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Agniaus Jankevičiaus „Ledas“ Lietuvos rusų dramos teatre
Milda Brukštutė

Šį sezoną jau antrą kartą Lietuvos
teatro scenoje pastatytas rusų autoriaus Vladimiro Sorokino romanas „Ledas“. Gana sunku suprasti,
kokia tokios jo sėkmės paslaptis.
Rusijoje jis buvo išleistas 2002, o
Lietuvoje – „Kitų knygų“ ir vertėjos Irenos Potašenko dėka – 2007
metais, tad tai jau kažkoks gilesnis
nei kad mados ar naujienų vaikymosi klausimas. Vis dėlto Pauliaus
Ignatavičiaus „Ledas“, rudenį pastatytas Klaipėdos jaunimo teatre, ir
Agniaus Jankevičiaus to paties pavadinimo premjera Lietuvos rusų
dramos teatre tarpusavyje nė kiek
nesikerta. Ignatavičius visą dėmesį
sutelkė į pirmąją romano dalį ir

ypač į purvinąją (kekšės, smurtinis stebuklingąjį ledo kūjį (daužanti juo
seksas, narkotikai, keiksmažodžiai pagrobtiesiems žydraakiams blondiir t.t.) jos pusę. Savo ruožtu Janke- nams – tik tokie gali pabusti – į krūvičius daugiausia sceninio laiko tinkaulį). Yra daugybė įvairiausių
paaukojo antrajai, o kūrinio kon- linijų, detalių, paaiškinimų, kaip ir
cepciją paskyrė trečiajai „Ledo“ da- kodėl jie tai daro, iš jų visa istorija ir
liai ir kaip reikiant pasistengė, kad susideda. Painūs širdies klausimai
spektaklio estetika būtų tinkama čia įgauna labai konkrečią, komišžiūrovui, klausa ir rega jautriai re- kai primityvią, lengvai apčiuopiamą
aguojančiam į visokias šlykštybes. išraišką. Tai, kas paslaptinga ir neO norint pajusti patį romaną ir šių matoma, šiame romane Sorokino
dviejų spektaklių neužtenka, mat iš įžeminta ir turi materialų pavidalą,
viso čia keturios (nors ir nepropor- gyvena savo atskirą gyvenimą, daucingų ilgių) dalys ir visos jos vie- ginasi ir virsta siužetu.
nodai svarbios, negana to, tai tėra
Jankevičius, priešingai nei Ignatatik viena, pirmoji romanų trilogijos vičius, nesistengia paversti viso šio
„Ledas“, „Bro kelias“, „23000“ dalis. detalaus pasakojimo veiksmu ar per„Ledas“ yra širdžių kalba bendrau- teikti jo dialogais, taip išvengdamas
janti brolija, ieškanti savų, atbudu- neintriguojančios, smulkmeniškos,
siųjų, kurių visame pasaulyje yra
23000, ir jiems prikelti pasitelkianti N u k e lta į 4 p s l .
1 psl.

Muzika

Visas Juzeliūnas
Algirdas Jonas Ambrazas. Julius Juzeliūnas:
gyvenimo ir veiklos panorama. Kūrybos įžvalgos. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro
akademija, 2015.

Juozas Antanavičius

Atidavęs solidžią tyrimų duoklę
Juozui Gruodžiui, lietuviškos teorinės muzikologijos Metras profesorius Algirdas Ambrazas kibo į jo
paskutinio mokinio – Juliaus Juzeliūno (1916–2001) kūrybą. Pirmąsias juzeliūniškas publikacijas paskelbęs 1962 m., Ambrazas iki šių
dienų liko ištikimas šio kompozitoriaus „ginklanešys“ ir bičiulis. Aptariamąją fundamentalią monografiją,
pasinaudodami profesoriaus Vytauto Landsbergio atrasta antraštės forma, – „Visas Čiurlionis“ – galėtume pavadinti „Visas Juzeliūnas“.
Kaip ir Čiurlionio svarbiausio tyrinėtojo ir jo meninių idėjų skleidėjo
Landsbergio atveju, Ambrazas jau
virš pusės šimtmečio yra pagrindinis Juzeliūno kūrybos tyrinėtojas
ir ekspertas, biografas, publikavęs
apie pusšimtį jo kūrybą gvildenančių rašinių, inicijavęs natų ir plokštelių leidybą, kompozitoriaus jubiliejų paminėjimus, tarp jų ir šių
metų Juzeliūno 100-mečio jubiliejų.
Tad šioji monografija, prie kurios
apmatų darbuotis pradėta dar 1990
metais, yra tarsi pabaigtuvių vainikas, iškeltas virš pusšimtį metų
ręsto tyrimų rūmo, įamžinančio
Juzeliūno asmenį ir kūrybą.
Knygą, įrėmintą pratarme ir priedais, sudaro dvi dalys: stambesnė
pirma dalis – „Gyvenimo ir veiklos
panorama“, antra – „Kūrybos įžvalgos“. Pirmoji, biografinė dalis pereina per visą Juzeliūno gyvenimo
kelią – nuo varganos vaikystės Šiaurės Lietuvos kaime, darnioje bežemių valstiečių šeimoje, iki garbaus
Maestro gyvenimo saulėlydžio. Aštuoni dalies skyriai vaizdingai, nelyginant biografinis romanas, veda
skaitytoją chronologiniais gyvenimo laiptais, per daugelį buities ir
būties detalių atskleisdami besiformuojantį asmens charakterį, įgimtą
ir išugdytą darbštumą; 13-os metų,
tik pradžios mokyklą baigęs, Julius
jau privalėjo pats sau duoną pelnyti:
vasarą dirbo lauko darbus, su broliu ėjo į Latviją griovių kasti, statė
tiltą per Beržtalio upelį ir įgijo pirmąjį amatą batsiuvio Dambrausko
dirbtuvėlėje. Iš dainuoti mėgusios
mamos paveldėjęs muzikalumą,
būdamas pastabus, labai smalsus,
atkaklaus būdo, jis intuityviai ir sąmoningai veržėsi į muzikos mokslą.
Juzeliūnas vėlai atėjo į muzikos
kelią – į muzikos mokyklą, praėjęs karo tarnybą Zoknių oro uoste,
įstojo būdamas 23 metų. Tačiau iš
knygos puslapių sužinome, kad iki
tol jis savarankiškai mokėsi griežti
2 psl.

smuiku, tėvo nupirktu už tris litus,
vėliau gitara, klarnetu, susiremontavo išklerusį fortepijoną ir valandų valandas nuo jo nesitraukė.
Pakliuvus į rankas Teodoro Brazio
„Muzikos teorijos“ vadovėliui, pramoko natų rašto, grojo kaimo kapeloje, giedojo muzikologo Adeodato
Tauragio tėvo Juozo Pėželio vadovaujamame Žeimelio bažnyčios
chore, net vis dažniau pavaduodavo
bažnyčios vargonininką. Juozo Karoso vadovaujamoje Šiaulių muzikos mokykloje Julius pasirinko
vargonų specialybę, bet, greta to,
garsaus pedagogo Igno Prielgausko
klasėje mokėsi fortepijono, o mokyklos orkestre trūkstant altininkų
pramoko net altu griežti, vedė chorą
ir vargoninkavo Jėzuitų bažnyčioje,
dėstė muziką aukštesniojoje prekybos mokykloje, suaugusiųjų gimnazijoje. Bet visada jam labiausiai
rūpėjo, „kaip yra surėdyti muzikos
kūriniai“? Todėl uoliai mokėsi harmonijos, polifonijos, egzaminams
parašė sudėtingą dvitemę fugą, sukomponuodavo ir originalių kūrinių, nuolat įterpdamas aštresnį disonansą, ... ir vis dažniau galvodavo
apie kompozicijos studijas Kauno
konservatorijoje.
Pasiremdamas Ambrazo knyga,
sąmoningai detaliau aptariau Juzeliūno jaunystės epizodus, dargi
pridursiu ir asmenybes, kurios supo
bręstantį muziką (tarp mokytojų –
Juozas Karosas, Stasys Vainiūnas,
Ignas Prielgauskas, Algirdas Julius
Greimas, Julius Gaidelis, tarp bendramokslių – Eugenijus Paulauskas,
Saulius Sondeckis, Algimantas Kalinauskas, Jurgis Fledžinskas, Kornelija Kalinauskaitė...), idant gautume atsakymą į daugeliui svarbų
klausimą, kurgi glūdi Juzeliūno
muzikos interesų lauko įvairiapusiškumo, visuomeniškumo, aukštų
moralinių nuostatų šaknys. Antra
vertus, tai pavyzdys, kokį autentišką,
dokumentais ir gyvais liudijimais
pagrįstą, išsamiai informatyvų tolesnį tekstą per visą didžiulę knygą
dovanoja mums Ambrazas. Įsidėmėtinas knygos I dalies privalumas – bemaž kiekviename puslapyje pateikiamos gyvos pokalbių
su Juzeliūnu ištraukos ar kitų liudytojų citatos.
Kauno konservatorijoje Juzeliūnui pasisekė: peržiūrėjęs keletą jo
kūrinėlių, visų studentų geidžiamas
pedagogas, pripažintas kompozitorius Juozas Gruodis priėmė jį į
savo klasę. Bendro darbo sėkmę
garantavo ne tik aukštas mokytojo
profesionalumas ir tokie pat aukšti
reiklumo kriterijai, bet ir tapačios
mokytojo ir mokinio ideologinės,
estetinės nuostatos – muzikos tautinis savitumas, individualumas ir
muzikos šiuolaikiškumo, novatoriškos kalbos siekis. „Broliuk, jeigu
nori suvokti ir atspėti lietuvišką
harmoniją, įsiklausyk dainuojant

liaudį, pajusk nuotaikos visumą ir
išreikšk savo kūrinyje taip, kaip pajusi savo sieloje“, – Čiurlionio pavyzdžiu mokė Julių Gruodis (53 p.).
Panašūs priesakai lydėjo Juzeliūną
visą gyvenimą, kūryboje ir pedagoginiame darbe. Tokiomis gairėmis
remiantis baigiant konservatoriją
parašyti ir labai gerai įvertinti pirmieji stambūs kūriniai – Sonata fortepijonui ir Pirmoji simfonija.
Kompozitoriaus diplomas kišenėje, profesiniai sparnai išskleisti.
Tačiau... Trenkė ideologinis perkūnas – 1948 m. sovietinio VKP(b)
CK nutarimas, kuris davė pradžią „raganų medžioklei“ formalizmo mene beieškant. Jo bruožų

„aptikta“ net Karoso, Dvariono ir,
žinoma, Gruodžio muzikoje. Ambrazas cituoja Juzeliūną: „Po nutarimo Gruodis tuoj pat peržiūrėjo
mano rašomą simfoniją ir, kur tik
rasdavo drąsesnį sąskambį, tuojau
pat taisė, sakydamas: „Žinai, broliuk, braukiam, braukiam, čia gali
užkliūti“... Priverstas parašyti atgailaujantį straipsnį, Gruodis palūžo,
neatlaikė širdis...
Mokytojo perspėjimas buvo pranašiškas: tas atslinkęs „juodas debesis“ kuriam laikui užgesino novatoriškas Juzeliūno intencijas. 1949 m.
pradėta Antroji simfonija, kiek vėliau „Herojinė poema“ ir „numerių“
baletas „Ant marių kranto“ (premjera 1953 m.) pasuko jo kūrybą akademizmo kryptimi: muzikos kalba
supaprastėjo (suprastėjo?), atsirado
griežtas tonalumas, tercinė harmonija, pavaldi diatonikos logikai; „disonansiniai sąskambiai pasirodo
epizodiškai, dramaturginiais sumetimais, siekiant perteikti kokius
nors negatyvius reiškinius. Tačiau
ir palyginti kukliomis harmonijos
priemonėmis kompozitorius pasiekdavo ryškaus spalvingumo“ (435 p.).
Toks estetinis ir stilistinis kompozitoriaus „atsitraukimas“ buvo istoriškai determinuotas turint omenyje dar ir tai, kad minėtieji kūriniai
sukurti studijuojant tuometinio Leningrado konservatorijos aspirantūroje (1949–1952). Tačiau jauno
kompozitoriaus talentas, subrendęs
meistriškumas, spalvinga lietuvių
folkloro medžiaga persunktas muzikinis audinys įtvirtino šiuos kūrinius tarp to meto iškiliausių lietuvių

muzikos pavyzdžių. Jie buvo plačiai atliekami Lietuvoje ir Sovietų
Sąjungos scenose. Įspūdinga, kad
baletas „Ant marių kranto“ 1953–
1964 m. vien Vilniaus operos teatre
sulaukė net 250 spektaklių! Tačiau
Ambrazas sako: „Toks baleto populiarumas buvo ir gana pavojingas.
Juzeliūnas, maksimaliai supaprastinęs savo muzikinę kalbą, priartėjo
prie ribos, kurią peržengus grėsė
kūrybos stagnacija ir subanalėjimas.
Kompozitorius tai pajuto ir pasuko
kūrybinių ieškojimų keliu.“ (454 p.)
Juzeliūno gyvenimas, veikla ir
toliau monografijoje aptariami su
kronikininko kruopštumu, lengvu
sakiniu, vaizdinga, šilta kalba, kurioje justi nuoširdus prielankumas
aptariamam objektui. Chronologiška seka komentuojami ir kūriniai, tai esminė kūrybinės biografijos dalis: aptariamos jų atsiradimo
aplinkybės, kūrybos proceso peripetijos, kūrinių atlikimo istorija ir
kitos bendrosios kūrinių charakteristikos. Antai detektyvo ar net
pamfleto stiliumi tragikomišką
operos „Sukilėliai“ duobėto kelio į
sceną istoriją monografijos autorius
vaizdžiai aprašo net 15-oje knygos
puslapių, pateikiama ir panaši istorija su antrąja jo opera „Žaidimas“.
Čia vertingų faktų ras ir atskirų atlikėjų istorikai. Taip pat pateikiamos
nuorodos į kritikos, kolegų, klausytojų refleksiją kūrinių adresu.
Vėlesnių, „revoliucingų“ Juzeliūno kūrybos etapų apžvalga ir
detali kūrinių analizė, palydėta
daugeliu faksimilinių ir notografinių pavyzdžių, pateikiama antroje
monografijos dalyje „Kūrybos
įžvalgos“. Čia, vėlgi chronologine
seka, analizuojami visi stambesnieji
kūriniai, jų pavyzdžiu sprendžiant
konkrečias kompozicinės sistemos
teorines problemas: „harmonijos
lietuviškumo paieškos“, „individualios
tonacinės-harmoninės sistemos genezė ir plėtra“, „polifonijos proveržis“, „ritmikos ir koloristikos naujovės“. Knygos autoriui gal vertėjo
ne tik retkarčiais švelniai pabarti
Juzeliūną („kūrinio darybos racionalizmas kiek užgožia jo emocinį
paveikumą“ (294 p.), ar „įsivyravęs
racionalus, konstruktyvus muzikinis mąstymas atsiliepė kai kurių kūrinių emociniam poveikiui“ (572 p.),
bet kritiškiau įvertinti kompozitoriaus konstruktyvių išradinėjimų
azartą ir iškelti principinį klausimą:
ar pedantiškai sunerta atrinktų ląstelių dėlionė koreliuoja su klausos
recepcija ir emociniu-dramatiniu
vyksmu; ar toji sistema išskleidžia
kompozitoriui sparnus, ar atvirkščiai – pakerpa juos?
Atskiras skyrius „Sutartinių tradicija“ yra skirtas šio unikalaus
folklorinio žanro būviui Juzeliūno
kūryboje. Juk, greta Vainiūno, Juzeliūnas yra vienas ryškiausių šio
žanro tyrėjų ir puoselėtojų: išties

nerasime jo kūrinio, kuriame sutartinių tradicija nebūtų įdiegta citatų ar, kas svarbiau, konstruktyvių
transformacijų melikoje, ritmikoje
ar harmonijoje pavidalu.
Aptariant kapitalinę Ambrazo
monografiją, būtina stabtelti prie
tų Juzeliūno gyvenimo ir veiklos
aspektų, kurie jį ryškiai išskyrė iš
daugelio kitų, ramiai, pavyzdingai muziką rašančių kompozitorių
profesionalų. O tos temos – Juzeliūnas kaip mokslininkas ar kaip
visuomenės ir politinis veikėjas.
Knygoje nuosekliai, puslapis po
puslapio charakterizuodamas Juzeliūno darbštumą, smalsumą, aistrą
sužinoti, „kaip surėdytas muzikos
kūrinys“, autorius parengė skaitytoją pripažinimui, kad mokslinė
veikla neišvengiamai turėjo tapti
Juzeliūno profesinio gyvenimo atšaka. Pirmas stambus mokslinis
opusas buvo Leningrado konservatorijos aspirantūroje parengta
ir apginta kandidatinė disertacija,
kaip privalomas priedas prie aspiranto programos kūrybinės dalies –
Antrosios simfonijos. Toliau kompozitoriaus mąstytojo plunksna
miklinama moksliniuose ir publicistiniuose straipsniuose, jo viešose
paskaitose, kalbose, pokalbiuose ir,
žinoma, profesoriaus ilgamečiame
pedagoginiame darbe su studentais. Bet daug kam netikėtas posūkis buvo Leningrado konservatorijos profesoriaus Anatolijaus
Dmitrijevo Juzeliūnui pasiūlyta
mintis parengti mokslų daktaro
(habilituoto daktaro) disertaciją.
Ambrazas išsamiai ir vaizdžiai, su
aiškiu pozityvu Juzeliūno atžvilgiu,
aprašo šią dar vieną „detektyvinę“
istoriją. Lietuvos konservatorijai
(visų pirma jos kompozicijos, muzikos teorijos ir istorijos katedrų vedėjams) oficialus Leningrado konservatorijos vadovybės raštas (1971
m.) apie priimtą gynimui Juzeliūno
disertaciją „Akordo sandaros klausimu“ teigiamo įspūdžio nepadarė.
Konservatorijos katedrų vedėjai
Leningradan išsiuntė neigiamą atsiliepimą. Bet Juzeliūnas nebūtų
Juzeliūnas, jis, pasak Ambrazo,
„ginklų nesudėjo“. Išsireikalavo,
kad disertaciją svarstytų Lietuvos
kompozitorių sąjunga. Šįkart po
ilgų diskusijų, nepaisant daugelio
kritinių pastabų, atsiliepimas buvo
teigiamas. 1972 m. gruodžio mėn.
disertacija sėkmingai buvo apginta,
ir Juzeliūnas tapo trečiuoju Lietuvoje muzikologijos daktaru. Juzeliūno disertacijoje ne tiek dėmesio
skiriama jau esamų dalykų analizei,
kiek naujų dėsnių, naujų kompozicijos galimybių kūrimui. Darbas
prie šios disertacijos, gvildenančios
revoliucingai naujas, nacionalinio
folkloro pagrindu grįstas akordo
sandaros galimybes, pakreipė visą
N u k e lta į 3 p s l .
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Nuo tamtamo iki orkestro
Prasidėjo renginiai, skirti kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno šimtmečiui
Monika Sokaitė

