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Įprasta, kad renginiai, kuriuos organizuoja Britų taryba, visuomet pasižymi ir sumanymų aktualumu, ir
nepriekaištinga vadyba. Manau, šis
faktas ir dalykiniai kontaktai, kurių vienaip ar kitaip turėjo ne vienas iš
mūsų, lėmė parodos populiarumą – iš
tikrųjų kompaktiška naujos tapybos
iš Jungtinės Karalystės ekspozicija
ŠMC sudomino nemažai žiūrovų.
Be to, esame ne tik rašytojų, bet ir
tapytojų šalis, tad visada žinome, ką,
kaip ir kodėl šių meno šakų kontekstuose reikia daryti...
Nepriekaištinga renginio reprezentacija išties atveria ne vieną
galimybę savaip apžiūrėti ir perprasti parodą. Dažnai žiūrėti solidžių dailės projektų einame nusiteikę dvejopai – viena vertus,
mėgstame patys atrasti tiesą, intuityviai klaidžiodami ekspozicijos
labirintais su šiandien madingu

kūrinių išdėstymo planu, ir tik po
to ieškome (arba ne) papildomos
informacijos. O kartais elgiamės
priešingai – iš anksto ruošiamės
„sakraliam“ susitikimui su kūriniais
ir namų darbus atliekame dar prieš
akistatą su originalais.
Šįkart abu keliai, siūlantys pasivaikščioti po britų tapybos ekspoziciją, natūraliai artėja prie kryžkelės,
tad galime laisvai rinktis intuityvųjį
ar racionalųjį veiksmų planą. Kadangi visa įmanoma informacija
apie „Naują tapybą iš Jungtinės Karalystės“ (kuratorė – Linsey Young)
šįsyk yra pateikta keliais būdais, tai
nuo mūsų priklauso, ar gilinsimės į
kūrinių aprašus pasitelkę audiogidą
parodoje, ar išklausysime šiuos įrašus namuose prieš, gal po apsilankymo ŠMC, klaidžiosime parodoje
su ekspozicijos planu ar be jo, kadangi kūrinių metrikos yra ir šalia darbų, vaikščiosime po parodą su
jos katalogu („The Painting Show“,
British Council, 2015) ar jį įsigiję

vėliau perskaitysime įžanginius
straipsnius.
Dažniausiai einu į parodas iš
anksto šiek tiek susidėliojusi faktinę
informaciją ir turėdama tam tikras
išankstines pozicijas, kurias paskui
su džiaugsmu atmetu arba įtvirtinu.
Šįkart ėjau su nuostata paieškoti istorinių chrestomatinės britų tapybos paralelių. Pirma, kiek šiandien
yra aktuali portretinė tapyba, kurią
dar XVIII a. išplėtojo žymieji Anglijos portreto meistrai Joshua Reynoldsas ir Thomas Gainsborough,
pastūmėti XVI a. Hanso Holbeino
natūralizmo ir dėmesio detalėms.
Antra, kiek svarbus moralinis paveikslo poteksčių „pamušalas“, įklotas dar XVIII a. Williamo Hogartho
kūryboje. Trečia, kokias transformacijas šiandien patiria realistinis peizažas ir įtraukianti paveikslo erdvė, kurią taip meistriškai XIX a. atskleidė
Johnas Constable’is. Ketvirta, koks
N u k e lta į 6 p s l .
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Muzika

Siekiantys aukščiausios kokybės
Apie Lietuvos kamerinį orkestrą pasakoja jo direktorius Egidijus Mikšys

Ko gero, nerastume nė vieno mu- Gabriele’s Salvatores kino filmui „Il Galbūt dėl to jis puikiai žino, kaip
Prieš porą metų su Kalevu Kuljusu
zikos mėgėjo, nežinančio Lietuvos Ragazzo Invisibile“ („Nematomas sudominti kiekvieną klausytoją ir kartu koncertavome Šlėzvigo-Holškamerinio orkestro (LKO) – vieno berniukas“) jis įgrojo E. Bosso muzikantą, pasiekti tolimiausią jų teino festivalyje Vokietijoje, beje,
iškiliausių ir labiausiai pasaulyje Koncertą smuikui ir styginių orkes- nervų šaknelę.
ten su orkestru griežė ir violončeliįvertintų mūsų šalies muzikų ko- trui. S. Krylovui ši muzika pasirodė
Koncerte bus atliekama Moza- ninkas Vytautas Sondeckis. Išgirdę
lektyvų. Jau penkis dešimtmečius tiesiog fantastiška ir jis sugalvojo, rto simfonija Nr. 41 C-dur „Jupite- obojininką iš karto nusprendėme
gyvuojantis orkestras artimai ben- jog reikia ją atlikti Lietuvoje ir ta rio“. Antroje dalyje dalyvaus italų pakviesti koncertuoti į Lietuvą. Jam
dradarbiauja su garsiais solistais, proga pakviesti patį kompozitorių. pianistas Alessandro Deljavanas, taip pat labai patiko mūsų kolekdirigentais ir chorais ne tik per Taigi antroje koncerto dalyje šalia prieš kelis mėnesius visiškai nety- tyvas. Praėjusių metų sausį jis su
daugybę koncertų, bet ir įrašų stu- Koncerto smuikui ir styginių or- čia radau jį internete. Išties įvyko orkestru jau grojo filharmonijoje,
dijose. Apkeliavę įvairias pasaulio kestrui Nr. 1 „The Esoconcerto“ ir keistas atsitiktinumas. Aš gaunu buvo pradėti daryti įrašai, tapsianšalis, groję žymiose koncertų salėse, biso „Sea rain“ smuikui su orkestru labai daug laiškų su įvairiais gerų tys kompaktinės plokštelės, kurios
jie kaskart džiugina Lietuvos klau- (su Krylovu juos dirigavo autorius), atlikėjų pasiūlymais, net nespėju iniciatorius ir yra K. Kuljusas, dasytojus naujomis programomis. Nuo
limi. Po Mozartui skirto koncerto
pat susikūrimo ištikimi Wolfgango
įrašų darbą tęsėme. Dabar kompakAmadeus Mozarto muzikai, visai
tinė plokštelė jau parengta.
neseniai savo koncertu NacionaAr orkestras išliks ištikimas
linėje filharmonijoje pažymėjo jo
Mozarto kūrybai, ar yra linkęs
260-ąsias gimimo metines. Padovakeisti kryptį?
noję klausytojams kokybiškos muzikos gūsį, muzikantai stebina ir toliau.
Mozarto muzikai visuomet buApie orkestrą ir jo artimiausius konvome, esame ir liksime ištikimi. Ir
certus pasakoja orkestro direktorius
ne tik jam, bet taip pat Haydnui, ViEgidijus Mikšys, jį kalbina Vaida
valdi ir Bachui. Nors mėgstame ir
Urbietytė-Urmonienė.
atliekame visokią muziką. Jau gerą
dešimtmetį orkestro repertuaras
Visai neseniai netekome išplečiasi, atliekami ir romantiniai,
kilaus dirigento, orkestro
ir šiuolaikiniai opusai. Visai neseįkūrėjo ir ilgamečio vadovo
niai naujai kompaktinei plokštelei
Sauliaus Sondeckio. Vasario
įrašėme Broniaus Kutavičiaus ir Os13-osios koncertą dedikavote
Koncerto, skirto S. Sondeckio atminimui fragmentas
D. M at v e j e vo n u ot r .
valdo Balakausko kūrinių, plokšMaestro atminimui. Kuo dar
telę išleis vokiečių leidykla „Telos“.
buvo ypatingas šis koncertas?
E. Bosso taip pat atliko klavesino visiems parašyti atsakymų. Su mu- Tačiau Mozartas yra mūsų pagrinProfesorius Saulius Sondeckis ne partiją Bacho „Brandenburgo kon- mis groti jau nusidriekė ilga eilė. Šio dinė profesinė mokykla. Jo atsisatik įkūrė orkestrą, daug metų jam certe“. Beje, E. Bosso, prieš pat at- atlikėjo laišką elektroniniame pašte kyti neįmanoma. Berlyno simfonivadovavo, bet ir išvedė kolektyvą į vykdamas į Lietuvą, dalyvavo tele- atsidariau atsitiktinai, perklausiau nio orkestro meno vadovas Lioras
plačiausius pasaulinius vandenis – vizijos laidoje, skirtoje San Remo jo įrašus ir negalėjau atsisakyti. Shambadalis, su kuriuo ėmėmės
nuo Japonijos iki Amerikos, o ką festivaliui viename iš didžiausių ir Atlikti Dmitrijaus Šostakovičiaus įgyvendinti vieną jo sumanymų –
jau kalbėti apie Europą. Tai buvo populiariausių TV kanalų „Rai 1“, Koncertą fortepijonui, trimitui ir atlikti nebaigtų Mozarto kūrinių
asmenybė, kuri pasižymėjo ne tik kurį stebėjo 12 milijonų žiūrovų. Ir styginių orkestrui man prireikė fragmentus, yra pasakęs: „Kiekviena
muziko, pedagogo, dirigento, bet ten jis pasakė, jog rytoj išskrenda į būtent jo. Jis yra nepaprastas vir- Mozarto parašyta nata yra verta atir aukščiausio rango vadybininko Lietuvą, kur koncertuos su puikiu tuozas, daugelio konkursų laureatas, likti ir kiekviena yra geniali.“ Gal
talentu. Gal todėl ši svarbi visuma Lietuvos kameriniu orkestru ir Ser- jaunas, bet jo interpretacijos labai todėl mes ir stengiamės pagroti
buvo ir iki šiol yra tokia sėkminga gejumi Krylovu. Tokios reklamos įdomios, neįprastos, įtikinančios kuo daugiau šio kompozitoriaus
orkestrui. Nuo 2008 metų meno orkestras dar niekada neturėjo.
nuo pat pirmo takto, jo skambini- muzikos.
vadovo vairą perėmė smuikininmas toks krištoliškai tyras, aiškus.
kas virtuozas Sergejus Krylovas, Kuo išskirtinis artimiauTeko skaityti ir labai palankių žy- Minime žymaus kompozitoįsitikinęs, kad mūsų kolektyvas, jo sias, vasario 20-osios orkestro
mių kritikų atsiliepimų. Aš pats as- riaus ir visuomenės veikėjo
žodžiais tariant, vertas būti Euro- koncertas?
meniškai labai laukiu šio pianisto Juliaus Juzeliūno 100-ąsias gipos kamerinių orkestrų dešimtuke.
Turime puikų partnerį – diri- pasirodymo, noriu jį išgirsti gyvai mimo metines, Lietuvoje paKoncerte, dedikuotame S. Son- gentą iš Austrijos Georgą Marką, ir susipažinti, juolab kad jis yra ir skelbti Juzeliūno metai. Kokią
deckio atminimui, orkestras speci- kurį sutikau prieš daugiau nei de- puikus pedagogas. Beje, Šostakovi- programą šiai progai paskyrė
aliai Maestro skyrė Samuelio Bar- šimt metų. Kartą per metus jis kon- čiaus kūrinį gros ir kitas svarbus so- jūsų orkestras?
berio Adagio, vėliau, diriguojamas certuodavo su Nacionaliniu simS. Krylovo, atliko Bacho „Bran- foniniu orkestru, ir nuo tada, kai
denburgo koncertą“ Nr. 3 G-dur ir tapau kamerinio orkestro direktoFelixo Mendelssohno Styginių ok- riumi, svajojau jį pakviesti padirbėti ir
tetą Es-dur, op. 20. Pastarąjį kūrinį su mūsų kolektyvu. G. Markas – tiedažniausiai griežia visas orkestras, siog nuostabus muzikantas, puikus
tačiau šį kartą kūrinys skambėjo pedagogas, kurio dėka kiekvienas
originaliai. S. Krylovas atrinko aš- koncertas yra tiesiog neįtikėtinas
tuonis jaunus soluojančius orkestro kokybės prasme. Kaip S. Krylomuzikantus, kuriems buvo suteikta vas, taip ir jis iš orkestro „ištraugalimybė parodyti save. Kitas ak- kia“ pačią geriausią kokybę. Aš
centas – specialiai atvykusi kino pa- džiaugiuosi, kad jis atvyksta, nes
saulio žvaigždė, italų kompozitorius ne tik koncertas, bet ir kiekviena
Ezio Bosso, kurio muzikos, saky- repeticija orkestro nariams yra
čiau, nepamėgti neįmanoma. Mini- tarsi šventė. Aišku, darbas sunmalizmas kartais atrodo vienodas ir kus, reikalaujantis nuolatinės intenuobodus, tačiau jo minimalizmas lektualinės įtampos, bet koncerte
yra kitoks, muzika pilna ekspresijos viskas atsiperka skambesio, interir emocionalumo, kas šiai krypčiai pretacijos prasme. Markas mokėsi
nėra labai būdinga. S. Krylovas su E. ne tik kompozicijos ir dirigavimo,
Bosso užmezgė stiprų ryšį nuo pat jis taip pat studijavo muzikologiją,
pirmo susitikimo prieš keletą metų. yra baigęs filosofiją ir psichologiją.
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listas – ne pirmą kartą su mūsų kameriniu orkestru koncertuojantis
trimitininkas Andrejus Kavalinskis,
Prancūzijos nacionalinio simfoninio orkestro solistas, pasižymintis
techniniu meistriškumu ir universalumu. Tikiuosi, kad šis koncertas
bus tikrai labai ryškus.
Šviesaus atminimo Maestro
S. Sondeckis kamerinį orkestrą pavertė bene svarbiausiu
Mozarto muzikos atlikėju ir
skleidėju. Neseniai surengėte
koncertą, skirtą šio nemaraus
klasiko gimtadieniui, o kartu
su LKO grojo ne tik pianistų
Rūtos Rikterės ir Zbignevo
Ibelhaupto duetas, bet ir obojininkas Kalevas Kuljusas. Kaip
į jūsų partnerių gretas įsiliejo
estų atlikėjas?

Balandžio 16 dieną atliksime
vieną ryškiausių Juzeliūno opusų –
Simfoniją Nr. 5 „Lygumų giesmės“
vaikų chorui ir styginiams, taip pat
Koncertą smuikui, vargonams ir
styginiams, o mūsų partneriai bus
solistas ir orkestro koncertmeisteris Džeraldas Bidva, vargonininkė,
Čiurlionio konkurso laureatė Karolina Juodelytė ir merginų choras
„Liepaitės“.
Praėjusiais metais turėjote
daug koncertinių kelionių. Ar
šį sezoną jų nusimato taip pat
gausiai?
Buvo kaip niekada intensyvi vasara. Du koncertai Maljorkoje su
violončelininku David Geringu,
koncertas Vokietijoje, didžiausiame
ir turbūt reikšmingiausiame Reingau muzikos festivalyje, S. Krylovas

jame griežė ispanišką programą ir
Rodiono Ščedrino „Karmen siuitą“
su Pavelo Giunterio grupe. Viskas
pasisekė labai gerai, tad buvome pakviesti vėl atvykti kitą vasarą. Dar
koncertavome Italijoje, Islandijoje,
Vengrijoje. Labai svarbios gastrolės buvo Kinijoje, kur atlikome
tris koncertus „Šilko kelio“ festivalyje. Visur publika labai šiltai
priėmė, girdėjome daug puikių atsiliepimų. Šiais metais kovo mėnesį
vyksime į Lenkiją, festivalyje, kurį
organizuoja Elzbieta Penderecka,
su S. Krylovu atliksime Piazzollos
ir Vivaldi „Metų laikus“. Vasarą vėl
vyksime į Maljorką, šį kartą ten vėl
turėsime du koncertus, dar nusimato koncertai Belgijoje ir Kinijoje. Taip ir gyvename kelionėmis
ir koncertais.
Atrodytų, kelionės, publikos
dėmesys – viskas labai šventiška. O kokia iš vidaus atsiveria orkestro muzikanto profesijos kasdienybė?
Tarkime, per tris dienas parengti ir atlikti tris skirtingas
programas – labai sunkus darbas, nuolatinė įtampa. Kelionės
taip pat nėra labai paprastas dalykas, nes reikia nešti instrumentus, važiuoti autobusais, po to repetuoti ir koncertuoti. Aišku, visą
tą vargą atperka pavykę koncertai,
šiltas publikos priėmimas. Ne paslaptis, kad mūsų muzikantų atlyginimai yra nedideli, iš to labai sunku
pragyventi, bet grojantis orkestre
muzikantas darbe jaučia ir malonumą, dvasinę pilnatvę. Sakyčiau,
muzikanto profesija vis dėlto yra
nuostabi. Aš pats, tik baigęs Muzikos ir teatro akademiją, dešimt
metų intensyviai koncertavau.
Tuo metu buvau paskirtas dirbti
Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje, kaip jaunas pedagogas turėjau penkiolika specialybės studentų,
su jais dirbau ne du kartus per savaitę, kaip priklausė, bet po keturis, nes norėjau užsitarnauti vardą
ir parodyti gerą rezultatą. Pats groti
turėjau galimybę tik naktį. Ir taip
dešimt metų. Nepaisant tada jausto
nuovargio, galiu drąsiai sakyti, kad
tie dešimt metų buvo patys laimingiausi mano gyvenime. Kitaip muzikanto profesijos apibūdinti negaliu ir nemoku. Muzika suteikia
tokį dvasinį pasitenkinimą, kad tu
tiesiog tuo „susergi“ ir be to negali
gyventi.
Kaip pasirenkate atlikėjus solistus, pageidaujančius pasirodyti su orkestru?
Pirmenybę teikiame kokybei,
taip pat svarbus veiksnys – atlikėjo
žinomumas. Aišku, mes neturime
tiek finansinių galimybių nuolat
N u k e lta į 3 p s l .
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Teatras

Melo drama

„Intymūs pokalbiai“ Lietuvos nacionaliniame dramos teatre
Monika Meilutytė

Istorijos esmė paprasta: ištekėjusi
moteris neištikima savo vyrui, viską
papasakoja sutuoktiniui, šis kankinasi, bet nenori išsiskirti, todėl
kankina ir ją. Istorijos pasakojimo
forma: keturios tos moters išpažintys – jos tête-à-tête pokalbiai su kitais veikėjais. Pasakojimo kūrėjai:
Vytautas Rumšas, subūręs penkių
aktorių kolektyvą, ir... Ingmaras
Bergmanas?
Panašu, kad būtent pastarojo menininko vardo magnetu Lietuvos
nacionalinis dramos teatras bandys pritraukti žiūrovus į naujausią savo premjerą „Intymūs pokalbiai“. Iš pirmo žvilgsnio švedų kino
ir teatro klasiko indėlis į šį spektaklį
atrodo neabejotinas – remiantis jo
romanu aktorius Vytautas Rumšas
sukūrė inscenizaciją ir pastatė spektaklį. Tačiau pažvelgus antrą kartą,
atrodo, kad Bergmano spektaklyje
iš viso nėra.
Spėju, kad žiūrovai, perkantys
bilietus į šį pastatymą dėl kino
grando pavardės (ir nelabai kreipiantys dėmesio į Rumšo pavardę),
galėtų tikėtis kelių dalykų. Manau,
tiems, kurie menkai su Bergmano
kūryba susidūrė, kaip ir dideliems
jo gerbėjams, tikrai būtų įdomu pamatyti pastatymą, kuriame pateikiamos spektaklio kūrėjų įžvalgos
ir vertinimai apie šį pasaulyje pripažintą menininką. Scenos kūrinys
„Bergmano stiliumi“ ir/arba kokiu
nors būdu komentuojantis jo kūrybą ir braižą, manau, būtų įdomus
ir prasmingas iššūkis spektaklio kūrėjams. Arba: žinant, jog Bergmano
kūryboje randama nemažai sąsajų
su jo biografija, būtų įdomu išvysti,
pavyzdžiui, Bergmano tėvų istoriją
(spėjama, kad švedų režisierius „Intymiuose pokalbiuose“ rašė kaip tik
apie juos), skatinančią susimąstyti
ir apie paties Bergmano asmenybę
At k e lta i š 2 p s l .

