltos, KGB archyvuose surinkti portretai žiaus klausimą „Ar Jums nebaisu?“.
juos vaikystėje niekas nenorėdavo gerieji ir blogieji. Žinoma, čia iš tapo pagrindu Kęstučio Grigaliūno „Baisu, – sakau, – nes mes pažįstame
atminties užkaborių žvilgčioja Wil- kūriniui, kuris, nors įvertintas Nacio- smurtą, beprasmes mirtis, praėjome
liamas Kentridge’as ir Christianas naline premija, yra likęs kažkur gyvų bauginimo ir teroro pamokas. Net
Boltanskis, bet jie dar gali luktelti, diskusijų užribyje, gal todėl, kad mes Sausio 13-oji buvo ne taip seniai, o
nes pirmiausia man kilo visai ne stovime per arti ir jaučiamės taip, lyg mūsų kaimynai neatrodo labai pameninio lauko klausimas, o toks matytume tik šio galingo kūrinio pė- sikeitę.“ „Bet mes nei pėdos neapaprastasis – kuo dabar žaidžia das, tarsi stovėtume kokio nors me- tiduosime jiems savo gyvenimo
mūsų vaikai? Ar jie tos spragos morialo papėdėje.
džiaugsmo, gyvensime ir mylėsime
nejaus, ar turime Lietuvos istori„Kairės–dešinės“ salėse šį kartą kaip anksčiau, nes Paryžius toks!“ –
nius arba dabarties kariuomenės nematėme žuvusiųjų veidų, tiek il- sako prancūzai. Man belieka pasitikareivėlius, o gal toliau žaidžiame gai spausdintų Kęstučio Grigaliūno krinti, ar mes turime savo gyvenimo
„Didžiosios tėvynės“ ir korporacijų kitiems projekto etapams, čia pa- džiaugsmą? Kaip ir savo žaislus?
diktuojamus žaidimus? Žinau, kad naudoti instaliacijoje „1941“ eksParadoksalu, kad vienas galingiaugalima įsigyti Karibų jūros piratus, ponuoti 1941 m. portretai („Kairė– sių lietuviško modernizmo memotransformerius, slibinų dresuoto- dešinė“, 2001), papildyti naujais rialų – pilnas išraiškos jėgos Kauno
jus, o ar kas gamina žaislinius Gedi- portretais, kurie įprasmina tyrimų IX fortas – buvo pastatytas dar sominą, Vytautą, Jogailą? Kažkaip ne- pabaigą. Atspaudai susukti ir suka- vietmečiu. O sovietų okupacijos auteko matyti, kaip vis dar neturime binti nedidelėmis baltomis popieriaus koms skirtą paminklą ilgus metus
memorialo Lukiškių aikštėje, nes tūtelėmis ant sienos. Viduryje – me- kuria jau nebe valstybė, o... vienas
paprasčiausiai negalime susitarti, dinė dėžė, į kurią menininkas vėl tarsi žmogus. Savo iniciatyva. Ir Kęstučio
kaip pabrėžia pasakodamas apie sudeda laisvėn išleistus priminimus. Grigaliūno memorialas taip pat... Bet
savo parodą menininkas.
Portretus. Konkrečių žmonių baisius geriau tiesiog patylėsiu. Nes, kaip jau
Ir einant de Charonne gatve Pary- likimus. Balti popieriaus ritinėliai ant minėjau, gedėjimas neturi žodžių.
žiuje pro mirguliuojančias žvakes baltų sienų. Pabaiga ir turi būti tokia – Nors turi daugybę pavardžių.
bei kalnus gėlių prie „La Belle susilietėme mintimis su praeitimi,
Equipe“ kavinės, kur lapkričio 13- skausmu ir pagerbėme mirusiuo- Paroda „Sutemos tirščiausios prieš
ąją buvo nužudyta 19 žmonių, kyla sius tyla. Gedėjimas neturi žodžių. aušrą“ veikia iki sausio 9 d.
tas pats paprastas noras, kurį nuo- Vaizdų greičiausiai taip pat.
Galerija „Artifex“ (Gaono g. 1, Vilnius)
lat jaučiu žiūrėdama į šio didžiulio
Tie susukti popieriaus ritiniai
Kęstučio Grigaliūno projekto eta- primena daugybės tautų naudo- * Pagal Justino Sajausko knygą „Nepus – parodas ir knygas: noras tyliai jamus būdus pasiųsti slaptuosius užmirštami Suvalkijos vardai“: „Jagedėti. Nekyla ranka kaip fotogra- troškimus visagaliams dievams. kimavičiams sutikus, Rimvydas ir
fijas suvokti žuvusiųjų nuotraukas, Norai, nukreipti į ateitį. Tik neži- Žaibas jų šilelyje išsikasė slėptuvę.
iškabintas šalia peršauto kavinės nau, kodėl pradžiai tiesiog prašy- Šeimininkas įsidėmėjo jos matmestiklo, kaip ir narstyti mūsų meni- čiau žaislinio Vytauto, Kęstučio, nis 2,75 x 1,25 x 2,00 m. Padorus
ninko
tyrinėtą nusikaltėliams skirtą brolių Radvilų ir jų sesers Barboros, kapas dviem.“
Kęstutis Grigaliūnas, „1944–45“, ekspozicijos fragmentas. 2015 m.
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Dailė

Barų savininkų „bendruomenė“,
arba kam priklauso stoties utopija
Vilniaus gatvės meno (Vilnius Street Art) festivalio atgarsiai

Gintarė Matulaitytė
Utopijos yra daug lengviau įgyvendinamos, nei
kitados buvo manoma.
Ir šiuo metu mums kelia nerimą vienas klausimas: kaip išvengti jų galutinio įgyvendinimo?..
Utopijos yra įgyvendinamos. Gyvenimas eina
utopijų nubrėžtu keliu. Ir galbūt ateina naujas
amžius, kuriame intelektualai ir išprusę žmonės
sugalvos būdų, kaip išvengti utopijų ir sugrįžti
į neutopinę visuomenę, ne tokią „tobulą“ ir kur
kas laisvesnę.
Nikolajus Berdiajevas
(Aldous Huxley knygos „Puikus naujas
pasaulis“ epigrafas, LRS leidykla, 2015)

„Stoties utopija“ – taip ir vadinosi viena iš dviejų Vilniaus gatvės
meno (Vilnius Street Art) festivalio
kontekste atidarytų parodų, eksponuota Vilniaus geležinkelio stotyje,
ant pastato nenaudojamoje pirmojo
perono dalyje sienų. Ten dar šią vasarą pradėjo veikti baras „Peronas“,
ir šios parodos atidarymas buvo
kone pirmas įvykis, įrašęs jį į barųlankytojųmenogerbėjų žemėlapį.
Barai ir menas tapo neatsiejami jau
nuo kažin kada, tad, turint galvoje
procesą, kurį būtų galima pavadinti
stoties barėjimo metu, nenuostabu,
kad ir čia juos sutinkame kartu. Ar,
tiksliau būtų sakyti, menas atsekė
paskui barus, kaip teigia festivalio organizatorė Ūla Ambrasaitė:
„pastebėjome jame [stoties rajone]
vykstančius pokyčius ir prisijungėme prie jų“ (Lrt.lt, 2015 08 12).
Pokyčius bando užfiksuoti ir parodoje dalyvaujantys menininkai, tik
keista – tame fiksuojamame „čia ir
dabar“ kai ko trūksta: fotografijose
beveik nėra žmonių. Tarsi rajono
vaizdas aiškiau atsivertų išvalytas
nuo „socialinės problematikos“,
tarsi taip mes galėtume iš naujo
įvertinti jo (utopinį) potencialą.
Jau kurį laiką registruoju žodžio
„utopija“ pasirodymo koordinates.
Nesakyčiau, kad kaip nors ypatingai stengiausi rinkti su tuo susijusią medžiagą, greičiau nutiko taip,
kaip nutinka iškilus klausimui, į
kurį negali atsakyti, – tampi apsėstas. Utopija mane apsėdo apsilankius šiuolaikinio meno festivalyje Rygoje, kurio tema praėjusiais
metais kaip tik ir buvo „Utopinis
miestas“ („Utopian City“). Šis žodžių junginys pavadinime visai
neatsitiktinis, nes utopinė vizija
dažniausiai ir siejama su miestu,
tiksliau, su vienu iš jo elementų –
architektūra. Architektūrai, deja,
diriguoja investuotojai ir nekilnojamojo turto agentūros. Ir jei reiktų
trumpai apibendrinti, į ką materializuojasi bandymai įgyvendinti

jų architektūrines „utopijas“, diapazonas būtų – nuo griuvėsių (kai
utopija nebaigta įgyvendinti arba
bankrutavusi) iki stiklinių dangoraižių bei sterilių apartamentų (kai
utopija „įgyvendinta“). Tokią architektūrą galima apibūdinti vienu žodžiu – negyvenama.
Todėl kiekvieną kartą, kai minima utopija, norisi klausti: kieno
utopija? Kam toji utopija skirta?
Kam ji prieinama? Žiūrint iš šios
perspektyvos, tai, kad „Stoties utopijos“ fotografijose nėra žmonių,
nebeatrodo kaip atsitiktinumas, o
labiau kaip suplanuotas pasiruošimo etapas išvalant statybų aikštelę, šiuokart kad ir „tik“ savo galvose. (Ten juk viskas ir prasideda.)
Iš tiesų dar nespėjus prasidėti
tikroms statyboms, ant egzistuojančių rajono „pamatų“ pradėjo
kurtis naujas rajonas – su nauju
„Peronu“, nauju „Turgum“, – barų
rajonas, arba rajonas kaip vienas
didelis baras. Tai, jog nauji verslai ir nekilnojamojo turto projektai pasivadina šalia esančių istorinių ar strateginių objektų vardais,
nėra naujiena. Būtent taip jie bando
kartu pasisavinti ir autentiškumo
aurą, tapti unikalūs. Tačiau jie ne
tik naudojasi originalia aura, bet ir
yra priklausomi nuo kitų išteklių,
tarkim, tikrasis turgus aprūpina
„Turgų“ maistu. („Turgaus“ feisbuko
paskyroje minima, jog dienos racionas keičiasi priklausomai nuo
to, ką siūlo turgus tą dieną.) Maža
to, – rajono gyventojai bei tikros
problemos yra tiesiog atmosfera.
Toks požiūris išryškėjo vienoje iš
Vilniaus gatvės meno festivalio organizuotų diskusijų, skirtų būtent
rajono vizijai, „Kuo atgimsta stoties rajonas?“. Jos metu baro „Keulė
Rūkė“ bendrasavininkas Dominykas Čečkauskas kalbėjo, jog stoties
rajonas „yra galbūt šiek tiek kontroversiškas, bet mums visą laiką labai
patiko tokia liberali dvasia ir stotis
visą laiką buvo nepaklusimo įstatymams simbolis. Tai, kad ten gatvėse
dirba prostitutės, buvo egzotiška ir
įdomu. Atrodė, kad atidarius gerą
restoraną tai turėtų tik sustiprinti
žmonių patirtį.“ O „Turgus“ prieš
atidarymą savo feisbuko paskyroje
surengė agitaciją, kur „surikiavo“/
įklijavo prie parduotuvės šalia Halės turgaus stovinčius daržovių pardavėjus taip, tarsi jie lauktų eilėje
prie „Turgaus“ gėrimų.
Nors šie nauji verslai atsispiria
nuo lokalumo, jis čia pat ir užsibaigia. Nenuostabu, juk beveik visi
barų savininkai barų modelius yra
parsivežę iš londonų, paryžių ar berlynų. Tad autentiškumas pasirodo
paviršinis, jį persveria pakartojimas
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to paties, kas yra visur kitur, „kas
šiuo metu vyksta visame pasaulyje“,
bandymas neatsilikti ar prisivyti užsienį „kraftinės“ kultūros atžvilgiu.
Dar vienas bandymas prisivyti
pasaulį – šį rudenį stoties apylinkėse vykęs gatvių festivalis „StoHo
Vilnius“. Komerciniai Londono ar
Niujorko SoHo rajonai čia tarsi turėtų tapti stoties rajono siekiamybe:
„Tikiuosi, kad per trejus metus pavadinime esanti T raidė atrofuosis“, –
sako festivalio organizatorė Violeta
Masteikienė, vadovaujanti agentūrai GMM („Gerų Minčių Magija“),
užsiimančiai verslo renginių, vestuvių ir laisvalaikio organizavimu bei
eskorto paslauga. Festivalis taip pat
kvietė išvysti stoties rajoną iš naujo,
tarsi apvaizdai apsireiškus, praregėjus, net tiesiogine to žodžio prasme
apšvietė jį: pažymėtinas organizatorių naudotas žodis „iliuminacija“ –
gatvėse įtaisytos šviesos instaliacijos „Apšvietimas“ ir „Neošviesa“,
„Apšviesa“, „Apšvieta“, „Nušvitimas“ etc.
Kitas šviečiamasis užsiėmimas –
ekskursija, kurios trajektorijos aprašymas iškalbingai apibūdina ir viso
festivalio kryptį: „Pradžia – prie
„Kiaušinio“, pabaiga – kiekvieno
pasirinktame StoHo bare.“ Iš tiesų,
tarp festivalio lokacijų – bemaž 14
butikų ir barų. Tad gyventojų subūrimas ir bendruomenės kūrimas, kuris pristatytas kaip vienas
iš festivalio tikslų, tampa dar viena
proga organizuotai ir patogiai pavartoti. Programoje atsikartoja kaimyniškumo ir bendruomeniškumo
raktažodžiai, prilipinti prie įvairių
veiklų, viena kurių – „Kaimynų uogienės“ degustacija, tik jos beveik
visad būna lydimos galimybės, o
gal net būtinybės kažką nusipirkti
kavinėje ar bare.
Šviesa ir apšvietimas ne veltui pasirinkti teminiam meniniam apipavidalinimui – jie rajono kontekste
dalyvauja kaip svarbus saugumą atnešantis veiksnys. Saugumą, pasak
diskusijos dalyvių, atneša ir žmonių srautas, kurio pastovumą užtikrintų daugiau barų, tad šalimais
atsidarančios kavinės ar barai yra
ne konkurentai, bet, Dimitrijaus iš
„Dėvėtų“ žodžiais tariant, „bendraminčiai“. Taip šios specialios sąlygos
suvienija verslus, kurie taip „drąsiai“
pasirinko nesaugų rajoną. Tai yra ir
argumentas, įrodantis įsikuriančių
verslų „naudą“ gyventojams. Beje,
sprendžiant iš to, kaip save apibūdina patys barų savininkai, jie nebūtų linkę daryti tokios skirties tarp
savo veiklos ir visuomenės. Tai tiesiog „sėkmingi“ žmonės: buvę studentai, keliavę ir dirbę svetur ir tose
kelionėse pagauti aistros vienam ar