Lietuvos Respublikos Seimas
2016-uosius paskelbė kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno metais, tad
profesoriaus gimimo dienos išvakarėse, vasario 19-ąją, pirmaisiais
šiai progai skirtais renginiais prasidėjo šventė, suburianti muzikų
bendruomenę, kompozitorius (tarp
jų ir gausų būrį maestro mokinių),
atlikėjus, muzikologus, Juzeliūno
šeimos narius. Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos Muzikos inovacijų studijų centre esanti unikali
Erdvinio garso sfera buvo inauguruota Juliaus Juzeliūno vardu, taip
pat įvyko Agnės Matulevičiūtės „Juzeliūno erdvinės garso skulptūros
24 garso šaltiniams ir obojui solo“
pasaulinė premjera. Iškart po to
pristatyta Nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureato Algirdo
Ambrazo ką tik išleista monografija „Julius Juzeliūnas: gyvenimo ir
veiklos panorama. Kūrybos įžvalgos“, o renginių pliūpsnį vainikavo
Šv. Kristoforo kamerinio orkestro
(vadovas Donatas Katkus) koncertas, kuriame skambėjo trys Juzeliūno opusai: Koncertas klarnetui
ir styginiams, Kantata balsui ir styginiams „Gėlių kalbėjimas“ pagal
Jono Meko eiles bei Poema-koncertas styginių orkestrui. Vakarą vedė
muzikologė Jūratė Katinaitė, o sveikinimo žodžius, kuriuos tarė LMTA
rektorius Zbignevas Ibelhauptas ir
profesorius Vytautas Landsbergis,
savotiškai apibendrino lakoniškas
Kompozicijos katedros vedėjo
Vaclovo Augustino pasisakymas
ir jo konceptualus, sakyčiau, netgi
performatyvus akcentas – parodytas ir salėje suskambęs žymusis Juzeliūno akordas.
Pradžioje verta atkreipti dėmesį
į Muzikos inovacijų studijų centro
organizuotą inauguraciją ir garso
skulptūros pristatymą. Norėčiau
pabrėžti, kad šis centras yra inovatyvaus muzikų ugdymo lyderis, čia

gimsta netikėčiausi eksperimentai, jungianti erdvė, teikianti didžiules
įgyvendinamos drąsiausios idėjos, galimybes ir atverianti langą į mukurios pasireiškė ir šįkart, Juzeliū- zikinių, garsinių reiškinių tyrimų
nui skirtame renginyje. Neneigsiu, bei komponavimo ateitį. Išklaumane nustebino originalus kvieti- sius sveikinimo žodžius, rektorius
mas į inauguraciją, kuriame radau Zbignevas Ibelhauptas atidengė
nuorodą į Muzikos inovacijų stu- auksu žėrinčią Juliaus Juzeliūno erdvidijų centro internetinį puslapį. Jį nio garso sferos lentą, o R. Kabeatsidariusi ir perskaičiusi užrašą lis šį veiksmą palydėjo tamtamo
„Girdime Juliaus Juzeliūno akordą dūžiu. Tuomet jauna kompozitorė
Afrikos kontekstuose“ sutrikau: Agnė Matulevičiūtė pakvietė pasitikrai, įžymusis profesoriaus akor- klausyti jos sukurtos „Juliaus Juzedas skambėjo originalių Afrikos liūno 24 kūrinių erdvinės skulptūvaizdų ir muzikinių pavyzdžių ros ir obojaus solo“. Kūrinys tikrai
fone (užuomina į populiariuosius išsiskiria savo koncepcija, maloniai
Juzeliūno „Afrikietiškus eskizus“?). nustebino komfortabiliai parinktas Atliekama „Erdvinė skulptūra“
J . J u r k ū n o n u ot r .
Renginio dieną, atėjus į Muzikos garso lygis, o žinant tai, kad vienu
inovacijų studijų centrą, prie įė- metu girdėjome dvidešimt keturis Roberto Beinario, yra itin paveikus kartos dainininkai, – atvira įvaijimo į Sferą stovėjo ne kas kitas, o fragmentus iš skirtingų kūrinių, muzikinis opusas.
riems žanrams ir stiliams, atlikusi
didžiulis tamtamas...
įspūdis buvo nepaprastas. Suderinti
Pasiteiravus, kaip atsirinko Ju- jau ne vieną sudėtingą šiuolaikinę
Inauguraciją pradėjo Lietuvos ir pateikti daugybę įvairių sudėčių, zeliūno kūrinius, A. Matulevičiūtė partitūrą, demonstruojanti puikų
kompozitorių sąjungos pirmi- žanrų bei charakterių muzikinių patvirtino, kad tai buvo ganėtinai konteksto išmanymą ir muzikinės
ninkė Zita Bružaitė, žodį tarė Mu- fragmentų taip, kad jie netaptų stichiškas procesas, jam įtaką darė kalbos pajautimą. Gal „Gėlių kalbėzikos inovacijų studijų centro ve- triukšmo mišraine, yra tikras iššū- negausūs fonotekoje rasti įrašai. jimas“ – ir ne ta kompozicija, kuri
dėjas, Juzeliūno mokinys Ričardas kis, su kuriuo, manyčiau, A. Matu- Jaunoji kompozitorė taip pat dėkojo atliepia visas puikiai skambančias
Kabelis, prorektorė Judita Žukienė, levičiūtė puikiai susitvarkė. Viena R. Kabeliui už galimybę prisiliesti dainininkės gaidas, ir netgi buvo
taip pat Juzeliūno sūnus, kvantinės abejonė vis dėlto kilo: ar buvo rei- prie Juzeliūno kūrybos ir perteikti atlikėjai nepatogių, per žemų vietų,
fizikos mokslų daktaras Gediminas kalingas obojus, į „skulptūrą“ įnešęs savo asmenines refleksijas. Techniš- tačiau tai tikrai nesugadino bendro
Juzeliūnas. Anot J. Žukienės, profe- koncertinio prieskonio ir tarsi truk- kai įgyvendinti garsinę skulptūrą, o vaizdo. Finalinis kūrinys – Poemasoriui Juzeliūnui dar dirbant šiose dęs susitelkti į patį erdvinį garsą bei klausytojams ją patirti aukščiausia koncertas styginių orkestrui (beje,
patalpose iš čia sklido teorinė min- nutolinęs garso skulptūrą nuo jos kokybe padėjo centro „personalas“: sukurtas 1961 m. ką tik Sauliaus
tis, o ir pats kompozitorius buvo ir pačios žanro? Kita vertus, tikrai ga- Julius Aglinskas, Jurgis Jarašius ir Sondeckio įkurtam Lietuvos kamemuzikologinės minties puoselėto- lima pripažinti, jog Juzeliūno „Li- Marius Čivilis.
riniam orkestrui), kaip ir pridera
jas. Taip dabar yra ir su Erdvinio tanijos“ (kūrinys tapo projekto paVertinti Juzeliūno kūrinius, pa- šventinio koncerto pabaigai, pažagarso sfera – tai teoriją ir mokslą grindu), puikiai atliktos obojininko rašytus prieš 30 ar net 50 metų, dino ir pakylėjo. Sužavėjo Vilniaus
yra sudėtinga, o tokie skambėjo savivaldybės Šv. Kristoforo kamefinaliniame minėjimo koncerte rinis orkestras ir dirigentas DonaDidžiojoje salėje. Tiesa, koncerto tas Katkus, kūrinį atlikę lyg vienu
programa pasirodė kiek per ilga, įkvėpimu, energingai. Jų grojimas
nors Šv. Kristoforo orkestro gro- įtikino, kad tai veržli, jaunystę ir
jimas įtikino šimtaprocentine ko- gaivų oro gūsį spinduliuojanti komkybe. Koncerto klarnetui ir sty- pozicija, o orkestro garso kultūra ir
giniams solistas Andrius Žiūra darnus skambėjimas kompozicijai
nustebino itin jautriu registrų pa- sugrąžino naują gyvenimą.
jautimu, plastiškais dinaminiais
Norėčiau padėkoti visiems, kurių
perėjimais, įsijautimu ir raiškia dėka turėjome galimybę pažvelgti
grojimo kalba. Ypač norėčiau pasi- į Juliaus Juzeliūno kūrybą tarsi iš
džiaugti kantatos „Gėlių kalbėjimas“ skirtingų pusių, pasidžiaugti, kad
soliste – mūsų akademijos absol- šiame skubančiame moderniame
vente, jauna dainininke iš Latvijos pasaulyje mes dar galime sustoti,
Monta Martinsone. Ji yra puikios prisiminti ir pagarbiai paminėti
šiuolaikinės vokalistės pavyzdys, kompozitoriaus šimtmetį.
M . A l e k s o s n u ot r .
Andrius Žiūra, Donatas Katkus, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
kuriuo turėtų sekti visi jaunosios

Juzeliūno užsiangažavimui visuo- veiklą ir jos refleksiją Ambrazo kny- atitinkančią autobiografiją? Dargi apie Lietuvos muzikologijos ištameninėje ir politinėje veikloje, kurį goje derėtų aptarti didesnės apim- ir išskleisti Juzeliūno išgyventos kas (Liauksminas, Dileckis, Holgalime palyginti su kompozitoriaus ties tekste.
sovietinės ideologijos psichologiją, landas, Brazys), pristatė mums
tolesnę Juzeliūno kūrybą. O tyri- kolegos ir bičiulio muzikologo VyPerskaityti fundamentalią Nacio- nuolatinę politinio-ideologinio užsienio autorių muzikologines
mus tęsiant gimė akordų „akusti- tauto Landsbergio darbais lietuvy- nalinės kultūros ir meno premijos klimato kaitą, visos mūsų kultū- koncepcijas (Zarlino, Riemannas,
nio intensyvumo“ sąvoka ir nauji bei ir Lietuvos valstybei. Nuolati- laureato Algirdo Ambrazo mo- ros potvynius ir atoslūgius? Viskas Schenkeris, Cholopovas), daug rašė
sąskambių traukos principai bei nės Juzeliūno iniciatyvos, invazijos nografiją „Julius Juzeliūnas“ man pagrįsta autentiškais dokumentais: apie šiuolaikinę lietuvių muziką ir
melodinių darinių, formuojamų į daugelį Lietuvos kultūros, visuo- buvo didžiulis iššūkis ir nuotykis. įvykiai, jų stenogramos ir datos, da- jos autorius, yra simfonijos žanro
iš folkloriškai grįstų struktūrinių meninio gyvenimo, mokslo, etno- Sekdamas autoriaus adoruojamo lyvaujantys asmenys, liudijimai. Ir specialistas, muzikos tautiškumo
ląstelių, teorinės-praktinės koncep- logijos ir muzikos sklaidos, muzi- kompozitoriaus gyvenimo pėd- visa ši faktologinė dokumentika pa- prielaidų, muzikos kūrinių analicijos. Kas be ko, idėjų ir impulsų kinio švietimo, menininkų buities sakais jaučiausi taip, tarsi detaliai skleista sklandžia, gražia, vaizdžia zės ir formų nepralenktas žinovas
šiems Juzeliūno tautiškai orientuo- reikalų, jo autoritetingas darbas Są- nagrinėčiau man pažįstamos šalies rašytojo kalba, sakinys mezga kitą ir, žinoma, tritomės Muzikos encitiems moksliniams-meniniams at- jūdžio pirmeivių gretose, Lietuvos atlasą, žavėdamasis patyrusio gido sakinį. Ši monografija, apoteozė Ju- klopedijos vyriausiasis redaktorius,
radimams teikė jo ilgametės ne tik kompozitorių sąjungoje, Represijų pastebėjimais ir rekomendacijomis. zeliūnui – tikra grožinė, istorinė- poros šimtų straipsnių joje autorius
lietuviškojo folklorinio meloso, bet Lietuvoje tyrimų centre... – kaip Tekstas, kuriame nėra bereikšmių meninė enciklopedija!
bei „Lietuvos muzikos istorijos“ II
ir Afrikos bei Azijos tautų muzikos visa tai tilpo aktyvaus muzikos kū- sakinių, kupinas spalvingų linijų,
Autoritetingiausio ir produkty- knygos rengėjas ir autorius. Jei makultūrų studijos.
rėjo ir pedagogo, nuolatinio inova- daug reiškiančių, įžvalgių kons- viausio mūsų muzikologo teoretiko nęs paklaustumėte, ko palinkėčiau
Išsamesnis knygos aptarimas cijų spiritus movens kasdieniniame tatacijų ir ženklų, daugybės nuo- (bet juk jis ir istorikas!) Ambrazo mūsų kompozitoriams, pasakyčiau:
reikalautų skirti daugiau dėmesio gyvenime? Šią reikšmingą piliečio traukų. Vis pamanydavau, ar kas iš „galva pramušta“ ne tik Gruodžiu įsigykite savąjį apologetą, tokį, kaip
plačiai ir entuziastingai Ambrazo patrioto, „idėjų generatoriaus“, me- mūsų sugebėtų surašyti tokio de- ir Juzeliūnu. Jis gilinosi į lietuvių eruditas ir geranoris propaguotojas
nušviestam, fenomenaliam muziko ninio jaunimo adoruojamo lyderio talumo, istorijos vingių kontekstus muzikinį folklorą, skleidė žinias Algirdas Ambrazas!
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Teatras

Mandagus gundymas
At k e lta i š 1 p s l .

buitinės estetikos. Trečiuoju asmeniu apie save kalbantis, pats save
stebintis ir pristatantis veikėjas-pasakotojas-aktorius jau seniai yra šio
režisieriaus kūrybos arkliukas, tad
prozos tekstas, taip ir likęs proza,
Rusų dramos teatro aktorių (Valentinas Krulikovskis, Valentin Novopolskij, Juliana Volodko, Viačeslavas Mickevičius, Jevgenija Gladij,
Viačeslav Lukjanov, Jelena Orlova)
lūpose skamba ganėtinai organiškai,
įtaigiai ir, kaip režisieriaus ir buvo
sumanyta, reprezentatyviai.
Tačiau klausytis istorijos, nors ir
iš gero pasakotojų lūpų, po kurio
laiko darosi ganėtinai sunku. Pirmiausia, labai svyruoja pasakojimo
ritmas, iš žavios, įtraukiančios greitakalbės be jokio perspėjimo pereinama į lėtapėdišką, kankinančiai
ištęstą sceną ir panašiai. Daugybė
smulkmenų sulaukia pernelyg daug
režisieriaus, kuris šiuo atveju yra
ir scenaristas (gal tai ir yra problema?), dėmesio, bet taip ir neišryškėja visuma, esmė. Lyg ir norėta
Sorokino romano veikėją Varvarą
Samsikovą paversti pagrindine
kūrinio heroje, veiksminės linijos
ašimi, svarbiausios idėjos (vėliau
dar grįšime prie to, kas ji) simboliu. Jos vardas šviečia galinės sienos
projekcijoje ir yra nuolat pabrėžtinai kartojamas istorijos pasakotojų.
Ji ir pati apie save pasakoja ir nuolat
šmėžuoja prieš akis: iš pradžių dar
visai vaikiška, naiviai jausminga ir
gyvybinga (Jelena Orlova), tarytum iš Vilniaus mažojo teatro atklydusi Severiutė (Agnė Šataitė),
vėliau griežta, kostiumuota, savimi

pasitikinti moteris (Jevgenija Gla- bandoma įsiūlyti preke; matyt, todij). Ir vis dėlto, juk ji, dar pačioje dėl šie vaizdai naudojami ne kaip
jaunystėje atsidūrusi nušvitusiųjų spektaklio „Ledas“ dalis, o tik kaip
„Ledo“ bendrijoje, kaip asmenybė, žavus jo įpakavimas, bevertis, bet
kaip moteris, kaip aukštai iškilusi būtinas popierėlis. Tam ir reikakaimietukė ar dar kas nors bent lingas klausimų sukėlęs šviečiantis
kiek individualesnio, lieka mums užrašas „Varvara Samsikova“ – kad
nepasiekiama. Turbūt tik vienas pagrindinė herojė, kurios taip ir nevelnias težino, ką pajaustume pri- pažinome, taptų preke.
gludę prie jos ir pakalbėję su ta geSpektaklis ir buvo įrėmintas šį
nialiąja, visus 23 žodžius mokančia režisieriaus siekį apsukti, užburti
širdimi.
žiūrovą išreiškiančiomis scenomis.
Scenografija (Laura Luišaitytė) Iš pradžių pasirodė pats Agnius (lair videoprojekcijos (Jonas Tertelis) biau žmogus ar koks guru nei reveiksmui ar minčiai rutuliotis ma- žisierius) ir papasakojo asmeninę,
žai tepadeda. Naudingiausios čia jo gyvenimą palietusią istoriją, po
stilizuotos, ilgos bokso kriaušės, kurios jo apmąstymai prasidedanD. M at v e j e vo n u ot r .
sukabintos ratu pačiame scenos čio spektaklio temomis ir prasidėjo.
centre. Jos atstoja nuolat daužo- Prieš pasitraukdamas jis patarė, pa- užsiplėšus ją nuosekliai papasakoti žiūrovų džiaugsmui, trunka gana
mus krūtinkaulius, t. y. didelę masę linkėjo mums jaustis ypatingiems iki galo, žiūrovams tenka mąstyti ilgai. Jų išklausę tarytum apsiva„Ledo“ bendrijos pagrobtų žmonių, dėl to, kad šį vakarą esame čia, jo visai kitoje dimensijoje. Tampa ne- lome, eilinį kartą, bet galbūt kai
dažniausiai tuščių, todėl nepabun- premjeroje. O pabaigoje, po visos besvarbu, kokia ta Varvara ir kuo ji kuriems dar netikėtoje erdvėje, dedančių ir galiausiai numirštančių. ilgai trukusios istorijos, prasideda galėtų būti naudinga mums, ypa- maskuojame Rusijos, o ir viso paO visa kita tėra tik dekoratyvumo, atvira stebuklingojo ledo reklama tingiesiems žiūrovams (publika saulio politiką. Suprantame, kad ir
grožio, besimainančio su kiču, ir su publiką juokinančiais mokykli- apskritai, kaip tokiam sumanymui, Varvara Samsikova kaip mes (o gal
nuotaikingų šviesų šėlsmas – ne nio lygio pokštais (nes ji to verta?), nedovanotinai ignoruojama), o tik Putinas?) buvo apgauta, kad įtikėitin funkcionalios detalės. Net kai reklaminėmis akcijomis ir panašiai. ką ir kokiomis aplinkybėmis jinai jusi savo išskirtinumu ji tebuvo itin
videoprojekcijos būna naudojamos
Sumanymas visą spektaklį pa- veikia. Tad siužetas, pernelyg gerai patogus įrankis žmonijai pavergti.
ne gražiems vaizdams rodyti, o ak- skirti šiai pirkimo-pardavimo neišvystytas, užtęstas, dargi užstojaJankevičiaus „Ledas“ kelia netorių veidams priartinti, jos neturi koncepcijai ganėtinai įdomus, tik mas prekybai skirtos estetikos, ku- mažai klausimų. Rodos, jame liejokio aiškaus pateisinimo, kaip, gaila, kad pernelyg atsargiai ir ne riai talkina ir kartkartėmis veikėjų čiamos temos pakankamai aiškios,
pavyzdžiui, Vido Bareikio spekta- iki galo įgyvendintas. Jeigu jau no- uždainuojamos rusiškos dainos, bet jas iš Sorokino romano bankliuose, ir telieka tik tuščia, nors rima sugundyti žiūrovą, jam įsi- atima daugiausiai laiko, dėmesio doma pasemti kiaurasamčiu. Tai
visai ir praktiška neiššifruojamo teikti, jį apgauti, tuomet nevertėtų ir jėgų.
daroma ilgai, besimėgaujant pačiu
stiliaus dalis. Vizualiosios spekta- jo versti nuobodžiaut, užkrauti toGaliausiai Jankevičius imasi ir šio veiksmo grožiu, dar neapsiklio pusės nefunkcionalumas nėra kia gausybe literatūrinio, šiek tiek dar vienos linijos, bando pritempti sprendus dėl tikslo. Režisierius prilengvabūdiška klaida, veikiausiai pasenusio teksto. O dabar estetika šią literatūrinę, socialinę pasaką siėmė dvigubą vaidmenį: tiek tiesos
toks ir buvo režisieriaus sumany- ir žodžiai keliauja kiekvienas sau. prie šiandienos realijų. To kulmina- skleidėjo, tiek apgaviko, ir abi šios
mas. Agnius Jankevičius, kaip pats Lyg ir justi, kad tai žaidimas, pavyz- cija – parodyta Rusijos prezidento pusės nepaliaujamai stabdė viena
minėjo, kūrė spektaklį-prezentaciją. džiui, atsirandantį kraują ant Var- Vladimiro Putino tūkstantmečio kitą, o didžiulės spektaklio užmaJis siekė savąjį „Ledą“ ir pačią Var- varos Samsikovos veido užpaišant kalba. Šis groteskiškas naujame- čios, jame analizuojami klausimai
varą Samsikovą paversti žiūrovams teptuku. Tačiau įsikibus istorijos, tinis sveikinimas ir ateities planai, taip ir liko paviršiuje.

