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Nuo Mozarto gimtadienio iki
Vytauto Sondeckio solo filharmonijoje
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Kaip „Hamletą“ skaito trisdešimtmečiai
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Mindaugas Karbauskis stato
Mariaus Ivaškevičiaus „Rusišką romaną“
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Šarūnas Sauka, „Autoportretas arbatinuke“. 1978 m.

Šarūno Saukos retrospektyva „Žmogus su Saukos veidu“ NDG
Monika Krikštopaitytė

Didelė sėkmė Nacionalinei dailės
galerijai (ir mums visiems), kad per
Šarūno Saukos parodą tiek daug
naujų žmonių rado kelią į muziejų,
apie kurio egzistavimą jei ir žinojo,
„Danų mergina“
tai labai jau miglotai. Nemažesnė
laimė ir tai, kad parodą rengė Monika Saukaitė. Akivaizdu, kad joks
kuratorius iš šalies nesulauktų tokio autoriaus pasitikėjimo ir kantrybės, kurios jis per spaudos konferenciją prisipažino stokojąs, kaip
kad dukra. Puiku, kad intelektualų
klano savityra ir prisistatymas atliekami profesionaliai – Saukaitė neseniai apsigynė daktaro disertaciją

Nauji filmai: „Laisvas kaip paukštis“ ir
„Danų mergina“
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Prasibrovus pro minias
ir mėsas

Filosofų diskusija apie grožio baimę
šiuolaikiniame mene

8
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„Pasakojimo strategijos Šarūno Saukos tapyboje“.
Semiotinė tėvo kūrybos analizė turėjo leisti atsirasti šiokiam
tokiam atstumui ir maksimaliam
įmanomam objektyvumui. Tačiau
su metodu ateinantis atsietumas
nuo bet kokio konteksto leidžia
apie ikonografines paveikslų klišes kalbėti tarsi apie intriguojančią struktūrą turinčius atradimus.
Žinoma, bet kuris meno gerbėjas
greitai supras, kad „Autoportretas
arbatinuke“ (1978), kad ir ironizuojant, labai primena Francesco
Mazzola Parmigianino jaunatvišką
norą pasipuikuoti gebėjimu įtikinamai pavaizduoti save išlenktame paviršiuje („Autoportretas“,

1523). O Saukos „Autoportretas su
slyva“ (1983) ir „Autoportretas Nr. 4“
(1985), kur jo bruožų turinti galva
guli ant padėklo ar tiesiog atskirta
nuo kūno, įsilietų į ilgą gretą kitų
klasikinių autoportretų, visų pirma
meno chuligano Michelangelo Merisi da Caravaggio Holoferno temos
variacijų. Taip pat gerai žinome, kad
bene pirmas atvirai save kaip Kristų
pavaizdavo Albrechtas Düreris.
Tiesa – ne nukryžiuojamą.
Meno gerbėjas ar norintis tokiu
būti, be jokios abejonės, būtent už
tai Sauką ir myli, kad jis toks panašus į didingos praeities menininką.
Pritemdytu koloritu ir lesiruote
N u k e lta į 7 p s l .

1 psl.

Muzika

Praėjusio laiko akimirkos
Nauja pianisto Sergejaus Okruško kompaktinė plokštelė
CD Sergejus Okruško. Franz Schubert, Impromtus, 2015.

Rita Nomicaitė

Pianistas profesorius Sergejus
Okruško yra įrašęs XVII a., XX a.
muzikos, o ką tik pasirodė XIX a. pradžios kūrinių kompaktinė plokštelė. Pirmajame leidinyje skamba
pas mus turbūt visai neatliekamos
anglų baroko meistro Henry Purcello 8 siuitos klavyrui. Antruoju
galime didžiuotis turėdami savo
atlikėjo pateikiamą vieną žymiausių šiuolaikinės muzikos opusų,
neoklasiczmo paminklą, Paulio
Hindemitho ciklą „Ludus tonalis“.
Kodėl dabar pianistas ėmėsi kasdienėse garsų ūkanose tvyrančių
Franzo Schuberto impromtų (įrašyta LMTA, garso režisierius Vilius
Stasys Kondrotas. Išleido Lietuvos
muzikos atlikėjų informacijos centras), arba kitaip – kodėl šis įrašas,
netikėta, suskamba aktualiai?

Anonsai

Muzikinis ekskursas į
Prancūziją: ir skausmo,
ir džiaugsmo apsčiai
Šį sezoną ypač daug dėmesio mūsų
šalies muzikai skirianti Lietuvos
nacionalinė filharmonija artėjantį
šeštadienio simfoninės muzikos
vakarą siūlo ekskursą į Prancūziją.
Vasario 6 d. filharmonijos scenoje
Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras, diriguojamas prancūzų
maestro Olivier Grangeano, atliks programą „Prancūzų muzikos
puslapiai“. Skambės Paulio Dukas,
Maurice’o Ravelio, Georges’o Bizet
kūriniai, solo fortepijonu skambins Pietų Korėjos pianistė Yeol
Eum Son.
Šio vakaro pavadinimą „Prancūzų muzikos puslapiai“ inspiravo
koncerto programa, sudaryta iš
trijų prancūzų kompozitorių kūrybos opusų. Prancūzų muzika šįvakar apsčiai pažers spalvų ir emocijų,
perteiks ir skausmą, ir džiaugsmą.
Antai koncerto pradžioje skambėsianti Paulio Dukas koncertinė
uvertiūra „Polyeucte“ primins apie

Olivier Grangean ir LNSO

2 psl.

Kameriniai, bet ir „su fejerverkais“ austrų pianisto Alfredo Brendelio
opusai traukia pailsėti nuo viešo gy- nuostatas (tiesa, klasikinio vokievenimo žaidimų, kartu neužsisklen- čių mokyklos skambesio norima
džiant, mintis nostalgiškai iš XXI a. pasiekti neišvengiamai visai kitaip
kreipiant šimtmečius atgal... Kaip užgaunant garsą). S. Okruško jaubyloja leidinio dizainas, kuriam pa- sena kuklesnė. Jaukumo koncepcija
naudotos senovinės žmonių fotogra- pirmiausia perteikiama tam tikra
fijos ar jų fragmentai – šios muzikos dramaturgine linija. Kūrinių repriklausytis reikia tarsi vartant šeimos zose pianistas renkasi ne įprastas
albumus, jaukiai susisupus pledu garsiąsias kulminacijas, o nusiramiprie gyvos ugnies židinio.
nimą, taip kūrinius ir užbaigdamas.
Tokius paprastus jausmus per- Džiaugsmingas, smagias ir lyrines
teikia ir muzikos interpretacija. Ją emocijas pianistas šiame įraše linpatyrinėti juoba įdomiau, kai šį pia- kęs mažinti, įkarščio negailėdamas
nistą ne kartą esu girdėjusi XX a. trumpesnėse dramatiškose padalose.
muzikos festivaliuose, patyrusi jo
Savotiškai pasitelkęs ir kitus drastabilumą, tvirtą atramą atliekant maturgijos niuansus, pianistas detaklavišinio instrumento partijas an- lizuoja lengvą, malonią „nuotraukų
sambliuose (antai nuo 2000-ųjų vartymo sceną“. Interpretatorius
S. Okruško ištikimai muzikuoja tarsi suplėšo laiką, susmulkina jį
„Arsenalo“ ansamblyje). Klausan- lyg imdamas į rankas kiekvieną
tis Schuberto, taip pat pirmiausia paveikslėlį. To pasiekiama paryšgalima pastebėti patikimą po- kinant atskiras frazes, net motyvus,
žiūrį, – jo detalės nesikeičia per išgirstant kiekvieno struktūrą, niuvisus aštuonis kūrinius. Kanoninis ansuojant tempus ir t.t.
ankstyvojo romantizmo supratiKartu visa tai rodo XXI a. piamas kiek primena etalonu laikomas nisto žvilgsnį. Minimalistiškai
III a. gyvenusį romėną, krikščionį
kankinį Polieuktą. Ši pirmuoju
simfoniniu P. Dukas opusu laikoma uvertiūra yra datuojama
1891-aisiais. Kūrinį sukurti dvidešimt penkerių metų kompozitorių
įkvėpė to paties pavadinimo Pierre’o Corneille’io tragedija. Uvertiūra
atskleidžia Dukas, kaip muzikos
dramai kūrėjo, meistriškumą, jo
iš dalies girdėti sąsajų su Richardo
Wagnerio „Tanhoizerio“ ar „Tristano ir Izoldos“ garsų pasauliu bei
šiam kompozitoriui būdinga temų
plėtojimo maniera.
Iš muzikinės dramos klausytojai
galės nerti į saulėtą Maurice’o Ravelio Fortepijoninį koncertą Nr. 1
(1929–1931), apie kurį legendinis
rusų pianistas Heinrichas Neuhausas yra pasakęs: „Tai viena iš
džiaugsmo salų, kurių taip gausu
prancūzų muzikoje.“ Koncerto solo
skambins pianistė Yeol Eum Son,
jos pasirodymą Vilniuje girdėjome
2013 m. gegužę, baigiamajame Filharmonijos koncertų sezono vakare.
Sidabro medaliais tarptautiniuose
P. Čaikovskio (2011) ir V. Cliburno
(2009) konkursuose apdovanota atlikėja yra vertinama už subtilų, precizišką, išraiškingą muzikavimą. Iš
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Pietų Korėjos Kangvono regiono
kilusi atlikėja tarptautinės auditorijos dėmesį patraukė 2004 m., kai
su maestro Lorinu Maazeliu ir Niujorko filharmonijos orkestru dalyvavo gastrolėse Azijoje bei su šiuo
dirigentu ir jo kolektyvu 2008 m.
koncertavo Seule. Yeol Eum Son
yra grojusi su Izraelio, Čekijos, Roterdamo filharmonijų, NHK, NDR,
Jeruzalės, Sietlo, Svetlanovo, Sankt
Peterburgo Marijos teatro ir Akademiniu jaunimo simfoniniais orkestrais, „Academy of St. Martin in
the Fields“, nuolat bendradarbiauja
su pagrindiniais savo šalies, JAV orkestrais, tarp kurių – „Pacific“, Jutos,
Kolumbijos simfoniniai kolektyvai.
Muzikinį ekskursą į Prancūziją
vainikuos LNSO su simfoninių koncertų publikos mylimu ir kasmet į
šią sceną grįžtančiu batutos meistru
Olivier Grangeanu atliekama Georges’o Bizet jaunystės laikų simfoninė
partitūra – Simfonija C-dur (1855).
Tai septyniolikmečio studento darbas, kurio melodijos, temų plėtojimas ir orkestruotė jau bylojo apie
ypatingą būsimo kompozitoriaus
talentą. Operos pasaulyje neblėstanti G. Bizet šlovė nepelnytai stelbia šio kompozitoriaus, kaip puikaus simfonisto, palikimą. Melodijų
grožiu ir išradinga orkestruote ausį
maloninanti Simfonija C-dur tą iškalbingai paliudija. Simfoniją Bizet
rašė būdamas Paryžiaus konservatorijos studentas, jo mokytojas
buvo Charles’is Gounod. Įdomu,
kad neįtikėtinai greitai šią simfoniją
parašęs pats kompozitorius visai nesirūpino tolesniu jos keliu – ji nebuvo
išspausdinta, autoriui gyvam esant
taip ir nenuskambėjo. Apie Simfoniją sužinota gana vėlai, jos premjera įvyko tik 1935 metais. Po atlikimo kūrinį imta vadinti jaunystės

Sergejus Okruško
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besikartojančios motyvų charak- mąstymas, atsiskleidžiantis ir jo
teristikos, padidėjęs dėmesys per- didžiaisiais darbais – monumenkusiniam instrumento skambesiui, taliais koncertais, kurių programaksimalus artumo perteikimas – mas sudaro ne pavieniai kūriniai,
šie mūsų laikų muzikos bruožai taip o jų ciklai. Kaip plokštelės lankspat girdimi S. Okruško skambinant tinuke primena Ramunė Kryimpromtus (D. 899, op. 90, ir D. 935, žauskienė, S. Okruško koncerop. posth. 142).
tuose yra ištisai pateikęs J. S. Bacho
Šiuolaikinio meno publiką turėtų „Gerai temperuotą klavyrą“, visus
patraukti konceptualus S. Okruško F. Chopino preliudus ir kt.
šedevru ir lyginti su „Vasarvidžio
nakties sapnu“, kurį Felixas Mendelssohnas parašė būdamas panašaus amžiaus kaip Bizet.
LNSO, dirigento Olivier Grangeano ir pianistės Yeol Eum Son koncertas „Prancūzų muzikos puslapiai“
vyks vasario 6 d., šeštadienį, 19 val.
filharmonijos Didžiojoje salėje.
LNF inf.

Smuikininkė Dalia
Kuznecovaitė koncertuoja
su LVSO
Nors smuikininkė Dalia Kuznecovaitė vis dar gyvena „ant“ lagaminų,
užvis labiausiai vertina valandas, kai
nereikia krautis daiktų ar leisti savo
laiko oro uostuose. Ilgą laiką užsienyje gyvenusi, dabar aspirantūroje
Paryžiaus konservatorijoje studijuojanti ir neseniai tapusi Vilniaus kvarteto pirmuoju smuiku menininkė tikraisiais savo namais vadina Vilnių.
Būtent čia, Vilniaus kongresų rūmų
scenoje, vasario 5 d. galėsime ją išgirsti, griežiančią kartu su Lietuvos
valstybiniu simfoniniu orkestru.
D. Kuznecovaitė smuiką į rankas paėmė būdama ketverių. Lūžiu
savo muzikiniame kelyje ji vadina
pažintį su maestro Mstislavu Rostropovičiumi, kai dalyvavo M. Rostropovičiaus fondo surengtame
konkurse, tapo jo stipendininke ir
gavo ne tik finansinę paramą savo
tolesnėms aukščiausio lygio studijoms, bet ir asmeninį garsaus menininko rūpestį jos ateitimi. „Neįsivaizduoju, kas būtų, jeigu nebūčiau
tapusi fondo globotine, ir apskritai,
jei fondas neegzistuotų”, – prisipažįsta atlikėja.
Baigusi M.K. Čiurlionio menų mokyklą, D. Kuznecovaitė penkerius

metus studijavo Vokietijoje, o vėliau
trejus metus gyveno Paryžiuje, kur
studijas tęsė Paryžiaus konservatorijoje. „Ne paslaptis, kad Paryžiuje
jaučiama ypač didelė kultūrų įvairovė. Tai įdomu, bet laikui bėgant
pradedi ieškoti ir savojo identiteto,
norisi grįžti prie ištakų, prisiminti,
kas yra lietuvių kultūra, mentalitetas. Net negalvojau, kad visa tai
gali būti man taip brangu, nes laikiau save pasaulio piliete,“ – apie
sprendimą grįžti prie šaknų pasakoja 27-erių sulaukusi menininkė.
Nors laisvalaikio D. Kuznecovaitė
turi nedaug, jį stengiasi skirti asmenybės tobulėjimui. Vieni iš mėgstamiausių jos laisvalaikio praleidimo
būdų yra teatras ir literatūra. „Spektaklių metu gaunu net savotiškos
inspiracijos, naujų idėjų kūrinių interpretacijoms“, – kalba D. Kuznecovaitė. Vis dėlto atlikėja pripažįsta,
kad po ilgo darbo ir koncertų geriausias poilsis kūnui yra miegas.
Į Lietuvą sugrįžusi D. Kuznecovaitė vasario 5 d. Vilniaus kongresų
rūmuose kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, diriguojamu Martyno Staškaus, atliks
vienintelį suomių kompozitoriaus
J. Sibelijaus Koncertą smuikui ir
orkestrui d-moll, op. 47. Koncerte
smuikininkė grieš Paulo Bailly 1889 m.
Paryžiuje pagamintu smuiku, pasižyminčiu plačiu garsu ir labai įdomiu bei savitu tembru.
Smuikininkės Dalios Kuznecovaitės ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertas „Kur
Šiaurė sutinka Pietus...“ įvyks vasario 5 d. 19 val. Vilniaus kongresų
rūmuose. Bilietus platina „Tiketa“,
jų galima įsigyti ir Vilniaus kongresų rūmų kasoje.
LVSO inf.
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Nenuvilianti klasika

Nuo Mozarto gimtadienio iki violončelininko Vytauto Sondeckio solo filharmonijoje

Vytautė Markeliūnienė

mintimis, replikomis, sąmojais, kurių išraiškos laipsnis gal ir užfiksuotas genijaus originaliuose tekstuose,
bet ar kiekvienas atlikėjas linkęs jį
savaip atverti? Koncerte griežė Modesto Barkausko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras, tą vakarą
turėjęs ir dar vieną scenos partnerį
– estų obojininką Kalevą Kuljusą.
Formuodamas meilės obojumi savąją solo partijos liniją Georgo Philippo Telemanno Koncerte meilės obojui ir orkestrui G-dur (TWV 51:G3),
K. Kuljus tapo ne tik gražaus, tvarkingo muzikinio teksto perteikėju.
Jo fantaziją, regis, kurstė ir savaip
suvokta baroko muzikos bei architektūros sąskambio paralelė: tvirtai
organizuota kūrinio erdvė, taupių
efektų dėlionė bei žavių detalių, nesudaiktintų ornamentų grožis.
Reikšmingas detalių matmuo
savaip persmelkė ir kitą Filharmonijos koncertą (sausio 30 d.), kuriame griežė Juozo Domarko diriguojamas Nacionalinis simfoninis
orkestras, dalyvavo violončelininkas Vytautas Sondeckis. Ir nors tas
vakaras perkėlė į kitą stilistiką, –
skambėjo Piotro Čaikovskio ir
Dmitrijaus Šostakovičiaus kūriniai, – jų koncertiniai pavidalai
kaip tik ir praturtėjo išklausytų
detalių, soluojančių partijų ar vykusiai išryškintų orkestro grupių
kontekstais. Nacionalinis simfoninis orkestras, ko gero, pagrįstai