kitam dalykui, savo gebėjimais pasiekė tai, ką dabar turi. Būdami kūrybingi, drąsūs ir iniciatyvūs rajono
naujakuriai, jie pradeda atstovauti
ne tik savo pačių interesams.
Kaip barų savininkai nėra paprasčiausiai verslininkai, taip ir
jiems priklausantys barai nėra tik
verslai, besirūpinantys pateikti kokybišką produktą bei skaičiuoti
pelną. Tai kur kas daugiau. Pavyzdžiui, „Keulė Rūkė“ taip pat turi ir
reiškia viešą nuomonę. Komentuojant įvairiomis temomis, tarsi prisiimami viešojo intelektualo bruožai
arba siūlomas jo pakaitalas, nes intelektualas neatlieka savo funkcijos
ir nepasiekia tokios plačios auditorijos. Pagrindinės „Keulė Rūkė“
temos – religija ir laisvė. Tik religija beveik visuomet redukuojama
iki religinių fanatikų, o laisvė – iki
laisvės valgyti šonkauliukus ir gerti
alų bei daryti tai, ką nori, be jokios
rimtesnės investicijos į šias temas,
o pačios diskusijos apsiriboja feisbuko komentarais. „Keulė“ praneša, kad jų darbuotojai turi teisę
išreikšti savo nuomonę laisvai, tačiau kitiems į tą nuomonę reaguoti
tokia pati teisė nepripažįstama. Jei
„Keulės“ nuomonė tau pasirodys nepriimtina ir nuspręsi ten daugiau
nesilankyti, tai reikš, kad „esi pagiežingas ir kerštingas žmogus“ (Ore.
lt, 2015 lapkritis).
Galbūt ne taip viešai artikuliuotas, bet agresyvumu ir antibendruomeniškumu pasižymintis požiūris
vyravo visos „Kuo atgimsta stoties
rajonas?“ diskusijos metu. Paklaustas, ar buvo baisu įsikurti Sodų
gatvėje, Dimitrijus atsakė: „Baisu
kam – man ar gatvei, ar bendrai?“
Atskirties motyvas lydėjo ir kalbas
apie stoties rajono viziją. Architektas Algirdas Kaušpėdas kvietė
burtis į iniciatyvių žmonių bendruomenę, kuri imtųsi brėžti stoties rajono ribas ir spręsti, kas jame
vertinga, o kas ne, ir pagal tai rajoną
tvarkyti – kitaip sakant, „strateguoti“.
Turgus, pasak Kaušpėdo, yra vienas
iš dalykų, kurie stoties rajone „veža“,
tačiau turgus, jo manymu, „nugrybavo“. Todėl turgų reiktų pertvarkyti, pasiūlant kitokios produkcijos,
kad jis taptų vieta, „kur pas mus
pradėtų važiuoti ne vien tie paprasti
vargšai žmonės tų pigių pėdkelnių,
bet ir intelektualai iš to tikrojo, gerojo senamiesčio“. Ir čia nuo visų intereso pereinama prie atstovavimo
verslo interesams, susirūpinus rajono, o kartu ir jame esančių įstaigų
įvaizdžiu ir reprezentacija, raginant išvalyti, išstumti „tą visą pilką
masę“. Šioje vizijoje įsivaizduojamas rajonas yra skirtas turistams,
miesto svečiams bei potencialiems

barųlankytojamsmenogerbėjams ir
klientams. Paklaustas, ar mano, jog
stoties rajone atsirastų vietos kultūrai ir kitoms iniciatyvoms, Dimitrijus iš „Dėvėtų“ sakė nesulaukiantis,
kada įsikurs kaimynai su galerija,
dar barų ir kavinių – tarsi užstrigus plokštelei. Jeigu tai ir yra stoties rajono vizija, jai išsipildžius čia
nebeliks vietos tiems, kurie neturi
pinigų.
Deja, miesto valdžia dažnai
perleidžia iniciatyvą privatiems

Graffiti užrašas: „Pasaulis be bomžų – tai
vartotojų visuomenės utopija“

verslams, nes jie linkę investuoti
į miesto tvarkymą, o lėšų miesto
biudžete nėra. Valdžiai paranku
prisidėti prie tokių projektų sutvarkant aplinką ar skiriant sklypą,
tačiau net jei ir būtų lėšų, priimami
sprendimai vargiai skirtųsi nuo dabartinių, nes tokia valdžia neatstovauja žmonių interesams. Dažnai
kalbant apie „žmonių interesus“ turimi omenyje „iniciatyvūs“, „drąsūs“, „verslūs“ – t.y. generuojantys
kapitalą žmonės, o visi kiti yra atstovavimo neverti.
Šiame kontekste meninės intervencijos, tokios kaip Vilniaus gatvės
meno festivalis, yra sveikintinos,
nes jau išmokta gentrifikacijos pamoka. Ne, gentrifikacija nėra problema, ji yra metodas greitai ir pigiai „atgaivinti“ vieną ar kitą rajoną:
„Tai – vienas iš būdų atnaujinti tą
rajoną. Šį metodą taiko daug pasaulio miestų – pradeda nuo menininkų, kurie yra kūrybingi, sugeba
apleistą teritoriją parodyti visai kitomis spalvomis. Tai – puikus ir
geras metodas“, – sako architektas
Mindaugas Pakalnis (Lrt.lt, 2015 08
19). Tad paroda „Stoties utopija“, o ir
visas festivalis ne seka pokyčiams iš
paskos, kaip galėjo atrodyti iš pradžių, bet eina šių pokyčių priešakyje ir prie jų prisideda, o galbūt
juos fabrikuoja.
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Kinas

Pagaliau diskutuojame atvirai

Quentinas Tarantino apie „Grėsmingąjį aštuonetą“
Šį penktadienį Lietuvos ekranuose pasirodo Quentino
Tarantino filmas „Grėsmingasis aštuonetas“ („Hatefull
Eight“, JAV, 2015). Pateikiame
sutrumpintą režisieriaus pokalbį su Lane’u Brownu, pernai išspausdintą „New York
Magazine“.
Netrukus „Grėsmingojo aštuoneto“ premjera, kaip sekasi
dirbti?
Ką tik grįžau iš studijos, kur žiūrėjau pirmą sumontuotą filmo dalį.
Esate patenkintas?
Kol kas nesirengiu žudytis. Yra
kaip yra. Skubame, kad spėtume
laiku. Paskui taisysime ir gerinsime. Kiekvieną filmą kūriau skubėdamas, stengdamasis spėti iki sutarto laiko. „Pasiutusių šunų“ laukė
Sandansas, „Bulvarinį skaitalą“ rengėme Kanams. Skubėjimas taip pat
leido išvengti situacijų, kai žmonės,
kurie už jį sumokėjo, susėda žiūrėti
jau baigto filmo ir pradeda draskyti
jį į gabalėlius. Kai dirbu iki paskutinės minutės, tokioms diskusijoms
nelieka laiko.
Kaip pasikeitė Jūsų požiūris
į filmų kūrimą po to, kai „Ištrūkęs Džango“ ir „Negarbingi
šunsnukiai“ sulaukė komercinės sėkmės?
Niekas nepasikeitė. Bent jau nematau skirtumo tarp to, kaip pasakoju filmo istoriją. Stengiuosi
nekartoti „Grindhouse“ klaidų. Su
Robertu Rodriguezu pripratome,
kad vaikštome savais vingiuotais
keliais, o žiūrovai seka iš paskos
kaip dūmas. Šiuo atveju taip nebuvo. Buvo verta sukurti tą filmą,
bet būtų buvę daug geriau, jei mūsų
nebūtų užklupęs visiškas žiūrovų
abejingumas.
Dažnai kartojate, kad kurdamas filmą stengiatės diriguoti
publikai kaip orkestro dirigentas. Ar šis menas dabar nėra
sunkesnis, nes žiūrovai labiau
išprusę ir pripratę prie Jūsų
stiliaus?
Išprusę žiūrovai nėra problema.
Bėdų atsiranda tada, kai žiūrovai
kvaili. Bet tikrai stebiu tam tikrą
progresą. 6-ajame dešimtmetyje žiūrovai priėmė tokį dirbtinumo lygį,
kuris kėlė jiems juoką 1966-aisiais.
Bet 1978 metų kinomanai suktų
nosį nuo to, kas 7-ajame dešimtmetyje buvo akivaizdu. Svarbiausia yra aplenkti laiką ir iki ašarų
nesijuokti iš filmų, kuriuos sukūrei prieš 20 metų. Apie „Bulvarinį
skaitalą“ žmonės sakė: „Nieko tokio
dar nemačiau.“ Dabar taip jau nebūna. Nemanau, kad darau kažką,
kas būtų nesuprantama eiliniam
mirtingajam. Manau, kad žiūrėdami
„Ištrūkusį Džango“ ar „Negarbingus
8 psl.