Anonsai

Prasidėjo „Oidipo mito“
repeticijos
Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre prasidėjo antrosios 76-ojo
sezono Didžiosios salės premjeros
repeticijos. Spektaklį „Oidipo mitas“, atskleidžiantį Tėbų karaliaus
Labdako šeimos prakeikimą, kuria
režisierius Gintaras Varnas. Spektaklyje pagrindinius veikėjus vaidins Valentin Novopolskij, LNDT
trupės nariai Arūnas Sakalauskas,
Vytautas Anužis, Nelė Savičenko ir
pradedantys aktoriai. „Oidipo mito“
premjera LNDT Didžiojoje salėje
įvyks balandžio 29, 30 dienomis.
Labdakidų šeimos – Tėbų karaliaus Labdako palikuonių – prakeikimas yra vienas svarbiausių
antikinių Graikijos mitų, taip pat
laikomas ir dalimi viso teatro ištakų. Trys didieji graikų tragikai
Sofoklis, Euripidas ir Aischilas parašė kūrinių apie šiuos mitinius asmenis. „Oidipas Karalius“, „Septynetas prieš Tėbus“, „Foinikietės“ ir
„Antigonė“, vokiečių dramaturgo
Johno von Düffelio sujungti kartu,
4 psl.

„Oidipo mito“ skaitymas

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

sukuria Oidipo karaliaus (akt. VaRežisierius Gintaras Varnas sako:
lentin Novopolskij), jo besivar- „Dievinu klasiką, ypač antiką, Shažančių sūnų Eteoklio ir Polineiko, kespeare’ą, Calderóną, ir nelabai
dukterų Antigonės ir Ismenės šei- vertinu šiandienes blevyzgas. Pjemos sagą. Šioje valdovų šeimos sėje „Oidipo mitas“ sujungtos visos
sagoje vaizduojamos jų nesėkmės, trys Oidipo mito dalys, nors ir raydos, žlugimas, čia smurtas gimdo šytos skirtingų autorių. Atsisakyta
smurtą, galia kelia pavydą, o baimė chorų, kai kurios ilgesnės vietos
maitina baimę. Netgi Kreontas patrumpintos, ir štai – visa kelių
(Arūnas Sakalauskas), gudrus po- kartų tragedijų grandinė. Juk šianlitikas-patarėjas, visą laiką buvęs dien niekas (išskyrus filologus ir te„antru-trečiu“, o galiausiai sėdęs į atro meną studijuojančius žmones)
sostą, padaro tragišką klaidą ir su- viso mito nežino. O vertėtų. Senieji
laukia atpildo – netenka artimiau- graikų tragikai genialūs tuo, kad teatre
sių žmonių ir sunaikina miestą, kurį nenusipigino iki kasdienių buititurėjo apsaugoti.
nių dalykų. Teatre jie siekė atverti

ESMES – žmogaus ir pasaulio, tiksliau, jo vietos pasaulyje. Manau, kad
tai jiems patiems buvo mįslė, todėl
ir dabar daugelis tragedijų „tamsios“, neaiškios, įvairiopai interpretuojamos ir aiškinamos. Tai minties
teatras, kuris kėlė klausimus žiūrovams, vertė juos ne tik atjausti, bet
ir mąstyti. Gal todėl kai kas to meto
graikų teatrą vadina „aukštąja graikų
visuomenės mokykla“. Juk Oidipo
mitas kelia daugiau klausimų nei
duoda atsakymų. Kas yra žmogaus
lemtis? Ar žmogus turi laisvą valią?
Kodėl vaikai turi atsakyti už tėvų
klaidas ir nuodėmes? Kas yra prakeiksmas? Kas – pranašystė? Ar gali
savo poelgiais nutraukti blogą giminės karmą? Žmogus – didis ar
menkas? O dievai?“
Spektaklį „Oidipo mitas“ drauge
su Gintaru Varnu kuria pripažinti
menininkai, kaip ir režisierius, apdovanoti „Auksiniais scenos kryžiais“, tai – scenografas Gintaras
Makarevičius, kostiumų dailininkė
Aleksandra Jacovskytė ir kompozitorė Onutė Narbutaitė. Spektaklyje
vaidmenis kuria Valentin Novopolskij, Arūnas Sakalauskas, Vytautas Anužis, Nelė Savičenko, Povilas
Budrys, Saulius Balandis, Rimantas

Bagdzevičius. Jaunosios kartos atstovus įkūnys pradedantys aktoriai
Arnas Ašmonas, Marius Čižauskas, Jovita Jankelaitytė, Dovilė Kundrotaitė,
Paulius Markevičius, Paulius Zemleckas ir Šarūnas Zenkevičius, laimėję
2015 m. gruodį LNDT organizuotą
atranką šiems vaidmenims atlikti.
Režisierius Gintaras Varnas tikina,
kad po visų tragedijų žiūrovai spektaklyje atras viltį ir išsigelbėjimą:
„Oidipo mite“ ryškėja dar viena labai graži tema – jaunosios kartos
tema. Turiu omenyje du jaunuolius –
Menoikėją (Kreonto sūnų, paauglį)
ir Antigonę (Oidipo dukrą), kurie,
būdami visai jauni, yra neįtikėtinai
drąsios asmenybės, išimtys tamsios
lemties ir dar tamsesnių aistrų tampomos žmonijos fone. Vienas aukojasi už savo miestą, kita aukoja save
vardan aukštesnio – dievų įstatymo.
Šie jaunuoliai intuityviai jaučia, kas
yra didesnis gėris, ir jam aukoja savo
gyvenimą. Skamba gal naiviai, bet
taip, tai – heroizmas. Mitas suteikia
viltį – miestą, šalį, žmoniją gali išgelbėti jaunos asmenybės. Ne minia, ne įstatymai, ne politikai, bet
individualistai-autsaideriai.“
LNDT inf.
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Kinas

Kur plaukia laivas

2016-ųjų Berlinalės laureatai
Živilė Pipinytė

„Auksinis lokys“ Gianfranco Rosi
dokumentiniam filmui „Fuocoammare“, manau, niekam nebuvo
staigmena. Parodytas festivalio
pradžioje, filmas iškart tapo kritikų favoritu, nors kalbėta, kad Meryl Streep uždraudė žiuri nariams
skaityti kritikų vertinimus. Mačiusiems Venecijos „Auksiniais liūtais“
apdovanotą Rosi filmą „Šventasis
greitkelis“, „Fuocoammare“ gali
pasirodyti kaip šio tęsinys: panaši
labirintiško klaidžiojimo po erdvę
struktūra, išraiškingi personažai,
nuosekliai formuluojama ir iš lėto
auginama filmo ištarmė. Tik šįkart veiksmas nukelia ne į Romos
aplinkkelį, o į Lampedūzos salą,
kurią pirmą pasiekia pabėgėliai
iš Šiaurės Afrikos. Režisierius dėmesį sutelkia į vietinius gyventojus. Berniukas Samuelis pasirodo
jau pirmuosiuose kadruose, kai

išmintis ir civilizacija, jo pokalbiai
su režisieriumi intymūs ir atviri.
Rosi kuria filme daug subtilių
kino portretų – Samuelio tėvo, vietinio radijo laidų vedėjo, kuris pildo
savo tetos pageidavimus ir dažnai
leidžia dainą „Fuoco a mare“ (lietuviškai tai skambėtų „Ugnis jūroje“),
senųjų salos gyventojų. Jų ramaus
ir statiško gyvenimo kontrastas –
jūroje filmuotos pabėgėlių gelbėjimo operacijos, be žodžių atskleidžiančios visą jų patiriamą siaubą.
Viena „Fuocoammare“ scena, kai
daktaras aiškina berniukui apie jo
regėjimo sutrikimą – „tingią akį“,
tiksliai nusako ir Rosi dokumentinio kino suvokimą. Ko gero, „tingi
akis“ – baisiausia, kas gali ištikti ir
dokumentinį kiną.
Berlyno kino festivalis visada pabrėžia savo politinį angažuotumą,
tad tokių filmų konkurse buvo ir
daugiau. Tik kad jų meninis lygis,
deja, ne visada atitiko kūrėjų intencijas. Irano režisierius Rafis Pittsas

„Komuna“

kartu su draugu darosi laidynes. Iš
jų berniukai šaudys į milžiniškus
kaktusus ir paukščius. Samuelis išmintimi dalijasi ir su režisieriumi,
sakydamas, kad viską (taip pat ir
laidynę) reikia daryti su aistra. Tai
smalsus ir vikrus vaikas, todėl jis
yra puikus režisieriaus palydovas.
Berniukas tampa Lampedūzos gyventojų žvejų požiūrio į pasaulį, jų
temperamento atspindžiu. Viena iškalbingiausių filmo scenų – Samuelis vakarieniaudamas taip meistriškai siurbia makaronus, kad negali
atitraukti akių. Tik vieną kartą
filme Samuelis sustings kaip įbestas,
kai jo žvilgsnis susikirs su tokiu pat
sustingusiu paukščiuko žvilgsniu.
Tokių išraiškingų kadrų, kurie
įstringa, matyt, visam likusiam
gyvenimui, filme yra ir daugiau.
Tiesiog sukrėtė kadras, kai ką tik
iš mirties išgelbėtas pabėgėlis žiūri į
kino kamerą, o jo veide kaip ekrane
atsispindi sudėtingi jausmai, bet galiausiai žvilgsnyje atsiranda nedrąsi
viltis. Kad padėti tokiems žmonėms – visų pareiga, neabejoja kitas filmo personažas – Lampedūzos
gydytojas. Filme jis pasakoja apie savo
patirtį, kuri kartais būna ir siaubinga,
kai reikia tirti jūroje nuskendusių žmonių lavonus. Samuelis filme
yra gamta, gydytojas – gyvenimo

viešbučio svečių. Jų čia susirinko
daug, nes Sarajevas rengiasi minėti
Pirmojo pasaulinio karo metines.
Viešbutis Tanovičiaus filme – lyg
šiuolaikinės Bosnijos ir Hercegovinos pjūvis. Jo viršuje vyksta televizijos įrašas – intelektualai ir istorikai karštai diskutuoja apie Gavrilą
Principą: ar jis buvo teroristas, ar
idealistas – nacionalinio išsivadavimo judėjimo dalyvis, ar Principo nušautas Austrijos-Vengrijos
erchercogas Ferdinandas buvo okupantas? Į diskusiją įsijungs ir tolimas Principo palikuonis, teigiantis, kad ES – dar viena okupacijos
forma, nes žmonės apipainiojami
kreditais ir kitokiais pasižadėjimais.
Viešbučiui šios metinės – viltis išbristi iš skolų, bet darbuotojai to nesupranta ir nori per iškilmes rengti
streiką, nes tik taip dėmesį į juos
atkreips žiniasklaida. Todėl direktorius padarys viską, kad streikas
neįvyktų. Viešbučio požemiuose
klesti kitoks gyvenimas – nelegalus kazino, prostitutės ir nusikaltėliai taip pat tikisi naudos iš Europos. Filmas lyg ir kimšte prikimštas
mikroįvykių, bet Tanovičiui svarbu
kuo aiškiau suformuluoti pagrindinę filmo mintį, kuri, deja, aktuali
ir mums. Režisierius įsitikinęs, kad
jo šalis pernelyg gyvena praeitimi,
kad joje per daug istorijos, kad reikia pagaliau užversti tą puslapį ir
pradėti gyventi ateitimi.
Trečias pagal svarbą festivalio apdovanojimas – „Sidabrinis lokys“,
Alfredo Bauerio prizas filmui, atveriančiam naujas kino perspektyvas – taip pat buvo nuspėjamas.
Jis atiteko Lavo Diazo filmui „Lopšinė liūdnai paslapčiai“ („Hele Sa
Hiwagabg Hapis“). Tai iki šiol ilgiausias Berlinalės konkurso filmas – jis truko aštuonias valandas. Peržiūra su kūrėjų pristatymu
ir valandos pertrauka užtruko iki
pat vakaro. Nors esu didelė šio režisieriaus gerbėja, naujasis filmas
neįtikino tokios trukmės būtinybe.
„Lopšinė liūdnai paslapčiai“ – tai
epiškas, į 1896–1898 m.nukeliantis
filmas apie Filipinų revoliuciją.
Tiksliau, apie tragišką pagrindinių
jos šauklių – intelektualų, poetų,
filosofų likimą. Diazas paraleliai
pasakoja dvi istorijas. Vienos herojė – nužudyto revoliucionieriaus

savo filmą „Esu Nero“ („Soy Nero“)
skyrė Afganistane kovojusiems
meksikiečiams, kurie grįžę buvo
deportuoti iš JAV atgal į Meksiką.
Tačiau filmo herojus toks neišraiškingas, o dramaturgija – neadekvati,
kad intencijos lieka intencijomis.
Portugalo Ivo M. Ferreiros „Laiškai iš karo“ („Cartas da guerra“),
kuriame prisimenamas karas Angoloje, taip pat paliko nykų įspūdį,
nes visą filmą rodomi tarsi atsitiktiniai, lėti portugalų būrio Afrikos
glūdumoje gyvenimo vaizdai, o už
jų skamba karo gydytojo laiškai
žmonai. Literatūrinis laiškų lygis
labiau primena „meilės romanus“,
tad vaizdo ir garso derinys sunkiai
pakeliamas.
Aktualus, angažuotas filmas vis
dėlto reikalauja aiškios koncepcijos, kuri ne visada prisideda prie
filmo meniškumo. Toks, man regis,
yra „Sidabriniu lokiu“ – Didžiuoju
žiuri prizu – apdovanotas Daniso
Tanovičiaus filmas „Mirtis Sarajeve“
(„Smrt u Sarajevu“), kurio pagrindas – prancūzų filosofo ir rašytojo
Bernard’o Henri Lévy monodrama
„Hotel Europe“. Režisierius jos personažą – savimi patenkintą, daugiažodžiaujantį Europos intelektualą, tapusį savo demagogijos įkaitu,
pavertė vienu iš didelio Sarajevo „Fuocoammare“
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„Lopšinė liūdnai paslapčiai“

žmona – miškuose ieško jo kūno,
kitos veikėjas – nusivylęs poetas –
taip pat miškais gabena sužeistą
verslininką pas savo dėdę, kad jį
paslėptų nuo teismo. Abi kelionės
kupinos įvairių, kartais keistų susitikimų, bet siužetas – minimalus,
nes Diazui svarbiausias yra praradimo, netekties, neišsipildymo patyrimas. Nespalvota juosta tik paryškina kiekvienos filmo scenos,
nufilmuotos realaus laiko principu,
išgyvenimą. Diazas meistriškai išnaudoja vešlią veikėjus supančią
gamtą, paversdamas ją paveikiu ir
itin poetišku pasakojimo kontekstu,
bet kartu, man regis, pernelyg piktnaudžiauja literatūriškais dialogais
ir šekspyriškų dvasių motyvais. Iš
Diazo, man regis, buvo laukiama filosofiško kino, apmąstančio šalies
istoriją. Ar tai įvyko, matyt, suprasiu tik pasigilinusi į Filipinų revoliuciją ir jos personažus, kurie filme
man pasirodė pernelyg schematiški.
Festivalio pradžioje visus sužavėjusi prancūzų režisierės Mios
Hansen-Løve „Ateitis“ („L’avenir“,
„Things to Come“), kurioje Isabelle
Huppert suvaidino išmintingą filosofijos mokytoją, staiga atsidūrusią
akistatoje su neišvengiama senatve
ir vienatve, pelnė „Sidabrinį lokį“
už geriausią režisūrą.
Aš šį prizą būčiau atidavusi
Thomaso Vinterbergo „Komunai“
(„Kollektivet“) – beveik čechoviškai dramai apie keistuolius, kurie
8-ajame dešimtmetyje apsigyvena
kartu didžiuliame name, architekto Eriko paveldėtame po tėvo
mirties. Palaipsniui „Komunos“
centre atsiduria sudėtingi Eriko ir
jo žmonos – televizijos laidų vedėjos Anos (Trine Dyrholm pelnytai
apdovanota „Sidabriniu lokiu“ geriausiai aktorei) – santykiai. Ana didvyriškai bando susitaikyti su tuo,
kad Erikas pamilo savo studentę,
bet tik grimzta gilyn į depresiją.