Neretai koncertų anonsuose tenka
skaityti jau klišinėmis tapusią retoriką, suniveliuojančią net ir skirtingiausius lygius: charizmatiškasis...
sensacingas... vienas garsiausių...
pasaulinė premjera... pirmąkart
Lietuvoje..., o kur dar nepagrįstos manipuliacijos garsių muzikos
pasaulio personų pavardėmis ir jų
atžalomis etc. Vėliau apsilankęs
renginyje neretai įsitikini: būta eilinio koncerto, ne per daug gerai
(jei ne prastai) atlikto, ne per daug
skoningai (o gal ir bet kaip) sudėlioto repertuaro, bet sutikto gausiomis ovacijomis, ką jau kalbėti
apie visus kaip vienas atsistojusius
klausytojus. Žinoma, publikos daliai, mėginančiai pamilti klasikinę
muziką, nukaltų etikečių laikas tuo
ir nelengvas, kai vėliau jau tenka
Rūta Rikterė, Zbignevas Ibelhauptas, Modestas Barkauskas ir Lietuvos kamerinis orkestras
savarankiškai atsirinkti, vertinti,
protingai kaupti ir brandinti klausymosi patirtį. Tad šiame kontekste
optimistiškai: gal jau dabar bus simfoninio orkestro pūtikus re- tad ir kartų. Tai, ko gero, kaip toji
nejučiomis žvilgsnis nukrypsta į
taip ir toliau? Čaikovskio „Itališka- tai girdime „iš arčiau“? Kodėl pu- „vartyta pervartyta“ klasika, prie kunamų knygų lentynas, kurias, žisis kapričas“, op. 45, kuriame kone čiamųjų ansamblių veikla beveik rios traukia vis iš naujo. Ir čia jau
noma, smagu kartkartėmis papildu trečdaliai tematinės medžiagos užgęsta pabaigus Muzikos ir teatro svarbiausia, kaip toji klasika bus šįdyti naujienomis, tačiau dar smatenka pučiamiesiems, nuo pat kū- akademijos studijas, kurias taip tu- kart perskaityta. Labai romantiškai,
giau žinoti čia pat esant galimybę
rinio pradžios įtraukė į išmintingai riningai įprasmina kamerinio an- lyriškai, poetiškai grieždamas šias
išsitraukti kokį seną, nuspurusį,
organizuoto temperamento, srau- samblio dėstytojo prof. Juozo Rimo Variacijas, Sondeckis savaip perbet patvaraus turinio knygos tonios melodijų plastikos bei tembrų profesinis aktyvumas.
skaityti, manding, pasirinko kūrimelį ar vartytą pervartytą klasiką,
ansamblio sambūvį.
Koncerte išgirdome ir solistą vio- nio detales, ypač melizmatiką, – ne
nenusidėvinčią, nenuviliančią, vis
Klausantis pučiamųjų grupės lončelininką Vytautą Sondeckį, jau kaip tiesmukišką aliuziją į rokoko,
atlikėjų vis piršosi mintis, kad bemaž du dešimtmečius dirbantį kaip kūrinio fasadą, bet kaip asmegebančią inspiruoti, skatinančią interpretuoti. Bet juk tai ne nauja ir
niškai suvoktą šio opuso erdvę, dvavisai neypatinga? Vis dėlto amžinai
sią, garsų peizažą. Todėl išsidriekė
vertinga ir brangu.
judrus bei trapiai kintantis kūrinio
Su tokia „vartyta pervartyta“ klasiluetas ir jį atliepianti proporcijų
sika susiduria bemaž kiekvienas
darna. Tokią idėją violončelininkui
muzikos atlikėjas – visiems klapavyko subtiliai įgyvendinti, juo lasika tampa privalomos pedagogibiau kad adekvačią kaitrą skleidė
nės literatūros dalimi. Tačiau tai ir
scenos partneriai. Tapačiai alsavo
vienas kelių įtvirtinant savąją intervisas ansamblis: solistas, dirigentas,
pretatoriaus tapatybę, kurios plotis
orkestro muzikantai.
anaiptol neturėtų vien tik minimu
Koncertą vainikavo Šostakovirepertuaru apsiriboti. Bet šįkart –
čiaus Penktoji simfonija d-moll,
apie klasikinį akademinį koncertų
op. 47, – dar vienas šio orkestro
repertuarą, kurio interpretacinėms
ir prof. Juozo Domarko bendro
darbo embleminis opusas. Kūryištarmėms nepakanka vien vikriai
bėgiojančių pirštų ir laiko nukalbinis įkarštis, dėmesingai formuodintų, dar nuo studijų įsigyvenujama architektonika, techninis tosių šablonų.
lygumas tarytum paliudijo, kad
Kad klasika geba smarkiai insscenoje susitiko senokai nesimatę,
piruoti, paliudija ne kiekvienas
bet vieni kitų išsiilgę geri bičiukoncertas. Todėl kartais netikėtai
liai, prisiekę vieni kitiems ir pukvapą užgniaužia, kai pajunti, kad
blikai dovanoti tai, ką yra sukaupę
brangiausio.
šių dienų atlikėjas, menininkas
perskaito tą klasiką intensyviai,
kūrybingai ir etiškai. Ar tik ne toji
Redakcijos prierašas
įtaigos banga publiką užliejo Wolfgango Amadeus Mozarto gimtadieD. M at v e j e vo n u ot r a u ko s
nio vakarą (sausio 27 d.) Nacionali- Vytautas Sondeckis, Juozas Domarkas ir Lietuvos nacionalinis simfonis orkestras
Nepraėjus nė savaitei po įsinės filharmonijos salėje klausantis
mintino Vytauto Sondeckio papianistų Rūtos Rikterės ir Zbignevo pretenduojantis į seniausio ir stipriau- tokią darnią jų sampratą, ko gero, Vokietijos NDR simfoniniame or- sirodymo filharmonijoje, vasario
Ibelhaupto dueto, besimėgaujančio sio Lietuvos orkestro poziciją, kar- brandina ansamblinė patirtis, – kestre koncertmeisteriu ir solistu, 3 d. mirė jo tėvas – iškili Lietuvos
šio Vienos klasiko dvigubais kon- tais nustebina nestabilumu (nevie- juk tokią puoselėja visi stiprieji neapeinantį ir kamerinių ansam- ir Europos kultūros asmenybė, dicertais fortepijonui ir orkestrui nalyte, nesinchroniška intonacija, pasaulio simfoniniai orkestrai, blių veiklos. Čaikovskio „Variaci- rigentas ir pedagogas profesorius
(KV 242, KV 365/316a)? Gerai pa- paskirų grupių ar instrumentų ne- kurių muzikai savo profesinius jos rokoko tema“, op. 33, – viena tų Saulius Sondeckis.
„7 meno dienų“ redakcija reiškia
žįstamos taurios intonacijų, ritmų darna). Todėl tai paneigiantys kon- įgūdžius plėtoja koncertinėje an- partitūrų, kuri ir atlikėjus, ir aktybei kadencijų formulės virto pa- certai, įrodantys meninės ir tech- samblių veikloje. Tad natūralus vesnius muzikos klausytojus vie- gilią užuojautą Maestro šeimai ir
vasariška gyvybe alsuojančiomis ninės kokybės galimybę, nuteikia klausimas – kodėl Nacionalinio naip ar kitaip lydi daugybę metų, visai muzikų bendruomenei.
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Teatras

Jaunųjų „Hamletas“

Vido Bareikio spektaklis Nacionaliniame Kauno dramos teatre

Rasa Vasinauskaitė

Vidą Bareikį galima laikyti jauniausiu Lietuvos režisieriumi, pastačiusiu „Hamletą“. Tų pastatymų
buvo ne taip jau ir daug – Juozo
Rudzinsko 1959 m., Irenos Bučienės 1987 m., Eimunto Nekrošiaus
1997 m. ir Oskaro Koršunovo 2008
metais. Statytojų amžiaus vidurkis – daugiau kaip 40 metų, o štai
Hamletų atlikėjų amžius įvairuoja.
Jei tikėtume painiais Shakespeare’o
išvedžiojimais, pjesės pabaigoje
Hamletui yra 30 metų, o lietuvių
trisdešimtmečių aktorių, suvaidinusių Hamletą, kol kas tik trys –
Henrikas Kurauskas, Andrius Mamontovas ir štai dabar – Vainius
Sodeika. Beje, Michailas Čechovas
savo pirmąjį „Hamletą“ (1924) pastatė ir suvaidino būdamas 33-ejų,
Andrius Oleka-Žilinskas Čechovo
pastatyme Kauno valstybės teatre
(1932) buvo sulaukęs 39-erių; Peteris Brookas savo pirmą „Hamletą“
(su Paulu Scofieldu) režisavo 30ies, antrą – 75-erių, o Vladimiras
Vysockis Hamletą suvaidino būdamas 33-ejų. Skaičiais žaidžiu ne
vien iš smalsumo – ir režisierių, ir
atlikėjų amžius susijęs su spektaklio
sumanymu ir gali būti vienas jo perskaitymo kodų. Jei prisimintume
tuomet 45-erių Nekrošiaus pastatymą, čia kalbėta apie jaunųjų tragediją vyresniųjų pasaulyje, ir ant
pastarųjų – tėvų – krito Hamleto
ir jo bendraamžių aukos kaltė; Koršunovo spektaklyje svarstyta ne tik
apie papuvusį pasaulį, bet ir apie
teatro bei režisūros prigimtį, žmogišką ir artistinę patirtį, o Darius
Meškauskas už savo protagonistą
buvo vyresnis keturiolika metų. Gal
iš tikrųjų pasakymas, kad kiekviena
karta turi (ar privalo turėti) savo
Hamletą, nėra laužtas iš piršto? Pagal tai, koks yra Hamletas ir kaip
„sprendžia“ susidūrimo su pasauliu
dilemą, galima spręsti ir apie pačią
kartą. Ypač tuomet, kai sutampa ne
tik Hamletą vaidinančio aktoriaus,
bet ir „Hamletą“ statančio režisieriaus amžius.
Tad apie Bareikio spektaklį Nacionaliniame Kauno dramos teatre
norisi svarstyti ne kaip apie išskirtinį ar etapinį lietuvišką „Hamletą“,
kuris gliaudytų daugiasluoksnio ir
daugialypio Shakespeare’o teksto
paslaptis, o apie tai, kaip jį skaito ir
jaučia šiandieniai trisdešimtmečiai.
Akivaizdu, kad skaito jie kitaip nei
vyresnieji ar ankstesnieji, ypač XX a.
kūrėjai, kurie „Hamletu“ diagnozavo ir laiko, ir teatro būklę, konstatavo istorijos, politikos ir pasaulio
nuosmukį, arba, kaip 68-erių Ingmaras Bergmanas, padėdavo spengiančios tylos tašką modernizmo
amžiui – jo spektaklio (1986) pabaigoje stotingi Fortinbraso kareiviai
4 psl.

paleisdavo automatų šūvių pliūpsnius į visus dar gyvus likusius veikėjus. Šiandienių jaunųjų nebeslegia
tradicijos, nekausto klaidų ar susidūrimo su neaprėpiamu baimė – į
hamletiškų klausimų akivarą jie neria stačia galva, pasikliaudami savo
jausmais, patirtimi ir tiesa. Bareikis neatsitiktinai dar prieš premjerą
kartojo, kad jo spektaklyje svarbiau
yra ne „būti ar nebūti“, o „būti“ ir
„kaip būti“ – to „kaip“ čia išties su
kaupu, nes spektaklis dinamiškas,
aktyvus, intensyvus, nepaliekantis
laiko svarstymams ir dvejonėms
ne tik Hamletui, bet ir žiūrovams.
„Būti“ čia reiškia nepasiduoti rezignacijai, nesustoti, neišsižadėti
savo idealų ir priešintis viskam, kas
gniuždo. Juk žengęs pirmą žingsnį –
atšlijęs nuo ką tik Karaliaus pelenus
išbarsčiusių ir į vestuvinį šėlsmą įsitraukusių puotautojų, – Hamletas
privalės žengti ir antrą, ir trečią...

bei išsigimimą; iš tokios Gertrūdos
nesulauksime motiniškų jausmų, iš
Klaudijaus – kančios ar savigraužos.
Žinoma, gali būti, kad tokį Klaudijų-Gertrūdą – šlubčiojantį ir žybčiojantį auksiniu ilgaauliu, su sintetinių plaukų sruoga ir puse karūnos
ant galvos – mato Hamleto sielos
akys. Tačiau vien tokio įvaizdžio
pakanka, kad sūnui užvirtų kraujas, prabustų jo neapykanta motinai ir dėdei. Klaudijaus-Gertrūdos vaizdinys aštrus, tiesmukas ir
kartu teatrališkas, tarsi Elsinoras
būtų virtęs naktinio klubo teatru,
kurio šou Hamletas priešpriešins
savo „pelėkautus“.
Bareikio ir scenografės Paulės Bocullaitės „Hamletas“ – tai
šiandienos „teatrum mundi“, kur
kasdienybė nebeįsivaizduojama
be popkultūros madų ir kaukių
(ko vertos išpuoselėtos vyrų barzdos!), o teatras – be jo antrininkų.

„Hamletas“

Rašantieji apie spektaklį akcentavo jo apipavidalinimą. „Grynasis“
veiksmas čia vyksta ant nedidelio,
apvalaus, į pirmąsias žiūrovų eiles
įsispraudusio podiumo. Šis podiumas gali asocijuotis su madų podiumu, bet gali ir su čia ir dabar
vykstančio spektaklio pakyla, kuri
visus ir visa išdidina, priartina, net
apnuogina. Tiesa, apnuoginti čia
tarsi nėra ko – veikėjų pavidalas,
elgesys, kalba, gestai išsemia jų tikrąją esmę, nes podiumas virsta
ir savotiška jų savidemonstracijos, „paradinių“ pasirodymų, puotos ir orgijų vieta, kur neabejotinai
karaliauja „kentauriškas“ Klaudijus-Gertrūda, nuolat lydimas silikoninės lėlės-figūros, vadinamos
Fortūna. Atrodo, kad į šį makabrišką Dainiaus Svobono kuriamą
„dėdę-motiną“ režisierius sudeda
visą Danijos ir Elsinoro iškrypimą

Besisukdamas tikrosios scenos ratas
atgręžia tai baltų lelijų puokštėmis
įrėmintą pianiną, tai minkštasuolius, grimo staliukus su veidrodžiais,
kostiumų kabyklas – užkulisius, kur
ruošiamasi ir laukiama savo pasirodymo. Toks sprendimas iškart primena Koršunovo „Hamletą“, tačiau
Bareikis žengia toliau – teatro ir
tikrovės priešstata jam nėra egzistencinė ar metafizinė, o kūrybinė ir
vaidybinė sąlyga, koncentruojanti
veiksmą ir suteikianti atlikimui
ekspresijos. Įvykiai čia rutuliojasi
gerokai greičiau, aktoriai, išskyrus
svarbiausiuosius, suvaidina ne po
vieną, o po kelis vaidmenis – perėjimas iš vieno epizodo ar situacijos į kitą matuojamas ne laiko ar
erdvės, o tempo ir ritmo matais.
Tad tiek „dekoracija“ virtę užkulisiai, tiek ir kiti erdvės sprendimai
ne simbolizuoja (reiškia) kažką, o

tiesiog atlieka dekoracijos / užkuli- nei ankstesnė – metaforiška – liesių funkciją. Iš abiejų podiumo pu- tuviško teatro tradicija, ši nebesių – po „duobę“, vienoje įsitaisęs sistengia kurti teatrinės iliuzijos
spektaklio ritmą, toną, nuotaikas ir daugialypių meninių įvaizdžių.
ir atmosferą „kuriantis“ būgninin- Arba tie įvaizdžiai yra lakoniški,
kas (kompozitorius Marius Stava- momentiniai, užfiksuojantys ir
ris), kita – ir gundančių Fortūnos reikšmę, ir emociją – toks Klaudišokių, ir duobkasių intermedijos, jus-Gertrūda, tokia finale, įsisupusi
ir būsimo Ofelijos kapo vieta. Tik į didžiulį nuotakos rūbą, Ofelija.
įspūdingoji „lietaus uždanga“ ir Eglės Grigaliūnaitės Ofelija tuo ir
vaizdai fone, sakytum, atlieka dvi- išsiskiria, kad neturi jokių išskirtigubą vaidmenį. Lietaus uždanga nių savybių, nebent augina medūzą
virsta riba, ties kuria pasibaigia ir elgiasi, kalba kaip klusni, rami,
vieno ir prasideda kito „teatro“ pa- gerai išauklėta mergina. Vaidmens
sauliai: ant jos Hamletas mato ne- esmė sutelkiama ne į raidą, o į konryškų, išplaukusį Šmėklos veidą; trastą tarp pirmo ir paskutinio Ofelietus prapliups svarbiausiais mo- lijos pasirodymo. Visa kita užpildo
mentais, dar labiau įaudrindamas gyvai, naujomis asociacijomis ir kaHamletą, tačiau svarbu ir tai, kad lambūrais suskambantis Shakesperaibuliuojančiame vandenyje susi- are’o tekstas. Apskritai tekstas ir įelieja ne tik tėvo-motinos-dėdės vei- lektrinti, kibirkščiuojantys veikėjų
das, bet atsispindi ir paties Hamleto. santykiai čia yra statomoji spektaAr tai ir yra karčiausia jo dalia – būti klio medžiaga, nes režisierius nesavo tėvų ir giminės, praliejusios pasakoja naujos Hamleto ar hamletizmo istorijos, kurią ir taip „visi
žino“, neaktualizuoja jos politinių
ar filosofinių poteksčių, o kviečia
šio teatro ir šio laiko aktorius prisimatuoti „Hamleto“ vaidmenis ir
perskaityti dramą taip, tarsi skaitytų
pirmą kartą.
Apie Vysockį buvo sakoma, kad
ne jis pasirinko Hamleto vaidmenį,
o vaidmuo jį. Turbūt taip atsitiko
ir Vainiui Sodeikai. Iki šiol manau,
kad svarbiausio savo gyvenime
vaidmens – Hamleto – nesuvaidino Arūnas Sakalauskas; aktorius
skaidriu, išdavikiškai nekaltu veidu,
kurio negali sutepti jokia įniršio ar
neapykantos grimasa. Jaunojo Sodeikos veidas panašus – atviras ir
kupinas nuostabos, nekaltas net
tuomet, kai įsiūtis spaudžia gerklę.
Per visą spektaklį Hamletas suauga,
subręsta, sakytum, virsta Hamletu,
nors tam apmąstyti neturi nei laiko,
nei galimybių. Atrodo, kad Hamletas apskritai visą laiką scenoje
yra priverstas kaip kempinė (taip
D. S ta n k e v i č i a u s n u ot r .
Hamletą vadino Janas Kottas) suir dar praliesiančios kraują, tęsėju? gerti šleikštulį keliantį melą, kad
Troškimas atkeršyti, įniršis ir kartu sukiltų prieš jį su nauja jėga: vaizbaimė, išgąstis persmelkia Hamleto duotų sveiką ir pamišusį, žarstytų
monologus, į kuriuos savaip atsilie- paradoksus ir kaltinimus, mokytų
pia visa scenos mašinerija – tarsi vaidybos tikrumo ir čia pat aušintų
dangaus skliautai kylantys ir be- kaistančią galvą vandens latakuose.
sileidžiantys skersiniai, tarsi gau- Šmėklos priesakas atkeršyti tėra
sybė saulių ar mėnulių įsižiebiantys pirmas postūmis; Hamletui rūpi
prožektoriai. Ir tik scenos gilumoje, surinkti įkalčius, sugalvoti „spąsfone, matysime snygio ir be pers- tus“, demaskuoti Klaudijaus-Gertojo žygiuojančios (Fortinbraso?) trūdos nusikaltimus ir nutraukti
kariaunos vaizdus – kaip dar vieną šį užsitęsusį Elsinoro šou. Tačiau
nuorodą į draminio veiksmo ir ne- nei režisierius, nei aktorius nepaišvengiamos baigties aplinkybes.
verčia Hamleto idealiu herojumi, o
Kitaip tariant, Bareikio spekta- jo priešininkų – sunaikinimo vertu
klyje gerokai mažiau simbolinių blogiu. Tiek virtuoziškas „intrigų“
ištarų, draminė ir teatrinė „kalba“ rezgėjas ir šeimyniškas, „žemišaudžiama racionaliau ir pragma- kas“ Liubomiro Laucevičiaus Potiškiau. Tai anaiptol nereiškia, kad lonijus, tiek jaunučiai, infantiliški
režisierius ir aktoriai supaprastina
Shakespeare’o tekstą, prižemina
Hamleto vaizdinį. Spektaklio kons- N u k e lta į 5 p s l .
trukcija atvira ir skaidri; priešingai
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Teatras

