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Gera humoro dozė

Pokalbis su Krzysztofu Stanisławskiu apie lenkų animacijos parodą
„Kartą gyveno“ VDA parodų salėse „Titanikas“
Su lenkų animacijos parodos
„Kartą gyveno“ („Był sobie raz“ /
„Once upon a Time“) kuratoriumi
Krzysztofu Stanisławskiu susitikome kitą dieną po atidarymo,
lietui lyjant, jo draugo tapytojo
Jono Gasiūno dirbtuvėje, kuri įsikūrusi „Plastos“ gamykloje. Ten ir
pasišnekėjome apsupti paveikslų,
juos irgi pakomentuodami.
Regis, 60 yra magiškas skaičius,
nulėmęs parodos atsiradimą:
60 metų praėjo nuo tada, kai
Janas Lenica ir Walerianas Borowczykas sukūrė filmą „Kartą
gyveno“ („Był sobie raz“), taip
pat 60 – nuo garsiojo animatoriaus Piotro Dumałos gimimo.
Kuo šios datos svarbios lenkų
animacijai ir kultūrai?
Šiemet minime svarbaus Lenkijai
įvykio 60-ąjį jubiliejų, nes jis žymi
labai trumpą laikotarpį po stalinizmo, gal kokius dvejus metus, kai
komunistų partija šiek tiek atpalaidavo kontrolę. Žmonės patikėjo,
kad įmanoma gyventi laisvai, kad
valdžia liberalėja ir nebebus politinio spaudimo. Tai labai smarkiai
paveikė kultūrą. Prasidėjo trys labai
svarbūs reiškiniai. Pirmasis – tai Len- Jan Lenica, „Adomas 2“. 1968 m.
kų kino mokykla. 1957 m. Andrzejus
Wajda Kanuose laimėjo specialų žiuri prasidėjo Lenkų animacijos moprizą už filmą „Kanalas“ ir tai buvo kykla, pirmasis to judėjimo filmas
tarsi naujo reiškinio Lenkijoje mani- „Kartą gyveno“ tapo ypatingos anifestacija. Antrasis – tai Lenkų plakato macijos rūšies pradžia: tai buvo lyg
meno mokykla, o trečiasis – Lenkų esė, lyg vaizdų ir muzikos koliažas,
animacijos mokykla. Bet antrasis ir filosofinis eskizas be scenarijaus, be
trečiasis reiškiniai buvo labai susiję, specialios kino studijos įrangos; tai
nes tokie menininkai kaip Janas buvo lyg anekdotas, pokštas. Bet
Lenica ir Walerianas Borowczykas taip pat tai buvo labai geras meno
buvo puikūs plakato kūrėjai, ypač kūrinys ir tuo laikotarpiu Lenkijoje
Lenica, visą gyvenimą visame tokį dalyką buvo gana nesunku
pasaulyje garsėjęs kaip plakato padaryti, nes šitie jauni vyrukai,
meistras. 1959 m. jis emigravo į Lenica ir Borowczykas, sutiko dar
Prancūziją, po to į Vokietiją ir dėstė vieną vaikiną iš Lenkijos prodiudizainą daugelyje aukštųjų mokyklų, serių asociacijos ir jam pasakė:
įskaitant Kaselio universitetą ir turime idėjų. O tas kitas vyrukas
Berlyno dailės akademiją. 1956 m. sako: gerai, darom. Jokių problemų.

Neturite scenarijaus? Dar geriau.
Ir per tuos trejus metus jie sukūrė
tris labai svarbius filmus: minėtąjį
„Kartą gyveno“, „Atlyginti jausmai“
(„Nagrodzone uczucia“ / „Requited
Sentiments“) ir „Namas“ („Dom“ /
„House“). Tokia ir buvo pradžia. Tai
buvo tikra revoliucija, nes niekas
nemanė, kad įmanoma padaryti
kažką tokio – labai modernaus,
labai paprasto, bet labai gero. Pagaliau juk lenkų animacijos tradicija
buvo labai stipri. Ji prasidėjo dar
XIX a. 9-ajame dešimtmetyje lėlių
ir vaikiškų piešinių filmais. Tiesą
N u k e lta į 6 p s l .