šunsnukius“ žiūrovai jaučiasi gana
tvirtai. Po filmo jie neklausia: „Kas
tai, po velnių, buvo?“ Jie jau žino, ko
siekiu. Supranta, kas man rūpi.
Kuo taip sužavėjo vesternas, kad imatės jo jau antrą
kartą? Dabar daug vesternų
nebekuriama...

kuris egzistavo šioje šalyje, bet ilgai
buvo ignoruojamas. Jaučiu, dabar
vyksta kažkas panašaus kaip istoriniame 7-ajame dešimtmetyje, kai
žmonės buvo priversti pagarsinti
ir apnuoginti blogiausius dalykus,
kad vėliau pagerėtų.

Visada rėmėte Obamą. Ką maTai žanras, kuris geriausiai at- note apie jo prezidentavimą?
spindi epochos problemas ir verJis fantastiškas. Trumpai tariant,
tybes. 6-ojo dešimtmečio vester- tai mano mėgstamiausias prezinai geriau rodė Eisenhowerio laikų dentas. Paskutiniais mėnesiais jis
Ameriką nei visi kiti filmai kartu. buvo neįtikėtinas. Man daro įspūdį
4-ojo dešimtmečio vesternai popu- greitai priimami sprendimai, nulis
liarino savo dešimtmečio idealus. kompromisų. Man taip pat patinka
8-ajame dešimtmetyje buvo anti- jo stoicizmas, lyg jam nerūpėtų, ką 20 metų. Nežinau, ar juose yra tas Išgelbėjote kelių aktorių karjevesternai, arba gal juos galima pa- vėliau pasakys žmonės. Dar ne- „kažkas“, ką turėjo 8-ojo dešimtme- ras. Ar pykstate, kai Jūsų aktovadinti „Watergate“ vesternais. Jų mačiau, kad kas būtų baigęs val- čio filmai. Kiti filmai, kurie ateina riai nedaro didelės karjeros ir
antiherojų mentalitetas buvo kaip dyti tokiu stiliumi. Žmonės, kurie į galvą, – „Skandalo užrašai“ (rež. grįžta į išeities tašką?
hipių arba nihilistų. Tada sukurti rėmė Obamą iš pat pradžių, abejojo Richard Eyre, 2006, – red. past.)
Niekas nebaigia toje pačioje viefilmai apie Jessie Jamesą, kuriuose kai kuriais jo sprendimais. Dabar arba „Filomena“ (rež. Stephen Fre- toje. Gal ne visada tai toks atgimijis buvo rodomas kaip žudikas ma- jie gauna atsakymus į visus savo ars, 2014, – red. past.). Pusė filmų mas kaip Johno Travoltos. Būtų
niakas. Filme „Dirty Little Billy“ klausimus.
su Cate Blanchett – kaip tik tokie malonu, jei Pam Grier gautų pa(rež. Stan Dragoti, 1972, – red. past.)
arthouse kūriniai. Nesakau, kad jie grindinius vaidmenis kitų režisierių
garsusis Bilis Vaikelis rodomas kaip Grįžkime prie kino. Stevenas
blogi, bet nemanau, kad jie gerai filmuose, bet šių dienų kine trūksta
gražus niekšas, turintis žudiko ins- Spielbergas ir George’as Lupasens. O „Kovotojas“ ar „Ameri- pagrindinių vaidmenų juodaodėms
tinktą. 8-ajame dešimtmetyje žaiz- casas į kino ateitį žiūri pesikietiška afera“ (abu D.O. Rus- penkiasdešimtmetėms aktorėms.
dos draskomos ir rodoma, kas iš mistiškai, sako, kad už kampo
sello, – red. past.) tikrai gerai atJei esate toks geras scenaristas,
tikrųjų buvo tie žmonės. Bet 9-ojo laukia katastrofa. Jiems nerodys ir po 30 metų.
ar nemanote, kad turėtumėt
dešimtmečio „Silverado“ grįžta prie ramu, kad komerciniai filmai
parašyti porą gerų vaidmenų
Tikrai taip manote?
auksinės legendos, tai lyg reiganiška išstumia ambicingesnius, nepriklausomus. Pritariate jų
vesterno atmaina.
Turiu teisę klysti, nesu Nostradamas. vyresnėms aktorėms?
nuogąstavimams?
Nejaučiu tokios pareigos. Kadaise
Tad ką „Grėsmingasis aštuoneNesuprantu, kodėl jie nepaten- Kas patiko filme „Kovotojas“?
mėgau kviesti aktorius vaidmenims,
tas“ mums sako apie pirmąjį
kinti tokiais filmais, juk patys neJame matyti Davido O. Russello kuriuose jie iš tikrųjų galėtų parodyti,
XXI a. dešimtmetį?
turi jų režisuoti. Vidutiniškai kas režisūrinio talento sprogimas. Jis ką sugeba. Bet tai jau praėjo. Dabar
Norėčiau, kad niekas nerodytų, šešeri metai pasigirsta dejonių dėl yra geriausiai po manęs su akto- viskas sukasi aplink mano herojus.
jog tai šiuolaikinis filmas. Nei forma, kino nuopuolio. Visi sutariame, kad riais dirbantis režisierius. „Kovo- Juk pirmiausia tai ir liks po manęs.
nei režisūra. Troškau tik papasakoti 8-asis dešimtmetis arba 4-asis – tai tojo“ aktorių ansamblis fantastiškas.
savo istoriją. Jei kas nors iš anksto geriausi Holivudo laikotarpiai. Aš Mėgstu jį lyginti su „Miestu“ (rež. Ar pasitaiko atsisiųsti filmą iš
nori sukurti hipišką arba kontkul- pridėčiau dar 10-ąjį. Tačiau pana- Ben Affleck, 2010, – red. past.), interneto?
tūrinį vesterną, perdėjimų neišvengs. šios dejonės girdimos kiekvieną kuris man taip pat patinka. Tačiau
Ne, mano televizorius nepridešimtmetį.
tai tik geras kriminalinis filmas, ir jungtas prie interneto. Tai, matyt,
„Grėsmingojo aštuoneto“ fone
nieko daugiau. Jis neprilygsta „Ko- kartų klausimas, bet manęs jis visai
esantis pilietinis karas šiek
Taigi Jūsų neliūdina šiuolaikivotojui“, nes visi jame labai gražūs: neslegia. Tačiau mane slegia mintiek primena Sergio Leone’s
nio kino būsena?
filmo niekšelis, FTB agentas, net tis, kad kas nors gali žiūrėti mano
„Gerą, blogą ir bjaurų“.
filmą telefone.
Tikrai ne dėl tų pačių priežasčių. paprasčiausia kekšė.
Taip, tik „Geras, blogas ir bjaurus“ Jei kas reguliariai visus metus vaikšKokie šių metų filmai patiko?
nesigilino į to laiko rasinius konf- čios į kiną, jam bus sunku išrinkti „Ištrūkusio Džango“ plakate
liktus. Mano filmas pasakoja apie 10 geriausių, nes tų, kurie patiko, buvo Jamie Foxxo ir Leonardo
Nedaug ką žiūrėjau šiemet. Per iltai, kaip karas plėšo šalį ir kokį jis bus daug daugiau. Lengviau būtų DiCaprio nuotraukos, „Negai kūriau savąjį. Bet patiko „Kingsturi poveikį rasiniams santykiams išrinkti dvidešimt geriausių. Kas- garbingus šunsnukius“ reklaman. Slaptoji tarnyba“ (rež. Mattpo šešerių, septynerių, aštuonerių met atsiranda vienas šedevras. Kai mavo Bradas Pittas. Garsiausi
hew Waugh, – red. past.) ir „Jis
jų yra daugiau, galime kalbėti apie „Grėsmingojo aštuoneto“ aktave seka“ (rež. David Robert
ir net dešimties metų.
toriai – Kurtas Russellas, Saypatingą derlių.
Mitchell, – red. past.). Pastarasis,
muelis Jacksonas ir JenniBūtent tai ir padaro filmą labai
ko gero, geriausias siaubo filmo sufer Jason Leigh. Ar nebuvote
Todėl kalbėkime ne apie poaktualų. Juk dabar visi kalba
manymas per daugelį metų.
spaudžiamas kviesti didesnes
puliarius brangius filmus, nes
apie rasinius klausimus.
žvaigždes?
Kaip jaučiatės supratęs, kad
Taip, žinau. Todėl esu toks su- niekas taip gerai neapibūdina
sijaudinęs. Pagaliau diskutuojama kino, kaip filmas, sukurtas su
Ne. Jei scenarijuje būtų buvęs kiti režisieriai stengiasi Jus
vaidmuo didelei žvaigždei, tikrai mėgdžioti?
atvirai ir bandoma atsisakyti bal- mintimi apie „Oskarą“.
tųjų dominavimo. Būtent apie tai
mano filmas.
Kaip atsitiko, kad Baltimorės ir Fergiusono įvykiai
rado atgarsį „Grėsmingajame
aštuonete“?
Scenarijus jau buvo parašytas
ir filmas nufilmuotas, kai viskas
tik vyko. Likimas lėmė, kad dabar
tai tapo dar aktualiau. Džiaugiuosi,
kad žmonės pradėjo apie tai kalbėti
ir aiškintis su instituciniu rasizmu,

Dabar į „Oskarus“ pretenduoja būtų toks spaudimas. Man tai ne
nepriklausomi filmai. Paimkime problema, nors nelabai mėgstu
kad ir filmus „Vaikams viskas gerai“ siūlomus aktorius. Bet tai, kad kas
(rež. Lisa Cholodenko, 2010, – red. nors yra didelė žvaigždė, dar nereišpast.) ar „Kovotojas“ (rež. David kia, kad jo ar mano gerbėjai norėtų
O. Russell, 2010, – red. past.). Tai mūsų bendradarbiavimo. Yra grupė
filmai iš vidurinės lentynos, juose aktorių, kuriuos galėčiau pavadinti
vaidina vidutinio dydžio žvaigž- „savais“, nes jie puikiai perteikia diadės, o režisieriai disponuoja vidu- logus. Man tai labai svarbu. „Grėstinio dydžio biudžetais, tačiau jie mingajam aštuonetui“ Bradas ir Leo
daug didesni už tuos, kurių būtų nebūtų tikę. Man rūpėjo parodyti
galėję tikėtis anksčiau. Kitas klau- grupę, kurioje nėra individualybių,
simas, ar juos dar prisiminsime po bet visi vienodai svarbūs.

