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Trimakas ir Navakas

Parodos „Aukščiau“ galerijoje „Akademija“, „Ir gėlių parduotuvė
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Truputį ilgiau pagyvenus, kai kas
ima kartotis (o kartojimasis sukuria
kažką unikalaus, tai įvyksta kaip pasipriešinimo dėsniui stebuklas, mus
moko Gilles’is Deleuze’as ir Félixas
Guattari). Kai saulėgrįžos virsmo
laike sutapo Gintauto Trimako ir
Mindaugo Navako parodos, supratau, kad tai jau kartą buvo, nors
ir kitaip. Tarsi patvirtinimą radau
štai tokį Alfonso Andriuškevičiaus
teiginį 1987 m. Alumnato kieme
vykusios parodos (joje dalyvavo
ir Alvydas Lukys) kataloge: „Gintauto Trimako fotografijos kai kuo
panašios į M. Navako skulptūras.
Autorius, daugeliu atveju apsieidamas be žmogaus figūros, „kalbindamas“ itin neįmantrios struktūros
daiktus, taip operuoja plokštumų
ritmu, šviesos slinktim, stambios
ir smulkios formos kontrastu,

kad iš paprastumo gimsta pa- parodoje – ne fotografijos. Paraleslaptis, elementarumas padvelkia lės? Abi parodos susideda iš pačių
neišsemiamumu.“
elementariausių dalykų: kopėčių ir
Matyt, tas tarpmedijinis panašu- pieštukų, granito ir popieriaus, siumas lėmė, kad paskui kurį laiką Tri- vinėjimo ir spalvojimo. Abiejose vėl
makas ir Navakas dalyvavo keliose veikia plokštumos, šviesa, dydžiai ir
parodose kartu, ne tik Lietuvoje, bet skaičiai. Abiejų autoriai elgiasi mįsir užsienyje. Vėliau Navakas vado- lingai, o tai yra neišsemiamumo pavavo Trimako diplominiam darbui. žadas. Belieka parašyti tekstą, kad
Ir štai dabar tarp jųdviejų ir vėl nu- patikrinčiau, ar jis ištesėtas.
sitęsia jungtis, tiesa, tik mano galNavakas
voje: antradienį nuėjau į „Akademijos“ galeriją pažiūrėti Navako
Vos užmetus akį į „Akademijos“
parodos, o šeštadienį – į Aistės Ki- erdves, tampa aišku: vėl „nesavasarauskaitės namų galeriją „Tri- rankiškos“. Nes tik atremtos į galevium“ – Trimako. Navakas ekspo- rijos sienas Navako kopėčios gali išnuoja metalines kopėčias, pailgus laikyti granitą, kurio pailgi luitai čia
granito luitus ir sodrių spalvų gėlė- pakeitė jų metalines pakopas. Gramis išsiuvinėtą juodą liemenę – taigi nitas Navakui nuo seno patinka tuo,
ne skulptūras. Trimakas paka- kad kietas ir „jam suvaldyti reikia
bino 7 popieriaus lakštus, kiekvie- daug pastangų“. Taigi matome kyname – du kruopščiai pieštukais lančias galynėjimosi su medžiaga
nuspalvintų stačiakampių blokai, pastangas, nuo kurių svorio jau
sudaryti iš 60 stačiakampių, lakšte jų –
120, parodoje – 840. Taigi Trimako N u k e lta į 6 p s l .
1 psl.

Muzika

Beveik 400 metų senumo atradimai
„Canto Fiorito“ koncertas Valdovų rūmuose

Jonas Vilimas

teigia koncerto pavadinimas, maestro Tarquinio Merula, prieš keturis šimtus dvidešimt metų gimęs
ir prieš tris šimtus penkiasdešimt
metų miręs šiaurės Italijoje, Kremonoje (tiesa, kai kurie autoriai nurodo, kad jis gimęs Busete). Tiksliau, būtent tiek metų buvo sukakę
besibaigiančiais 2015-aisiais. Kaip
žinia, Kremona yra tvirtai įsirašiusi į pasaulio muzikos istoriją,

metų Vazų dvare praleidęs italų
muzikas – nei Kremona, nei visa
Lombardija ypatingai neišsiskiria. Tarp Italijos miestų svarbiausi
muzikinės kultūros centrai tuo
metu neabejotinai yra Venecija
ir Roma, kiek vėliau prie lyderių prisišlieja ir pietuose įsikūręs Neapolis. Tad tiek Kremona,
tiek Bergamas, tiek Lodis – t.y.
keli Lombardijos miestai, su kuriais

Nuvilniję ir nušurmuliavęs, kaip visada gausus renginių kalėdinis laikotarpis šiemet pateikė ne tik plačią
paletę įvairiems skoniams bei pomėgiams tenkinti skirtų koncertų,
premjerų bei šiaip smagių renginių,
bet ir savotiškų atradimų. Vieną iš
jų pateikė ir bene antrus metus kaip
kalėdinis festivalis rengiamas ciklas
„Kalėdos Valdovų rūmuose“ (nors
šventiniu laikotarpiu koncertai šių
rūmų Renesansinėje menėje pradėti
rengti dar iki oficialaus jų atidarymo),
kurį apskritai būtų galima pagirti už
prasmingų ir gražių tradicijų kūrimą,
taip pat išties vertingos ir, kaip dera,
aristokratiškai skoningos ir gražios
muzikos puoselėjimą ir pateikimą
rūmų lankytojams ir koncertų klausytojams. Neabejotinai žavių akimirkų būta kiekviename iš keturių
ciklo koncertų, pradedant „Aidijos“, „Chordos“ bei solistų kompanijos „Kalėdų giesmėmis“ ir baigiant naujamečiu koncertu „Metų
laikai“ su specialiai jam suburta „Canto Fiorito“, diriguoja Rodrigo Calveyra
V. A b r a m a u s ko n u ot r .
„Cappella temporale“. Tačiau čia
kiek daugiau apsistosime prie nes būtent čia mažiausiai nuo XVI daugiausia ir buvo susijęs Merulos gytrečiojo (gruodžio 29 d.), pava- a. savo veiklą plėtojo legendiniai venimas, tikrai nediktavo anuometinės
dinto „Tarquinio Merula – didysis smuikų meistrai – iš pradžių Amati muzikos kultūros madų ir netraukė
Vazų dvaro muzikos meistras“, jį (bent kelios kartos), o vėliau Anto- ne tik italų, bet ir svetimšalių. Ir vis
parengė ir atliko tarptautinis se- nio Stradivari ir Bartolomeo Giu- dėlto Merula sugebėjo prasimušti
nosios muzikos ansamblis „Canto seppe Guarneri. Vis dėlto apie šio ir susikurti ne tokį prastą muziko
Fiorito“ (dainininkai Ieva Gaida- miesto muzikus žinome nepalygi- vardą, Venecijoje leido savo religinių
mavičiūtė, Renata Dubinskaitė, namai mažiau. Tiesą pasakius, ir ir pasaulietinių kompozicijų natas
Saulė Šerytė, Algirdas Bagdona- pačioje muzikos istorijoje Šiaurės (viename iš leidinių, 1637-ųjų rinkivičius, Nerijus Masevičius, senovi- Italija, tiksliau, Lombardijos regio- nyje „Canzoni overo sonate concerniais instrumentais grojantys mu- nas, savo šlovės valandos susilaukia tate“, jis bene pats pirmas išskiria du
zikantai – fleitininkai Ieva Bublytė, tik XVIII a. pabaigoje ir ypač XIX barokinės sonatos tipus, – sonata da
Rodrigo Calveyra, trombonininkas amžiuje, kai savotišką apogėjų pa- chiesa ir sonata da camera, – gyvaAdrianas France’as, viola da gamba siekia operos menas ir didieji ope- vusius iki pat XVIII a. vidurio), taip
griežiantis Rodney Prada, klaviši- ros teatrai, tarp kurių neabejotinai pat tapo vienu iš penkių toje pačioje
ninkas Davide’as Pozzi), vadovau- vienu svarbiausių tampa Milano „La Venecijoje 1643 m. pastatytos operos
jamas Rodrigo Calveyros.
Scala“. Vis dėlto baroko epochos pra- „La finta savia“ kompozitoriumi.
Pradžioje, matyt, derėtų prisi- džioje – o būtent ankstyvajam baroŠiaip ar taip, 1621 m. sausio paminti, kas gi buvo tas didysis, kaip kui ir priklauso šis apie penketą baigoje jis atsidūrė Žygimanto III

Anonsai

Naujas Lietuvos
valstybinio simfoninio orkestro sezono
pusmetis
Pasibaigus šventiniam renginių
maratonui, Lietuvos valstybinis
simfoninis orkestras kviečia į naują
koncertų sezono pusmetį, vėl džiuginsiantį netikėtomis programomis,
bei garsiais atlikėjais. Šį pusmetį orkestro gerbėjų laukia net 17 įspūdingų koncertų.
Naująjį koncertų sezono pusmetį Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO) pradės jau
sausio pabaigoje iškilmingu kasmetiniu orkestro gimtadienio koncertu, į kurį specialiai iš Didžiosios
Britanijos atvyks mecosopranas

2 psl.

Vazos dvare ir čia darbavosi iki
1626-ųjų pradžios. Kaip atskleidžia
vienas iš jo laiškų, Merula tarnavo
valdovo rūmų ir bažnyčios vargonininku – „organista di chiesa
e di camera“. Tikrai žinoma, kad
tuo metu jis apsistojo Varšuvoje,
o apie tai, ar kurį laiką gyveno ar
bent jau lankėsi ir Vilniuje, tegalime spėlioti. Bet kuriuo atveju, tokia tikimybė egzistuoja. Šis kompozitoriaus ir muzikanto gyvenimo
faktas bei 350-osios jo mirties metinės ir buvo vienas iš pagrindinių
pretekstų ansambliui „Canto fiorito“ parengti ir klausytojams (bei
estetiniam pasiskanavimui) pateikti
koncertinę programą, sudarytą išskirtinai iš jo kūrinių. Iškart reikia
pasakyti, kad kūrinių parinkimas
buvo vykęs, ir palyginti neilga, apie
valandą trukusi programa atspindėjo svarbiausius Merulos kūrybos
aspektus. Girdėjome ir jo motetų,
ir bažnytinių koncertų, ir madrigalų, ir instrumentinių pjesių bei
šokių, vykusiai į programą įpinant
ir (savi)ironišką kompoziciją apie
lotyniškas linksniuotes („Nominativo hic“), kurią galima pavadinti ir
gera atmintine tiek anų, tiek ir šių
dienų lotynų kalbos studentams.
Kita vertus, kiek abejonių kėlė kai
kurių kūrinių grupavimas – į vieną
porą jungti pasaulietinę ir bažnytinę kompoziciją. Nors šiuo atveju
greičiausiai lemiamas pasirinkimo
veiksnys buvo kontrastingumo ir
programos dinamiškumo aspektai.
Kaip paprastai, ansamblio „Canto
Fiorito“ koncertuose jo nariai buvo
drauge ir koncerto vedėjai – apie
autorių kalbėjo vadovas Rodrigo
Calveyra, talkinamas dainininkės
Renatos Dubinskaitės. Kad patys
muzikantai vestų savo koncertus,
Vakaruose yra įprasta, to paprastai
net ir mokoma. Tad tokia praktika
iš esmės sveikintina. Kita vertus,

muzikologui klausytojui šiame pasakojime kiek pritrūko precizikos.
Čia iš tiesų dera atkreipti dėmesį,
kad dauguma šių dienų senosios
muzikos atlikėjų dažniausiai susikoncentruoja į pačią muziką,
kompozicinės technikos ir kūrinio interpretacijos aspektus, nelabai gilindamiesi į platesnį ir gilesnį
istorinį, kultūrinį bei religinį (kas
dažnai yra itin svarbu) kontekstą.
Tuomet ir susipažįstame tik su abstrakčiomis religinėmis kompozicijomis (kaip minėta koncerte), o ne
su konkrečiais moteto ar bažnytinio
koncerto žanrais ir pan. Kita vertus,
pats kūrinių atlikimas, pasižymėjęs
stilingumu ir elegancija, didesnių
abejonių nekėlė. Šių eilučių autoriui
buvo kiek netikėta išvysti prie vokalinės ansamblio grupės prisijungusį
tenorą Algirdą Bagdonavičių, vis
dėlto tenka pripažinti, kad debiutas
buvo vykęs. Na, o bene ryškiausia
vakaro žvaigžde ir dar vienu atradimu įvardinčiau klavišininką (nes
grojo ir klavesinu, ir vargonėliais)
Davide’ą Pozzi. Jis ne tik užtikrintai
ir įtikinamai atliko savo solo kūrinius, tvirtai laikė visą basso continuo grupę, bet ir itin vykusiai bei
virtuoziškai improvizavo, jungdamas į darnią visumą ir suporuotas
kompozicijas, ir patį koncertą. Tam
tikra prasme jis tapo savotišku trečiuoju koncerto vedėju.
Nežinia, ar bent kuris iš tą vakarą atliktų kūrinių prieš tuos beveik 400 metų išties skambėjo ar
galėjo skambėti ir tuomečiuose
Valdovų rūmuose, tačiau jie tikrai
padėjo bent jau įsivaizduoti, kokia
turtinga ir įdomi buvo ano meto
muzikinė kultūra, kokio aukšto
meninio lygio muzika skambėjo
ne tik kur nors Italijoje, bet ir mūsų
kraštuose. Ir tai, matyt, galėtume
laikyti svarbiausiu šio koncerto
atradimu.

gimtadienio koncerte pasirodys ir
Įspūdingas akcentas simfoninės
Kostas Smoriginas – vienas iš dau- muzikos gerbėjams – Baltijos šalių
giausia dainuojančių bosų-baritonų orkestrų festivalis. Trijuose konpasaulyje.
certuose savo meistriškumu žaOrkestro meno vadovas ir vyr. vės Estijos, Latvijos nacionaliniai
dirigentas maestro Gintaras Rin- ir Lietuvos valstybinis simfoniniai
kevičius tikina, jog įspūdingi aukš- orkestrai kartu su įžymiais solistais.
čiausio lygio muzikos atlikėjų pasi- Estijos nacionaliniam simfoniniam
rodymai su orkestro gimtadienio orkestrui diriguos pasaulinę šlovę
koncertu tik prasidės: „Šį pusmetį pelnęs maestro Neeme Järvi, per
savo koncertuose laukiame žvaigž- savo gyvenimą dirigavęs daugiau
džių iš viso pasaulio.“
nei 150 orkestrų visame pasaulyje,
Vasario pabaigoje klausytojus tarp jų ir didžiausiems JAV, Vokiedžiugins į Lietuvą atvykstanti pi- tijos, Didžiosios Britanijos. Latvianistė Katia Skanavi. Pirmąjį kon- jos koncerte pasirodys žymi latvių
certą su orkestru atlikusi vos 12-os, smuikininkė Eva Bindere, konD. M at v e j e vo n u ot r .
Gintaras Rinkevičius
dabar ji jau yra padariusi svaiginan- certavusi su tokiais atlikėjais kaip
čią tarptautinę karjerą. K. Skanavi, pasaulinio garso violončelininkas
Justina Gringytė, šiuo metu dai- Tarptautiniuose operos apdovano- anot muzikos kritikų, – išskirtinai Yo-Yo Ma. Trečiajame koncerte
nuojanti Londono karališkajame jimuose Londono „Savoy“ teatre rafinuota muzikine kalba pasižy- kartu su Lietuvos valstybiniu simoperos teatre. Tai reta proga Lietu- buvo karūnuota prestižiniu Ge- minti, savo gyvu ir jautriu atlikimu foniniu orkestru pasirodys savo
voje išvysti pasaulio koncertų sa- riausios jaunosios solistės apdova- bei turtinga ir ryškia skambesio paN u k e lta į 3 p s l .
lėse laukiamą atlikėją, kuri pernai nojimu. Šalia J. Gringytės orkestro lete garsėjanti atlikėja.
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Muzika

Muzikos erdvės paslaptis

Erdvinio garso festivalis „Sferos / Premjeros 2015“ LMTA Inovacijų centre

Brigita Jurkonytė

„Dauguma mano kūrinių neturi nei
pradžios, nei pabaigos. Jie permanentiniai. Mano kūriniai išties ilgi,
ir, kai jie atliekami tradicinėje erdvėje, pavyzdžiui, filharmonijoje,
visada baiminuosi, kaip reaguos
klausytojai. Kai „pagauna“, jie susikoncentruoja ir tada būna tokie sustingę kaip ropliai terariume. Laikas
ir suvokimas pasikeitęs, jie klauso,
niekas neišeina, nemėto drabužinės
žetonų. Bet kai kūrinys parašytas
neteisingai, kai jame yra kas nors
klaidinga, tada blogai, žmonės išeis
ir trenks durimis“ (Rytis Mažulis,
2011, iš muzikologo Jurgio Paliaukos parengto interviu). Šios kompozitoriaus Ryčio Mažulio mintys
nuolat skatina suvokti, kad autoriaus kūrybos klausymuisi skatinama pasirinkti netradicinę erdvę,
kurioje mikrotoniniai sąskambiai
galėtų tarsi „išsiskleisti“ kaip gėlės
žiedai ir tęstųsi neapčiuopiamame,
begaliniame laike.
Atsižvelgiant į Mažulio muzikos
rituališkumą, meditatyvumą ar net
sukeliamus futuristinius įvaizdžius
buvo nuspręsta antrąjį erdvinio
garso festivalį „Sferos / Premjeros
2015“ (lapkričio 19–21 d.) dedikuoti
būtent šio kūrėjo muzikinei laboratorijai. Kaip taikliai pasakė vienas
iš festivalio organizatorių kompozitorius Ričardas Kabelis, Mažulio
kūrybą dešimtmečiais lydėjusios
mašinizmo ir minimalizmo metaforos tampa per siauros, jo muzikos erdvės suvokimui nebeužtenka
įprastų muzikos kontekstų. Pradedant XXI a. mažuliados studijas,
kompozitoriai Kabelis, Mantautas
Krukauskas, Marius Čivilis, Julius
Aglinskas ir kompozicijos studentas Kristupas Bubnelis stengėsi
At k e lta i š 2 p s l .

meistriškumu ir giliomis kūrinių
interpretacijomis viso pasaulio
publiką stebinantis fortepijono
virtuozas Alexanderis Palei, Lietuvoje besilankantis jau ne pirmą
kartą.
Tarp gausių užsienio muzikos
žvaigždžių šį pusmetį galėsime išgirsti ir geriausių Lietuvos klasikinės muzikos artistų. Jau vasario
pradžioje orkestras kvies išgirsti didingų šiaurietiškų J. Sibelijaus kūrinių, lydimų daugelio tarptautinių
konkursų laureatės Dalios Kuznecovaitės smuiko garsais.
Smuiko ir violončelės šedevrų
klausytis kvies smuiko virtuozas,
LVSO koncertmeisteris ir pirmasis smuikas Zbignievas Levickis
kartu su talentinguoju violončelininku Povilu Jacunsku.
Ne ką mažiau savo klausytojus
stebins ir kiti LVSO artistai. Jie turės