Tarp Sofijos ir Anos
Kuo baigėsi Mindaugo Karbauskio „Rusiškas romanas“

Sausio pabaigoje Maskvos
Vladimiro Majakovskio teatre
įvyko premjera: Mindaugas
Karbauskis pastatė Mariaus
Ivaškevičiaus pjesę „Rusiškas
romanas“ („Русский роман“).
Vieną pirmųjų atsiliepimų
apie spektaklį – sausio 27 d.
„Novaja gazeta“ pasirodžiusią Marinos Tokarevos recenziją – spausdiname nežymiai
sutrumpintą.
Visas mūsų gyvenimas – stotyje:
garvežių dūmuose, su lagaminais,
palydų arba išvykimo karštlige.
Veiksmo vieta – „visur ir niekur“.
Čia Vronskis sutiko Aną. Čia Karenina puolė po traukiniu. Astapovo
stotyje mirė Tolstojus. Stotis – metafora: visi važiuoja, juda, vyksta,
bet atvažiuoti nesugeba. Arba atvyksta tiesiai į finalą.
Spektaklio prologas ir epilogas
susikeitė vietomis: grafas ir grafienė, vyras ir žmona, didis rašytojas ir keturiasdešimt aštuonerių jo
gyvenimo metų palydovė kalbasi
ištuštėjusiame perone. Jis – balsas
ore, ji – pagyvenusi dama su rankoje suspaustais pinigais. Kažkas iš
praeivių palaiko ją „Anos Kareninos“ vagonų derintojo žmona („Tai
jūsų vyrą suspaudė? Paimkite!“).
„Viską lemia finalas! – šaukia Sofija Andrejevna bekūniam balsui. –
Užbaik mane!“
Taip prasideda spektaklis „Rusiškas romanas“ Majakovskio teatro
scenoje. Pjesės autorius – Marius
Ivaškevičius, statytojas – Mindaugas Karbauskis. Kartu jie „baigia“
savą Levo Tolstojaus istorijos versiją. Ivaškevičius seka Veresajevo
principu: kas gali būti banaliau
nei vaizduoti genijų? Tolstojaus
čia nėra. Tik scenoje, kur Sofija Andrejevna raitosi ant įšalusios Jasnaja
Poliana žemės, nenorėdama pakilti,
nepasiduodama nei sūnui, nei daktarui, staiga bus pažymėtas jo artėjimas, pasigirs frazė: „Jis eina čia!“
Ir visi apmirs, ir pašoks pati Sofija
Andrejevna...
Tris su puse valandos trunkančiame spektaklyje sutilpo patys

At k e lta i š 4 p s l .

ir labiau save, o ne tarnystę karaliui mylintys Edgaro Žemaičio ir
Andriaus Gaučo Rozenkrancas su
Gildensternu, juolab pati to nežinodama į tėvo suokalbį ir pinkles
patekusi Ofelija – labiau nekaltos,
atsitiktinės aukos, pakliūvančios po
inertiško ir įtaraus Hamleto ranka.
Tai viena šio jauno, „pataisyti pasaulį“ priversto Hamleto pusė. Vienas gražiausių ir stipriausių tokio
Hamleto monologų – apie fleitą.
Priėjęs prie būgnininko (Gediminas Milieška) ir paėmęs lazdelę,

garsiausi Tolstojaus chronologijos
mazgai: štai Leviną kaime kankina
liūdesys, štai jis duoda Kiti savo intymų dienoraštį taip, kaip kažkada
Soniai Berg prieš sutuoktuves davė
pats Tolstojus. Štai garsioji meilės
prisipažinimo scena – kreida ant
stalo apmušalo, tačiau nuo scenos
nuimta visa patetika, skamba netikėtos komiškos gaidos (tolėliau
diktantą stebi ir Kiti skatina motina bei seserys)....
„Ana – tai aš!“, – sakė Tolstojus,
ir Karenina, Kiti, Levinas spektaklyje yra realūs žmonės, tokie pat
kaip Sofija, Aleksandras ir Levas
Lvovičius Tolstojai: gyvenimo patirtis maitina meninę patirtį. O mes
esame liudininkai to, kaip gyvenimas rašo rašytoją. Žiauriai.
Erdvės autorius Sergejus Barchinas stato scenoje keturias kolonas,
dalį ponų namo fasado, antikinę
vertikalę, grubiu audiniu pridengia šieno kupetą antrame plane. Čia
gyvena Levinas: baldai sustumdyti,
pakeltos kėdžių kojelės, vėliau viengungišką nejaukumą pakeis darnus
šeimos namų interjeras.
Ivaškevičius sugebėjo sudėtingą
Tolstojaus biografijos audinį padaryti perregimą. Jo dokumentus
ir parabolę jungiančiame tekste
slypi protingo elgesio su genijumi
paprastumas. Jis duotas tam, kas
savo viduje genijų patyrė ir liko su
juo artimas.
Bet kas tame rusiškame romane
yra rusiška?
Gal siužetas, kuriame 82-ejų rašytojas ir jo 66-erių žmona, pagimdžiusi jam 13 vaikų, iš kurių išgyveno 8, perrašiusi visus jo romanus,
kovoja vienas su kitu už meilę ir
laisvę, už teisę turėti ir nepriklausyti, kenčia, atleidžia ir prakeikia
vienas kitą?
Gal meilės bei gėrio pamokslo ir
negražaus kivirčo tikrųjų aplinkybių nesuderinamumas? Ar tai, kad
pragyvenę tokį gyvenimą jie nebegali kalbėtis? Nors rėk iš visų jėgų –
neišgirs? (Kas buvo Jasnaja Poliana,
prisimena kuklų namelį su daugybe
nedidelių, prastai izoliuotų kambarėlių.) Toks jau likimas – nepasikeisi,

nepakeisi pražūtingo „traukinio judėjimo“... Ir atmintyje iškyla eilutės,
atrakinančios tai, kas vyksta scenoje:
„...pranašiška poeto valdžia bejėgė
ten, kur sekdamas siužeto įnoriu į
savo pasakojimą likimas įveda mus
gyvus...“ (pažodinis Arsenijaus Tarkovskio eilių vertimas, – red. past.).
Spektaklio ore tvyro klausimas: „Ar
Tolstojus apskritai galėjo mylėti?..“
Svarbiausios scenos atsiranda
dienoraščių liudijimų kryžkelėse.
Sofija Andrejevna ir Levas Nikolajevičius beveik nieko nuo popieriaus neslėpė. „Kam laisvė, kai
mes visą gyvenimą mylėjome vienas kitą ir stengėmės suteikti daug
džiaugsmo vienas kitam“, – rašė ji.
„Ne meilė, o meilės reikalavimas,
artimas neapykantai ir tampantis
neapykanta“, – rašė jis.
Spektaklyje – du trikampiai,
jie veidrodiškai atspindi vienas
kitą. Ana – Kareninas – Vronskis.
Ir Sofija Andrejevna – Tolstojus –
Čertkovas. Paskutiniais gyvenimo
metais Levo Nikolajevičiaus apsėstumas Čertkovu, jo sekretoriumi
ir draugu, kova su juo už „mano“
Liovočką, vedė Tolstojaus žmoną iš
proto beveik tikrąja to žodžio prasme. Čertkovas jai buvo velnias,
priešas. Jis atėmė vyro meilę, pasisavino dienoraščius. O kas ten, tuose
XX a. pradžios dienoraščiuose? Kokia paslaptis? Dabar žinoma: paskutinės išvados.
Lemiamos spektaklio scenos
taip ir nurodytos: „troba, velnias“
ir „velnias – išvarymas“. Čertkovą
ir Tolstojaus meilužę Aksiniją vaidina Tatjana Orlova. Į trobą pas nusibaigusią neatpažįstamą Aksiniją
grafienė atvažiuoja aiškintis santykių. Baisus tas dviejų pagyvenusių
moterų – buvusios meilužės ir žmonos – didžios prozos herojų pokalbis. Jis komiškas ir kartu siaubingas.
Čertkovas čia – ne gražuolis aristokratas, o kažkas panašus į visų
genijaus pasisakymų – raštiškų ir
žodinių – sąskaitininką. Vienoje
scenoje jis kalbės su grafiene dviem
balsais – kipšas ir žmogus viename
kūne. Ir nusivalys prakaituotą kaktą
raudona Aksinijos skarele.

Viskas vyksta ne tikrovėje. Grei- už nugarų, jai reikia spėti pasakyti.
čiau gyvenimo postscriptum er- Nespėjo. Net atsisveikinimo pietų,
dvėje. Čia staiga nuskambės žodžiai, surinkusių prie stalo visus vaikus,
teisiantys Tolstojų – nacionalinį duona jos rankose tampa medinė.
genijų, baisių išbandymų išvaFinale skamba ilgas Levo Lvovičiaus
Tolstojaus laiškas motinai iš
karėse atėmusį tikėjimą iš rusų
Amerikos.
Ji Jasnaja Poliana skaito
visuomenės...
laišką,
jau
valdo
Kerenskis, aplink
Raudonos kruvinos Anos (MiTulą
dega
dvarai...
Ateitis, kurios
riam Sechon) pirštinės – nuoroda
laikas
dar
neatėjo,
žiūri į praeiį būsimus įvykius. Tuo pačiu laiku
ties,
kurios
laikas
baigėsi,
veidą,
kita herojė riktelės visai Rusijai: „Aš
bet
laiške
–
juokingos
iliuzijos.
Už
ieškojau meilės ir jos neradau...“ Ir
jų
mirga
tuščiai
praleistas
sūnaus
rankos, apkabinusios ir laikančios

„Rusiškas romanas“

Aną, virs spaustuvais. Taip Tolstojų gyvenimas. Bet Sofija Andrejevna,
stūmė į kelią reikli žmonos, vaikų, su kuria dabar „mirtinai suaugo“
begalinių skaitytojų-prašytojų visas jos aistromis, skausmu ir pameilė, taip skausmas stūmė Aną Ka- vydu, dvasios polėkiais ir kūno
reniną ant bėgių. Viskas šiuose lem- traukuliais kunkuliavęs gyvenitinguose rusiškuose trikampiuose mas, nutolusi žiūri į laišką, šypsosi
ties riba – nevilties karštinė, gėda, šešėliui...
mirtinas saldus nuobodulys...
Aš manau, kad pati didžiausia
...Sofija (Jevgenija Simonova) – dar tik besirandančio spektaklio
judri, negraži, iškankinta, pernelyg stiprybė – už scenų, už herojų, už
šneki. Atrodytų, sunku užjausti ne- replikų šmėkščiojanti Tolstojaus
sibaigiančią nebejaunos damos iste- buvimo didybė.
riką, bet užjauti, ir dar kaip. Scena,
Ketvirtasis naujojoje Majakovskurioje Sofija Andrejevna negali kio teatro istorijoje, atėjus Karprasimušti iki lovos, ant kurios bauskiui, spektaklis – akivaizdus
miršta Tolstojus, – prieš ją neišsi- autentiškumo sertifikatas. Rusišsklaido suremtų nugarų siena – kas lietuvių režisieriaus romanas,
staiga suteikia regimą jos siau- nepaisant papasakotojo, klostosi
bingos vienatvės pojūtį. Svetimi laimingai.
gaudo kiekvieną atodūsį, kiekvieną
žodį, godžiai suvokdami, kad jis – Parengė K. R.
priešmirtinis. Reikia išgirsti, perduoti palikuonims. O ji blaškosi

Kai Hamletas su polėkiu, idealis- stovėti, užmirštas ir nebereikalinHamletas būgno ir lėkščių garsais
išgauna savo dunksinčios, tvink- tiškai ir ambicingai dėsto vaidybos gas, panašus į Treplevo teatriuko
sinčios, besiveržiančios per kraš- paslaptis, kai juo užsikrėtęs Tomo skeletą – didysis Hamleto teatras
tus sielos gausmą. Kitas – gerokai Erbrėderio Aktorius stengiasi lai- vyksta jo dvasioje ir tik ji, kol gyva,
vėliau, su Joriko kaukole. Ji ledinė, kytis prisakytų taisyklių, jie dar ne- kol veikia tarsi priešinga kryptimi
slysta ir tirpsta rankose, šįkart pa- žino, kad nedidelis, tokio pat balto pasukęs „mechanizmas“, pajėgi atčiam Hamletui virsdama „gamtos plastiko kaip podiumas Hamleto te- laikyti ar atsilaikyti prieš galingąjį
veidrodžiu“, laikinumo ir nebūties atriukas suveiks priešingai. Stambiu podiumo šou. O šis tęsiasi tol, kol
atspindžiu. Grumtynės su Laertu – planu filmuojamas ir demonstruo- Klaudijus-Gertrūda laikosi įsikibęs
Hamleto kančios, raudos, atgailos jamas Klaudijaus-Gertrūdos veidas išdavikiškos, savanaudiškos, kekpliūpsnis, sutaikantis su savimi ir išliks nepasikeitęs, gal tik atrodys šiškos Fortūnos (Jovita Kornelija
būsima lemtimi. Dvikova užnuo- labiau suvargęs, pasenęs, išryš- Jašinskaitė) – jos kerai šįkart nedytomis rapyromis nebereikalinga; kės pudra ir dažai. Tas teatriukas paklūsta Hamleto valiai...
aktoriai sustoja ties dviejų „teatrų“ ir joje suvaidinta pantomima perIr dar. Bareikio „Hamletas“,
riba ir „perskaito“ mirtiną jos eigą. nelyg nekalti, gal net pernelyg vai- kurį simboliškai galima būtų laiVaido Maršalkos Horacijui teliks kiški ir primityvūs, kad „pagautų kyti jaunosios Kauno dramos teaperpasakoti ją kitiems.
karaliaus sąžinę“. Toks jis ir liks tro trupės išbandymu, taip pat čia
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statyti Artūro Areimos spektakliai
rodo besiformuojantį naują, savitą
paties teatro veidą. Jaunųjų aistra
ir polėkis ne tik užkrečia – jie turi
kažkokios nesuteptos, rutinos neįveiktos energijos ir atsakomybės
už kiekvieną vaidmenį, scenoje ištartą žodį. Jie „būna“ ir kaunasi už
savo buvimą visais teatro, profesijos
įrankiais, ir čia jų hamletiškas maksimalizmas laimi. Juk teatro gyvybė
ir poreikis nebūtinai turi būti matuojami radikaliais manifestais, visų
formų ir iliuzijų griūtimi...
Rasa Vasinauskaitė

5 psl.