Tai nuostabus jausmas. Tai reiškia, kad gerai dirbu savo darbą. Esu
kinematografininkas, vadovaujantis savo kartai. Hitchcockas ir Spielbergas taip pat tai patyrė. Dar
prieš atsidurdamas už kameros,
supratau, kad mano misija – kurti
tokius filmus, kurie paskatins jaunus žmones kurti savus. Šiandien
galiu pasakyti, kad man pavyko šį
tikslą pasiekti.
Parengė K. R.
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Kino metai prasidėjo

Ko laukti 2016-aisiais?
Nors didžiųjų kino teatrų repertuaras dažnai nuvilia kino gerbėjus,
akivaizdžias jo spragas bando kamšyti kino festivaliai. Tačiau metų
pradžioje galima ir pasvajoti, pasvarstyti, ko verta tikrai laukti.
Sausio viduryje turi pasirodyti
Adamo McKay’aus „Didžioji skola“
(„The Big Short“). Christianas Bale’as, Steve’as Carellas, Ryanas Goslingas ir Bradas Pittas vaidina
finansininkus, kurie išpūtė nekilnojamojo turto burbulą. Tik kad
jiems toli iki bankininkų, pasaulį
atvedusių į 2008-ųjų krizę. Todėl
finansininkai tampa teigiamais veikėjais. Puikus tempas, originali režisūra, edukacinė vertė ir moralinis
kartėlis – šio filmo bruožai.
Sausio 15 d. kino teatrai pradės
rodyti vieną geriausių praėjusių
metų filmų – Nanni Moretti „Mano
mama“ („Mia madre“). Tai melancholiškas pasakojimas apie kino
režisierę (Margherita Buy), kurios
motina miršta, kai ji kuria dar vieną
socialiai angažuotą filmą. Motinos
liga, išsiskyrimas su partneriu, paauglės dukters problemos, nesutarimai su amerikiečių aktoriumi (John
Turturro) pagilina herojės krizę. Suliedamas liūdesį ir autoironiją, realizmą ir poeziją Moretti sukūrė
filmą apie išnykimo, išėjimo, neišvengiamo atsisveikinimo tragizmą.
Naują Alejandro Gonzalezo
Inarritu filmą „Hju Glaso legenda“
(„The Revenant“), kurio premjera

numatyta sausio 29 d., įkvėpė tikra
istorija apie XIX a. medžiotoją. Jį
užpuolė meška, o draugai paliko
mirti. Pirmieji recenzentai tvirtina, kad režisierius 150 minučių
filme sugebėjo parodyti tik kelias
puikias scenas ir gražius peizažus,
bet pagrindinį vaidmenį sukūręs
Leonardo DiCaprio greičiausiai
taps „Oskarų“ favoritu.
Vasarį, iškart po premjeros Berlyno kino festivalyje, Lietuvoje turėtų pasirodyti ir naujausias brolių
Joelio ir Ethano Coenų filmas „Hail,
Cezari!“ („Hail, Caesar!“). Tai miuziklas, nukeliantis į 6-ojo dešimtmečio Holivudą. Pagrindinis herojus –
„svajonių fabriko“ skandalų tildymo
specialistas (Josh Brolin). Kai bus
pagrobta kino žvaigždė (George
Clooney), jam reikės sutvarkyti
išpirkos klausimus. Filmas pilnas
tikrų žvaigždžių – vaidina Channingas Tatumas, Scarlett Johansson,
Ralphas Fiennesas, Tilda Swinton,
Jonah Hillas, Dolphas Lundgrenas,
Christopheris Lambertas.
Pavasarį tikriausiai pamatysime
ir rusų kino režisieriaus Aleksandro
Sokurovo „Frankofoniją“ („Francofonia, le Louvre sous l’Occupation“).
Filmas pasakoja apie Luvro istoriją
nuo Atgimimo iki mūsų dienų, bet
svarbiausias įvykis – 1940-ųjų katastrofa, kai naciai norėjo išvežti
muziejaus turtus į Vokietiją. Kartu
tai ir režisieriaus apmąstymai apie
meną karo metais. Sokurovas, kurį

„The Hollywood Reporter“ kritikė
Deborah Young pavadino „tikruoju
kultūriniu Europos kino genijumi“,
šioje savo esė nutrynė vaidybinio ir
dokumentinio kino ribas.
Kino teatrų repertuare, matyt,
taip ir neatsiras, bet gal kuris nors
festivalis parodys vieną kritikams
labiausiai patikusių pernykščių
filmų – animacinę Charlie Kaufmano „Anomalisą“. Filmo siužetas
atrodo paprastas: vidutinio amžiaus
krizę išgyvenantis vyras vyksta į komandiruotę. Kelionėje jis sutiks nepaprastą būtybę, galinčią pakeisti
jo tuščią ir beprasmišką gyvenimą.
Kol kas repertuare nematyti ir
vieno tyliųjų „šiųmečių Oskarų“
favoritų – Johno Crowley filmo
„Bruklinas“ („Brooklyn“). Saoirse
Ronan herojė šiame filme 6-ajame
dešimtmetyje iš Airijos atplaukia
į Brukliną. Niujorke ji įsimyli italą
imigrantą, bet tėvynėje liko kitas
mylimasis. Mergina turės nuspręsti,
su kuriuo ji nori būti ir kur yra jos
vieta.
Nematyti ir Lenny Abrahamsono filmo „Kambarys“ („Room“).
Tai Emmy Donaghue romano, kurį
įkvėpė austro Josepho Fritzlio byla,
ekranizacija. Filmo herojė – jauna
moteris. Su mažu sūneliu jie gyvena
ankštame kambaryje, niekad iš jo
neišeina ir berniukas net nežino,
kad už jo ribų egzistuoja platus
pasaulis. Pabėgimas yra vienintelis būdas išsigebėti.

Tačiau galima neabejoti, kad
vasarą kino teatruose bus galima
pamatyti naują Guy Ritchie filmą
„Apskritojo stalo riteriai: karalius
Artūras“ („Knights of the Roundtable: King Arthur“). Įdomu, kaip
kriminalinių komedijų kūrėjas įsivaizduoja karaliaus Artūro nuotykius. Hario Poterio gerbėjai laukia
filmo apie savo numylėtinio priešistorę. Davido Yateso filmo „Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“
(„Fantastic Beasts and Where to
Find Them“) scenarijų parašė pati
J.K. Rowling. Pasaulinė premjera
numatyta lapkritį.
Timo Burtono gerbėjai laukia
naujo jo filmo „Miss Peregrine’s
Home for Peculiar Children“, sukurto pagal debiutanto Ransomo
Riggso romaną. Filmas pasakoja
apie berniuką, kurį tyrimas atveda
į paslaptingą salą. Filme vaidina Eva
Green, Samuelis L. Jacksonas, Judi
Dench, Asa Butterfieldas, Rupertas
Everettas, Terence’as Stampas.
Garsiojo „Atkirčio“ gerbėjai laukia antrojo Damieno Chazelle’o
filmo „La La Land“. Jis ir vėl bus
apie muzikantus. Džiazo pianistas

(Ryan Gosling) čia įsimyli pradedančią aktorę (Emma Stone). Biografinių filmų mėgėjus turėtų sudominti Johno Lee Hanckocko
filmas „The Founder“. Tai Ray’aus
Kroko – žmogaus, kuris apgavo
brolius McDonaldus ir perėmė jų
įkurtą firmą, biografija. Pagrindinį vaidmenį sukūrė po „Žmogaus-paukščio“ vėl išpopuliarėjęs
Michaelas Keatonas.
2016-ieji ir vėl bus tęsinių metai.
Vasarį pasirodys „Zūlanderis 2“ –
Beno Stillerio komedijos tęsinys.
Stilleris vėl vaidins kvailį, įsipainiojusį į kriminalinę intrigą. Pavasarį
žadama ir naujo filmo apie žmogųšikšnosparnį premjera. Zaco Snyderio filme „Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ („Batman
v Superman: Dawn of Justice“)
Betmeną vaidins Benas Affleckas.
Vasarą ir rudeniop laukia penktasis „Ledynmečio“ filmas, ketvirta
„Žaislų istorija“ ir penktieji „Karibų
piratai“ bei naujas „Gražuolės ir pabaisos“ variantas – šiame miuzikle vaidina
Emma Watson ir Danas Stevensas.

Lietuviai nuo tarpukario mėgdžioja
amerikiečius, todėl nesistebiu, kai
įsijungęs televizorių girdžiu tik
sėkmės istorijas, nesvarbu, ar iš
praturtėti bet kokia kaina (net savo
orumo) siekiančių emigrantų, ar iš
turtingų žmonių, kurie laiko save
tautos žiedu. Todėl abejoju, ar brolių
Coenų 2013 m. filmą „Groja Liuvinas Deivisas“ (LRT kultūra, 13 d.
22.40) tinka rodyti su „Elito kino“ „Groja Liuvinas Deivisas“
etikete. Mūsų elitas nemėgsta nekur retkarčiais padainuoja, savi- dokumentininku. Tačiau Urbano
vykėlių ir jų neužjaučia.
ninku,
kokčiai geraširdžiais Uliso komedija „Ar galiu jus nužudyti?“
Coenų filmas kalba apie tai, kas
šeimininkais,
prodiuseriu, džiazo (LRT, šįvakar, 8 d. 22.45) buvo suyra sėkmė. Liuvinas Deivisas neturi
garsenybe...
Liuvinas
guodžia save, tikta prieštaringai. Vis dėlto tokioje
nieko – pinigų, namų, draugų, mykad
populiarumas
reiškia
kompro- šalyje kaip mūsų, kur Vidaus reikalų
limos moters, šviesios ateities, jis
misus.
Jis
nenori
parsidavinėti,
bet ministras nuolat rodosi televizijoje,
neseniai palaidojo savižudį muzikinuoširdumas
stumia
jį
į
vis
naujas
o jo reitingai tik auga, pasakojimas
nio dueto partnerį ir netrukus susitragikomiškas
situacijas.
apie policininką dviratininką, kupyks su apgaviku prodiuseriu. LiuGatvėje
–
pilka
ir
žvarbi
1961-ųjų
ris
taip aistringai nori susidoroti su
vinas turi tik savo muziką ir dar tiki,
žiema
Niujorke.
Ją
pajunti
beveik
nusikalstamumu,
kad net tampa žukad ji kam nors bus reikalinga, bet
fiziškai,
kai
Liuvinas
(Oscar
Isaac)
diku,
gali
būti
pamokomas.
Juolab
tas tikėjimas vis beprasmiškesnis.
nuolat
bando
sušilti.
Liuvino
pasaukad
pakeliui
režisierius
kartu
su
Pernakvojęs draugų namuose, jis
lis
skendi
bliuzo
prieblandoje,
bet
komiku
Kevinu
Bishopu
dar
pasiužtrenkia duris, ir mylimas draugų
katinas Ulisas lieka Liuvino glėbyje. operatorius Bruno Delbonnelis, sa- šaipo iš pasaulį apėmusios manijos
Tai – jų abiejų odisėjos po Niujorką kyčiau, net suteikia žiemiškam Niu- filmuoti save ir viską dėti į internetą.
jorkui pasakos atspalvį.
Jau dejavau, kad militaristinė
pradžia.
Britų
režisierius
Stuartas
Urpropaganda
mūsų televizijose per„Groja Liuvinas Deivisas“ – kelio
banas
išgarsėjo,
kai
būdamas
13
žengia
bet
kokias
ribas. Jų pastanfilmas, jis sudėliotas iš Liuvino susimetų
sukūrė
filmą
ir
parodė
jį
Kagos
militaristinį
patriotizmą
patikimų ir išsiskyrimų – su mirštannuose.
Vėliau
jis
tapo
pripažintu
versti
naująja
ideologija,
švelniai
čiu tėvu, savanaude seserimi, baro,

tariant, atrodo neskaniai. Tai įrodo
ir panašios ištarmės bendros estų ir
suomių gamybos Elmo Nüganeno
filmas „1944“ (LRT, 14 d. 21.30). Jo
veiksmas prasideda 1944-ųjų liepą,
kai „Waffen SS“ estų divizijos kariai kovojo su Raudonąja armija
tarp Narvos ir Pejpuso ežero. Aišku,
kad kautis Trečiojo reicho pusėje
juos paskatino asmeninė patirtis ir
gimtinės likimas. Nüganenas tai pabrėžia nuo pat pirmųjų filmo kadrų,
kai šviesiaplaukis Karlas prisimena
lemtingą rytą. Tada jis pasislėpęs
stebėjo, kaip išvežami į Sibirą jo tėvai, kurių jis nespėjo perspėti. Kaltės jausmas, kurį Karlas išlieja laiške
seseriai, ir sužadino jo norą kautis
nacių gretose.
Kitas pagrindinis filmo herojus
Juris apie tai, kaip atsidūrė Raudonojoje armijoje, pasakos filmo pabaigoje, bet tai pačiai Karlo seseriai.
Kai sovietai 1940 m. okupavo Estiją,
jis jau tarnavo estų armijoje. Ši nepasipriešino okupantams ir netrukus
buvo inkorporuota į Raudonąją Armiją. Todėl, kilus karui tarp sovietų
ir nacių, Juris atsidūrė Rusijoje.
Abu jie ne kartą aiškins pašnekovams, bet pirmiausia filmo žiūrovams, kad „šitas karas nėra mūsų
karas“. Viskas filme tarnauja tik šio
teiginio įrodymui. Psichologinės
analizės, asmeninio pasirinkimo
klausimų, originalaus požiūrio į