kviesti tuos, kurių labiausiai norime. Vyksta tam tikros derybos,
bet, deja, tikroms žvaigždėms galime pasiūlyti kur kas mažiau, nei
jie gauna kitur. Bet yra ir labai gražus aspektas: kadangi tokie atlikėjai
labai mėgsta mūsų orkestrą, mielai
sutinka. Jie vertina mūsų salę dėl
akustikos, dėmesingą publiką, kas
yra labai svarbu, ir, be abejo, Vilnių.
Mums patiems tenka nemažai gastroliuoti ir daug kur pabuvoti, todėl
pastebime, kad užsienyje į koncertus
renkasi daugiausiai garbaus amžiaus
žmonės. Mūsų filharmonijos salėje
visuomet pilna jaunimo, publika
gyva, nuoširdi. Atlikėjai čia gauna
labai daug teigiamos energijos. Tai
užsienio atlikėjai labai vertina ir maloniai laiškuose klausia, kada galima
kitais metais atvažiuoti.

bei jos formavimąsi. Tačiau Rumšo
pastatymas byloja, kad jo sumanytojas nenori kalbėti nei apie švedų
autorių, nei apie jo kūrinius.
Vis dėlto Bergmano vardo svoris didelis. Todėl tam, kad žiūrovai
nesijustų kvailai užkibę ant didelio masalo, skandinavų režisieriaus
pavardės atsiradimas teatro afišose,
spektaklio kūrėjams atsisakius pasukti minėtuoju keliu, galėtų būti
pateisintas ir kitaip. Statydamas
„Intymius pokalbius“ Rumšas turėjo
puikią progą įsigilinti į romaną, savaip jį interpretuoti ir padiskutuoti
su Bergmanu pastarajam svarbiomis temomis. Viena jų – gyvenimas
tarp tiesos ir melo, kita – tikėjimas.
Tačiau kiek šios temos domina
spektaklio kūrėjus? Religiniai motyvai Rumšo pastatyme egzistuoja
tik kaip vaizduojamos situacijos
aplinkybės (tiesiog pagrindinės herojės Anos vyras – liuteronų bažnyčios pastorius, o apie savo neištikimybę ji papasakoja savo dėdei,
irgi pastoriui). Tikėjimo klausimas
spektaklyje nėra išgrynintas, nuosekliai nerutuliojamas. Be to, Rumšas atsisakė romanui labai svarbaus
epilogo, kuriame vaizduojamas
nuoširdus septyniolikmetės Anos
pokalbis su dėde Jakobu: ji suabejoja konfirmacijos reikalingumu,
todėl jis neskubėdamas pasakoja
jai apie tikėjimo stebuklą (ne Kristaus prisikėlimą, o spartų krikščionybės išplitimą). Vietoj tokio finalo
spektaklio kūrėjai tariamai intymių
pokalbių seriją nusprendė pabaigti
patetišku dėdės Jakobo (Ramutis
Rimeikis) monologu – primityviu moralizavimu, kad Dievas yra
meilė, o meilė yra Dievas. Kadangi
per visą spektaklį tikėjimo tema nebuvo svarbiausia, tai ir toks finalas
atrodo dirbtinai prilipdytas, o ne
natūraliai iš papasakotos istorijos
išplaukiantis apibendrinimas.
Bet kas gi tada svarbiausia pastatymo autoriams? Prieš premjerą
Kaip trumpai apibūdintumėte,
koks dabar yra Lietuvos kamerinis orkestras?
Labai draugiškas. Vienas tų, kuriame mažiausiai intrigų ir konkurencijos. Vieni kitais rūpinasi, nori,
kad pagroti sektųsi kuo geriau, ir
tikrai neapkalba vienas kito, jeigu
kažkas nepasiseka, o kaip tik stengiasi padėti. Kita puiki savybė – orkestras labai disciplinuotas. Kiekvienas suplanuotas žingsnis visuomet
būna įvykdytas, niekada nekyla
sunkumų, jeigu prireikia daugiau
parepetuoti, ypač prieš svarbius
koncertus. Mūsų kolektyvas rimtas, disciplinuotas ir atsakingas.
Dėkoju už pokalbį ir linkiu toliau būti tokiems, kokie esate
dabar.
Parengė Vaida Urbietytė-Urmonienė
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Rumšas kalbėjo: „Žmonės saugosi,
vieni kitais nepasitiki, todėl nešioja įvairias kaukes. Bet taip besielgdami žmonės ir praranda savo
tapatybę, jie nesuvokia, kas tokie
yra.“ (Šabasevičienė, Daiva, Bergmaną reikia nuolat „ištraukti“.
Menų faktūra, 2016-02-07.) Atrodo,
spektaklyje turėtų būti gilinamasi į
tai, kiek nuoširdūs esame kitiems ir
patiems sau, o kiek apsimetame ir
vaidiname. Kitaip tariant, kaip gy- Ramutis Rimeikis (Jakobas) ir Adrija Čepaitė (Ana)
D. M at v e j e vo n u ot r .
vename tarp melo ir tiesos.
Iš tiesų Bergmano romanas „In- kuriame, sprendžiant iš jo žmonos nusivylusi gyvenimu, nebetikinti
tymūs pokalbiai“ labai tinkamas žodžių, atrodo, turėtų sėdėti išse- ateitimi, pavargusi būti nebe savimi.
tirti tokią temą. Istorija prasideda kęs. Ramunė Skardžiūnaitė Jakobo Kadangi Čepaitė dėsto būsimiems
nuo to, kad Ana (Adrija Čepaitė) at- žmoną Mariją vaizduoja kaip nuo- aktoriams, manau, viena iš įdomių
siveria dėdei Jakobui ir papasakoja lat taikingai besišypsančią, vidinės ir naudingų užduočių jiems būtų
jam tiesą – ji neištikima savo vyrui ramybės ir harmonijos perpildytą palyginti aktorių vaidybą „IntyHenrikui (Remigijus Bučius), susi- moterį, joje sunku įžiūrėti net šešėlį miuose pokalbiuose“ ir, pavyzdžiui,
tikinėja su kitu. Pastorius jai liepia skausmo (o juk jos vyras kankinasi ir Oskaro Koršunovo režisuotoje „Žušią tiesą atskleisti savo sutuoktiniui. miršta nuo vėžio), todėl sunku pati- vėdroje“. Galbūt studentai išspręstų
Iš pradžių ji priešinasi tokiai min- kėti ir jos žodžiais, kad jos ir Jakobo ilgaamžį galvosūkį: kur glūdi žiūročiai, tačiau grįžusi namo vis dėlto santuoka buvo laiminga (o atrodo, vus įtikinančios vaidybos paslaptis.
tai padaro. Vėliau iš Anos pokal- kad norėta pasakyti būtent tai).
Kadangi aktoriai neįtikina savo
bio su jos Motina (Dalia Storyk)
Vienintelė spektaklyje įtikina- veikėjų nuoširdumu, pokalbiai,
sužinome, kad Henrikas ėmė elgtis mesnė ir įdomesnė Dalios Storyk vaizduojami scenoje, neatrodo inneįprastai – pašaliniams yra malo- Motina. Galbūt todėl, kad tai – su- tymūs. Bergmano romane veikėjai
nus, o Anai ir vaikams – šiurkštus kauptas, tarsi aktorės viduje „užra- sugeba įveikti tarp jų esančias neir netgi agresyvus, ir nežinia, ar jis kintas“ vaidmuo. Anos Motina – už- matomas apsaugines sienas, tampa
tiesiog pamišęs, ar sąmoningai taip dara moteris, ji neatrodo šalta, tačiau atviri ir ima sakyti tiesą. Tačiau
keršija Anai. Galiausiai po kelerių sunku nuspėti jos jausmus, o apie spektaklyje išpažinties atmosfera
metų Ana aplanko mirštantį Jakobą. tvirtą charakterį ir valdingumą lei- nesusiformuoja pirmiausia dėl neŠiam labai rūpi, kaip sutuoktiniams džia suprasti tik aktorės balsas. Re- įveiktų barjerų tarp pačių aktorių.
sekėsi gyventi po to, kai Ana papa- migijaus Bučiaus Henrikas, prie- Gali būti, kad juos įveikti trukdo jų
sakojo savo vyrui tiesą. Henrikas šingai, atrodo minkšto charakterio, (galbūt nesąmoningas) įprotis „vaimane suprato ir man atleido, mes geraširdis, tačiau kai aktorius sten- dinti“, kitaip tariant, nesugebėjimas
gražiai sugyvenam, – taip Ana pa- giasi parodyti, kad jo herojus myli ir atsikratyti teatrališkumo.
meluoja dėdei. Akivaizdu, kad Ber- geidžia Anos, jo vaidyba neįtikina,
Scenoje teatrališkumą, beje, pagmanas, kaip neretai daro savo fil- taip pat nelengva įžiūrėti, kaip Hen- ryškina (bet įtikinantį veikėjų nuomuose, taip ir šiame romane kelia riką veikia Anos prisipažinimas. širdumą tikriausiai slopintų) puošfilosofinius klausimus. Šįkart jis abe- Aktorių duetas sutuoktinių santy- nūs ir stilingi aktorių kostiumai bei
joja tiesa ir jos reikalingumu, svarsto kius vaizduoja gana paprastai: Hen- daili scenografija (spektaklio dailiapie melo neišvengiamumą mūsų gy- rikas myli Aną, ji jo – ne, sužinojęs ninkė Virginija Idzelytė): mėlynos
venime ir skaudžias pasekmes, kurias apie Anos neištikimybę iš pradžių grindys, baltos indaujos su baltais
galime patirti būdami nuoširdūs.
jos vyras ramus, tik vėliau pasimato indais, ilgas baltas stalas, medinių
Tačiau tam, kad tokios mintys jo pyktis. Tačiau būtent šiame po- laiptų pakopos, balti akmenėliai
scenoje netaptų lėkštais ir primi- kalbyje aktorių vaidyba žiūrovams ir t.t. (tokios scenografijos raktyviais pamokymais, o sukeltų fi- galėtų atskleisti daugiau. Kokia to- tažodžiu greičiausiai galėtų būti
losofavimą skatinančias abejones, kios situacijos priešistorė? Kokie „Ikea“). Antano Kučinsko spektabūtina nepriekaištinga aktorių sutuoktinių tikrieji santykiai? Ar kliui parinkta muzika turi kelias pavaidyba. Bergmano tekstas – puiki tai, ką Ana pasakoja kitiems apie skirtis, bet įdomu, kad tam tikromis
dirva įdomiems, turiningiems ir savo santuoką, yra tiesa? O galbūt akimirkomis ji byloja apie Rumšo
prasmingiems vaidmenims auginti. tai – tik jos subjektyvus ir klaidin- režisūrines intencijas. Turiu omeny
Panašu, kad Rumšas pasiilgo „di- gas požiūris?
epizodus, kai lyriška ar romantiška
delių“ vaidmenų ir spektaklių, kuAdrijos Čepaitės vaidmuo – šio melodija „nugesina“ arba sušvelriuose pagrindinis dėmesys tektų spektaklio ašis, nuo jos labai daug nina Bergmano tekste iškylantį draaktorių kūrybai, o ne režisūriniams kas priklauso. Deja, Ana dar toli matiškumą. Kitaip tariant, turėda„kaprizams“. Tai nėra blogai. Manau, gražu neišbaigta, daug jos teksto mas galimybę pastatyti filosofines
žiūrovai to irgi pasiilgsta. Tačiau neįprasminta, nesurasta tinkamų mintis sukeliančią dramą, Rumšas
spektaklyje „Intymūs pokalbiai“ ak- intonacijų. Aktorei nepavyksta he- „teišspaudžia“ tik melodramatišką
toriams tenkanti užduotis sudėtinga: rojės „įsileisti“ į save, todėl vaidmuo istoriją.
reikia ne tik sukurti vaidmens inter- atrodo sukurtas paviršutiniškai,
Gaila, bet žiūrovai spektaklyje
pretaciją, bet ir būti nuoširdiems dažnai išlenda aktoriniai štampai. „Intymūs pokalbiai“ neišvysta melo
scenoje arba žiūrovus įtikinti savo Pažiūrėjus visą spektaklį neaišku, (ir tiesos) dramos, kurią savo roveikėjo nuoširdumu.
kodėl išvis Ana dėdei Jakobui pri- mane papasakojo Bergmanas. VieDeja, Rumšo suburtam aktorių sipažino esanti neištikima. Tiksliau, toj jos jiems tenka pamatyti aktopenketukui nepavyksta atskleisti atsakymą galima numanyti iš Ber- rių melo dramą. Todėl tiems, kurie
tiesos dramos, vykstančios „Inty- gmano papasakotos istorijos, bet norėtų geriau susipažinti su švedų
miuose pokalbiuose“, nes pirmiau- aktorės vaidyba to neatskleidžia. režisieriaus kūryba, paprasčiau
sia meluoja patys aktoriai. Pavyz- O, pavyzdžiui, Bergmano filmuose būtų tiesiog pasižiūrėti jo filmų
džiui, per paskutinį Anos ir Jakobo vaidinusios Liv Ullmann sukur- ar paskaityti romanų, užuot iešpokalbį Ramutis Rimeikis „groja toje ekranizacijoje (Enskilda sam- kojus Bergmano pėdsakų šiame
fanfaromis“, trykšta energija ir pa- tal, 1996) aktorės Pernillos August spektaklyje.
tosu, vos ne strykčioja nuo krėslo, Anos paveikslas liudija, kad herojė
3 psl.

Tarp disciplinų

Vienos iš Vilniaus legendų grįžimas
Paroda „YIVO Vilniuje. Legendos pradžia“

2015 m. sukako 90 metų, kai Vilniuje
buvo įkurtas Žydų mokslo institutas
(jidiš k. – Yidisher visnshaftlekher
institut, sutrumpintai YIVO). Praėjusių metų rugsėjo 30 – lapkričio 8 d.
Krokuvoje vykusio Lietuvos kultūros
sezono metu Galicijos žydų muziejuje buvo pristatyta instituto veiklą
įprasminanti paroda „YIVO Vilniuje.
Legendos pradžia“, kurią sudarė dvi
mokslininkės – žydų kultūros istorikė Lara Lempertienė ir dailėtyrininkė, Lietuvos ir Vilniaus modernybės tyrinėtoja Giedrė Jankevičiūtė.
Lietuvos kultūros instituto iniciatyva
parengta paroda dar nebaigė savo
kelionės: atnaujinta, papildyta jos
versija nuo vasario 18 d. pristatoma
Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
Vilniuje, kur ir prasidėjo YIVO legenda. Mieste, kuriam tikrai atėjo
laikas šią legendą išgirsti.
Kaip šioje parodoje perteikiate
YIVO veiklą?
Lara Lempertienė: Instituto
kūrėjų tikslas buvo tirti Europos
žydų kultūrą ir skleisti žinias apie
ją. YIVO veiklą Vilniuje nutraukė
XX a. vidurio Europą sukrėtusios
politinės permainos. Pirmą smūgį
sudavė 1940 m. sovietų okupacija,
ardomąjį darbą užbaigė naciai.
Paroda skirta YIVO pradžiai
Vilniuje ir pristato Lietuvos valstybiniuose rinkiniuose išlikusius
instituto istorijos ir veiklos liudijimus, kurių dauguma iki šiol nebuvo
viešinama.
Penki parodos skyriai nušviečia
svarbiausius YIVO vilnietiškojo
etapo aspektus – steigimo paskatas ir steigėjus, veiklos barus ir formas, įstaigos topografiją mieste ir
tragišką instituto veiklos Vilniuje
pabaigą.
Giedrė Jankevičiūtė: Man rodos,
labai svarbu nurodyti priežastis, kodėl po Krokuvos ši paroda atkeliavo
į Vilnių: norėjome parodyti ją Lietuvoje, nes čia visa su YIVO reiškiniu susijusi medžiaga yra nežinoma,
nauja. Dėl to jos eksponavimas būtent Lietuvos nacionaliniame muziejuje pristato YIVO kaip Lietuvos
istorijos dalį – labai džiaugiamės,
kad muziejaus direktorė Birutė
Kulnytė palaikė šį sumanymą. Tikimės, kad parodoje apsilankys ne
tik tie, kurie domisi žydų kultūra,
bet ir tie, kuriems įdomi Vilniaus,
Lietuvos istorija.

Iš dešinės: Maksas Vainraichas (1894–1969) ir Zeligas Kalmanovičius (1915–1944).
Vilnius, 4 deš. YIVO Institute for Jewish Research

iš Senamiesčio kyla į kalną. Pirmoji
ir antroji instituto būstinės buvo dabartinėje J. Basanavičiaus gatvėje
(tuometinėje Wielka Pohulianka),
specialiai statytas YIVO pastatas
iškyla A. Vivulskio gatvėje. O remiantis visiškai neseniai atrastais
statybų dokumentais ir planais jau
galima tiksliau nustatyti instituto
vietą, yra entuziastų, kurie nori ją
specialiai pažymėti. Svarbu, kad
susidomėjimas YIVO veikla auga,
gilėja. Tikimės, kad paroda esmingai prisidės prie žinių papildymo.
Nepaprastai svarbu yra ir tai, kad
Lara atlieka vertėjos darbą – tyrinėjant šį objektą, skaitant archyvuose
esančius dokumentus, tikrai reikia
mokėti jidiš kalbą. Parodoje ši medžiaga yra paaiškinta, interpretuota.
Net specialiai nesidomintys žydų
istorija asmenys, neturintys tam
reikalingų priemonių, puikiai galės suvokti informaciją.
L. L.: Kadangi paminėjome pirmąją YIVO parodą Krokuvoje, pridurčiau: rengdami vilnietiškąją versiją mes ir nemanėme, kad ji bus
analogiška pirmajai. Bet ir nesitikėjome, kad ji taip skirsis – ekspozicija Lietuvos nacionaliniame muziejuje yra praktiškai kita paroda.
Ne tik dėl to, kad čia pristatome
autentiškus artefaktus, ko nebuvo
Krokuvoje, – pats parodos turinys
yra konceptualiai pakeistas: pavyzdžiui, sustiprintas lituanistinis,
YIVO ryšio su Lietuva aspektas.