Vinterbergas tiksliai perteikia
džiugaus buvimo kartu, intelektualių diskusijų atmosferą, tačiau
filmas vis dėlto ne apie tai. Jis apie
tai, kad gyvenime viskas nepaliaujamai keičiasi, meilė gimsta, praeina,
skaudina, bet kartu ir priverčia būti
savimi. „Komunoje“ tai parodyta
neprikišamai, išsaugant detales, trapias būsenas, tikslius laiko ženklus.
Šiemet konkursiniai filmai pasižymėjo puikia vaidyba. Gaila, kad
liko nepažymėtas debiutuojančio
kine britų teatro režisieriaus Michaelo Grandage’o gana senamadiškame filme „Genijus“ („Genius“)
legendinį leidėją Maxą Perkinsą ir
rašytoją Thomasą Wolfe’ą suvaidinusių Colino Firtho ir Jude’o Law
duetas. Tačiau „Sidabrinis lokys“
už geriausią vyro vaidmenį Majdui
Mastoura, Mohamedo Ben Attios
filme „Hedis“ („Inhebbek Hedi“)
suvaidinusiam neryžtingą, nuo
motinos priklausomą vyrą, kuris
pamažu pradeda laisvėti sutikęs
savarankišką moterį, visiškai pelnytas. „Hedis“ – subtilus, realistiškas filmas, kurio veiksmas nukelia
į šiuolaikinį Tunisą.
„Sidabriniu lokiu“ už išskirtinį
meninį indėlį apdovanotas kinų
operatorius Mark Lee Ping-Bing
iš tikrųjų geras dvi valandas panardino į išskirtinius Geltonosios
upės peizažus. Atmintyje po Yang
Chao filmo „Verpetas“ („Chang Jiang Tu“) ir lieka tik jie, o ne poezijos citatų prismaigstytas manieringas pasakojimas.
„Sidabrinis lokys“ už geriausią scenarijų Tomaszui Wasilewskiui – filmo „Jungtinės meilės valstijos“ („Zjednoczone stany milosci“)
autoriui – gana keistas sprendimas.
Trys filmo herojės kiekviena savaip
išgyvena meilės poreikį, bet Wasilewskis tai pernelyg tiesmukai susiejo su 1989-aisiais, kai Lenkijoje
vyko didžiulės permainos. Man pasirodė, kad filme nėra nei permainų
dvasios, nei moterų likimų, tik daug
pretenzijų, nuogų kūnų ir šiuolaikiškos konjunktūros. Bet koks kino
festivalis dabar apsieina be jos?
Berlinalė šiemet ne kartą privertė
pajusti žodžių, intencijų ir vaizdų
dvilypumą. Raudonuoju kilimu
žengė brangakmeniais spindinčios
žvaigždės, prieš kiekvieną seansą
buvo prašoma aukoti pabėgėliams,
o švytintis „Berlinale Palast“, regis,
vis labiau priminė laivą iš Federico
Fellini filmo „...Ir laivas plaukia“.
Berlynas–Vilnius
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Dailė

Kai Narcizo atspindys atgyja

Algirdo ir Remigijaus Gataveckų paroda „Autoportretai-homonimai“ Kaune, „Post“ galerijoje

Algirdas ir Remigijus Gataveckai, parodos „Autoportretai-homonimai“ vaizdas. 2016 m.

A . P r a n a i t y t ė s n u ot r .

Labai žmogiška ir psichologiškai visai kitam žiūrinčiajam. Manau, tai
suprantama.
mylinčios, atjaučiančios, supranTačiau kad ir kaip keistai nuskam- tančios akys. Nes tokios reikalinPlačiai žinomi kaip breiko šokėjai bėtų, toks atvirumas – tikra retenybė gos kiekvienam žmogui.
ir socialinių akcijų, skirtų globos po sovietmečio išretėjusiame autoVisi dar gerai atsimena 2010 m.
namuose gyvenantiems vaikams, portrete, kur save rodyti buvo kaž- parodą „Situacija“, kur šalia kitų
rengėjai, o meno rate – kaip patys kaip tarsi nepadoru, nes viešuma autobiografinių elementų matėm
geriausi klasikinio piešinio meistrai buvo įžūliai suklastota, isteriškai pa- natūralaus dydžio realistiškai išbroliai Algirdas ir Remigijus Gata- radiška, normaliam žmogui šlykšti. pieštus brolius. Jie dabar ekspoveckai niekada nei nuo savęs, nei Nuo atviravimų stabdė ir natūralus nuojami Vidmanto Martikonio
nuo kitų neslėpė, kad nori būti ma- savisaugos instinktas. Laikai pasi- kolekcijos ekspozicijoje Vilniaus
tomi. Pamatyti kaip vertingi asme- keitė, bet psichika keičiasi lėčiau. „Pilies“ galerijoje, parodoje „Autonys. Neseniai spausdintame Algirdo Tik sovietmečio „šventės“ neragavę portretai I“. Kaune vaizdas gerokai
tekste („Piešinio galia“, 7 meno dienos, turbūt į save galės pažvelgti be po- skiriasi. Čia kaba dešimt beveik
2016-01-29) minima, kad ir piešti jūčio, kad esi stebimas nedraugiškos dvimetrinių ekspresyviai riebia ir
pradėjo, nes savaitinio darželio akies, o parodyti kažin kaip nekom- taupia linija išpieštų, drobėje neišauklėtojos į jų gebėjimus reagavo. plikuotai. Gataveckų kūriniai skirti sitenkančių portretų. Taip pat yra
Monika Krikštopaitytė

videodokumentacija, kaip kūriniai buvo atlikti: vienas brolis laiko
drobę, kitas tepa dažus. Abu juda.
Tarsi ir šokis. Piešinys atsiranda
iš sinergijos. Atsitiktinumas irgi
prisijungia.
Anotaciją rašiusi dailės kritikė ir
kuratorė Lolita Jablonskienė po truputį surašo visus čia tinkamus raktažodžius: ir automatizmą, kuriuo
žavėjosi siurrealistai, ir piešinio visu
kūnu praktiką (kurią „įvairiai vystė
Jacksonas Pollockas, Yves Kleinas,
Carolee Schneemann ir kt.“). Jos
nuomone, „šiuolaikinio meno diskurso požiūriu šie du šokiruojančiai eskiziški (auto)portretai yra
bene realistiškiausi (tikroviškiausi)
lig šiol sukurti Gataveckų kūriniai.“
Ir primena, kad „kitokio, nepaveikslinio, realizmo siekis – itin svarbi, esminė, šimtmetį skaičiuojanti šiuolaikinio meno tradicija“. Jablonskienė,
žinoma, teisi – formaliąja prasme,
net jei darbai ir atrodo įspūdingai,
čia nieko naujo. Vis dėlto autoportretų kontekste šie darbai išsiskiria.
Pirmiausia tuo, kad autoportretų
autoriai du, o vaizdas vienas. T.y.
broliai šiuo atveju save traktuoja
kaip vieną asmenį. Parodos koncepcija paremta homonimų (žodžių, kurie vienodai skamba, bet
turi skirtingas reikšmes) idėja. Iš
kitų man pažįstamų homogeniškų
dvynių žinau, kad noras išsiskirti,
kai esi nuolat painiojamas, yra dar

svarbesnis nei paprastai tarp brolių
ir seserų. O čia susiliejama į vieno
bendro autoportreto kūrimą, drobė
yra tarp jų ir veikiama abiejų. Narcizo mite jaunuolis, pažvelgęs į
vandenį, ten išvysta savo atspindį.
Gataveckai tampa vienas kito atspindžiu ir bendru darbu mėgina
kalbėti apie tai, ką abu patyrė, ką
gali suprasti tik jiedu. Tai šiek tiek
fantasmagoriška. Lyg norėtų sugrįžti į ten, kur jie buvo viena. Padvelkia neįmanomybe. Autoportretai man atrodo liūdni, skausmingi,
nes juose svarbiausias – glaudaus
lietimosi troškimas. Piešimo performanso medžiaga tai gerai iliustruoja. O ir rezultatas – lyg neregio
rankomis čiuopti veidai.
O gal tai mano išankstinis žinojimas, kad menininkams yra tekusi
nelengva vaikystė: bado jausmas
namuose, vėliau vaikų globos namai. Neičiau psichologinės interpretacijos kryptimi, jei jie patys
savo istorijos neimtų kūrybos pagrindu. Jie parodo, kaip vidinės bedugnės gali būti paverstos kuriančia jėga. Ir man tik lieka prisijungti
prie susižavėjusiųjų minios, kuriai
Gataveckų sėkmės istorija ir pozityvus tos sėkmės naudojimas geriems
tikslams yra pavyzdys. Jų spindinčios akys visada sudrausmina norint pagraudenti. O kaip meno kritikė tiesiog privalau pridurti – jie
abu labai geri menininkai.

Apgaulingas keraminis eskizas

Onos Grigaitės paroda „Eskizas politiniam trileriui „Mūsų miške nieko naujo“ VDA tekstilės galerijoje „Artifex“
Rita Mikučionytė

Kai kurie mano mėgstami menininkai rengia personalines parodas retai, tačiau kiekvienas jų naujų kūrinių pasirodymas tampa įvykiu,
kurio ilgai ir kantriai laukiu. Labai
dažnai tai nutinka stropiosioms
menininkėms, kurios didžiąją kūrybinių galių dalį išeikvoja namų
ir šeimos labui... Kas gi dabar suskaičiuos, kiek perspektyvių moterų kūrėjų pasitraukė iš viešo kūrybos lauko?
Tarp tokių retai pasirodančių, bet
visada man vilčių teikiančių ir laukiamų autorių – keramikė Ona Grigaitė, kuri dar 9-ojo dešimtmečio
pabaigoje praturtino lietuvių dailės
istoriją naujais postmodernistinio
mąstymo ir matymo išprovokuotais
kūriniais. Iki šiol žaviuosi jos tobulai sukomponuotais keraminiais natiurmortais, kurie drąsiai peržengė
šakų ir žanrų ribas, tapdami netikėtais ir žaismingais sodraus kolorito
lipdytų skulptūrinių objektų pasakojimais. Tad kokio siužeto vingiais
šįkart siūlo paklaidžioti Grigaitė?
6 psl.

neaiškios kilmės žydri kiaušiniai, raityti kokias tik norim istorijas.
sienos plokštumoje lyg ekrane iš- Keturias erdvės kamaraites apeikylantys „kalbančių galvų“ – varlės, name tarsi teatrališkus kambarius,
pusfigūrės voverės, lokio snukio – kur kiekviena stotelė turi aiškiai
horeljefai. Ir kaip jie visi susišneka? apibrėžto, o kartu ir įsivaizduojamo
Minimalistinės, išgrynintos scenovaizdžio elementų. Kiek šios
užuominos – tikrų berželių ka- realių ir hipertrofuotų detalių dėliomienai ir medžių šakos, nulipdyti nės atliepia Lietuvos realijas?
keraminiai daiktiniai pavidalai
Ironiškas asociacijų laukas skair detalės – padeda sukurti įtiki- tina pažaisti šią inscenizuotą istoriją
namą surežisuoto veiksmo atmos- ir pasekti sau žvėrių pasaką su moferą, kurią kiekvienas savaip įsi- ralu. Parodoje galima „pasimatuoti“
vaizduojame. Galimą asmeninės skirtingų socialinių vaidmenų poistorijos paveikslą nužymi atpažįs- zicijas, kai esi varlė ar voverė, o gal
tami Miško radiniai, lipdyti api- grybas ar spyglys. O kokie persobendrintų formų, ryškiaspalviai nažai esame tikrame gyvenime ir
A . B a lt ė n o n u ot r .
Onos Grigaitės parodos fragmentas. 2016 m.
žaidimo ženklai: žaisliniai mėtymo kaip keičiame savuosius vaidmenis?
žiedai ir eglutės, didžiulė morka ir
Instaliacija, manau, yra tokia paIntriga akivaizdi vien perskaičius
Parodoje, rodos, girdi neįvaiz- kiškio spiros, eglės šakos su kanko- veiki ir dėl to, kad Grigaitė lieka išparodos pavadinimą su nuoroda į dintų dalyvių Ežio ir Vilko dia- rėžiais ir mėšlagrybis, šviesulys ir tikima savo estetiniams principams.
politinį trilerį. Iš tikrųjų galime logą, kuriame apkalbamos visos burbulai. Kokią gyvenimišką situ- Specialiai pagaminti staleliai, subtikalbėti apie situacines universali- Miško bėdos – savi ir svetimi, vi- aciją mūsų valia geriausiai atsklei- lus lipdytų formų ir spalvų grynumas,
jas, kai keraminė instaliacija yra tik daus priešai ir išorės grėsmės, val- džia rodomi keraminiai objektai?
ypatinga lakoniškų kompozicijų švara,
pretekstas kritiškai pažvelgti į tai, džių ir asmeninė galia, veiksmų
Kamerinė galerijos erdvė natū- apgalvotas apšvietimas... Kiek kartų
kas vyksta mūsų pasaulyje. Ekspo- strategija ir solidarumas. Šio antro raliai sudėlioja prasmines žiūrovo dar į šį savą ar svetimą mišką sugrįšiu?
nuojamų simbolių (norit – Ezopo) plano nematomų veikėjų pokalbio minčių judėjimo kryptis, nes pakalba skatina žiūrovą patį rekons- fone pasirodo pagrindiniai visų vienės kompozicinės grupės ir mįs- Paroda veikia iki vasario 27 d.
truoti savąją „miško“ aplinką. Kas problemų sukėlėjai ir sprendėjai, lingi tekstiniai komentarai „perlau- Galerija „Artifex“ (Gaono g. 1, Vilnius)
čia pagrindiniai veikėjai ir apie ką kuriuos įkūnija du piktavaliai oro žia“ asmeninę patirtį ir kolektyvinę Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val.,
jie kalbasi?
teršėjai šeškai, grėsmę keliantys atmintį. Kiekvienas esame laisvas šeštadieniais 12–17 val.
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Dailė

Tos pačios kultūros tinkle

Nenaujos Šarūno Saukos tapybos poveikis naujo tapybos medialumo aplinkybėmis
Darius Jaruševičius

Neseniai VDA įvyko su paroda
„Jauna Kauno tapyba“ susieta konferencija, ir joje iškeltas klausimas,
ar jauna lygu nauja. Konferencijos
tikslas – aptarti tapybos naujumo
prielaidas – lyg ir suponuoja tapybos reflektyvumo šiandien problemą apskritai. Iš pirmo žvilgsnio siekis aptarti, ar jauna reiškia
nauja nūdienos tapybos kontekste,
daugiausia apibrėžia tapybos pozicijų jos pačios lauke problemas.
Nauja, nes strategiškai nauja, nauja,
nes šiek tiek kitaip, nauja, kad ir
trumpam, nauja, nes naujoje vietoje – nauja lygu svarbu. Naujumas,
diachroniškai slenkanti meno praktikų transformacijos norma, kad ir
įtaigiai išardyta ar vis dar inertiškai
ardoma, iš naujo perklausia, ar naujas meno kūrinys yra aktualus. Tad
klausimą, ar jauna-nauja tapyba yra
aktuali, iš laukymės tarp Vilniaus
ir Kauno vertėtų perkelti į bendrą
Baltijos šalių lauką, vėliau į Rytų Europos, bendrą Europos, JAV ir toliau – į platesnį Vakarų meno istorijos lauką. Neišsitenkant jame, dera
kreiptis plačiau, į šiuolaikinę vizualiąją kultūrą. Ar jauna yra nauja turbūt reikia pažvelgti istoriškai –iki ir
po konceptualiojo meno posūkio.
Turbūt sunku įžvelgti koreliaciją
tarp naujumo ir jaunumo, išvengiant institucinės praktikos, kuri
dialektiniais mechanizmais paverčia jauna į nauja. Jauna lygu nauja
redukuojasi į programinį klausimą,
ar apskritai tapyba gali būti nauja
ir ar tapyba atrado naują horizontą,
kad ir neryškų, vos matomą jo kontūrą. Kas generuoja tą kontūrą? Ar
tai, kad tapyba reflektuoja nūdieną,
tarpdama strateginio konceptualumo kategorijose, ar vis dėlto tapybos medialumas, kuris tarpsta vidinėse medijos kategorijose, o gal
naujo pobūdžio mimezė? Svarbu
pažvelgti, kaip medialumo samprata
pakito po Clemento Greenbergo
idėjų hegemonijos, neva tapyba,
karališką statusą turintis menas,
turi būti sukurtas ir vertinamas tik
savo medijos ribose, taip pasiekiant
apogėjų – visišką formos ir materijos abstrahavimą. Ar kalbėdami
apie mimezę mąstome apie medialumą, apimantį formą ir materiją,
atkeliaujančias iš ankstesnių darbų,
o galbūt skaitmeniniai horizontai atveria naują, kokybiškai kitokią virtualiąją tapybos mimezę? Aptariant
tapybos reflektyvumą šiandien vertėtų patikslinti, ką tapyba reflektuoja. Turbūt suvokėjams ir tapytojams šios gairės leistų spręsti, kaip
apskritai apibrėžti šiandieninės tapybos konceptualiąją motyvaciją.
Ar tapyba reflektuoja save? Janas Verwoertas intriguojančiai
apžvelgė slinktis tarp strateginių
modelių ir imanentiškos medijos

determinuotos tapybos, ką Yves’asAlainas Bois redukavo į tapybos
medijos imanentišką konceptualumą kaip prigimtinę jos sąlygą. Čia
tapyba suvokiama dvejopai. Viena
vertus, tai uždara sistema, sudaryta iš vidinių medijos savybių ir
vaizduojamų simbolių gramatikos,
kartu nurodanti į kitų meno kūrinių kontekstą. Tapyba, kaip strateginis meno modelis, aiškiai tarpsta
referencijų tinkle, nes turi panašias
struktūras kaip kiti tapybos kūriniai, jų vaizdiniai tekstai iš kitų laikotarpių. Kita vertus, Bois eliminuoja linijinį meno istorijos laiką.
Iš to galime spręsti, jog nūdienos
strategija grindžiama struktūra (ne
linijinėmis istorinėmis metamorfozėmis), kuri yra panaši arba tapati keliuose tapybos darbuose. Janas Verwoertas teigia: „Žvelgiant iš
postmodernaus taško, konceptualūs gestai reflektuoja meno ir meno
kūrimo sąlygas sudarydami situacijas, kuriose menas nušviečiamas
kaip naujas ir kintantis.“
Kitą šiandieninės tapybos reflektyvumo sąlygą galėtume apibrėžti
skaitmeniniu horizontu. Skaitmeninės medijos ne vien transliuoja
kitas medijas, bet ir geba jas simuliuoti. Tapybos forma ir materija čia imituojamos be fizinių jos
materialumo sąlygų, be drobės ir
dažų. Skaitmeniniai tapytojai padeda mums analitiškai atskirti tapybos medialumą nuo jos fizinio
materialumo. Skaitmeninė tapyba,
eksponuojama ant tos pačios virtualios sienos greta analoginės tapybos
skaitmeninių atvaizdų, neturi simbolinės vertės ir yra eliminuojama
meno diskurso į užribį. Kita vertus,
dekonstruodama materialų paviršių, kompoziciją skaitmeninė tapyba leidžia mums sunorminti analoginės tapybos medialumo slinktį
iš materialaus būvio į virtualų. Virtuali
medija reprezentuoja skaitmenine matematikos kalba užkoduotą tapybos
idėją. Būtent įkūnyta skaitmeninės
medijos, tapyba juda į lingvistinį
lauką, į itin detalų savo regimybės
aprašą, kur įgauna virtualų aprašo
generuojamą kūną. Tapybos darbas, kaip savireferentiškas vaizdo
subjektas ir kartu fizinis objektas –
drobė, įkūnijanti atvaizdą medijoje,
išlaisvina savo atvaizdą, nelyginant
dvasią, paliekančią savo kūną.
Atvaizdo galia priklauso nuo
reprodukcijų ir kopijų kiekio, o
drobės fizinis kūnas kaip objektas
pasilieka idėjos dokumento arba
merkantilinę vertę turinčio vertybinio popieriaus reikšmę. Hansas
Beltingas atvaizdus taikliai įvardijo
kaip klajoklius, keliaujančius per
medijas. Nūdienos vizualiajai kultūrai aktuali Beltingo atvaizdo teorija apibrėžia žmogaus atvaizdą kaip
tokį, kurį įkūnija medijos. Medialumas čia reiškia ne materialumą, o
veikiau medijos nulemtą regimybę.
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Tai, kas paveiksle arba nuotraukoje
yra ne žmogus, apibūdina žmogaus
reprezentacijos aplinkybes lygiai
kaip ir žmogų išreiškianti figūra.
Kita vertus, atvaizdai, anot Beltingo,
migruoja būdami medijuoti, kitaip
tariant, nešdamiesi ankstesnės medijos sluoksnius, vaizdines aplinkybes.
Ryškėjant skaitmeniniam horizontui, mes vis aiškiau užčiuopiame tapybos medialumo difuziją
į kitapus meno diskurso esančios
vizualiosios kultūros plotmes. Todėl verta pasinaudoti, kad ir kiek
klaidingai, Beltingo atvaizdo, medijos ir kūno teorija. Beltingas meną
apskritai eliminuoja iš šios antropologinės koncepcijos, nes meno
kūrinys, anot jo, tiek modernistinio
meno istorijos pasakojimo, tiek ir
konceptualaus meno, konceptualaus gesto, institucinės ar urbanistinės kritikos atžvilgiu tarpsta
savireferentiškoje hipersubjektivizuotoje realybėje. Dėl savo didžiulio tankio jis įkalina atvaizdą
medijoje, o visas atvaizdų slinktis
apriboja istorinėmis formalistinėmis meno metamorfozėmis, kaip
rodo Erwino Panofskio ar W.J.T.
Mitchelo ikonologija. Vizualiojoje
kultūroje atvaizdai laisvai keliauja
iš suvokėjo vidinių kūno atvaizdų į
išorę per savęs reprezentacijas arba
per žmogaus kuriamus vizualiuosius objektus. Skaitmeninė medija
įneša maišaties į vidinių ir išorinių
atvaizdų sąveiką, nes simuliuoja
žmogaus smegenų veiklą, vaizduotės mediją. Todėl analoginio tapybos darbo atvaizdas, reprezentuojamas skaitmeniniu būdu, atsiskiria
nuo drobės net ir nevaizduodamas
žmogaus. Jo poveikis priklauso nuo
transliacijų kiekio, kas sudaro galimybę tapti didelės suvokėjų grupės vidiniu atvaizdu, formuojančiu
kolektyvinę sąmonę. Medialumas
čia veikia kaip ankstesnės medijos
atvaizdas arba atvaizdo pėdsakas.
Perfrazavus Beltingą, medijos konkuruoja su atvaizdais. Kuo tirštesnė
medija, savaime reiškianti materijos molekulinį junginį, tuo mes
mažiau fokusuojamės į atvaizdą,
kuris iš esmės yra šviesos produktas, neturintis molekulinės masės,
ir atvirkščiai. Skaitmeninėse medijose ir žmogaus atvaizdas, ir jo regimybę konstruojantis medialumas
veikia tapačiai, lyg šviesa. Nebelieka
fizinio medžiagiškumo.
Taigi atvaizdu anapus analoginės tapybos galime laikyti ir žmogaus atvaizdą, ir patį medialumą.
Kiekvieno suvokėjo percepcinis
mechanizmas transformuoja, cenzūruoja arba eliminuoja atvaizdą
per smegenų filtrus. Tuomet tapybos darbo poveikis priklauso
nuo kūno sąveikos su žvilgsnio į
tapybą patirtimi. Siekdamas išlaikyti galią, tapybos diskursas privalo
naudotis skaitmenine mimeze neišvengdamas medialumo difuzijos