šalies istoriją laukti neverta. „1944“ –
tai filmas-plakatas, bandantis paaiškinti, kodėl estai tapo Hitlerio
sąjungininkais. Jis skirtas vidiniam Baltijos šalių vartojimui, nes
abejoju, ar kitų šalių žiūrovai pajus užuojautą SS uniforma vilkinčiam inteligentiškam blondinui, lygiai kaip ir valstietiškos išvaizdos
raudonarmiečiui.
Gero ar smagaus kino teks ieškoti
kitur: TV3 (14 d. 22.30) parodys
žavią Barry Levinsono komediją
„Banditai“ (2001). Du jos veikėjai –
bankų plėšimo specialistai, kuriuos suvaidino Bruce’as Willisas ir
Billy Bobas Thorntonas, – svajoja apie
ramią senatvę nuosavame pensione.
Iki jo įsigijimo liko tik vienas apiplėšimas. Viskas klostosi puikiai,
bet staiga jų gyvenime pasirodo
namų šeimininkės pareigomis
pasibodėjusi moteris (Cate Blanchett), kuriai abu banditai negalės
likti abejingi. Isabelle Adjani herojė
Jeano-Loupo Hubert’o 1981 m. filme
„Kitais metais. Jei viskas bus gerai“ (TV1, 10 d. 17.05) svajoja apie
kūdikį, bet jos partneris nori ir toliau piešti niekam nereikalingus komiksus. Liūdna, nors, kita vertus,
gyvenimas juk ir susideda iš tokių
niekam nereikalingų dalykų. O gal
taip ir geriau?
Jūsų –
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„Hail, Cezari!“

Parengė Ž.P.
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Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Kinas eina per miestą. Vilniaus
kino teatrų istorijos“
nuo 15 d. – Šarūno Saukos tapybos paroda
„Žmogus Saukos veidu“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Amžinai jauna! Lenkijos dailė

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevs-

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

kių bibliotekos rinkinių ir Akmenynės

muziejus

bažnyčios)

V. Putvinskio g. 64

Paroda „Susimąstęs Kristus: nuo religinio

iki 17 d. – Sofijos Rickevičiūtės paroda „Va-

atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“

saros vėjai“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 9 d. – fotografijų paroda „Post scriptum“

iki 10 d. – paroda „Ironiškas porcelianinis

Pamėnkalnio galerija

sudie!“

Pamėnkalnio g. 1/13
iki 9 d. – paroda „Edmundas Saladžius ir
mokiniai“
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 10 d. – grupinė paroda „Parafrazės“

XIX a. pab. – XX a. pr.“ (iš Krokuvos nacio-

Galerija „Arka“

nalinio muziejaus)

Aušros Vartų g. 7

Radvilų rūmai

iki 9 d. – paroda „Lietuviškas noktiurnas“

Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“

Paroda „Natiurmortas. Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje“
Dailininkų sąjungos galerija

Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII a.–XX a.

Vokiečių g. 2

I pusė“

nuo 8 d. – Lietuvos scenografijos įvaiz-

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

džius dokumentuojanti fotografijų paroda
„Nykstančios tapatybės žemėlapiai“

P. Gudyno restauracijos centro restauruotų

Galerija „Meno niša“

kūrinių paroda „Prieš... ir po...“

J. Basanavičiaus g. 1/13

Paroda „Kvietimas į pokylį. 1915–2015“

iki 15 d. – Solveigos ir Alfredo Krivičių paroda

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Keramikos muziejus
Rotušės a. 15

„Multimedijinė juvelyrika“

A. Goštauto g. 1

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

Pilies g. 40

ekspozicija

iki 17 d. – Algimanto Žižiūno fotografijų

Kristinos Paulauskaitės paroda „Šviesos
kodas“
Italijos meistrų prakartėlių paroda
Vasaros kūrybinės stovyklos „Paluodė –
2015“ darbų paroda „Fotosintezė“
Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 13 d. – Gintaro Kamarausko personalinė
paroda „NEištylėta / NEiškalbėta“
Kauno ir Vilniaus menininkų vitražo
ir stiklo paroda, skirta M.K. Čiurlionio
140-osioms gimimo metinėms
Galerija „Meno forma“
Savanorių pr. 166
iki 16 d. – Eugenijaus Nalevaikos ir Artūro
Rimkevičiaus paroda „Formatas 110“
Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Fotografijos darbų paroda, skirta Virgilijui
Šontai atminti
Galerija „Aukso pjūvis“
K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53
Italijos menininkų paroda
Stasio Jusionio tapybos darbų paroda

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Visada įdomu pažiūrėti, kaip Mindaugas Navakas interpretuos erdvę.
Šįkart jis tai padarė galerijoje „Akademija“ (Vilnius), plakate padėjęs tašką
ir pavertęs pavadinimą beveik klausimu: „Gal. Akademija“. Ta abejone jis
siūlo palypėti „Aukščiau“, nei paprastai lipame į viršutinę salę galerijos
laiptais. Todėl nepraleiskite progos – paroda veikia tik iki sausio 16 dienos.
Muzika
Sausio 10 d. 13 val. Visų Šventųjų bažnyčioje ansamblis „Musica humana“
(vadovas Algirdas Vizgirda) pažymės Trijų karalių šventę. Ansamblio repertuarą sudaro monumentalios Renesanso, baroko muzikos programos,
kamerinių opusų ansambliui yra sukūrę ir šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai. Kai kurioms monumentalioms koncertinėms programoms ansamblis kviečiasi žymius Lietuvos ir užsienio solistus, chorus. Nemažai
lietuvių kompozitorių kūrinių ir didžiulio baroko muzikos repertuaro
aukso fondą „Musica humana“ įrašė į kompaktines plokšteles. Koncerto
„Trys karaliai“ programoje skambės XVII a. anonimo, Antonio Vivaldi,
Arcangelo Corelli, Johanno Sebastiano Bacho, Charles’o-Marie Widoro,
Carlo Philippo Emanuelio Bacho, Andrew Lloydo Webberio, Alessandro
Marcello, Giulio Caccini, Balio Dvariono kūriniai.
Teatras
Valstybiniame jaunimo teatre sausio 12–13 d. 18 val. įvyks režisieriaus
Gintaro Varno spektaklio „Pabaigos ugnis“ premjera. O sausio 13 d.
12 val. Dalios Tamulevičiūtės vardu pavadintoje fojė antrame aukšte įvyks
susitikimas su šio spektaklio pjesės autore, žinoma vokiečių dramaturge
Dea Loher.

Spektakliai

„Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas
(Suomija)

Vilnius

iki 15 d. – paroda „Juozapo Čechavičiaus

paroda „Mano vizijų moterys“

Jolantos Mašidlauskienės keramikos pa-

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Vilnius“

Pylimo galerija

puošalų paroda

8 d. 18.30, 10, 17 d. 12 val. – P. Čaikovskio

Lietuvos nacionalinis muziejus

Pylimo g. 30

iki 15 d. – Gedimino Pašvensko papuošalų

Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Raimondo Paknio fotografijų paroda „Išlikęs laikas. Medinių bažnyčių interjerai“
iki 10 d. – tarptautinė popieriaus karpinių
paroda „Karpinių Kalėdos“
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos
ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto
susitarus tel. 279 16 44
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Tarptautinė paroda „Spalvų alchemija.
Skaljolos meno kūriniai iš Bianco Bianchi
kolekcijos Florencijoje“
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Paroda „Kolekcininko kabinetas“ (kunigo Pranciškaus Tičkovskio kolekcija iš
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Kauno tapytojų paroda „Jauna Kauno
tapyba“
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 16 d. – Mindaugo Navako paroda
„Aukščiau“
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 9 d. – Kęstučio Grigaliūno paroda
„Sutemos tirščiausios prieš aušrą“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Dailininkų Tamošaičių kūryba

10 psl.

iki 9 d. – Eigirdo Scinsko tapybos paroda
„Abstraktus pasaulis“
Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11 / Teatro g. 1
iki 14 d. – Rūtos Eidukaitytės paroda „Spalvos, laikas ir vėl spalvos“
Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda
„Tarp vandenynų ir smėlynų“, skirta Kuršių
nerijos įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 15-mečiui
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Arūno Eduardo Paslaičio piešinių paroda
„Lietuvos dvarai“ iš Lietuvos nacionalinio
muziejaus archyvų
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 14 d. – Andriaus Blyksnio fotoparoda
Galerija „Šofar“
Mėsinių g. 3A/5
Architektūrinė paroda 3D modeliuose
„Išnykęs ir dingstantis paveldas: medinių
sinagogų architektūra“
S. Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2-41
Valento Leimonto darbų paroda

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „Kasdienės gėlės: moterų ir vaikų

paroda „Viskas apie vieną“

9 d. 18.30 – G.F. Händelio „ALEKSANDRO

iki 10 d. – Enrique’s J. Estudillo (Ispanija)

PUOTA“. Dir. – R. Beckas

personalinė paroda „Simboliai“

13 d. 19 val. – Laisvės gynėjų dienai. W.A. Mo-

iki 15 d. – Gelgaudiškio dvare – Algimanto

zarto „Requiem“. Solistai J. Gedmintaitė,

Kezio darbų paroda „Angelai“

L. Jonutytė, T. Pavilionis, L. Norvaišas,
LNOBT choras, LNOBT simfoninis orkes-

Klaipėda

tras. Dir. – R. Šervenikas

Lietuvos dailės muziejaus Prano

14 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAU-

Domšaičio galerija

JAS“. Dir. – J. Geniušas

Liepų g. 33

15 d. 18.30, 16 d. 12 val. – P. Čaikovskio

Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko

16 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“.

PARKO DĖDE!“. Rež. – O. Lapina
10 d. 16 val. – „MEISTRIŠKUMO PAMOKA
(MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas
(kultūros paramos fondo „Rūta“ renginys)
12 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS
GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal
S. Zweigo noveles). Kūrėjos – V. Bičkutė,
V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis teatras.
14 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR
DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė
15 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“.

turtas“

Dir. – R. Šervenikas
Nacionalinis dramos teatras

Fotografijos galerija

8 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“.

aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė

Didžioji Vandens g. 2

Rež. – E. Lacascade’as (Prancūzija)

17 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“

iki 11 d. – paroda „Baimės geometrija“

9 d. 18.30 – F. Molnáro „LILIJOMAS“.

(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio

Rež. – L. Bagossy (Vengrija)

motyvais). Rež. – P. Ignatavičius

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 14 d. – paroda „Stiliaus ikona“
„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
iki 14 d. – Vaclavo Sporskio tapybos paroda

Šiauliai
„Laiptų galerija“

Rež. – R. Tuminas
16 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc.

13 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS

Valstybinis jaunimo teatras

PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

12, 13 d. 18 val. – PREMJERA! D. Loher
„PABAIGOS UGNIS“. Rež. – G. Varnas, kost.

14, 17 d. 18.30 prie Didžiosios scenos –
D. Charmso „JELIZAVETA BAM“.

dail. – J. Statkevičius, scenogr. – G. Makare-

Rež. – O. Koršunovas

vičius, komp. – A. Kučinskas. Vaidina

15 d. 18.30 – A. Puškino „BORISAS GODU-

A. Storpirštis, E. Gudavičiūtė, S. Ivanovas,

NOVAS“. Rež. – E. Nekrošius

K. Andrejauskaitė, E. Latėnaitė-Beliauskienė,

16 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR

A. Bendoriūtė, D. Stončius, S. Storpirštis

MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė

nuo 8 d. – Juozo Pranckevičiaus tapybos

8 d. 19 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ (R.M. Ril-

paroda „Ekspresijos žaismas“

ke's, M. Cvetajevos ir B. Pasternako laiškų

Dailės galerija

motyvais). Rež. – B. Mar

Vilniaus g. 245

9 d. 16 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar

iki 16 d. – Aido Bareikio paroda „Atkakliai

10 d. 16 val. – S. Turunen „BROKEN HEART

įsiėdęs“

STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTO-

Salomėjos Jastrumskytės grafikos paroda
„Apie Euklidą“

sakovskio fotografijų rinkinio“

iki 14 d. – Romualdo Balinsko autorinės
technikos paroda „Balos“

Panevėžys

14 d. 18 val. – „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir
J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen.