Tarp disciplinų

Kaip išvengti grožio baimės?
Vosyliaus Sezemano filosofijos aktualumas šiais laikais
Dalius Jonkus

Knygynuose ką tik pasirodė Daliaus Jonkaus monografija „Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties
fenomenologija“ (Vytauto Didžiojo universitetas, „Versus aureus“, 2015). Ta proga spausdiname su knyga susijusį autoriaus
pranešimą apie Sezemano grožio
sampratą, skaitytą akademinėje
„Baltų lankų“ savaitėje.
Filosofas Arthuras Danto straipsnyje „Kalifobija šiuolaikiniame
mene“ aprašo šiuolaikiniame mene
įsigalinčią grožio baimę. Kaip pavyzdį Danto nurodo Dieterio Rotho
darbus. Šis menininkas savo kūriniams naudojo medžiagas (pvz.,
maisto atliekas), kurios ilgainiui
imdavo pūti. Rothas savo santykį
su grožiu nusako taip: „Nekenčiu,
jeigu pastebiu, jog man kažkas ima
patikti... tada iškart nustoju tai daryti. Taip pat jeigu kyla grėsmė,
kad tai taps gražu.“1 Panašią grožio baimę savo svarstymuose apie
fotografijos situaciją Lietuvoje mato
ir Agnė Narušytė. Recenzijoje „Fotografija (ne) akims“ (7 meno dienos,
2015-02-20) ji išryškino takoskyrą
tarp dviejų fotografijos strategijų.
Šiuolaikinis fotografas, išreiškiantis
savo požiūrį į pasaulį vaizdais, tarsi
yra pasenęs ir nebeatitinka šiuolaikiškos vaizdais persisotinusios kultūros būklės. Kita vertus, vaizdai
yra paveikūs, jų atskleidžiamas grožis žavi ir gundo žiūrovą net šiandien. Agnė, apmąstydama Malvinos
Jelinskaitės fotografijas, lygina jas
su šiuolaikinės konceptualiosios fotografijos bandymais paneigti patį
fotografijos vizualų išraiškumą.
Jelinskaitės kuriami vaizdai tarsi
naujai kelia klausimą apie vizualinės išraiškos galimybes, kai didelė
dalis Lietuvos fotografų vietoj fotografijos praktikuoja ritualizuotą jos
paneigimą. Galima būtų sakyti, kad
šiuolaikinė fotografija išgyvena gal
kiek pavėluotą konceptualizmo poveikį. Svarbu yra ne kas ir kaip vaizduojama, bet pati idėja. Fotografija
bando peržengti pati save ir atverti
tai, kas akiai nematoma apskritai.
Toks ėjimas anapus juslinės raiškos
yra paradoksalus pačios fotografijos
vaizdingumo paneigimas. Jis įgyvendinamas gilinantis į techninius
fotografijos realizavimo būdus arba
pakeičiant fotografiją įvairiais ritualiniais gestais. Tačiau kokia prasmė
daryti fotografiją, kuri neskirta žiūrėti? Ar tai ne tas pats kaip rašyti romaną, kuris būtų nepaskaitomas, ar
kurti muziką, kuri būtų negirdima?
Ar galima fotografiją ir kitus vizualinio vaizdavimo būdus atsieti nuo
estetikos ir redukuoti į technines
medijas ir jų fizinę būtį? Šie klausimai priminė man tarp filosofų
6 psl.

vykstančią diskusiją apie estetikos
ir grožio vaidmenį šiuolaikiniame
mene.
Richardas Schustermanas savo
2012 m. straipsnyje „Atgal į ateitį:
Estetika šiandien“2 aptaria svarbiausias šiuolaikinės estetikos tendencijas ir sako, kad į estetiką sugrįžta
daugelis anksčiau užmirštų ar net
uždraustų temų. Jis išvardina kelias svarbiausias temas: 1) estetinio
suvokimo problema, 2) estetikos

lauko praplėtimas anapus menų,
3) estetikos sąryšis su praktika, 4)
estetikos sąryšis su kūniškumu.
Mano manymu, visos šios temos
randa atgarsį Sezemano estetikoje3,
tačiau ją tyrinėdamas susidūriau
su paplitusia nuomone, jog ši teorija yra jau pasenusi ir netinkama
šiuolaikiniams meno reiškiniams
analizuoti. Sezemanas estetiką supranta kaip grožio vertybės analizę,
na o dabartiniai meno teoretikai ir
kritikai grožį laiko reliatyviu dalyku, priklausomu nuo kintančio
subjektyvaus skonio ir kultūrinių
aplinkybių. Tokį įsitikinimą puikiai
reprezentuoja Virginijaus Kinčinaičio pokalbis apie grožį, 2015 m. balandžio 11 d. publikuotas interneto
dienraštyje bernardinai.lt. Kinčinaitis pabrėžia, kad grožio sąvoka
yra kintanti priklausomai nuo istorinių-kultūrinių sąlygų, taip pat akcentuoja šiuolaikinio avangardinio
meno praktikų nesuderinamumą
su klasikine grožio sąvoka.
„Nuolat klaidžiojame, prisitaikome vienokią ar kitokią grožio
sampratą, priklausomai nuo mūsų
raidos, nuo mūsų išsilavinimo, nuo
gyvenimiškos aplinkos. Grožis yra
kintantis dydis. Kaip ir žmogaus
skonis. (...) Jeigu atsigręžtume į
meno istoriją, matytume, kad grožio sąvoka nuolat kito. Antikoje
grožis buvo vienoks, viduramžių
laikais – kitoks, Renesanso – kitoks, baroko laikais vėl kito. O
moderniaisiais laikais ši sąvoka
visiškai subyrėjo į šipulius. Įsigalėjus avangardiniam, eksperimentiniam, savikritiškam menui, grožio
sąvoka nuolat iš naujo pertikrinama, perrašoma. Todėl ir XX a.

meno kūrybai grožio sąvoka ne- 7-ojo dešimtmečio konceptualizmu,
bėra aktuali, ją pakeitė kitos sąvo- grožis išnyksta iš šiuolaikinio meno.
kos. (...) Manau, todėl šiuolaikinis Kaip svarbiausius pavyzdžius
menas dažniau renkasi provokaci- Danto nurodo Marcelio Duchamp’o
nes formas. Čia grožio tyrinėtojai „Fontaną“ ir Andy Warholo „Brillo“
sutrinka, nes jie buvo pripratę prie dėžutes, nes šie meno kūriniai yra
klasikinio grožio apibrėžimo, kad konceptualūs ir jiems nebūdingas
tai yra tiesiog akį džiuginanti, daili, estetiškumas ar grožis. Danto soliharmoninga subalansuota forma, darizuojasi su Hegelio meno filosokuri teikia pasigėrėjimą savo pro- fija, kurioje menas siejamas su idėjų
porcijomis, savo masteliu. Tačiau raiška. Pasak Hegelio, menas idėjas
dabar tai yra nusavinta vartotojiškos, išreiškia jusliškai, todėl turi užleisti
vietą filosofijai, kuri idėjas gali išreikšti tobulesniu būdu – konceptualiai. Taigi šiuolaikinį meną Danto
sieja su konceptualine interpretacija, o ne su jusline grožio raiška ir
estetiniu išgyvenimu. Danto netgi
pritaria Hegelio minčiai apie meno
pabaigą, kurią sieja ne su meno
nuopuoliu, bet su tuo, kad menui
nereikalinga juslinė išraiška.
Bet ar tikrai šiuolaikiniam menui ir net jo konceptualinei versijai
nereikalinga juslinė išraiška? Gilinantis į Danto pateiktus pavyzdžius
aiškėja, kad juslinė išraiška nepradingsta, bet yra tiesiogiai susiejama
su konceptualia pagava ir interpretacija, kuri reikalauja pakeisti suvokimo nuostatas. Kitaip sakant,
pramoginės, reklamos kultūros. Čia šiuolaikinis menas išgrynina ir
nebetinka klasikinės estetikos teori- daro akivaizdžią fenomenologinio
jos, jos galioja tik kičinei, reklaminei suvokimo esmę. Idėjos gali būti
aplinkai, kultūrai.“4
prieinamos tik per jusliškai mateKita vertus, pokalbio metu išryš- rialiai išreikštą duotį ir pats suvokikėja, kad menotyrininkas vis dėlto mas turi keisti savo natūralias nuosneatmeta grožio patirties, nes jis tatas, susitelkti į tai, kaip juslinė
kitaip negalėtų svarstyti, kuo gi išraiška atskleidžia idealųjį turinį.
skiriasi viena grožio samprata nuo Šiuolaikinis menas parodo, kad eskitos. Meno tyrinėtojams yra bū- tetiniai išgyvenimai nebūtinai kyla
dingas dvilypumas, nes jie, viena vien susidūrus su griežtai apibrėžvertus, atskirus grožio fenomenus tais meno objektais, bet kad jie gali
vertina susietus su stilistine kultū- būti išgyvenami keičiant suvokimo
ros ar epochos visuma, kita vertus, nuostatas ir per santykį su įprastais
atlikdami besąlygiškus vertinimo objektais, kurių grožio kasdieniame
judesius pripažįsta, kad egzistuoja gyvenime tiesiog nepastebime. Pigrožio esamybė, kuri nepaiso kultū- suaras ar masinės gamybos dėžutės
rinių ir istorinių barjerų. Jie dėmesį kaip tik yra tokie objektai. Kitaip sasutelkia ne į transcendentalias gro- kant, estetinė patirtis ir fenomenožio patirties sąlygas, bet į kintančią loginė patirtis yra analogiškos, nes
grožio sampratą, o patį grožio fe- jos abi reikalauja reflektuoti, kaip
nomeną tapatina su konkrečiomis duotas idealus turinys susijęs su
objektų savybėmis. Toks supapras- išraiškos medija, taip pat pripatintas grožio supratimas veda prie žįsta suvokiančiojo nuostatų pagrožio tapatinimo su kiču arba prie keitimo būtinybę. Danto klaida ta,
jau minėtos grožio baimės.
kad jis neskiria estetinės patirties
Šiuolaikinėje estetikoje ir meno specifikos ir estetiškumą tapatina
filosofijoje svarstymai apie grožį ne- su paprasčiausia jusline raiška, o
prarado savo aktualumo. Paminė- grožį supranta ne kaip per juslinę
siu du autorius, kurie pateikia prie- raišką įžvelgiamą idealią vertybę,
šingas koncepcijas. Tai jau minėto bet kaip objektyvias paties objekto
Arthuro Danto knyga „Piktnaudžia- savybes. Negebėjimą skirti duotą
vimas grožiu. Estetika ir meno są- turinį nuo išraiškos medijos atvoka“ (The Abuse of Beauty. Aesthe- rasime ir šiuolaikinėse medijų
tics and The concept of Art, Chicago: teorijose.
Open Court, 2003) ir Rogerio ScruScrutonas laikosi priešingos potono knyga „Grožis. Labai trumpa zicijos nei Danto. Jis teigia: „Groįžanga“ (Beauty. A very Sort Intro- žis yra tikra ir universali vertybė,
duction, New York: Oxford Univer- įšaknyta mūsų racionalioje prigimsity Press, 2011).
tyje, ir grožio jausmas privalo daDanto atmeta estetiką kaip teo- lyvauti kuriant žmogaus pasaulį.“
riją, kuri neatitinka šiuolaikinio Scrutonas formuluoja kelias svarmeno. Jis teigia, kad pradedant biausias tezes apie grožį:
1. Grožis mums patinka.
dadaistiniu sąjūdžiu ir užbaigiant

2. Vienas dalykas gali būti gražesnis už kitą.
3. Dalyko grožis yra priežastis,
kodėl mes juo domimės.
4. Grožis yra mūsų skonio sprendimų subjektas.
5. Skonio sprendimai yra apie
gražų objektą, bet ne apie subjektyvias sąmonės būsenas.
6. Nepaisant visko, apie grožį negalimi antriniai sprendimai. Negalima remtis svetimais sprendimais
apie grožį. Negalima išmanyti
grožio paprasčiausiai studijuojant
tai, kas kitų pasakyta apie gražius
objektus, ir nepatiriant jų bei nesprendžiant apie juos pačiam.
Scrutonas, kaip ir Danto, priklauso anglosaksiškai analitinės filosofijos tradicijai, tačiau jo pozicija
daug artimesnė fenomenologinei
mokyklai ir paties Sezemano estetikos nuostatoms. Scrutonas meno
kūrinio prasmę sieja su intencionalia intuicija, kuri gali būti identifikuojama tik per meninę išraišką. Jo
nuomone, diskusijos apie grožį yra
ne ginčai apie subjektyvias patirtis,
bet galimybė atsigręžti į pačius patiriamus objektus ir juose slypinčias galimybes. Kita vertus, Scrutonas kvestionuoja šiuolaikinį meną
kaip pasukusį klystkeliais. Jis kelia
klausimą, ar Duchamp’o „Fontanas“
ir jį pratęsiančios Warholo „Brillo“
dėžutės netapo visuotinai imituojamu pavyzdžiu, kuris atvėrė vartus
kultūriniam ir estetiniam reliatyvizmui? Ar bjaurumas šiuolaikiniame
mene netapo tiesiog priemone šokiruoti žiūrovą? Ar patys meno kūriniai netapo vartotojiškos reklamos
įkaitais, kai siekiama bet kokiomis
priemonėmis paveikti žiūrovą ir
jį sudominti? Scrutonas eina kitu
keliu nei Danto, savo meno filosofiją paremiantis šiuolaikinio meno
pavyzdžiais. Scrutonas, atvirkščiai,
kvestionuoja šiuolaikinio meno
praktikas parodydamas, kad ne visos jos atveria estetinių išgyvenimų
plotmę. Scrutonui svarbiausia yra
grožio, kaip vertybės, patirtis.
Sezemano estetika šiuo požiūriu
yra labai artima Scrutono pozicijai,
tačiau jis labiau pabrėžia fenomenologiškai reikšmingą suvokimo
nuostatos reikšmę meno kūrinio
struktūrai.
B. d.

1
Arthur C. Danto, Kalliphobia in
Contemporary Art, Art Journal, 2004,
Vol. 63., No. 2., p. 25.
2
Richard Shusterman, Back to the
Future: Aesthetics today, The Nordic
Journal of Aethetics, 2012, No. 43., p.
104–124.
3
Vosylius Sezemanas, Estetika, Vilnius: Mintis, 1970.
4
Virginijus Kinčinaitis, Grožis atsiranda tuomet, kai nuskaidrėja žmogaus siela, bernardinai.lt, 2015-04-11.
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Dailė

Prasibrovus pro minias ir mėsas
At k e lta i š 1 p s l .

(senesnieji darbai), katedroms (ir
Prezidentūrai) pritaikytu masteliu,
viduramžiškai makabriška fantazija,
pagal geriausias modernizmo tradicijas dėl meno kenčiančio autoriaus figūra, iš romantizmo atėjusia uždaro, jautraus, ciniško asmens
laikysena. Ir niekas nesuvaidinta.
Solidu. Ryšku. Be kompromisų.
Galbūt tas laimingas visų meno istorijos „hitų“ atitikimas tik ir gali
paaiškinti stulbinamą Šarūno Saukos populiarumą. Jau trečią savaitgalį erdvioje NDG automobilių stovėjimo aikštelėje nėra laisvų vietų,
važiuojama autobusais, prie bilietų
stovi eilės. Dar nesu to mačiusi. Net
nedrąsu imtis kritikos, kad minia
nevirstų eisena iš Saukos paveikslo
ir neužmėtytų akmenimis. Tačiau
salėse išgirdus žiūrovų bambėjimą
„bjauru žiūrėti, ir tiek“, noras suvokti tokio prieštaringo pasisekimo
paradoksą tik auga.
Manau, čia semiotika nepadėtų,
o kontekstas yra pirmoje vietoje.
Saukos negalima suvokti be sovietmečio. Šiurpūs ritualai, iškreiptos
sąmonės būsenos, absurdo persmelkti vaizdai santvarkoje, kuri
žlugdo žmogų, atrodė kaip sveikos psichikos reakcija į nenormalią realybę. Menininko darbai veikė
kaip iš šešėlių išnirusi kolektyvinė
pasąmonė. Aplamdyta, bet gyva.
Pilna tikrumo, kad ir sunkiai pakeliamo. Toks viešas pasirodymas
buvo kaip nesumeluoto, gryno oro
gurkšnis sovietmečio fasado puvėsiuose. Todėl be didelių svarstymų
Saukai buvo skirta pirmoji Nacionalinė kultūros ir meno premija,
Šiuolaikinio meno centre surengta
didžiulė paroda (1992), kurią apžiūrėjau būdama keturiolikos ir
puikiai atsimenu, kad niekas ten
manęs nešiurpino, tik džiugino.
Manau, kad būtent tos džiaugsmo
laisve bangos atgarsis ir atginė tokią
galybę žmonių. Bet kodėl burbama
ekspozicijoje? Kas pasikeitė?
Viskas. Kontekstas: laikai, Saukos
darbai ir žiūrovai. Egzotikos, erotikos, kriminalų badą pakeitė jų perteklius. Todėl gaivališki ir skaudantys Saukos šešėlių pasaulio regėjimai
nebesukrečia taip stipriai. O ir po
Nepriklausomybės sukurtieji darbai pasikeitę. Plastiniame lygmenyje tapysena kinta bent tris kartus:
nuo miglotų dėmelių iki grafiškų
taškelių, kūrinį paverčiančių beveik mozaika. Ieškojimo atsiranda
ir temų plotmėje, nors grįžtama ir
prie senų variacijų. Viename kūrinyje personažas kenčia tarp prekybos centro lentynų (vartotojiškumo
kritika?), kitur siaubas apima „Vidutinio amžiaus moterį“, dar kitur
gašlios moterys veržiasi godžiai
ryti vyrą Saukos veidu – „Žmogžudystė restorane“. Atrodo, lyg autorius desperatiškai ieškotų savęs
verto priešo / kaltininko, kurį prarado atsikūrus Valstybei. Parodos

Šarūnas Sauka, „Žmogžudystė restorane“. 1999–2000 m.

dalyje, pavadintoje „Būsenos“, tai
jaučiama labiausiai, nes dominuoja
naujesni darbai.
Nepaisant naujovių įnešamos
paklaidos, beveik visi Saukos kūriniai tiršti figūrų, įvykių ir keliamų
pojūčių. Juolab taip glaudžiai sukabinti, prašosi suvokiami kaip viena
visuma. Kiekvienas darbas gali
veikti kaip visos kūrybos metonimija ir atvirkščiai. Ir kuratorė minėjo, kad nori parodyti jo kūrybą
kaip visumą. Jai tai puikiai pavyko.
Tamsiu ir solidžiu labirintu virtusioje ekspozicijoje senieji Saukos
gerbėjai galės įsitikinti, kad didysis
„Pragaras“ vis dar toks pat įspūdingas, begalinis. Kad „Užutėkiai“ vis
dar žada atsivertimo viltį. Nes čia
gyvybę neša vaikai ir vanduo, panašus į klostes iš klasikinių paveikslų.
Ką galima perskaityti kaip „kultūra
ir yra vanduo“. Dailės, literatūros,
filmų vaizdinių ir metaforos forma
suregztų citatų apskritai Saukos
darbuose apstu. Intelektualiniai lobynai, be jokios abejonės, jį iškelia
gerokai aukščiau nei mano minėtų
vartotojų, atvarytų erotikos ir egzotikos stimulų, galimybės, daro autorių svarbia mūsų kultūros dalimi.
Saukos kūryba reikšminga ir
tuo, kad akivaizdžiai parodo, kaip
sunku atsakyti į klausimą, kas
yra autoportretas. Nes žvelgiant į
„Žmogų su Saukos veidu“ visiškai
neaišku, kas yra tas „aš“, kuris turi
pasakoti apie save. Saukaitė savo disertacijoje ir parodoje užduotį susipaprastina atskirdama autoportretus pagal pavadinimą, t.y. pagal
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dailininko intenciją. Apie kitus kūrinius tik užsimena, kad gali būti
įvairiai, bet siūlo į autoriaus veidą,
keliaujantį iš paveikslo į paveikslą,
žvelgti kaip į kaukę ar aktorių, kuris reiškia apskritai žmogų. Viskas
būtų labai paprasta, jei ji pati nebūtų taip įtikinamai pateikusi autoriaus komunikacijos su žiūrovu
modelio analizuodama darbus, kurie pavadinti autoportretais. O tinkamą pavadinimą turintieji nebūtų
savo struktūra ir bendravimo intensyvumu tokie pat kaip kūriniai kitokiais pavadinimais. Ko nors atvirai biografiško, reprezentatyvaus ar
su išpažinties properša neįžvelgiu ir
tuose, kurie vadinasi autoportretais.
Juolab kad mėginant teirautis autoportreto klausimais autorius, panašu, išsižada visų kaip galinčių jam
atstovauti. Suprask, jis ten visai ką
kita veikia. Tad menininko intencija tarsi ir anuliuojama. Bet kada
gi ji rūpėjo meno kritikams, kurie
kaip šakalai tyko konotacijų? Ypač
tokioje pasąmonės reikalais persisunkusioje kūryboje... Jei remtumėmės vien menininko intencija
(pavadinimu), iš galimos analizės
lauko iškristų pernelyg daug gerų
kūrinių, kad ir Diego Vélasquezo
„Meninos“.
Aišku tai, kad reprezentaciniu ar
įprastu autoportretu galėtume pavadinti tik vieną parodoje esantį
darbą – „Autoportretą arbatinuke“.
Visi kiti personažai Saukos veidu
apie jį pasakoja per neigimą arba
metaforą. Ir pati Monika, norinti
atskirti „tėvelį, sėdintį ant sofos su