įminti ypatingą šios muzikos erdvės paslaptį.
Mažulio kūrinius „Miegas“ (1988),
„Menzūros“ (1992) ir „Forma yra tuštuma“ (2000) buvo galima išgirsti
visai nauju formatu, koncertuose
sinergizuojant tris XXI a. elektroakustinio garso aspektus: akusmatiką, ambisoniką ir binauraliką.
Ambisoninėmis priemonėmis atkuriamos kompozitoriaus garsinės
struktūros skleidė muzikos spektrą
nuo klausytoją apsupančio garso erdvės skliauto. Nuolat skaitmenines
technologijas tyrinėjantis Krukauskas festivalio buklete (jį profesionaliai parengė jaunoji kompozitorė
Viltė Žakevičiūtė ir muzikologas Linas Paulauskis) pristatė šio projekto
techninę pusę: „Erdvinio garso
sklaidos programinį įrankį AmbiX
šiame festivalyje papildo interneto
transliacijų erdviniai mikrofonai –
Dimension Mic. Tai garso režisieriaus Vyčio Purono sukonstruota
erdvinių mikrofonų sistema, įprastose stereo ausinėse perteikianti erdvinio garso lauko pojūtį.“ Mažulio 3D „galvos“ instaliacijoje įdėti
mikrofonai internetinėje svetainėje
transliuojamus kūrinius perteikė
erdvinės sferos kokybe. Internautams norint atkurti panašius pojūčius, muzikinius opusus buvo
privaloma klausytis su ausinėmis.
LMTA Inovacijų centro komanda
siekė sukurti tokį patį erdvinį skambėjimo rezultatą studijoje ir tarp
žmonių, esančių prie kompiuterių
ekranų. Kiekvieną vakarą kūriniai
buvo atliekami tris kartus, todėl į
„Sferą“ atvykti negalintys klausytojai su erdvinėmis premjeromis galėjo susipažinti jiems patogiu laiku
namuose.
Festivalis buvo pradėtas kompozicija „Menzūros“ fleitai, klarnetui, smuikui, altui, violončelei ir

Festivalio „Sferos / Premjeros 2015“ simbolis

mikrointervaliniam fortepijonui
(pirmoji premjera – „Gaidos“ festivalyje, 1992 m.; atl. Šarūno Nako
„Naujosios muzikos ansamblis“.
Antros versijos – „Canon mensurabilis“ pirmas atlikimas taip pat
įvyko „Gaidoje“, 2000 m.; skambino „Court-Circuit“ ansamblis).
Šiame kūrinyje Mažulis naudojo
spiralės formos garsinę medžiagą,
reguliuojamą menzūriniais (6, 5, 4,
3, 2) retėjimais–tankėjimais. Įdomu,
kad jaunasis kompozitorius Bubnelis,
ruošdamas erdvinę šio opuso premjerą, pasitelkė polifoninį ankstyvojo
Renesanso Stimmtausch principą
primenančius efektus, kurie perspalvino kanono balsus. Kūrinio klausantis „Sferose“ buvo aiškiai juntamos
keliais sluoksniais pasiskirsčiusios
garsų bangos, kurių rezonavimas
pakaitomis sustiprėdavo tai vienoje,
tai kitoje studijos pusėje.
Antrą dieną nuskambėjo „Forma yra
tuštuma“ dvylikai balsų, violončelei ir

ką pasiūlyti net ir džiazo bei bliuzo festivalio koncertuose klausytojai
gerbėjams – baigiantis žiemai lauks galės pajusti vasaros dvasią su kiek
išskirtinis orkestro artistų grupės lengvesnio žanro muzika: svaigio„Green Bridge Band“ pasirodymas mis J. Strausso melodijomis, klasisu geriausiomis visų laikų džiazo, kinio roko baladėmis ir geriausiais
bliuzo ir rokenrolo klasikos melodi- kūriniais iš kino filmų.
jomis. O pavasarį kvies jau tradicija
Nuo sausio 4 d. iki vasario 12 d.
tapęs orkestro artistų koncertas bei Lietuvos valstybinis simfoninis orjaukus, kamerinis smuiko, fagoto ir kestras kviečia bilietus į sezono anfortepijono trio pasirodymas.
trojo pusmečio koncertus įsigyti su
Sezoną LVSO užbaigs tikra do- didžiausiomis nuolaidomis. Akcivana muzikos meno gerbėjams – jos bilietai parduodami Vilniaus
pianistų Petro ir Luko Geniušų kongresų rūmų kasoje ir „Tiketa“
simfoniniu koncertu. Kaskart ste- kasose. Abonementų akcijos dalybina šios muzikų šeimos – tėvo ir viai kviečiami dalyvauti ir loterijoje,
sūnaus – tarptautiniai laimėjimai ir kurioje galima laimėti vertingus
meistriškumas. Vos 25-erių sulaukęs Lietuvos valstybinio simfoninio orL. Geniušas su fortepijono rečitaliais kestro rėmėjų bei partnerių įsteigjau yra apkeliavęs visą pasaulį nuo tus prizus. Per 26 metus orkestras
Prancūzijos iki Japonijos.
ir jo rėmėjai bei partneriai pradžiuVasaros pradžioje orkestras gino daugiau nei 400 abonementų
trumpam persikels į netradicinę akcijos laimėtojų. Daugiau inforkoncertų erdvę – Vilniaus paveikslų macijos: www.lvso.lt.
galerijos kiemelį, kuriame vyks orkestro vasaros festivalis. Trijuose LVSO inf.
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elektronikai (pirmasis atlikimas –
„Jaunos muzikos“ festivalyje, 2006
m., atl. Latvijos radijo choro solistai, vadovas Kaspars Putniņš.
Violončele griežė Arne Deforce).
Bubnelis festivalio buklete rašė:
„Vėduoklę primenanti kompozicija panardina klausytoją į hipnotizuojančio garso kontinuumą.
Jei pasuktume šią vėduoklę aplink
ašį, išryškėtų kūrinio struktūros erdvinis pagrindas (ratas). Tai leidžia
teigti, kad struktūra yra užbaigtas
garso erdvės fragmentas. Garsų
sąrangai turi įtakos kompozitoriui
ne itin būdingas serialumas. Širdies
sutros tekstas kūrinyje skaidomas į
skiemenis, jų savitas sonorinis koloritas primena budistų vienuolių
gerklinį dainavimą ir sukuria stovinčio laiko įspūdį. Kūrinio pavadinime nusakyta tuštumos ir penkių tobulybės junginių sąveika.“ Šį
kartą klausydama šios kompozicijos atsisėdau vidurinėje eilėje, kuo
arčiau viršuje pakabintos kompozitoriaus 3D „galvos“ instaliacijos,
norėdama pajusti vertikaliai ir horizontaliai mane persmelkiančius
garsinius efektus. Vienas labiausiai
įsimintinų potyrių buvo iš studijos
priekio į galą „perskrieję“ vokalistų
balsai, tartum vaivorykštės lanku
nusidriekę man virš galvos. Už savo
nugaros išgirdusi balsų skleidžiamą
šnabždėjimą, susidarantį keičiantis žodžių skiemenims, net sutrikau.
Pamaniau, kad koncerto metu kažkas pradėjo kalbėtis.
Paskutinį vakarą buvo pristatytas
naujas kompozicijos „Miegas“ aštuoniems sopranams ir keturiems
smuikams variantas (premjera
įvyko Vilniaus menininkų rūmų
raudonojoje salėje, 1988 m.; atl.
Daiva Bilevičiūtė, Eglė Karaliūtė,
Snieguolė Mažulienė, Rasa Viskantaitė, Artūras Šilalė ir kt.). Erdvinei premjerai instrumentų partijas
įrašė kiti atlikėjai: Ieva Skorubskaitė
(balsas) ir Diemantė Merkevičiūtė

(smuikas). „Miegas“ parašytas pagal Stanisławo Grochowiako žodžius, į lietuvių kalbą išverstus
Sigito Gedos. Šiai Mažulio kompozicijai 1988 m. buvo skirta „Tylos“
premija. Intriguoja tai, kad kompozitorius partitūroje nerašė jokių
ketvirtatonių, šeštatonių ar kitų
įmantrių mikrointervalų, tačiau
tarp dviejų elementų dažnai naudojamas glissando sukūrė mikrotoninius sąskambius primenančius
sonorinius darinius. Autorius šiuos
glissando sąmoningai atskyrė progresiškai ilgėjančiomis arba trumpėjančiomis pauzėmis. Kalbant
apie tylos intarpus šiame kūrinyje
noriu prisiminti savo pačios asmeninę patirtį LRT „Klasikos“ radijuje,
kai 2014 m. gegužės mėnesį transliuotoje „Muzikinio pastišo“ laidoje
įterpiau ir „Miego“ fragmentą. Tąkart skambėjo niujorkiečio smuikininko Eriko Carlsono inicijuota
interpretacija, kurioje pauzės pasiekė radikaliai ilgas trukmes, kas
padėjo dar geriau išgirsti erdvėje
„ištirpstančius“ garsus. Deja, radijuje tokie tylos tarpai yra negalimi,
tad teko naudoti fragmentą, kuriame girdimi skirtingų sluoksnių
derinimai. Festivalyje išgirdusi dar
vieną naują versiją iškart pagalvojau, kad ją radijuje būtų galima leisti
nuo pirmų iki paskutinių taktų – čia
buvo jaučiamas poreikis sujungti
visą kompoziciją į vieną formą (Mažulis festivaliui pateikė minimaliai
redaguotą kūrinį. „V“ forma buvo
papildyta responsoriumo principu grindžiamu fragmentu, kurio
metu praplėstose pauzėse skambėjo
muzikinės medžiagos atsakymai).
Kita vertus, galima diskutuoti apie
kompozicijos „Miegas“ atlikimą –
koncepcija įtaigiau atskleidžiama
kardinalia statika ar proporcingai
tyla nutraukiamu judėjimu? Profesoriaus mokinė Goda Marija
Gužauskaitė praėjus festivaliui
pabrėžė, kad naujoji versija, kuri
buvo pritaikyta ir studijos erdvei,
bene sėkmingiausiai išpildė pirminę kompozicijos struktūrą. Tačiau neneigiama, kad abi pusės turi
svarius argumentus.
Mažulio kūrybai skirtas festivalis
„Sferos / Premjeros 2015“ susilaukė
didžiulio jaunųjų menininkų dėmesio. Prie renginių organizavimo ir
erdvinių premjerų įgyvendinimo
prisidėjęs jaunasis kompozitorius Bubnelis teigė: „Stengiantis
paruošti Ryčio Mažulio kompozicijų erdvines premjeras jaučiau
didžiulę atsakomybę. Tai muzika,
kurios suvokimui būtinas intelektualus pasiruošimas, atidi analizė.
Norėčiau į tai dar giliau pažvelgti
ir ateityje.“ Tikėkimės, kad ir kitą
erdvinio garso festivalio sezoną išgirsime naujai reprezentuojamus
Mažulio opusus!

3 psl.

Teatras

Negarbingi šunsnukiai

Konstantino Bogomolovo „Muškietininkai. Saga. Pirmoji dalis“ Maskvos dailės teatre

Naujųjų išvakarėse rusų teatro kri- Atu, muškietininkas užsiima tuo, su Bogomolovo literatūrinio stitikai pažėrė įspūdžių iš Maskvos kuo ir kiti paprasti žmonės: valgo, liaus bruožais žiūrovai pažįstami
dailės teatro premjeros: kontrover- miega, kopuliuojasi, bet daro tai taip pat gerai, kaip ir su jo režisūra,
siškasis Konstantinas Bogomolovas „kaip muškietininkas“. Kai jie dar – tai ironija, juodasis humoras, abčia pastatė savo „Muškietininkus“. buvo vaikai, draugus užverbavo surdas ir groteskas, epochų ir stilių
Tinklalapio colta.ru kritikas Anto- dabar jau miręs toks Nikolajus mišinys: „Rusijoje buvo 1597-ieji, o
nas Chitrovas savo recenzijos pava- Fiodorovičius Jermilovas (tai siur- Lenkijoje tada vyko festivalis „Sodinime prisimena Quentino Taran- realistinio ankstyvojo Vladimiro pot-1979“. Tai iš pernykščio „Boriso
tino „Negarbingus šunsnukius“. Tai Sorokino apsakymo „Atminimo Godunovo“, pastatyto „Lenkomo“
nestebina, nes Rusijoje prigijo filmų
(tarp jų ir Tarantino) perkėlimas į teatro sceną, be to, čia iki šiol labai populiarus sovietmečiu kurtas serialas
apie tris muškietininkus, kuriame
vaidino ir teatro žvaigždės. Režisieriui, kurio tėvas – garsus kino kritikas, nuo kino pabėgti būtų tikrai
sunku. Pateikiame recenziją, kurios
autorius teigia, kad Bogomolovo
spektakliai – teatro atsakymas
valstybei, jau nuo šio dešimtmečio
pradžios agresyviai primetančiai rusams naują tapatybę.
Naujųjų „Muškietininkų“ vi- Scena iš spektaklio
M . B e lo c e r kov s k i o n u ot r .
satoje, priklausančioje režisieriui
Konstantinui Bogomolovui, egzis- žodis“ personažas), kartu jis yra ir teatre. „Muškietininkai“ leidžia
tuoja dvi nesutaikomos jėgos – „meilė de Trevilis. Nuo tada praėjo daug pamatyti Bogomolovą dramaturgą
ir mirtis, karalienė ir kardinolas“, o metų: Bogomolovo spektaklio he- visu ūgiu ir tai, žinoma, atskiras ir
kova tarp jų vyksta ne kur nors, bet rojai jau „seniai“ ir patys perduoda visiškai savarankiškas Dailės teatro
2015-ųjų Maskvoje. Nebejauna ka- muškietininkų išmintį „šauktiniui“ – premjeros siužetas.
ralienė Irina Petrovna (Irina Mi- naiviam septyniolikmečiui iš KrasStaiga jo stiliui tampa būdinga
rošničenko) dūsauja dėl kanadiečio nodaro įprasta armėniška pavarde savotiška poezija: ne todėl, kad
popatlikėjo Justino Biberio (Pave- Artanjanas (Jevgenijus Perevalovas personažai kartais prabyla rimuotai,
las Tabakovas), o kardinolas dėdė arba Daniilas Steklovas).
bet dėl to, kad jų kalboje gausu paVitia (Viktoras Veržbickis) nuteiVisą „Muškietininkų“ tekstą re- lyginimų, dažnai išplėstinių, kad ir
kinėja prieš ją karalių dėdę Sašą žisierius parašė repeticijų periodu, analogijos tarp sustingusių mirusių
(Aleksandras Semčevas). Kardi- dramaturgui Bogomolovui tai be- falų ir gyvo falo erekcijos. Ši teksto
nolas turi Miledi (ją vaidina Ma- veik debiutas. Beveik, nes balandį savybė primena gana konkrečią trarina Zudina, o kas ji yra čia, jums Liepojoje jis pastatė savo pjesę diciją: aliuzija ne tokia ryški kaip
bus geriau sužinoti iš spektaklio), „Mano blasteris išsikrovė“, be to, „Muškietininkuose“ dažnos nuorokaralienė – fanatiškai jai atsidavu- dar nuo „Lyro“ laikų Bogomolovo dos į klasikinę rusų prozą ir soviesius muškietininkus Atą, Portą ir inscenizacijos rimtai skiriasi nuo tinę populiariąją kultūrą, bet atsAramį (Igoris Mirkubanovas, An- šaltinio. „Firminis“ Bogomolovo pėjama gana vienprasmiškai – tai,
drejus Burkovskis ir Igoris Verni- triukas ilgai buvo ekrane rodoma be abejo, Shakespeare’as. Tiesa, Bokas). Kas yra Bogomolovo spekta- režisieriaus remarka – savotiškas te- gomolovas Bardui būdingas poetiklio muškietininkai? Jei tikėtume atrinis intertitrų analogas. Atrodo, nes priemones dažniausiai naudoja

Vakaras Sauliui Mykolaičiui
atminti
Sausio 19 d., antradienį, 18.30 Lietuvos nacionalinis dramos teatras
ir geros muzikos ekspertai „Bardai
LT“ organizuoja nemokamą renginį „Nieko nepasakyta...“, skirtą
šio teatro aktoriui, režisieriui ir
bardui Sauliui Mykolaičiui atminti.
2016 m. sausio 15 d. menininkui
būtų suėję 50 metų.
Renginyje „Nieko nepasakyta...“
skambės Sauliaus Mykolaičio kurtos ir jam skirtos dainos, bus skai- Saulius Mykolaitis „Mažojo princo“
toma poezija. Šventiniame vakare spektaklio repeticijoje
LNDT Didžiojoje salėje dalyvaus Macevičiūte, dainų autorius ir atliaktoriai Andrius Bialobžeskis, Ma- kėjas Domantas Razauskas, komporius Jampolskis, Ainis Storpirštis, zitorius Marius Salynas ir Sauliaus
Gediminas Storpirštis, Gabrielė Mykolaičio premijos, teikiamos geMalinauskaitė, poetas Aidas Mar- riausiems jauniesiems dainuojamočėnas, rašytojai Alvydas Šlepikas ir sios poezijos kūrėjams, laureatai:
Rimvydas Stankevičius, S. Mykolai- Gytis Ambrazevičius, Mindaugas
čio dukra Justė Mykolaitytė su Iveta Ancevičius, Artūras Dubaka, Ieva
4 psl.

Ką duoda režisieriui gimtosios
ir, iš dalies, populiariosios kultūros analizė? Pavyzdžiui, jis pastebi
„mūsų žmogaus“ pretenzijas į aristokratiškumą, norą matyti save gražesnį ir kilnesnį, nei yra iš tikrųjų.
Nuvorišų buitis – mėgstama dailininkės Larisos Lomakinos, kuri
dalyvauja visuose režisieriaus projektuose, tema. „Karamazovams“
pirkti „statusą“ pabrėžiantys daiktai, kaip kad krėslas-raganosis už
55 tūkstančius dolerių, o „Muškietininkuose“ Bogomolovo ir Lomakinos tandemui tradicinis teatro
paviljonas apmuštas dirbtine krokodilo oda. Ar ne tos pačios prigimties ir liaudies meilė d’Artanjano bei
jo draugų nuotykiams, o pirmiausia –
sovietiniam televizijos filmui? Neatsitiktinai Bogomolovas užsimena
apie jį baisioje grupinio išprievartavimo scenoje, kai d’Artanjano
draugai „baudžia“ jo neištikimą
žmoną Konstanciją. Nors kriminalinis „teisingumas“ šiems herojams atstoja riterių garbės kodeksą,
būtent šiame epizode jie persirengia
„riterių“ kostiumais – ant kasdienių
drabužių užsimeta mėlynus muškietininkų apsiaustus. Prieš dvejus
metus interviu gazeta.ru, artėjant
„Idealaus vyro“ premjerai, Bogomolovas pasakė: „Mūsų pasaulis
remiasi bandymu suderinti buvimą
serais, perais, lordais ir milordais
ir pirmykštę kriminalinę esmę.“
Tai tik viena iš spektaklio prasmių,
bet būtent ji kažkaip ypač tiksliai
rezonuoja su šiuolaikinės Rusijos,
kurios pagrindiniais herojais kažkuriuo momentu tapo vaidybinių
žaidimų žaidėjai ir istorinių mūšių
rekonstruktoriai, darbotvarke.
Parengė K. R.