Žemaitės g. 83

Vilniaus g. 141

Paroda „Veidai iš būtojo laiko“

LEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas
10 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ

iki 11 d. – japoniškų lėlių paroda

Šiaulių universiteto dailės galerija

M. Žilinsko dailės galerija

8 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽE-

Mažoji forma“)

„GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

akvarelių ir laivų modelių paroda „Mūsų

portretai iš grafo Stanislovo Kazimiero Ko-

Nepriklausomybės a. 12

„SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Barkauskas

Vilniaus mažasis teatras

RIJA)“. Rež. – S. Turunen
14 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“.
Rež. – Y. Ross
15 d. 19 val. – B. Mar „UNĖ“ (aktorės U. Babickaitės dienoraščių motyvais).

aut. ir rež. – B. Mar (Salė 99)
15 d. 18 val. – R. Thomas „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas
16 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko
„PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas
(Salė 99)
16 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas
17 d. 12 val. – PREMJERA! „KAKĖ MAKĖ
IR PAVOGTAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės
knygą). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė
17 d. 15 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUO-

Rež. – B. Mar
16 d. 16 val. – W. Szymborskos „MOTERS
PORTRETAS“. Rež. – D. Michelevičiūtė

NIS“. Rež. – A. Giniotis
Oskaro Koršunovo teatras

17 d. 16 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTA-

11 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“.
Rež. – O. Koršunovas

Kauno paveikslų galerija

Dailės galerija

LISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

K. Donelaičio g. 16

Respublikos g. 3

Studija

iki 17 d. – Džinos Jasiūnienės paroda

Rusų dramos teatras

iki 10 d. – Magdalenos Birutės Stankūnie-

8 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EURO-

„Skraidantys kilimai ir kitos pasakos“

8 d. 18.30 – A. Jablonskajos „STABMEL-

POS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną

DŽIAI“. Rež. – J. Vaitkus

nės jubiliejinė paroda „Svajonių žemė“
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9 d. 18.30 – „KARMEN: JEI DIEVAS BŪTŲ

Kauno valstybinis muzikinis teatras

12 d. 18 val. – „GENTIS“ (pagal I. Simonai-

MOTERIS“ (VšĮ „Flamenko šokio teatras“)

8 d. 18 val. – PREMJERA! F. Wildhorno

tytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“).

10 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (kla-

„KARMEN“ (miuziklas pagal P. Mérimée

Rež. – A. Jankevičius (Nacionalinis Kauno

sikinio šokio kolektyvas „Nuotaika“, meno

romaną). Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir

dramos teatas)

vad. ir rež. – O. Tamašauskienė)

dir. – J. Janulevičius

14 d. 18 val. – PREMJERA! W. Russello „MO-

10 d. 18.30 – P. Priažko „PUIKUS GYVENIMAS“

9 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“.

TERIMS IR JŲ VYRAMS“.

(su lietuviškais titrais). Rež. – T. Jašinskas

Dir. – J. Janulevičius

Rež. – L. Kondrotaitė

Estijos rusų teatro spektakliai

10 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ

15 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“.

13, 14 d. 12 val. – brolių Grimų „KARALIUS

KEPURĖ“. Dir. – V. Visockis

Rež. – A. Kėleris

STRAZDABARZDIS“. Rež. – P. Stružkova

10 d. 18 val. – F. Flotowo „MARTA“.

13 d. 18.30 – M. Modzelewskio „KARŪNAVI-

Dir. – J. Geniušas

MAS“. Rež. – I. Lysovas

13 d. 18 val. – „Už laisvę amžinybėn

14 d. 18.30 – N. Gogolio „LOŠĖJAI“.

išėjusiems“

Rež. – S. Fedotovas (Permė)

14 d. 18 val. – L. Adomaičio „DULKIŲ SPIN-

15 d. 12, 14 val. – A. Smedbergo „BERNIU-

DESYS“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Ber-

KAS, KURIS NIEKO NEBIJOJO“.

vingis ir G. Visockis

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija

Angelų maldos / Maija Kadiķe ; dailininkė Elita Ābele ; [iš latvių kalbos vertė Kristina Vaisvalavičienė]. – [Vilnius] : [Angelų mokyklėlė], [2015]. – 136 p. : iliustr.. – Tiražas [500] egz.. –
ISBN 978-609-95785-0-7 (įr.)
Dalia, arba Šalia gyvenimo : apysaka / Marija Bučkienė ; [Julijos Kopajevos piešiniai]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015 (Kaišiadorys : Printėja). – 146, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. –
ISBN 978-609-409-102-5
Duogo užrašai : teatrinis romanas / Pranas Treinys. – Vilnius : Žuvėdra, 2016 (Vilnius :
Standartų sp.). – 343, [1] p.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-609-8089-65-3

joje salėje, – simfoninės muzikos koncer-

Dvasių medis : romanas / Santa Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. – Vil-

tas „Orkestras iš arti“. Lietuvos nacionali-

nius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Spauda). – 510, [2] p.. – (Pasaulinis bestseleris, ISSN

nis simfoninis orkestras. Solistai – LNSO

2424-4244). – Tiražas 10 000 egz.. – ISBN 978-609-01-2125-2 : [7 Eur 27 ct]

muzikantai G. Gelgotas (fleita), S. Kirsenka

Įkvėpta meilės : proza / Agnytė Barbora Paluckaitė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015 (Kaišia-

Rež. – P. Stružkova (Mažoji salė)

15, 16 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Dir. – J. Janulevičius

MARO METU. THE CITY OF THE PLAGUE“.

(tūba), T. Bieliauskas (obojus), A. Mikoliū-

Kauno kamerinis teatras

nas (fagotas), L. Lapė (trimitas), A. Taločka

9 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO

(klarnetas), R. Vosyliūtė (smuikas), M. Balčy-

AUKA“. Rež. ir dail. – V. Troickis

ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

tis (trombonas), D. Rudvalis (kontrabosas),

10 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS, ARBA

K. Morozova (smuikas), A. Vileikienė (al-

Vilniaus teatras „Lėlė“

MELO MOKYKLA“. Rež. – A. Pociūnas

tas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje

Rež. – I. Lysovas

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

15 d. 18.30 – A. Puškino, J. Wilsono „PUOTA

16 d. 18.30 – А. Ostrovskio „PASKUTINĖ

Bibliografinės žinios

dorys : Printėja). – 63, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-409-101-8
Jūrą ir dangų : (rimuotos mintys) / Jonas Kantautas. – [Klaipėda] : [Žemaitijos spauda],
[2015] (Klaipėda : Žemaitijos spauda). – 159, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN
978-9955-839-72-9
Kareivio Ivano Čonkino gyvenimas ir nepaprasti nuotykiai : romanas-anekdotas / Vladimir
Voinovič ; [vertėjas Antanas Šernius] ; [iliustracijų autorius Ramūnas Vaitkus]. – Vilnius :

Didžioji salė

15 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-

A. Malcio, L. Balto, A. Mikoliūno, C.M. von

9 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR

TAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Weberio, B. Dvariono, M. Brucho kūriniai

Briedis, 2015- . – (Komunizmas be grimo, ISSN 2351-7352). – (Įr.)

KIAULIAGANYS“ (pagal H.Ch. Anderseną).

Kauno mažasis teatras

Vilnius

978-9955-26-529-0

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Kelionė į rašytojų gyvenimus / Leonas Stepanauskas. – Vilnius : Santara, 2015 (Vilnius : Pe-

Rež. – A. Mikutis
10 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis
16 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ
KARAS“. Rež. – A. Mikutis
17 d. 12 val. – „TIKTAKTIKA“ (pagal M. Macoureko pasakas). Rež. ir insc. aut. – M. Žukauskas
Mažoji salė
9 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut.,
rež. ir dail. – A. Mikutis
10 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė
16 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis
17 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal
V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. – J. Skuratova
„Menų spaustuvė“
16 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„AKLOJI DĖMĖ“. Choreogr. – V. Jankauskas.

10 d. 12 val. – K. Žernytės „NORIU ARKLIUKO“. Rež. – R. Kimbraitė
10 d. 15 val. – PREMJERA! I. Lausund „BESTUBURIADA“. Rež. – D. Rabašauskas
15 d. 19 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas
Kauno lėlių teatras
9, 10 d. 12 val. – „DOVANA KALĖDŲ SENELIUI“. Aut. ir rež. – A. Žiurauskas
15 d. 18 val. – „KITAIS METAIS, TUO PAČIU
LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (,,Laimingi
žmonės“)
16 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ

Kn. 1, Neliečiamasis asmuo. – 2015 (Vilnius : Spauda). – 251, [1] p. : iliustr.. – ISBN

10 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje –
Šiaulių kamerinis orkestras (meno vad.
R. Šumila), Šiaulių pučiamųjų orkestras
(meno vad. S. Vaičiulionis), K. Valčiukienė
(sopranas), B. Smiltinikienė (sopranas),
R. Daukantaitė (altas), J. Janužas (tenoras), V. Butvila (bosas), B. Vasiliauskas
(vargonai). Dirigentai – S. Vaičiulionis ir

tro ofsetas). – 102, [1] p. : iliustr., portr.. – (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka ; kn. 216). –
Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-9986-868-57-6
Maldororo giesmės / Lautréamont ; iš prancūzų kalbos vertė ir pratarmę parašė Dainius
Gintalas. – [Kaunas] : Kitos knygos, [2015] ([Vilnius] : BALTO print). – 333, [2] p.. – Tiražas
1000 egz.. – ISBN 978-609-427-197-7 (įr.)
Mano kelias : [eilėraščiai] / Regina Nevidonskienė. – Panevėžys : Reklamos forma, 2015
(Panevėžys : Reklamos forma). – 107, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN

G. Brūzga

978-609-8104-29-5

Šv. Kotrynos bažnyčia

Nebijok būti žmogumi : eilėraščiai, miniatiūros, apsakymai / Justina Jocaitė. – Vil-

10 d. 18 val. – festivalis „Pravoslavų Kalėdos

nius : Žuvėdra, 2015 (Vilnius : Ciklonas). – 51, [1] p.. – Tiražas [100] egz.. – ISBN

TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

Lietuvoje“. D. Judinas (fortepijonas, Rusija).

978-609-8089-66-0

16 d. 18 val. – „NEPALEISK MANĘS“(pagal

Programoje J. Bacho-Busoni, F. Chopino,

Nereikia garsiai kalbėti : romanas / Józef Mackiewicz ; vertė Aldona Baliulienė. – Vilnius :

I. Bauersima pjesę). Rež. – A. Lebeliūnas

P. Čaikovskio, F. Liszto, F. Mendelssohno-

Briedis, 2015 (Vilnius : Standartų sp.). – 535, [1] p.. – (Vilnius liepsnose, ISSN 2424-4147). –

Bartholdy, J. Brahmso- G. Cziffra kūriniai

ISBN 978-9955-26-530-6 (įr.)