į kitus vizualiosios kultūros laukus. kiekybė ir kūniška suvokėjų patirtis,
Medialumas, atskirtas nuo materia- atskirianti dirbtinius arba virtualius
lumo, atveria dinamiškas tapybos kūnus nuo tikrų, šios patirties vidimensijas, besikėsinančias į Yves’o- dinę projekciją perkelia ir į virtuaAlaino Bois aptarto meno lauko liąsias medijas. Taigi ir gyvi žiūrovų
statiškumą.
kūnai, ir geografiškai Lietuva apriŠiuos panoraminius samprota- botas skaitmeninių medijų turinys
vimus „jaunumo / naujumo“ tema arba išeivių produkuojamas skaitmekreipiu link parodos „Žmogus su ninis turinys sąveikauja su Saukos
Saukos veidu“ replikuodamas į po- tapyba per vidinius atvaizdus.
puliarią nuomonę, jog antai Sauka
Saukos tapybos atvaizdus apssavo tapyboje kovoja su vidiniais kritai galime apibūdinti kaip kodemonais ir sublimuoja savo Id. lektyvinę tautos vidinių, limituotos
Saukos paroda Nacionalinėje dailės plastikos atvaizdų sąmonę, kurioje
galerijoje sulaukė didžiulio žiūrovų seksualinio geismo veikiamos figūpopuliarumo, kurį sunku pagrįsti ros arba figūros, patiriančios nudailininko reikšmingumu. Panašios kryžiavimą, vaizduojamos monusvarbos lietuvių menininkų parodos, mentaliai, statiškai, tarsi podagros
kaip antai Arvydo Šaltenio ir Fluxus sukaustytos, nepaisant autoriaus
(abi vyko 2015 m.), taip pat ankstes- intencijų pavaizduoti išlaisvinnės Jono Gasiūno parodos, nesu- tas figūrų emocijas, išreiškiančias
laukė Lietuvoje panašaus ažiotažo. įvairius emocinius afektus. Puikiai
Saukos paroda pranoko lūkesčius, artikuliuota plastinė anatomija čia
nes iš pat pradžių veikė platesniame veikia kaip rūpintojėlio, tautodailės
vizualiosios kultūros lauke. Saukos skulptūros, audinio rašto, medžio
kūryba žiūrovų kolektyvinę sąmonę raižinio plastinis efektas. Saukos fiveikia per skaitmeninius televizi- gūros išsiskiria tvirtais ilgais mėsinjos atvaizdus, tiksliau, per televizi- gais torsais ir trumpomis neišraišjos laidų populiariąją kultūrą. Lie- kingomis kojomis, kas oponuoja
tuvos prezidentė eksponuodama tiek renesanso figūrų plastikai,
dailininko paveikslus prezidentū- tiek populiariosios kultūros ilgaroje įtraukė juos į oficialių valstybės kojėms ikonoms. Plastiškumo hovaizdų politiką. Prezidentė, valsty- rizontą galėtume nubrėžti Saukos
bingumo simbolis, skyrė dalį savo paveikslus priešindami su kitais
populiarumo reitingų menininkui. tapybos darbais arba vizualiosios
Bažnyčios kritika Saukos tapybai, kultūros reiškiniais, kurie savo takaip ir bet kuri Bažnyčios kritika, pybos vidiniu plastiniu lygmeniu
adresuota atvaizdams, dažniausiai arba atvaizdo figūratyviu lygmeniu
sukelia pasąmoninį priešinimąsi formuoja plastiškumo paradigmą.
ikonoklazmui, neaplenkusiam ir
Francisą Baconą ir Šarūną Sauką
Vakarų krikščionybės, kas galbūt at- sieja bendra kūno, veikiamo ir stekreipė žiūrovų dėmesį į dailininką. bimo kitų kūnų, nukryžiavimo
Sauka, televizinio pasakojimo ro- afekto tema. Baconas vaizduoja iš
mantinis herojus, centrinė figūra, socialinio paribio pažįstamų savo
televizijos ekrane veikiamas savo aplinkos žmonių figūras, fiziškai
paveikslų mastelio, sakralinės tapy- per prievartą veikiamas kitų, pabos medialumo sluoksnių, skaitme- veiksle nematomų figūrų. Nukryninio turinio atvaizdus nukreipė į žiavimo sukeliamas afektas kuriasavo tapybos parodą, kuri tapo ne mas per kūno ir veido deformacijas,
vien meno, bet ir populiariosios ži- kurios išeina už realistinės judesio
niasklaidos atvaizdo įvykiu.
reprezentacijos ribų, tačiau išreišSimbolinį kapitalą, kurį grindžia kia egzaltuotus judesio kraštutimilžiniškas atėjusių pasižiūrėti ta- numus. Sauka taip pat vaizduoja ir
pybos žiūrovų srautas Lietuvoje atpažįstamus visuomenės veikėjus,
(kur instituciniai ir neinstituciniai ir kitus savo paveiksluose veikianmeno reiškiniai vargiai tampa ži- čius personažus prievartos, geismo,
niasklaidos įvykiais), lemia kolekty- kontrolės, mazochizmo, bausmės
vinė žiūrovų patirtis. Saukos tapy- situacijose. Saukos paveiksluose jubos atvaizdai, modeliuojami ir kaip desys reprezentuojamas nuosaikiau
bizantinės ikonos, ir kaip anksty- nei fizinė kūno geba tikrovėje, apie
vojo renesanso darbai, ir kaip vu- kurią galima spręsti iš bendros mujeristiniai baroko siužetai, supinami zikinių klipų, erotikos ir brutalios
į skirtingus bažnytinės dailės media- pornografijos vizualiosios kultūlumo sluoksnius, į tirštą tapybinį at- ros artefaktų, dokumentinio kino,
vaizdą, kuris sąveikauja su vidiniu spaudos fotografijų atvaizdų iš paribio
tautos tapybos atvaizdu, bažnyčios zonų. Sauka yra tarsi Roland’o Bartinterjerų ir reprodukcijų bendra- hes’o įvardintas šamanas – ne stevaizdžiu. Tiksliau sakant, Saukos bukladarys, o mediatorius, aiškiai
tapyba, kaip medija, sąveikauja su ir artikuliuotai suvokiantis arba nukolektyviniu lietuvių tapybos įsi- jaučiantis lokalios kultūros vaizdo
vaizdavimu. Paveiksluose žiūrovai percepcijos filtrus, atvaizduoja tai,
atpažįsta savo vidinius atvaizdus, ką pats mato plačiai atmerktomis
kuriuos lemia kasdienis tų atvaizdų akimis, o po to užsimerkęs – panaatitikmenų stebėjimas išorėje ir jų šiai ką ir mes, tos pačios kultūros
transmisija į žiūrovų kūnus. Kūnų tinkle esantys žiūrovai.
7 psl.

Kinas

Tradicijos ir naujovės
Prasideda Vokiško kino dienos
Kovo 2 d. Vilniuje prasidės Vokiško
kino dienos. Pasibaigus Tarptautiniam Berlyno kino festivaliui, bet
dar neįsisukus „Kino pavasariui“,
jau tradiciškai kino gerbėjus sieks
sudominti filmai iš vokiškai kalbančio Europos regiono – Austrijos, Šveicarijos ir Vokietijos.
Vilniuje prasidėjęs kino renginys
vėliau persikels į Kauną, Klaipėdą,
Šiaulius ir truks iki kovo 20 dienos.
„Vokiško kino dienas“ organizuoja
Goethe’s institutas Lietuvoje, Austrijos ambasada Vilniuje ir Šveicarijos ambasada Latvijoje, Lietuvoje
ir Estijoje.
Bendros filmų temos ar jungiančios ašies nereiktų ieškoti. Esminis filmų atrankos kriterijus
buvo jų paveikumas ir išskirtinumas. Siekta parodyti įvairovę ir išryškinti kontrastus bei atskleisti
istorijas, slypinčias detalėse. Programos kuratorius – Goethe’s instituto Lietuvoje vadovas Detlefas
Gericke – sako: „Svarbiausi atrankos kriterijai – KAS ir KAIP. Tai ir
tradicinė vokiečių kino dramaturgija, ir naujovės, prasidedančios
išsižadėjus įprastinio pasakojimo.
Pristatysime stereotipinius mitus
apie vokiečius, kontrastuojančius
su elektronine muzika, pasiūlysime
saldžiai karstelėjusių siaubo istorijų,
supažindinsime su autore, kuri rašydama siekia atskleisti diktatūros
sukeliamas traumas, papasakosime
apie trenerį, kuris ugdo pasaulines
sporto žvaigždes, supažindinsime
su mergina, kurią šeimos tapatybės
paieškos nuveda į Lietuvą.
Iš, mūsų požiūriu, geriausių meninių filmų atrinkome juostas, turinčias paralelių su lietuvių žiūrovų
gyvenimu, pasitelkę į pagalbą reikšminius žodžius – krepšinį, šonaslydį
(drifting) ir gyvenimo socialistinėje
santvarkoje patirtį. Be to, nemažiau
svarbūs mums buvo ir tik iš pirmo
žvilgsnio eilinių žmonių portretai
ir charakteriai: nedidelio miestelio bedarbiai, naujai atrandantys
save teatro scenoje, programišiai,
netyčia įsipainioję į beprotiškus

Nauji leidiniai

Lietuvių kompozitorių
muzika mušamiesiems
Neseniai Lietuvoje išleista kompaktinė plokštelė, pristatanti lietuvių
kompozitorių muziką mušamiesiems. Pasak plokštelės iniciatoriaus, entuziastingai su lietuvių
kompozitoriais bendradarbiaujančio ir mušamųjų instrumentų repertuarą plečiančio perkusininko
Sauliaus Astrausko, tai pirmoji
kompaktinė plokštelė, skirta vien
lietuvių muzikai mušamiesiems.
Plokštelėje įrašyti penkių kompozitorių kūriniai. Čia skamba Felikso Bajoro „Improvizacijos Geto
8 psl.

„Slydimas“

mafijos reikalus, politikai ir teisininkai, 6-ojo ir 7-ojo dešimtmečių
Vokietijoje šantažuojami dėl lytinės
orientacijos.“
Šalia pastarųjų metų vaidybinių
ir dokumentinių filmų, skirtų įvairaus amžiaus žiūrovams, programoje atsirado specialioji muzikinė
dalis bei Andreaso Dreseno filmų
retrospektyva. Jos pristatyti į Vilnių
atvažiuos pats režisierius.
Pristatyti dokumentinio filmo
„Vakarykštis sniegas“ („Schnee von
Gestern“, 2013) atvyks ir Izraelio režisierė Yael Reuveny, gyvenanti ir
kurianti Berlyne. Filme papasakota
sesers ir brolio Michlos ir Faivke’s
Schwarzų istoriją. Jie išgyveno per
Holokaustą ir pasibaigus karui ketino susitikti Lodzėje. Tačiau, ten
prasilenkus, jų keliai išsiskyrė – visiems laikams. Abu buvo įsitikinę,
kad nieko iš šeimos nebeliko. Tik
po kelių dešimtmečių į Berlyną persikėlusi Michlos anūkė – filmo režisierė – aptiko ženklų, atvedusių pas
močiutės brolį, kurį šeima seniai
išbraukė iš gyvųjų sąrašo. Bus parodytas ir dokumentinis Johno Alberto Janseno filmas „Baimės abėcėlė“ („Alphabet der Angst“, 2015),
kurio herojė – rašytoja, Nobelio
premijos laureatė Herta Müller –
prieš kelerius metus taip pat lankėsi Vilniuje. „Baimės abėcėlė“ – tai
jos kūrybą persmelkiančių darbo,
mirtinų baimių ir noro gyventi ištakų paieškos.
Giedrė Žičkytė nauju trumpametražiu filmu „Amazonės“ pristatys Goethe’s instituto Lietuvoje rengiamo europinio projekto

EUROPOLY filmų rinkinį apie naująją ir senąją Europą.
Bendradarbiaujant su Lietuvos
tautiniu olimpiniu komitetu ir Vilniaus universitetu dokumentinis filmas „Nowitzkis. Tobulas metimas“
(„Nowitzki. Der perfekte Wurf “,
rež. Sebastian Dehnhardt, 2014)
apie rezultatyviausią Dalaso „Mavericks“ ir NBA krepšininką Dirką
Nowitzkį bus rodomas Vilniaus
universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos
centre (MKIC) ir pratęs pernai rudenį pradėtą Sporto kino vakarų
ciklą. Pasipildė ir filmų rodymo
vietos – nuo tradicinės kino salės
iki bibliotekos ir muzikinio klubo
erdvių. Elektroninės muzikos mekai – Berlynui skirtas filmas „B-Movie: taip skambėjo Vakarų Berlynas
1979–1989 m.“ („B-Movie: Lust &
Sound in West-Berlin 1979-1989“,
rež. Jörg A. Hoppe, Heiko Lange,
Klaus Maeck, Miriam Dehne, 2015)
ir gyvai atliekama elektronine muzika Thomaso Könerio įgarsintas
F. W. Murnau nebylaus kino šedevras pagal Johanno Wolfgango
von Goethe’s „Faustą“ (1926) šiemet
bus rodomi menų fabriko „Loftas“
erdvėse.
Vokiško kino dienas atidarys filmas „Who am I – saugių sistemų
nėra“ („Who am I – kein System ist
sicher“, rež. Baran bo Odar, 2014),
kuriame pagrindinį vaidmenį sukūrė Tomas Schillingas. Jis jau svečiavosi Lietuvoje – 2013 m. pristatė
juostą „Oh Boy“. Naujame filme
Schillingas suvaidino gabų programišių Benjaminą, kuris realybėje

neranda sau vietos, tačiau virtualiame pasaulyje išsikovoja lyderio
pozicijas ir netrukus tampa labiausiai ieškomu programišiumi. Filmas
taikliai atspindi aktualią visuomenės tendenciją – neribotą pasinėrimą į virtualiąją ir socialinių tinklų realybę. Jame taip pat vaidina
šiemet Berlinalės „Sidabriniu lokiu“
už geriausią moters vaidmenį apdovanota danų aktorė Trine Dyrholm.
Larso Kraume’s filmas „Valstybė
prieš Fricą Bauerį“ („Der Staat
gegen Fritz Bauer“, 2015) nukels į
1957-ųjų Vokietiją ir pasakos apie
prokurorą, kuris prisidėjo prie nacių nusikaltėlio Adolfo Eichmanno
sugavimo. Žydas Baueris siekia, kad
nusikaltėliai būtų nubausti, bet Vokietija norėtų pamiršti neseną praeitį. Tikra istorija grįstas ir Stefano
Haupto filmas „Ratas“ („Der Kreis“,
2014). Jame rodomas 1958-ųjų Ciurichas. Drovus mokytojas Ernstas
Ostertagas ir varjetė artistas vokietis Robis Rapas susipažįsta pogrindinėje organizacijoje „Ratas“.
Kovodami už savo meilę vyrai išgyvena ir pirmosios gėjų organizacijos žlugimą.
Stephano Richterio filmą „Vienas
iš mūsų“ („Einer von uns“, 2015)
taip pat įkvėpė reali istorija, kai
2009 m. policija nušovė 14-metį paauglį, naktį įsilaužusį į parduotuvę
Kremso priemiestyje. Filmo herojai
paaugliai maištauja prieš sąstingį
ir konformizmą, tačiau konfliktas
su suaugusiais baigiasi tragedija.
Vaikams ir jaunimui skirtas nuotykių filmas „Rikas, Oskaras ir gilumų šešėliai“ („Rico, Oskar und
die Tieferschatten“, rež. Neele Leana Vollmar, 2013-2014) – Andrejo
Steinhöfelio knygos vaikams ekranizacija. Jis pasakoja apie du Berlyne gyvenančius draugus, kurių
vienas pasižymi išskirtiniais gabumais, o kitas save vadina „giluminių
gabumų“ vaiku. Dėl šio smagaus
kontrasto jie susidraugauja ir padeda vienas kitam.
Komedijų gerbėjų laukia Johannos Moder filmas „Efektingas

performansas“ („High Performance – Mandarinen lügen nicht“,
2014), kurio herojai – du broliai.
Rudis siūlo šeimos „baltai varnai“
Danieliui darbą, regis, nujausdamas,
kuo tai pasibaigs. Kitos komedijos
„Dievų dovana“ („Ein Geschenk der
Götter“, rež. Oliver Haffner, 2014)
veikėja – Ulmo miesto teatro aktorė
Ana – netenka darbo ir nusprendžia
kartu su kitais „beviltiškais“ bedarbiais statyti „Antigonę“. Pasirodo,
tai gali pakeisti viskuo nusivylusių
žmonių gyvenimą.
Karimo Patwos filmo „Slydimas“ („Driften“, 2014) personažas