A . L u k š ė n o n u ot r .

knyga“, nuo kraujuose besitaškančių ir nuolat save laidojančių personažų, interviu vis pabrėžia, kaip
sąžiningai tapytojas atsiduoda kūrybai, kaip jai aukojasi, kenčia. Kenčia ir jo personažai. Ir aukojasi. Ir
patys save stebi, ir ciniškai iš savęs
juokiasi. Dažniausiai bando užmegzti kontaktą su žiūrovu. Tikiu,
kad žiūrovas suvokia, jog Saukos
tapyba nėra šeimos dokumentinė
kronika, tačiau rodomi vaizdiniai
vis dėlto yra susiję su autoriaus psichika. Galbūt verta iki galo pasitikėti tuo žiūrovu, kuriam suteikta tokia svarbi vieta akistatoje su paveikslu,
anot Saukaitės analizės. Gana aišku,
kad autoriaus santykis su savimi sudėtingas. Vadinasi, nors ir nieko nesakydamas apie save, vis dėlto pasako.
Per neigimą. Tokio tipo autoportretus yra pristatęs ir juos tyrinėjęs Omaras Calabrese, kurio citata
naudodamasi Saukaitė gana lengvai
„nusiplauna rankas“, savaip atskirdama pelus nuo grūdų.
Nereikia pamiršti, kad autoportreto sampratą, o būtent žiūrovo lūkesčius apie žanrą, ko gero, labiausiai
paveikė Rembrandto ir Van Gogho
šio tipo darbai. Beje, abi pavardes,
kaip jam asmeniškai svarbias, pamini ir Sauka per spaudos konferenciją. Pirmasis irgi yra vaizdavęs
save įsikūnijusį į vaidmenis, tačiau
kad ir kiek prabėgtų amžių, jo akyse
matome meistrą, vaizduojantį ką
nors, o ne atvirkščiai. Van Gogho
autoportretai – turbūt gryniausia
autoportreto forma, kur bandoma
išspausti iš savęs kiek įmanoma

daugiau tiesos ir užfiksuoti tos
akimirkos būseną. Saukos autoportretai man yra tarsi Rembrandto
šaradų lydiniai su Van Gogho geliančiu siekiu pagauti egzistencinę
esmę, kad ir kas tai būtų. Ir viskas papuošta / paslėpta intelektualiniais raizgalais. Akių kontaktas
reikalaute reikalauja „pamatyti“ jį.
Sauką. Ne jo vaidmenį, apdovanojimus, tikras ar įsivaizduojamas ligas, amžių, lytį, o jį. Ir mes matome.
Nesipriešinčiau taip labai formuluotei „Žmogus su Žygimanto
Augustino kauke“, nes jo kūryboje,
nors veidas ir nuolat naudojamas
kaip medžiaga, nėra to kibaus, iškalbingo žvilgsnio. Net jei patikėčiau kaukės ir aktoriaus versija,
visada įdomu paklausyti, kaip aktoriai pasakoja apie tai, kiek daug
įdeda savęs į vaidmenį. Tas savęs
su savimi santykis yra itin slėpiningas. Apie tai iš visai kitos pusės yra
kalbėjęs madingasis filosofas Slavojus Žižekas. Vienoje iš daugybės
videopaskaitų jis klausia (cituoju iš
atminties), kuris „aš“ yra tikresnis:
ar tas, kuris elgiasi normatyviai ir
atrodo paprastas normalus žmogus,
ar tas, kuris kompiuteriniame žaidime agresyviai šaudo į viską, kas
juda? O gal mes turime daug savo
„aš“ aspektų ir visi jie kuo puikiausiai koegzistuoja? Ir tie, kurie sėdi
ant sofos su knyga, ir tie, į kurių
kūnus susmeigtos žvakutės, ir tie,
kurie nuolat jaučiasi lyg būtų košmariškų mutantų minioje.
Paroda veikia iki kovo 6 d.
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Kinas

Išsiskyrimų veteranas

Pavelas Ruminovas apie filmą „Laisvas kaip paukštis“

Rusų režisierius ir scenaristas Pa- pornografinis filmas, kur mes su jauna Michelle Pfeiffer, o Selezniovas
velas Ruminovas – vienas origina- mano mergina vaidiname save. O kažkuo primena galingus praeities anliausių jaunosios kartos kūrėjų. Prieš „Laisvas kaip paukštis“ – normalus glų aktorius. Savo dvasia jis lyg šiuoateidamas į didįjį kiną Ruminovas filmas. Nors jis ir apie išsiskyrimą, laikinis Jamesas Masonas.
kūrė vaizdo klipus, montavo gar- iš tikrųjų kūrėme filmą, skirtą pasisių režisierių filmus. Jo debiutinis matymams. Daug metų labai norė- Jau spėjau išgirsti, kad Jūsų
trumpo metražo filmas „Deadline“ jau kurti romantinę komediją. Bet filme aktoriai vaidina nelasulaukė daugybės apdovanojimų. savaip. Galiausiai labai nusibo- bai realistiškai. Bet juk sąly2007 m. ekranuose pasirodė pilna- dau aukščiausioms jėgoms, taigi giškoje komedijoje, tarkime,
metražis Ruminovo debiutas – siaubo jos atsiuntė man Sergejų Livnevą, filme „Džiaze tik merginos“,
filmas „Mirusios dukterys“. Po to kuris kartu su Danilu Kozlovskiu aktorių vaidyba taip pat gana
buvo dar keli filmai, tačiau tikrąjį padarė taip, kad filmas buvo pra- specifiška.
pripažinimą režisieriui atnešė melo- dėtas kurti. Tačiau, žinoma, mano
Jie vaidina taip, kaip reikalauja
drama „Aš būsiu šalia“, pasakojanti gyvenime buvo epiškų išsiskyrimų, žanras. Esu Billy Wilderio gerbėapie vėžiu sergančią moterį, kuri kurie įkvėpė „Laisvą kaip paukštis“. jas ir to neslepiu. Bet lyginant su
ieško įtėvių savo šešiamečiui sūnui. Būdamas išsiskyrimų veteranu no- „Džiaze tik merginos“, mūsų filme,
Iš pradžių sumanytas kaip serialas, rėjau pažaisti su šia tema. Sukurti žinoma, vaidinama daug buitiškiau.
filmas pelnė festivalio „Kinotavr“ Di- rusišką break-up movie. Po filmo Jūrų arkliukas taip pat atrodo nereadįjį prizą. 2012 m. Ruminovas su- apie vėžį buvo ne taip baisu prisi- listiškai, jei palyginsime jį su mano
kūrė dokumentinį filmą „Tai tiesiog liesti šios siaubingos temos.
katinu. Bet abu – mano gyvenimo
liga“ („Eto prosto bolezn“) apie vėdalis. Tiesiog tai toks kinas.
žiu sergančius žmones. Režisierius Kaip filme atsirado Kozlovskis?
Ar rašydamas scenarijų orienpats rašo savo filmų scenarijus. Ne- Ar pasakėte jam, kad teks vaitavotės į kokius nors žanro paseniai pasirodęs naujausias Rumi- dinti Jus?
novo filmas „Laisvas kaip paukšJis juk Cary Granto ir dvylika- vyzdžius? Jums pavyko ir savo
tis“ („Status: svoboden“) Rusijoje mečio berniuko mišinys. Nė vienas filmą sukurti, ir mirktelėti
sulaukė teigiamų atsiliepimų ir net šios šalies režisierius neras geresnio įvairiems pamėgtiems filmams.
Galima prisiminti ir „Enę Hol“,
buvo pavadintas romantine kome- aktoriaus tokiam vaidmeniui.
ir tai, ką pastaraisiais metais
dija žmonėms, kurie niekad nemėgo
romantinių komedijų. Šį savaitgalį Papasakokite apie kitus pagrin- kuria Juddas Apatow.
„Laisvas kaip paukštis“ pradedamas dinių vaidmenų atlikėjus – Lizą
Taip, man patinka Apatow. Ir
rodyti mūsų kino teatruose. Patei- Bojarskają ir Vladimirą Seleznorėčiau toliau judėti šia kryptimi.
kiame žurnale „Snob.“ išspausdinto niovą. Jie visi trys iš Peterburgo Jau turiu baigtą romantinės komeAntono Sazonovo pokalbio su reži- ir gerai pažįsta vienas kitą. Ar
dijos scenarijų, kuriame mano viJums buvo svarbi ta užkadrinė
sieriumi fragmentus.
dinis Apatow pasirodo visu grožiu.
pažintis?
Nežinau, kaip su Woody Allenu. Jis
Ar šis filmas – tai istorija apie
Taip, žinoma. Tai tikras branduo- greičiausiai bus „Meilės mašinoje“.
Jūsų asmenišką išsiskyrimą?
linis trio – Kozlovskis, Bojarskaja ir Bet aš tiek daug visko žiūrėjau, kad
Mano asmeninę patirtį greit bus Selezniovas. Jie kartu dirba garsiajame tiesiog rašau ir nebegalvoju apie cigalima pamatyti filme „Meilės ma- Levo Dodino teatre, yra aukštos kla- tatas. Jos juk griauna filmo tėkmę,
šina“ („Mašina liubvi“). Tai lyrinis sės ir susivaidinę. Liza man yra kaip priverčia „persijungti“ į tai, kad

Nauji filmai

Eddie Redmayne’as apie
„Danų merginą“
Pernai aktorius Eddie Redmayne’as gavo „Oskarą“ už mokslininko
Stepheno Hawkingo vaidmenį filme
„Visko teorija“. Šiemet jis vėl nominuotas „Oskarui“ už vaidmenį
Tomo Hooperio filme „Danų mer- „Danų mergina“
gina“ („The Danish Girl“). Filmas
šį penktadienį pasirodo mūsų ekra- asmenybių, kuriai buvo atlikta
turime galvoje stereotipus, prieš „Mernuose. Pateikiame pokalbio su akto- lyties koregavimo operacija.
giną...“ net nesupratau esminių sąvokų.
riumi fragmentus. Su Redmayne’u
Tai pasakojimas apie autentiš- Siejau lytį su seksualumu, maniau, kad
kalbėjosi Krzysztofas Kwiatkowskis. kumą. Šūkis „Būk savimi“ atrodo transseksualas yra žmogus, perėjęs fibanalus. Tačiau kartais iš tikrųjų rei- zinę permainą. Tik pokalbiai su tokiais
Labiausiai įstrigo į atmintį Jūsų
kia daug patirti, kad būtum savimi. žmonėms man leido suprasti, kad tišypsena „Danų merginoje“.
Transseksualusis diskursas tapo kroji lytis slypi daug giliau.
Ilgai jos ieškojau. Žmogus, kurį kultūros dalimi tik prieš kelerius
vaidinu, supranta, kad dūsta savo metus. Dabar net serialai, pavyz- Tada pasijutote pasirengęs Lili
kūne. Jis suvokia kainą, kurią sumo- džiui, „Orange is the New Black“ vaidmeniui?
kės už tai, kad yra kitoks, žino, kad arba „Transparent“, padeda masiNiekad nesijaučiu pasirengęs. Vaisulauks priešiškumo, bus išstumtas. niam žiūrovui suprasti, kad ne kie- dyba – tai lėtas bandymas ieškoti veiBet džiaugsmas pridengia skausmą. kvienas susitapatina su savo biolo- kėjo, gestų, akcento, elgesio būdo. TaBūtent todėl tokia svarbi man at- gine lytimi. Bet mane nustebino, čiau buvo vienas sakinys, kuris lydėjo
kad diskriminacija ir nesuprati- mane per visą filmavimą. Los Andžele
rodė jo šypsena.
mas, kuriuos patyrė Lili, taip labai aplankiau transseksualią moterį ir jos
Filmas pasakoja Einaro Weprimena dabarties patirtį. Gyvenu partnerę. Būtent ji kažkuriuo mogenerio, arba Lili Elbe, – danų
Londono širdyje ir priklausau ben- mentu nubraukė mylimajai plaukus
dailininkės, transseksualės – is- druomenei, kuri iš pirmo žvilgsnio ir pasakė: „Atiduočiau viską, kad ji
toriją. Tai viena pirmųjų XX a.
atvira kitoniškumui. Tačiau visi jaustųsi su savimi gerai.“
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„Laisvas kaip paukštis“

autorius demonstruoja savo protą. kad sukurtume jaudinantį efektą.
Aš pakankamai to pridariau ir pats Taip, jose yra magijos. Kažkas pasave nuvarginau. Daug įdomiau ir gauta. Ten yra deguonies.
maloniau yra tiesiog mokytis pasakoti istorijas, ne rodyti protą, o Būsimas Jūsų filmas „Dizjuo pasinaudoti. Mano sūnus turi laik“ – siaubo filmo pratimas.
didžiulę „Lego“ dėžę. Bet jis kas- Pamenu, kai anksčiau apie
dien nerėkia: „Žiūrėkite, kokių tu- jį kalbėjomės, užsiminėte
riu puikių „Lego“ detalių!“ Jis vis ką apie „aukšto“ ir „žemo“ kino
nors iš to „Lego“ stato. Todėl tiesio- konfliktą. Ar pavyko jį sau
ginėms citatoms pastačiau filtrą. Jos išspręsti?
stabdo istoriją. Žinoma, ten ir taip
Šis konfliktas savaime išsidaugybė visokių motyvų ir įtakų. sprendė, kai man suėjo keturiasTačiau, kad ir kaip būtų keista, la- dešimt. Kaip ir dalis kitų konfliktų.
biausiai filmą „Laisvas kaip paukš- Padėjo ir Milošas. Kai paklausiau
tis“ paveikė šiuolaikiniai žanriniai jo, ar verta gaišti laiką siaubo filPietų Korėjos filmai. Aš juos žiūriu mui, jis taip į mane pasižiūrėjo, kad
nuolat. Palyginti su kietu korėjie- susigėdau klausimo. Paskui jis pačių filmu, Džeimsas Bondas atrodo sakė: „Reikia kurti ne šiaip siaubo
kaip vyriausybės posėdžio translia- filmą, o visą franšizę. Franšizė – tai
cija. Mane išpaikino korėjiečiai, jų jėga.“ Man regis, „Dizlaik“ – geras
fantazija, azartas, įžūlus elgesys su kvailokos, hipiškos franšizės pavažanro stereotipais.
dinimas. Ir nors tai kinas apskritai
be jokių pretenzijų, man tame yra
Regis, labiausiai jaudinančios
kažkas šventa – videosalono dvasia.
filmo akimirkos – kadrai su
Būtent ten aš įgijau tikro dvasinio
Jūsų sūnumi Milošu. Tai prisipabudimo patirtį Johno Carpenteminimų ir sapnų scenos, susirio filme „Padaras“ („The Thing“).
jusios su pagrindinio veikėjo
Vietoj Budos buvo Kurtas Russellas.
vaikyste.
Beje, Milošas sakė, kad jei viskas
Taip, tai ypatingos scenos. Šiek klostysis gerai, jis pats kurs penktą
tiek Gondry, Budos ir ypatinga Mi- arba šeštą dalį.
lošo išmintis. Jo nekaltumas ir tyrumas. Mes specialiai filmavome to- Parengė K. R.
kias trumpas, akimirksnio scenas,
Gražus „Danų merginos“ personažas yra Einaro/Lili žmona Gerda.

Stebėjau gestus ir elgesį, kuriuos
laikau moteriškais, žiūrėjau ir į
Transseksualių asmenų partne- transseksuales. Pagavau save, kad
riams tai galbūt sunkiausias išban- pirmąkart taip įdėmiai stebiu, kaip
dymas. Filmo Gerda buvo jauna dažosi mano žmona. Smalsu, kaip
mergina, kai įsimylėjo dailininką šis nuotykis mane paveikė. Nesu StaEinarą. Kaip susitaikyti su faktu, nislavskio metodo aktorius, sugebu
kad jos vyras yra moteris? Man šis po darbo išsiskirti su savo personažu.
filmas yra bandymas papasakoti Bet senų vaidmenų trupiniai lieka.
apie meilę, esančią aukščiau lyties, Aš to nematau, bet draugai atkreikūno ar net seksualumo.
pia dėmesį, esą staiga atsiranda koks
naujas, vos pastebimas gestas.
Kaip jautėtės Lili kostiume?
Mėgstamiausia mano suknelė Lili Elbe – dar vienas autentišbuvo ta žalioji, iš pokylio scenos, kas Jūsų kūrybos personažas.
ją vilkėdamas atrodžiau labai pra- Stepheno Hawkingo vaidmuo
bangiai. Be to, jaučiausi tyrinėjamas atnešė Jums „Oskarą“.
žvilgsniu. Visi žinojo, kad mano
Vaidinant autentiškus persokostiumas – tai dailininko darbas, nažus svarbiausia prisiminti, kad
kad kuriu vaidmenį. Bet atsidūręs negali tapti imitacija. Fiziškai nefilmavimo aikštelėje pajutau kito- primenu Lili, o filmas – tai interprekius nei visada žvilgsnius. Tai tik tacija, kuri keliais žingsniais nutolo
menka dalis to, ką transseksualai, nuo faktų. Daug kas filme pasikeitė:
kaip jie man patys sakė, patiria kas- laikas labiau kondensuotas, operadien. Juos vis vertina ir peršviečia cijų, kurias patyrė Lili, skaičius sukitų žvilgsniai. O kai apie tai pasa- mažintas. Hawkingo atveju žinojau,
kojau pažįstamoms moterims, jos kad jis pasižiūrės filmą, tad turėjau
pasakė: „Sveikas atvykęs į mūsų pa- būti labiau preciziškas. Taip pat jausaulį. Vyrai taip žiūri į moteris. Tik čiausi atsakingas prieš ta pačia liga
geidulingai.“
sergančius žmones. Bet, ko gero,
kartais verta priimti didesnį iššūkį.
Kaip savyje ieškojote
moteriškumo?
Parengė K. R.
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Kinas