Narkutė, grupė „Baltos Varnos“. užmanytas. Jei kas ir pasikeitė – tai 1994 m. iki 2006 m. buvo Lietuvos
Renginio scenografas – Marijus Mažasis princas paseno dešimčia nacionalinio dramos teatro aktoJacovskis.
metų. Man tai buvo vienas sudėtin- rius, sukūrė daug vaidmenų VVMT
Sauliaus Mykolaičio režisuotas giausių vaidmenų, pirmiausia dėl ir LNDT, taip pat Oskaro Koršuspektaklis pagal Antoine’o de Saint- to, kad norėjome padaryti pasaką novo teatre, pats režisavo spektaExupéry knygą „Mažasis princas“ suaugusiems, ir dėl to, kad Mažojo klius. 2000-aisiais Lietuvos nacionaliiki šiol rodomas Lietuvos nacio- princo personažas nėra labai dėkin- niame teatre pastatė Daniilo Charmso
nalinio dramos teatro Didžiojoje gas vaikiškai interpretacijai: reikėjo „Stop mašiną“, 2002 m. – Antono Česalėje. Spektaklio premjera įvyko filosofiją suderinti su veiksmu. Be chovo „Ivanovą“, 2006 m. – Antoine’o
2006 m. sausio 22 d., tų pačių metų to, Saulius turėjo didžiulių lūkesčių. de Saint-Exupéry „Mažąjį princą“.
vasario 18 d. aktorius pasitraukė iš Beprotiškas kokybės reikalavimas
Saulius Mykolaitis taip pat rašė
gyvenimo. „Mažasis princas“ šie- iš savęs ir kitų. Jis buvo absoliutus eiles, buvo dainuojamosios poemet mini savo 10 metų sukaktį, perfekcionistas, o kartu šiltas, ne- zijos atlikėjas, dalyvaudavo bardų
šia proga bus išleista kompaktinė pretenzingas žmogus, turėjęs daug koncertuose, rengdavo ir individualius
plokštelė su spektaklio dainomis draugų.“
pasirodymus. Aktoriui pasitraukus
(kompozitorius – Marius Salynas).
Didžiojoje LNDT fojė bus atida- iš gyvenimo 2006-aisiais, 2007 m.
Plokštelę bus galima įsigyti ir per ryta paroda, skirta Sauliaus Myko- tarptautiniame dainuojamosios pokoncertą „Nieko nepasakyta...“. Ar- laičio ir „Mažojo princo“ jubiliejams. ezijos festivalyje „Tai – aš“ pradėta
timiausias „Mažojo princo“ spekta***
teikti Sauliaus Mykolaičio premija
Saulius Mykolaitis gimė 1966 m. geriausiai pasirodžiusiems atlikėklis LNDT Didžiojoje salėje vyks
sausio 24 d., sekmadienį, 12 val.
sausio 15 d. Ramygaloje, Panevėžio jams. Šiuo metu premija teikiama
Iki šiol Mažąjį princą vaidinan- rajone. 1988–1992 m. studijavo Lie- kas dvejus metus vykstančiame festis aktorius Marius Jampolskis sakė: tuvos valstybinėje konservatorijoje, tivalyje, skirtame S. Mykolaičiui at„Nesijaučia, kad jau dešimt metų po studijų dirbo Vilniaus valstybi- minti, kuris rengiamas Ramygaloje,
praėjo, atrodo, viskas įvyko nese- niame mažajame teatre, 1995–1996 m. Bistrampolio dvare.
niai. Stengiamės ir spektaklį kiek studijavo Lietuvos muzikos akadeįmanoma išlaikyti tokį, koks buvo mijoje, įgijo magistro laipsnį. Nuo LNDT inf.

D. M at v e j e vo n u ot r .

Anonsai

komiškam efektui: juokinga, kai
šekspyriškais žodžiais kalba šiuolaikinės dramos herojus.
„Muškietininkuose“ pristatomas
beveik visas vidutinio šiuolaikinio
Rusijos gyventojo kultūrinis fonas,
tačiau Bogomolovas nesiekia kolektyvinei pasąmonei pritaikyti kokios
nors hierarchijos: Puškinas čia yra
šalia Kirkorovo, Dostojevskio romanai – serialo apie Kūlverstuką
kaimynystėje. Nuorodos į knygas,
filmus, animaciją tekste girdimos
nuolat: kultūra Bogomolovo personažams, kaip ir jo mylimo Tarantino
herojams, yra būdas aprašyti pasaulį.
Tai ne vienintelė abiejų režisierių paralelė: ponas Quentinas kuria autorines žanrinių filmų versijas, Bogomolovas ima siužetą, kuris daugumai jo
tėvynainių žinomas iš 1978 m. ekranizacijos. Labai abejoju, ar Alexandre’o Dumas romanas patrauktų jo
dėmesį, jei nebūtų kultinio filmo su
Michailu Bojarskiu.
Sprendžiant iš „Muškietininkų“,
Bogomolovo dėmesys masinei kultūrai yra antropologinio pobūdžio.
Jo spektakliai iš tikrųjų yra teatro
atsakymas valstybei, nuo pat šio
dešimtmečio pradžios agresyviai
primetančiai Rusijos gyventojams
naują tapatybę. Bogomolovo darbų
reikšmė ne tiek politinė, kiek socialinė: apie tai, kas yra „rusiškumas“ (ar labiau „sovietiškumas“) iš
scenos niekas nekalbėjo dažniau ir
tiksliau už „Idealaus vyro“ ir „Karamazovų“ autorių. „Vaivorykštinė
tribūna“ („Tęczowa trybuna“) – politinių ir kultūrinių nuorodų kupinas satyrinis Monikos Strzępkos
ir Paweło Demirskio spektaklis –
nebūtų man suprantamas, jei ne
lenkų kolegos komentarai, taip ir
Bogomolovo „Muškietininkai“ be
pagalbos iš šalies užsieniečiui suprantami nebus.
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Ką jaučiame teatre

Apie spektaklius, kurie veikia pojūčius
Kristina Steiblytė

Nė vienas teatro apibrėžimas neapsieina be žiūrovų. Ar tai būtų tuščia
erdvė, kurioje kas nors veikia, o kas
nors kitas stebi, ar bendruomeninis ritualas, apeiga – atlikimą visada
lydi ir žiūrėjimas. Skirtingi laikai
žiūrovams teatre suteikia skirtingus
vaidmenis: nuo pasyvaus vujeristiško rodomų pasakojimų stebėtojo
iki aktyvaus dalyvavimo kartais ne
tik iš salės, bet ir scenoje.
Šiuolaikinio teatro esama itin
įvairaus. Tad įvairūs ir žiūrovo vaidmenys jame. Istorinio avangardo
kūrėjai pradėjo plėsti žiūrovo funkcijas, o postmoderniame teatre žiūrovo vaidmuo perkurtas. Tokiame
teatre žiūrovai laikomi čia ir dabar
kuriamos realybės bendraautoriais.
Lietuvoje XX a. antroje pusėje
taip pat pradėjo rastis spektaklių,
atsiveriančių žiūrovui, verčiančių
jį kurti savą spektaklio reikšmę savaip perskaitant ir interpretuojant
gausybę nuorodų. Panašiai teatre
veikė Ezopo kalba, kurios perskaitymas, nors ir numatytas spektaklio
autorių, vis dėlto buvo kūrėjų ir žiūrovų bendradarbiavimo rezultatas.
Amžių sandūroje pradėjo rastis kitokių mėginimų įtraukti žiūrovus
griaunant ketvirtąją sieną, tiesiogiai kreipiantis į publiką, kurias
nors funkcijas patikint auditorijai
ar keliems jos nariams, įtraukiant
į spektaklį žiūrovo jusles bei pojūčius (be įprastinių regos ir klausos).
Tiesioginiu kreipimusi į žiūrovus griaunant ketvirtąją sieną gali
susidaryti įspūdis, kad spektaklis
yra demokratiškas, o kiekvieno
žiūrovo indėlis – toks pats svarbus,
kaip ir kiekvieno kūrėjo. Tačiau

dažniausiai yra priešingai: net ir fikcijos ir realybės ribas panaudotas (skirtingų pasaulio tautų pasakų) pristatytas naujausio K. Žernytės
prašant žiūrovus atlikti kokius nors benzino kvapas, kai kuriems žiūro- realumu, leisti dalyviams pamiršti, darbo „Tense in Sense“ eskizas.
veiksmus, numatomi variantai, kaip vams sukėlęs įtampą, baimę ne tik kad jie yra salėje, teatre. Panašiai Šiame spektaklyje dalyvių pojūir ką reikės daryti konkrečios pu- dėl scenoje pasakojamos fiktyvios veikia ir antrasis K. Žernytės spek- čius norima išnaudoti dar radikablikos reakcijos atveju, tai kartais istorijos baigties, bet ir dėl savo fi- taklis „Akmuo vanduo geluonis“. Šį liau: manipuliuojant jais taip, kad
aprašoma net žiūrovus į veiksmą zinio saugumo ir saugaus santykio kartą, bendradarbiaujant su Klai- būtų išprovokuoti prisiminimai,
įtraukti numačiusioje dramaturgi- su fikcine spektaklio realybe. Tea- pėdos jaunimo teatro aktoriais, kurie ir yra pagrindinė naujausio
joje. Pavyzdžiui, plataus meninio trologė Jurgita Staniškytė teigia, kad imta kalbėti apie lietuvių mitolo- darbo tema. Kol kas ieškoma, o tai,
sindikato „Bad Rabbits“ spekta- taip elgiantis su žiūrovu jo dėmesys giją, o spektaklio dalyviai įtraukti į ką buvo galima pamatyti, atrodė dar
klio „Šiuolaikinis tolerancijos cen- nukreipiamas į tai, kas vyksta dabar, įvairių liaudies papročių ir apeigų ne visai įtikinamai. Labiausiai todėl,
tras“ pirmojoje dalyje žiūrovai gali į įvykį, kurio baigtis nežinoma ir interpretaciją.
kad norėdami būti suprasti ir maniklausti, balsuoti, sukuriama iliuzija, nenulemta dramos teksto. Taip žiūSpektaklio „Akmuo vanduo ge- puliuodami prisiminimais, atlikėjai
kad jų pasirinkimas kažką nulems. rovas kviečiamas bent laikinai su- luonis“ dalyviams suteikta daugiau naudojosi labiausiai atpažįstamoTačiau antroje spektaklio dalyje abejoti fikcijos ir realybės skirtimi, judėjimo ir interpretacijos laisvės, mis patirtimis (pavyzdžiui, vaikyspaaiškėja, kad tai buvo visiškai ne- bet teatrinė iliuzija nesunaikinama. tačiau jie vis tiek valdomi vedžio- tės pliušiniais žaislais ar šaukštu
svarbu: gauname iš anksto paruošSpektakliu „Bitinėlio pasakos še- jant, sodinant-pastatant, duodant pertusino). Taip, priartėjus prie
tas sceneles, beveik visose dalyvauti šiems pojūčiams“ debiutavusi re- liesti įvairius objektus ar ko nors banalumo ribos, galima išprovonereikia arba dalyvavimas iš esmės žisierė Karolina Žernytė žiūrovų paragauti. Kiek kitaip nei „Bitinė- kuoti ir šį tą gražaus. Pradėjus gyvai
pojūčius mėgina išnaudoti bene lio pasakose šešiems pojūčiams“, čia groti vieną „Radiohead“ dainų, danekeičia spektaklio.
Panaši iliuzija, kad iš tikrųjų da- radikaliausiai. Jos sumanytas po- kurta ne tik buvimo šalia pagrin- lyviai (aktorių paskatinti) ir žiūrolyvauji veiksme, sukuriama ir iš- jūčių teatras skirtas pirmiausia dinių veikėjų, bet ir dalyvavimo vai (savarankiškai) ėmė šokti. Kad ir
naudojant žiūrovų pojūčius. Tam akliesiems, tiems, kurių teatro vi- veiksme iliuzija. Tačiau suvokti, kas trumpam, kad ir naudojant ne itin
gali būti pasitelkta ne tik atpažįs- zualumas neveikia. Norint juos iš tikrųjų su tavimi vyksta, sekėsi ne išmoningas priemones, susibūrė
tama, kultūrinį ar emocinį krūvį įtraukti į teatro pasaulį ir pranešti kiekvienam. Kaip ir ne visiems žiū- nelabai matanti, bet labai šokanti
turinti erdvė, garsas, bet ir kvapas, šį tą daugiau nei radijo spektaklis, rovams (iš šono galėjusiems stebėti bendruomenė. Apskritai, kalbant
skonis, lytėjimas, fizinio pavojaus reikia išnaudoti kuo daugiau juslių. teatralizuotą iliuzijos kūrimą) buvo apie K. Žernytės darbus, bendruosukūrimas. Taip žiūrovas skatina- Galvojant apie tai su kurso drau- aiškios ar juo labiau vienodai supran- menė, regis, yra vienas raktinių žomas įsitraukti į spektaklį ne tik pro- gais, aktoriais lėlininkais, sukur- tamos visos transformacijos, skirtingi džių. Po spektaklių su dalyviais ir
tiškai, bet ir fiziškai, nors jo daly- tas pirmasis spektaklis. Dėmesio gyvenimo etapai ir perėjimai į juos. žiūrovais kalbamasi, domimasi jų
vavimas beveik nereikalauja jokių turiniui spektaklyje skirta nedaug,
Net ir atsivėręs skirtingoms in- įspūdžiais, taip dar labiau išplečiant
pastangų.
tačiau įvairiais gamtiniais ir kito- terpretacijoms, spektaklis liko gana teatro patyrimą.
Kaip žiūrovo pojūčiais manipu- kiais objektais, garsais, judančio- uždaras, mat jame nebuvo sąmoŽiūrovo vaidmuo, nors pamažu
liuojančio teatro pavyzdžius ga- mis kėdėmis, šiluma ir šalčiu buvo ningo prasmių pertekliaus ar inter- ir permąstomas, vis dar mažai skilima paminėti Oskaro Koršunovo sukurtas dalyvavimo pasakojamoje tekstualumo. Dalyvių vaidmuo čia riasi nuo tradicinio iliuzinio teair Beno Šarkos darbus. Pastarojo istorijoje įspūdis: tarsi būtum atsi- taip pat iš esmės nepasikeitė: ribota tro, kur siekiama publiką įtraukti į
spektakliuose manipuliuojama pa- dūręs greta veiksmo, patirtum tai, arba dirbtinai apribota rega juos pasakojamą istoriją. Tačiau išnauvojaus situacijomis, o kai kuriuose ką ir veikėjai, nors pats aktyviai da- pavertė pasyviais siūlomų pojūčių dojant įvairius pojūčius galima subūdavo siūloma pasitelkti ne tik lyvauti negali.
priėmėjais. Panašiai, regis, vyko ir kurti įspūdį, kad tikrai dalyvaujama
uoslės, bet ir skonio pojūčius. LaAktyviam dalyvavimui trukdė, Naujosios operos akcijoje praėju- iliuzijoje, ir suteikti žiūrovams gabai panašiai, siūlydami kartu išgerti, žinoma, ne tik tai, kad spektaklio siais metais rodyta opera „Confes- limybę patirti realias emocijas. Žiskoniu žaidė ir Oskaro Koršunovo dalyviai buvo aklieji arba užrišto- sions“, per kurią klausytojams buvo noma, kol baigiasi spektaklis ir visi
aktoriai spektaklyje „Dugne“. O mis akimis, bet ir tai, jog kūrėjai net uždengtos akys ir kurti garsovaiz- gali ramiai sugrįžti į savo gyvenimą
vienas iš pirmųjų stipriai žiūrovų ir nenorėjo jiems suteikti aktyvios džiai (anot pačių kūrėjų) apie sep- be bauginančio benzino kvapo, virš
jusles paveikė šio režisieriaus funkcijos. Pojūčių išnaudojimas čia tynias mirtinas nuodėmes.
galvos praskriejančio dalgio ar nespektaklis „Ugnies veidas“, ku- veikė kaip priemonė bent trumGruodžio pradžioje Energeti- matomo, bet visus pojūčius veikianriame įtraukiant į veiksmą, trinant pam įtikinti pasakojamos fikcijos kos ir technikos muziejuje buvo čio pasakos pasaulio.

In memoriam

Vytautas Nasvytis
(1928–2016)
Palydėjome Anapilin vieną mūsų
moderniosios architektūros lyderių, Inteligentą iš didžiosios raidės,
architektą Vytautą Nasvytį. Jį prisimenant neužtenka išvardyti kartu
su broliu Algimantu sukurtus projektus, reikšmingus visuomeninius pastatus (,,Neringos“ restoranas, Centrinis paštas, dab. Lietuvos
Respublikos seimas, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, ,,Lietuvos“ viešbutis), bet kartu būtina
nušviesti ir laiko situaciją, šių įžymių architektų vaikystę, jų šeimą, tą
aplinką, kurioje formavosi Vytauto
meninė pasaulėjauta, intelektas.
Gali kilti klausimas – kur slypi
asmens prigimties, būdo šaknys?
Manyčiau, kad pirmiausia šeimoje.
Kazimiero ir Elenos Nasvyčių šeimoje augo broliai dvyniai, būsimieji architektai, ir vyresnioji sesuo

N u ot r a u ka i š „ L i e t u vo s ry to “ a rc h y vo

Undinė, vėliau žymi Lietuvos radijo
diktorė. Tėvas Kazimieras studijavo
mediciną Berlyne, Humboldtų universitete, grįžus į Lietuvą paskirtas
dirbti Lietuvos kariuomenėje karo
gydytoju, jam suteiktas pulkininko
laipsnis. Jo broliai buvo jaunosios
Lietuvos valstybės kūrėjai: Steponas –
vienas Lietuvos farmacijos pradininkų (jo duktė Birutė ištekėjo už
LR Prezidento Antano Smetonos
sūnaus Juliaus); Motiejus – žymus
medikas, bakteriologas, kūrė Medicinos draugiją, buvo jos pirmininkas
(jo duktė Danutė Marija Nasvytytė
Nepriklausomoje Lietuvoje garsėjo
kaip choreografė, išraiškos šokio
pradininkė); Antanas – agronomas,
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Belvederio mokyklos direktorius.
Jie ir jų vaikai emigravo į JAV, kur
garsėjo kaip žymūs menininkai,
inžinieriai.
Kazimiero Nasvyčio šeima gyveno pasiturinčiai, tėvai daug dėmesio ir nemažai lėšų skyrė vaikų
auklėjimui, elgesio kultūrai bei etiketui. Prasidėjo Antrasis pasaulinis
karas, Lietuvoje – pirmoji sovietų
okupacija. Pulkininką Kazimierą
Nasvytį areštavo 1941 metais, vos
savaitei likus iki karo pradžios Lietuvoje. Jis buvo nuteistas ir ištremtas į Sibirą. Nasvyčių šeima išardyta –
tėvas tremtyje, motina su vaikais
glaudžiasi pas pažįstamus. Nasvyčių šeimos likimai – tai mūsų inteligentijos pokario istorija.
Pokariu (1946–1952 m.) Nasvyčiai studijavo architektūrą Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademija), jau studijų
metu išryškėjo jų neeiliniai gabumai. Broliai išsiskyrė ne tik geru
mokymusi, bet ir elegantiška išvaizda, buvo vienas į kitą labai panašūs, dėstytojai ir studentai juos

sunkokai atskirdavo. Bestudijuo- pažinti. Jo didelė kūrybinė patirdami jie aktyviai sportavo, buvo tis, erudicija, inteligencija, toleranestafetės bėgimo rungties Lietu- cija – tai asmeninės savybės, kuvos čempionai, žaidė krepšinį (ben- rios žavėjo studentus, jis buvo bene
droje instituto ir Konservatorijos mylimiausias ir gerbiamiausias
krepšinio komandoje, be Nasvyčių, dėstytojas, visada geros nuotaižaidė ir Saulius Sondeckis, centro kos, lengvai bendraujantis. 1979 m.
puolėjas). Nasvyčiams ketverius jam suteiktas profesoriaus vardas.
metus architektūrinį projektavimą Lietuvai atgavus valstybingumą, jis
dėstė jaunas dėstytojas Simonas renkamas VDA Architektūros kaRamunis, stipriai paveikęs besi- tedros vedėju.
formuojantį jo mokinių požiūrį į
Profesorius buvo VDA senato
architektūrą, diegė modernizuo- ir tarybos narys. Jam buvo sutoms lietuvių liaudies architektū- teikti Nusipelniusio meno veiros formoms būdingą saikingumą, kėjo, Liaudies architekto garbės
detalių precizišką išbaigtumą. Dar vardai, 1998 m. Vytautas apdovanostudijuodami ir tik baigę institutą, tas Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Nasvyčiai kartu su savo mokytoju Gedimino IV laipsnio ordinu, už
įgyvendino keletą originalių inter- išskirtinus nuopelnus architektūjerų naudodami stilizuotas liaudies rai – auksiniu ,,Architektūros ritearchitektūros formas.
rio“ ordinu.
Vytautas Nasvytis, kaip gabus
Žymus kūrėjas, architektas, dailistudentas, tik baigęs institutą, ninkas Vytautas Nasvytis baigė savo
1953 m. buvo pakviestas dėstyti. žemės kelionę, bet liko jo sukurti
Likimas lėmė, kad daugiau kaip pastatai, jų interjerai, kurie ilgai žaketuris dešimtmečius teko kartu su vės mus ir ateities kartas.
Vytautu dėstyti projektavimą Architektūros katedroje, dar arčiau jį Algimantas Mačiulis
5 psl.