„Faustas“

Robertas taip pat nori pradėti naują
gyvenimą ir, atlikęs bausmę kalėjime, nebekartoti senų klaidų. Jis
ima mokytis amato ir įsimyli anglų
kalbos mokytoją, bet praeitis gali
viską sugriauti. Režisieriaus AKIZ
psichologinio trilerio „Slogutis“
(„Der Nachtmahr“, 2015) herojės – šiuolaikinio Berlyno gyventojos Tinos – baimės transformuojasi
į keistą padarą, kurį mergina laiko
savo kambaryje.
Daugiau informacijos apie kino
dienų svečius, filmus bei jų demonstravimo vietas: www.goethe.
de.lietuva/vkd
Pagal rengėjų inf.

tema“ (1995) kontrabosui su garso ir pagrindinis atlikėjas Saulius As- į įvairias kompozitorių perteikia- fleitai V. Barkausko „Intymioje muefektais ir mušamiesiems, Vytauto trauskas. Plokštelei pasirinktas sim- mas erdves – nuo intymaus vidi- zikoje“, iki militaristinių manifestų
Barkausko „Intymi muzika“, op. 100 boliškas pavadinimas „Skambantys nio žmogaus pasaulio iki kosmi- su ekstravertišku trombonu L. Nar(1993) fleitai ir mušamiesiems, tiltai“ – tai ir aliuzija į ryšį su mu- nių vaizdinių, bei tarsi keliaujant vilaitės „Žaibuose ir vėjuose“.
Onutės Narbutaitės „Monograma“ šamaisiais instrumentais susijusią simbolišku tiltu, jungiančiu XX ir
Plokštelėje skambančius kūrinius
(1992) trims mušamiesiems, Lo- tilto architektoniką, ir užuomina XXI a. lietuvių muziką.
su Sauliumi Astrausku atliko Arretos Narvilaitės „Žaibai ir vėjai“ į simbolines įvairių muzikos insPasak plokštelę anotavusios noldas Gurinavičius (kontrabosas
(2009) trombonui ir mušamiesiems, trumentų, atlikėjų, kompozitorių muzikologės Paulinos Nalivaikai- su garso efektais), Algirdas Vizgirda
Vytauto Germanavičiaus „Kosmi- kartų ir kuriamų muzikos vaizdi- tės, „Skambančių tiltų“ karka- (fleita), Zenonas Bagavičius ir Vlanės erdvės“ (2010) mušamiesiems nių jungtis. „Kūrinys, kuriame susi- sas – perkusija, sąveikaujanti su dislavas Šeibakas (mušamieji), Miir styginių kvartetui. Kompozito- tinka kompozitorius ir atlikėjas – kitais instrumentais. Šioje kom- ke’as Svoboda (trombonas) ir Valsriai atstovauja skirtingoms kartoms, tarsi savotiškas skambantis tiltas, paktinėje plokštelėje mušamieji tybinis Vilniaus kvartetas: Audronė
kūrinių seka atspindi kartų kaitą jungiantis atlikėjus su klausyto- kaskart suskamba vis kitokiu tem- Vainiūnaitė, Artūras Šilalė, Girdunuo vyresnių iki jaunesnių kūrėjų. jais“, – sako S. Astrauskas.
briniu deriniu – jie jungiami su tis Jakaitis, Augustinas Vasiliauskas.
„Norėjosi, kad vienoje kompaktiCD įrašyta muzika atskleidžia fleita, trombonu, styginių kvartetu Plokštelę išleido „Scenos ir estetinėje plokštelėje klausytojas išgirstų mušamųjų skambesio įvairovę, ir kontrabosu ar gretinami tarpu- kos mokykla“.
geriausius lietuvių kompozitorių platų dinaminį spektrą, gausias savio trio. Šiuose deriniuose skleiopusus, sukurtus mušamiesiems technines galimybes. Plokštelės džiasi perkusijos spalvinė įvairovė Skirmantė Valiulytė
kartu su kitais muzikos instrumen- įdomu klausytis ne vien gilinantis ir funkcinės galimybės: nuo subtilių,
tais“, – prisipažįsta CD iniciatorius į perkusijos įvairovę, bet ir neriant trapių virpėjimų, atitariant švelniai
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Kinas

Patriotų vaistai
Krėsle prie televizoriaus
„Imitation Game“ – tai britų matematiko, vieno informatikos kūrėjų Alano Turingo (1912–1954)
testo, leidžiančio suvokti, ar bendrauji su mašina, ar su žmogumi,
pavadinimas. Režisierius Mortenas
Tyldumas taip pavadino ir filmą,
pasakojantį apie Turingą. TV3 jį,
lietuviškai pavadintą „Vaizduotės žaidimu“, rodys sekmadienio
vakarą (28 d. 22.30). Pirmadienio
paryčiais paaiškės ir nauji „Oskarų“
savininkai. Pernai „Vaizduotės žaidimas“ buvo nominuotas net aštuoniems apdovanojimams, gavo vieną –
už geriausią scenarijų.
Norvegas Tyldumas po kelių Europoje sukurtų filmų pateko į Holivudą, kur iš režisieriaus pirmiausia laukta paprastai ir prieinamai
papasakotos istorijos apie tragiško
likimo mokslininką, kuris nusižudė,
nes buvo nuteistas už homoseksualumą ir turėjo rinktis cheminę kastraciją arba kalėjimą. Pastarasis faktas filme, tiesa, neakcentuojamas.
Turingą suvaidino grynakraujis
britas Benedictas Cumberbatchas,
kuris ne iš nuogirdų žino apie savo
tėvynainių keistenybes. Aktorius
vaidina ekscentrišką, nemalonų,
bet genialų tipą, kurio niekas nesupranta. Koduojančios mašinos
„Enigma“ dešifravimo istorija, prisidėjusi prie Trečiojo reicho žlugimo

ir Antrojo pasaulinio karo pabaigos, filme rodoma lakoniškai ir tai
suprantama: Holivudo žiūrovus
domina ne mašinos, o herojų jausmai. Jų turi būti daug, bet panašūs
filmai dažniausiai primena pokalbį
su mašina.
Tomo Hooperio „Karaliaus kalba“
(LRT, 28 d. 21 val.) nukels į prieškario Angliją. Filmo herojai – taip
pat autentiški istoriniai personažai.
Mirus Jurgiui V, sostą paveldėjo
Edvardas VIII, bet atsisakė jo, kad
galėtų vesti mylimąją – dukart išsiskyrusią amerikietę Wollis Simpson.
Sostą turėjo perimti Jorko hercogas – jaunėlis Edvardo VIII brolis,
šeimoje vadinamas Berčiu. Jis niekad nesirengė tapti karaliumi, buvo
laimingai vedęs, augino dvi dukreles, iš kurių vyriausioji tapo iki šiol
karaliaujančia Elžbieta II.
Bertis buvo mikčius. Visi bandymai išgydyti jį baigdavosi nesėkmingai, kol būsimojo karaliaus žmona
pagaliau surado naujus metodus
naudojantį logopedą Lionelą Logue’ą. Filmas ir pasakoja apie tai,
kaip keistuolis iš Australijos padėjo Jurgiui VI tapti tautos atrama
vieną sunkiausių imperijos gyvavimo akimirkų.
Didžioji istorija filme gana supaprastinta, bet ne ji svarbiausia
„Karaliaus kalbos“ tema. Tikrasis

filmo siužetas – gerai atpažįstamas
iš įvairių populiariosios kultūros
pasakojimų apie įžymybes, nugalėjusias ligą, silpnybę, nelaimę, vaikystės traumą ir pan. Trumpai tariant, tai visai šiuolaikiškas filmas
apie tapimą savimi. Laimei, Colinas
Firthas vaidina ne tik tai. Jo Bertis – ir karališkoji didenybė, pasižyminti puikia savitvarda, ir baisokus
vaikystės prisiminimus bei nevisa- „Karaliaus kalba“
vertiškumo kompleksą slopinantis
vyriškis. Išmokyti jį nebijoti savęs komedija „Didysis pasivaikščio- ir žiniasklaida, – saujomis gėriau
ir nori ekscentriškas logopedas jimas“. Ji apie tai, kaip 1942-ųjų karščiavimą mažinančius vaistus,
Paryžiuje gelbėjamas nacių nu- galonus karštos arbatos su citrina,
(Geoffrey Rush).
Menininko ir diktatoriaus susi- mušto anglų karinio lėktuvo eki- medumi ir imbieru, iškosėjau visus
dūrimas – gana „nutrintas“ siužetas, pažas. Bet, žinoma, ir apie neįtikė- plaučius ir prišnypščiau šimtus nobet ispanų režisierių Eduardą Cor- tinus prancūzų charakterio bruožus, sinių. Bet nusibodo graudintis žiūtesą pateisina tai, kad filmo „Klou- kuriuos filme įkūnijo Bourvilio ir rint į leitenantą Kolombą, kuris gynas ir fiureris“ (LTR, kovo 3 d. 22 De Funèso suvaidintas duetas – da- vena peršalimo ligų nepažįstančioje
val.) pagrindas – autentiškas įvykis, žytojas ir „Grand Opera“ dirigentas. pasaulio dalyje, ir galvoti apie nekai 1944-aisiais populiarus ispanų Neįsivaizduoju, kad panaši kome- padarytus darbus. Todėl vieną rytą
komikas Charlie Rivelis buvo pa- dija galėtų atsirasti pas mus – juk pradėjau gerti visų nekenčiamus ir
kviestas pasirodyti per Hitlerio lietuviai savo istoriją visada rodo nerekomenduojamus antibiotikus.
gimtadienį. Trejus metus Berlyne niūriai ir piktai, likdami nepakan- Matyt, panašiai yra ir politikams.
vaidinęs Katalonijos aktorius buvo tūs kitiems ir jų požiūriui. Matyt, Jie nuoširdžiai stengiasi nemeluoti,
populiarus Vokietijoje, tik jį pakvie- todėl toks ir mūsų patriotizmas, nežadėti nieko rinkėjams, vengti
tusio gestapo agento ketinimai daug kurį pirmadienio vakarą net ke- korupcinių ryšių ir banalios depaslaptingesni.
liose televizijos laidose, pasirišęs magogijos, bet vieną rytą atsikelia
Jei labiau domina kitoks požiū- žavią varlytę, pademonstravo karo ir supranta, kad bus tik blogiau. Ir
ris į istoriją, šįvakar per LNK (26 d. ministras.
susiranda savo antibiotikus.
Jūsų –
21 val.) pasižiūrėkite vieną sėkminŠią savaitę pradėjau geriau sugiausių prancūzų filmų, kurio lan- prasti lietuvių politikus. Bene deJonas Ūbis
komumo rekordą sumušė tik „Tita- šimt dienų stengiausi gydytis taip,
nikas“. Tai 1966 m. Gerard’o Oury kaip pataria vaistininkai, gydytojai

(Ne)šlovė Holivudui?
Nauji filmai – „Šlovė Cezariui!“
Aistė Račaitytė

Broliai Ethanas ir Joelis Coenai
niekada nesiliovė flirtavę su kino
istorija. Naujasis jų filmas „Šlovė
Cezariui!“ („Hail, Caesar!“, JAV,
2016), atidaręs Berlyno kino festivalį, grįžta prie filme „Bartonas
Finkas“ narpliotos Holivudo užkulisių temos.
1951-ieji. Kol Amerika kovoja
Šaltajame kare, o propaganda skleidžia komunizmo baimę, klesti dabar klasikiniu vadinamas Holivudas, kuriame vienas po kito kepami
lengvi eskapistiniai filmai. Studijoje
„Capitol Pictures“ jau įpusėtas istorinis epas „Šlovė Cezariui! Kristaus
istorija“, čia taip pat filmuojamas vesternas, miuziklas su ilgais choreografiniais numeriais, stebuklinė pasaka
bei kelios kostiuminės dramos.
Pagrindinis filmo herojus – Edis
Maniksas (Josh Brolin). Jo prototipas – garsusis „MGM“ studijos prodiuseris Eddie Mannixas, kino istorijoje žinomas „tvarkdario“ vardu.
Jis prižiūrėjo ir prireikus taisė aktorių įvaizdžius, nuo kurių priklausė
studijos reputacija. Maniksas tarsi

cerberis rūpinasi, kad joks skanda- konkuravusių feljetonisčių seserų filmo „Quo vadis“ (1951) aktoriaus galėtų būti paimta iš sovietų prolas neišeitų už studijos ribų, tačiau Annos Landers ir Abigailės Van Bu- mediniu veidu Roberto Tayloro. Ne pagandinio filmo.
iš filmavimo aikštelės dingus pa- ren istorija.
paslaptis, kad tokiuose filmuose akCoenai romantiškai žvelgia į
grindiniam aktoriui padėtį suvalDingusi žvaigždė – pagrindinį is- torystės gebėjimai nebuvo priori- filmo kūrimo užkulisius, kur uždyti tampa vis sunkiau. Maniksas torinio epo herojų vaidinantis Beir- tetas nei eiliniams žiūrovams, nei kietėjusi rūkalė ir montažo režisierė
net svarsto galimybę iškeisti studiją das Vitlokas. Jį pagrobė komunistų studijos vadovams. Kita vertus, (legendinė Margareta Booth) savo
į ramų darbą aeronautikoje, tačiau grupelė, pasivadinusi „Ateitimi“, Holivude buvo ir keli idealistai re- celėje virtuoziškai valdo „muviolą“,
prieš tai reikia baigti filmą ir atlai- sudaryta daugiausia iš atlygiu stu- žisieriai, turintys autorinių iliuzijų o visų religijų dvasininkai aptarikyti Holivudo paskalų medžiotojų dijose nepatenkintų, į komunizmą (kaip Ralpho Fienneso vaidinamas nėja scenarijaus moralumą, tačiau
ataką. Tilda Swinton, netikėtai įsi- atsivertusių scenaristų. Deheroji- režisierius Lorensas) ir nesėkmin- filmas tuo ir baigiasi. Rodos, kiną
spraudusi į siaurutėlius preten- zuotą, nuolat apsvaigusį ir situaci- gai bandantys savo aktoriams įpūsti įsimylėjusiems didiesiems kino
zingus kostiumus, vaidina dvynes joje nesigaudantį Vitloką vaidina profesinio talento.
postmodernistams knietėjo tik „paTorą ir Tesali Teker, kurių persona- George’as Clooney, kuris įkvė„Šlovė Cezariui!“ – tai citatų ir sismaginti“ kopijuojant banalų, esžai sukurti remiantis nuolat aršiai pimo semiasi iš Mervyno LeRoy’aus Holivudo istorijos siužetų rinkinys. kapistinį kiną, sužaisti „filmą filme“,
Undinėlė Di Ana (Scarlett Johans- ir tiek. „Šlovė Cezariui!“ aukštyn
son) primena aktore tapusią plau- pakylėja tik įspūdingas aktorių
kikę Esther Williams bei 4-ojo de- ansamblis: personažai jiems leido
šimtmečio skandalą, kai Holivudo užmegzti dialogą ne tik su kino isaktorė Loretta Young filmuoda- torija, bet ir su ankstesniais savo
masi pastojo nuo partnerio Clarko vaidmenimis. Kita vertus, tokiu
Gable’o ir studija buvo priversta filmu be pabaigos, pilnu politinių
slėpti nėštumą. Filmo leitmotyvu motyvų, Coenai tarsi primena, kad
tampa aktorių vaidmenų ekrane kapitalistinė Holivudo studijų sisir jų realių charakterių priešprieša. tema ir toliau gyvuos, nes ją maitina
Dailioji Di Ana prabyla šiurkščiais, nuo to paties kapitalizmo realybės
prasčiokiškais keiksmais, o pavyz- bėgantys kasdienybės riteriai, iešdinį Amerikos jūreivį vaidinantis kantys kuo įspūdingesnės ir vis maFredo Astaire’o miklumo šokėjas žiau įpareigojančios pramogos. NeBartas Garneris (Channing Tatum) atsitiktinai kairuoliškos idėjos filme
iškelta galva plaukia pasitikti rusų skamba prabangioje viloje, laikant
„Šlovė Cezariui!“
povandeninio laivo. Ši scena, beje, rankoje martinio taurę.
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V asario 26–kovo 6
Parodos

Kunigo Antano Rimavičiaus (1865–1933)

M.K. Čiurlionio namai

skulptūrų paroda „Dievui ir Žmogui“

Savičiaus g. 11

Vilnius

iki 27 d. – paroda „Kolekcininko kabinetas“

Paroda „Liudo Truikio scenografija Čiurlio-

Nacionalinė dailės galerija

Šiuolaikinio meno centras

nio namuose“

Konstitucijos pr. 22

Vokiečių g. 2

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

C.T. Jasperio ir Joannos Malinowskos paroda

Birutės Stančikaitės kūrinių paroda „Šviesa
tamsoje“

„Halka/Haitis: sugrįžimas į Vilnių“
Nebekuriančio menininko Juozo Laivio

iki III. 6 d. – „Žmogus su Saukos veidu. Ša-

paroda „Beaistrio matymo taktika besaikio

rūno Saukos tapyba. 1978−2015“

stebėjimo erdvėje, arba kaip turėtų būti

Vilniaus paveikslų galerija

taisomi dantys“

Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

iki III. 6 d. – paroda „Nauja tapyba iš Jung-

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
iki III. 6 d. – paroda „Kasdienės gėlės: moterų ir vaikų portretai iš grafo Stanislovo
Kazimiero Kosakovskio fotografijų rinkinio“

tinės Karalystės“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Galerija „Kairė–dešinė“

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Latako g. 3

Vlado Eidukevičiaus 125-osioms gimimo

iki 27 d. – Vinco Kisarausko ankstyvųjų li-

metinėms skirta kūrybos paroda „Dailinin-

noraižinių paroda

kas klajūnas“

Lauros Selmistraitytės paroda „Debesis / 176“

Radvilų rūmai

Kaunas

nuo III. 1 d. – Vytenio Tolučio darbų paroda

Paroda „Veidai iš būtojo laiko“
Paroda „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė.
Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis
1915–1917 m.“
Projekto „Laiko ženklai“ paroda

Vilniaus g. 24

„Tarpinė stotelė“

Kauno paveikslų galerija

Europos dailė XVI–XIX a.