Dainuojantis bažnytkaimio fontanas

Nauji filmai – „Patriotai“
Živilė Pipinytė

Kai vedžioju šunį, praeinu pro
šiukšlių konteinerius. Iš po nakties
prie jų dažnai atsiranda baldų, kambarių durų ir kitokių didelių daiktų.
Žmonės turi pinigų remontui, bet
kažkodėl gaili sumokėti keliasdešimt eurų, kad jų šiukšles išvežtų.
Panašiai ir su „Patriotais“ (Lietuva,
2016), kurių premjera įvyko prieš
savaitę. Studijos „Singing fish“ savininkas Rolandas Skaisgirys išleidžia į ekranus vieną filmą po kito
(šiemet sausį jau buvo „Tarp mūsų,
berniukų...“, prieš tai – „Kunigo
naudą velniai gaudo“), bet nepasirūpina, kad juos kurtų profesionalai.
Tai lietuviškas paradoksas: vis kalbama apie komercinį lietuvių kiną,
bet žiūrovams pateikiami produktai – atvirai mėgėjiški ir nesugebantys konkuruoti kur nors už Lietuvos
ribų, nors turėtų būti atvirkščiai. Tai
toks trečio, ketvirto, penkto „šviežumo“ kinas, net nepretenduojantis tapti padoriu „trešu“. Tačiau dar
didesnis paradoksas, kad jį kažkas
žiūri, o premjeroje apsilankiusios
lietuviškos, atsiprašau, „žvaigždės“
tokiu kinu net viešai žavisi.
Sugalvojau hipotezę, kodėl tokie filmai atsirado XXI a. pradžios
Lietuvoje. Tarpukariu buvo sukurti
vos keli trumpametražiai vaidybiniai lietuvių filmai. Jie neišliko, bet

Rodo TV

Pralošti ir laimėti?
Mėgstu filmus apie rašytojus, nors
paprastai jie ne patys geriausi. Bet
filmai vis dar primena, kad egzistuoja tokia žmonių rūšis, kuri išnyko iš žiniasklaidos. Žinoma, yra
ir tokių, kurie reklamuojasi knygų
mugėse, duoda interviu, susitinka
su skaitytojais ir kitaip dalyvauja
brandžios vartotojų visuomenės gyvenime. Tačiau tai netikri rašytojai.
Tikrieji rašo. Ruperto Wyatto filmo
„Lošėjas“ (LNK, 7 d. 22 val.) veikėjas
Džimas Benetas (Mark Wahlberg) –
rašytojas ir literatūros dėstytojas,
sugebantis nuo Shakespeare’o pereiti prie apmąstymų apie socialinę
nelygybę ir genialumą, paaiškinti,
kodėl reikia susitaikyti su savo vidutiniškumu, ir net išvaryti studentus iš auditorijos, nes jie tik apsimeta,
kad mokosi. Niekas neįtaria, kad vyras yra žaidėjas, galiausiai užstatęs net
savo gyvybę. Kaip supratote, tai ne
dar viena Fiodoro Dostojevskio romano ekranizacija, bet kartu ir ne
originalus filmas, o 1974 m. Karlo
Reiszo „Lošėjo“, kuriame vaidino Jamesas Caanas, perdirbinys. Abu sukurti pagal tą patį Jameso Tobaco romaną, bet užuominų ir į Dostojevskį,
ir į Albert’ą Camus, kuriuos domino
asmenybę griaunantis azartas, gausu.

iš aprašymų, recenzijų ir išlikusių teisėsaugininkų, kvailų, bet plėšrių
nuotraukų galima spręsti, kad tai moterų, emigracijos, sekso ir tuštibuvo mėgėjiškos primityvaus siužeto nimosi temų, todėl „Patriotų“ pasakomedijos. Sovietmečiu lietuvių kinas kojimą papildo Napoleono žmona
buvo pradėtas kurti ant kito pagrindo. Liuba (Rimantė Valiukaitė), iš LonTodėl stojus Nepriklausomybei patri- dono grįžusi duktė (Miglė Polikeviotai pasišventėliai, matyt, nusprendė čiūtė) ir jos sužadėtinis lenkas Marpradėti ten, kur sovietai nutraukė lie- kas (Giedrius Savickas), prokuroras
tuvių kino raidą. Komercinis lietuvių (Nerijus Gadliauskas), krūtininga
kinas tęsia tai, kas prasidėjo tarpuka- tarnaitė Liucija (Emilija Latėnaitėriu. Dar koks šimtas metų, ir jis galės Beliauskienė) bei lauko tualetai.
lygintis su pasauliniu.
Kito būtino elemento – juokingo
Galiu suprasti ir „Patriotų“ kū- homoseksualo – „Patriotuose“ nėra,
rėjų intencijas. Paskutiniais metais bet be užuominų neapsieita. Tarp
Lietuvoje (ne tik Seime ar prezi- šių iš klojimo teatro tradicijos išdentūroje) priviso tokių karikatū- augusių personažų keistai atrodo
riškų patriotų, kad net Petro Vai- mokytojas (Gediminas Girdvainis)
čiūno satyrinės pjesės tarpukario ir prie suolelio autobusų stotelėje
veikėjai prieš juos nublanksta. Pa- lyg skulptūra prilipusi Olitos Dautriotizmas pas mus, žinoma, pir- tartaitės senutė. Šiedu veikėjai ir dar
miausia asocijuojasi su krepšiniu mano vaikystės animacinio filmo
(jis filme – svarbaus šeimos ritualo seklį Morką primenantis prokurodalis), bet vis dažniau siejamas ir ras turėtų simbolizuoti tikrąjį patrisu kariuomene. Todėl neatsitikti- otizmą. Bet kai ir teigiamų veikėjų
nai ir naujųjų „Patriotų“ dramatur- patriotizmas deklaruojamas tokiais
gas Mindaugas Nastaravičius filmo pat žodžiais (ir tik žodžiais), konfveiksmą lipdo aplink turtingo val- likto nelieka ir filmas laikosi ant
dininko Napoleono (Ramūnas Ci- nelabai juokingų replikų snarglių.
cėnas) sūnaus – savanorio Karolio
Nastaravičius moka kelias teatro
(Marius Čižauskas) – išleistuves. Į taisykles, todėl „Patriotai“ atrodo
Napoleono namus suvažiuoja daug lyg nufilmuota pjesė: scena virtusvečių, bet siužetas sukasi apie ko- vėje, scena kieme, scena kabinete,
rupcinius žemgrobių Napoleono ir scena miegamajame, scena miške...
jo viršininko Petro (Arūnas Saka- Bet filmo scenarijui atskirų scenų
lauskas) ryšius.
neužtenka – kino dramaturgijos
Naujoji lietuvių komedija negali dėsniai visai kitokie. Matyt, todėl
apsieiti be komiškų užsieniečių, režisierius Šlepė (tai Alvydo Šlepiko

„Patriotai“

meninis pseudonimas) sugalvojo – prie pasakojimo intonacijos, infilmo veiksmą pagyvinti muziki- tonacija prie ištarmės, ištarmė prie
niais klipais su dainuojančiais bei gražių kūrėjų intencijų ir t.t. Todėl
lietuviškomis vėliavėlėmis mosuo- galiausiai filmas tampa dar vienu
jančiais berniukais. Nežinau, ar pri- himnu lietuvių verslumui ir apsustigo antrojo režisieriaus pastangų, krumui, žmonėms, kurie sugeba išar berniukai nesugeba vaidinti, bet gyventi net visuotinio patriotizmo
kai vaikai paslapčiomis vis žvilg- sąlygomis. Todėl toks simboliškas
čioja į kamerą, net ir toks sąlygiš- „Patriotų“ pabaigos fontanas, kurį
kumas bliūkšta.
Napoleonas padovanos savo baž„Patriotai“ – filmas, kur visos su- nytkaimiui. Nepasiseks tik į Maskvą
dedamosios dalys nedera viena prie bėgančiam sukčiui Petrui. Bet štai
kitos. Interjerai (Liutauras Griežė) šiame siužeto posūkyje ir slypi „Panelimpa su kostiumais (Kęstutis triotų“ duobė – tikroji lietuvių daRimdžius), kostiumai – su akto- bartį išjuokianti satyra (t.y. apnuoriais, aktoriai vaidina ne perso- ginanti politinio ir visuomeninio
nažus, o savo štampus, muzika gyvenimo mechanizmus) sugebėtų
(Deivydas Zvonkus) nelimpa prie paaiškinti, kodėl Maskva tokiems
vaizdo (Saulius Sipaitis), vaizdas patriotams plačiai atveria duris.

Wyatto „Lošėjo“ prologe miršta veikėjas advokatas (Michael Fass- iškart sušvyti kokia nors gilia minbankrutavęs rašytojo dėdė, prieš bender), pabandęs žaisti su blogiu timi, todėl filmo ištarmę kuria ne
tai spėjęs paklausti sūnėno, kaip ir nepajutęs, kaip tapo jo įkaitu. Kol veiksmas, o personažų dialogai ir
šis ruošiasi gyventi ir į kieno ran- tik patarinėja klientams, jis gali iš- monologai. Filosofuoja čia visi –
kas pateks jo kartos suręstas pasta- likti savoje tikrovės pusėje, mylėti Javiero Bardemo narkotikų bosas,
tas. Džimas Benetas nori tik griauti, gražuolę (Penelope Cruz). Bet nu- pamilęs pavojingą moterį Malkiną
juolab kad yra skolingas pogrin- sprendęs užsidirbti pinigų ir suda- (Cameron Diaz), gudresniu už kitus
džio lošimo verslininkams per du lyvauti gabenant narkotikus iš Lo- save laikantis Brado Pitto prekeivis,
šimtus tūkstančių dolerių. Simbo- tynų Amerikos į JAV vyras iškart meksikietis advokatas, kuris telelišku (nes yra tik mama, kurią pui- atsiduria kitapus.
fonu cituoja Antonio Machado eiSpecialiai filmui parašytas vieno les ir aiškina apie pasaulio sandarą.
kiai suvaidino Jessica Lang) Džono
tėvu taps lupikautojas Frenkas didžiųjų gyvų JAV literatūros klaGeorge’o Clooney’io filmo „Bran(John Goodman). Šio personažo sikų Cormaco McCarthy scenarijus genybių medžiotojai“ (TV3, 7 d.
monologą apie tai, kad ne tik iš- tapo iššūkiu režisieriui, kuris kaip 22.30) herojai – amerikiečiai, kurie
mintingo žmogaus, bet ir visos niekas kitas sugeba žadinti masinę Antrojo pasaulinio karo pabaigoje
šalies gyvenimas remiasi principu vaizduotę. Tačiau „Patarėjas“ suke- Europoje ieškojo nacių pagrobtų
„fuck you“, siūlyčiau prisiminti, kai lia įspūdį, kad visi filmo veikėjai yra meno šedevrų. Nors filme vaidina
patys ką nors mokysite gyventi.
namudiniai filosofai. Kiekvienas jų, vienos žvaigždės, – pats Clooney’is,
Lošėją primena Ridley Scotto filmo net epizodinis Amsterdamo dei- Cate Blanchett, Mattas Damonas,
„Patarėjas“ (TV3, vasario 10 d. 22.30) mantų prekiautojas (Bruno Ganz), Jeanas Dujardinas, Billas Murray’us,
Johnas Goodmanas, Bobas Balabanas, Hugh Bonneville’as, – jis primena
sovietinius panašaus siužeto filmus.
Keista, bet akcentai panašūs: juokingiausia „Brangenybių medžiotojų“ scena ta, kurioje ir amerikiečiai, ir rusai skuba į tą pačią šachtą,
bet amerikiečiai spėja paskutinę
minutę išvežti viską, net Rafaelio
skulptūrą, ir rusus pasitinka didžiulė žvaigždėta vėliava.
Gal paviršutiniški personažai
taip nekristų į akis, jei kovotų su
tikrai pavojingais priešais ar ieškotų ne pasaulinės meno istorijos „vienetų“, o stebuklo ar kažko
„Lošėjas“
panašaus. Bet stebuklo filme nėra,
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tik daug smagių detalių, tarp kurių
pradingsta ir kilnus filmo sumanymas. Tai ir ne avantiūrinė komedija, ir ne filmas karą. „Brangenybių
medžiotojai“ labiau primena dabar
populiarius edukacinius projektus,
kurių aprašymuose visada daug
politiškai korektiškų žodžių ir teisingų idėjų, bet rezultatas paprastai
stebina, švelniai tariant, naivumu.
Arba „Oskaru“ apdovanotą Susanne
Bier filmą „Geresniame pasaulyje“
(LRT kultūra, 10 d. 22.30), kuris
galėtų tapti vadinamųjų naudingų
idiotų biblija. Todėl visada neprošal prisiminti senus filmus, ypač
jei prie jų ranką pridėjo dramaturgas ir režisierius Davidas Mametas.
2001 m. pasirodę „Sukčiai“ (LNK,
10 d. 22.15) – ne geriausias ironiškojo Mameto kūrinys, bet žavų vagį
jame suvaidino Gene’as Hackmanas,
intriga taip užsukta, kad nuolat patenki į scenaristo paspęstas pinkles,
o dialogai kupini rafinuotų poteksčių ir nutylėjimų.
Hackmano Džo Muras rengia paskutinį savo apiplėšimą ir svajoja visus pasiųsti kuo toliau. „Sukčiai“ –
filmas apie vagių amato pavojus, bet
taip pat apie tai, kas pravers kiekvienam. Pavyzdžiui, meilė, lojalumas,
profesionalumas.
Jūsų –
Jonas Ūbis

9 psl.

V asario 5–14
Parodos

nuo 5 d. – nebekuriančio menininko Juozo

Kauno paveikslų galerija

Laivio paroda „Beaistrio matymo taktika

K. Donelaičio g. 16

Vilnius

besaikio stebėjimo erdvėje, arba kaip tu-

Paroda „Geriausias metų kūrinys“

Nacionalinė dailės galerija

rėtų būti taisomi dantys“

Audronės Petrašiūnaitės paroda „Tylus gy-

Konstitucijos pr. 22

Galerija „Kairė–dešinė“

venimas“ (iš ciklo „Lūžio kartos vardai“)

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Latako g. 3

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

„Žmogus su Saukos veidu. Šarūno Saukos

Vinco Kisarausko ankstyvųjų linoraižinių

muziejus

tapyba. 1978−2015“

paroda

V. Putvinskio g. 64

Vilniaus paveikslų galerija

Lauros Selmistraitytės paroda „Debesis / 176“

Giedrės Marijos Šimonytės-Švažienės

Didžioji g. 4

„Prospekto“ fotografijos galerija

paroda „Gyvenimo spalvos“

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Gedimino pr. 43

Keramikos muziejus

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Fotografijų paroda „13 veidrodžių. Šiandie-

Rotušės a. 15

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

nos vengrų fotografija“

„Archyvo“ grupės paroda „Orų prognozė“

Radvilų rūmai

Pamėnkalnio galerija

Haruhiko Ito porceliano kūrinių paroda

Vilniaus g. 24

Pamėnkalnio g. 1/13

Europos dailė XVI–XIX a.

nuo 12 d. – paroda „Outside / Inside“

paroda „Molio būsenos“

Galerija „Aidas“

Galerija „Meno parkas“

„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
Vaikų piešinių paroda „Sausio 13-oji Lietuvos vaikų piešiniuose“
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto
susitarus tel. 279 16 44
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija
Valdovų rūmai
Katedros a. 4

A. Jakšto g. 9
Vytauto Pakalnio tapybos paroda „Vytux 44“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 6 d. – Kęstučio Petro Ramono piešinių ir
atspaudų paroda „80‘Grafika“
Tapybos paroda „Švytėjimas“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 8 d. – Rimo Sakalausko paroda
„Sesija – Session“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
iki 13 d. – Rafalo Piesliako paroda „Barikada“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
iki 7 d. – Yoshiko Maruyama ir Tokio Maruyama (Japonija) tapybos ir instaliacijų
paroda „Virsmas“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Lino Gelumbausko ir Manto Kniubo tapybos paroda
Galerija–studija RA
Pranciškonų g. 8
iki 6 d. – Vido Poškaus tapybos, piešinių,
objektų paroda „Genijaus gimimas“
Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Nijolės Valadkevičiūtės paroda „Užkaboriai“

nuo 5 d. – Ievos Bertašiūtės-Grosbahos

Rotušės a. 27
iki 6 d. – Donatos Minderytės, Petro Lincevičiaus, Eglės Ulčickaitės paroda „Laiko
vaizdų gaudymas (trys scenarijai)“
Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Geistės M. Kinčinaitytės paroda „Tu priklausai man“
VDU menų galerija „101“
Muitinės g. 7
iki 12 d. – paroda „Dingęs meninis Kaunas“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
Šveicarų menininko Augustino Rebetezo
paroda „arrière-tête (mécanismes)“ – „Fa-

„Mutantų atranka“
Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a

Rež. – R. Tuminas

5 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“.

Valstybinis jaunimo teatras

Rež. – O. Koršunovas

5 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal

sinonimas“

6 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ

K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą).

KLASĖ“. Rež. – Y. Ross

Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

Šiauliai

7 d. 17 val. – Dante Alighieri „DIEVIŠKOJI

6, 7 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žu-

Galinio Pylimo g. 28
Andriaus Zakarausko paroda „Prisiminimo

Dailės galerija

paroda

komisijos galerija

Fotografijos muziejus

Šv. Jono g. 11

Vilniaus g. 140

iki 8 d. – Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms

Algirdo Musneckio jubiliejinė 80-mečio

gimimo metinėms skirta paroda

paroda „O buvo taip...“

tekos rinkinių ir Akmenynės bažnyčios)

Rašytojų klubas

Šiuolaikinio meno centras

K. Sirvydo g. 6

Panevėžys

Rimvydo Kepežinsko iliustracijų Artūro

Dailės galerija

Valionio knygai „Iš natų“ paroda

Respublikos g. 3

„Halka/Haitis: sugrįžimas į Vilnių“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Vaidoto Aukštaičio fotoparoda „Peizažai

Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Grupinė paroda „Per plauką“
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 6 d. – Linos Bartkutės paroda
„Klajoklio būvis“
Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
iki 13 d. – paroda „Juvelyrinė tekstilė –
tekstilinė juvelyrika“

be vietos“

iki 14 d. – Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto studentų baigiamųjų darbų ir projektų paroda „Žmogus – Erdvė – Komunikacija“
Fotografijos galerija

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus

TĖVAS – AGAMEMNONAS“ (scenos iš Euri-

Didžioji salė

Lietuvos nacionalinės UNESCO

C.T. Jasperio ir Joannos Malinowskos paroda

12 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“.