Dailė

Trimakas ir Navakas
At k e lta i š 1 p s l .

turėtų drebėti ir linkti plonokos
kopėčių kojos, bet suremia savąsias
tempimo jėgas galerijos grindys ir
sienos – atlaiko, jungtinės struktūros vien savo pastangomis neįveiksi.
Taip iš buities daiktų, akmens horizontalių ir įstrižainių sukonstruota
erdvė tampa politiška. Jau iš lauko
pro langą mačiau, kad nesavarankiškumo mentalitetas užvaldė galeriją, nes kaip mulai granitu apkrautos kopėčios ir kabantys luitai
ją subrauko ir perveria kartodami
išskirtinį elementą – granitinius
laiptus su metaliniais turėklais, kuriais visada tenka užlipti į viršutinę
salę. Iš architektūros struktūrinių
gelmių į paviršių iškelta funkcija
tarsi masinė demonstracija ima
skanduoti: „Aukščiau! Aukščiau!
Aukščiau!“
„Aukščiau“ ir yra parodos pavadinimas. Kur aukščiau? Į šlovę
(jei prisiminsime jau užpernykštę
parodą „Šlovė buvo ranka pasiekiama“ Nacionalinėje dailės galerijoje)? Taip. Į meno aukštumas?
Irgi taip. Bet šiuo atveju ne tik į savąsias, ne tik į „drąsios Lietuvos“,
ne tik per dvidešimt penkerius nepriklausomybės metus praeityje,
bet ir ateityje – į būsimąsias dabartinių studentų aukštumas, nes
čia juk – „Akademija“. Bet plakate
sutrumpintas žodis „galerija“ ją paverčia „Gal. Akademija“. Ši žodžiais
apsimestinai netyčia įvesta abejonė
ironizuoja visą Vilniaus dailės akademijos lipimą aukštyn studijų pakopomis į jau minėtas ir neminėtas
aukštumas, siekiant svajonių išsipildymo rodiklių: tarptautiškumo,
absolventų pritaikomumo kapitalistinei darbo rinkai, kūrybiškumo
visur, kur reikia ir nereikia, savarankiškumo priimant lemtingus ir
beprasmius sprendimus – na, viso
to, ką mes kasmet rašome biurokratinėse ataskaitose, misijose ir
savianalizėse.
Šias kolektyvines pastangas pradangina galerijos tūris, likęs tarp
visų kopėčių viršaus ir lubų – Navako objektais išryškinta tuštuma.
Bet ką toje sidabriškai pilkų kopėčių ir įvairiaspalvio granito atliekų
struktūroje veikia ryškiomis, reljefiškai siuvinėtomis rožinėmis, baltomis, geltonomis, raudonomis,
žaliomis ir mėlynomis gėlėmis apklijuota juoda darbo liemenė, pakabinta ant oranžinės pakabos? Kol
kas ji man lieka didžiausia mįslė.
Trimakas
Nuo 2010 m., kai Trimakas VDA
Gotikinėje salėje pristatė Hermano
Pleijo knygos apie viduramžius
„Karminas, purpuras ir mėlis“ vertimą, visi žinojome, kad jis „ieško
spalvos“. Žinojome ir tai, kad jis
renka pieštukus ir juos „išbando“.
Kitaip tariant, nebeburia iš sidabro ir cheminių medžiagų (liūdi
6 psl.

fotografijos gerbėjai), bet mokosi
kažko naujo, įžengia į dailininkų
teritoriją, tačiau, užuot tapęs tauriaisiais aliejumi ar akrilu arba liejęs
akvareles, piešia spalvotais pieštukais – kaip vaikas. Štai ir aptikau dvi
sąvokas, siejančias Trimaką su Navaku: pamokos ir spalvos. Tik ar pavyks Trimakui šitomis primityviomis pieštukų kopėčiomis užlipti į
naujas aukštumas? Truputį neramu.
Su Trimaku susitinkame šeštadienį 9.42 Vilkpėdės žiede. Tolumoje Televizijos bokštą pradangino (!)
sunkokas pilkas debesis, lengvai
sninga. Einame takeliu palei ligoninės tvorą pas Aistę Kisarauskaitę.
Žmonių daugiau nėra – tik mes. Uždarame naujų daugiabučių kieme
irgi tuščia, net baisu garsiai kalbėtis. Trimakas ieško, kur galėsime
visi nusifotografuoti, bet diena per
tamsi – nepavyks. Užvažiuojame
liftu į trečią aukštą. Pas Aistę – sujudimas: dukrelė ruošiasi su močiute
eiti į muzikos pamoką. Jos gėlėtas
sijonėlis primena Navako liemenę
ir kalbina spalvotus stačiakampius
ant sienų iškabintuose lakštuose. Jai
lakstant sukelto vėjo pagauti lakštai
irgi plasteli pamodami daugiabučio
išblėsusiems langų stačiakampiams.
Priėjus arčiau, galima įžiūrėti tvarkingus horizontalius štrichus. „Labai gerai nuspalvinta – be plyšių“, –
pagiria mergaitė Trimaką, ir ji teisi.
Paskui, Aistei verdant kavą, dedant ant elektrinės kaitlentės vieną
kavinuką po kito (nes eina ir eina
nauji žiūrovai), kalbamės su Trimaku apie parodą. Ji dvilypė – sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji buvo
Šv. Stepono gatvėje, architektūros
galerijoje „Nulinis laipsnis“, kur jis
eksponavo 1986 m. nufotografuotą
Valdo Ozarinsko diplominį darbą.
Tai buvo Valdo mirties metinių
paminėjimas. Kaip ir fotografijos,
diplominis buvo nespalvotas, t.y.
apsiribojantis juoda, balta ir pilka
– Ozarinskas vis neįsileisdavo spalvos, sako Trimakas. O paroda pas
Aistę – antroji dalis, kuriai pradėta
ruoštis dar tada, kai Ozarinskas
pasiūlė Trimakui sudalyvauti jo
projekte „Vidurio Europos vyrų
mados“ Palangoje, A. Mončio namuose-muziejuje (kaip žinome,
Valdas tespėjo atidaryti tik savo paties parodą „Filtrai“). Trimakas jau
buvo dailės reikmenų parduotuvėse
prisipirkęs pieštukų. 2014 m. gruodžio 16 d. jis vieną po kito ištraukė
12 ir kiekvienu spalvojo po stačiakampį knygutėje juodu viršeliu –
susidarė blokelis 2 x 6. Kitą dieną
sužinojo, kad mirė Valdas. Tada
jis kasdien ėmė kartoti procedūrą:
traukė pieštukus (jų rinkinį papildydamas iki 88) ir spalvino. Spalvos
gulė greta viena kitos atsitiktine tvarka.
Tai – nuoroda į dailės ir fotografijos
skirtį, nes atsitiktinumas – fotografijos principas, ji tik automatiškai

drabužiais vilkintys prasčiokai
buvo „regimai žeminami“. Dabar
mes jau įpratę spalvas suvokti funkcionaliai, tiesiog kaip daiktų paviršinį sluoksnį. Tačiau besikalbant
Aistės virtuvėje kiekviena spalva
pradėjo vertis aplink mus kaip neapčiuopiama daiktų esmė. Buitinis
žvilgsnis išsiblaivo ir Trimako pastatytuose spalvų daugiabučiuose
apsigyvena Europos kultūros istorija – štai kur užlipome spalvotų
pieštukų kopėčiomis.
Kopėčios
Gintautas Trimakas, „Ir gėlių parduotuvė Varsa“, fragmentas. 2015 m.
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įrašo tikrovėje savaime susiderinusias spalvas, o štai tapytojai – sako
Trimakas – taip „nesumestų spalvų
be tikslo“. Paskui jis kiekviename
dienoraščio lape susidariusį stačiakampių blokelį „išpakavo“ į vieną
liniją ir padidino spalvindamas
stačiakampius ant makulatūrinio
nestandartinio formato popieriaus, kurį pavertė šonu ir ekspoziciją sudarė išlaikydamas savo pamėgtą Fibonacci skaičių seriją: 5, 8,
13 – vienas langelis 5 x 8 cm, horizontaliai kiekviename bloke yra 5
spalvų stačiakampiai, vertikaliai –
12, bet tryliktąjį sudaro baltas rėmas.
Taigi tikrovės atsitiktinumą suvaldo
griežtas skaičiavimas ir mechaninis
kartojimas. Formaliai žiūrint, čia
atpažįstame fotografijos inžinierių
Trimaką: po tris kartus fiksuojantį
13 išėjimų į jūrą, erdvėje orkestruojantį sidabrą, tašką ir skaičių, palubėje kabinantį „Pervertą“.
Trimakas išsitraukia du gelsvus
stačiakampius popierėlius, išeina
į balkoną ir padeda juos ant turėklo. Grįžta. Toliau kalbamės jau
apie pieštukus. Čia įsipina ir Aistės knyga „39 salto mortale“, kur ji
rašo apie minkštašerdžius ir kietašerdžius pieštukus. Jų ieškojimas,
rinkimasis, spalvojimas Trimakui yra būdas „įsileisti spalvą“. Tą
spalvą, kuri patinka. Ir tą, kuri nepatinka, pavyzdžiui, citrininę geltoną. Atsisuku – ji prietemoje mirkčioja iš visų lakštų. Kai atsitiktinai
ištrauktais pieštukais vieną po kito
užštrichuoji du stačiakampius, atrandi, kad dvi juodai atrodančios
spalvos iš tiesų yra tamsi sepija ir
deginta umbra. O kiek pilkų! Jos
būna ir šiltos, ir šaltos, ir sidabrinės.
Yra ir stačiakampių, uždažytų blusturgiuose pirktais sovietiniais cheminiais pieštukais, kuriuos reikia
paseilinti. Tiesa, lygiagrečiai Trimakas ieško spalvos ir cheminėje
fotografijoje – senuosiuose procesuose, kurie vadinami, pavyzdžiui,
van Dyke’o ruda, mėlynoji cianotipija – tai jos pavyzdžiai guli ant
turėklo. Šių procesų ingredientus
Trimakas išvardija vos paklaustas
(vis tiek neprisimenu), o pieštukų

spalvas jam reikia stengtis įsiminti.
Jų pavadinimus jis užsirašo į tą pačią knygutę: „Ar žinai, kad yra Berlyno mėlyna, prūsų mėlyna, Delfto
mėlyna?“ – klausia. Yra ir „tikroji
mėlyna“ – kam ji priklauso? Nežinojau, juo labiau – kuo jos skiriasi.
Nežinojau ir to, kad mėlyna – daugumos europiečių mėgstamiausia
spalva, nes mažiausiai žemiška – visi
turi savą „dangaus mėlyną“. Užsikrečiame spalvų pavadinimų poezija –
traukiame iš pieštukinės po vieną:
„juniper green“ – tai kadagio žalia,
„pink madder lake“ – rožinis raudės
kraplakas (arba ežeras), „light phthalo
blue“ – šviesiai ptalocianininė mėlyna,
„hooker’s green“ – šitą išversti sunkiau, nes gali būti ir kekšės žalia, ir
žvejų laivo, „Sienos geltona“... Aistė
atsineša įrėmintą drobę su vaikišku
piešiniu ir aliejinių dažų tūbelę:
„Čia Sienos geltona“. Išspaudžia iš
jos dažo ant drobės ir šalia padeda
pieštuką: jie skiriasi! „Štai ką mes
žinome apie spalvą – nieko.“
Trimakas nueina į balkoną ir iš
ten atsineša du pamėlynavusius popierėlius su geltonais snaigių taškučiais. Padeda juos ant stalo. Mes kalbamės, o popierėlių mėlyna tamsėja,
snaigių geltona mėlsta. Apie spalvas
žinome, kad tai – šviesos reiškinys,
galima tiksliai išmatuoti tos spektro dalies, kurią daiktas atspindi,
bangų ilgį. Viskas atrodo paprasta,
kai kalbame apie baltą ir juodą – fotografijos ir Ozarinsko kūrinių spalvas. Neatsitiktinai tai yra brėžinių,
schemų, techninio ir mokslinio rašymo spalvos, kuriomis galima perteikti žinias, kad būtų kuo mažiau
variacijų. Bet tai – tik žinojimas, kuris
susvyruoja keičiantis apšvietimui.
Kai įsižiūri, paaiškėja, kad spalva visada – atsitiktinis asmeninis įspūdis,
daugiau jausmas nei žinojimas. Be
to, Sienos geltona ir Neapolio geltona ne tiktai skiriasi – jos skleidžia
tų vietų atmosferą, nešasi per amžius kitusias kultūrines reikšmes:
tai jos buvo Šėtono gundymai, tai
Dievo ženklai, viduramžiais reiškė
„prabangą“, nes iš retų gyvių gaminamų spalvų galėjo įsigyti nedaugelis – anot Pleijo, bespalviais

Trimakas paėmė tuos du tamsiai
pamėlynavusius lapelius su blyškesniais snaigių taškeliais ir įsidėjo į
portfelį – nešis ryškinti. O aš prisiminiau Navako parodoje kabančią liemenę. Kokių spalvų jos gėlės
iš tikrųjų? Tamsiai skaisti raudona
ar blyškus pelargonijų kraplakas?
Balta ar dramblio kaulas? Helio
mėlynai rausva ar kobalto mėlynai
žalia? Rožinis raudės kraplakas ar
šviesus fuksinas? Tamsi sepija ar šaltai pilka? O juk lyginu su pieštukais
ne pačią liemenę, bet jos fotografiją
ekrane... Tiesa, dabar ir apie granito,
ir apie kopėčių spalvas galėčiau kai
ką pasakyti – ką nors nujaučiamo
ir netikro. Įsižiūrėjus į spalvas, kietos struktūros ima jaudinti(s), sunkiasvores žinias pradeda tirpdyti
neaiškūs pojūčiai, viršuje plytinti
tuštuma tampa šiltai pilka. O gal
„fell mist“ – kalnų, gaurų, nukirstų
medžių, kankinimų migla? Taigi
liemenė į Navako perkonstruotą
„Gal. Akademiją“ prileidžia spalvotų
Šėtono-gundymų-Dievo-žaidimų.
Apie visa tai mąstydama grįžau namo, iš lentynos išsitraukiau
pirmą pasitaikiusią knygą (Roberto
J. J. Wargo parašytą Nishidos Kitarō
filosofijos studiją „Niekio logika“) ir
joje atsitiktinai atsiverčiau 76 puslapį. Jame radau štai šią Ludwigo
Wittgensteino citatą: „Mano teiginiai tarnauja kaip išaiškinimai tokiu būdu: tas, kuris mane supras,
galiausiai atpažins juos kaip nesąmones, kai jais jau – kaip laiptais –
užlips anapus jų. (Kitaip tariant, užlipęs kopėčiomis, turi jas išmesti.)“
Štai ir atsakymas, kas dar sieja Trimaką su Navaku: jie abu kaskart išmeta savąsias išmoktų dalykų kopėčias – kaip nesąmones. Tą patį siūlo
daryti ir mums: ir su jų pačių pamokymais, ir su kruopščiai šiame straipsnyje konstruotais teiginių laiptais. Su
sąlyga, kad pavyko užlipti anapus.
Paroda „Aukščiau“ veikia iki sausio 16 d.
Galerija „Akademija“ (Pilies g. 44, Vilnius)
Dirba pirmadieniais–šeštadieniais 12–18 val.
Paroda „Ir gėlių parduotuvė Varsa“ veikia iki sausio 31 d.
Aistės Kisarauskaitės namų galerija „Trivium“
(Vilkpėdės g. 7–105, Vilnius). Aplankyti galima iš anksto susitarus tel. +370 693 58318
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Dailė

Meninė praktika kaip reprezentacijos
panaikinimas
Eglės Rakauskaitės paroda galerijoje „POST“ Kaune

Nauja Eglės Rakauskaitės paroda
galerijoje „POST“ Kaune sudaryta
iš dviejų dalių. Tai videofilmas,
kuriame autorė nufilmavo Kauno
marių peizažą, ir kvapų testavimas.
Paroda pateikiama be pavadinimo,
tad kiekvienas žiūrovas turi pats atrasti savo santykį su šiais kūriniais
ir yra skatinamas įsitraukti į patį
kūrybinį procesą. Kvapus autorė
eksponuoja indeliuose, jie padėti
ant savotiškų kolonų ir iš viršaus
apšviesti skirtingomis šviesomis.
Norint pajusti eksponuojamus kvapus, tuos indelius reikia atidaryti
ir pasilenkti prie jų. Pasilenkus ne
tik pajuntamas kvapas, bet ir pamatomas savojo veido atvaizdas. Kolonos pasirodo esančios tarsi šuliniai, kurių dugne per raibuliuojantį
skystį matome atsispindintį veidą.
Eglė Rakauskaitė kvapus pateikia
kaip reprezentaciją naikinančią
terpę. Kvapai nėra tarpininkai. Jie
tiesiogiai paliečia kiekvieną ir atveria asmeninių išgyvenimų ir asociacijų lauką. Kvapai yra laikomi
netinkama meninio vaizdavimo
priemone dėl savo subjektyvumo.
Jie naikina distanciją tarp subjekto
ir objekto. Jie nepalieka abejingų,
nes vieniems patinka, o kitiems
kelia šleikštulį. Kvapai tiesiogiai
mus įtraukia, bet patys lieka nematomi. Jie egzistuoja kaip vos
jaučiama atmosfera arba kaip viską
persmelkiantis dvokas. Kvapai tarsi
kvėpavimas ir įkvėpimas, be kurio gyvenimas būtų neįmanomas.