O ruošdami šią parodą Krokuvai
akcentavome polonistinį aspektą.
Mums labai svarbu, kad YIVO sąsajos su lietuvišku Vilniumi ir nepriklausoma Lietuva būtų akivaizdžios, kad jos atsispindėtų parodoje.
Pavyzdžiui, pristatome žydų ir lietuvių kalbomis leistus laikraščius,
kuriuose buvo rašoma apie YIVO,
skatinant nepriklausomos Lietuvos
visuomenę domėtis ir palaikyti institutą, kurį Lietuvos žydų bendruomenė suvokė kaip visos Lietuvos
pasididžiavimą. Labai svarbu, kad
Lietuvos žydų bendruomenės savimonė išsaugojo esminį vientisumą,
nepaisant visų geopolitinių pokyčių. Lenkiškasis Vilnius Lietuvos
žydų niekada nebuvo suvokiamas
kaip svetimas, kitos valstybės miestas – mums svarbu tai atspindėti
parodoje. Galėtų kilti klausimas –
kiek akademiškai pagrįsta kalbėti
apie YIVO svarbą Lietuvai? Lietuvos žydų bendruomenės atžvilgiu
tai yra visiškai pagrįsta. Instituto
mokslininkai palaikė glaudžius
ryšius su Lietuvos žydų (ir ne tik
žydų) mokslininkais, visa akademine bendruomene.
Kaip manote, kodėl žodis „legenda“ šiame kontekste vis
dėlto nėra per skambus?
L. L.: Tai yra mano parinktas
pavadinimas, nors lyg ir norėjosi
išvengti patoso... Kita vertus, po
visų svarstymų šis žodis liko, nes

Vadinasi, parodos vizija yra
tokia: kad YIVO legenda taptų
viena iš Vilnių kūrusių, jį kuriančių legendų dalimi.
G. J.: Taip – YIVO iš tiesų yra
labai svarbi Vilniaus istorijos dalis ir tai mes matome šioje parodoje: tarkim, atsiradus institutui,
įvyksta net tam tikri miesto topografiniai pokyčiai – naujas miesto
kultūros ir švietimo gyvenimas
ima koncentruotis Naujamiestyje,
4 psl.

Parodos atidarymas Krokuvoje, Galicijos žydų muziejuje

svarbiausia yra tai, kokia įspūdinga
yra šio instituto darbų apimtis.
Per penkiolika metų nuveikta tiek
daug, kiek negalėtų atspindėti jokia
paroda! Mokslinis darbas vykdytas keliose sekcijose: jidiš filologijos, žydų istorijos, etnografijos, menotyros, ekonomikos ir statistikos,
pedagogikos ir psichologijos. YIVO
leido akademinį periodinį leidinį,
paskelbė daug mokslinių monografijų, didaktinių bei metodinių
darbų, kaupė pasaulio žydų spaudos archyvą, turėjo meno, teatro bei
pedagogikos muziejus.
Turint galvoje karą, okupaciją,
žmonių žūtį, kalnus prarastos medžiagos, bet kartu matant išlikusius veiklos pėdsakus (dokumentus,
rinktą literatūrą ir t.t.) įvairiuose
archyvuose, bibliotekose, dabartiniame YIVO institute Niujorke
ir kitur, geriau suvoki stulbinamą
YIVO kūrusių žmonių energiją!
Žydų mokslo institutas sulaukė plataus Lietuvos, Lenkijos, visos Europos, JAV, Argentinos, kitų šalių
žydų bendruomenių pripažinimo.
Instituto garbės taryboje – Alberto
Einsteino, Edwardo Sapiro, Mozės
Gasterio, Sigmundo Freudo, Simono Dubnovo vardai, bet YIVO
įtraukė į savo orbitą daug įvairaus
išsilavinimo, amžiaus, socialinės
padėties žmonių, jie buvo skatinami rinkti tautosakos ir lokalios
istorijos paminklus, netgi mokiniai
siuntė savo rašinius...
Organizacine, turinio, žydų
mokslo kūrimo prasme YIVO įtaka
Vilniaus modernėjimui, instituto
imlumas visiems įmanomiems modernumo pasireiškimams, jo bangoms, ėjusioms per visą Europą, yra
fenomenalūs. Dėl to manau, kad
žodis legenda yra tinkamas.
G. J.: YIVO yra tikra legenda ir
dėl to, kad institutas intensyviai
veikė Vilniuje, o paskui jo atminimas ilgam išnyko praktiškai be pėdsako. Visą sovietmetį buvo gal tik
keletas žmonių, kurie žinojo apie
šį institutą, kažkas galbūt kažką
girdėjo, nors neįsivaizdavo tikrojo
turinio, o dauguma nežinojo visiškai nieko. Po likvidavimo Vilniuje
YIVO nukeliauja į Niujorką, tampa
kaip ir nepasiekiamas per geležinę
uždangą, vėliau kontaktas galimas,
bet medžiaga vis tiek lieka sunkiai
prieinama. YIVO kelias, grįžimas
į Vilnių yra sudėtingas – ar iš žydų
mokslo, ar iš lituanistinių pozicijų
žiūrėtum. Tikimės, kad paroda
įprasmins legendą, praturtindama
mūsų žinias.
L. L.: Būtent – YIVO fenomenas
iš legendinių kontekstų turėtų iškeliauti į tiriamų objektų erdvę.

kaip instituto direktorius Maksas
Vainraichas, nuo 1939 m. vadovavęs
buvusiam YIVO filialui Niujorke,
Zeligas Kalmanovičius, Zalmanas
Reizenas, pagrindiniai žmonės, susiję su instituto veikla. Bet taip pat
norime pristatyti tuos, kurie prisidėjo prie instituto idėjos: pavyzdžiui, dėl Nochumo Shtifo iniciatyvos, paskelbto memorandumo šis
institutas atsirado, lingvistas Noechas Priluckis bendradarbiavo su
YIVO dar kai gyveno Varšuvoje (jis
publikavo darbus ir leido vieną iš
YIVO leidinių), tiesiogiai prisidėjo
prie instituto veiklos Vilniuje 1939
m. kaip pabėgėlis iš nacių okupuotos Lenkijos ir net vadovavo YIVO
iniciatyva Vilniaus universitete 1941
m. įsteigtai Jidiš katedrai – deja, labai trumpai. Stengiamės pristatyti ir
kitus vardus, mažiau žinomus, bet
labai svarbius žydų kultūros istorijai. Vardų panteonas parodoje išties gausus.
Minite YIVO ryšį su modernybės tendencijomis.
G. J.: Visų pirma, pati kraštotyros ir tautinės kultūros pažinimo
idėja yra moderniosios visuomenės
veikla. Labai svarbu pabrėžti visą
anuometinį pažangųjį pasaulį apėmusią tautinės tapatybės suvokimo
bangą: YIVO idėja prasidėjo nuo
to, kad žydai, kaip ir kitos tautos
nacionalizmo epochoje, pradėjo
suvokti savo tapatybę ir ėmė tyrinėti įvairius jos aspektus. Institutas
buvo pirmiausia susijęs su jidiš regionu. Kai prasidėjo diskusijos dėl
to, kur turėtų būti įsteigta mokslinė
organizacija, tyrinėjanti jidiš kultūrą, buvo nutarta, kad būtent Vilnius tam tinka labiausiai – tiek geografiškai, tiek konceptualiai kaip
modernėjantis, augantis miestas,
tinkama terpė modernioms idėjoms skleistis. Prieš tai gana ilgai
Vilnius buvo vertinamas kaip labai
tradicinis, konservatyvus žydų kultūros požiūriu miestas.
L. L.: Zalmanas Reizenas pavadino Vilnių „stipriausia modernaus
žydiškumo tvirtove“, o miesto žydų
bendruomenės paskutines tragiškas dienas aprašęs Hermanas Krukas – „neišsemiamu šaltiniu“.
O jei rengtumėte trečiąją su
YIVO susijusią parodą, ji būtų
dar kitokia?

L. L.: Be jokios abejonės! Ir mes
jau apie tai galvojame: yra minčių
pristatyti šią ekspoziciją Ukrainoje,
jau esu atidėjusi šiek tiek medžiagos,
kuri pabrėžtų ukrainietišką YIVO
veiklos pradą. Beje, tai parodo, kaip
vaisingai institutas bendradarbiavo
su visu Vidurio ir Rytų Europos reKas buvo YIVO legendos
gionu: būtų galima parengti parodą
herojai?
Rumunijoje, Vengrijoje ir kitose
L. L.: Mums buvo svarbu pa- šalyse.
rodyti ne tik de facto veikusius
YIVO instituto steigėjus – tokius Kalbino Vlada Kalpokaitė
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Konteksto dėmenys stiklo mene
Stiklo meno paroda VDA parodų salėse „Titanikas“

Evelina Januškaitė

Vasario 9 d. VDA parodų salių „Titanikas“ pirmame aukšte atidaryta
VDA Kauno fakulteto stiklo studijų programos studentų darbų
paroda. Parodą lydėjo šiuolaikiškai suformuota reklaminė kampanija: sukurti ir prieš atidarymą
kurį laiką viešinti įtaigūs trumpi videoklipai, skleidžiama internetinė
reklama, pasitelkiami socialiniai
tinklai. Paroda savo turiniu iš dalies retrospektyvinė – eksponuota
nemaža dalis pastarųjų metų įdomiausių studentų kursinių ir baigiamųjų darbų. Tačiau parodos
kuratoriai stengėsi retrospektyvą
atskleisti kiek kitu rakursu, reflektuojančiu šiandieninį stiklo meno
kontekstą.
Kontekstas šioje parodoje – ir pavadinimas, ir koncepcija, ir raiškos
būdas. Paties žodžio etimologija
nurodo į struktūros formavimą,
sujungimą, turi sąsajų su tekstūra. Anotacijoje pabrėžiama, kad
„kontekstas – tai kokio nors fakto ar
įvykio sąlygos ar aplinka, leidžianti
tiksliau suprasti į ją įeinančių reiškinių prasmę“. Meno lauke sąvoka
„kontekstas“ yra labai dažna ir įvairiai artikuliuojama. Imta atsižvelgti
ne tik į meno kūrinio vizualumą,
bet ir reiškiamas idėjas bei sukūrimo aplinkybes. Nors užuomazgų
būta anksčiau, apie kontekstualų
meną (kaip meno kryptį) galime
kalbėti nuo XX a. vidurio pasaulinės meno praktikos pavyzdžių.
Kontekstualaus ir konceptualaus
meno kryptys oponuodamos viena
kitai formavo to meto meninį diskursą ir dėjo pagrindą šiandieninei
meno traktuotei.
Ko gero, sąsajų su kontekstualiuoju
menu šioje parodoje neverta ieškoti –
jau vien dėl to, kad toks menas veikia
ne estetikos plotmėje, ko nepasakysi
apie stiklo meną. Parodoje kontekstas
atskleidžiamas nesiekiant kontekstualizuoti paties stiklo meno. Kuratoriai akcentavo, kad reiškinį siekta apžvelgti ne istoriniu, bet šiandieniniu
pjūviu. Savo ruožtu šioje parodoje
išskirčiau kelis konteksto aspektus.
VDA KF kontekstas. Kauno fakultetas paprastai laikomas labiau
tradicine meno edukologijos terpe,
nes čia įsteigtos gana fundamentalios meno studijų programos, siekiančios studentus parengti ir kaip
puikius technologus. Tačiau pastaruoju metu čia ryškėja konceptualumo tendencijos: stiklas mene
„naudojamas“ ne tik kaip medžiaga,
bet ir kaip naratyvas. Bendrame
VDA kontekste stiklo studijų programa išsiskiria ne tik savo unikalumu, bet ir skirtingais tos pačios
medžiagos panaudojimo metodais.
Stiklo studijų programos kontekstas. Parodoje eksponuojami

sukurti iš stiklo?“ ir pan. Kiekvienas šios programos studentas, ko
gero, buvo susidūręs su nuomone,
kad stiklininkai išmoksta „gaminti
stiklainius ir pjauti langų stiklus“.
Todėl nuolatos būdavo ieškoma
būdų, kaip pademonstruoti visuomenei plačią stiklo apdirbimo technologijų amplitudę ir estetiką, o šįSigita Gaučienė, „Silvijos spalvos“,
syk tai padaryta tikrai šiuolaikiškai.
fragmentas. 2011 m.
Atidarymo metu taip pat buvo
skirtingų kartų autorių darbai. Skir- vykdoma apklausa – parodos lankytingi darbo vadovai, individualiai tojai atsakinėjo į tuos pačius klausipasirinktos temos ir savaip ekspe- mus apie stiklo meną. Šios apklaurimentuojant modifikuotos techno- sos nėra meno sociologijos tyrimas
logijos atskleidžia programos turi- ar mokslinės studijos pagrindas –
nio įvairovę. Parodoje neišvysime tai daugiau manifestas, siekis gardar prieš keletą metų programoje siau išreikšti atsinaujinančią stiklo
privalomų stiklo dėžučių, lėkščių meno poziciją. Nenuostabu – suar indų – funkcija šios parodos lig kiekvienais metais vis mažėjant
A . N a r u š y t ė s n u ot r a u ko s
Kamilė Stanevičiūtė, „Vienas iš septynių“. 2015 m.
kontekste neakcentuojama. Dau- studentų skaičiui, juntamas stiklo
gybė skirtingų sprendimų: pâte de meno bendruomenės susitelkimas.
verre, stiklo moliravimas, karšto Nedažnomis, bet kokybiškomis ma- stiklo studijų programos studen- suformavo nišinę terpę, kurioje
stiklo liejimas, šlifavimas, sukepi- nifestacinėmis parodomis siekiama tai nesistengia dirbtinai „atmesti“ subrandino originaliai kurianmas, netradiciškai instaliuoti vitra- dėmesio, tačiau ta pozityviąja pra- ir dekonstruoti tradicinio stiklo čių, daugiau mažiau konceptualiai
žai, veidrodintos stiklo plaketės, šil- sme – norint atskleisti galimybes ir meno – atvirkščiai, jie įprasmina mąstančių ir profesionaliai savo spefundamentalias stiklo meno gali- cialybei atstovaujančių menininkų
kografija, veidrodžių koliažai, stiklo perspektyvines gaires.
matinimas ir ėsdinimas – tai tik daObjektiškumo kontekstas. Šis mybes novatoriškais sprendimais. bendruomenę. Net jei ši programa
lis ekspozicijoje demonstruojamų klausimas visada aktualus stiklo Tai formuoja ir noras atsinaujinti, nėra populiari dėl miglotos profesiapdirbimo būdų. Pasitelkiamos ir mene. Menui plėtojantis įvairiomis ir bendras Lietuvos bei pasaulio nės perspektyvos Lietuvoje, niekas
skaitmeninės technologijos (vaizdo kryptimis, kūrinio materialumas meno kontekstas. Dekonstrukcija neužginčys jos išskirtinumo meno
projekcijos, fotografijos), tokie ne- praranda svarbą. Idėją reiškiant stiklo mene pasireiškia skirtingais kontekste. Meno diskursą iš esmės
apibrėžiami meno raiškos elemen- įvairiais skaitmeniniais, naratyvi- būdais, tačiau, kaip teigė Jacques’as formuoja santykis tarp kūrėjo, sutai kaip šešėliai, atspindžiai, optinės niais ar mentaliniais elementais, Derrida, dekonstruojama ne tam, vokėjo ir aplinkos. Esant skirtiniliuzijos. Nors kuratoriai to ir atsi- iškyla objekto ir koncepcijos san- kad būtų išardyta, o tam, kad būtų goms situacijoms, jis suvokiamas
sako, galima įžvelgti linijinį-istorinį tykio problema. Galbūt todėl kai naujai interpretuota.
skirtingai, tačiau visada labai prikonteksto pjūvį, t.y. laiko veikiamas kuriuose parodos eksponatuose
Stiklo meno kontekstas. Kas tai klauso nuo bendro konteksto.
ir formuojamas tendencijas stiklo jaunieji menininkai keičia standar- yra? Koks jis yra? Ar šis konteksStiklo menas nuolatos laviruoja
studentų darbuose.
tinį objekto pateikimą, pasitelkia tas formuojamas tik VDA KF, ar vis tarp tradicijų ir inovatyvumo, blašdėlto pasiekia platesnę auditoriją ir kosi tarp komercinių funkcionalių
užsitikrina deramą vietą Lietuvos plačiai taikomų objektų ir meno kūmene? Ar mažėjantis šios studijų rinio. Tokio kūrinio atsiradimas reiprogramos populiarumas tiesiogiai kalauja stiprių profesinių įgūdžių,
proporcingas jos turiniui? Į pana- technologinių žinių ir materialinės
šius klausimus mėginta atsakyti bazės. Įtampa tarp teorinių (kokios
parodoje. Parodos kuratoriai ak- yra stiklo apdirbimo galimybės) ir
tualizavo juos parodos sudarymu praktinių (kokias galimybes mes reir pristatymu. Studentai savo ruožtu aliai turime) stiklo meno galimyprie to prisidėjo būdami reflektuo- bių neretai daro įtaką meniniams
jamo konteksto dalimi. Savo kūryba sprendimams. Turiu omenyje sudėjie paskatino visuomenę atkreipti tingas apdirbimui reikalingas bazes
dėmesį į šį reiškinį ir net tapti jo ir prabanga tapusias darbo medžiadalyviais. Norėdami įvertinti da- gas. Nesigilinant į šias karčias reabartinį stiklo meno kontekstą, lijas ir stiklo meno užkulisius, šis
probleminius jo pjūvius turėtume menas išlieka netikėtas, pasiūlanpadaryti iš laiko atstumo – kol kas tis nuostabą ir vizualinį malonumą
galime apžvelgti ganėtinai jaunos, žiūrovo akiai.
tačiau unikalios studijų programos
Stiklas mūsų aplinkoje yra ta„pasiūlą“. Nėra objektyvios meno pęs įprasta ir neatsiejama aplinvertinimo formulės, tad sunku pa- kos dalimi, o stiklo meno kūriniai
Andrius Keturka, „Skęstanti laisvė“. 2015 m.
gal dabartinę situaciją numatyti to- priverčia kitaip pažvelgti į šią melesnes perspektyvas. Stiklo menas, džiagą, (ne)suvokiant gausybę neAuditorijos kontekstas. Paro- vizualines manipuliacijas (pavyz- deja, vis dar oponuoja jo suvokimui. tikėtų meninių sprendimų. Stiklo
doje stipriai pabrėžiamas ir, sakyčiau, džiui, veidrodžius) efemeriškam Turiu paminėti, kad tai galioja tik kūriniai iš esmės yra žavūs, stebiskersinis pjūvis – bendra žiūrovo meno kūrinio patyrimui. Vis dėlto kalbant apie Lietuvos situaciją – pa- nantys, o paroda „Kontekstas“ išsamprata apie stiklo meną, išsklei- tą efemeriškumą lemia tam tikri saulyje stiklo menas yra priskiria- siskiria technologijų ir vizualinių
džiami įvairūs stereotipai. Prieš materialūs meno dėmenys, jis su- mas „ekskliuzyvinio“, prabangaus įspūdžių gausa.
parodą buvo filmuojami trumpi kuriamas pasitelkiant fizines ir fizi- meno rūšiai. Kita vertus, šiandien
interviu, kuriuose žymūs žmonės kines stiklo savybes. Akivaizdu, kad kalbant apie menų samplaiką ir ribų Paroda veikia iki vasario 27 d.
atsakinėjo į kuratorių sudarytus stiklo mene technologiniai spren- tarp rūšių išnykimą, stiklo menas VDA parodų salės „Titanikas“
ir per daugybę metų stiklo studijų dimai ir materija vis dar aktualūs, nelengvai skinasi kelią į šiuolaiki- (Maironio g. 3, Vilnius)
programos kontekste susiformavu- tačiau nebūtinai tradiciniai.
nio meno poziciją.
Dirba antradieniais–šeštadieniais 12–18 val.
sius stereotipinius klausimus: „kas
Be abejo, šiandien objektiškumas
Bet kuriuo atveju, VDA KF stiklo
yra tas stiklo menas? Ką galima įgauna kitokių atspalvių. Manyčiau, studijų programa ir jos vykdytojai
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Tapybos testas
At k e lta i š 1 p s l .

portreto ir mistiško būsenų peizažo lygmuo. Be abejo, galime iki
šiol kalbėti apie simbolinę detalių
reikšmę dabartinėje britų tapyboje,
ūkanotos gamtos paveiktą toninę
spalvų gamą ir tapomą dirbtinę sidabrišką šviesą.
Pirmi tarp išrinktųjų darbų, kurių kūrybos principai labiausiai
sudomino ir jaunuolius, ir suaugusiuosius – tai Dawn Mellor tapyti Claire vaidmenų portretai.
Subjaurojimo efektas aitrino visų
vaizduotę ir skatino diskusijas apie
tikro bei dirbtinio grožio paradoksus, įžūlų išorės agresyvumą ir brutalumą, suvaidintą jausmingumą.
Be to, savo kūrybinių interpretacijų
objektu, priešingai nei suaugusieji,
paaugliai dar rinkosi ir reprezentacinių pozų nestokojančius Michaelo Fullertono su nusikalstamu
pasauliu susijusius portretus. Akivaizdu, kad senosios anglų portretinės tapybos saitai persipina su
ironiška nūdienos pajauta ir tampa
absurdiškomis kasdienybės intervencijų grimasomis, įžūliomis skaitalų perversijomis. Išorinį žongliravimą siužeto intrigomis lydi ir tam
tikras moralas, bausmė bei gailestis,
kurį kelia individo agresija ir gatvės
vandalizmas. Neatsitiktinai paauglių žvilgsnis krypo į užrašus Merlino Carpenterio ar Sue Tompkins
paveiksluose.