Galerija „si:said“

Bažnytinio paveldo muziejus

Paroda „Nauja tapyba iš Jungtinės Karalystės“

11 d. 19 val. Šiuolaikinio meno centre – „MANO

Nacionalinis dramos teatras

teto Dailės magistrantūros studentų darbų

Vokiečių g. 2

šis“ („True Thing“)

SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

nežinomi mūsų namų gyventojai“

iki 11 d. – Ugnės Žilytės tapyba

vos mokslų akademijos Vrublevskių biblio-

11 d. 19 val. – „Baltas triušis Raudonas triu-

G. Bizet muz.). Dir. – M. Barkauskas
7 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR

pido pjesių). Rež. – K. Bogomolovas (Rusija)

kolekcijos Florencijoje“

Pranciškaus Tičkovskio kolekcija iš Lietu-

Vasario 7 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje griežia vienas perspektyviausių Lietuvoje jaunų kamerinių ansamblių – styginių kvartetas „Mettis“: Kostas Tumosa (smuikas), Bernardas Petrauskas (smuikas), Karolis
Rudokas (altas), Rokas Vaitkevičius (violončelė). Pasak Kremonos (Italija)
kvarteto nario Simone’s Gramaglia, šis ansamblis patvirtino Lietuvos, kaip
aukštą styginių kvarteto kultūrą išlaikiusios šalies, prestižą. 2014 m. vasarą
„Mettis“ buvo priimtas į elitinę Europos kamerinės muzikos akademiją
(ECMA). 2015 m. Vilniaus festivalyje pasirodė drauge su garsiu Italijos
miesto Kremonos styginių kvartetu „Quartetto di Cremona“, Nacionalinė
filharmonija išleido jų autorinę kompaktinę plokštelę „Intromusica“. Savo
koncerte Taikomosios dailės muziejuje „Mettis“ pristato naują programą,
kurioje skamba XX a. pradžios kompozitorių Igorio Stravinskio bei Lucieno Durosoir opusai. Pastarasis prancūzų kūrėjas, buvęs smuikininkas,
kovojo Pirmajame pasauliniame kare ir tik vėliau pradėjo rašyti muziką.
Kvartetas ne tik supažindina su šiuo negirdėtu autoriumi, bet ir pateikia
mažytį tarpukariu kurtos muzikos pavyzdį. Koncerte „Mettis“ dar atliks
romantinės kamerinės muzikos genijaus Roberto Schumanno didingą
kvartetą, skirtą „Geram draugui Felixui Mendelssohnui“.

12 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“.

iki 9 d. – Šiaulių universiteto Menų fakul-

Paroda „Kolekcininko kabinetas“ (kunigo

Muzika

Romo Klimavičiaus paroda „Dvasių namai,

Vilniaus g. 245

Šv. Mykolo g. 9

Šiuolaikinio meno centro informacija skelbia: „Praėjus 168 metams
po premjeros Vilniuje, lenkų opera „Halka“ sugrįžta į šį miestą – tiesa,
ypatinga forma.“ O istorija tokia: 1848 m. Vilniuje įvykusi Stanisławo
Moniuszko operos premjera buvo nušvilpta, bet vėliau tapo Lenkijos nacionaline vertybe ir neseniai buvo atlikta Haityje gyvenantiems lenkų
karių, XIX a. pradžioje prisijungusių prie vietos gyventojų revoliucijos, palikuonims. Nufilmuotas Niujorke gyvenančių lenkų menininkų C.T. Jaspero ir Joannos Malinowskos, šis operos pastatymas
buvo parodytas 2015 m. Venecijos bienalėje Lenkijos paviljone. Patyrusi
štai tokias revoliucines-haitietiškas-venecijietiškas-niujorkiškas transformacijas opera grįžta į Vilnių su viltimi, kad šįkart šiai tragiškai meilės
istorijai pavyks prisibelsti į publikos širdis.

Dir. – R. Šervenikas

Savicko paveikslų galerija

Skaljolos meno kūriniai iš Bianco Bianchi

Dailė

brikas už tavo smegenų“
iki 14 d. – Ginto Gabrano (Latvija) paroda

J. Basanavičiaus g. 11 / Teatro g. 1

Tarptautinė paroda „Spalvų alchemija.

„7md“ rekomenduoja

KOMEDIJA“. Rež. – E. Nekrošius („Meno

tautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. –

fortas“)

V. Kuklytė (Salė 99)

Šiaulių dramos teatro spektakliai

6 d. 18 val. – A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“.

9 d. 18.30 – „MEILĖ PO GUOBOMIS“.

Rež. – A. Latėnas

Rež. – P. Ignatavičius

7 d. 16 val. – P. Demirskio „NESISTEBĖK, JEI

10 d. 18.30 – „KOMIVOJAŽIERIAUS MIR-

KAS NORS ATEIS PADEGTI TAVO NAMŲ“.

TIS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Rež. – A. Jankevičius

11 d. 18.30 – „NEBYLYS“. Rež. – J. Vaitkus

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

12 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“.

LINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas

Rež. – E. Lacascade'as (Prancūzija)

12 d. 18 val. – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“.

Mažoji salė

Rež. – A. Latėnas

13, 14 d. 16 val. – PREMJERA! I. Bergmano
„INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. – V. Rumšas,
dail. – V. Idzelytė, komp. – A. Kučinskas.
Vaidina A. Čepaitė, R. Rimeikis, R. Bučius,
D. Storyk, R. Skardžiūnaitė
12 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).

iki 14 d. – Arūno Švelnos fotografijų paroda

Rež. – K. Smedsas (Suomija)

„Galerija XX“
Laisvės a. 7

5 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO

iki 10 d. – Laisvydės Šalčiūtės paroda

ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Veidai iš būtojo laiko“

„(Melo)dramos. Isterija“

Spektakliai
Vilnius

Rusų dramos teatras
5 d. 18.30 – J. Ščiuckio „RAUDONOS BURĖS“
Rež. – H. Petrockis (Latvija)

Vilniaus mažasis teatras

Paroda „Kasdienės gėlės: moterų ir vaikų
portretai iš grafo Stanislovo Kazimiero Ko-

VĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

(A. Grino apysakos motyvais).

V. Putvinskio g. 55

sakovskio fotografijų rinkinio“

S. Kane „APVALYTIEJI“. Rež., scenogr. –
O. Koršunovas
11 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽU-

Studija

Vasario 16-osios g. 11

Oskaro Koršunovo teatras
8–10 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!

6 d. 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“.
Rež. – B. Latėnas
6 d. 18 val. – PREMJERA! „DURYS“ (improvizacijos teatras„Kitas kampas“)
7 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.

6 d. 18.30 – V. Nabokovo „CAMERA OBSCURA“. Rež. – S. Varnas
7 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS
LYRAS“. Rež. – J. Vaitkus
9, 10 d. 18.30 – „LOCNA LAIMĖ. ŽEMAITĖ“.
Rež. ir inscs. aut. – R. Steponavičiūtė („Naisių vasaros teatras“)
12 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS

Olandų fotografo Robo Hornstra ir publi-

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

cisto Arnoldo van Bruggeno paroda „Sočio

5 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“.

9 d. 18.30, 14 d. 16 val. – J. Tumo-Vaižganto

Dominikonų g. 15

projektas: Kaukazo turizmo ir karo atlasas“

Dir. – N. Paszkowski (Italija), muzikos vad.

Dailininkų Tamošaičių kūryba

Paroda „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė.

ir dir. – R. Šervenikas, rež. – C. Mazzavil-

Rež. – G. Tuminaitė

6 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis

lani Muti (Italija)

10 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA

(Ch. Perrault pasakos motyvais).

rinkiniai

1915–1917 m.“

6, 9 d. 18.30 – „CARMEN“ (baletas pagal

ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

Rež. – A. Mikutis

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

10 psl.

IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus
Vilniaus teatras „Lėlė“

„DĖDĖS IR DĖDIENĖS“.
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7 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal

Kauno mažasis teatras

H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež. –

5 d. 19 val. – M. Valiuko „BARAKUDŲ ME-

„Prancūzų muzikos puslapiai“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė

N. Indriūnaitė

DŽIOKLĖ ŽALIEMS“. Rež. – M. Valiukas

Y. Eum Son (fortepijonas). Dir. – O. Gran-

10 d. 18 val. – Š. Misavos „SPRENDIMAS.

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

geanas. Programoje P. Dukas, M. Ravelio,

Bibliografinės žinios
MENAS. FOTOGRAFIJA
Arūnas Daujotas (1963-2012) : lengvai nenusakomi paveikslai / Kristina Budrytė-Genevičė. –

GYVYBĖS VIZOS“. Vaidina Š. Misava

ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

G. Bizet kūriniai

12 d. 18.30 – PREMJERA! „ATRASK MANE“

9 d. 19 val. – A. Slapovskio „NUO RAUDO-

7 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje

(lietuviškas galvosūkis be pertraukos).

NOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“.

salėje, – koncertas visai šeimai „Dainuojam

Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

Rež. – D. Rabašauskas

ir grojam Lietuvai“. Lietuvos kariuomenės

609-8009-14-9 (įr.)

Mažoji salė

Kauno lėlių teatras

orkestras (orkestro vad. ir dir. – E. Ališaus-

Paskutinieji namai = Last home : [fotoalbumas] / Romualdas Požerskis ; [vertėja Gražina

kas), Čiurlionio kvartetas, folklorinis an-

Matukevičienė]. – Kaunas : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2015 (Vilnius :

6 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė
7 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką).
Scen. aut. ir rež. – R. Driežis
„Menų spaustuvė“
5 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„REKONSTRUOTI“. Choreogr. – M. Praniauskaitė („Menų spaustuvės“ programa
jauniesiems menininkams „Atvira erdvė ’15“)
6 d. 18 val. Juodojoje salėje – „MEILĖ TRIMS
APELSINAMS“. Rež. – A. Giniotis (teatras
„Atviras ratas“)
11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „59’ONLINE“.
Idėjos aut. L. Vaskova ir R. Mačiliūnaitė
(jaunųjų scenos menininkų programa
„Atvira erdvė’13“)
11 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI
MOKYTOJA“. Rež. – I. Stundžytė (teatras
„Atviras ratas“)
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JOBO
KNYGA“. Rež. – E. Nekrošius (teatras
„Meno fortas“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų
Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius
6 d. 12 val. Rūtos salėje – A. Dilytės „SOLĖ
IR MOČIUTĖS“. Rež. – A. Dilytė
6 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio
„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
7 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
7 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.
Rež. – T. Erbrėderis
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „Gera muzika gyvai“. V. Hovanissiano ir E. Gültekino
(Armėnija, Turkija) koncertas
9 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –
A. Sunklodaitė
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Areimos,
L. Udrienės „KARTU“ (pagal S. Žadano

6 d. 12 val. – A. Žiurausko ir S. Bocullo
„MOLINIS SAPNAS“. Rež. – A. Žiurauskas
6 d. 17 val. – V. Bagdono kūrybos vakaras
7 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI
NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimų pasaką).
Aut. ir rež. – O. Žiugžda
13 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“.
Rež. – N. Indriūnaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
5 d. 18.30 Didžiojoje salėje – M. Gavrano
„POROS“. Rež. – R. Kudzmanaitė
6 d. 18.30 Didžiojoje salėje – I. Vyrypajevo
„GIRTI“. Rež. – L. Vaskova
7 d. 17 val. Didžiojoje salėje – P. Gladilino „IŠ
MIGLOS IŠNIRO ANGELAS“.
Rež. – R. Rimeikis
10 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Ravenhillo „PRODUKTAS“. Rež. – T. Jašinskas
11 d. 18. 30 Didžiojoje salėje – I. Šeiniaus
„KUPRELIS“. Rež. – K. Macijauskas
11 d. 19 val. Kamerinėje salėje – „Vakaras P“.
Valanda su B. Ivanausku, A. Dubaka ir
G. Grajausko poezija.
12 d. 18.30 Didžiojoje salėje – A. Juozaičio
„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
5 d. 18.30 – G. Puccini „SESUO ANDŽELIKA“, „DŽANIS SKIKIS“
6 d. 18.30 – Z. Liepinio „ADATA“
7 d. 12 val. Kolonų salėje – „TINGINĖLIŲ
KAIMAS“ (pagal V.V. Landsbergio knygą
„Tinginių pasakos“)
11 d. 18.30 – „Altorių šešėly“ (pagal
V. Mykolaičio-Putino romaną)

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
5 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-

Dir. – J. Janulevičius
10 d. 12 val. – A. Jasenkos „DRYŽUOTA
OPERA“. Rež. – V. Martinaitis, dir. –
V. Visockis
11, 12 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Dir. – J. Janulevičius
Kauno kamerinis teatras
5 d. 18 val. – F. Zelerio „TIESA“.
Rež. – S. Rubinovas
6 d. 18 val. – V. Klimačeko „SUPERMARKETAS“. Rež. – A. Veverskis
7 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“.
Rež. – S. Rubinovas
11 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS, ARBA
MELO MOKYKLA“. Rež. – A. Pociūnas
12 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO
ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

dokas (altas), R. Vaitkevičius (violončelė).
Programje L. Durosoir, I. Stravinskio,
R. Schumanno kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
5 d. 19 val. – koncertas „Kur Šiaurė sutinka
Pietus...“. D. Kuznecovaitė (smuikas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.
Dir. – M. Staškus. Programoje J. Sibelijaus,

Juozo Miltinio dramos teatras
6 d. 18 val. – T. Joneso, H. Schmidto „FANTAZUOTOJAI“. Rež. – J. Staniunas
7 d. 11 val. – „IŠGELBĖKIME KENGŪRIUKĄ“.
Rež. – V. Kupšys
7 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas
10 d. 18 val. – J. Tätte’s „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas
11 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmeno „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. –
V. Kupšys
12 d. 18 val. – J.L. Lagarce’o „AŠ BUVAU NAMUOSE IR LAUKIAU, KOL ATEIS LIETUS“.
Rež. – R. Morkūnas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – simfoninės muzikos koncertas
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žas 100 egz.. – ISBN 978-609-471-031-5
„Vaitkuškis“ : grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837-1905) ir XIX a. mėgėjų fotografija : [mokslo studija] / sudarytoja ir teksto autorė Jolita Mulevičiūtė. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus ; Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015
(Kaunas : Kopa). – 302, [2] p. : iliustr.. – Nugar. antr.: Grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837-1905) ir XIX a. mėgėjų fotografija. – Santr. angl.. – Tiražas [450] egz.. – ISBN
978-9955-471-53-0 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Ant aukuro širdį nešiau / Jonas Mačiulis-Maironis ; [parengė Aldona Ruseckaitė]. – Kaunas :
Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2015 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 15, [1] p. : iliustr.,

6 d. 12 val. – „Cirkas atvažiavo“ su nauja

Apie jūreivius : jų meilės ir kitos tikros istorijos / Algimantas Čekuolis. – Vilnius : Alma lit-

programa! Lietuvos valstybinis simfoninis

tera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 283, [1] p.. – Tiražas 10 000 egz.. – ISBN 978-609-01-

orkestras. Dalyvauja „Amber“ cirko žon-

2175-7 (įr.) : [6 Eur 34 ct]

glieriai, akrobatai, klounai, fokusininkas ir

Baltija : literatūrinis-kultūrinis almanachas / sudarytoja Irma Antanaitytė. – Klaipėda :

burtininkas. Dir. – R. Šumila
6 d. 18 val. – koncertas „Dangaus giesmės“.
Atlieka J. Landsbergytė (vargonai), V. Oškinis (fleita) ir D. Merkevičiūtė (smuikas).

Druka, 2015. – ISSN 0235-8409
2015. – 2015 (Klaipėda : Druka). – 191, [1] p. : iliustr., nat., portr.. – Tiražas 500 egz.
Bėganti ugnis : erotinis romanas / Alicia Gutje. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spin-

Programoje J.S. Bacho, A. Pärto, A. Marti-

dulio sp.). – 589, [1] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-01-2176-4 (įr.) : [8 Eur 48 ct]

naičio, M. Dupré, L. van Beethoveno,

Čia Lietuva : [eilėraščiai, prisiminimai, literatūrinės interpretacijos] / Eugenija Strazdienė. –

R. Royerio, L. Vierno kūriniai

Kaunas : Stendika, 2015. – 112 p. : iliustr.. – Tiražas [250] egz.. – ISBN 978-609-95154-3-4

Šv. Kotrynos bažnyčia

Dabar, rytoj arba niekada : romanas / Marianne Kavanagh ; iš anglų kalbos vertė Džilda

5 d. 18 val. – koncertas „Seku seku pa-

Jansonaitė. – Vilnius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 309, [2] p.. – Tiražas

saką...“. Vilniaus miesto savivaldybės

1600 egz.. – ISBN 978-609-01-2166-5 (įr.) : [7 Eur 18 ct]

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras.

Gyvenime padaryti žingsnį / Jonas Mačiulis-Maironis ; [parengė Aldona Ruseckaitė]. –

Dir. – D. Katkus. Programoje W.A. Mozarto,
J. Strausso, A. Razeko ir kt. kūriniai
6 d. 19 val. – V. Hovanissianas (dudukas),
E. Gultekinas (saz, baglama, tambūras)
10 d. 17 val. – koncertas skirtas Lietuvos

5 d. 18 val. – koncertas „Skambėk, laisvės
daina!“. Atlikėjai M. Čiženko (sopranas,

Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2015 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 15,
[1] p. : iliustr.. – (Neskelbtų tekstų fragmentai ; sąs. 6). – Tiražas 750 egz.. – ISBN
978-9955-711-22-3
Gyvenimo planas : romanas / Lori Nelson Spielman ; iš anglų kalbos vertė Daiva Jevdokimova. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 318, [1] p.. – Tiražas 1700
egz.. – ISBN 978-609-01-2161-0 (įr.) : [8 Eur 47 ct]
Grėjus : [romanas] / E. L. James ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 555, [2] p.. – Tiražas 10 000 egz.. – ISBN 978-609-012172-6 (įr.) : [10 Eur 3 ct]
Marso kronikos : [romanas] / Ray Bradbury ; iš anglų kalbos vertė Gražvydas Kirvaitis. –
Vilnius : Alma littera, 2016 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 234, [3] p.. – Tiražas 1500 egz.. –

Ukraina), M. Mirovskaja (fortepijonas),

ISBN 978-609-01-2174-0 (įr.) : [6 Eur 75 ct]

A. Ujukinas (obojus)

Miltonas Starkus = Milton Stark : [išeivijos filologas vertėjas, žurnalistas] / [sudarytoja ir

Va k a r a i

MININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

katedra. – Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015 (Vilnius : LEU l-kla). – 62,
[1] p. : iliustr., nat., portr.. – (Metodinės priemonės, ISSN 2335-2396). – Santr. angl.. – Tira-

faks.. – (Neskelbtų tekstų fragmentai ; sąs. 7). – Tiražas 750 egz.. – ISBN 978-9955-711-23-0

Vilniaus rotušė

12 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEI-

Bartkevičienė ; Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Muzikos

G. Rossini kūriniai

S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė

šauskas (Klaipėdos dramos teatras)

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

Styginių kvartetas „Mettis“: K. Tumosa
(smuikas), B. Petrauskas (smuikas), K. Ru-

mokiniai

Kauno valstybinis muzikinis teatras

PURĖ“. Dir. – V. Visockis

kamerinės muzikos koncertas „Espressivo“.