„Prospekto“ fotografijos galerija

K. Donelaičio g. 16

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“

Gedimino pr. 43

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

iki III. 5 d. – fotografijų paroda „13 veidro-

I pusė“

džių. Šiandienos vengrų fotografija“

Taikomosios dailės muziejus

Šv. Jono gatvės galerija

Arsenalo g. 3A

Šv. Jono g. 11

P. Gudyno restauracijos centro restauruotų

iki 27 d. – Evelinos Paukštytės paroda „Pui-

kūrinių paroda „Prieš... ir po...“

kus naujas pasaulis“

Paroda „Kvietimas į pokylį. 1915–2015“

Gedimino Žuklio medalių paroda ,,Laiko

(100 gražiausių vakarinių suknelių iš Alek-

tėkmė“

sandro Vasiljevo kolekcijos)

Galerija „Vartai“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Vilniaus g. 39

A. Goštauto g. 1

Galerijos „Vartai“ 25-mečio paroda „Žilvitis“

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

Galerija „Arka“

ekspozicija
Prano Domšaičio (1880–1965) retrospektyvinė tapybos paroda „Vaizduotės realybė“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas

Aušros Vartų g. 7
iki III. 5 d. – Aistės Ramūnaitės paroda
„Vėjų magistro užrašai“
Lietuvos ir Suomijos menininkų paroda
„Karelija“

Arsenalo g. 1

Dusetų dailės galerijos 20 metų jubiliejaus

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

paroda

Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Projekto „Misija Sibiras“ fotografijų paroda
„10 metų gyvos istorijos“
Paroda „YIVO Vilniuje. Legendos pradžia“
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto
susitarus tel. 279 16 44
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
iki 28 d. – tarptautinė paroda „Spalvų alchemija. Skaljolos meno kūriniai iš Bianco
Bianchi kolekcijos Florencijoje“
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki III. 4 d. – Dovilės Bilkštienės tapybos
paroda „Išmušta perspektyva“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
Paroda „Užkulisiai“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
Kazio Kęstučio Šiaulyčio paroda „Dadaratai“
iki 29 d. – Milos Kudinos meninio siuvinėjimo paroda
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Lionės Grigaliūnaitės tapyba
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija
Vilniaus g. 39 / 6
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos
buvusių mokinių paroda „Veikiantys“
Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos galerija

Vilniaus dailės akademijos galerijos

Šv. Jono g. 11

Parodų salės „Titanikas“

Paroda „Spalvingosios Užgavėnių eitynės ir

Maironio g. 3

kaukės Hlinecko regione Čekijoje“

iki 28 d. – grupinė paroda „Per plauką“

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“

iki 27 d. – VDA KF Stiklo katedros stu-

Vilkpėdės g. 7–105

Eimučio Markūno paroda „Didžiojo chaoso
mažoji versija“
iki 28 d. – Audronės Petrašiūnaitės paroda
„Tylus gyvenimas“ (iš ciklo „Lūžio kartos
vardai“)
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Giedrės Marijos Šimonytės-Švažienės paroda
„Gyvenimo spalvos“
Galerija „Meno parkas“
Agnės Liškauskienės paroda „Horizontalūs
lopai / Pagrandukai“
Projekto „Laiko ženklai“ paroda
Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Šiaulių fotografijos muziejaus meninės fotografijos rinkinio paroda „Kolekcija“

Klaipėda

relių ir laivų modelių paroda „Mūsų turtas“

III. 4, 5 d. 18.30, 6 d. 18 val. – PREMJERA!
G. Verdi „DON KARLAS“. Muzikos vad. ir
dir. – P. Vallet (Prancūzija). Dir. – M. Staškus, rež. ir šviesų koncepcijos aut. –
G. Krämeris (Vokietija), scenogr. –

Rež. – R. Tuminas
4 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“.
Rež. – E. Jaras
Valstybinis jaunimo teatras
26 d. 18 val. – „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir
J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus).
Scen. aut. ir rež. – B. Mar (Salė 99)
27 d. 12, 14 val., 28, III. 5 d. 12 val. – „KAKĖ
MAKĖ IR PAVOGTAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė

Didžioji salė

(Salė 99)

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

Šveicarų menininko Augustino Rebetezo

K. Lupa

paroda „Arrière-tête (mécanismes)“ – „Fa-

28 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽA-

brikas už tavo smegenų“

SIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Reginos Šulskytės fotografijų paroda

III. 2 d. 18.30 – „ANA KARENINA“ (L. Tols-

apysaką). Insc. aut. ir rež. – E. Jaras

tojaus romano motyvais). Choreogr. –

III. 1, 2 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“.

„Mano laikas“

27 d. 18 val. – P. Zelenkos „NYKSTANČIOS
RŪŠYS“. Rež. – R.A. Atkočiūnas
28 d. 15 val. – „KARLSONAS, KURIS GYVENA ANT STOGO...“ (pagal A. Lindgren

Julijono Urbono objektų paroda „Alterna-

A. Cholina (A|CH teatras)

Rež. – J. Vaitkus

tyvių realybių prototipai“

4 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATE-

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

DRA“. Rež. – O. Koršunovas

K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą).

4 d. 19 val. – „SAPNAS“ (A. Strindbergo pje-

Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
iki 29 d. – Romo Klimavičiaus paroda „Dvasių namai, nežinomi mūsų namų gyventojai“
Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
nuo 26 d. – Tomo Daukšos paroda „Lucerna
Sonitum“

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83

Grafų Umiastovskių rūmai

nuo 26 d. – Thomo Perino ir Ludovico

Trakų g. 2

Boulard’o Le Furo paroda „Demonai ir

iki 28 d. – fotografo Arūno Baltėno ir fol-

stebuklai“
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„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – J.M. Jauniškis

KKKC parodų rūmai

Vaidos Marijos Knabikaitės paroda

iki III. 3 d. – Ginto Banio tapybos paroda
„Pustonio anatomija“

sės motyvais). Rež. – K. Gudmonaitė
Mažoji salė
27 d. 16 val. – PREMJERA! I. Bergmano „INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. – V. Rumšas
28 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
III. 1 d. 18 – „BALTAS SODININKAS“ (VšĮ
„Vytauto Kernagio fondo“ spektaklis).
Rež. – V.V. Landsbergis

Oskaro Koršunovo teatras
26 d. 19 val. – „ANTIŠOU. LIKUČIAI PO
DIEVO“. Rež. – G. Kazlauskaitė ir E. Kazickaitė (Apeirono teatras)
Rusų dramos teatras
27 d. 18.30 – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“
(su lietuviškais titrais). Rež. – G. Surkovas
28 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „UNDI-

Studija

NĖLĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

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

28 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARE-

ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio

NINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)

romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).

Vilniaus teatras „Lėlė“

Dailės galerija

Rež. – K. Smedsas (Suomija)

Didžioji salė

Vilniaus g. 245

Vilniaus mažasis teatras

26 d. 18.30 – „ATRASK MANE“ (lietuviškas

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

galvosūkis be pertraukos). Insc. aut. ir

Paroda „Vienas kūrinys Šiauliams“

kloristės Linos Leparskienės paroda „Vieti-

iki 29 d. – Karolio Baranovskio paroda

3 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“.

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

nuo 29 d. – Lietuvos ir Baltarusijos stu-

Goštauto g. 2/15

Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė

27, 28 d. 12 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio

Nacionalinis dramos teatras

dentų paroda „Istorijos“

Dailininkų Tamošaičių kūryba

2 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“.

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko akva-

K. Sirvydo g. 6

Dominikonų g. 15

Vilnius

Liepų g. 33

iki 27 d. – Živilės Jasutytės tapyba

„Skalvijos“ kino centras

III. 1 d. 18.30 – F. Dürrenmatto „DAMOS
VIZITAS“. Rež. – E. Jaras

Č. Radžiūnas

Rašytojų klubas

niai: nepaprasta kelionė į Trakų kraštą“

Spektakliai

Domšaičio galerija

Pilies g. 44/2

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Vasario 27 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje vėl suskambės Juliaus
Juzeliūno muzika. Lietuvių atlikėjai – solistai smuikininkė Rusnė Mataitytė ir violončelininkas Mindaugas Bačkus – bei Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko, pristato muzikos programą „Julius Juzeliūnas ir pasaulis“, kuri sukasi apie jubiliejinę
100-mečio sukaktį. Jos ašyje – lietuvių kompozitorius Julius Juzeliūnas. 7-ojo
dešimtmečio pradžioje pastebimas ryžtingas kompozitoriaus posūkis tautinio modernizmo link, sudėtinga polifoninė technika, sava modalinio pobūdžio harmoninė sistema bei Afrikos ir Azijos tautų muzikos tyrinėjimai.
Visa tai atsispindi koncerte atliekamoje simfoninėje siuitoje „Afrikietiški
eskizai“. 100-mečio sukaktys minimos ir kitų dviejų asmenybių, kurių
muzika skamba šį vakarą, – tai prancūzų kompozitorius Henri Dutilleux
ir XX a. Argentinos klasikas Alberto Ginastera. Greta jų – amerikiečių
XX a. muzikas Samuelis Barberis bei jo Koncertas violončelei ir orkestrui.

H. Schäferis (Vokietija), kost. dail. –

roda „Valandos. Katedra“

litiniam trileriui „Mūsų miške nieko naujo“

Muzika

I.I. Glathar (Vokietija), choro meno vad. –

iki III. 2 d. – Gedimino Pranckūno fotopa-

iki 27 d. – Onos Grigaitės paroda „Eskizas po-

Minėdama savo veiklos 25-metį Vilniaus galerija „Vartai“ surengė parodą
„Žilvitis“, kurioje pristato žymius su galerija bendradarbiaujančius menininkus: Žilviną Kempiną, Deimantą Narkevičių, Svajonę ir Paulių Stanikus,
Julijoną Urboną, Andrių Zakarauską, Igną Krunglevičių, Jurgą Barilaitę,
Laurą Garbštienę, Ugnių Gelgudą, Robertą Narkų, Liną Jusionį, Rūtenę
Merkliopaitę ir Vytautą Viržbicką. Jaunieji kuratoriai Danutė Gambickaitė
ir Arnas Anskaitis iš jų darbų sukūrė pasakojimą apie galerijos gyvenimui būtiną pokalbių kultūrą, kurioje šaknijasi ir šakojasi iš LRT kultūrinių laidų paimti įvairiausių žmonių pasisakymai, viliojantys žiūrovą
klaidžioti po parodos erdves. Tačiau „Žilvitis“ – ne tik nuoroda į gamtą,
bet galerijoje nuo pat pradžių esančios sofos, kuria dabar pradedama
ekspozicija, pavadinimas.

Lietuvos dailės muziejaus Prano

dentų darbų paroda „Kontekstas“

Gaono g. 1

Dailė

Rotušės a. 27

Galerija „Akademija“

Tekstilės galerija „Artifex“

„7md“ rekomenduoja

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Alytaus dailininkų paroda

LIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė

rež. – R. Kazlas

27 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“.

27 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pa-

Rež. – B. Latėnas

gal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

28 d. 12 val. – „APIE TAI, KAIP KOLKA

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,

PANKINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MAR-

rež. – A. Dapšys

ČIUS NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO,

28 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI IEŠKO

ARBA GA-RA-RAR“ (pagal D. Charmsą).

SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras

Scen. aut., rež. – O. Lapina
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III. 4 d. 19 val. – Kodas 555 (opera jauni-

dail. – S. Bocullo, komp. – R. Martinkėnas,

Solistai S. Liamo (sopranas), V. Mikštaitė

mui). Dir. – E. Miknius, rež. – Š. Datenis,

choreogr. – I. Puišytė. Vaidina J. Baranaus-

(mecosopranas), E. Davidovičius (tenoras),

komp. – J. Sakalauskas

kas ir V. Gasiliūnas

S. Skjervoldas (baritonas), A. Vizgirda

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

28 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS

(fleita), R. Beinaris (obojus), V. Milieška

KIAULIAGANYS“ (pagal H.Ch. Anderseną).

KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

(trimitas), I. Girdžiūnaitė (smuikas). Pro-

Bibliografinės žinios
GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
99 : rinktiniai tekstai / Arūnas Spraunius. – Vilnius : Kultūros barai, 2015 (Vilnius : Spauda). –

Rež. – A. Mikutis

III. 4 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS

gramoje J. Haydno, W.A. Mozarto kūriniai

Mažoji salė

MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

III. 2 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje,

243, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8003-16-1

Kauno mažasis teatras

6 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Dievo meilės dovana : [eilėraščiai] / Vytautas Steponas Vaičiūnas ; [Artūro Jagelavičiaus

joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai

nuotraukos]. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016 (Kau-

šeimai „Sapnas muzikos karalystėje“. An-

nas : Judex). – 117, [3] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 750 egz.. – ISBN 978-609-8167-07-8

samblis „Regnum musicale“: Vita Marija

Dvasios Mokytojo sodas : romanas / Olga Obnorskaja ; iš rusų kalbos vertė Viktorija Šen-

27 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais).
Rež. ir dail. – R. Driežis
28 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“.
Rež. – Š. Datenis
„Menų spaustuvė“
26 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS
ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)
26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEMPORARY?“ (jaunųjų scenos menininkų
programa „Atvira erdvė‘13“)
27 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MAŽI STEBUKLAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio
teatras „Dansema“)
27 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!
„DVI SESUTĖS PER LIEPTELĮ“ (pagal japonų ir lietuvių liaudies pasakas).
Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)
28 d. 11, 17 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)
28 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„UŽSĖDIMAS“. Idėjos aut. ir atlik. – A. Ramanauskaitė, D. Vaitiekūnas, P. Tamolė ir

28 d. 12 val. – A. Dilytės „AGUONOS ŠOKIS“.
Rež. – A. Baniūnas
28 d. 15 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“.
Rež. – D. Rabašauskas
Kauno lėlių teatras
27, 28 d. 12 val. – PREMJERA! „BALTAS
ŽVĖRIŪKŠTIS“. Aut. ir rež. – A. Dilytė,
dail. – I. Paliukaitytė, komp. – J. Jurkūnas

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
27 d. 12 val. Kamerinėje saslėje – „ALESIUTĖ“. Rež. – L. Zubė
27 d. 18. 30, III. 6 d. 17 val. Didžiojoje salėje –
A. Juozaičio „KARALIENĖ LUIZĖ“.
Rež. – G. Padegimas
28 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Macijausko „NUTIKIMAI SMALIŽIŲ ŠALYJE“.
Rež. – K. Macijauskas
28 d. 17 val. Mažojoje salėje – M. Duras „SAVANOS ĮLANKA“. Rež. – S. Jačėnas
III. 3 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno
„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis

M. Stabačinskas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

29 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadie-

26 d. 18.30 – E. Imre „MISTERIS X“ (libreto

niai mažyliams“. Šoka B. Banevičiūtė ir

autoriai A. Grünwald, J. Brammer, R. Buni-

G. Subotinaitė (Šokio teatras „Dansema“)

kytės režisūrinė versija)
27 d. 18.30 – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – ansamblio

28 d. 13 val. – A. Kučinsko „MAKARONŲ
OPERA“
III. 4 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“

Daunytė (fleita), Kotryna Ugnė Daunytė
(smuikas), Elena Daunytė (violončelė), Joana Daunytė (arfa), Augustė Daunytė (šokis), aktorė M. Noreikaitė. Režisierė
M.S. Šimulynaitė
2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje
salėje, – vokalinės muzikos koncertas pasauliniams W. Shakespeare’o metams.
T. Girininkas (bosas), J. Šervenikas (fortepijonas). Programoje D. Kabalevskio, D. Šostakovičiaus, R. Quilterio kūriniai

Nekrašaitė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 281, [2] p.. – Tiražas

Katia Skanavi“. K. Skanavi (fortepijonas),

1500 egz.. – ISBN 978-609-01-2061-3 (įr.) : [7 Eur 77 ct]

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.
Dir. – E. Oue (Japonija). Programoje
F. Schopino, S. Rachmaninovo kūriniai
27 d. 18 val. – „Green Bridge band“: G. Rimšaitė, S. Pankūnaitė, M. Puchovičius (vokalas), J. Kuraitis (saksofonas), T. Vaičiulis
(trimitas), R. Gumuliauskas (trombonas),
K. Pavalkis (fortepijonas), R. Ležinskas
(kontrabosas), G. Augustaitis (mušamieji).

28 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIE-

Nacionalinio dramos teatro spektakliai

VAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

III. 1 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – K. Binkio

III. 4 d. 18 val. – A. Rappo „INERTIŠKOS

„ATŽALYNAS“. Rež. – J. Vaitkus
2 d. 18 val. – PREMJERA! I. Bergmano „IN-

DUJOS“. Rež. – T. Jašinskas

TYMŪS POKALBIAI“. Rež. – V. Rumšas

Panevėžys

3 d. 18 val. Rūtos salėje – „LEDO VAIKAI“.

Juozo Miltinio dramos teatras

Rež. – B. Mar

26 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

1 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaiž-

27 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ

ganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.

SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė).

Rež. – T. Erbrėderis

Rež. – R. Banionis

4 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSI-

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

VALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

TAZUOTOJAI“. Rež. – J. Staniunas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

III. 1 d. 18 val. Ukmergės kultūros centre –

26 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPAR-

A. Čechovo „ROTŠILDO SMUIKAS“.

NIS“. Dir. – J. Geniušas

Rež. – M. Cemnickas

27 d. 18 val. – I. Kálmáno „GRAFAITĖ MARICA“. Dir. – J. Janulevičius

Koncertai

ir švietimo centras, 2015. – 157, [2] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8167-05-4 (įr.)
Septyni laiškai iš Paryžiaus : atsiminimai / Samantha Vérant ; iš anglų kalbos vertė Vida
Bėkštienė. – Vilnius : Gelmės, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 269, [2] p.. – Tiražas 1300
egz.. – ISBN 978-609-8168-33-4
Skersvėjai : lyrika / Jonas Jakštas. – Vilnius : Homo liber, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). –

ir kt. kūriniai

Sutikau raudonžiedį vakarą : [eilėraščiai] / Stanislovas Abromavičius ; [nuotraukos Inezos

III. 4 d. 19 val. – „Smuiko ir violončelės šedevrai“. Z. Levickis (smuikas), P. Jacunskas

S. Prokofjevo kūriniai

Rež. – G. Varnas

Sakmė apie Gervių tiltą : romanas / Laimonas Inis. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo

103, [1] p. : iliustr.. – Tiražas [150] egz.. – ISBN 978-609-446-112-5 (įr.) : [3 Eur 27 ct]

lauskas („Idio“ teatras)

Rež. – P. Ignatavičius

9986-02-770-6 (įr.) : [4 Eur 74 ct]

dano, E. Fidzgerald, J. McHugho, K. Weillo

daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“.

Rugiuose prie bedugnės : romanas / J.D. Salinger ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. –
Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 269, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-

Programoje L. Prima, J. Garlando, L. Jor-

moje P. Čaikovskio, F. Mendelsono,

28 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“.

Maro diena : fantastinis romanas (stimpankas) : [knygos „Vilko valanda“ tęsinys] / Andrius

Nesustok kelyje : praeitis nenulemia ateities / Javier Iriondo ; iš ispanų kalbos vertė Aira

ninis orkestras. Dir. – M. Ozolinis. Progra-

28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo

Homo liber, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 222, [1] p.. – Tiražas [300] egz.. – ISBN 978609-446-111-8 (įr.) : [8 Eur 72 ct]

Kongresų rūmai

26 d. 18 val. – „PO 20 METŲ“. Rež. – D. Kaz-

rybą). Rež. – P. Ignatavičius

Likimų labirintas : [romanas] / Ksenija Zastavskaja ; vertė Arvydas Valionis. – Vilnius :

26 d. 19 val. – „Romantizmo elegancija:

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kū-

istorija] / Julija Miliūtė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Kaunas : Indigo print). – 297, [3] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-403-958-4

436, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-1727-9 (įr.) : [9 Eur 61 ct]

(violončelė), Lietuvos valstybinis simfo-

mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).

Emigrantai : kodėl aš vis dar ten? : biografinis romanas : [tikra ir sukrečianti emigrantų

Vilnius

Šiauliai

Rež. – A. Sunklodaitė

403-893-8 (įr.)