Antri pagal populiarumą parodos eksponatai, vertę stabtelėti ir
vaikus, ir suaugusius lankytojus,
buvo Pádraigo Timoney’io peizažai,
o ypač „pilkasis“ namas („Didžioji
vakarienė“, 2012). Taip pat mėgstamos tarsi vidun žiūrovą įtraukiančios Dexterio Dalwoodo „panoramų“
kompozicijos (pvz., „Roundhouse“,
2014). Iš tikrųjų sukeista ir fragmentuota erdvė (kitas klausimas – reali
ar virtuali) intriguoja, skatina žvilgsniu klajoti, peršokant lyg iškirptais
ir sudėliotais plotais. Taigi įprastas
peizažas pamažu virsta abstrakčiais Dawn Mellor, „Claire ponios ir Rozalindos vaidmenyje“. 2013 m.
būsenų vaizdiniais.
Trečioji vieta šiame sukompi- užuominų) favoritu tapo jautrios,
Parodos kataloge publikuoti teksliuotame nuomonių reitinge teko subtilios tapysenos Celios Hemp- tai akcentuoja teorines įžvalgas
sapnų ir prisiminimų nostalgijos ton nedidelių darbų ciklas, pri- apie šiandienos gyvenimo realijų
kupiniems, sakyčiau, labai lietuviš- menantis tarsi atskirus vaizdų iš tikrumą ir fiktyvumą, apie neišvenkos, šiek tiek siurrealios ir romanti- Italijos, Rusijos, JAV, Vokietijos ir giamą fotografijos, skaitmeninių
nės dvasios Kaye Donachie paveiks- Serbijos dienoraščio puslapius.
technologijų ir virtualios realybės
lams („Sapnas dienos šviesoje“, 2013,
Buvo pastebėti ir vaikiškos manie- poveikį šiuolaikiniams tapytojams,
ir kt.). Kita vertus, tarp paauglių ne ros nestokojantys, jausmingai atviri, kurie neretai reflektuoja skandalinmažiau populiarios buvo ir pilkos net liūdnai ironiški Nealo Joneso ir gas socialines ir politines aktuali„ekraninės“ gamos Morag Keil už- Stuarto Cumberlando paveikslai, jas kurdami autobiografinius mitus.
fiksuotos buitinės situacijos, ir provokuojantys pavaizduotas situ- Tačiau mes vis dėlto nuoširdžiai tiapibendrinti Fionos Mackay pa- acijas atkurti savo atmintyje ir su- kime, kad maži tapybos formatai
ros peizažai, ir abstraktūs, filoso- sieti su asmeniniais išgyvenimais. nėra vien tik nešiojamojo komfines kategorijas primenantys Mi- Tačiau vis dėlto ketvirtoje vietoje vi- piuterio ar planšetės ekrano atschaelo Simpsono plyšių bei laiptų suotinio pasigėrėjimo sulaukė Lucy pindys, jie skirti nutapyti dalykus,
konstruktai, ir Alano Michaelo ta- McKenzie meistriškai tikroviškai nutinkančius tau čia ir dabar. Ir to
pyti fotografiniai fragmentai. Na, o nutapytas daiktų pasaulis, priver- menamo filtro, skiriančio tave nuo
svarbiausiu daugumos suaugusiųjų tęs ne tik apmąstyti masinio kulto tikrovės, nėra...
(paaugliai šių paveikslėlių taktiškai objektus, bet ir nenumaldomai žaneminėjo, greičiausiai dėl erotinių vėtis iliuzine trompe l’oeil imitacija. Paroda veikia iki kovo 6 d.
A . N a r u š y t ė s n u ot r .

yra šiandien romantinio įspūdžio
ir mistinės būsenos paveikslo, kurį
įtvirtino Williamas Blake’as ir Williamas Turneris, vaidmuo. Penkta,
kaip plėtojami XX a. II pusės britų
popmeno atradimai, siejami su Richardo Hamiltono, Peterio Blake’o
ir Davido Hockney kūryba.
Kita vertus, palyginti nedidelė
(15 autorių, 45 kūriniai) ir stilistiškai įvairi kolekcija, sukurianti
tvirto kumščio efektą, skatino fragmentiškai patyrinėti, kas aktualu
paaugliams ir suaugusiesiems, su
kuriais teko kartu pasivaikščioti
po šią parodą. Be to, buvo įdomu
apmąstyti kataloge išsakytas mintis apie šiandieninės britų tapybos
manipuliacijas, kai vaizduojama realybė verčiama akivaizdžia fikcija, ir
žiūrovas, nuoširdžiai įtikėjęs tikro
nutikimo autentiškumu, yra meistriškai apgaunamas.
Apibendrindama išankstines savo
nuostatas ir asmenines įžvalgas galėčiau teigti, kad naujojoje britų tapyboje darniai suauga minėti istoriniai
aspektai ir šiuolaikinė technologinė
virtualaus pasaulio atmosfera. Anksčiau žavėjęs vitališkas, sentimentalus
ar kritiškas apibendrintos realybės
atkartojimas šiandien užklojamas
iliuzinės apgaulės šydu, savotišku
švytinčio ekrano filtru. Žanrinės ribos yra labai sąlyginės, nors, manau,
aktualus išlieka visuotinio aplinkos

Gaudymas už žodžių
Paroda „Per plauką“ VDA parodų salėse „Titanikas“
Monika Krikštopaitytė

Vieną rytą, tokį patį kaip ir visi kiti,
televizoriaus ekrane netyčia užmačiau kalbant jaunus kuratorius
ir menininkus. Dėstė intelektualizuotai kaip kokie Deimantai Narkevičiai. Kai kamera pasisukiojo po
ekspoziciją, vaizdai priminė Žilvino Landzbergo kūrybą. Gal dėl
tos (Onos Juciūtės „Pelenė“) išardytos dalimis kėdės ar (Džiugo Šuklio
„1 kubas su ratukais“) kilimo, kuris
pas Žilviną tampa ir ritualo vieta, ir
namų ribomis, ir dar maža visata,
kai to reikia. Kadangi abu minimi
autoriai labai skirtingi, susidomėjau. Nusprendžiau nueiti ir išsiaiškinti, kaip taip gali būti.
Parodoje „Per plauką“ prie darbų
neradau etikečių ir dėl to visa atrodė tvarkingiau. Užtai yra lapas
su kūrinių numeriais ir aprašymais. Kiek mįslingas, bet labai
labai norint šį tą galima suprasti.
Įvadiniame aprašyme parodos koncepcija kaip brolis dvynys panaši į
sausio 6-ąją tik uždarytos parodos „Ne apie žodžius“ Šiuolaikinio
6 psl.

meno centre. Ją kuravo Ūla Tornau apgamais. Ji juda. Skulptūriškai.
Kūrinys man iškart atrodo apie
ir Asta Vaičiulytė.
Norėčiau pabrėžti, kad pana- meilę. Nes iš arti ir ilgai stebime.
šumų radimas nėra vien kritika. Tuo mielas, net ir žinant, kad kūno
Panašumai yra įdomūs kaip simp- paviršiaus, kaip peizažo, suvokimas
tomai, kurie rodo, kas šiuo metu anaiptol nėra mažai naudota mintis.
L . S k e i s g i e lo s n u ot r .
Viktorija Damerell, be pavadinimo. 2016 m.
jauniesiems daro įtaką ir yra verToliau, pirmoje salėje tenka įsitinama kaip „įdomu“. Jų kryptis jungti nuojautas ir fizinę atmintį, rodomi du epizodai. Du raguoti gal jis galėtų įsivaizduoti visa kita. Kaip
man patraukli. Gal tik tas kalbė- nes kitaip neįmanoma gliaudyti jakų patinai lekia didžiuliu greičiu senuose filmuose lazdelė atstoja įsijimas prasilenkia su rezultatu. Per išstatytų objektų. Gabrielės Ado- vienas į kitą, bet susidūrimo aki- vaizduojamą žirgą. Šalia šio kūrytelevizorių girdžiu sakant, kad nėra maitytės „Žemėlapis“ juodas ir su- mirką išnyksta. Peizažas akimirkai biško požiūrio į „erdvinius objektus“
ten jokių „poetinių metaforų“, o aižėjęs, kaip būdinga į ritinį suka- lieka tuščias. Ir vėl iš naujo. Antrame nebesikankini nei su puse gulinčio
parodoje – pilna poezijos. Daliai miems žemėlapiams. Priėmiau jį ekrane – susidūrimo momentas. Ta lėktuvo priekio (Vykintas Šorys,
žmonių poezija asocijuojasi su kaip išvirkščią pusę. Objekto tak- dalis sekundės, kai gyvūnų plaukai „Laiko konceptas“), nei su iš (turmokykla, pelėsiais ir priverstiniais tiliškumas pakankamai iškalbingas, kresteli nuo smūgio. Čia galima pa- būt) linoleumo išriesta forma (Ona
„gražiais“ poezijos skaitymais. Bet kad nukeltų tiesiai į geografijos ka- justi kūrėjo galią formuluoti pasa- Juciūtė, be pavadinimo) ar išardyta
poezija – juk tas pats įrankis, ku- binetą, kur beveik gali užuosti ten kojimą. Atimti ir duoti „saldainį“. kėde. Šypsantis berniukas padeda
ris leidžia laužyti kalbą norint pa- susikaupusias dulkes.
Šis darbas man saldus ir toks tru- į viską pažiūrėti paprasčiau ir pasakyti ką nors, ką nėra paprasta paPaslaptinga grupė ar asmuo, pa- putį edukacinis.
miršti tuos rimčiausiu tonu išdėsversti į žodžius. Poezija, man rodos, sivadinę ateate (ir labai poetiškai
Praleidusi kelis kūrinius, kurie į tytus rebusus, kurie mane čia atvijo.
tai daro daug seniau už skulptūrą prisistatantys brošiūroje), įrengė mane patys neprabilo, nuėjau į anBendras parodos vaizdas gana
(dauguma parodos dalyvių – jauni mėlyną kambarėlį. Netaisyklingų trą salę, kuri savo prietema visada sklandus. Ir nepaminėtieji kūriniai
skulptoriai) ir, kaip jie tai vadina, formų, aptrauktą faktūrine me- žada projekcijas ir įdomesnį ap- savaip įdomūs. Noriu tikėti, kad į
„erdvinius kūnus“.
džiaga. Pavadintą „Totus“ ir dar poe- švietimą. Iškart nusprendžiau, kad autoritetus pasirėmus bus atsispirta.
Galų gale tikroje parodoje buvo tiškiau aprašytą. Jį tikrai verčiau pa- trumpas epizodas ant sienos (ateate Ir tai, ką reikėjo atėjus atknisti, pavisai kas kita. Nei Narkevičiaus, nei tirti nei aprašinėti, nes, spėju, yra „Sugrįžimas“), kur matome mažą matysime / išgirsime iškart. Šiaip
Landzbergo. Antrojo tik šiek tiek. susijęs su ikikalbinėmis patirtimis. berniuką, smagiai žaidžiantį su be- ar taip, silpna parodos nepavadinsi.
Atgarsiai. Viktorijos Damerell videoTų pačių autorių kūrinys „Ne- veik abstrakčiu žaisliniu automobiprojekcijoje be pavadinimo iš arti varžomas dreifas saulės link“ sie- liu, yra visos parodos skaitymo rak- Paroda veikia iki vasario 28 d.
matome raukšlėtą odą su plaukais, nos kišenėje – tai du ekranai, kur tas. Vaikui užtenka rankenėlės, kad
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Dailė

Garbinimo mechanizmai
Juozo Laivio paroda Šiuolaikinio meno centre

Juozo Laivio parodos ŠMC fragmentas. 2016 m.

A . N a r u š y t ė s n u ot r .

kaip reikėtų greitai ir trumpai (nes
turi tilpti į pusę laikraščio puslapio,
kurį netikėtai prireikė „užplombuoti“) recenzuoti Laivio parodą.
Jis pasiūlė tai padaryti įdedant tokią nuotrauką: „Štai jūros peizažas, tipiškas, monotoniškas, pilkokas. Danguje, dešiniame kamputyje,
kyšo kažkas neaiškaus, lyg kokia
draiskana, lyg trikampėlis, lyg žuvėdra ar burė, o gal plunksninio debesies uodega. Kas tai? Atsakymas:
Juozo Laivio barzda.“ Iškart tos
nuotraukos užsimaniau. Bet Zinkevičius jos nedavė. Nors ją būtų
galima be vargo sukurti fotošopu, ji
turėtų atitikti Laivio kūrybos principus. Tai reiškia, kad jį patį reikėtų
nusivežti prie jūros, o tai šiuo metu
sunkiai įmanoma. Tad įdedu čia tą
nuotrauką žodiniu pavidalu – tikiuosi, patiks. O dabar pereikime
prie rimto parodos aptarimo.
Pirmiausia – fotografijos. Tai
ploni, tiesiai ant sienų priklijuoti
lakštai, pro kuriuos prasikiša sienų
paviršius, t.y. fotografijos persiima
dažų pūslelėmis, grūdeliais, bangelėmis, sandūromis – išryškina lygiai
atrodančių baltų sienų nelygumus,
kartais, regis, pulsuodamos tiesiai
iš sienoje atsivėrusios žaizdos. Visose fotografijose iš esmės tas pats
vaizdas – kažkas besisukantis, kaskart vis kitas daiktas, kurio fizinė
forma, galimi atsikišimai, spalvos,
faktūros susilieja į spiralės sriegius,
o centras... Centras žiba ateities viltimi, blykčioja šviesos lūžiais, išsilieja tinklainėje baltu unitazo formos pavidalu, gręžia smegenis arba
įtraukia žvilgsnį į gramzdinantį
skalbyklės sūkurį. Kūrinių poveikis
priklausys nuo to, su kokia nuostata ateisi. Jei būsi grynas vizualistas, čia gali pasivaidenti dar vienas
optinio meno variantas, nes vaizdas
paverčia tikrus sienų nelygumus