7 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal

ČIARSKIO LUNAPARKAS“. Rež. – D. Raba-

7 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ KE-

7 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje –

mokyklos mokiniai, Vilniaus lietuvių namų

ROS SANTYKIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

J. Janulevičius

Vaikų vokalinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje : metodinė priemonė / Vaiva Jucevičiūtė-

E. Juciūtė (fleita), R. Semeniukas (gitara)

Atlikėjai Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos

10 d. 18 val. – K. Dragunskajos „LUNA-

Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. –

D. Vyšniauskas (trimitas), A. Bružaitė (kanklės),

PO GUOBOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius

12 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Loher „KLA-

(miuziklas pagal P. Mérimée romaną).

978-609-8099-14-0 (įr.)

6 d. 18 val. – PREMJERA! E. O’Neilo „MEILĖ

VOJAŽIERIAUS MIRTIS“. Rež. – A. Lebeliūnas

5 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“

BALTO print). – 111, [1] p. : iliustr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas [1000] egz.. – ISBN

ninkė), P. Vyšniauskas (saksofonas),

valstybės atkūrimo dienai „Lietuva ir aš“.

romaną „Depeche Mode“). Rež. – A. Areima

nenurodyta. – Dalis gretut. teksto liet., angl.; santr. angl.. – Tiražas [400] egz.. – ISBN 978-

samblis „Blezdinga“, V. Povilionienė (daini-

Vaižgantą). Rež. – J. Vaitkus

7 d. 18 val. – PREMJERA! A. Milerio „KOMI-

Kaunas : Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius, 2015. – 142, [3] p. : iliustr.. – Virš. aut.

teksto autorė Aldona Ruseckaitė]. – Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2015
(Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 63, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Santr. angl.. – Tiražas 300
egz.. – ISBN 978-9955-711-21-6

Vilnius
Rašytojų klubas
5 d. 15 val. Prienų Just. Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – R. Stankevičiaus autorinis kūrybos vakaras. Poeto kūrybą skaito
aktorius R. Bagdzevičius
10 d. 11 val. Lyduokių kaimo bibliotekoje

Neištikimosios istorija : romanas / Magdalena Witkiewicz ; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 203, [3] p.. – Tiražas 1600
egz.. – ISBN 978-609-01-2165-8 (įr.) : [6 Eur 35 ct]
Nenutraukiamos gijos : [romanas] / Mahtob Mahmoody ; iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 318, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. –
ISBN 978-609-01-2138-2 (įr.) : [6 Eur 74 ct]

(Ukmergės r.) – A. Marčėno autorinis kūry-

Nulinis plūdrumas : [mažasis romanas] / Rimtautas Rimšas. – Kaunas : Juodos avys, 2015

bos vakaras

(Kaunas : Spindulio sp.). – 192 p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-95494-1-5 (įr.)

11 d. 17.30 – poezijos ir muzikos vakaras
„Žodžiai ir širdys Nadijai Savčenko paremti“.
Programoje dalyvauja poetai G. Jefremovas,
V. Braziūnas, A. Šlepikas, literatūrologė
I. Veisaitė, aktoriai G. Storpirštis,
J. Vilūnaitė ir kt.
Marijos ir Jurgio Šlapelių
namas-muziejus
11 d. 18 val. – arbatvakaris „Gyvo žalio“.
Vaidina V. Kuklytė, Š. Gedvilas, K. Siparis. Muzikuoja A. Lukaševičiūtė ir studijos
„Ak’menukai“ mergaitės. Idėjos aut. ir rež.
E. Tulevičiūtė, dailininkas K. Siparis

Pjūvis : psichologinis trileris / Marc Raabe ; iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius. –
Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 468, [3] p.. – Tiražas 1600 egz.. –
ISBN 978-609-01-2177-1 (įr.) : [9 Eur 65 ct]
Poezijos almanachas, 2015 : [Kauno technologijos universiteto veteranų klubo „Emeritus“
narių kūryba] / [sudarytojas Romanas Vladas Krivickas] ; [iliustratorė Nomeda Garliauskaitė]. – Kaunas : Technologija, 2015 (Kaunas : L-klos „Technologija“ sp.). – 202, [1] p. :
iliustr., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-02-1132-8 (įr.)
Sidro namų taisyklės : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė. –
Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 703, [1] p.. – (Skaitytojų pamėgtos, ISSN
2424-3485). – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2123-8 : [6 Eur]
Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

11 psl.

Vasario 5–11
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius

Danų mergina ***

Nepaprastos meilės istorijos veiksmas prasideda 3-iojo dešimtmečio
Kopenhagoje. Dailininkė Gerda Wegener (Alicia Vikander) prašo savo
vyro dailininko Einaro (Eddie Redmayne) pozuoti, apsivilkus moterišką
suknelę. Portretai tampa populiarūs ir Gerda piešia vis daugiau paveikslų,
kuriuose jos vyras persirengęs moterimi. Iš tikrųjų Einaro biologinė lytis
ir yra moteris. Netrukus jis nuspręs daryti lyties keitimo operaciją ir taps
viena pirmųjų pasaulyje transgender moterų Lili Elbe, o poros santuokos
bei darbų lauks sudėtingi išbandymai. Britų režisieriaus Tomo Hooperio
(„Karaliaus kalba“) filme taip pat vaidina Benas Whishaw, Sebastianas
Kochas, Amber Heard, Matthiasas Schoenaertsas, Adrianas Schilleris (D.
Britanija, Vokietija, JAV, Belgija, Danija, 2015). (Vilnius, Kaunas)

Forum Cinemas Vingis
5–11 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė (JAV) – 11, 12, 13.15, 14.15, 15.30, 16.30,
18.50 (lietuvių k.); 6, 7 d. – 12.30 (originalo k.)
5–11 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV,
Belgija, Danija, Vokietija) – 11, 13.40, 16.20,
19, 21.20
Laisvas kaip paukštis (Rusija) – 11.45, 16.45,
18.30, 21.40
Penkiasdešimt juodų atspalvių (JAV) – 13.50,
16.10, 19.35, 21.45
Ponas Trumbo (JAV) – 14, 18.15, 21.15

Džoja ***

11 d. – Gidas vienišiams (JAV) – 20.45

Jennifer Lawrence naujame Davido O. Russello filme vaidina vienišą,
sunkiai galus suduriančią motiną, kuri išrado „mop“ šluotą, išpopuliarėjusią visame pasaulyje. Ir tapo finansinės imperijos savininke. Filmo
Džoja turi autentišką prototipę – Joy Mangano. Filmas primena ironišką
telenovelę, režisierius įveda pasakotoją, laisvai šokinėja nuo vieno herojės gyvenimo tarpsnio prie kito, juolab kad veiksmas apima keliasdešimt
jos gyvenimo metų. Kaip ir visuose Russello filmuose, ir šiame įsimena
aktorių ansamblis – Virginia Madsen, Robertas De Niro, Diane Ladd,
Bradley’is Cooperis (JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas)

5–11 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 12, 15.15,

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“ majorą Voleną. 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, Demiáną Bichirą, Timą Rothą, Michaelą Madseną,
Bruce’ą Derną (JAV, 2015). (Vilnius)
Hju Glaso legenda ****

12 „Oskarų“ nominuoto Alejandro Gonzálezo Iñárritu filmo veiksmas
nukels į 1823 metus. Pietų Dakotoje surengiama medžioklė, kurios dalyviai tikisi sumedžioti daug vertingų kailinių žvėrių. Vieną patyrusių traperių Hju Glasą (Leonardo DiCaprio) rimtai sužeidžia meška. Draugai jį
nusprendžia palikti kartu su trimis medžiotojais, iš kurių vienas – Glaso
sūnus. Medžiotojai nusprendžia sūnų nužudyti, o Glasą palikti mirti. Taip
pat vaidina Tomas Hardy, Domhnallas Gleesonas, Willas Poulteris, Forrestas Gooluckas (JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas)
Laisvas kaip paukštis ***

Pavelo Ruminovo filmo herojai Nikita ir Afina – ideali pora. Tačiau staiga
mergina pareiškia, kad išeina pas kitą. Tas kitas – keturiasdešimtmetis
stomatologas. Nikita nenori taikytis su tokiu likimo posūkiu ir pažada
Afinai, kad susigrąžins ją per savaitę. Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė
Danila Kozlovskis, Jelizaveta Bojarskaja ir Vladimiras Selezniovas, taip
pat vaidina Igoris Voinarovskis, Paulina Andrejeva, Natalja Anisimova,
Milošas Ruminovas (Rusija, 2015). (Vilnius)
Ponas Trumbo ****

Jay’aus Roacho filmas – vieno geriausių visų laikų Holivudo scenaristo
Daltono Trumbo (1905–1976) biografija. Kino karjerą jis pradėjo 1937
metais. Kai Holivude 5-ajame dešimtmetyje nuvilnijo vadinamoji raganų
medžioklė, Trumbo atsisakė atsakyti į klausimą, ar kada nors buvo komunistų partijos narys, ir pateko į garsųjį juodąjį sąrašą. Jam buvo uždrausta dirbti kine ir televizijoje, o 1950 metais 11 mėnesių teko praleisti
kalėjime. Išėjęs į laisvę, jis išvyko į Meksiką ir toliau rašė scenarijus, tarp
jų lankomumo rekordus sumušusių „Romos atostogų“ ar „Spartako“, tik
pasirašinėjo svetimais vardais. Todėl net negalėjo atsiimti savo „Oskaro“.
Oficialiai draudimas nustojo galioti, kai 1960 m. Otto Premingeris pareikalavo, kad filmo „Egzodas“ titruose atsirastų tikroji scenaristo pavardė.
Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Bryanas Cranstonas, Elle Fanning,
Diane Lane, Helen Mirren, Alanas Tudykas, Johnas Goodmanas, Deanas
O’Gormanas (JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas)
****** – 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.

17.50, 21 val.
Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 12.15, 14.30, 17,
19.15, 21.45
Didžioji skola (JAV) – 18.30
Kelnėse dar ne senelis (JAV) – 21.30
5-oji banga (JAV) – 12.05, 17.40
5–10 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gudavičius) – 15.20, 20.45; 11 d. – 15.20
5–11 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 20.15
Normas, lokys iš šiaurės (JAV) – 11.10, 13.15,
15.20, 17.30
Riešutėlių filmas 2D (JAV) – 11.30
5, 8–11 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 15
val.; 6, 7 d. – 11.15, 15 val.
5–7, 9–11 d. – Gerasis dinozauras (3D, JAV) – 13.40
5–11 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 16 val.
Žvaigždžių karai: galia nubunda (3D,
JAV) – 17.30
Meilė (3D, Prancūzija, Belgija) – 20.30
Džoja (JAV) – 19, 21.40
Forum Cinemas Akropolis
5–11 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė (JAV) – 10.10, 11.10, 12.30, 13.30, 14.45,
15.40, 17 val.
Laisvas kaip paukštis (Rusija) – 10.50, 18.10,
21.30
Danų mergina (D. Britanija, JAV, Belgija,
Danija, Vokietija) – 13, 15.30, 18.20, 21 val.
Penkiasdešimt juodų atspalvių (JAV) – 14,
19.30, 21.45
11 d. – Gidas vienišiams (JAV) – 18.40
5–11 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 10.40,
16.15, 18, 21.20
Patriotai (rež. A. Šlepikas) –11, 13.15, 15.20,
19.15, 20.30
5, 8–11 d. – Normas, lokys iš šiaurės (JAV) –
12.20, 14.25, 16.30; 6, 7 d. – 10.20, 11.20, 12.20,
14.25, 16.30
5–11 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gudavičius) – 13.40, 15.50, 20.40
5–10 d. – Kelnėse dar ne senelis (JAV) –
18.40, 21.10; 11 d. – 21.10
5, 8–11 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 15.10;
6, 7 d. – 10.30, 15.10
5–11 d. – Gerasis dinozauras (3D, JAV) – 12.50
5-oji banga (JAV) – 17.50
Danų mergina (D. Britanija, JAV, Belgija,
Danija, Vokietija) – 13, 15.30, 18.20, 21 val.
Penkiasdešimt juodų atspalvių (JAV) – 14,
19.30, 21.45
5, 7, 9, 11 d. – Džoja (JAV) – 17.30
6, 8, 10 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 17.30
5, 7, 9, 11 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 20.20
6, 8, 10 d. – Pati geriausia diena (Rusija) – 20.20
Skalvija
5 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 16 val.; 7 d. –
20.10; 8 d. – 16 val.; 9 d. – 18.20; 10 d. – 20.40;
11 d. – 16 val.

„Ponas Trumbo“
5 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV, Vo-

7 d. – „Kinozauro savaitgalis: pasakų skai-

kietija) – 18.50; 6 d. – 20.30; 8 d. – 19 val.;

tymas“ – 12 val.

9 d. – 21.15; 10 d. – 16 val.

8 d. – Džoja (JAV) – 18 val.

5 d. – Ponas Trumbo (JAV) – 21.10; 7 d. – 15.10;

9 d. – „Kino skonis: Tarp realybės ir fikcijos.

8 d. – 21.15; 9 d. – 16 val.; 10 d. – 18.15; 11 d. –20.40

Specialieji efektai“ – 19 val.

6 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 15 val.

10 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 20 val.

6 d. – Danų kino klubas. Karališkas romanas

11 d. – „Kino skonis: tavo kino skonis“ – 19 val.

(Danija) – 18 val.
7 d. – Kino klasikos vakaras. Žmogus, kuris
nukrito į žemę (D. Britanija) – 17.30
Ciklas „Karlsono kinas“ – „Vaikų pasauliai
olandų ir belgų kine“
6 d. – Yp! (Olandija) – 13 val. (prieš filmą
vyks Šiuolaikinės mokyklos centro moksleivių pristatymas apie Beniliukso šalis)
7 d. – Nono, berniukas Zigzagiukas (Nyderlandai, Belgija, D. Britanija, Ispanija, Prancūzija) – 13.20
8 d. – Seansas senjorams. Mano mama (Italija, Prancūzija) – 14 val.
11 d. – Organizacija „Tušti narvai“ pristato:
Kailis (dok. f., Norvegija) – 19 val.

Ozo kino salė
5 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 16.30; 11 d. – 17 val.
5 d. – Prieš parskrendant į žemę (rež.
A.Matelis) – 18 val.
6 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) –
13 val.; 11 d. – 18.30
9 d. – Antra mama (Brazilija) – 17 val.
9 d. – ekskursija po kino archyvą (registracija ir daugiau informacijos ozokinosale@
lietuvoskinas.lt) – 18 val.
10 d. – Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bartas) – 18 val.
10 d. – Mamytė (Kanada) – 20 val.

KAUNAS

Pasaka
5 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV, Belgija, Danija, Vokietija) – 16.45, 19.30, 22 val.;
6 d. – 18, 21.30; 7 d. – 19, 21.45 val.; 8 d. –
20.30; 9, 10 d. – 17.30; 11 d. – 18.45
5 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 17.15; 6 d. – 17 val.; 6 d. – 20 val.;
7 d. – 16.45, 20 val.; 8 d. – 18.15; 9 d. – 19.30;
10 d. – 19.15; 11 d. – 16.45
5 d. – Ponas Trumbo (JAV) – 19.15; 6 d. –
15.30; 7 d. – 16.30; 8 d. – 20.15; 9 d. – 21.30;
10 d. – 21.15; 11 d. – 21 val.
5 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 21.45; 6 d. –
20.30; 7 d. – 21.30; 9 d. – 20 val.
5, 8 d. – Dviračiais per Kirgiziją (dok. f., rež.
A. Gurevičius) – 17 val.; 6 d. – 13.45; 7 d. –
15 val.; 9, 11 d. – 17.15; 10 d. – 19 val.
5 d. – Naujausias testamentas (Belgija,
Prancūzija, Liuksemburgas) – 20.30;
6, 7 d. – 17.45; 8, 10 d. – 20.45; 11 d. – 21.15
6 d. – Normas, lokys iš Šiaurės (JAV) – 12.45;
7 d. – 14.45
6 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 14.30;
9 d. – 17 val.
6 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė
(JAV) – 12 val.; 7 d. – 13 val.
6, 7 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 12.30; 10 d. – 17.45;
11 d. – 15 val.
6, 7 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 14 val.
6, 7 d. – Bambeklis (Suomija) – 15.45; 8 d. –
18.45; 10 d. – 17.15; 11 d. – 17 val.

Forum Cinemas
5, 8–11 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji
kelionė (JAV) – 10.20, 11.10, 13.30, 15.45,
17 val.; 6, 7 d. – 10.20, 11.10, 12.30, 13.30,
14.45, 15.45, 17 val.
5, 6 d. – Penkiasdešimt juodų atspalvių
(JAV) – 15.10, 19.30, 21.30, 23.45; 7 d. – 19.30,
21.30; 8–11 d. – 15.10, 19.30, 21.30
5–11 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV,
Belgija, Danija, Vokietija) – 13.50, 18.30, 21 val.
Ponas Trumbo (JAV) – 19 val.
11 d. – Gidas vienišiams (JAV) – 18.10
5, 6 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 10.50, 15,
18, 21.15, 22.50; 7–11 d. – 10.50, 15, 18, 21.15
5, 6 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 10.40,
13, 16.15, 18.15, 19.15, 21.40, 23.50; 7–10 d. – 10.40,
13, 16.15, 18.15, 19.15, 21.40; 11 d. – 10.40, 13, 16.15,
19.15, 21.40
6, 7 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 10.30
Gerasis dinozauras (3D, JAV) – 12.40
5, 6 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 16.45, 23.20;
7–11 d. – 16.45
5, 8–11 d. – Normas, lokys iš šiaurės (JAV) –
10.15, 12.20, 14.10, 15.15, 17.20; 6, 7 d. – 10.15,
12.20, 14.10, 17.20
5, 6 d. – Kelnėse dar ne senelis (JAV) – 21.45,
23.35; 7–11 d. – 21.45
5–11 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 14.25
Mažasis princas (Prancūzija) – 11.25
5, 8–11 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež.
K. Gudavičius) – 11.50, 16.30, 18.40, 20.45;

6, 7 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-

6, 7 d. –16.30, 18.40, 20.45

zija) – 22 val.; 9 d. – 21 val.

5, 8, 11 d. – Džoja (JAV) – 14, 20.30; 9, 10 d. – 20.30

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

6, 9 d. – Meilė (3D, Prancūzija, Belgija) – 20.30

rija, D. Britanija) – 12.15

7, 10 d. – 5-oji banga (JAV) – 20.30
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