Parodos

Joną Švažą prisimenant
Minint 90-ąsias tapytojo Jono
Švažo (1925–1976) gimimo metines, Klaipėdos Baroti galerijoje
veikė paroda, kurioje eksponuota
penkiolika skirtingiems Švažo kūrybos periodams atstovaujančių
drobių. Ekspozicijos vaizdą gerokai praturtino jubiliejaus proga išleistas Jono Švažo kūrybos albumas,
lydimas kūrybos raidą apibūdinančio Ramutės Rachlevičiūtės teksto,
papildyto išsamiu G. Miknienės
sudarytu bibliografijos sąrašu, liudijančiu Lietuvos bei užsienio menotyros dėmesį dailininko kūrybai
(Juozas Saulius, Marija Švažai, Jonas
Švažas: albumas, Klaipėda: S. Jokužio
leidykla-spaustuvė, 2015).
Jonas Švažas ėmė kurti XX a. 6-ojo
dešimtmečio antroje pusėje, kada
beveik visame Lietuvos meninės
kultūros plote pradėjo ryškėti pirmieji modernizavimosi ženklai, atitrūkstantys nuo natūralistinio bei
pažodiško socialiai sureikšmintos

Praradę uoslę žmonės praranda ir Šioje ekspozicijoje kvapai vaidina
skonį. Kvapai yra gamtos dovana, netarpininkaujančio tarpininko
tačiau kultūra ją transformuoja ir vaidmenį. Jie naikina turinio ir
ištobulina. Natūralūs kvapai įgyja medijos perskyrą. Panašiai ir vinaują gyvenimą ir tai, kas papras- deofilme susiduriame su peizažo
tai mums atgrasu ir pasišlykštėtina vaizdu, kuriame pats vaizduotojas
(pavyzdžiui, puvėsių, pelėsių ar rū- tampa vaizduojamu objektu, o vaizgėsių kvapas), kultūriškai kultivuo- duojamas objektas (gamta) tampa
jant tampa neatsiejama žmogiško stebinčiu subjektu.
pasimėgavimo dalimi. Kvapai geneŠiuolaikinėse kultūros ir ekoloruoja individualias asociacijas, ku- gijos teorijose nėra aiškaus atsarios leidžia pažvelgti į savo sielos kymo, kas yra gamta. Apie gamtą
šulinį. Kiekvienas įkvėpdamas šiuos paprastai mąstoma pasitelkiant
kvapus tampa tiesioginiu vyksmo įvairias mokslines teorijas, kurios Eglė Rakauskaitė, be pavadinimo. 2015 m.
dalyviu ir žvelgia į raibuliuojantį gamtą redukuoja į fizinį medžiasavo atspindį, kuris kviečia iš naujo giškumą ir daiktiškumą. Gamta
Meninėse praktikose kultivuoatrasti save.
siejama su tokia fizinių daiktų sri- jama estetinė patirtis siekia ne
Eglės Rakauskaitės videofilmas timi, kurioje nėra nieko gyvo. Tada sukurti naujas reprezentacijas ar
taip pat nėra vien žavaus žiemos gamtinis pasaulis ir žmogiškas pa- išaukštinti kūrėjo asmenybę, bet
peizažo kontempliavimas. Tai me- saulis yra du visiškai skirtingi tikro- parodyti tiesioginio dalyvavimo
ditatyvia nuotaika pasižymintis vės tipai. Žmogus apie gamtą gali pasaulyje galimybę. Tiesioginis dakūrinys, kuris atskleidžia meninio susikurti įvairias reprezentacijas, lyvavimas juslinėse patirtyse naivaizdinio dvilypumą. Filmas prasi- bet jis pats niekada nebegali būti kina žmogaus ir gamtos dualizmą.
deda menininkės, tapančios gamtos gamtos dalimi. Gamta tampa tarsi Jei žmogų siesime su kultūra, pamapeizažą, vaizdu. Tačiau riba tarp tikro žmogaus priešingybe, kurią galima tysime, kad žmogaus kūnas yra pair virtualaus-meninio pasaulio labai užkariauti ir pavergti siekiant kuo radoksalus gamtos ir kultūros juntrapi. Menininkė yra šio kūrinio vi- didesnės naudos. Sumedžiaginta ginys. Tai ne šiaip fizinė medžiaga
duje ir išorėje. Ji tarsi kviečia įeiti į gamta tampa erdve žmogiškiems ar biologinis organizmas, bet kulmeno vaizdinį taip, kad kiekvienas eksperimentams, kuriuose gamti- tūros ir žmonių santykių išraiška.
žiūrovas taptų jo dalimi. Ji ir pati iš niai procesai tampa įrankiu žmo- Pats žmogiškas kūnas yra kultūros
kuriančiosios peizažą tampa to pei- gaus poreikiams tenkinti. Toks ir gamtos susitikimo vieta. Kūnas
zažo dalimi. Kita vertus, kontem- gamtos supratimas, viena vertus, su savo gamtinėmis savybėmis ir
pliuodamas gamtos grožį žiūrovas panaikina žmogaus ryšį su gyvąja formomis dalyvauja kultūriniuose
turi pajausti gamtą kaip subjektą, gamta, o kita vertus, patį žmogų bei tarpžmogiškuose santykiuose.
Dažnai meniniai objektai yra sukuris stebi patį žiūrovą (šiuo atveju paverčia manipuliuojamos matejis tampa objektu). Kiekvienas ma- rijos dalimi. Kaip galime suprasti prantami kaip subjektyvios objektantis tampa matomas. Ledu nusiri- gamtą, jei atsisakysime radikalios tyvaus pasaulio reprezentacijos.
denantis rutulys tampa iš ledo pro- gamtos ir žmogaus tikrovės per- Menininkai tarsi daugina pasauperšos pasirodančios akies vyzdžiu. skyros? Kaip menuose kultivuo- lio atvaizdų kopijas. Menininkų
Apmąstydamas šiuos kūrinius jama estetinė patirtis gali padėti kuriamos reprezentacijos, kaip ir
pastebėjau, kad apie kvapus kal- susigrąžinti prarastą tiesioginį įvairios kitos medijos, įsiterpia tarp
bėti daug sunkiau nei apie vaizdus. gamtos pajautimą?
žmogaus ir gamtos. Tačiau ar pats
ir organizatoriaus“. Dėl pastarojo
atsinaujinanti Lietuvos tapyba įgijo
plačios sklaidos galimybę. 1965 m.
Maskvoje suorganizuota Pabaltijo
šalių tapybos paroda Švažui inicijuojat virto Vilniaus tapybos trienalių, sujungusių Lietuvą, Latviją ir
Estiją, tradicijos ištakomis. Šio sąjūdžio bendražygių meninės raiškos
kontekste Švažo kūryba atsiskleidė
kaip unikalus reiškinys, prabilęs ne
tik ritminiais subendrintų formų ir
grynos spalvos kompoziciniais deriJonas Švažas, „Medžiai Ronžėje“. 1969 m. niais, bet ir naujomis temomis. Lietuvos tapybos akiratyje nuolat buvotikrovės vaizdavimo ir vedantys jęs gamtos peizažas Švažo tapyboje
metaforos, formos ekspresijos link. praturtėjo urbanistiniais, pramoVincas Kisarauskas, prisimindamas niniais motyvais, pasipildydamas
anuos laikus, koloristinį sąjūdį, ku- kranų, transformatorių, tiltų, gariame dalyvavo Silvestras Džiaukš- myklų bokštų, lokatorių, statybvietas, Jonas Čeponis, Leonas Surgailis, čių vaizdais. Ryškus tokių motyvų
Jonas Švažas bei kiti menininkai, pa- siluetas, o neretai ir juodas, sodrus
vadino juos savotišku batalijų laiku, jų kontūras, veikiantis kaip švytintį
ir Švažas šioje meno laisvėjimo, o kolorito gaivalą organizuojanti jėga,
kartu ir ideologinio lygmens kovoje paveiksluose reprezentuoja emocijos ir racionalumo jungtį, suteisuvaidino ypatingą vaidmenį.
Pasak Ramutės Rachlevičiūtės, kiančią jiems ypatingo dramatizmo,
„Jonas Švažas turėjo mažiausiai netgi poetikos, pasruvusios po visą
tris talentus – tapytojo, pedagogo Švažo kūrybinį palikimą.
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M M C n u o s av y b ė

Dalius Jonkus

A u to r ė s n u ot r .

meninių vaizdinių kaip tarpininkų
pobūdis nėra iliuzinis? Šiuolaikinės
vaizdavimo priemonės leidžia panaikinti tarpininkaujantį meninių
vaizdinių pobūdį ir reprezentaciją
transformuoja į prezentaciją –
tiesioginį pasinėrimą į juslinę realybę. Kultūrą ir gamtą skiria trapi
riba. Buvimas kultūroje – tai tarsi
vaikščiojimas plonyčiu ledu, kuris
kiekvieną akimirką gali neatlaikyti
žmogaus svorio ir prasiverdamas jį
praryti. Reprezentacijos transformavimas į tiesioginį dalyvavimą atveria gamtinių stichijų žaismą, kai
vėjas, saulė ir vanduo formuoja išraiškingą peizažo esamybę. Kita
vertus, šis „natūralaus“ gamtovaizdžio grožis yra ambivalentiškas. Jis
slepia žmogaus pastatytos užtvankos ant didžiosios Lietuvos upės
padarinius – užtvindytus kaimus
ir pievas.
Paroda veikė iki sausio 9 d.
„POST“ galerija (Kaunas, Laisvės al. 51a,
4 aukštas)

Švažo palikimą sudaro beveik še- bylojo apie vidinį savo paties regišetas šimtų drobių, apie puspenkto mos aplinkos jausmą, paskutiniais
šimto monochrominių piešinių ir kūrybos metais įgavusį ypatingą užpastelių. Ritminės dekoratyvių mojį, staigumą, išreikštą iš pažiūpaveikslo plokštumų struktūros ros netvarkingomis tapybinėmis
anaiptol ne visada formuoja sta- dėmėmis, trūkia linija ir šiurkštoka
bilių konstrukcijų įspūdį, neretu potėpio tekstūra. Todėl į Švažo kūatveju jos tėra nuoroda į dinaminę rybą galima žiūrėti kaip į labai asšių struktūrų galią ar gyvybingą menišką vaizdinį dailininko tikropotencialumą. Negili kūrinių er- vės suvokimo dienoraštį, o kartu ji
dvė, nedetalizuoti, lakoniški pavi- atspindi ir bendrą meno situaciją,
dalai, lemiantys tiesioginę vaizdo kurią Justinas Marcinkevičius, kalpagavą, drauge formuoja dekora- bėdamas dailininko 70-ųjų gimimo
tyvų paveikslo charakterį, atveriantį metinių proga surengtoje parodoje,
talpesnę interpretavimo galimybę ir pavadino kultūros renesansu. „Tai iš
metaforines vaizdų reikšmes. Visa tikrųjų buvo lietuvių kultūros renetai rodo, jog kūrinių tema Švažo kū- sansas, ir mūsų kultūrologai turėtų
ryboje iš tikrųjų neturėjo lemiamos jį apmąstyti be pigaus politikavimo
reikšmės, nes tokia pačia plastine meno ir kultūros temomis. Jonas
kalba, išreiškiančia objektų įtaigą, Švažas buvo tada dailės gyvenimo
dailininkas kalbėjo ne tik apie in- centre (...), svarbiausia – kaip kūdustrines struktūras, bet ir apie itin rėjas, palikęs nepaneigiamus, nejo mėgtus medžius, Vilniaus kie- ištrinamus pėdsakus mūsų atminmus, namus ir skersgatvius, apie tyje, mūsų meniniame patyrime ir
kalnus, jūrą ir net apie dangaus išgyvenime.“
peizažą.
Naudodamas atpažįstamus aplin- Dalia Karatajienė
kos motyvus, iš tikrųjų Švažas
7 psl.

Kinas

Šeimos kaleidoskopas

Artėja „Žiemos ekranai“
Sausio 21 d. prasideda Prancūzų
kultūros instituto rengiamas festivalis „Žiemos ekranai“. Jis vyks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Anykščiuose, Marijampolėje, Šiauliuose,
Panevėžyje ir Palangoje.
Šįkart festivalio programos sudarytojai atrinko filmus apie šeimą.
„Žiemos ekranus“ atidarys Olivier
Jahano filmas „Smėlio pilys“ („Les
Chateaux du sable“, 2015). Tai pasakojimas apie trisdešimtmetę fotografę Eleonorą, kuri nusprendė
parduoti tėvo namą. Į Bretanę jį
vyksta su senu draugu Samueliu,
su kuriuo jie išsiskyrė prieš kelerius metus. Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Emma de Caunes
ir Yannicas Renier.
Laurent’o Larivière’o socialinė
drama „Aš esu karys“ („Je suis une
soldat“, 2015) šiemet buvo rodyta
Kanų „Ypatingo žvilgsnio“ programoje. Jo herojė trisdešimtmetė Sandrina (Louise Bourgoin) priversta
grįžti į motinos namus. Ji pradeda
dirbti dėdės šunų veislyne. Greit paaiškėja, kad čia užsiimama iš Rytų
šalių atvežtų šunų kontrabanda.
Stéphane’o Brizé filmo „Kelios
pavasario valandos“ („Quelques
heures de printemps“, 2012) herojus penkiasdešimtmetis Alanas
priverstas grįžti pas sunkiai sergančią mamą. Filme vaidina Vincent’as Lindonas, Helene Vincent,
Emmanuelle Seigner. Dar vieną –
2009 m. sukurtą Brizé filmą „Panelė
Šambon“ („Mademoiselel Chambon“, 2009) bus galima pamatyti

„Žiemos ekranų“ retrospektyvoje,
šiemet skirtoje ekranizacijoms.
Filmas sukurtas pagal Erico Holderio romaną, pasakojantį apie
padoraus vyriškio ir šeimos tėvo
meilę sūnaus mokytojai. Pagrindinį vaidmenį filme taip pat sukūrė
Lindonas, jo partnerė – Sandrine
Kiberlain.
Cédrico Khanas filme „Laukinis gyvenimas“ („Vie sauvage“,
2014) rodo vyrą, kuris nusprendė
neatiduoti savo sūnų jų motinai.
Vienuolika metų jie slapstysis toli
nuo civilizacijos, nes vaikų tėvas
Filipas atsisako vartotojiško gyvenimo būdo. Dar vienas tėvas tapo
Ados Loueilh filmo „Sudie, Afrika“
(„Papa Lumiere“, 2015) personažu.
Žakas (Niels Arestrup) ilgus metus praleido Afrikoje, o jo keturiolikmetė duktė įprato gyventi tik su
motina ir nežino, ką galvoti apie
nerangų, žilą tėvą. Atsidūrę pabėgėlių centre, jie mokosi pažinti vienas kitą. Panašiai problemai skirtas Nassimo Amaouche’o filmas
„Apačiai“ („Des Apaches“, 2015).
Per mamos laidotuves filmo herojus Samiras (jį vaidina pats režisierius) susitinka su nematytu tėvu. Šis
jį įtraukia į šeimos reikalą, susijusį
su Paryžiuje gyvenančiais išeiviais
iš Alžyro. Nauja patirtis sujauks Samiro gyvenimą.
Zoltano Mayero filmo „Kelionė
į Kiniją“ („Voyage en Chine“, 2015)
herojė Liliana (Yolande Moreau) išsirengia į kelionę parsivežti žuvusio
sūnaus palaikų. Gedulo paženklinta

kelionė Lilianai tampa iniciacija į
tolimą kultūrą. Atsisveikinimo
su artimu žmogumi temą plėtoja
Pascale Pouzadoux „Paskutinė pamoka“ („La Derniere leçon“, 2015),
kurioje suvaidino Sandrine Bonnaire ir Marthe Villalonga. 92 metų
Madlena nusprendžia pasirinkti savo
mirties datą. Ji apie tai praneša vaikams, o šiuos žinia pribloškia. Filmas
sukurtas pagal Noelle Châtelet autobiografinę knygą. „Liūdesio klubo“
(„Tristesse club“, 2014) režisieriui
Vincent’ui Mariette’ui patinka Weso
Andersono filmai, jis įsitikinęs, kad
apie gedulą galima kalbėti lengvai.
Filmo pavadinimą, kuris režisieriui
primena kokteilį, jis „pasiskolino“
iš Michelio Houellebecqo dainos.
Jeano-Pierre’o Améris filme „Kaip
aš išsinuomojau šeimą“ („Un famille á louer“, 2015) turtingas vyras nusprendžia padėti energingai
dviejų vaikų motinai, kuriai iškilo iškeldinimo grėsmė. Debiutinio Blandine Lenoir filmo „Zuzu“
(„Zouzou“, 2014) veikėjoms – šešiasdešimtmetei Solanž, trims jos
dukterims ir anūkei Zuzu – kaimo
sodyba taps vieta naujai pasižiūrėti
į savo gyvenimą. Juolab kad Solanž
pagaliau sutiko savo gyvenimo
vyrą. Režisierei tai ir proga pasižiūrėti, kaip tėvai ir vaikai kalbasi
apie seksualumą. Anne Villacèque
filmo „Savaitgaliai“ („Week-ends“,
2014) herojai draugauja nuo senų
laikų. Savaitgalius dvi poros leidžia
kaimo name. Filmas sudomins aktorių Karin Viard, Noémie Lvovsky,

Nauji filmai

Neįvykęs pokalbis
Dokumentinio filmo „Aš už tave
pakalbėsiu“ (Lietuva, Italija, 2015)
režisieriai Maxie Dejoie ir Virginija
Vareikytė neslepia norėję, kad apie
sovietų valdžios persekiojimą Lietuvoje kalbėtų žmonės, kalėję KGB
kalėjime Vilniaus centre, savo kailiu patyrę sekimą ar provokacijas.
Filmo kūrėjai atsisakė istorikų,
ekspertų komentarų ir pasitikėjo
tik filmo personažais bei archyviniais kadrais.
Iš pirmo žvilgsnio „Aš už tave
pakalbėsiu“ nepretenduoja į isto- „Aš už tave pakalbėsiu“
rinį apibendrinimą, nes kūrėjams
svarbu perteikti herojų išgyveni- primenantis ekskursijos po KGB materija. Algirdas Statkevičius sunmus, prisiminimus, trumpai ta- muziejų, kuri taip pat rodoma filme, kiai serga, tad įsakmūs jo žmonos
riant, išgirsti tiesą iš pirmų lūpų. įspūdžius. „Aš už tave pakalbėsiu“ Onos bandymai priversti vyrą priTai pabrėžia ir subjektyvi opera- autoriai ėmėsi užduoties, kuri, ma- siminti tai, apie ką žino ji pati, filme
toriaus Federico Torresso, kuriam tyt, peraugo jų sugebėjimus ir ži- kartais taip pat nuskamba kaip kantalkino Eitvydas Doškus, kamera. Ji nias. Jie pasiryžo kalbėti už žmones, kinimas. Vyras ir prisimena fizinę
somnabuliškai klaidžioja po dabar kurių patirties nesugeba suprasti.
kančią – šaltį, tamsą, iš šalia stovėGenocido muziejumi tapusio KGB
Pasitikėti savo herojais – svarbu jusios Konservatorijos sklindančius
kalėjimo koridorius, Vilniaus gatves ir kilnu, bet juk visi prisimena rusų muzikos garsus.
ir miegamuosius rajonus. Kadre iš- patarlę „Meluoja kaip liudininkas“.
Vytautas Skuodis savo posūkį į
kart atsiranda slogi atmosfera, ku- „Aš už tave pakalbėsiu“ herojų pri- pogrindinę veiklą aiškina vidurio
rią filmo autoriai nori išsaugoti siminimuose – paskutiniai sovietų amžiaus krize ir, matyt, visus auvisą filmą. Tai, matyt, aiškiausiai ir valdžios dešimtmečiai ir jo disiden- tentiškus prisiminimus sudėjo į
išreiškia jų požiūrį į anuos laikus. tai. Nesakau, kad jie meluoja, bet tas šešiolika knygų, kurias parašė.
Deja, jis banalus ir paviršutiniškas, atmintis vis dėlto – labai subtili Filme jų nebeliko. Užtat jis rengia
8 psl.