netikrais, o paprasčiausius plokš- kūrinio autorius, jei vienas Juozas baigiasi šiaip informacija ir prasičio paviršiaus patamsėjimus ir pa- Laivys yra kito Juozo Laivio auto- deda parodos pavadinimas? Ir ką
šviesėjimus – tikrais, šie atsiplėšia rius? Kaip pagerbti ir išsaugoti atei- reiškia „nebekuriančio“? Audioginuo plokštumos ir puola tave gręžti. čiai į jokius istorinius dokumentus das tai lyg ir paaiškina primindamas
Man šie sūkuriai sužadino vaikys- nepatekusius praeities menininkus, apie ankstesnius menininko gestus:
tės prisiminimus, kai vieną dieną kad jie ir toliau išliktų nepatekę? esą Laivys paskelbė pasitraukiąs iš
su draugais Klaipėdoje ant mažy- Kaip aptikti po Vilniumi išsiraizgiu- aktyvios kūrybos, atsisveikinąs su
čio motoriuko dėjome popieriaus sią, sunkiai suvokiamą menininkų publika gogenišku fotoportretu,
skrituliukus, juos sukome, paviršių metro grybienos sistemą? Ar neku- įrėmintu čiurlioniška vinjete, pavis liestelėdami flomasteriais, už- riančio menininko gyvenimas yra sitraukiąs į Narvaišų kaimą Plunburti greitai tirštėjančių spalvų. Bet menas? Kokio pasakojimo reikia, gės rajone ir pasirodysiąs tik po kenuostabiausia būdavo tada, kai no- kad paprastas, be Dievo įsikišimo turiolikos metų – tas pats, bet jau
rėdami pakeisti užpildytą popierėlį (ne)nukritęs plaukas taptų legenda? pasikeitęs, su kiek ilgesne barzda.
kitu sustabdydavome motoriuką ir
Jei nuosekliai eitum nuo staci- Ir nieko nekūręs. Bet kada jis tai
pamatydavome tik štrichų draiska- jos prie stacijos, ausyse meldžian- paskelbė? 2015 m. rudenį. O ar nėra
nas, iš kurių judėjimas ką tik buvo tis audiogido moters balsui, iš- ši paroda kūrinys? Yra. Ar menininsukūręs užburiančią iliuziją. Vaikš- eitų, kad kiekviename sūkuryje kas neišlaikė žodžio? Nežinau. Nes
tant po parodą vien su šiais dviem turėtum įžvelgti jos pasakojamą juk čia – postprodukcija, padaryta
prisiminimais galima, sustojant kūrinį. Ir jį visai nesunku įžvelgti, pagal kuratorės atrinktus kūrinius.
prie kiekvienos stacijos, pasimelsi nes juk daiktui sukantis viskas su- Taigi – ir kūryba, ir ne. Ar tai – polisavo vaikystei ir dailės istorijai.
silieja, padriki brūkšniai virsta rai- tinė menininko pozicija, išreiškianti
Bet anotacijoje tos fotografijos buliuojančiu bangavimu. Tik bėda pasipriešinimą mąstančius žmones
vadinamos paslaptingu žodžiu ta, kad nežinia, nuo kurio sūkurio naikinančiai neoliberalistinei vals„postprodukcija“, vadinasi, tai ne pa- pradėti. Tuomet kiekvienas sūku- tybės politikai, siauraprotei, meno
tys kūriniai, o jau kažkas perdirbta, rys gali įgyti žodžiais pasakojamo nesuvokiančiai ir nevertinančiai vikažkas „post“. Kas perdirbta? Į šį kūrinio kontūrus, tarsi tai būtų bū- suomenei, kaip kadaise nusivylęs
klausimą tarsi turėtų atsakyti au- tent to besisukančio daikto fotogra- pasakė Paulis Gauguine’as? O gal
diogidas. Jame moters balsas pasa- fija. Taip man ir atsitiko. Žiūrint vienišo genijaus panirimas į čiurliokoja apie dvylika ankstesnių Juozo į kiekvieną kūrinį. Net ir sukeitus nišką beprotybę? O gal nusivylimas
Laivio kūrinių, dargi pasidalinda- pasakojimus ir fotografijas vietomis. ekraninių vaizdų perpildytos tikromas asmeniniais prisiminimais ir Tačiau, žinoma, sukosi ne daiktai, vės spaudimu nieko nebepatirti, nesavo kartos jausenomis. Galima o mintys. Gręžė ironiškais Laivio bekeliauti, nebeskaityti, nebemylėti
spėti, kad tai – kuratorė Neringa paradoksais tol, kol paklusau me- ir – svarbiausia – nebekurti? Visko
Krikščiūnaitė, kuri atrinko kūrinius nininko nurodymui elgtis lyg pra- gali būti. Tačiau nebūčiau tuo tokia
parodai: „Baidyklę“, „Druską“, seri- dėjus suktis odontologo grąžtui: už- tikra, kai turime reikalą su Juozu
jas Nr. 2, 3 ir 4, „Art History“, „Lėlę simerkti, kad nematytum proceso. Laiviu. Bet man jis iškrėtė vieną
iš vidaus“, „Metro stotelę“, „Pasku- Menas, kaip ir dantų taisymas, te- tikrą pokštą: pasiūlęs dvylika kartų
tinį kūrinį“, performansą „Tai buvo lieka mįslė. Tuo gražiau jis paskui žiūrėti į akis gręžiančioms postfotomenas“, „Plaktuką“ ir „ŠMC direk- mums tešviečia. Ir gundo.
grafijoms, suko šiuolaikinio meno
toriaus Kęstučio Kuizino plauką“.
Kaip ir visada, Laivio instrukcijos „tiesų“ plokštelę tol, kol susipratau,
Kiekvienas kūrinys – tai menininko ir teiginiai – tik dar vienas žaidimo jog jau metas išmesti tas sugedusias
diskusija su šiuolaikinio meno žiūrovo lūkesčiais elementas. Juk plokšteles ir imtis kažko kito. Kažko,
konstantomis, nuostatomis, aksio- ir šįkart jis spaudai išplatino tokį kas man asmeniškai sava ir tikra.
momis, kurias jis paverčia klausi- pranešimą: „Nebekuriančio meni- Tik tada liausis skaudėjęs ma(e)no
mais: kada paprasčiausias buities ninko Juozo Laivio paroda „Beais- egzistencinis dantis.
daiktas tampa meno kūriniu? Kada trio matymo taktika besaikio stebėfotografija yra dokumentacija, o jimo erdvėje arba kaip turėtų būti Paroda veikia iki kovo 13 d.
kada – kūrinys? Kas yra tikrasis taisomi dantys“.“ Kurioje vietoje čia

Konceptas čia yra viskas. Tiesa,
Kauno fotografijos galerijoje veikiančios Geistės Marijos Kinčinaitytės parodos „Tu priklausai man“
konceptas ir pagrindinė idėja yra
gan kontroversiški: vaizduojamas
technologijų sukurtas vaizdas čia
koreliuoja su jausmais bei intuicija. Šioji lydi visą fotografės kūrybą. Baigusi komunikacijų ir medijų studijas Londono universiteto Geistė Marija Kinčinaitytė, iš ciklo
Goldsmito koledže, jaunoji me- „Tu priklausai man“. 2015 m.
nininkė laimėjo vienos garsiausių
Londono galerijų surengtą kon„Netikėtai“ sakau todėl, kad vaizkursą „FreshFaced & WildEyed duojamos Marso paviršiaus nuo2014“, kuriame pristatė naktinių traukos, darytos NASA marsaeigio
nuotraukų seriją „Apšviesta“ („Il- „Curiosity“, kitaip tariant – pasitelluminated“). Abiejose Kinčinaitytės kiant mokslą. Naujos technologiserijose realybės transformacija už- jos leidžia, bent jau netiesiogiai,
ima svarbią vietą. Tik čia ji netikė- kolonizuoti naują ir dar gerai netai išgryninama per meilės jausmą. žinomą planetą. Žvyruota plynė,

ją vagojantys krateriai, nuotrau- ir krūtinė sublizgo vėsioje mėnu- negalimą susitikimą, bet begalikos krašte matoma roboto dalis lio šviesoje. Akimis ir lūpomis jis nio ilgesio kupiną mūsų planetos
gąsdina, žinant dar ir tai, jog stebi sekė švelnų šešėlį, stebėdamas jį ir žvilgsnį (kuris vis akivaizdesnis su jau
kažką, kas taip bauginančiai ne- bučiuodamas, ji kaip apkerėta gu- minėtais praeitimi ir patirtimi). Ir supažįstama. „Nes juk niekas taip lėjo nejudėdama, nuleidusi akis, su vokimą, jog niekad nebus kartu, nors
nebaugina nei netikėtas netikėtai iškilminga išraiška veide, tarsi jos liks šalia amžinai, nelyginant Tristaišsipildžiusios labai ilgai godotos grožis tą akimirką būtų pirmąsyk nas ir Izolda, Orfėjas ir Euridikė ar dar
svajonės veidas, ypač kai supranti, net jos pačios pastebėtas ir atskleis- šimtai (milijonai) mūsų – Žemės – iskad jis dar nepažįstamas ir gąsdi- tas.“ (H. Hesse, Narcizas ir auksa- torijų. Ir visas mokslas krinta, belieka
namai svetimas.“ (K. Sabaliauskaitė, burnis, Vilnius, Alma littera, 2009.) erotika ir teologija.
Silva Rerum, Vilnius, Baltos lankos,
Pasirinktos nespalvotos nuotrauDar kataloge rašoma, jog atstumas
2008.) Tačiau dalykai, iš pradžių at- kos apeliuoja į XIX a. romantinę fo- įveikiamas žodžiais. Ar aš galėčiau
rodę svetimi, kinta žiūrint per pa- tografiją. Kitaip tariant, nuoroda į įveikti savąjį? Ir jei žodžiais išreikštirties prizmę: juk ir Žemėje galima ankstyvąjį peizažo žanrą kalba apie čiau tuos kartus naktį, kai gulėdami
rasti panašių peizažų, atliepiančių praeitį ir patirtį. Tiek viena, tiek kita, tamsoje kalbėjom apie vienišumą ar
Marso kūnui. Juolab kaip įsimylė- žinoma, nėra atskiriama ir eina išvien. velnišką skausmą, kai, rodos, belieka
jėlis dažnai kalbina meilės objektą Ir visas ilgas ir kantrus procesas, žinių tik išsiplėšti širdį, nes jei kitaip, tai
nekalbėdamas – įsivaizduodamas rinkimas ir pasauliniai mokslo žings- jau viskas, ar netgi tą meilės pratybų
dialogą, taip ir kiekvienas vaizdas niai priekin matosi čia ir dabar – foto- baimę sudėčiau į žodžius, ar tuomet
mažina (bent jau tariamai) ats- grafijoje. Visa tai veriasi pilku Marso įveikčiau? Marsas ir Žemė tyli. Na, tik
tumą tarp žinomo ir nežinomo. Ir paviršiumi jums. Ir lieka tas vaiduo- pastaroji savo mylimajam kartkartėm
užkalbėtasis Marso kūnas atsiveria. kliškas skausmas, kai nieko nebelieka. kažką sukužda į ausį. Bet juk jai ga„[...] jis pasikėlė, švelniai nutraukė Tiesa, reikėtų paminėti dar ir paro- lima. Juk jis priklauso tik jai.
jai nuo pečių drabužį, padėjo iš dos kataloge minimą mokslinę rojo išlįsti ir tol rengė ją, kol pečiai mantiką: Marso ir Žemės niekada Ugnė Makauskaitė

Agnė Narušytė

Praėjusią savaitę mūsų skaitytojams
rekomendavau aplankyti vieną parodą tokiu tekstu: „Konceptualios
Juozo Laivio parodos visada tampa
įvykiais – žinoma, ne tais, kuriuos
pasigardžiuodama aprašo populiarioji žiniasklaida ar į kuriuos plūsta
smalsuolių minios. Tai būna įvykiai
žiūrovo galvoje, tylūs ir nepriklausomi – net nuo paties menininko
intencijų. Štai ir dabar Vilniuje,
Šiuolaikinio meno centre, veikianti
paroda „Beaistrio matymo taktika
besaikio stebėjimo erdvėje, arba
kaip turėtų būti taisomi dantys“ sudaryta tik iš keliolikos gana vienodų,
abstrakčiai atrodančių ir nepasakysi,
kad niekur nematytų, fotografijų bei
audiogido. Tačiau tik į ją nuėjęs pradėsi suprasti, koks galėtų būti tavo
asmeninis santykis su nieko aistringai nebegręžiančio žvilgsnio kultūra.“
Visi žinome, kad Juozas Laivys
savo kūriniais kvestionuoja institucinę-žodinę-maginę meno abrakadabrą. Jos dalis – ir meno kritika,
nuoširdžiai įsitraukianti į menininkų, kuratorių, institucijų iškėlimo ar nuleidimo procesą. Ji tai
daro įvykius (1) „apdainuodama“,
(2) sukritikuodama (ir abiem atvejais juos įteisindama) ar (3) ciniškai,
įžūliai, užmaršiai, metodiškai, atsainiai, tingiai, nusižeminusiai juos
nutylėdama (ir išmesdama į istorijos šiukšlyną). Šis straipsnis jau
savo buvimu atmeta trečiojo varianto galimybę. Jis patvirtina Laivio,
kaip menininko, egzistencijos vertę,
kurią jau įsteigė daugybė institucijų
ir ankstesnių kritikos straipsnių.
Bet ar Laivys juo bus pagarbintas,
ar sukritikuotas?
Straipsnio rašymo išvakarėse su
Gintaru Zinkevičiumi aptarėme,

Parodos
Nesusitikimo erotika
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Kinas

Roterdamo akcentai

Iš kino festivalio sugrįžus

Linas Vildžiūnas

Tarptautinis Roterdamo kino festivalis (IFFR) šiemet paminėjo savo
45-ąsias metines ir pasitiko permainas. Aštuonerius metus jam vadovavęs kultūrologas Rutgeris Wolfsonas užleido savo postą prodiuseriui
Bero Beyeriui. Tai gana simptomiška, nes su biudžeto formavimo
sunkumais vis dažniau susiduriantys kino festivaliai patenka vis didesnėn vadinamosios kino industrijos įtakon ir tampa specifiniais
verslo subjektais. Mažėja jų aukštosios ambicijos, aktyvėja rinkodaros
retorika, stiprėja orientacija į platųjį
vartotoją ir kūrybos standartą. Ypač
svarbūs tampa viešieji ryšiai, kino
kritikus peržiūrose jau senokai pakeitė žurnalistai.
Naujasis direktorius deklaravo
reikšmingus struktūrinius IFFR
programos pokyčius, pabrėžė jos
įvairovę, drąsą bei iššūkius, nors
įprastiniame filmų sraute visa tai
buvo nelengva pastebėti. Festivalio formulė iš esmės nepakito, jis
tebeskelbia propaguojantis viso
pasaulio, neaplenkiant nė „periferijų“, jaunųjų kūrybą, o tai šiais
menininkų perprodukcijos laikais
neišvengiamai susiję su pilka vidutinybe. Senstelėjęs globėjo vaidmuo
nežada IFFR nieko gero.
Svarbiausia naujovė buvo nuo
penkiolikos iki aštuonių filmų sumažėjęs pagrindinis festivalio konkursas. Skatindamas jaunuosius talentus IFFR nuo 1995-ųjų kasmet
teikdavo po tris lygiaverčius „Tigro“
apdovanojimus. Ką gi, paaiškėjo,
kad to per daug. Šiemet žiuri skyrė
tik vieną pagrindinį prizą ir dar
specialų apdovanojimą už meninius pasiekimus. Bet net ir sumažėjęs konkursas neužtikrino jo kokybės. Pretendentų skaičių buvo
galima ramia sąžine sumažinti iki
penkių-šešių, o tai rodo, kad talentų
paieška yra sunkus ir nedėkingas
darbas.
Tačiau įdėmiau pažvelgus į Roterdamo konkurso istoriją galima
pastebėti vieną specifinį bruožą –
festivalis pats išaugina savo nominantus. Huberto Balso fondas, pavadintas IFFR įkūrėjo vardu, nuo
seno remia finansavimo ieškančius būsimuosius režisierius, pastaruoju metu – daugiausiai iš Lotynų Amerikos ir Pietryčių Azijos.
Šie po truputį sukaupia būtiniausias
lėšas (netenka stebėtis tokiais koprodukcijos kentaurais, kaip antai
Kolumbija–Argentina–Olandija–
Vokietija–Graikija) ir sugrįžta pas
mecenatą su filmu. Pusė šiemetinio
konkurso dalyvių buvo vienaip ar
kitaip susiję su Olandija. Taigi, toli
ieškoti netenka.
Ir dar vienas bendro pobūdžio
pastebėjimas. Patartina geriau
8 psl.

nežiūrėti debiutinių filmų, jeigu dundesį. Visa tai – mechaniškas
juose nėra dialogų. Tai reiškia, Carloso Reygadaso „Tylios šviesos“
kad jų kūrėjai besąlygiškai pa- prologo pakartojimas, neturintis
sikliauja vaizdo įtaiga, kitaip ta- originalo vitališkumo ir energijos.
riant, nesugeba parašyti scena- Neverta varginti skaitytojų, atpasarijaus. Tokie buvo abu Huberto kojant likusius kadrus: kapo duoBalso fondo remti konkurso fil- bės kasimą, kūno apiplovimą, įka„Istorijos ateitis“
mai iš Pietų Amerikos. Ilgi sta- pes, prasiveržusį tramdytą jausmą,
tiški kadrai. Bandymas lėta planų viską apvalančią liepsną. Įtaigiam
ar apšvietimo kaita perteikti egzis- meno kūriniui to nepakanka. Me- direktoriaus pono Rojani, radijo plintančios inscenizacinės dokutencijos prasmę. Aštrūs hipertro- ditatyvus vaizdų kinas nėra joks darbuotojas visada turi žinoti, ku- mentikos pavyzdys. Nesu tikras, ar
fuoti garsai, tarsi užpildantys dra- palengvinimas pradedančiam kū- riuo paros metu jo laukia klausy- toks metodas nebus supaprastinęs
maturgijos tuštumą. Specialiuoju rėjui. Atvirkščiai, tai sudėtingiau- tojai Teherane ar Tokijuje. Iš tokių filmo ištarmės. Vis dėlto jame daug
žiuri prizu „už ypatingai menišką sia kino kalbos forma, turinti savo realybės ir lūkesčių neatitikimų ir stiprių, puikiai nufilmuotų epizodų.
kyla filmo konfliktinės situacijos, Kad ir į slėnį krentantis amerikiečių
kartais komiškos, kartais dramatiš- minosvaidžių apsvaigintas erelis.
kesnės, stiprėja tas izoliacijos, neOlandijoje dirbančios indonezieprisitaikymo, atskirties nuo tėvynės čių kilmės fotografės ir videomenijausmas. Pagalvojus, kuo šis kuklus ninkės Fionos Tan filmas „Istorijos
filmas blogesnis už Kanų laurus ateitis“ („History’s Future“) prasinuskynusį Jacques’o Audiard’o deda banaliai – herojaus amnezija.
„Dipaną“? Gal net geresnis, nes ti- Atmintį jis praranda po kažkokio
kresnis, matantis iš vidaus, išlaikęs atsitikimo (gal apiplėšimo), – taip
žanro grynumą ir nenuklystantis į ir liko sėdėti susmukęs kino teatro
veiksmo filmą ir romantišką pasaką. kėdėje. Jis negali prisiminti kas
Apmaudų nesusipratimą pajutau tik esąs nei ligoninėje, nei parvežtas
vienoje vietoje, kai ponas Rojani, namo. Kartą išeina į gatvę ir atsižadindamas patriotinius jausmus, duria vienas minioje. Ir čia pradeda
transliuoja laidą apie rusų dainą dėtis keisti dalykai: tapatybę pra„Radijo sapnai“
„Katiuša“, kuri vienijo žmones ko- radęs herojus įgauna vis kitas, bet
voje su nuožmiu priešu. Klausy- kažkokias netvirtas, trumpalaikes
garso panaudojimą“ apdovanotas vidinį naratyvą, mezganti intensyvų tojams iš Afganistano „Katiušos“ tapatybes, keičia savo buvimo vieparagvajietis Pablo Lamaras prieš dialogą su suvokėju. Ir toli gražu ne turėtų reikšti vien tik ugnį spjau- tas, Europos valstybes ir miestus,
tapdamas režisieriumi buvo garso kiekvienas yra Tsai Ming-liangas.
dančias priešų artilerijos mašinas. susiduria su įvairiais visuomenės
operatorius. Jo filmas „Paskutinė
„Tigro“ apdovanojimą žiuri paSovietų palikimas šioje šalyje aki- bruzdėjimais (dokumentiniai inžemė“ („La última tierra“) – tai skyrė Jungtinėse Valstijose gy- vaizdžiai matyti kine debiutuojan- tarpai), kontempliuoja apleistumo
supoetintas atsisveikinimo su mi- venančio iraniečio Babako Jalali čio belgų fotografo Pieterio-Jano peizažus ir tampa bendriniu persorusiąja ritualas. Kažkur džiunglėse. antrajam filmui „Radijo sapnai“ De Pue konkursiniame filme „Pa- nažu, įkūnijančiu visas mūsų fobiVisiškoje atskirtyje nuo pasaulio. („Radio Dreams“) už subtiliai, su švęstųjų žemė“ („The Land of the jas, neprisimenančiu praeities ir neLūšnelėje, simbolizuojančioje ilgą humoru perteiktą imigrantų nege- Enlightened“). Tai iki šiol neišmi- matančiu ateities. Perfrazuodamas
sutuoktinių gyvenimą. Prasidedan- bėjimą prisitaikyti svetimoje kul- nuoti minų laukai, tankų ir ben- Shakespeare’o Makbetą jis prieina
tis degtuko brūkštelėjimu tamsoje tūroje. Manau, šis apibūdinimas zino cisternų kapinės, sviedinių išvados, kad ateitis – „Tai idioto
ir žvakės dagčio traškėjimu. Senas tiksliai nusako šiandienos festiva- ir kulkų gilzės, kurias kaip metalo pasaka triukšminga, / Neturinti
žmogus čepsėdamas ilgai valgo linę konjunktūrą. „Radijo sapnai“ – laužą renka benamiai vaikai, vilkin- prasmės“ (A. Churgino vertimas).
savo skurdų maistą. Girdo ir iš bur- simpatiškas, žiūrovų šiltai sutiktas tys rusiškomis šimtasiūlėmis, susiAklas lemties įsikūnijimas filme
nos maitina ligos iškankintą moterį. filmas, nedramatizuojantis temos, juosę diržais su penkiakampėmis, yra neregys loterijos bilietų pardaGarsiojo Mantegnos paveikslo „Mi- kupinas liūdesio ir nostalgijos, ta- prisisegę jų medalius, ir net klajo- vėjas, kurį kaip visada nepakartojaręs Kristus“ rakursu kamera stebi čiau ir neraškantis žvaigždžių nuo klio jurtą puošianti pulko vėliava mai suvaidino Denis Lavant’as, tarsi
jos lėtą agoniją ir klausosi prieš- dangaus, tarpais naivus ir schema- su Lenino atvaizdu. Filmo autorius pakeitęs dar vieną pavidalą iš Leos
mirtinio kvėpavimo. Pirmąkart tiškas, pigiai ir paskubomis nu- daug kartų lankėsi Afganistane kaip Caraxo „Šventųjų motorų“. Kino
pagalvoji apie meninį tokio natū- filmuotas. Veiksmas apima vieną Jungtinių Tautų ir Raudonojo Kry- salės įvaizdis, kino kaip sapno, taralizmo pagrįstumą. Kitas, bene dieną San Fransiske įsikūrusioje žiaus atstovas, tad iš labai arti stebi patybės išnykimo motyvai, Denis
6-asis kadras, prasidedantis 25-ą mažoje radijo stotyje, transliuo- šį iškankintą kraštą patyrusio do- Lavant’ui patikėtas vaidmuo yra
filmo minutę, – mirusiosios profi- jančioje laidas persų kalba išei- kumentininko žvilgsniu. Nusilei- akivaizdžios nuorodos į Caraxą.
lis, vis labiau nušviečiamas staigaus viams iš Irano ir Afganistano. Jos džia į seniausias pasaulyje mėlynojo Tačiau tai ne sekimas, veikiau patropikų saulėtekio, kol visiškai iš- sklinda nedideliu diapazonu, nors akmens lazurito kasyklas, kur šim- našios pasaulėjautos deklaravimas.
nyksta baltoje šviesoje, stiprėjant paprasčiausią butą primenančioje tai žmonių dirba primityvų vergų Fionos Tan filmas pasižymi savita,
atbudusios gamtos garsinei par- studijoje kabo laikrodžiai, rodantys darbą, pabuvoja aguonų planta- rafinuota menine forma, gausiomis,
titūrai, peraugančiai į grėsmingą viso pasaulio laiką. Anot programų cijose, kur taip pat pluša ir senas, pasakojimą net per daug kompliir jaunas, traukia su kontrabandi- kuojančiomis kultūrinėmis aliuzininkų karavanais per Pamiro kal- jomis. Kad ir kaip būtų, menininkės
nus, pelno plėšikaujančių paauglių teiginys, kad visuomenės amnezija
gaujos pasitikėjimą ir jų padedamas yra modernybės diagnozė, IFFR
konstruoja filmo siužetą, paremtą konkursinėje programoje man palegenda apie Dievo sodą, kurį, su- sirodė svarbiausias.
Ir dar. Pavydėtinai laisva meistro
tvėręs pasaulį, Dievas atidavė afganų karaliui Nasralai. Visi to sodo ranka filmą puikiai nufilmavo Lienorėjo, ir galiausiai Nasrala turėjo tuvoje senokai nedirbantis Vladas
užleisti jį Čingischanui. Nuo to Naudžius, pasikvietęs į pagalbą
laiko afganai neturi savo karaliaus Vitalių Kiselį ir Vytautą Katkų. Tai
ir tebelaukia jo sugrįžtant. Apie ka- buvo vienintelis, bet svarbus lieturaliaus rūmus svajoja ir berniūkščių viškas Roterdamo akcentas.
gaujos vadas Nasiras. „Pašvęstųjų
„Pašvęstųjų žemė“
žemė“ – charakteringas sparčiai Roterdamas–Vilnius
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Įžengiant į prisiminimų upes