Klaipėda

13 d. 19 val. – „Širdie, giedoki laisvę!“. Atlikėjai J. Staškienė ir V. Žičkus (fleitos),

Obabakoak : [romanas] / Bernardo Atxaga ; iš ispanų k. vertė Alma Naujokaitienė. – [Kau-

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
8 d. 18.30 – PREMJERA! F. Loessero,

V. Taurinskaitė-Rukšienė (sopranas),

nas] : Kitos knygos, [2015] (Vilnius : Standartų sp.). – 351, [1] p.. – Tiražas 1100 egz.. – ISBN
978-609-427-193-9

A. Burrowso „KAIP PRASISUKTI VERSLE

D. Jakštas (violončelė), G. Storpirštis (ak-

Šoka G. Kirkilytė, R. Butkus (Vyčio Jan-

BE DIDELIO VARGO“

torius), Vilniaus kultūros centro moterų

kausko šokio teatras)

9 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“

choras „Liepos“ (meno vad. ir dir. A. Stepo-

17 d. 17 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA

10 d. 13 val. – B. Pavlovskio „SNIEGUOLĖ IR

navičiūtė-Zupkauskienė), Vilniaus miesto

NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „ce-

SEPTYNI NYKŠTUKAI“

savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis or-

zario grupė“)

13 d. 18 val. – koncertas K. Jenkins „Gin-

kestras (meno vad. ir dir. D. Katkus)

ISBN 978-609-427-195-3 (įr.)

kluotas žmogus: mišios už taiką“

16 d. 19 val. – gražiausios spektaklių dainos.

Praregėjimas : esė apie proto aiškumą / José Saramago ; iš portugalų kalbos vertė Zigman-

Kaunas

15 d. 18.30 – koncertas „Krantas“

Atlieka A. Giniotis, A. Kaniava, G. Storpirš-

tas Ardickas. – Vilnius : Kitos knygos, [2015] (Vilnius : Spauda). – 294, [2] p.. – Tiražas 1700

Kauno dramos teatras

16 d. 18.30 – „DIVIZIJA“ (A. Daugėlos ro-

tis ir A. Kulikauskas

egz.. – ISBN 978-609-427-196-0 (įr.)

8 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS

mano „Divizija“ motyvais)

17 d. 15 val. – koncertas vaikams. Atlikėjai

PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –
A. Sunklodaitė

Šiauliai

9 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodai-

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

tės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).
Rež. – A. Sunklodaitė
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „VARGŠŲ
OPERA“. Rež. – A. Kurienius
10 d. 12 val. Rūtos salėje – A. Dilytės „SOLĖ
IR MOČIUTĖS“. Rež. – A. Dilytė
10 d. 15 val., 13 d. 16 val., 15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“.
Rež. – J. Jurašas
13 d. 19.30, 14 d. 19 val. Ilgojoje salėje –
A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. –
R. Kazlas
14 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Danis
„AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius
16 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio
„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
17 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno
biografijos ir pasakų motyvais).

8 d. 18 val. – PREMJERA! E. O’Neilo „MEILĖ
PO GUOBOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius, scenogr. ir kost. dail. – G. Palekaitė, komp. –
A. Greie-Ripatti, šviesų dail. – J. Kuršys.
Vaidina J. Bindokas, R. Dovydaitis, D. Jančiauskas, A. Gendvilas, J. Budriūnaitė
9 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“.
Rež. – A. Lebeliūnas
10 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“.

Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo
kamerinis orkestras. Dir. – D. Katkus
Valdovų rūmai
9 d. 15 val. – edukacinis koncertas šeimai
„Pražydo rožė“. Atlikėjai senosios muzikos
ansamblis „Chiaroscuro“: I. Baublytė (gotikinė arfa, išilginės fleitos), V. Norkūnas
(klavesinas, vokalas), Vilniaus B. Dvariono
dešimtmetės muzikos mokyklos moksleiviai: išilginių fleitų konsortas (mokytoja
I. Baublytė), A. Juodaškaitė, M. Miškinytė

Rež. – I. Norkutė

(sopranas, mokytoja L. Domikaitė)

10 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“.

Va k a r a i

Rež. – S. Račkys
12 d. 18 val. – PREMJERA! C. Gozzi „VARNAS“.

Partizanas : [istorinis romanas] / Mindaugas Milinis. – Vilnius : Briedis, 2015 (Vilnius :
Spauda). – 419, [1] p.. – ISBN 978-9955-26-526-9 (įr.)
Pasidavimas : [romanas] / Michel Houellebecq ; iš prancūzų kalbos vertė Goda Bulybenko. –
[Kaunas] : Kitos knygos, [2015] ([Vilnius] : Spauda). – 290, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. –

Prisirpusios senmergės išpažintis : Zosės Ilganosės memuarai : [romanas] / Agnė Pačekajė. –
Vilnius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Standartų sp.). – 237, [2] p.. – Tiražas 4000 egz.. –
ISBN 978-609-01-2158-0 (įr.) : [6 Eur 14 ct]
Ruduo Berlyne : [romanas] / Lina Ever. – Vilnius : Alma littera, 2015 ([Kaunas] : Kopa). – 290,
[4] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-2145-0 : [6 Eur 84 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS
Kaip auklėti savo tėvus : [apysaka] / Pete Johnson ; iš anglų kalbos vertė Vida Bėkštienė. –
Vilnius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Spauda). – 204, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. –
ISBN 978-609-01-2144-3 : [4 Eur 99 ct]
Kartą girioje… : apysaka-pasaka / Indrė Musteikytė ; [iliustracijų autorė Deivina Musteikytė]. – Panevėžys : Reklamos forma, 2015 (Panevėžys : Reklamos forma). – 113, [1] p. :
iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8104-32-5
Katinėlio pasakėlės / Pranas Mašiotas ; [sudarymas Ievos Bukienės] ; [iliustracijos Giedrės
Seniūnienės]. – Ramučiai, Kauno r. : Ramduva, [2015]. – 92, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 4000

Rež. – A. Giniotis („Keistuolių“ teatras)

Vilnius

egz.. – ISBN 978-609-8145-11-3 (įr.)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Panevėžys

13 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras. „Monsin-

Sapnelio pasakėlės / Laura Venskutonienė ; iliustravo Justė Vaišnoraitė. – Kaunas : Arx re-

Juozo Miltinio dramos teatras

joro Kazimiero Vasiliausko gyvenimo ke-

8 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-

lias“. Dalyvauja žurnalistas J. Markevičius

KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas
8, 17 d. 18.30 – A. Čechovo „ROTŠILDO

Klaipėda

SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas

Klaipėdos etnokultūros centras

Rež. – I. Paliulytė

10 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.

8 d. 16 val. – Jubiliejinius M.L. Rėzos metus

17 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA!

Rež. – V. Mazūras

pradedant: L. Rėzos „Raštų“ pristatymas.

W. Shakespeare’o „HAMLETAS“.

10 d. 18 val. – N. Simono „BASOMIS

Dalyvauja L. Citavičiūtė, G. Vaškelis, I. Luk-

Rež. – V. Bareikis

PARKE“. Rež. – P. Stoičevas

šaitė, N. Strakauskaitė, S. Pocytė
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klama, 2015 (Kaunas : Arx reklama). – [33] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN
978-609-8081-88-6

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

11 psl.

S ausio 8–14
Savaitės filmai

Kino repertuaras

8 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 18.20

Vilnius

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 19 val. (seansą

14 d. – Krydas: gimęs kovoti (JAV) – 20.30

Forum Cinemas Vingis

pristatys filmo kūrėjai); 9 d. – 17 val.; 11 d. –

11 d. – Nematomas frontas (rež. V. Sruogi-

8–14 d. – Tėtukas namie (JAV) – 11, 14.55,
17.10, 19.25, 21.40
Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 11.20,
13.15, 17, 20.40
Demonų miškas (JAV) – 11.30, 13.50, 16.10,
18.30, 20.50
8, 11–14 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f.,
rež. M. Dejoie, V. Vareikytė) – 12.15, 17.50,
19.50; 9, 10 d. – 17.50, 19.50
14 d. – Krydas: gimęs kovoti (JAV) – 18.50
11 d. – Nematomas frontas (rež. V. Sruoginis, J. Ohman) – 21 val.

„Grėsmingasis aštuonetas“
Grėsmingasis aštuonetas ****

Praėjus keleriems metams po Pilietinio karo, „galvų medžiotojas“ Džonas, pramintas „Kartuvėmis“, per Vajomingo plynes lydi nusikaltėlę Deizę į
Redroko miestelį, kur ši bus pakarta už įvykdytus nusikaltimus. Pakeliui jie
sutinka kitą „galvų medžiotoją“ Markizą. Kare jis kovėsi sąjungininkų pusėje.
Su juo kartu keliauja Redroko šerifu pasiskelbęs pietietis Krisas. Keliautojai
iškrypsta iš kelio, nes prasideda pūga. Pasislėpti nuo jos nutariama nuošalioje
kalnų užeigoje. Čia jie sutinka keturis nepažįstamuosius: Bobą, kuris tvarkosi
užeigoje, oficialų Redroko budelį, kaubojų Džo ir buvusį konfederatų generolą. Netrukus visi supras, kad pūga atkirto jiems kelią į miestelį. Prasidės
tikroji drama, prievartos ir žiaurumo spektaklis. Antrą kartą vesterną kūręs
Quentinas Tarantino vaidinti filme pakvietė Samuelį L. Jacksoną, Kurtą Russellą, Jennifer Jason Leigh, Waltoną Gogginsą, Demianą Bishirą, Timą Rothą,
Michaelą Madseną, Bruce’ą Derną (JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

8–14 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gudavičius) – 11.15, 13.30, 16.10, 18.30, 21 val.

17.10; 12 d. – 19 val.; 13 d. – 17.10

nis, J. Ohman) – 21.35

Ciklas „Du Michaelio Fassbenderio vaidmenys“

8, 9 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gu-

8 d. – Steve Jobs (JAV) – 21 val.; 10 d. – 16.10;

davičius) – 11.30, 12.30, 13.50, 14.45, 16, 17,

11 d. – 21 val.; 12 d. – 20.30; 14 d. – 18.50

18.30, 19.15, 21.30, 23.45; 10, 13, 14 d. – 11.30,

10 d. – Makbetas (JAV) – 21 val.; 11 d. – 18.40;

12.30, 13.50, 14.45, 16, 17, 18.30, 19.15, 21.30;

13 d. – 18.40; 14 d. – 21.10

11, 12 d. – 10.50, 12.30, 14.45, 16, 17, 18.30,

8 d. – ciklas „Karlsono atostogos – vaikų

19.15, 21.30

mylimiausi“. Krokodilai 2 (Vokietija) – 15.10

8, 11–14 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 10.35,

Ciklas „Karlsono kinas. Prancūziškas sausis“

12.45; 9, 10 d. – 10.35, 12.45, 15 val.

9 d. – Tvenkinio paslaptys (dok. f., Prancū-

8–13 d. – Žvaigždžių karai: galia nubunda

zija) – 14.50

(3D, JAV) – 12.10, 15.10, 18.10; 14 d. – 12.10,

10 d. – Pakeliui į mokyklą (dok. f., Prancū-

15.10

zija) – 14.40

8–14 d. – Mažasis princas (Prancūzija) – 13,

10 d. – Kino klasikos vakarai. Džiaze tik

15.25; Mafija (3D, Rusija) – 21.05 (anglų k.)

merginos (JAV) – 18.30

Monstrų viešbutis 2 (JAV) – 10.20

11 d. – Seansas senjorams. Prie jūros (JAV,

8–12, 14 d. – Prie jūros (JAV, Prancūzija) – 17.50

16.20, 18.50, 21.30; 14 d. – 13.50, 16.20, 21.30

Prancūzija) – 14.50

8–10, 12, 13 d. – Lūžio taškas (Vokietija, Ki-

8, 11–14 d. – Mafija (Rusija) – 15.50; 9, 10 d. – 11.30,

Pasaka

15.50 (anglų k.); 8–14 d. – 13.40 (rusų k.)