„Smėlio pilys“

Jacques’o Gamblino ir Ulricho Tukuro gerbėjus.
Aktorės Sylvie Testud gerbėjų
laukia drama „Per arti saulės“ („Au
plus pres du soleil“, 2015). Yves’o
Angelo filme ji vaidina Sofi – ikiteisminio tyrimo teisėją. Vieną dieną
sukčiavimo byloje įtariamąja tampa
biologinė Sofi įsivaikinto vaiko motina Džuljeta. Situacija tampa dar
sudėtingesnė, kai su Džuljeta susipažįsta Sofi vyras Olivjė... Režisierius sako kūręs šį filmą kaip šiuolaikinę tragediją. Seserų Rose ir Alice
Phillipon filmas apie įvaikinimą kitoks. Jis vadinasi „Kvailysčių kokteilis“ („Les Bêtises“, 2015) ir pasakoja
apie trisdešimtmetį Fransua, kuris,
norėdamas susipažinti su savo biologine motina, įsidarbina jos surengtoje šventėje padavėju.
Šiųmetėje „Žiemos ekranų“ retrospektyvoje bus proga prisiminti
vieno iškiliausių prancūzų kino kūrėjų Robert’o Bressono 1945 m. „Bulonės miško damas“ („Les Dames
du Bois de Boulogne“). Tai – Jacques’o Diderot „Žako fatalisto“ ekranizacija, tik filmo veiksmas perkeltas

į XX a. Paryžių. Erico Rohmero
gerbėjus pradžiugins gana retai
rodoma „Markizė d’O“ („La Marquise d’O“, 1976) – Heinricho von
Kleisto novelės ekranizacija. Claude’as Chabrolis 1995 m. ekranizavo
britų rašytojos Ruth Rendell romaną – filme „Ceremonija“ („La
Ceremonie“) įsimintinus vaidmenis sukūrė Isabelle Huppert ir Sandrine Bonnaire. Isabelle Huppert
vaidina ir dviejuose Benoît Jacquot
filmuose: „Adolfas“ („Adolphe“,
2008) – tai 1816 m. pasirodžiusio
Benjamino Constant’o romano
ekranizacija, „Vila Amalija“ („Villa
Amalia“, 2008) – bandymas perkelti
į ekraną Pascalio Quignard’o knygą.
Vienas paskutiniųjų Chantal Akerman filmų „Almajerio kvailystė“
(„La Folie Almayer“, 2009) – bene
originaliausias bandymas ekranizuoti Josepho Conrado romaną.
Taip pat bus parodytas Michelio
Gondry filmas „Pavasario gėlės“
(„L’Ecume de jours“, 2013) pagal
Boriso Viano „Dienų putas“.
Parengė Ž. P.

susitikimą su savo tardytoju Vy- Zigfrido Jankausko areštas. Šiame
tautu Urbonu, kurį įsakmiai pakvie- epizode atsisakoma net tariamai inčia išgerti kavos. Pastarasis – atradimas tymios filmo intonacijos ir kuriama
ne tik tikram dokumentininkui. Iš „Viasat History“ pobūdžio pseudotrumpai Urbono papasakotos as- dokumentika. Iš „Aš už tave pakalmeninės istorijos galėtų gimti ir bėsiu“ visai iškrenta ne tik šis epivaidybinis, ir dokumentinis filmas zodas, bet ir pats personažas, kurį
apie žmogaus pasirinkimą sudėtin- vadinti politiniu disidentu vargu ar
gais laikais. Gaila, kad „Aš už tave galima.
pakalbėsiu“ autoriams pasirodė
Iš visai kito dokumentinio pasaįdomesnės Skuodžio nuotraukos kojimo į filmą atklydo ir buvęs KGB
su popiežiais, prezidentais ir kito- darbuotojas Danas Arlauskas. Iš rekiais svarbiais žmonėmis.
portažų apie „Aš už tave pakalbėsiu“
Filmo autorių nesugebėjimas įsi- kūrimą buvo galima tikėtis buvuklausyti į kalbinamą žmogų trikdo sių kagėbistų akistatos su dabarnuo pat filmo pradžios. Kunigas Ju- timi, bet epizoduose su Arlausku
lius Sasnauskas vedžiojamas po Vil- vėl gana primityviai inscenizuojami
nių, filmuojamas vaikystės kieme, KGB pasiklausymo metodai. Į juos,
Bernardinų bažnyčioje, radijo stu- o ne į gana originalų ir atvirą Ardijoje. Jis kalba apie svarbius da- lausko savo veiklos vertinimą sutellykus, bet jie pakimba ore, dažnai kiama daugiausia dėmesio.
tiesiog užgožiami autoriams, matyt,
Tačiau neabejoju, kad filmas su„egzotiškų“ archyvinių kadrų.
lauks liaupsių, nes supaprastintas
Nesugebėjimas susieti žmogų ir požiūris į neseną Lietuvos istoriją
vaizdą ypač ryškus epizode, kai Ona dabar visai paklausus. Jis atitinka
Statkevičienė svarbiausius savo pri- pseudopatriotinius šūkius, kurių
siminimus išsako teatrališkai ins- itin pagausėjo žiniasklaidoje. Necenizuotoje, pabrėžtinai degrada- seniai viename spaudos pranešime
vusioje erdvėje, kuri nuoširdžias perskaičiau įdomų žanro apibūdimintis apie vyro ir moters santy- nimą –„patriotinis filmas“. „Aš už
kius paverčia dirbtiniu monologu. tave pakabėsiu“, matyt, taip pat iš
Tačiau didžiausias filmo nesu- tokių.
sipratimas yra prastai suvaidintas ir inscenizuotas kolekcininko Živilė Pipinytė
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Kinas

Kas lieka po mūsų

Nanni Moretti apie „Mano mamą“
Šį penktadienį kino teatrai
pradeda rodyti Nani Moretti
filmą „Mano mama“ („Mia madre“, 2015). Jo premjera įvyko
Kanų kino festivalyje. Ten
Pawełas T. Felisas ir kalbėjosi su režisieriumi. Jų pokalbį
spausdiname sutrumpintą.
Ar nors akimirką nenorėjote
suvaidinti pagrindinio „Mano
mamos“ personažo?
Esu per senas, vaidinti pagrindinį
vaidmenį ir režisuoti – man jau per
daug. Bent jau taip skamba linksmoji atsakymo versija.
O tikroji?

Kiekvienąkart vis labiau. Kelios
dienos prieš prasidedant filmavimui jaučiuosi ligonis. Kai kūriau
filmus prieš keturiasdešimt metų,
buvau jaunas ir narsus. Žavu pasitikėti savimi – viską žinai geriausiai:
tu pakeisi kiną, pasaulį, viską. Dabar suvokiu savo ribas, retai būnu
patenkintas savimi.
Ar sakote aktoriams: „Turi būti
personažu, bet kartu ir šalia jo“?
Paverčiau tai pokštu, bet iš tikrųjų
mėgstu tokią vaidybą. Man neįdomūs aktoriai, kurie visiškai susilieja
su personažu. Ir išnyksta. Noriu
matyti gerą aktorių, kuris priešais
kamerą visąlaik duoda kažką savo,
asmeniško. Žinau, tai skamba kvailai. Todėl niekad to neišdrįsčiau aktoriams pasakyti. Renkuosi ilgas repeticijas, papildomus dublius. Kol
pasiekiu tai, ko man reikia.

tokia tikrovė man ir įdomi. Ta pažodinė – iš televizoriaus ekrano ar
gatvės – man jau nuobodi. Žinoma,
kūriau politiškai angažuotus filmus,
būdavau pasipiktinęs ir pašaipus.
„Mano mama“
Bet tam tikra prasme tai balsas,
skambantis į tuštumą: tokioje šalyje po visų tų autobiografinių filmų
kaip Italija kinas jau seniai nebeturi truputį geriau suprantu save. Bet
prasmės. Man dažnai atrodo, kad ar iš tikrųjų daug kas pasikeitė?
filmai jau nebedomina nei politikų, Abejoju.
nei italų. Užuot kūręs filmus apie
dabartį, norėčiau ekranizuoti Če- Tai ne pirmas Jūsų filmas, kuchovą. Tai tikrai puikūs scenarijai. riame kartojasi artimo žmogaus praradimo tema.
Girdėjau, kad „Mano mamos“
Jauni žmonės nemėgsta galvoti
scenarijaus apmatus parašėte
apie mirtį. Bet nuo tam tikro laiko
labai greit.
mano laikrodis matuoja laiką daug

mamos bruožus, nors niekad jos
nepažinojo.
Kai mirė Jūsų mama Agata
Apicelli, ji buvo prisimenama
kaip charizmatiška mokytoja.
Pats buvau nustebęs, kai įsitikinau, kaip giliai ji liko mokinių atmintyje. Su daugeliu ji palaikė ryšį,
buvę mokiniai lankėsi jos namuose,
išsipasakodavo. Bet vis dėlto svarbiausias kuriant „Mano mamą“
buvo klausimas: kas lieka po mūsų?

Kai filmavau „Turime popie- greičiau. Matau tai, jaučiu. Ir apie
Kiekvienas mano filmas yra asžių!“, mama sunkiai sirgo. Ji mirė, tai galvoju vis dažniau.
meniškas: tik tokį kiną sugebu kurti.
kai montavau filmą. Scenarijaus suKai kūriau „Sūnaus kambarį“,
Filme „Turime popiežių!“ pasakomanymas gimė labai greit, pradėjau man gimė sūnus. Turėjau išstumti Kas tada lieka po režisieriaus,
jau apie popiežiaus depresiją, bet iš
jį rašyti, nors dažniausiai tarp filmų iš savęs baimę, kad tą svarbiausią ar pirmiausia jo filmai?
tikrųjų apie savo. „Balandis“ tikrąja
darau ilgas pertraukas.
būtybę galėčiau prarasti. Filme
Nežinau. „Mano mama“ iš tito žodžio prasme buvo apie mane,
„Mano mama“ pasakoju apie gim- krųjų yra netikrumo ir bejėgiš„Mano mamos“ rašymas padėjo? dytojos mirtį, nes tai fundamentali kumo išraiška. Jau esu senas, man
apie tėvystės patirtį, naują požiūrį Dažnai kuriate filmus apie
į artimuosius. Esu gana savikritiš- filmų kūrimą, net „Turime
Buvo sunkių momentų, ypač pra- kiekvieno mūsų patirtis. Momentas, 62-eji. O šiame amžiuje „nežinau“ –
kas, sugebu ir mėgstu iš savęs pa- popiežių!“ svarbus yra teatro
džioje. Parašęs pirmą variantą, iš stal- kai nukertamas svarbiausias, nenu- tai galbūt didžiausia išmintis.
sijuokti. Bet filme „Mano mama“ motyvas. Tikrovė savaime yra
čiaus išėmiau mamos užrašus, ji juos traukiamas siūlas.
Tačiau būtų liūdna, jei po maman reikėjo distancijos – nenorė- spektaklis?
rašė jau labai sirgdama. Norėjau, kad
nęs liktų tik mano filmai. Tikiuosi,
jau pasakoti apie kažką, kas pernelyg
Žinoma. O aš niekad ir nesijau- dialogai tarp mamos ir dukters būtų Giulia Lazzarini filme vilki
kad mano artimųjų, taip pat visų,
su kuriais buvau susitikęs, atminstipriai primintų mane. Mane daug čiau režisieriumi realistu. Užtat kuo tikroviškesni. Bet paskui ateina Jūsų mamos drabužius, yra
kas sieja su Margherita, bet ir daug man įdomus žaidimas su tikrove, išganingoji distancija: filmas – tai apsupta knygų iš jos bibliotetyje liks šis tas daugiau nei tik poskirtingos perspektyvos, iš kurių chaosas, masė žmonių, kasdieninės kos. Ar ji labai primena Jūsų
skiria. Ji – ne sijonuotas Moretti.
ros judančių paveikslėlių autorius.
žvelgiame į mus supantį pasaulį. techninės problemos. Asmeninis motiną?
Nes iš tikrųjų jie nėra tokie jau laAr filmavimo aikštelėje būnate Todėl filme „Mano mama“ yra ne kontekstas nebetenka prasmės.
Labai, tai nustebino net mane bai svarbūs.
toks pat bejėgis kaip filmo
Tačiau visada kartoju, kad filmų patį. Stebuklingu būdu ji sugetik filmavimo aikštelė, bet ir prisiherojė?
minimai, sapnai, svajonės: būtent kūrimas nėra terapija. Tikiuosi, kad bėjo pagauti itin intymius mano Parengė K. R.

Rodo TV

Valdžia naikina
Vis laukiu, kada ir Lietuvoje atsiras
romanas, kuriame bus aprašyta fiktyvaus politiko biografija. Tokiose
knygose dažniausiai rašoma apie
tai, ką slepia jų herojai, ir tai leidžia geriau apibūdinti visuomenę,
kuri juos išrinko. Kol tokių knygų
neturime, galima pasižiūrėti Kevino
Macdonaldo 2009 m. sukurtą „Tikrąją padėtį“ (LRT, 21 d. 22 val.). Šis
politinis trileris – populiaraus BBC
2003 m. serialo kino versija. Filmo
herojus yra žurnalistas Makafris
(Russell Crow), tiriantis žiaurius
nusikaltimus. Viena iš aukų – kongresmeno Kolinzo (Ben Affleck)
meilužė. Politiką žurnalistas pažįsta
nuo universiteto laikų. Jis pradeda
domėtis korupcija aukščiausiuose
valdžios ešelonuose ir politikos
sluoksniuose.
Vis dėlto režisierių, matyt, labiau
sudomino žurnalistikos tema, tiksliau, dienraščių ir interneto konkurencija. Makafris – tipiškas senosios
žurnalistikos atstovas: jis moka rašyti ranka, tikrinti faktus, tyčiojasi
iš visokių kvailų tinklaraščių (nors
imasi globoti ne pačią kvailiausią
tinklaraštininkę), sugeba rinkti informaciją be kompiuterio ar mobiliojo telefono, bet svarbiausia, jis
siekia tiesos, o ne šlovės ar pinigų.

Man regis, pas mus apie tokią žur- kompiuterine analize ir taip geriau nelegalių imigrantų draugas, girpažinti žaidėjus. Billy Beane’as iš ti- dintis mirusiųjų balsus, vienišas
nalistiką jau visi pamiršo.
Principingi, tiesos ar tikslo sie- krųjų egzistuoja, filme jį suvaidino dviejų mažų vaikų tėvas, sergantis
kiantys žmonės atrodo beviltiškos Bradas Pittas, bet ne sportas Mil- nepagydoma liga. „Biutiful“ – resenienos, bet tokius mėgsta tyrinėti, leriui čia svarbiausias, juolab kad alistiškas filmas, bet pasaulis jame
mano galva, vienas pačių įdomiau- „Žmogus, pakeitęs viską“ nepri- rodomas į kitą pasaulį susirengusių šiuolaikinių amerikiečių reži- mena tradicinių filmų apie sportą. sios pagrindinio veikėjo sielos posierių Bennettas Milleris (g. 1966). Filmas apie tai, kas svarbiau, – per- žiūriu. Kanuose, kur įvyko filmo
Trys jo filmai: „Capote“ (2005), galės džiaugsmas ar pralaimėjimo premjera, režisierius sakė: „Dabar
„Žmogus, pakeitęs viską“ ir „Foxcat- kartėlis, verčiantis eiti pirmyn, am- retai kuriami filmai apie jausmus,
cher“ (2013) pasižymi vis retesniu bicijos, valia kovoti ar mokėjimas baimę, mirtį. Visi pilni botokso,
kine psichologizmu, sugebėjimu džiaugtis tuo, ką turi.
plastiko, visi bijo būti tokie, kokie
analizuoti personažus, atskleisti
Meksikiečio Alejandro Gonzálezo yra iš tikrųjų. Mūsų filmas kitoks –
jų poelgių motyvus ir net skirtin- Iñárritu vardas po pirmadienio naktį jame yra vilties. Vilties, kad veikėjas
gus tų motyvų atspalvius, dirbti su vykusios „Auksinių gaublių“ cere- sugebėjo nugalėti pagrindinę ligą,
aktoriais.
monijos visų lūpose, todėl galima kuri naikina šiuolaikinį pasaulį. Tai
BTV (20 d. 21.30) parodys prisiminti prieš kelerius metus jo ne terorizmas, ne vėžys, ne AIDS, o
Millerio filmą „Žmogus, pakei- sukurtą filmą „Biutiful“ (TV3, neapykanta. Mūsų filme meilė nutęs viską“. Jame pasakojama is- šiąnakt, 15 d. 01.25). Pasakojimas gali neapykantą.“
torija apie tai, kaip vienos garsios nukels į Barseloną, kurioje gyvena
Filmą „Dantonas“ (LRT Kulbeisbolo komandos direktorius filmo herojus Uksbalis (Javier tūra, 20 d. 22.30) Andrzejus Wajda
2002-aisiais nusprendė pasinaudoti Bardem) – smulkus nusikaltėlis, kūrė 1983-aisiais Prancūzijoje, kai
Lenkijoje buvo karinė padėtis ir atrodė, kad permainų greitai tikėtis
neverta.
Prancūzų kritikai iškart po filmo
premjeros rašė, kad Wajda sukūrė
puikų filmą, bet kuo geresnis filmas,
tuo blogiau istorijai, nes žiūrovas
priima režisieriaus požiūrį. Prancūzai tvirtino, kad „Dantonas“ pasakoja ne jų istoriją, kad jis neteisingai
rodo Didžiosios prancūzų revoliucijos veikėjus. Tačiau filmas sulaukė
prestižinių apdovanojimų – Louis
Delluco prizo ir „Cezario“ už ge„Biutiful“
riausią režisūrą.
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Jo pagrindas – 1929 m. Stanisławos
Przybyszewskos (1901–1935) parašyta pjesė „Dantono byla“. Autorė
buvo taip įsimylėjusi Robespierre’ą,
kad britų rašytoja Hilary Mantel net
pavadino Przybyszewską „moterimi,
kuri mirė nuo Robespierre’o ligos“.
Filmo veiksmas prasideda 1794-ųjų
vasarą, kai Prancūzijoje siautėja revoliucinis teroras, o Dantonas ir jo
draugai apkaltinami kontrrevoliucine veikla. Robespjeras iš pradžių
nesutinka teisti Dantono, jau gavusio perspėjimų apie artėjantį suėmimą. Tokioje atmosferoje įvyksta
abiejų revoliucijos vadų susitikimas.
Wajda rodo, kaip atsirado totalitarizmas: politinis konfliktas tarp
pagrindinių veikėjų gimdo sistemą, kuri sunaikins abu jos kūrėjus.
Wajdai buvo svarbu parodyti Dantoną – politiką, tam tikros valdžios
koncepcijos atstovą. Jo išeities taškas buvo toks pat, kaip ir Robespierre’o idealai bei tikslai, tačiau abiejų
metodai, kaip pasiekti tų tikslų, skyrėsi. Pagrindinius vaidmenis „Dantone“ sukūrė Gérard’as Depardieu
ir Wojciechas Pszoniakas, tarp jų
partnerių – kino ir teatro režisierius Patrice’as Chéreau, Bogusławas
Linda, Marekas Kondratas, Angela
Winkler. Žvelgiant į pastarųjų mėnesių įvykius Lenkijoje, filmas, regis, vėl tapo aktualus.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Sausio 15–24
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Kinas eina per miestą. Vilniaus

Paroda „Kolekcininko kabinetas“ (kunigo

atlasas“

vos mokslų akademijos Vrublevskių biblio-

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

tekos rinkinių ir Akmenynės bažnyčios)
Paroda „Susimąstęs Kristus: nuo religinio
atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“
„Prospekto“ fotografijos galerija

kino teatrų istorijos“

Gedimino pr. 43

nuo 15 d. – „Žmogus su Saukos veidu. Ša-

Paroda „Laisvės gynimo naktis“

rūno Saukos tapyba. 1978−2015“

Pamėnkalnio galerija

Vilniaus paveikslų galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

Didžioji g. 4

nuo 15 d. – Simonos Žilėnaitės paroda

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Amžinai jauna! Lenkijos dailė XIX a.
pab. – XX a. pr.“ (iš Krokuvos nacionalinio
muziejaus)
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII a.–XX a.
I pusė“
Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
P. Gudyno restauracijos centro restauruotų
kūrinių paroda „Prieš... ir po...“
Paroda „Kvietimas į pokylį. 1915–2015“
(100 gražiausių vakarinių suknelių iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos)
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Raimondo Paknio fotografijų paroda „Išlikęs laikas. Medinių bažnyčių interjerai“
Vaikų piešinių paroda „Sausio 13-oji Lietu-

„Sakralu“

Evaldo Janso paroda „POSTparaMETAopera“

Teatras

Dailininkų sąjungos galerija

iki 16 d. – Eugenijaus Nalevaikos ir Artūro
Rimkevičiaus paroda „Formatas 110“

Fotografijų paroda „Nykstančios tapatybės
žemėlapiai“

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

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

iki 24 d. – fotografijos darbų paroda, skirta

Pilies g. 40

Virgilijui Šontai atminti

iki 17 d. – Algimanto Žižiūno fotografijų
paroda „Mano vizijų moterys“

Gvido Latako ir Linos Zareckaitės tapybos
paroda „Žuvų kalva“
Galerija „Kunstkamera“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53
Italijos menininkų paroda
Jolantos Mašidlauskienės keramikos pa-

Ligoninės g. 4

puošalų paroda

nuo 15 d. – Nijolės Valadkevičiūtės paroda

iki 22 d. – Stasio Jusionio tapybos darbų

„Užkaboriai“
Senamiesčio menininkų galerija

paroda

Totorių g. 22–4

Klaipėda

nuo 16 d. – Dovydo Alčiauskio paroda

Lietuvos dailės muziejaus Prano

„Barokokas“
Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11 / Teatro g. 1
nuo 15 d. – Ugnės Žilytės tapybos paroda
„Palikimas“
Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos galerija

fijų paroda „Tarp vandenynų ir smėlynų“,

Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko
akvarelių ir laivų modelių paroda „Mūsų
turtas“

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Juozo Pranckevičiaus tapybos paroda „Eks-

Arūno Eduardo Paslaičio piešinių paroda
„Lietuvos dvarai“ iš Lietuvos nacionalinio
muziejaus archyvų
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Galerija „Šofar“

įsiėdęs“
Salomėjos Jastrumskytės grafikos paroda
„Apie Euklidą“
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W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“).