Pirmieji Berlinalės įspūdžiai
Živilė Pipinytė

Pačią pirmą dieną, tik išėjusi iš Berlyno metro, anapus gatvės pamačiau angliškai parašytą šūkį: „Putinas nėra jūsų priešas“. Skubėjau
į viešbutį ir nestabtelėjau sužinoti,
kas ir kodėl pačiame Berlyno centre nusprendė agituoti už Rusijos
„carą“. Kitą dieną šūkiais apklijuoto
stalelio jau nebebuvo, o aš vis dėlto
pavėlavau į atidarymo filmą – brolių Coenų „Šlovė Cezariui!“. Tačiau
spėjau išgirsti apie filmą prieštaringų nuomonių. Vienus jis nuvylė,
kiti sakosi pamatę gražų meilės kinui prisipažinimą.
Kaip yra iš tikrųjų, šį penktadienį
galės įsitikinti ir Lietuvos žiūrovai,
o kai rašau šias eilutes, festivalis dar
tik įsivažiuoja. Kartais jo siūlymų
margumynas atrodo perdėtas, kartais primena atsiminimų vakarą –
festivalis pagerbia šiemet mirusius
Davidą Bowie, Alaną Rickmaną,
Ettore Scolą. Garsiojo „Berlinale
Palast“ fojė stovi geltonos dėžės –
čia renkamos aukos pabėgėliams,
apie juos kalbėta net per „Šlovė Cezariui!“ spaudos konferenciją, kai
vienas žurnalistas uždavė su Angela
Merkel susitikti panorusiam George’ui Clooney klausimą, ką jis konkrečiai daro, kad padėtų žmonėms.

Aiškių favoritų dar neatsirado,
nors pamačiau jau du filmus, kurie
„Panoramos“ programos sudarytojams, man regis, atrodo kaip tik tokie. „Panoramą“ šiemet atidarė debiutinis dviejų jaunų čekų režisierių
Tomaso Weinrebo ir Petro Kazdos
filmas „Aš, Olga Hepnarova“ („Já,
Olga Hepnarová“). Žiūrėdama
lenkų operatoriaus Adamo Sikoros
(prisimenantiems Piotro Dumalos „Mišką“ jo pristatyti nereikia)
meistriškai nufilmuotus nespalvotus kadrus, vis bandžiau įsijausti
į pasakojimą apie keistą merginą
Olgą, kuri norėdama nubausti visuomenę už tai, kad visąlaik jautėsi
atstumta ir nelaiminga, būdama 22
metų nusprendė pati tapti žudike. Iš
„geros šeimos“ kilusi Olga (Michalina Olszanska) kaltina artimuosius
šaltumu ir nenori būti tokia kaip
jie. Olga tampa vairuotoja, gyvena
viena ir niekur negali pritapti. Režisieriai nebando aiškinti, esą tokią
ją padarė šeima ar visuomenė, o gal
psichiatrinė, kurioje Olga atsidūrė
po nepavykusios savižudybės, arba
nelaiminga meilė gražuolei Jitkai.
Jie stebi desperatiškas Olgos pastangas likti savimi, neprisitaikyti. Todėl
filmas suskyla į miniatiūrines arba
ilgas (pa)stebėjimų scenas – kartais
komiškas, kartais – kupinas nevilties ir skausmo. Tačiau visą filmą

„El Rey del Once“

„Ateitis“

negalėjau atsikratyti įspūdžio, kad
jie rodo savo veikėją panašiai kaip
Jeanas-Lucas Godard’as rodo Naną
filme „Gyventi savo gyvenimą“, neatsisakydami net Godard’o filme
aiškių nuorodų į Dreyerio „Žanos
d’Ark kančias“. Be abejo, filme akivaizdžios ir nuorodos į čekų Naujosios bangos ir Milošo Formano
filmus apie jaunimą, o kostiumai ir
dekoracijos puikiai perteikia 8-ojo
dešimtmečio atmosferą. Atrodytų,
reikia tik džiaugtis, kad toks neįprastas filmas atidaro oficialią Berlinalės programą, juolab kad filmų iš
Vidurio ir Rytų Europos festivalyje
niekad nebūna daug. Tačiau man
„Aš, Olga Hepnarova“ greičiau pasirodė bandymas įlipti į 7-ojo ar 8-ojo
dešimtmečio kino upę, nors pastarųjų dešimtmečių čekų kino fone
nesėkmingu jo tikrai nepavadinsi.
„Panorama Special“ atidarė Argentinos režisieriaus Danielio Burmano filmas „El Rey del Once“.
Tiesiog virtuoziškai nufilmuotas
ir sumontuotas filmas pasakoja iš
pirmo žvilgsnio visai banalią istoriją: trisdešimtmetis ekonomistas Arielis iš Niujorko skrenda į
Buenos Aires pasimatyti su tėvu
ir praleisti kartu kelias dienas
prieš Purimo šventę, bet tėvo taip

ir nesutinka. Namuose jis ne tik
prisimena vaikystę, bet ir prisiliečia prie savo šaknų, nes atsiduria
pačiame tėvo įkurto žydų labdaros fondo ir žydų bendruomenės
epicentre. Tėvas filme pasiekiamas
tik telefonu, bet ilgainiui pradedi
įtarti, kad jis sumanė gudrų planą,
kaip susigrąžinti sūnų. Iš pradžių
tik laukęs tėvo, pamažu Arielis
vis labiau įsitraukia į fondo veiklą,
susidraugauja su nebylia mergina,
kuri nekalba ne todėl, kad negali,
o todėl, kad neturi ko pasakyti kitiems, ir net pradeda dalyvauti sinagogos ritualuose. Visą gyvenimą
negalėjęs atleisti tėvui, kad šis sūnaus šventę mokykloje išmainė į
laidotuves, filmo pabaigoje Arielis
ir pats skuba į laidotuves, nes ten
trūksta vieno žydo, kad jos galėtų
įvykti.
„El Rey del Once“ iškart panardina į nesibaigiantį triukšmą, kai
vienu metu kalba dešimt ar daugiau
žmonių, o fone skamba muzika ir
garsiai rėkiama į telefono ragelį, į
ankštas Buenos Airių žydų kvartalo gatveles, dar ankštesnius jo
butus ar krautuvėles. Čia skamba iš
senų rusų filmų pažįstamos melodijos ar žodžiai, pavyzdžiui, „žarkoje“,
„čiort“, kurių prasmės sakantieji tuos

žodžius jau nebesupranta, bet tai ne
taip svarbu. Daug svarbiau bendruomenės ir atsakomybės už savus jausmas. Pasirodo, tėtis Ušeris apie tai ir
norėjo priminti sūnui. Scena, kai
Arielis tai suvokia, nufilmuota dokumentiškai, tikroje šventėje, kai bendruomenė per Purimą sėdi prie ilgų
stalų, vaišinasi, dainuoja. Senų žmonių veidai ar gestai čia itin iškalbingi.
Prancūzų režisierės Mios Hansen-Løve konkursinio filmo pavadinimas – „Ateitis“ („L’ avenir“) – lyg
raktas į filmo temą. Ko gero, tik Prancūzijoje dar gali gimti toks žavus ir
nepataikaujantis naujųjų laikų madoms filmas apie laisvę rinktis savo
ateitį ar laisvę būti savimi, kurio herojai gyvena tarp knygų ir nelinkę
pasikliauti dar Freudo išrastomis
formulėmis bei paaiškinimais. Vis
dėlto neįtikėtinas, bet gana primirštas malonumas filme klausytis pokalbių apie knygas ar diskusijų
apie anarchizmą, Adorno filosofiją,
Rousseau laimės sąvoką ir panašias
temas. Filmo herojė yra penkiasdešimtmetė Natali (Isabelle Huppert), kuri dėsto filosofiją viename
Paryžiaus licėjuje. Staiga įprastas jos
gyvenimas pradeda griūti – vyras
išeina pas kitą moterį, suaugę vaikai
palieka namus, miršta motina. Moteris pasijunta visiškai laisva – taip
ji niekad anksčiau nesijautė, bet atsiranda vienatvės pojūtis.
Kažkuriuo momentu pradėjau
bijoti, kad herojė puls ant kaklo
talentingam mokiniui, kuris pasirinko savo ateitį – fermą kalnuose
ir rašymą, arba susirgs sunkia liga.
Bet režisierė sėkmingai išvengė panašių banalybių, gal todėl „Ateitis“
primena Erico Rohmero filmus,
kuriuose didžiausia filosofijos pamoka visada buvo mokėjimas suprasti save ir savo norus.
Berlynas, vasario 13 d.

Nepaliesto žmogaus būtis

Nauji filmai – „Mari istorija“
Deimantė Petrutytė

Režisieriaus Jeano-Pierre’o Ameris filmas „Mari istorija“ („Mari
Heurtin“, Prancūzija, 2014) nukelia
į XIX a. pabaigos Prancūzijos moterų vienuolyną. Įprastą jo tylą sudrumsčia jauna mergina Mari, kuri
su išoriniu pasauliu bendrauja tik
lytėjimu, uosle ir skoniu. Neturėjusi
galimybės bendrauti su žmonėmis,
ji elgiasi kaip laukinis žvėrelis. Mergaitės pasaulio suvokimą užsibrėžia
pakeisti sesuo Margarita. Taip prasideda Mari Heurtin istorija.
Nors filmo veiksmas rutuliojasi
vienuolyne, religija nėra pagrindinė

filmo tema, čia ji tik papildoma są- galima laikyti ne tik biografine radikalius merginos išvaizdos polyga. Pagrindinę veikėją vienuolę drama, bet ir filmu, kuris motyvuoja kyčius. Filmo pradžioje purvinus
režisierius rodo kaip ypač kantrią, žiūrovus. „Žmonės, kurie laikomi ki- naktinius marškinius, basas pėdas,
siekiančią santarvės ir pasiaukojan- tokiais ir todėl atstumti, – pagrindinė žaizdų ir mėlynių nusėtas kojas ir
čią kitiems. Tačiau, kita vertus, toks mano filmų tema. Mari Heurtin isto- rankas, purviną veidą ir susivėlusesers Margaritos įvaizdis atspindi rijoje mane jaudina išskirtinis sesers sius plaukus vėliau keičia visuomevisuomenės susikurtą vienuolės Margaritos charakteris ir jos įsitikini- nei priimtinas rūbas. Viena vertus,
įvaizdį, todėl atrodo stereotipiškas. mas, kad pasiseks išlaisvinti jaunąją toks pokytis liudija Mari tampant
Vis dėlto vienuolės abitas filme at- Mari iš jos vidinio kalėjimo“, – teigia civilizuotu žmogumi, kita vertus,
rodo natūralus, savaime supranta- režisierius.
skatina abejoti laisvo, civilizacijos
„Mari istorija“
mas, jis ne varžo šią veikėją, o ją
Jau pirmosios filmo scenos iš- nepaliesto žmogaus būtimi, kai jam
papildo.
siskiria ypatingu ryškiu ir šviesiu primetamos visuomenės normos
Beveik Sizifo darbui prilygina- koloritu, jautrumu garsams. Tai ir taisyklės.
pagrindiniu, kai vienuolė siekia išmas sesers Margaritos tikslas iš- kuria kontrastą tarp to pasaulio,
Viena įsimintiniausių filmo scenų mokyti Mari bendrauti su išoriniu
mokyti aklą ir kurčnebylę mergaitę kurį mato žiūrovas, ir to, kuriame yra Mari pažintis su mirties sąvoka. pasauliu. Todėl scena, kai ant aklos
bendrauti teigia, kad nėra neįma- gyvena Mari. Jos pasaulio suvoki- Ją sesuo Margarita pristato per ly- ir kurčnebylės mergaitės veido
nomų darbų, reikia tik didelio noro mas rodomas palaipsniui, režisie- tėjimą, o vėliau paaiškina religiniu pirmą kartą krenta snaigės, skatina
ir kantrybės. Todėl „Mari istoriją“ rius tai atskleidžia pasitelkdamas požiūriu. Lytėjimo pojūtis tampa žiūrovą patirti veikėjos jausmus.
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V asario 19–28
Parodos

Nebekuriančio menininko Juozo Laivio

M. Žilinsko dailės galerija

paroda „Beaistrio matymo taktika besaikio

Nepriklausomybės a. 12

Vilnius

stebėjimo erdvėje, arba kaip turėtų būti

Paroda „Veidai iš būtojo laiko“, skirta

Nacionalinė dailės galerija

taisomi dantys“

Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo

Konstitucijos pr. 22

Galerija „Kairė–dešinė“

metinių jubiliejui

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Latako g. 3

„Žmogus su Saukos veidu. Šarūno Saukos

iki 27 d. – Vinco Kisarausko ankstyvųjų li-

tapyba. 1978−2015“

noraižinių paroda

nuo 19 d. – Birutės Stančikaitės kūrinių

Lauros Selmistraitytės paroda „Debesis / 176“

paroda „Šviesa tamsoje“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Vilniaus paveikslų galerija

Gedimino pr. 43

Didžioji g. 4

Fotografijų paroda „13 veidrodžių. Šiandie-

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

nos vengrų fotografija“

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Pamėnkalnio galerija

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Pamėnkalnio g. 1/13

Radvilų rūmai

iki 26 d. – paroda „Outside / Inside“

Vilniaus g. 24

Šv. Jono gatvės galerija

Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII a.–XX a.