Tapinas ; [dailininkė Eglė Zioma]. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). –

28 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-

„Lietuva“ 75-mečio koncertas

bergs. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Kaunas : Spindulio sp.). – 526,
[2] p.. – (Auksinio Obuolio serija, ISSN 2351-6593). – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-

Šv. Jonų bažnyčia
27 d. 18 val. – H. Inoue (Japonija) koncertas
„Pavasario jūra“. Programoje F. Couperino,
J.S Bacho, H. Andriesseno, T. Yoshimatsu
kūriniai
Šv. Kotrynos bažnyčia
26 d. 19 val. – N. Malūnavičiūtė (vokalas,
fleita), F. Zakrevskij (fortepijonas), B. Bagdonienė (altas), K. Žebrauskaitė (akordeonas), D. Bagurskas (kontrabosas)
27 d. 19 val. – „Dainos teatras pagal Vidą
Bareikį“. Atlikėjai V. Bareikis, A. Kulikauskas, I. Balsytė

Janonės ir Aldonos Ruseckaitės]. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo
centras, 2016 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 90, [5] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 300 egz.. –
ISBN 978-609-8167-06-1
Šešios progos numirti : enciklopedinė publicistika ir biografijos epizodai / Algimantas Čekuolis ; [parengė Loreta Paškevičienė]. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų
sp.). – 251, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9955-38-900-2 (įr.) : [5 Eur 74 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS
Aliaskos beieškant : [romanas] / John Green ; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 285, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN
978-609-01-1630-2 (įr.) : [6 Eur 75 ct]
Alisa Stebuklų šalyje : [apysaka-pasaka] / Lewis Carroll ; iš anglų kalbos vertė Liuda Petkevičiūtė ; [iliustravo John Tenniel]. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Kaunas : Spindulio sp.). – 237, [2] p. : iliustr.. – (Geriausia iš geriausių literatūros klasika, ISSN
2335-7886) (Auksinio Obuolio serija). – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-403-975-1 (įr.)
Baisieji Alano dantys : [apysaka] / Jarvis ; [iš anglų kalbos vertė Laura Gineitienė]. – Vilnius :
Burokėlis, 2016 (Spausd. Kinijoje). – [32] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-817800-5 (įr.)

III. 4 d. 19 val. – M. Linkytė (vokalas), stygi-

Gerasis dinozauras : [pasakėlė]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2016]. – [24] p. : iliustr.. –

nių kvartetas

(Skaityti smagu, neštis patogu). – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Pixar. – Tiražas 2000
egz.. – ISBN 978-609-414-958-0

Kaunas
Kauno valstybinė filharmonija
III. 6 d. 18 val. – Kauno miesto simfoninis
orkestras, solistas D. Nordio (smuikininkas,
Italija). Programoje A. Vivaldi, A. Piazzollos kūriniai

Va k a r a i

Heroinas : romanas / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Andrius Patiomkinas. – Vilnius :
Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 325, [1] p.. – (Beveik suaugę, ISSN 1822-6981). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-1785-9 : [5 Eur 14 ct]
Melagių pilis : [pasaka] / Vytautė Žilinskaitė ; dailininkas Paulius Juodišius. – Vilnius :
Alma littera, 2016 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 47, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN
978-609-01-1709-5 (įr.) : [5 Eur 14 ct]
Moksliukė : [romanas] / Holly Smale ; iš anglų kalbos vertė Dalia Zaikauskienė. – Vilnius :

28 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“.

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Dir. – J. Janulevičius

26 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje,

28 d. 18 val. – I. Kálmáno „MONMARTRO

27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Vilnius

1500 egz.. – ISBN 978-609-01-1839-9 : [6 Eur 35 ct]

ŽIBUOKLĖ“. Dir. – V. Visockis

joje salėje, – simfoninės muzikos koncertas „Julius Juzeliūnas ir pasaulis“. Ski-

Lietuvos nacionalinės UNESCO

Raudonoji Kėdė : [romanas] / Andrzej Maleszka ; iliustravo Andrzej Maleszka ; iš lenkų

III. 2 d. 17 val. – R. Rodgerso „MUZIKOS
GARSAI“. Dir. – J. Vilnonis

riama kompozitoriaus J. Juzeliūno gimimo

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

100-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfo-

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

ninis orkestras. Solistai M. Bačkus (violon-

vingis ir G. Visockis

čelė), R. Mataitytė (smuikas). Dir. –

4 d. 18 val. – G. Donizetti „LIUČIJA DI LA-

M. Barkauskas. Programoje H. Dutilleux,

MERMUR“. Muzikos vad. ir

J. Juzeliūno, S. Barberio, A. Ginasteros

dir. – J.Geniušas

kūriniai

Kauno kamerinis teatras

28 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje –

26, 27 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS

kamerinės muzikos koncertas „Klasicizmo

JO KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas,

genijai“. Ansamblis „Musica humana“.
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Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 301, [3] p.. – Ciklo „Geek girl“ 1-oji knyga. – Tiražas

komisijos galerija
III. 3 d. 17.30 – Y. Plasseraud knygos „Irena
Veisaitė. Tolerancija ir veikla“ pristaty-

kalbos vertė Rytė Janauskaitė. – Vilnius : Gelmės, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 270,
[2] p. : iliustr.. – Ciklo „Stebuklingas Medis“ 1-oji knyga. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN
978-609-8168-36-5

mas. Dalyvauja I. Veisaitė, Y. Plasseraud ir

Stiklo kalavijas : [romanas] / Victoria Aveyard ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. –

L. Donskis

Vilnius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 443, [2] p.. – Ciklo „Raudonoji kara-

Vilniaus žydų viešojoji biblioteka

lienė“ 2-oji knyga. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-2211-2 (įr.) : [8 Eur 65 ct]

29 d. 17.30 – dokumentinio filmo „Išsaugok
mano kalbą amžiams“ apie O. Mandelštamą premjerą. Dalyvauja režisierius

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

R. Liberovas

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

11 psl.

Vasario 26–kovo 3
Savaitės filmai

„Kaip žydėjimas vyšnios“
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)
Hju Glaso legenda ****

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

Pernai Kanų kino festivalio „Ypatingo žvilgsnio“ programą atidaręs japonų režisierės Naomi Kawase filmas nukels į Tokiją, kur kepyklėlėje
darbuojasi Sentaro (Masatoshi Nagase). Jis pardavinėja japonišką desertą
dorayaki, kurio svarbi sudėtinė dalis – raudonųjų pupelių padažas. Melancholiškos rutinos paženklinta vyro kasdienybė pasikeičia vieną pavasario
dieną, kai į darbo skelbimą atsiliepia pagyvenusi Tokue (Kirin Kiki). Sentaro iš pradžių jos nenori priimti, tačiau paaiškėja, kad moteris turi slaptą
padažo receptą. Verslas suklesti, o Sentaro ir Tokue atveria vienas kitam
širdis ir senas žaizdas (Japonija, Prancūzija, Vokietija, 2015). (Vilnius)
Laukimas **

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)
Sensacija ****

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)
****** – 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.

Kino repertuaras

26–III. 2 d. – Gidas vienišiams (JAV) – 21.50

28 d. – „Kinozauro savaitgalis: pasakų skai-

Vilnius

26–III. 1 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 19.20

tymas“ – 12 val.

Forum Cinemas Vingis

26–III. 2 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež.

28 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-

26–III. 3 d. – Sniego mūšis (JAV) – 11.10, 14.10,

K. Gudavičius) – 21.30

zija) – 20.45; 29, III. 2 d. – 21.15; 3 d. – 21 val.

15.10; Sniego mūšis (3D, JAV) – 13.10, 17.20

Skalvija

29 d. – Mari istorija (Prancūzija) – 17 val.

26, 29–III. 3 d. – Egipto dievai (3D, JAV,

26 d. – Amy (dok. f., D. Britanija, JAV) – 16.40;

Australija) – 13.15, 18.45, 21.40; 27, 28 d. – 11.20,

27 d.–20.50,28 d.–21.10,29 d.–16.30,; III.1 d.–21 val.

13.15, 18.45, 21.40; 26–III. 3 d. – Egipto die-

26 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,

vai (JAV, Australija) – 16 val.

Prancūzija, Vokietija) – 21.10; 27 d. – 14.10;

26, 29–III. 3 d. – Pirmasis Dievo gailestin-

28 d. – 16.20; 29 d. – 18.50; III. 1 d. – 16.50;

gumo paveikslas (dok. f., JAV, Lietuva) –

2 d. – 16.50; 3 d. – 21 val.

19.20; 27, 28 d. – 11, 19.20

27 d. – Sensacija (JAV) – 16.20; 28 d. – 14 val.;

26–III. 3 d. – Zūlanderis 2 (JAV) – 11.20,

29 d. – 21 val.

29 d. – Sėdžiu. Medituoju Visapaną (dok. f.,
Indija, Izraelis) – 19 val.
III. 1 d. – „Kino žvilgsnis: Yasujiro Ozu. Poezija kine“ – 19 val.
2 d. – Drugelių kalba (ciklas „Ispaniškai“) – 17.30
3 d. – Valstybė prieš Fricą Bauerį („Vokiško
kino dienos“) – 19.15
3 d. – „Kino žvilgsnis: Robert Altman. Su-

13.45, 16.10, 18.30, 21 val.

III. 1 d. – Šlovė Cezariui! (D. Britanija, JAV) –

griautos žanro sienos“ – 19 val.

Rinkimų diena 2 (Rusija) – 11.30, 13.50,

19 val.; 2 d. – 21 val.; 3 d. – 17 val.

Ozo kino salė

16.20, 19, 21.30

26 d. – Išsaugok mano kalbą amžiams (dok.

26 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,

Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, Prancū-

f., Rusija) – 19 val.

Prancūzija, Vokietija) – 18 val.; 27 d. –

zija, Vokietija) – 13, 18.20

27 d. – Nono, berniukas Zigzagiukas (Ny-

15.30; III. 2 d. – 19.30

III. 3 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidman-

derlandai, Belgija, D. Britanija, Ispanija,

26 d. – Feniksas (Vokietija) – 20 val.

tas) – 19 val.

Prancūzija) – 12.20

27 d. – Meistras ir Tatjana (dok. f., rež.

26–III. 3 d. – Deadpool (JAV) – 11.40, 14.10,

28 d. – Keliaujantys paukščiai (Belgija,

G. Žickytė) – 14 val.; III. 2 d. – 18 val.

16.40, 19.20, 21.45

Prancūzija) – 12.20

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

26, 29, III. 3 d. – Normas, lokys iš šiaurės

27 d. – Tyli širdis (Danija) – 18.40

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 17.30; III. 3 d. – 17.30

(JAV) – 13.20; 27, 28 d. – 11.45, 13.20, 16.30;

29 d. – Seansas senjorams. Laukimas (Italija,

27 d. – Antra mama (Brazilija) – 18.50

III. 1, 2 d. –13.20, 16.30

Prancūzija) – 14.30

III. 1 d. – Deminas: dvi tvirtovės (dok. f., rež.

26–III. 3 d. – Šlovė Cezariui! (D. Britanija,

28 d. – Kino klasikos vakaras. Žmogus, kuris

A. Gelažiūtė) – 17.30

JAV) – 14, 19.10, 21.10

nukrito į žemę (D. Britanija) – 18.30

III. 1 d. – Meilės sala (Kroatija, Vokietija,

26, 29–III. 3 d. – Robinzono Kruzo sala (JAV) –

Kino programa „Vokiško kino dienos“

Bosnija ir Hercegovina, Šveicarija) – 18.30

11.10, 16 val.; 27, 28 d. – 11.10, 12, 16 val.

2 d. – Dievų dovana (Vokietija) – 19 val.

26–III. 3 d. – Robinzono Kruzo sala (3D,

3 d. – Who am I – saugių sistemų nėra (Vo-

JAV) – 14 val.

kietija) – 19 val.

Forum Cinemas

Pasaka

26–III. 1, 3 d. – Sniego mūšis (JAV) – 10.35,

Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė
(JAV) – 11, 13.25, 15.40
26–III. 2 d. – Hju Glaso legenda (JAV) –
15.40, 18, 21.15; 3 d. – 15.40, 21.15
26, 29, III. 3 d. – Sensacija (JAV) – 21.40; 27,
28, III. 1, 2 d. – 18.30, 21.20
26–III. 3 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV,
Belgija, Danija, Vokietija) – 16.20, 21 val.
Gidas vienišiams (JAV) – 18.45, 21.40
Sukrėtimas (JAV) – 21.20
27, 28 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 11 val.
26–III. 3 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 15.30
Klausyk širdies (JAV) – 18 val.

14.30, 17.20; III. 2 d. – 10.35, 14.30

26 d. – Ponas Trumbo (JAV) – 16.15
26 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,
Prancūzija, Vokietija) – 19 val.; 27 d. – 15.30,
18.45; 28 d. – 17 val.; 29 d. – 20.30; III. 1 d. –
19 val.; 2 d. – 18 val.; 3 d. – 15, 19.30
26, 29 d. – Šlovė Cezariui! (D. Britanija,
JAV) – 21.30; 27 d. – 19.45; 28 d. – 19.15;
III. 1 d. – 19.15; 2 d. – 19.30; 3 d. – 17.30
26 d. – „Oscar shorts animation“ – 17.30;
27 d. – 12.30; 28 d. – 19.45; 3 d. – 17.15
26 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 19.15; 27, 28 d. – 17.45; 29 d. –

Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 20.30

19.30; III. 1, 3 d. – 17.15; 2 d. – 17.30

Forum Cinemas Akropolis

26 d. – Sensacija (JAV) – 21.15; III. 1, 2 d. –

26–III. 3 d. – Sniego mūšis (JAV) – 10.20,

21.30; 3 d. – 21.45

14.20, 18.10

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

Sniego mūšis (3D, JAV) – 12.25, 16.30

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 16.30; 28 d. –

26–III. 2 d. – Egipto dievai (3D, JAV, Austra-

15.15; 29 d. – 17.15; III. 3 d. – 15.45

lija) – 13.20, 19, 21.40; III. 3 d. – 13.20

26 d. – Bambeklis (Suomija) – 18 val.; 27 d. –

26–III. 2 d. – Egipto dievai (3D, JAV, Aus-

19.30; 28 d. – 18.45; 29 d. – 17.30; 2 d. – 19.15;

tralija) – 10.40, 16.10; III. 3 d. – 10.40, 16.10,

3 d. – 15.15; 27 d. – Sniego mūšis (JAV) – 12 val.;

19, 21.40

28 d. – 13 val.; 27 d. – Normas, lokys iš Šiau-

26–III. 3 d. – Pirmasis Dievo gailestingumo

rės (JAV) – 13.45

paveikslas (dok. f., JAV, Lietuva) – 17.15

27 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV,

Zūlanderis 2 (JAV) – 11.20, 13.50, 16.20,

Belgija, Danija, Vokietija) – 21.45

18.50, 21.20

27 d. – „Oscar shorts LIVE“ – 14.15; 28 d. –

Rinkimų diena 2 (Rusija) – 11.10, 13.40, 16,

13.45; III. 1 d. – 21.15

18.40, 21.10

27 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 16.15

III. 3 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidman-

27 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 21 val.;

tas) – 19, 21.30

28 d. – 21.15; III. 1 d. – 16.30; 2 d. – 20.15

26–III. 3 d. – Deadpool (JAV) – 13.10, 15.40,
18.30, 21 val.
Normas, lokys iš šiaurės (JAV) – 11, 13, 15.15
Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė
(JAV) – 10.30, 12.45, 15 val.
Hju Glaso legenda (JAV) – 17.25, 20.10

KAUNAS

27 d. – Meistras ir Tatjana (dok. f., rež.
G. Žickytė) – 12.15; 28 d. – 16.45
27 d. – Dviračiais per Kirgiziją (dok. f., rež.
A. Gurevičius) – 14 val.; 28 d. – 13.30;
III. 1 d. – 17.30

26–III. 1, 3 d. – Sniego mūšis (3D, JAV) –
12.30, 16.30; III. 2 d. – 12.30
26–III. 3 d. – Egipto dievai (3D, JAV, Australija) – 13.30, 16.15, 19 val.; 26 d. – Egipto dievai (3D, JAV, Australija) – 10.45, 21.45, 23.40;
27 d. – 21.45, 23.40; 29–III. 3 d. – 10.45, 21.45
26, 27 d. – Zūlanderis 2 (JAV) – 11.20, 13.40, 16,
18.50, 21.10, 23.50; 28–III. 2 d. – 11.20, 13.40,
16, 18.50, 21.10; III. 3 d. – 11.20, 13.40, 16 val.
26–III. 3 d. – Pirmasis Dievo gailestingumo
paveikslas (dok. f., JAV, Lietuva) – 16.40
III. 3 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidmantas) – 19, 21.10
26 d. – Deadpool (JAV) – 11.30, 13.15, 15.45,
18.30, 21, 23.30; 27 d. – 13.15, 15.45, 18.30, 21,
23.30; 28 d. – 13.15, 15.45, 18.30, 21 val.; 29–
III. 2 d. – 11.30, 13.15, 15.45, 18.30, 21 val.;
III. 3 d. – 11.30, 13.15, 15.45
26, 29–III. 3 d. – Normas, lokys iš šiaurės
(JAV) – 10.15; 27, 28 d. – 10.15, 12.45, 14.45
26, 29–III. 3 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė (JAV) – 12.10, 14.20; 27,
28 d. – 10.25, 12.10, 14.20
26, 29–III. 3 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) –
11.10, 16.35; 27, 28 d. – 16.35
26–III. 3 d. – Robinzono Kruzo sala (JAV) –
10.55, 13 val.; Robinzono Kruzo sala (3D,
JAV) – 15.10; 26–III. 1 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gudavičius) – 19.15; 26–III. 1 d. –
Gidas vienišiams (JAV) – 21.20
26–III. 2 d. – Šlovė Cezariui! (D. Britanija,
JAV) – 19.10; 26–III. 2 d. – Sukrėtimas (JAV) – 21.30
27, 28 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 11.10
26–III. 2 d. – Klausyk širdies (JAV) – 18.10
26–III. 2 d. – Hju Glaso legenda (JAV) –

27, 28 d. – Naujausias testamentas (Belgija,

20.40; 26, 27 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 23.45

Šlovė Cezariui! (D. Britanija, JAV) – 20.40

Prancūzija, Liuksemburgas) – 21.30; III. 1 d. –

26, 28, III. 1 d. – Sensacija (JAV) – 21.45

26, 29–III. 3 d. – Robinzono Kruzo sala

21 val.; 3 d. – 21.15

27, 29, III. 2 d. – Kelnėse dar ne senelis

(JAV) – 12.15; 27, 28 d. – 10.10, 12.15

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

(JAV) – 21.45

26–III. 3 d.– Robinzono Kruzo sala (3D, JAV) – 14.30

rija, D. Britanija) – 14.45

26–III. 2 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 18.40

26–III. 1, 3 d. – Klausyk širdies (JAV) – 16.40

28 d. – Robinzono Kruzo sala (JAV) – 12 val.

26, 29–III. 3 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež.

26–III. 2 d. – Sukrėtimas (JAV) – 19.10

28 d. – Laukimas (Italija, Prancūzija) – 15.45

K. Gudavičius) – 14.10

Gerasis dinozauras (JAV) – 10.50
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