Mažoji salė

Rež. – A. Latėnas

15 d. 19 val. – B. Mar „UNĖ“ (aktorės U. Ba-

21 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TE-

bickaitės dienoraščių motyvais).

RITORIJA“ (pagal M.K. Oginskio priesakus

Rež. – B. Mar

sūnui). Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė

16 d. 16 val. – W. Szymborskos „MOTERS

22 d. 18 val. – A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“.
Rež. – A. Latėnas

iki 18 d. – architektūrinė paroda 3D mo-

19, 20 d. 19 val. – M. von Mayenburgo
„KANKINYS“. Rež. – O. Koršunovas
22 d. 19 val. – „SAPNAS“ (A. Strindbergo

Rusų dramos teatras
Estijos rusų teatro spektakliai
15 d. 12, 14 val. – A. Smedbergo „BERNIUKAS, KURIS NIEKO NEBIJOJO“.
Rež. – P. Stružkova (Mažoji salė)
15 d. 18.30 – A. Puškino, J. Wilsono „PUOTA

KALBIŲ APIE (KRISTŲ)“.

iki 17 d. – Džinos Jasiūnienės paroda

Rež. – T. Montrimas

AUKA“. Rež. ir dail. – V. Troickis

Vilniaus mažasis teatras

21 d. 18.30 – V. Gavrilino „RUSIŠKAS SĄ-

15 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“.

SIUVINIS“. Rež. – O. Lapina

Rež. – R. Tuminas

Vilniaus teatras „Lėlė“

„Skraidantys kilimai ir kitos pasakos“

Spektakliai
Vilnius

deliuose „Išnykęs ir dingstantis paveldas:

Nacionalinis operos ir baleto teatras

medinių sinagogų architektūra“

15 d. 18.30, 16 d. 12 val.– P. Čaikovskio
„GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas
Dir. – R. Šervenikas

rinkiniai

GIS“. Rež. – A. Schillingas

Respublikos g. 3

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

22 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLO-

Dailės galerija

Galerija „Akademija“

Dailininkų Tamošaičių kūryba

Rež. – J. Vaitkus
20 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal

Studija

16 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“.

Dominikonų g. 15

Rež., scenogr., ir šviesų dail. – K. Lupa

22 d. 19 val. – T. Kavtaradzės „KELETAS PO-

Kaunas

paroda „Netikėti susitikimai“

21 d. 18.30 – Th. Bernhardo „DIDVYRIŲ AIKŠTĖ“.

Panevėžys

tapyba“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

NIS“. Rež. – A. Giniotis
19 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“.

pjesės motyvais). Rež. – K. Gudmonaitė

Mėsinių g. 3A/5

nuo 15 d. – Lisos Vershbow juvelyrikos

Rež. – O. Koršunovas

TAI“. Rež. – J. Vaitkus

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Latako g. 2

D. Charmso „JELIZAVETA BAM“.

iki 16 d. – Aido Bareikio paroda „Atkakliai

nuo 15 d. – Vaidoto Aukštaičio fotografijos

Galerija „ARgenTum“

knygą). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė
17 d. 15 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUO-

Vilniaus g. 245

Šv. Mykolo g. 9

„Aukščiau“

17, 24 d. 18.30 prie Didžiosios scenos –

PORTRETAS“. Rež. – D. Michelevičiūtė

K. Sirvydo g. 6

iki 16 d. – Mindaugo Navako paroda

IR PAVOGTAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės

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

Valdovų rūmai

Pilies g. 44/2

MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas

Dailės galerija

Rašytojų klubas

Kauno tapytojų paroda „Jauna Kauno

17 d. 12 val. – PREMJERA! „KAKĖ MAKĖ

skirta Kuršių nerijos įrašymo į UNESCO

Nuolatinė ekspozicija

Parodų salės „Titanikas“

16 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR

Pasaulio paveldo sąrašą 15-mečiui

Algirdo Tarvydo fotografijų paroda „Už Laisvę“

Maironio g. 3

Sausio 19–24 d. „Menų spaustuvė“ atiduodama vaikams, jų tėvams, mokytojams bei visiems teatro vaikams mylėtojams. Šeštus metus iš eilės
vyksiantis festivalis „Kitoks“ laukia atvykstant svečių iš kitos Atlanto vandenyno pusės, o bręstant teatro vaikams kultūrai nuo šių metų pristatomas ir edukacinių renginių ciklas žmonėms, atvedantiems vaikus į teatrą.

presijos žaismas“

Bokšto g. 20

Vilniaus dailės akademijos galerijos

Muzika

Galerija „Aukso pjūvis“

Galerija „Meno forma“
Savanorių pr. 166

Vokiečių g. 2

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Bažnytinio paveldo muziejus

Jaunieji tapytojai apsikeitė vietomis. Vilniečiai Donata Minderytė, Petras
Lincevičius ir Eglė Ulčickaitė Kauno galerijoje „Meno parkas“ parodoje
„Laiko vaizdų gaudymas (trys scenarijai)“ vaizdais mąsto apie atminties
būklę šiais visuotinio skubėjimo laikais, dalijasi dabarties vienalaikiškumo,
nykstančios tapatybės, atskirumo visuotiniame hiperbendravimo tinkle
išgyvenimais. Jaunieji Kauno tapytojai, Vilniaus dailės akademijos Kauno
fakulteto studentai ir absolventai, demonstruoja savo troškimus, įsivaizdavimus, eksperimentus, emocijas, apmąstymus ir laimėjimus Vilniuje,
VDA parodų salėse „Titanikas“.

Pylimo g. 30

skulptūros darbų paroda „atRiedėjo“

Seimo II rūmų parodų galerija

kolekcijos Florencijoje“

nuo 15 d. – Donatos Minderytės, Petro Lin-

Dailė

Pylimo galerija

Kęstučio Lanausko personalinė objektų ir

Gedimino pr. 53

Skaljolos meno kūriniai iš Bianco Bianchi

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27

„7md“ rekomenduoja

Sausio 16 d. 19 val. Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje Modesto Pitrėno diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
kvies artimiau susipažinti su jo muzikantais – solistais bei kompozitoriais. „Susipažinkime su orkestru iš arčiau“ – taip galėtume perteikti šio
koncerto sumanymą, nes šįvakar simfoninio orkestro muzikantai į filharmonijos sceną žengia kaip solistai, muzikuojantys pritariant bičiuliams ir
maestro M. Pitrėnui. Programoje – kūriniai nuo XIX a. iki naujausių XXI a.
kompozicijų. Orkestro muzikantai prisistato ne tik kaip solistai, bet ir kaip
kompozitoriai. Girdėsime LNSO artistų – violončelininko Arvydo Malcio ir fagotininko Artūro Mikoliūno parašytus kūrinius, atliekamus jų
kolegų. Programoje – Arvydas Malcys, Linas Baltas, Artūras Mikoliūnas,
Robertas Planelis, Carlas Maria von Weberis, Piotras Čaikovskis, Balys
Dvarionas, Giovanni Bottesini, Maxas Bruchas.

susitarus tel. 279 16 44

Tarptautinė paroda „Spalvų alchemija.

„Archyvo“ grupės paroda „Orų prognozė“

vaizdų gaudymas (trys scenarijai)“

iki 18 d. – Vytauto Daraškevičiaus fotogra-

Katedros a. 4

Keramikos muziejus
Rotušės a. 15

Šv. Jono g. 11

Šv. Jono g. 11

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

iki 17 d. – Sofijos Rickevičiūtės paroda „Vasaros vėjai“

cevičiaus, Eglės Ulčickaitės paroda „Laiko

Kazio Varnelio namai-muziejus

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto

muziejus
V. Putvinskio g. 64

Šv. Jono gatvės galerija

vos vaikų piešiniuose“
Didžioji g. 26

„Sočio projektas: Kaukazo turizmo ir karo

Pranciškaus Tičkovskio kolekcija iš Lietu-

MARO METU. THE CITY OF THE PLAGUE“.
Rež. – I. Lysovas
16 d. 18.30 – А. Ostrovskio „PASKUTINĖ

16 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“.
Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė
17 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio
motyvais). Rež. – P. Ignatavičius
20 d. 18.30 – F. García Lorcos „KRUVINOS
VESTUVĖS“. Rež. – P. Ignatavičius

muziejus

17, 24 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTU-

V. Putvinskio g. 55

KAS“. Dir. – M. Barkauskas

DALIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė

Paroda „Kasdienės gėlės: moterų ir vaikų

20 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“.

22 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

21, 23 d. 18.30 – PREMJERA! P. Pukytės „BE-

portretai iš grafo Stanislovo Kazimiero Ko-

Dir. – R. Šervenikas

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,

sakovskio fotografijų rinkinio“

21, 22 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“

rež. – A. Dapšys

M. Žilinsko dailės galerija

(pagal J. Strausso muz.). Dir. – M. Staškus

Valstybinis jaunimo teatras

Nepriklausomybės a. 12

23 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“.

Paroda „Veidai iš būtojo laiko“, skirta

Dir. – J. Geniušas

LINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas

Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo

Nacionalinis dramos teatras

16 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko

15 d. 18 val. – R. Thomas „AŠTUONIOS MY-

„PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

metinių jubiliejui

Didžioji salė

nuo 15 d. – olandų fotografo Robo Hornstra

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

(Salė 99) 16 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPI-

ir publicisto Arnoldo van Bruggeno paroda

NOVAS“. Rež. – E. Nekrošius

NIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

Didžioji salė
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
22 d. 18.30 – PREMJERA! „ATRASK MANE“
(lietuviškas galvosūkis be pertraukos).
Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

Dėl architekto, Lietuvos
nacionalinio dramos teatro
rekonstrukcijos autoriaus,
Vytauto Nasvyčio mirties
nuoširdžiai užjaučiame
velionio šeimą ir visą
Lietuvos kultūros
bendruomenę.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
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Koncertai

Mažoji salė

22 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“.

16 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO

Rež. – S. Rubinovas

VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Kauno mažasis teatras

16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

15 d. 19 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI

joje salėje, – simfoninės muzikos koncer-

PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas

tas „Orkestras iš arti“. Lietuvos nacionali-

17 d. 14 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS

nis simfoninis orkestras. Solistai – LNSO

17 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal
V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. – J. Skuratova

Bibliografinės žinios
GROŽINĖ LITERATŪRA
Aldona Liobytė (1915-1985) : [rašytojos] korespondencijos fragmentai / sudarytojos Giedrė
Jankevičiūtė, Gintarė Paškevičiūtė-Breivienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2015] (Vilnius : Petro ofsetas). – 462, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN
978-9986-39-861-5 (įr.)

ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

muzikantai G. Gelgotas (fleita), S. Kirsenka

17 d. 18 val. – A. Slapovskio „NUO RAUDO-

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

NOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“.

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

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

Rež. – D. Rabašauskas

(klarnetas), R. Vosyliūtė (smuikas),

600 egz.. – ISBN 978-9986-39-863-9 (įr.)

kausko šokio teatras)

Kauno lėlių teatras

M. Balčytis (trombonas), D. Rudvalis (kon-

Gabrielė – sielos, ne luomo bajorė : [apie rašytoją, visuomenės ir kultūros veikėją G. Petkevi-

trabosas), K. Morozova (smuikas), A. Vi-

čaitę-Bitę] / Jerutė Vaičekauskienė. – 3-iasis patais. leid.. – Panevėžys : E. Vaičekausko kny-

leikienė (altas). Dir. – M. Pitrėnas. Progra-

gyno leidykla : Asociacija „Bitės namai“, 2015 (Panevėžys : D. Rudžio indiv. įm.). – 159, [1] p. :

moje A. Malcio, L. Balto, A. Mikoliūno,

iliustr., faks., portr.. – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-758-25-9

R. Planelio, C.M. von Weberio, P. Čaikovs-

Įrėminta tapatybė: Lietuvos rašytojai tautų draugystės imperijoje : [monografija] / Vilius

„Menų spaustuvė“
16 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„AKLOJI DĖMĖ“. Choreogr. – V. Jankauskas.

17 d. 17 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA
NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

15 d. 18 val. – „KITAIS METAIS, TUO PAČIU
LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (,,Laimingi
žmonės“)

Festivalis vaikams „Kitoks“

16 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ

19 d. 10, 18 val. Juodojoje salėje – „VIKRUO-

TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

LIS“ („Skappa! & Associés“, Prancūzija)

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

20 d. 10 val., 23 d. 12, 15 val. Juodojoje

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

salėje – „MAIŠELIO ISTORIJA“ („Théâtre

17 d. 12, 14 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“.

Puzzle“, Kanada)

Rež. – G. Radvilavičiūtė

20 d. 10, 12 val. Kišeninėje salėje – „SEKRETAI IŠ BŪTŲJŲ LAIKŲ“. Rež. – S. Degutytė

Klaipėda

(„Stalo teatras “)

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

21 d. 10, 12 val. Juodojoje salėje – „KITUR“
(„Company Ilmatila“, Suomija)
21, 22 d. 13 val. Kišeninėje salėje – seminaras
teatro profesionalams „Kokios keistos rūšies objektas!“ („Théâtre Puzzle“, Kanada)
21 d. 15.30, 22 d. 10 val. Stiklinėje salėje –
teatro kūrybinės dirbtuvės mokytojams ir
auklėtojoms „Kaip perteikti teatro meną?“
(N. Blickle, Vokietija)
22 d. 10 ir 14 val. Juodojoje salėje – „MIESTAS“ („Cie le Clan des Songes“, Prancūzija)
22, 23 d. 10 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė

Kaunas
Kauno dramos teatras
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos
„BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas
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).
Rež. – I. Paliulytė
17 d. 15 val., 22, 23 d. 18 val. Didžiojoje
scenoje – PREMJERA! W. Shakespeare’o
„HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
17 d. 19 val. Rūtos salėje – „BALTAS SODININKAS BE NIEKO“. Rež. – V.V. Landsbergis
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „VARGŠŲ
OPERA“. Rež. – A. Kurienius
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų
Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius
21 d. 14, 18 val. Rūtos salėje – „PRABANGOS“ (spektaklis pagal J. Savickio noveles).
Rež. – A. Veverskis („Knygos teatras“)
21 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
Kauno valstybinis muzikinis teatras
15, 16 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Dir. – J. Janulevičius
17 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. – V. Visockis
17 d. 18 val. – J. Strausso „ČIGONŲ BARONAS“. Dir. – V. Visockis
20, 21 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. – J. Janulevičius
22 d. 18 val. – G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. – J. Janulevičius
Kauno kamerinis teatras
15 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
16 d. 18 val. – G. Boccaccio „DEKAMERONAS“. Rež. – A. Rubinovas

15 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA!
A. Juozaičio „KARALIENĖ LUIZĖ“.
Rež. – G. Padegimas
17 d. 12 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės
„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso
knygą). Rež. – A. Dilytė
17 d. 17 val. Mažojoje salėje – M. Duras „SAVANOS ĮLANKA“. Rež. – S. Jačėnas
21 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno
„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis
22 d. 18.30 Didžiojoje salėje – M. Gavrano
„POROS“. Rež. – R. Kudzmanaitė
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
15 d. 18.30 – koncertas „Krantas“
16 d. 18.30 – „DIVIZIJA“ (A. Daugėlos romano „Divizija“ motyvais)
17 d. 13 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA“
22 d. 18.30 – E. Kalmano, A. Grünwaldo,
J. Brammerio „MISTERIS X“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
16 d. 18 val. – A. Tarno „DIBUKAS“.
Rež. – R. Banionis
17 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“
(pagal G. Morkūno knygą).
Rež. – A. Gluskinas
17 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“.
Rež. – R. Teresas
20 d. 16 val. – T. Williamso „IGUANOS
NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas
21 d. 18 val. – PREMJERA! „KARALIUS
NUOGAS“ (pagal J. Švarcą). Rež. – E. Jaras
(Vilniaus kamerinis teatras)
22 d. 18 val. – PREMJERA! A. Milerio „KO-

kio, B. Dvariono, G. Bottesini, M. Brucho
kūriniai
21 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje –
koncertas J. Sibelijaus gimimo 150-mečiui.
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.
Solistė J. Auškelytė (smuikas). Dir. – M. Stakionis. Programoje J. Sibelijaus kūriniai
23 d. 19 val. Viniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – simfoninės muzikos koncertas „Fausto kantata“. Lietuvos nacionalinis

Auginančioji literatūra : XX a. lietuvių vaikų literatūros tyrimai / Kęstutis Urba. – Vilnius :
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2015] (Vilnius : Standartų sp.). – 339, [1] p.. – Tiražas

Ivanauskas ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla,
2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 471, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Santr. angl., rus.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-8183-04-7 (įr.)
Kalnas tarp mūsų : [romanas] / Charles Martin ; iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė. –
Vilnius : Vaga, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 350, [2] p.. – Tiražas 1300 egz.. – ISBN 978-5415-02411-7 (įr.)
Karaliaus Saliamono baimės : romanas / Romain Gary (Émile Ajar) ; iš prancūzų kalbos
vertė Violeta Tauragienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Gargždai : Print-it). – 302,
[1] p.. – („Baltų lankų“ rinktinė proza). – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-23-872-0 (įr.)

simfoninis orkestras. Solistai E. Sašenko

Kitą rytą : romanas / Lisa Jackson ; iš anglų kalbos vertė Violeta Karpavičienė. – Vilnius :

(kontraltas), R. Harcourtas (kontratenoras),

Alma littera, 2015 (Vilnius : Standartų sp.). – 476, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-

M. Zimkus (tenoras), T. Girininkas (bosas),

609-01-2163-4 (įr.) : [9 Eur 65 ct]

V. Pinkevičius (vargonai), Kauno valstybi-

Mergina traukiny : [romanas] / Paula Hawkins ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. – Vil-

nis choras (meno vad. ir vyr. dir. –
P. Bingelis). Dir. – R. Šervenikas. Programoje A. Schnittke’s, P. Čaikovskio kūriniai
24 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje –
fortepijono muzikos rečitalis „Kalbantys
klavišai“. J. Aleknavičius (fortepijonas).
Programoje M. Clementi, M.K. Čiurlionio, A. Skriabino, C. Debussy, J. Brahmso

nius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Spausd. Danijoje). – 375, [1] p.. – Tiražas 5000 egz.. –
ISBN 978-9955-23-863-8 (įr.)
Nekaltas melas : [romanas] / Liane Moriarty ; iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė. – Vilnius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Standartų sp.). – 429, [2] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN
978-609-01-2142-9 (įr.) : [9 Eur 65 ct]
Nematoma gija : tikra istorija apie vienuolikmetį elgetą, užsiėmusią pardavimo vadovę ir
neįtikėtiną susitikimą su Likimu : [autobiografinis romanas] / Laura Schroff, Alex Tres-

kūriniai

niowski ; iš anglų kalbos vertė Rita Bakanienė. – Vilnius : Vaga, 2015 (Vilnius : BALTO

Vilnius

egz.. – ISBN 978-5-415-02409-4 (įr.)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Nr. 122 : [novelių romanas] / Ana Lu. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Ro-

print). – 262, [2] p.. – Virš. ir nugar. aut.: Alex Tresniowski, Laura Schroff. – Tiražas 1300

20 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – N. Prasce-

muvos“ fondas], 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 101, [2] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN

vičienės smuiko klasės ugdytiniai iš Šiaulių

978-609-8035-36-0

S. Sondeckio menų gimnazijos ir I muzikos
mokyklos
20 d. 12 val. Naujosios Vilnios kultūros centre –
M. Lukošiūtė (sopranas), K. Damulis (tenoras), A. Vizbaraitė (smuikas), A. Vizbaras
(koncertmeisteris)
Šv. Jonų bažnyčia
16 d. 18 val. – V. Pinkevičiaus (vargonai) ir
VU kinetinės teatro trupės (rež. ir
choreogr. A. Pulkauninkas) spektaklis
„Pasaulio sukūrimas“
Šv. Kotrynos bažnyčia
16 d. 19 val. – gražiausios spektaklių dainos
„Ten seneliai jauni...“. Atlieka A. Giniotis,
A. Kaniava, G. Storpirštis ir A. Kulikauskas

Policija : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Giedrė Rakauskaitė. – Vilnius :
„Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Kaunas : Spindulio sp.). – 533, [1] p.. – (Kriminalinis romanas, ISSN
2029-2597). – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978-9955-23-856-0 (įr.)
Pradžių knyga : romanas / Romualdas Ozolas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2015] (Vilnius : Petro ofsetas). – 309, [1] p. : portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 9789986-39-859-2 (įr.)
Prarasto laiko beieškant. Dingusi Albertina : [romanas] / Marcel Proust ; iš prancūzų kalbos
vertė Pranas Bieliauskas. – 2-oji laida. – Vilnius : Vaga, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 214,
[2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-5-415-02410-0
Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje : [romanas] / Marcel Proust ; iš prancūzų kalbos vertė
Aldona Merkytė. – 5-oji laida. – Vilnius : Vaga, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 325, [2] p.. –
Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-5-415-02304-2
Puikybė ir malonumas : [romanas] / Sylvia Day ; iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė. –
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Spausd. Danijoje). – 268, [1] p.. – Tiražas 3500 egz.. –

17 d. 15 val. – koncertas vaikams. Atlikėjai

ISBN 978-9955-23-870-6 (įr.)