Šv. Jono g. 11
iki 27 d. – Evelinos Paukštytės paroda „Puikus naujas pasaulis“

I pusė“

Gedimino Žuklio medalių paroda ,,Laiko tėkmė“

Taikomosios dailės muziejus

Galerija „Vartai“

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
Paroda „YIVO“ Vilniuje. Legendos
pradžia“
Fotografijų paroda „Misija Sibiras“
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26

Vilniaus g. 39
Galerijos „Vartai“ 25-mečio paroda „Žilvitis“
Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9

Paroda „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė.
Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis
1915–1917 m.“
iki 21 d. – olandų fotografo Robo Hornstra
ir publicisto Arnoldo van Bruggeno paroda
„Sočio projektas: Kaukazo turizmo ir karo
atlasas“
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
iki 28 d. – Audronės Petrašiūnaitės paroda
„Tylus gyvenimas“ (iš ciklo „Lūžio kartos
vardai“)
iki 21 d. – paroda „Geriausias metų kūrinys“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Giedrės Marijos Šimonytės-Švažienės paroda
„Gyvenimo spalvos“
Keramikos muziejus
Rotušės a. 15
iki 28 d. – „Archyvo“ grupės paroda „Orų
prognozė“

Vytauto Pakalnio tapybos paroda „Vytux 44“

Ievos Bertašiūtės-Grosbahos paroda „Mo-

Galerija „Arka“

lio būsenos“

Aušros Vartų g. 7

Haruhiko Ito porceliano kūrinių paroda

Aistės Ramūnaitės paroda „Vėjų magistro

Galerija „Meno parkas“

užrašai“ (lino raižiniai, piešiniai, koliažai)
Lietuvos ir Suomijos menininkų paroda
„Karelija“
Dusetų dailės galerijos 20-mečio paroda
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Dovilės Bilkštienės tapybos paroda „Išmušta perspektyva“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
Paroda „Užkulisiai“

Rotušės a. 27
Agnės Liškauskienės paroda „Horizontalūs
lopai / Pagrandukai“
Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Geistės M. Kinčinaitytės paroda „Tu priklausai man“
„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki 26 d. – Algirdo ir Remigijaus Gataveckų
paroda „Autoportretai – homonimai“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40

Klaipėda

ekspozicija

Milos Kudinos meninio siuvinėjimo paroda

KKKC parodų rūmai

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

susitarus tel. 279 16 44

galerija

Valdovų rūmai

Vilniaus g. 39 / 6

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos

Katedros a. 4

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos

iki 28 d. – tarptautinė paroda „Spalvų al-

buvusių mokinių paroda „Veikiantys“

chemija. Skaljolos meno kūriniai iš Bianco

Lietuvos nacionalinės UNESCO

Bianchi kolekcijos Florencijoje“

komisijos galerija

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Jono g. 11

Šv. Mykolo g. 9

Paroda „Spalvingosios Užgavėnių eitynės ir

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

kaukės Hlinecko regione Čekijoje“

iki 27 d. – paroda „Kolekcininko kabinetas“

Užupio galera

Šiuolaikinio meno centras

Užupio g. 2a

Vokiečių g. 2

iki 24 d. – fotoparoda „Mažų žmonių gyvenimai“

Paroda „Nauja tapyba iš Jungtinės Karalystės“

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“

C.T. Jasperio ir Joannos Malinowskos paroda

Vilkpėdės g. 7–105

„Halka/Haitis: sugrįžimas į Vilnių“
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 28 d. – grupinė paroda „Per plauką“
iki 27 d. – VDA KF Stiklo katedros studentų darbų paroda „Kontekstas“
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 27 d. – Živilės Jasutytės tapybos
paroda „Vilniaus istorijos“
Ekspozicinė erdvė „5 malūnai“
Malūnų g. 5
iki 26 d. – VDA Grafinio dizaino katedros
kaligrafijos darbų paroda „Losing the
Grid“
A. ir A. Tamošaičių galerija
„Židinys“

Gedimino Pranckūno fotoparoda „Valandos. Katedra“
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
nuo 22 d. – Vaidos Marijos Knabikaitės paroda
„Žvaigždynų moterys“
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Karolio Baranovskio paroda „KarBar“
„Grafo galerija“
Trakų g. 14
nuo 26 d. – Henriette Hellstern paroda
„Skaidrumas“

Šveicarų menininko Augustino Rebetezo
paroda „Arrière-tête (mécanismes)“ – „Fabrikas už tavo smegenų“
nuo 19 d. – Reginos Šulskytės fotografijų
paroda „Mano laikas“
Julijono Urbono objektų paroda „Alternatyvių realybių prototipai“
Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
iki 29 d. – Romo Klimavičiaus paroda „Dva-

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus

Vasario 20 d. 19 val. Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje išvysime net tris Lietuvos kamerinio orkestro svečius. Mūsų publikos pamėgtas austrų dirigentas Georgas Markas dirigavimą ir smuiką studijavo
Vienos konservatorijoje, taip pat jis yra baigęs muzikologiją, filosofiją ir
psichologiją Vienos universitete. Jau ne pirmą kartą mūsų šalyje su Lietuvos kameriniu orkestru koncertuojantis trimitininkas Andrejus Kavalinskis pasižymi ne tik techniniu meistriškumu ir universalumu, bet ir
ypatingu stiliaus pojūčiu. Tarptautinis varinių pučiamųjų žurnalas rašė:
„Pelnęs laurus Porcijoje, Paryžiuje ir Tulone, A. Kavalinskis tapo vienu
žymiausių savo kartos trimitininkų. Įsidėmėtina karjera!“ Italų pianistas
Alessandro Deljavanas koncertuoja visame pasaulyje (Europos šalyse, Kinijoje, Kolumbijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje, JAV); būdamas ne vieno
konkurso laureatas, jau įrašė daugiau kaip 30 albumų. „Jo grojimas kupinas jėgos ir užkrečiančio artistiškumo“ (Dmitrijus Baškirovas). Koncerte
skambės Wolfgango Amadeus Mozarto Simfonija Nr. 41 C-dur, KV 551
(„Jupiterio“) ir Dmitrijaus Šostakovičiaus Koncertas fortepijonui, trimitui
ir styginiams Nr. 1 c-moll, op. 35.
Teatras
Vasario 19, 20 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre premjera – Agniaus
Jankevičiaus „Ledas“ pagal rusų rašytojo Vladimiro Sorokino to paties
pavadinimo romaną. Tai jau antras „Ledas“ Lietuvos scenoje šį sezoną.
Rudenį Paulius Ignatavičius pastatė šią medžiagą Klaipėdos jaunimo teatre.
Tikėkimės, kad A. Jankevičiaus bandymas bus geresnis.

Spektakliai

19 d. 18.30 – „MEISTRIŠKUMO PAMOKA
(MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas

Vilnius

(kultūros paramos fondo „Rūta“ renginys)

Nacionalinis operos ir baleto teatras
19 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“.

20 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,
rež. – A. Dapšys

Dir. – R. Šervenikas
20 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“.
Dir. – J. Geniušas
21 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“.
Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius).
Dir. – A. Šulčys

21 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“.
Rež. – E. Jaras
23 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“.
Rež. – R. Tuminas
24 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR
DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė
25 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.

Nacionalinis dramos teatras

Rež. – R. Tuminas

Didžioji salė

26 d. 18.30 – PREMJERA! P. Pukytės „BEDA-

19 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso
„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas

LIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė
Valstybinis jaunimo teatras

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

19 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal

NOVAS“. Rež. – E. Nekrošius

W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“).

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

Rež. – A. Latėnas

GIS“. Rež. – A. Schillingas

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

26 d. 18.30 – Th. Bernhardo „DIDVYRIŲ AIKŠTĖ“.
Rež., scenogr. ir šviesų dail. – K. Lupa

„PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas
(Salė 99)

Mažoji salė

21 d. 16 val. – D. Wassermano „SKRYDIS

19 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“.

VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško
24, 25 d. 18 val. – PREMJERA! D. Loher

Rež. – Y. Ross
20 d. 16 val. – S. Turunen „BROKEN HEART

„PABAIGOS UGNIS“. Rež. – G. Varnas, kost.

STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“.

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

Rež. – S. Turunen

vičius, komp. – A. Kučinskas

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

26 d. 18 val. – „JIS IR JI“. Scen. aut. ir rež. –

TAI“. Rež. – J. Vaitkus

B. Mar (Salė 99)

Galerija „si:said“

25 d. 19 val. – M. Mayenburgo „AKMUO“.

Oskaro Koršunovo teatras

Galinio Pylimo g. 28

Rež. – A. Jankevičius

19 d. 19 val. OKT Studijoje – „DIEVAS YRA

iki 21 d. – Andriaus Zakarausko paroda

Studija

DJ“ (pagal F. Richterio pjesę).

„Prisiminimo sinonimas“
Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Zitos Inčirauskienės paroda „Tekstilė. Kaligrafija“
„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
Sergejaus Lysyj kūrybos paroda

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Ginto Banio tapybos paroda „Pustonio
anatomija“
Vilniaus g. 245
Šiaulių dailininkų sąjungos paroda „Vienas
kūrinys Šiauliams“

V. Putvinskio g. 55

Fotografijos muziejus

Paroda „Kasdienės gėlės: moterų ir vaikų

Vilniaus g. 140

Dominikonų g. 15

portretai iš grafo Stanislovo Kazimiero Ko-

iki 21 d. – Algirdo Musneckio jubiliejinė

Dailininkų Tamošaičių kūryba

sakovskio fotografijų rinkinio“

80-mečio paroda „O buvo taip...“

10 psl.

Muzika

sių namai, nežinomi mūsų namų gyventojai“

Dailės galerija

Kaunas

„7md“ rekomenduoja

21 d. 16 val. – T. Kavtaradzės „KELETAS PO-

Rež. – K. Gudmonaitė

KALBIŲ APIE (KRISTŲ)“. Rež. – T. Montrimas

21 d. 19 val. OKT Studijoje – W. Shakespea-

26 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-

re’o „JULIJUS CEZARIS“. Rež. – A. Areima

ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio

22 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“.

romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).

Rež. – O. Koršunovas

Rež. – K. Smedsas (Suomija)

Rusų dramos teatras

Vilniaus mažasis teatras

19, 20 d. 18.30 – PREMJERA! A. Jankevi-

19 d. 14 val. – teatralizuota ekskursija po

čiaus „LEDAS“ (pagal V. Sorokino romaną).

Vilniaus mažąjį teatrą

Rež. – A. Jankevičius

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus skelbia viešą 75,84 kv. m.
negyvenamųjų patalpų, esančių Paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16,
Kaune, nuomos konkursą.
Minimali 1 m2 nuomos kaina – 3,05 Eur (be PVM ), 3,69 Eur (su PVM),
nuomos sutarties trukmė – 5 (penkeri) metai.
Paraišką pateikite užklijuotame voke iki 2016 m. vasario 23 d. 11.00
į muziejaus raštinę (kab. 105), V. Putvinskio g. 55, Kaune, kultūrinės ir
administracinės veiklos koordinatorei Inai Kaminskienei.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės V. Putvinskio g. 55, Kaune, į
Kęstutį Linkų, tel. 8 614 67101 ar el. paštu – mkc.pastatai@gmail.com
Papildoma informacija apie viešą nuomos konkursą yra muziejaus interneto svetainėje – ciurlionis.lt
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21 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“.

Kauno kamerinis teatras

A. Kavalinski (trimitas). Dir. – G. Markas.

Rež. – J. Ščiuckis

19–21, 24, 26, 27 d. 18 val. – M. Jones

Programoje W.A. Mozarto, D. Šostakovi-

21 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)
25 d. 18.30 – PREMJERA! N. Gandževi
„SEPTYNIOS GRAŽUOLĖS“ (su lietuviškais

„AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas, dail. – S. Bocullo, komp. – R. Martin-

čiaus kūriniai
21 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

kėnas, choreogr. – I. Puišytė. Vaidina

joje salėje, – koncertas visai šeimai „Apie

J. Baranauskas ir V. Gasiliūnas

Motušę Žąsį, Petią ir Vilką“. Lietuvos nacio-

Bibliografinės žinios
BENDRASIS SKYRIUS
Atsiminimai apie Vilnių / Jozefas Frankas ; iš prancūzų kalbos vertė Genovaitė Dručkutė. –
Vilnius : Mintis, 2001-2015. – 2 kn.. – Kn. 2 bendr. antr. nenurodyta. – (Įr.)

titrais). Rež. – J. Vaitkus

25 d. 18 val. – V. Klimačeko „SUPERMAR-

nalinis simfoninis orkestras. Dir. – R. Šer-

Kn. 2, Atsiminimai. – 2015 (Vilnius : Spauda). – 821, [1] p.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-5-

Vilniaus teatras „Lėlė“

KETAS“. Rež. – A. Veverskis

venikas. Dalyvauja aktorius R. Kazlas. Pro-

417-01095-8 : [12 Eur 50 ct]

20 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus

Kauno mažasis teatras

gramoje M. Ravelio, S. Prokofjevo kūriniai

Visas pasaulio laikas : valandų knyga : [pasakojimai iš įvairiausių kultūrų bei amžių] /

„GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

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

21 d. 12 val. – „TIKTAKTIKA“ (pagal

NOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“.

M. Macoureko pasakas). Rež. ir insc. aut. –

Rež. – D. Rabašauskas

M. Žukauskas

21 d. 12 val. – „PASLAPTINGA NAKTIS“.

Mažoji salė

Rež. – J. Jukonytė

20 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių
Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė
21 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas).
Rež. – N. Indriūnaitė
„Menų spaustuvė“
19 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „VA BANQUE!“
(pagal A. Čechovo „Mešką“). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)
19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AKLOJI DĖMĖ“.
Choreogr. – V. Jankauskas. Šoka G. Kirkilytė,
R. Butkus (Vyčio Jankausko šokio teatras)
20 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ,
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)
20 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“.
Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija)
21 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MEŠKA“ (pagal A. Čechovą). Rež. – F. Feiferė („Theatrum
Indigum“)
22 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų
pirmadieniai mažyliams“. Statybininkų
pasakos. Pasakas seka S. Degutytė („Stalo
teatras“)
24 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ,
NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. – A. Giniotis
(teatras „Atviras ratas“)
25 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų
scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

Kaunas

Kauno lėlių teatras
20 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje –
PREMJERA! „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir rež. – G. Radvilavičiūtė
21 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „ĄŽUOLO
VAIKAS“ (pagal V. Petkevičiaus knygą „Gilės nuotykiai Ydų šalyje“).
Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno
„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis
20 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko
„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“.
Rež. – J. Vaitkus
21 d. 12 val. Mažojoje salėje – S. Maršako
„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas
21 d. 17 val. Didžiojoje salėje – F. Veberio
„VAKARIENĖ SU IDIOTU“.
Rež. – R. Atkočiūnas
25 d. 18.30 Didžiojoje salėje – P. Zelenkos
„PAPRASTOS BEPROTYBĖS ISTORIJOS“.
Rež. – D. Rabašauskas
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
19 d. 18.30 – „DIVIZIJA“ (A. Daugėlos romano „Divizija“ motyvais)
20 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS
SAVOJOJE“
21 d. 12 val. Kolonų salėje – „VERPALŲ PASAKOS“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras

Nacionalinis Kauno dramos teatras

Panevėžio teatro „Menas“ spektakliai

19, 20 d. 12 val. Rūtos salėje – A. Dilytės

19 d. 12 val. – PREMJERA! A. Lindgren „MA-

„SOLĖ IR MOČIUTĖS“. Rež. – A. Dilytė

ŽYLIS IR KARLSONAS, KURIS GYVENA

20 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von May-

ANT STOGO“. Rež. – A. Jalianiauskas

enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.

19 d. 18 val. – V. Krėvės „RAGANIUS“.

Rež. – V. Malinauskas

Rež. – A. Vidžiūnas

21 d. 15 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič

Vilniaus kamerinio teatro spektakliai

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

20 d. 12 val. – „PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS“.

Šiaulių dramos teatro spektakliai

Rež. – E. Jaras

20 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-

20 d. 18 val. – PREMJERA! „ANGLIŠKAS

Vaižgantą). Rež. – J. Vaitkus

DETEKTYVAS“. Rež. – R. Cicėnas

21 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“

21 d. 18 val. – grupės „Quorum“ koncertas

(pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“).
Rež. – A. Lebeliūnas
21 d. 18 val. – PREMJERA! E. O’Neilo „MEILĖ
PO GUOBOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius
23 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“.
Rež. – J. Jurašas
24 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „BROLIAI KARAMAZOVAI“ (pagal F. Dostojevskį). Rež. –
S. Krivickienė (teatras-studija „Theaomai“)
25 d. 18 val. Rūtos salėje – F. von Schillerio
„PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima
Kauno valstybinis muzikinis teatras
19 d. 18 val. – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal
J. Strausso muziką). Dir. – J. Geniušas
20 d. 18 val. – „ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS“. Dir. – J. Janulevičius
21 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI
BURTŲ FLEITA“. Dir. – V. Visockis
21 d. 18 val. – G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖ-

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras

21 d. 15 val. Jašiūnų dvaro sodybos
rūmuose – koncertas „Garsų žaismė“. Čiurlionio kvartetas, LMTA Dainavimo katedros
studentai V. Talerko, R. Pultarackaitė,
E. Davidovičius, I. Melnikas. Programoje
W.A. Mozarto, J. Haydno, G. Verdi,
R.V. Williamso, J. Offenbacho, J. Strausso
kūriniai
21 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – kamerinės muzikos koncertas „Atspindžiai“.
A. Jusionytė (smuikas), P. Lundbergas (fortepijonas). Programoje A. Pärto, S. Pro-

Jessica Kerwin Jenkins ; iš anglų kalbos vertė Agnė Puzauskaitė. – Vilnius : Vaga, [2015]
(Vilnius : BALTO print). – 310, [2] p. : iliustr.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1300
egz.. – ISBN 978-5-415-02416-2 (įr.)

MENAS
Atsakomybė : prisiminimai, laiškai, dokumentai [apie Burbiškių (Radviliškio r.) dvaro ir
parko atkūrimą] / Teresa Rita Karvelienė. – Radviliškis : Radviliškio rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, 2015 (Vilnius : Standartų sp.). – 127, [1] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 200
egz.. – ISBN 978-609-8034-22-6 (įr.)
Vilniaus iliuzionai : miesto kino teatrų istorijos / Sonata Žalneravičiūtė. – Vilnius : Vaga,
2015 (Vilnius : BALTO print). – 463, [1] p. : iliustr., faks. + 1 sulankst. Vilniaus plano lap.. –

kofjevo, B. Linde, B. Dvariono, E. Sjögreno

Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-5-415-02418-6 (įr.)

kūriniai

Vilniaus miesto legendos : [komiksai] / Ula Šimulynaitė. – Vilnius : Šv. Jono gatvės ga-

24 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

lerija, [2015] (Vilnius : Petro ofsetas). – 87, [1] p. : iliustr.. – Tiražas [1000] egz.. – ISBN

joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas

978-609-8106-05-3

„Čiurlionio šviesoje“. Valstybinis Vilniaus
kvartetas, R. Zubovas (fortepijonas). Programoje J. Haydno, M. Urbaičio, R. Merkelio, F. Schuberto kūriniai
25 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje, simfoninės muzikos koncertas „Julius
Juzeliūnas ir pasaulis“. Skiriama kompozitoriaus J. Juzeliūno gimimo 100-mečiui.

Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo vaizdai : [knyga-albumas] / Ramunė Dilkaitė-Vaitonienė. –
Vilnius : Nacionalinė knyga, 2015 (Vilnius : Standartų sp.). – 223, [1] p. : iliustr., faks., portr.. –
Virš. aut. nenurodyta. – Santr. angl., it.. – Tiražas 900 egz.. – ISBN 978-9955-495-38-3 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Bendravardis : [romanas] / Jhumpa Lahiri ; iš anglų kalbos vertė Antanina Banelytė. – Vilnius :
Vaga, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 302, [2] p.. – Tiražas 1300 egz.. – ISBN 978-5-415-02412-4 (įr.)