8 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 19.30; 9 d. –

8–14 d. – Mafija (3D, Rusija) – 19.10 (rusų

16.15; 10 d. – 17.30; 11 d. – 20.30, 21 val.; 12 d. –

k.); 21.15 (anglų k.)

20.45; 13 d. – 21 val.

Romuva

8–14 d. – Žvaigždžių karai: galia nubunda

8 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gudavi-

8 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.

(3D, JAV) – 14.10, 17.10, 18.10, 21.10

čius) – 22 val.; 10 d. – 15.15; 11 d. – 17.15

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 18 val.; 10 d. –

9, 10 d. – Žvaigždžių karai: galia nubunda

8, 11 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.

15.45; 13 d. – 18.30

(JAV) – 11 val.

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 19.15; 9 d. – 12.30;

8 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 19.30; 14 d. –

8–14 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 11.10,

10 d. – 13.45; 12, 13 d. – 17.15; 14 d. – 19.30

20 val.

13.30, 15.50

8 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 21 val.;

9 d. – Munis: mažasis mėnulio globėjas

8, 11–13 d. – Pati geriausia diena (Rusija) –
13.50, 16.20, 18.50, 21.30; 9, 10 d. – 11.20, 13.50,

nija, JAV) – 20.30
8, 9 d. – Munis: mažasis mėnulio globėjas
(Prancūzija) – 10.50

8, 11–14 d. – Riešutėlių filmas (3D, JAV) –

9, 13 d. – 20.30; 10, 12, 14 d. – 20 val.

(Prancūzija) – 14 val.

Kaubojai ****

14.30, 16.50; 9, 10 d. – 12.15, 14.30, 16.50

8 d. – Bambeklis (Suomija) – 18 val.; 9 d. –

9 d. – Naujausias testamentas (Belgija,

Debiutinis garsaus scenaristo – nuolatinio Jacques’o Audiard’o bendradarbio Thomaso Bidegaino – filmas nukelia į Prancūzijos rytus, kur gyvena
Alenas (François Damien). Šventėje jis nepastebi, kad dingo šešiolikmetė
duktė Kelė. Namie jis randa Kelės raštelį, prašantį jos neieškoti – ji pasirinko naują gyvenimą. Alenas leidžiasi į dukters paieškas. Jis pasiryžęs
žūtbūt rasti dukterį. Net jei tektų paaukoti šeimos ir sūnaus Kido (Finnegan Oldfield) ateitį. Taip pat vaidina Johnas C. Reilly, Agathe Dronne,
Ellora Torchia (Prancūzija, 2015). (Vilnius, Kaunas)

8–13 d. – Lūžio taškas (Vokietija, Kinija,

18.30; 10 d. – 14.15, 17.15; 11, 13 d. – 17.30;

Prancūzija, Liuksemburgas) – 15.45; 12 d. –

JAV) – 14.40, 18.10; 14 d. – 14.40

12 d. – 17 val.

20 val.

8–14 d. – Lūžio taškas (3D, Vokietija, Kinija,

8 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės (Pran-

9, 14 d. – Bambeklis (Suomija) – 18 val.

JAV) – 20.20

cūzija) – 20 val.; 9 d. – 19 val.; 10 d. – 19.15; 11,

10 d. – Mažasis riteris Trenkas (Vokietija) –

8, 10–14 d. – Vidury vandenyno (JAV) –

13 d. – 19.30; 12 d. – 18.45; 14 d. – 17.15

14 val.

21.45; 9 d. – 12, 21.45

8 d. – Naujausias testamentas (Belgija,

9 d. – Kaubojai (Prancūzija) – 20 val.

8–14 d. – Prie jūros (JAV, Prancūzija) – 17.20,

Prancūzija, Liuksemburgas) – 21.45; 9 d. –

10 d. – Marijos žemė (dok. f., Ispanija) – 17.15

20.10

14.30, 20.45; 10, 11 d. – 21.15; 12 d. – 21 val.

12 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-

Naujausias testamentas ****

8, 9, 11–14 d. – Mažasis princas (Prancūzija) –

9 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-

rija, D. Britanija) – 17.30

Kur gyvena Dievas? Briuselyje. Kartu su šeima, kurią terorizuoja. Didžiausias malonumas Dievui yra spoksoti į televizorių, erzinti žmoną ir
prasimanyti dalykus, kurie dar labiau komplikuos žmonių gyvenimą. Tačiau
duktė Ea nebeištveria to ir nusprendžia maištauti. Ji vagia tėvo kompiuterio paslaptis, kad galėtų sukurti visiškai naują pasaulį. Jaco Van Dormaelio
filme vaidina Pili Groyne, Benoit Poelvoorde’as, Catherine Deneuve, Yolande Moreau (Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas, 2015). (Vilnius, Kaunas)

15.15; 10 d. – 12.30, 15.15

rija, D. Britanija) – 14 val.; 12 d. – 17.45; 14 d. – 17.30

13 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) –

8–10, 12, 13 d. – Šnipų tiltas (JAV, Vokietija,

9 d. – View From A Blue Moon (dok. f., JAV) – 18.45

20.30

Indija) – 20.45

9 d. – Mažasis princas (Prancūzija) – 12 val.

Pati geriausia diena ***

Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 10.30, 14,

Kelių policijos darbuotojui Petiai Vasiutinui (Dmitrijus Nagijevas), kuris
jau pusmetį neišgėrė nė lašo, seniai laikas turėti šeimą, bet jis gyvena su
mama – pakelės kavinės savininke. Yra ir sužadėtinė – degalinės kasininkė
Olia (Julija Aleksandrova). Tą dieną, kai Petia nusprendžia pasipiršti Oliai,
jo tarnybinėje mašinoje atsiranda girta popžvaigždė Alina (Olga Seriabkina). Ji nusprendė suvilioti Petią, kad išvengtų nuobaudos. Režisieriaus
Žoros Kryžovnikovo („Karti, karti...) filmo pagrindas – prieš pusantro
šimto metų parašyta rusų dramaturgijos klasiko Aleksandro Ostrovskio
pjesė „Senas draugas geriau už du naujus“, bet kaip ir ankstesniuose, ir
šioje makabriškoje gyvenimo šventėje visi geria, juokiasi, verkia. Taip
pat vaidina Ina Čiurikova, Jelena Jakovleva, Michailas Bojarskis (Rusija,
2015). (Vilnius)
Šnipų tiltas ****

Naujausias Steveno Spielbergo filmas nukels į Šaltojo karo laikus, kai
sovietai virš Uralo numušė amerikiečių žvalgybinį lėktuvą U2 ir nuteisė jo lakūną Francisą Gary Powersą kalėti lageriuose. Advokatą Jamesą B.
Donovaną, 6-ajame dešimtmetyje gynusį sovietų šnipą Rudolfą Abelį, CŽV
paprašė padėti derybose su sovietais ir pasiūlyti iškeisti Abelį į lakūną. Filme
rodoma, kaip advokatas atsiduria Šaltojo karo epicentre Berlyne ir vykdo
sudėtingą užduotį. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Tomas Hanksas, Markas Rylance’as, Amy Ryan, Alanas Alda, Scottas Shepardas (JAV, Indija,
Vokietija, 2015). (Vilnius)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Agnė Narušytė
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė

12 psl.

Forum Cinemas Akropolis
8–14 d. – Tėtukas namie (JAV) – 10.40,
12.50, 15.05, 17.20, 18.20, 20.40; Demonų
miškas (JAV) – 10.50, 13.10, 15.30, 18, 21.50;
17.50, 20.30
11 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 19.10
14 d. – Krydas: gimęs kovoti (JAV) – 20.20
11 d. – Nematomas frontas (rež. V. Sruogi-

9 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) –

KLAIPĖDA

14.15; 10 d. – 12.15; 14 d. – 15.30

Forum Cinemas

9 d. – Mano karalius (Prancūzija) – 16 val.;

8–14 d. – Tėtukas namie (JAV) – 13.20, 15.40,

14 d. – 21 val.

18 val.

9 d. – Pakeliui į mokyklą (Prancūzija) – 13 val.

Demonų miškas (JAV) – 17, 19.15, 21.30

9 d. – Kaubojai (Prancūzija) – 16.45; 13 d. – 21.15

Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 20.15

9 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-

13 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.

zija) – 21 val.

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 18.30

10 d. – Marijos žemė (dok. f., Ispanija) –

14 d. – Krydas. gimęs kovoti (JAV) – 17.30

12.30; 14 d. – 15 val.

11 d. – Nematomas frontas (rež. V. Sruogi-

10 d. – Prie jūros (JAV, Prancūzija) – 15 val.;

nis, J. Ohman) – 21.40

8–12, 14 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež.

13 d. – 18.45; 14 d. – 17.15

8–14 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gu-

nis, J. Ohman) – 21.20
K. Gudavičius) – 11.20, 12.25, 13.40, 14.35,

10 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 12 val.

davičius) – 10.40, 11.45, 13, 14, 15.10, 17.20,

15.50, 16.50, 18.10, 19, 21.10; 13 d. – 12.25,

12 d. – „Kino skonis. Siužetas ir struktūra“ –

18.30, 19.30, 20.45, 21.40

13.40, 14.35, 15.50, 16.50, 18.10, 19, 21.10

19 val.

Žvaigždžių karai: galia nubunda (3D, JAV) –

8–14 d. – Žvaigždžių karai: galia nubunda

14 d. – „Kino skonis. Kino judėjimai“ – 19 val.

12, 15, 18.10; Žvaigždžių karai: galia nu-

(3D, JAV) – 11.10, 14.10, 17.10, 20.10

14 d. – Paslaptingi žvilgsniai (JAV) – 21.15

8–12, 14 d. – Pati geriausia diena (Rusija) –
13.30, 19.10, 21.30; 13 d. – 13.30, 21.30
8, 11, 12, 14 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 10.10,
13.50; 9, 10 d. – 10.10, 11.30, 13.50; 13 d. – 13.50
8–14 d. – Mafija (Rusija) – 16, 21.40 (rusų k.);
19.40 (anglų k.)
8, 10, 12, 13 d. – Lūžio taškas (Vokietija, Kinija, JAV) – 20.20
8–14 d. – Mažasis princas (Prancūzija) – 11 val.
Prie jūros (JAV, Prancūzija) – 16.10
Skalvija
8 d. – Įvykis (dok. f., Nyderlandai, Belgija) –
17 val.; 9 d. – 18.30; 12 d. – 17.10; 13 d. – 20.50;
14 d. – 17 val.

bunda (JAV) – 10.20
Riešutėlių filmas (JAV) – 10.10, 12.25, 14.40,

KAUNAS

16.10

Forum Cinemas

Monstrų viešbutis 2 (JAV) – 10.30

8, 9 d. – Tėtukas namie (JAV) – 11.10, 13.25,

Mažasis princas (Prancūzija) – 12.40

15.40, 18, 21.15, 23.30; 10–14 d. – 11.10, 13.25,

8–12 d. – Prie jūros (JAV, Prancūzija) –

15.40, 18, 21.15
8 d. – Demonų miškas (JAV) – 15, 17.20,
19.30, 21.45, 23.20; 9 d. – 17.20, 19.30, 21.45,
23.20; 10 d. –17.20, 19.30, 21.45; 11–14 d. –
15, 17.20, 19.30, 21.45
8, 9 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) –
10.40, 14.10, 17.40, 20.40, 23 val.; 10–14 d. –

17.30
8–14 d. – Pati geriausia diena (Rusija) – 20.30
9, 11, 13 d. – Mafija (Rusija) – 15.20; (rusų k.)
8, 10, 12, 14 d. – Mafija (3D, Rusija) – 21.10
(anglų k.)
8, 10, 12, 14 d. – Krampus (JAV) – 15.20

10.40, 14.10, 17.40, 20.40

9, 13 d. – Lūžio taškas (3D, Vokietija, Kinija,

13 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.

JAV) – 21.10
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