Rež. – A. Lebeliūnas

Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo

Trečias tomas : esė ir kiti tekstai / Rolandas Rastauskas. – Vilnius : Apostrofa, 2015 (Vilnius :

kamerinis orkestras. Dir. – D. Katkus

Standartų sp.). – 238, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-9955-605-93-5 : [6 Eur 80 ct]

Panevėžys

22 d. 19 val. – Šv. Kristoforo kamerinis or-

Vyrai be moterų : apsakymai / Haruki Murakami ; iš japonų kalbos vertė Gabija Čepulionytė. –

MIVOJAŽIERIAUS MIRTIS“.

Juozo Miltinio dramos teatras
15 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“.

kestras. Solistė I. Paukštytė (smuikas). Dir. –
D. Katkus. Programoje F. Martino, F. Men-

Rež. – A. Kėleris

delssohno ir kt. kūriniai

16 d. 10 val., 17 d. 11 val. – PREMJERA! „IŠ-

Va k a r a i

GELBĖKIME KENGŪRIUKĄ“.
Rež. – V. Kupšys
16 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė).
Rež. – R. Banionis
17 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-

Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Kaunas : Spindulio sp.). – 215, [1] p.. – Virš. antr. ir
aut. nenurodyti. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-9955-23-869-0 (įr.)
Žydinčių bulvių sapnai : dienoraščiai / Sigitas Geda ; [sudarytoja Uršulė Gedaitė]. – Vilnius :
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2015] (Vilnius : Standartų sp.). – 682, [2] p. : iliustr.. –
Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9986-39-860-8

Vilnius
Rašytojų klubas
15 d. 17.30 – P. Treinio naujos knygos
„Duogo užrašai: teatrinis romanas“ prista-

TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas

tymas. Kartu su knygos autoriumi daly-

19 d. 18 val. – „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“ (pagal

vauja aktoriai A. Gregorauskaitė, R. Rimei-

J. Tumą-Vaižgantą). Rež. – G. Tuminaitė

kis, V. Rumšas, A. Večerskis, literatūrologas

(Vilniaus mažasis teatras)

prof. P. Bražėnas, knygos leidėjas, literatū-

20 d. 18 val. – T. Joneso, H. Schmidto „FAN-

ros kritikas S. Lipskis

TAZUOTOJAI“. Rež. – J. Staniunas

18 d. 17.30 – V. Morkūno eilėraščių knygos

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS
Dviračiu paskui saulę : eilėraščiai vaikams / Juozas Nekrošius ; [dailininkė Herta Matulionytė-Burbienė]. – Vilnius : Alka, 2015 ([Vilnius] : Spauda). – 85, [3] p. : iliustr.. – Tiražas
2000 egz.. – ISBN 978-9955-540-44-1 (įr.)
Dvylika iš pašto karietos : žiemos pasakos : dienoraščio, laiškų, autobiografijų fragmentai
/ Hans Christian Andersen ; iš danų kalbos vertė ir sudarė Liudas Remeika ; [iliustracijos:
Vilhelm Pedersen, Lorenz Frølich]. – 2-asis patais. ir papild. leid.. – Vilnius : Alumnus, 2015
(Vilnius : Standartų sp.). – 238, [2] p. : iliustr.. – Tiražas [1500] egz.. – ISBN 978-9955-95722-5 (įr.)
Rebekos salos : [romanas] / Renata Šerelytė. – Vilnius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Petro

21 d. 18 val. – H. Levino „CHEFECAS, ARBA

„Nekropolių šviesos“ pristatymas. Kartu su

Rež. – S. Rubinovas

VISI NORI GYVENTI“. Rež. – P. Ignatavičius

autoriumi dalyvauja poetai A. Ališauskas,

ofsetas). – 185, [4] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-01-1641-8 (įr.) : [4 Eur 85 ct]

21 d. 18 val. – V. Klimačeko „SUPERMARKE-

22 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGE-

R. Stankevičius, literatūrologas R. Tamo-

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

TAS“. Rež. – A. Veverskis

LIAI“. Rež. – D. Kazlauskas

šaitis, aktorius V. Fijalkauskas

Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

17 d. 18 val. – F. Zelerio „TIESA“.
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S ausio 15–21
Savaitės filmai

Kino repertuaras

16 d. – Naujausias testamentas (Belgija,

15–19, 21 d. – Tėtukas namie (JAV) – 13.30,

Vilnius

Prancūzija, Liuksemburgas) – 20.30; 18,

18.45, 21.10; 20 d. – 13.30, 18.45

Forum Cinemas Vingis

21 d. – 19 val.; 19 d. – 16.50; 20 d. – 21.10

15, 18–21 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 13.10;

16 d. – Mažasis princas (Prancūzija) – 14.50

16, 17 d. – 11, 13.10; 15, 16 d. – Demonų miš-

15–21 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 11, 12,
14.30, 17, 18.10 (lietuvių k.); 15, 18–21 d. – 16.10;
16, 17 d. – 11.10, 16.10 (originalo k.)

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, Šiauliai)

kas (JAV) – 21, 23.20; 17–21 d. – 21 val.

lija) – 14.20

15–21 d. – Monstrų viešbutis (JAV) – 11.15

17 d. – Kino klasikos vakarai. Džiaze tik mer-

Žvaigždžių karai: galia nubunda (JAV) – 15.50

15.40, 20.30

ginos (JAV) – 18 val.

Žvaigždžių karai: galia nubunda (3D, JAV) – 12.10

Didžioji skola (JAV) – 11.10, 13.40, 16.30,

Pasaka

Mažasis princas (Prancūzija) – 13 val.

18.20, 21.15

15, 20 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.

Krydas: gimęs kovoti (JAV) – 12.20, 15.10,

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 17 val.; 16 d. – 14 val.;

18.30, 21.30

17 d. – 18.30; 18, 19 d. – 17.30; 21 d. – 15.30

Romuva

Meilė (3D, Prancūzija, Belgija) – 14.45, 18,

15 d. – Living in the Age of Airplanes (dok.

15 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

15–21 d. – Gerasis dinozauras (3D JAV) – 13.20,

„Mano mama“

17 d. – Eleonoros paslaptis (Prancūzija, Ita-

Munis: mažasis mėnulio globėjas (Prancūzija) – 10.15

21 val.

f., JAV) – 19 val.; 18 d. – 19.30

(Prancūzija) – 18 val.

16 d. – G. Bizet „Perlų žvejai“. Tiesioginė

15 d. – Mano mama (Italija, Prancūzija) –

15 d. – Mano mama (Italija, Prancūzija) –

premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

20.15; 16 d. – 13.45; 17 d. – 16.30; 18, 21 d. –

20 val.; 17 d. – 15.30; 20 d. – 19.45

politeno operos – 19.55

17.15; 19 d. – 18.45; 20 d. – 18.30

16 d. – Munis: mažasis mėnulio globėjas

21–31 d. – prancūzų kino festivalis „Žiemos

15 d. – Meilė (Prancūzija, Belgija) – 22.30;

(Prancūzija) – 14 val.

ekranai 2016“ – 18.30

16, 21 d. – 21.45; 17, 18 d. – 20.45; 19 d. – 21.30;

16 d. – Bambeklis (Suomija) – 15.45
16 d. – Kaubojai (Prancūzija) – 17.45;

20 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 21.10

20 d. – 20.30

15–21 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gu-

15 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 17.15; 16 d. –

21 d. – 19.30

davičius) – 11.40, 13.50, 16, 19.15, 21.30

16 val.; 17 d. – 14.45; 21 d. – 19.30

16 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 20 val.

Tėtukas namie (JAV) – 11.20, 14, 16.15, 19.20,

15 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

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

21.40

(Prancūzija) – 19.45; 16 d. – 19 val.; 17 d. – 18.30;

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 14 val.; 21 d. – 18 val.

15, 18–20 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) –

18 d. – 19 val.; 20 d. – 16 val.; 21 d. – 19.15

17 d. – Aukštai pakelta galva (Prancūzija) – 17.45

15.40, 18, 19.30; 16, 17 d. – 12.10, 15.40, 18, 19.30;

15 d. – Didžioji skola (JAV) – 21.45; 16,

19 d. – Marijos žemė (dok. f., Ispanija) – 17.30

21 d. – 18, 19.30

20 d. – 21 val.; 17 d. – 20.30; 18 d. – 17.30;

19 d. – Naujausias testamentas (Belgija,

15, 18, 19, 21 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 13.10,

19 d. – 19 val.

Prancūzija, Liuksemburgas) – 20 val.

15.25; 16, 17 d. – 11, 13.10, 15.25; 20 d. – 13.10

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

20 d. – Generolas (JAV) – 18 val.

15, 18–21 d. – Pati geriausia diena (Rusija) –

17.45; 16 d. – 12.15, 14.15; 17 d. – 13 val.; 19 d. –

21.40; 16, 17 d. – 13.20, 21.40

17 val.; 20 d. – 16.30

15, 18–20 d. – Žvaigždžių karai: galia nubunda

15 d. – Bambeklis (Suomija) – 19.30; 16 d. –

Forum Cinemas

(3D, JAV) – 17.50; 16, 17 d. – 11.30; 17.50

15.30; 19 d. – 17 val.; 21 d. – 15, 17 val.

15–21 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 10.15,

KLAIPĖDA

15–19, 21 d. – Demonų miškas (JAV) – 19.35,

15 d. – Naujausias testamentas (Belgija,

12, 12.40, 15, 17.20

Mano mama ****

21.45; 20 d. – 21.45

Prancūzija, Liuksemburgas) – 21.30; 16 d. –

15, 17–21 d. – Gerasis dinozauras (3D, JAV) –

Nanni Moretti visada kuria autorinį kiną, todėl nestebina, kad naujojo
filmo herojė yra jo alter ego. Margarita (Margherita Buy) – režisierė, ji
kuria socialiai angažuotus filmus, bet staiga ima abejoti tuo, ką daro. Sunkiai serganti motina (filmas skirtas Moretti motinai), bręstanti duktė ir
besibaigiantis meilės ryšys priverčia ją atidėti į šalį angažuoto filmo apie
darbininkus filmavimą. Kilnūs idealai ir meninės ambicijos staiga susiduria su banalybe, ypač daug rūpesčių moteriai kelia vieną vaidmenų filme
kuriantis amerikiečių aktorius (John Turturro). Rodydamas Margaritos
filmo užkulisius Moretti kuria kryžkelėje atsidūrusio šiuolaikinio menininko portretą. Laviruodamas tarp rimtumo ir komizmo, jis rodo meno
ir kasdienio gyvenimo santykius, pats persikūnydamas į motiną slaugantį
Margaritos brolį (Italija, Prancūzija, 2014). (Vilnius, Kaunas)

15–19, 21 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f.,

15.45; 18, 19, 21 d. – 21 val.

11.30, 19.10; 16 d. – 11.30

rež. M. Dejoie, V. Vareikytė) – 17.40

16, 17 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 12 val.

15–21 d. – Meilė (3D, Prancūzija, Belgija) – 21.30

15–21 d. – Mažasis princas (Prancūzija) – 13.40

16 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 18.30;

Didžioji skola (JAV) – 14, 18.10, 21 val.

15, 17–20 d. – Prie jūros (JAV, Prancūzija) – 18.30

17 d. – 17.15; 18 d. – 20 val.; 19 d. – 20.45;

Krydas: gimęs kovoti (JAV) – 18, 21.10

15, 17–20 d. – Lūžio taškas (Vokietija, Kinija,

21 d. – 21.15

16 d. – G. Bizet „Perlų žvejai“. Tiesioginė
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

JAV) – 21.20

16 d. – View From A Blue Moon (dok. f.,

15–21 d. – Mafija (Rusija) – 15.50

JAV) – 17.30

politeno operos – 19.55

15–20 d. – Mafija (3D Rusija) – 21 val.; 21 d. – 21.50

16 d. – Savaitgalis Paryžiuje (Prancūzija) – 12.30

20 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 19.20

Forum Cinemas Akropolis

16 d. – Troliai Mumiai Rivjeroje (Prancū-

15–21 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gu-

15–21 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 10.30,
12, 12.50, 15.10, 16.40; Gerasis dinozauras (3D, JAV) – 11, 13.20, 19 val.; Meilė (3D,

Naujausias testamentas ****

Prancūzija, Belgija) – 15.40, 21.20; Didžioji

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)

skola (JAV) – 12.10, 15.20, 18.10, 21 val.; Kry-

Pati geriausia diena ***

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)

****** – 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.

das: gimęs kovoti (JAV) – 14.40, 17.40, 20.40
20 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 18.20
15–21 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gudavičius) – 10.10, 12.20, 14.30, 17.30, 19.40,
21.40; Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 13.10,
16.50, 20.30, 20.50; Tėtukas namie (JAV) –
14.55, 17.10, 19.25
15, 18–21 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 11.20,
13.40; 16, 17 d. – 10.20, 11.20, 13.40
15–19, 21 d. – Pati geriausia diena (Rusija) –
12.30, 18.20; 20 d. – 12.30
15–21 d. – Demonų miškas (JAV) – 16, 21.50
Mažasis princas (Prancūzija) – 10.40; Žvaigždžių karai: galia nubunda (3D, JAV) – 18.35;
Mafija (3D Rusija) – 21.35

zija) – 14.15; 16, 20 d. – Viena nepatogi aki-

davičius) – 10.25, 12.30, 14.50, 17, 19.40, 21.50

mirka (Prancūzija) – 21.30

15–19, 21 d. – Tėtukas namie (JAV) – 12.20,

17 d. – Marijos žemė (dok. f., Ispanija) – 12.30

17.10, 19.20; 20 d. – 12.20, 17.10

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

15–21 d. – Demonų miškas (JAV) – 14.40, 21.40

rija, D. Britanija) – 14 val.; 17 d. – 20 val.

15, 17–21 d. – Grėsmingasis aštuonetas

19 d. – „Kino skonis. Kino kultūros“ – 19 val.

(JAV) – 14.30, 20; 16 d. – 14.30

21 d. – Mano karalius (Prancūzija) – 16.45

15, 18–21 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 13.10;

21 d. – „Kino skonis. Scenografija“ – 19 val.

16, 17 d. – 10.10, 13.10
15–21 d. – Žvaigždžių karai: galia nubunda

KAUNAS

(3D, JAV) – 16.50; Mažasis princas (Prancū-

Forum Cinemas

zija) – 10.40; Pati geriausia diena (Rusija) – 15.30

15–21 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 10.25,
11.20, 15, 16.40; Gerasis dinozauras (3D,

Šiauliai

JAV) – 12.40, 19 val.

Forum Cinemas

15, 16 d. – Meilė (3D, Prancūzija, Belgija) –

15–21 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 10.15,

15.10, 18, 21.20, 23.35; 17–21 d. – 15.10, 18, 21.20

12.30, 14.50, 17.10; 15–21 d. – Gerasis dino-

15–19, 21 d. – Didžioji skola (JAV) – 15.20,

zauras (3D, JAV) – 11.15, 13.40, 18.50

18.15, 20.50; 20 d. – 15.20, 20.50

15–19, 21 d. – Didžioji skola (JAV) – 16, 20.50;

15–21 d. – Krydas: gimęs kovoti (JAV) – 15.30,

20 d. – 16 val.

18.30, 21.30

15–21 d. – Meilė (3D, Prancūzija, Belgija) – 21.10

16 d. – G. Bizet „Perlų žvejai“. Tiesioginė

Krydas: gimęs kovoti (JAV) – 15, 21.30

premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

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

20 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 20.50

politeno operos – 19.55

15–21 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gu-

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 17 val.; 18 d. –

20 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 18 val.

davičius) – 11, 13.15, 15.30, 17.45, 19.30, 21.40

15.10 (seansas senjorams)

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

Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 17.55, 20 val.

Skalvija

15 d. – Mano karalius (Prancūzija) – 16.40;

davičius) – 10.50, 12.20, 14.30, 17.20, 19.30,

Tėtukas namie (JAV) – 13.50, 18.30

17 d. – 20.30; 18 d. – 16.40; 19 d. – 21 val.; 20 d. –

21.40, 23.10, 23.50; 16 d. – 10.50, 12.20, 14.30,

15, 18–21 d. – Riešutėlių filmas (JAV) –

18.50; 21 d. – 16.50

17.20, 23.10, 23.50; 17–21 d. – 10.50, 12.20, 14.30,

12.45; 16, 17 d. – 10.30, 12.45

15, 18, 21 d. – Mano mama (Italija, Prancū-

17.20, 19.30, 21.40

16, 17 d. – Žvaigždžių karai: galia nubunda

zija) – 21.10; 16 d. – 18.30; 17 d. – 16 val.;

15, 17–21 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) –

(3D, JAV) – 10.45

19 d. – 19 val.; 20 d. – 16.50

13.40, 17.05, 20.40; 16 d. – 13.40, 20.40

15–21 d. – Demonų miškas (JAV) – 16.10
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