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Bikfordo pasaulis : [romanas] / Andrej Kurkov ; iš rusų kalbos vertė Jonė Ramunytė. –

Solistai M. Bačkus (violončelė), R. Mataitytė

Vilnius : Vaga, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 278, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN

(smuikas). Dir. – M. Barkauskas. Progra-

978-5-415-02415-5

moje H. Dutilleux, J. Juzeliūno, S. Barberio,

Dievas visada keliauja incognito : [romanas] / Laurent Gounelle ; iš prancūzų kalbos vertė

A. Ginasteros kūriniai simfoninės muzikos koncertas „Julius Juzeliūnas ir pasaulis“. Skiriama kompozitoriaus J. Juzeliūno
gimimo 100-mečiui. Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras. Solistai M. Bačkus
(violončelė), R. Mataitytė (smuikas). Dir. –
M. Barkauskas

Vilnius
Kongresų rūmai
26 d. 19 val. – K. Skanavi (fortepijonas), Lie-

Lina Perkauskytė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 357, [2] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-0468-2 (įr.) : [8 Eur 58 ct]
Gyvenimas dar prieš akis : [romanas] / Romain Gary (Émile Ajar) ; iš prancūzų kalbos vertė
Jūratė Navakauskienė. – 3-ioji laida. – Vilnius : Vaga, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 190,
[2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-5-415-02414-8 (įr.)
Homo festivus : romanas / Vaida Marija Knabikaitė. – Vilnius : Mintis, 2015. – 227, [2] p.. –
Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-5-417-01090-3 (įr.) : [4 Eur 50 ct]
Laikinos būtybės ir kitos psichoterapinės istorijos / Irvin D. Yalom ; iš anglų kalbos vertė Ieva
Šimkuvienė. – Vilnius : Vaga, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 203, [4] p.. – Tiražas 1000 egz.. –
ISBN 978-5-415-02382-0 (įr.)

tuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. –

Ledinukų rūmai : romanas / Elif Shafak ; iš anglų kalbos vertė Gediminas Pulokas. – Vilnius :

E. Oue (Japonija). Programoje F. Schopino,

Tyto alba, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 469, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-

S. Rachmaninovo kūriniai

466-140-2 (įr.)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Liūdesio elegijos / Ovidijus ; iš lotynų kalbos vertė Eugenija Ulčinaitė. – Vilnius : Alma

25 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – „Mažieji

littera, 2016 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 199, [1] p. : faks.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. –

Sugrįžimai“. Koncertas-muzikos pamoka.

Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-609-01-2169-6 (įr.) : [5 Eur 74 ct]

Muzikuoja arfininkė A. Baliunytė. Daly-

Prošvaistės : Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai“ kūrybos almanachas / [sudary-

vauja Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų
mokyklos mokinės
Šv. Kotrynos bažnyčia
25 d. 19 val. – Vilniaus miesto savivaldybės
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Solistė
X. Yang (gitara, Kinija, D. Britanija). Dir. –

tojos Regina Baltrūnienė, Lina Matiukaitė]. – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2015 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 231, [1] p. : portr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-8072-46-4
Svetimautoja : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. –
Vilnius : Vaga, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 230, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 9785-415-02369-1 (įr.)
Šachta : romanas / Hugh Howey ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. – Vilnius : Alma littera,

D. Katkus

2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 542, [2] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-01-2180-1 (įr.)

TIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI“. Rež. – Vytautas

M.K. Čiurlionio namai

Ten, vaikystės šaly… : eilėraščiai / Antanas Šleikus. – Utena : Utenos Indra, 2015 (Utena :

ir Velta Anužiai

19 d. 18 val. – koncertas-susitikimas su pia-

Utenos Indra). – 118, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-455-284-7

20 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SA-

nistu R. Vingru (D. Britanija)

Vidudienių atogrąžos : eilėraščiai / Antanas Šleikus. – Utena : Utenos Indra, 2015 (Utena :

Va k a r a i

Utenos Indra). – 79, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-455-285-4

19 d. 18 val. – F. Dostojevskio „PAŽEMIN-

VAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris
21 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.
Rež. – V. Mazūras
21 d. 18 val. – K. Sajos „DEVYNBĖDŽIAI“.
Rež. – M. Meilūnas
23 d. 18 val. Pasvalio kultūros centre –
J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“.
Rež. – A. Kėleris
25 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO
SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas

Vilnius
22 d. 17.30 – V.M. Knabikaitės romano
„Homo festivus“ pristatymas ir parodos
„Žvaigždynų moterys“ atidarymas. Vakare
dalyvauja knygos ir parodos autorė
M. Knabikaitė, literatūrologai G. Bartkus,
A. Bagdonas
24 d. 17.30 – A. Šlepiko autorinis kūrybos

JAS“. Dir. – J. Janulevičius

Lietuvos nacionalinė filharmonija

vakaras su nauja knyga „Lietaus dievas ir

24, 25 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS

20 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

kiti“. Pokalbyje dalyvauja rašytojai M. Bu-

MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-

joje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras.

rokas, R. Stankevičius

maną). Dir. – J. Janulevičius

Solistai A. Deljavanas (fortepijonas),
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2-asis leid.. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 185, 227, [4] p.. – Apverčiamasis leid.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-2090-3 : [9 Eur 18 ct]

Rašytojų klubas

G. Dručkutė, R. Tamošaitis, psichologas

Koncertai

Vienos krūties istorija ; Moteris katė ir jaunas mėnulis : [dienoraščiai] / Erika Umbrasaitė. –

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS
Romų pasakos / [sudarytojos Vida Beinortienė, Daiva Tumasonytė]. – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2016 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 259, [1] p. : iliustr.. – Virš. antr.: Romanē
paramysia. – Gretut. tekstas liet., romų k.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8072-50-1
Svečiuose pas mešką : [tikros istorijos pagal tremtinių prisiminimus] / Vytautas Račickas ;
[iliustravo Radvilė Valužytė]. – Vilnius : V. Račickas, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 127, [1]
p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-408-821-6 (įr.)

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

11 psl.

Vasario 19–25
Savaitės filmai

Kino repertuaras

23 d. – 21 val.; 24 d. – 18.40; 25 d. – 16.50

Forum Cinemas Vingis

19, 22 d. – „Oskarui“ nominuoti trumpame-

Forum Cinemas

tražiai vaidybiniai filmai – 21 val.; 20 d. – 16.30;

19–25 d. – Klausyk širdies (JAV) – 11.10,

21 d. – 14 val.; 23 d. – 17 val., 25 d. – 21.10

16.40, 18.40, 21.40

19–25 d. – Klausyk širdies (JAV) – 11.10,
13.40, 16.10, 18.40, 21.10
Šlovė Cezariui! (D. Britanija, JAV) – 11,
13.30, 16, 18.30, 21 val.
Sukrėtimas (D. Britanija, Australija, JAV) –
12.30, 15.20, 18.20, 21.20
Sensacija (JAV, Kanada) – 12, 15, 18, 20.50
21 d. – Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas (dok. f., JAV, Lietuva) – 15 val.
24 d. – Zūlanderis 2 (JAV) – 18 val.

„Sensacija“
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)
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 (JAV, 2015). (Vilnius)

19–25 d. – Deadpool (JAV) – 11.20, 14, 16.30,
19, 21.30

****** – 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.

13.40, 18.10, 20.50

24 d. – 17 val.

19, 20 d. – Šlovė Cezariui! (D. Britanija, JAV) – 15.40,

20 d. – Kuosvarnis (Olandija) – 13 val.

19.10, 21, 23.20; 21–25 d. – 15.40, 19.10, 21 val.

21 d. – Yp! (Olandija) – 12.20

19 d. – Sensacija (JAV, Kanada) – 14, 22.40;

22 d. – Seansas senjorams. Mari istorija

20 d. – 22.40; 22–24 d. – 14 val.

(Prancūzija) – 15 val.

24 d. – Zūlanderis 2 (JAV) – 18.55

20 d. – Danų kino klubas. Superklasika (Da-

19, 22–24 d. – Alvinas ir burundukai: di-

nija) – 18.30

džioji kelionė (JAV) – 11.40, 12.10, 13.30,

21 d. – Kino klasikos vakaras. Žmogus, kuris

14.25, 16.30; 20, 21, 25 d. – 10.30, 11.40,
12.10, 13.30, 14.25, 16.30; 19–25 d. – Robin-

Pasaka

zono Kruzo sala (JAV) – 11, 12, 14.10; Robin-

Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė

19 d. – Mano mama (Italija, Prancūzija) – 16 val.

(JAV) – 11, 13.20, 15.40 (lietuvių k.); 11.30

19 d. – Laukimas (Italija, Prancūzija) – 18 val.;

(originalo k.)

20 d. – 15.45; 21 d. – 14.45; 24 d. – 17.15

19, 20, 22, 23, 25 d. – Danų mergina (D. Brita-

19 d. – Šlovė Cezariui! (D. Britanija, JAV) – 20 val.;

nija, JAV, Belgija, Danija, Vokietija) – 13.20, 18,

20 d. – 17.45; 21 d. – 20.45; 22 d. – 19.30;

20.40; 21 d. – 18, 20.40; 24 d. – 13.20, 20.40

23 d. – 21.15; 24, 25 d. – 21 val.

19, 22–25 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 16,

19 d. – „Oscar shorts LIVE“ ir „Oscar shorts

18.15; 20 d. – 11.10, 16, 18.15; 21 d. – 11.10, 18.15

animation“ – 22 val.

19–24 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 14.45,

19 d. – Mari istorija (Prancūzija) – 17.30;

18.10, 20.30; 25 d. – 14.45, 20.30

20 d. – 13.45; 21 d. – 12.30; 25 d. – 16.30

19, 22–25 d. – Normas, lokys iš šiaurės (JAV) –

19 d. – Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė

14.20, 16.25; 20, 21 d. – 12.15, 14.20, 16.25

(Prancūzija) – 19.30

19–25 d. – Robinzono Kruzo sala (JAV) – 11.20,

19 d. – Sensacija (JAV, Kanada) – 21.45;

15.40; Robinzono Kruzo sala (3D, JAV) – 13.30,

20 d. – 21.15; 22 d. – 21.30; 23 d. – 20.30;

zono Kruzo sala (3D, JAV) – 15.50
19 d. – Deadpool (JAV) – 10.50, 13.20, 16.20,
18, 18.50, 21.20, 23.40; 20 d. – 13.20, 16.20,
18, 18.50, 21.20, 23.40; 21, 25 d. – 13.20,
16.20, 18, 18.50, 21.20; 22–24 d. – 10.50,
13.20, 16.20, 18, 18.50, 21.20
19, 22–24 d. – Normas, lokys iš šiaurės (JAV) –
10.15; 20, 21, 25 d. – 10.15, 12.40, 14.45
19–23, 25 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) –
14, 16.50, 19 val.; 24 d. – 14, 16.50
19–25 d. – Gidas vienišiams (JAV) – 18.20, 21.10
19, 22–24 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež.
K. Gudavičius) – 11.50, 16.10, 20.30; 20, 21,
25 d. – 16.10, 20.30
20, 21, 25 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 10.50

17.45

24 d. – 20.45

Meilė (3D, Prancūzija, Belgija) – 21.40

19 d. – Bambeklis (Suomija) – 17.15; 20 d. –

19–24 d. – Džoja (JAV) – 18.30

19.30; 21, 25 d. – 17 val.

19–25 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) –

19 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

20 val.

(Prancūzija) – 19.15; 20 d. – 14.15, 19.45;

Romuva

20, 21 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 12.20

21 d. – 18.45; 22 d. – 19 val.; 23 d. – 17.15;

19 d. – „Oskarui“ nominuoti trumpametra-

19–25 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 20.45
19, 20 d. – Kelnėse dar ne senelis (JAV) – 23.50
19, 20 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 23.30

19–25 d. – Penkiasdešimt juodų atspalvių

24 d. – 20.30

žiai animaciniai filmai – 18 val.; 23 d. – 19.45

(JAV) – 21.20

19 d. – Naujausias testamentas (Belgija, Pran-

19 d. – „Oskarui“ nominuoti trumpametra-

Forum Cinemas Akropolis
21.50

Vieno rimčiausių kandidatų į šių metų „Oskarą“ režisieriaus Tomo McCarthy filmo tema – didžiulis, kruopštus žurnalistų darbas, kai iš nedidelių informacijos atkarpų pagaliau sudėlioję visumą, filmo herojai „The
Boston Globe“ žurnalistai nustebo ir patys. Filmas rodo, kaip žurnalistai
perkasa tonas dokumentų, susitinka su dešimtimis žmonių, su kunigų
pedofilų aukomis, tikrina faktus, o paskui viską pertikrina dar kartą. Nors
Bostone daug kas žinojo apie šokiruojančius kunigų nusikaltimus, niekas
nesiėmė ką nors daryti. Pasak žurnalistų Sashos Pfeiffer, Michaelo Rezendeso, Walterio Robinsono ir Matto Carrollo, filmo scenaristai nedaug
pridėjo nuo savęs, kad filmas taptų dramatiškas. Žurnalistus suvaidino
Markas Ruffalo, Rachel McAdams, Johnas Slattery, Michaelas Keatonas
(JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas)

Sukrėtimas (D. Britanija, Australija, JAV) –

žiai animaciniai filmai – 14.40; 22 d. – 17 val.;

nukrito į žemę (D. Britanija) – 18.30

19–25 d. – Klausyk širdies (JAV) – 11, 16, 19.20,

Sensacija ****

20 d. – „Oskarui“ nominuoti trumpametra-

Gidas vienišiams (JAV) – 13.45, 16.15, 18.45,

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)
Italų debiutanto Piero Messinos filmo herojės – dvi moterys: ką tik sūnų
palaidojusi Ana (Juliette Binoche) ir sūnaus mergina Žana (Lou de Laâge),
atvykusi į Siciliją paviešėti per Velykas. Žana nežino, kad Džiuzepės nebėra,
ir jo visą filmą laukia. Kodėl Anai taip sunku pripažinti sūnaus mirtį, kodėl
ji žaidžia su Žana keistą žaidimą, režisieriui, matyt, nelabai svarbu. Jis taip
atvirai grožisi savo lėtais, statiškais kadrais ar sugebėjimu fiksuoti aktorių
gestus ir žvilgsnius, kad niekam kitam ir nelieka laiko. Tiesa, pabaigoje dar
yra spekuliatyviai metaforiškas Velykų rytas, kuriam režisierius ruošia žiūrovus beveik nuo pirmųjų kadrų (Italija, Prancūzija, 2015). (Vilnius, Kaunas)

KAUNAS

21.15

Hju Glaso legenda ****

Laukimas **

20 d. – 20.30; 21 d. – 16 val.; 22 d. – 18.40;

Vilnius

Sukrėtimas (D. Britanija, Australija, JAV) –
12, 15, 17.50, 20.50
Šlovė Cezariui! (D. Britanija, JAV) – 13.30,
16.25, 18.30, 21 val.
24 d. – Zūlanderis 2 (JAV) – 18.50
19–25 d. – Deadpool (JAV) – 13, 15.30, 16.40,
18.10, 19.10, 21.40
Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė
(JAV) – 10.20, 12.30, 14.50, 17.05
19, 22–24 d. – Normas, lokys iš šiaurės (JAV) –
12.40, 14.45, 16.50; 20, 21, 25 d. – 10.30, 12.40,
14.45, 16.50
19–25 d. – Robinzono Kruzo sala (3D, JAV) –
11.10, 13.20, 15.40; Robinzono Kruzo sala
(JAV) – 10.10, 12.20, 14.30
Hju Glaso legenda (JAV) – 13.10, 20.40
Gidas vienišiams (JAV) – 18, 20.30
19–23, 25 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) –
10.50, 18.50; 24 d. – 10.50
19–25 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gudavičius) – 19 val.; Kelnėse dar ne senelis
(JAV) – 21.20; Gerasis dinozauras (JAV) – 10.40
19, 22, 25 d. – Danų mergina (D. Britanija,
JAV, Belgija, Danija, Vokietija) – 21.10
20, 23 d. – Penkiasdešimt juodų atspalvių
(JAV) –21.10
21, 24 d. – Laisvas kaip paukštis (Rusija) – 21.10
Skalvija
19 d. – Laukimas (Italija, Prancūzija) – 16.40;
21 d. – 21.15; 23 d. – 19 val.; 24 d. – 21 val.;
25 d. – 19.10
19 d. – Sensacija (JAV, Kanada) – 18.40;

cūzija, Liuksemburgas) – 21.15; 20 d. – 21.30;

žiai vaidybiniai filmai – 20 val.

21 d. – 19 val.; 22 d. – 21.45; 23 d. – 21 val.

20 d. – trumpametražių filmų projektas

20 d. – Robinzono Kruzo sala (JAV) – 12 val.;
21 d. – 13 val.

„Užmesk akį III“ – 12 val.
20 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.

20 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV, Bel-

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 14.30

gija, Danija, Vokietija) – 21.45; 22 d. – 17.15

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

20 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji ke-

16 val.; 20, 25 d. – Mari istorija (Prancūzija) –

lionė (JAV) – 13 val.

18 val.; 21 d. – 15.45; 20 d. – Laukimas (Italija,

20 d. – „Oscar shorts animation“ – 14.45;

Prancūzija) – 20 val.; 24 d.– 20 val.; 21 d.– Dvira-

21 d. – 19.15; 22 d. – 20 val.; 24 d. – 19.15

čiais per Kirgiziją (dok. f., rež. A. Gurevi-

20 d. – „Oscar shorts LIVE“ – 16.30; 21 d. –

čius) – 14 val.; 23 d. – 18 val.; 21 val. – Banga

21 val.; 23 d. – 19.15; 25 d. – 20.45

(Norvegija) – 17.30; 24 d. – Jausmai (rež.

20 d. – Sen Loranas. Stilius – tai aš (Pran-

A. Grikevičius, A. Dausa) – 18 val.

cūzija) – 18.30

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

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

KLAIPĖDA

12.30; 21 d. – 13.30
20 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 16.15
20 d. – Dviračiais per Kirgiziją (dok. f., rež.
A. Gurevičius) – 17.45; 21 d. – 15.15; 22, 23 d. –
17 val.; 25 d. – 15 val.
21 d. – Normas, lokys iš Šiaurės (JAV) – 14.30
21 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveicarija, D. Britanija) – 16.15
21 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 16.45
21 d. – „Kinozauro savaitgalis“ – 12 val.
21, 25 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancūzija) – 21.15; 22 d. – 21 val.

Forum Cinemas
19–25 d. – Klausyk širdies (JAV) – 16.50,
19.20, 21.50; Sukrėtimas (D. Britanija, Australija, JAV) – 18, 20.45; Šlovė Cezariui!
(D. Britanija, JAV) – 18.30, 21 val.
24 d. – Zūlanderis 2 (JAV) – 18.50
19, 22–24 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji
kelionė (JAV) – 10.10, 12.20, 14.35, 15.40; 20,
21, 25 d. – 10.10, 11.10, 12.20, 14.35, 15.40
19–25 d. – Robinzono Kruzo sala (JAV) –
10.30, 12.40, 14.50, 17 val.; Robinzono Kruzo
sala (3D, JAV) – 11.20, 13.30; Deadpool

22 d. – Džoja (JAV) – 17.30
23 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 17.30
23 d. – Kino žvilgnis: Buster Keaton. Vizualinė komedija – 19 val.

(JAV) – 13.30, 16, 19.10, 21.40; Normas, lokys iš šiaurės (JAV) – 10.20, 12.15, 14.20; Gidas vienišiams (JAV) – 16.30, 19, 21.30; 19–23,

24 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) –

25 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 14.20,

17.30

18.50; 24 d. – 14.20; 19–25 d. – Tarp mūsų,

25 d. – Kino žvilgsnis: John Cassavetes. Ki-

berniukų (rež. K. Gudavičius) – 16.40, 21.10

nas yra tiesa. Kinas yra gyvenimas – 19 val.

Gerasis dinozauras (JAV) – 12 val.
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