1 psl.

Muzika

Hipnotizuojantis barokas
Pianisto Andriaus Žlabio rečitalis filharmonijoje
Aldona Eleonora Radvilaitė

Neįtikėtiną dvasios pakilimą, net
ekstazės būseną sukėlė genialaus
fortepijono muzikos atlikimo meistro Andriaus Žlabio šešių Georgo
Friedricho Händelio siuitų klavyrui traktuotės. Sunku patikėti, kad
senovinės muzikos skambesiai galėtų taip stipriai veikti dabarties
klausytojus. Stebėtina, jog didžiojo
Johanno Sebastiano Bacho, gimusio net tais pačiais metais kaip ir
Händelis, siuitas fortepijonui pedagogai nuolat įtraukia į pažengusių studentų mokymo programas,
pavienes siuitas viešuose koncertuose skambina besižavintys jo muzika atlikėjai. Puikiai prisimename
ir išskirtinius A. Žlabio rečitalius,
kuriuose jis įtaigiai ir įspūdingai
paskambino genialiojo Bacho kūrinius. O su Händelio klavyrinėmis
siuitomis susipažinome A. Žlabio
dėka tik kovo 23 d., jo rečitalyje Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
Tiesa, atskiras kai kurių Händelio
siuitų dalis retkarčiais paskambina pavieniai pianistai, tačiau
tokį gausų pluoštą nuostabios muzikos išgirdome pirmąkart. Sunku
suprasti priežastis, kodėl atlikėjai
vengia šių įspūdingų kūrinių – ar
dėl puošmenų gausos, techninių
užduočių sudėtingumo? Nejau iki
šiolei neatsiranda tokių pianistų
kaip A. Žlabys, kurie ryžtųsi į savo
koncertines programas įtraukti retai atliekamą senovinę muziką?
Nedažnai pasitaiko, kad po koncerto publika skirstytųsi tokios pakilios nuotaikos. Labai meistriškas, nuoširdus, neįtikėtinai įtaigus
pasaulinį pripažinimą pelniusio
A. Žlabio skambinimas atskleidė
Händelio muzikos grožį, tiesiog hipnotizavo klausytojus. Į šį įsimintiną A. Žlabio koncertą atvažiavo

Anonsai

Pianistas Kalle Randalu
orkestrų festivalyje
Baltijos šalių orkestrų festivalis šiemet savo klausytojams pateikia visą
puokštę garsiausių Baltijos šalių dirigentų ir solistų.
Balandžio 1 d. kartu su Estijos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojamu pasaulinio garso maestro Neeme Järvi, Vilniaus kongresų
rūmuose koncertuos ir žymus estų
pianistas Kalle Randalu. Laimėjęs
net keletą prestižinių pianistų konkursų, 1988-aisiais jis išvyko gyventi
ir dirbti į Vokietiją. Čia K. Randalu
tapo Fraiburgo, vėliau – Karslrūhės
aukštosios muzikos mokyklos profesoriumi, kur dėsto iki šiol.
Pirmą kartą pianistas Lietuvoje
lankėsi dar 1973-aisiais, kai mokėsi
Talino aukštojoje muzikos mokykloje.
2 psl.

melomanų ir iš kitų Lietuvos miestų.
Daugelis žino, jog pianistas skambina prestižinėse pasaulio scenose,
dalyvauja įvairiuose festivaliuose
Europoje, JAV. Tarp jo kamerinės
muzikos partnerių – žymiausi, ryškiausi šių laikų instrumentininkai.
Tai altistas Jurijus Bašmetas, smuikininkė Hilary Hahn, „Kremerata
Baltica“ vadovas, smuikininkas Gidonas Kremeris, su kuriuo A. Žlabys yra koncertavęs Japonijoje, Kinijoje, Pietų Amerikoje, Europoje.
Beje, šį didį smuiko menininką matėme ir kovo 23-iosios vakarą filharmonijoje, besiklausantį A. Žlabio
traktuočių, o pernai su orkestru
„Kremerata Baltica“ pianistas debiutavo Vienos „Musikverein“ salėje, diriguojant Mirgai Gražinytei.
Įdomu, kad net trys kompozitoriai, kurių kūryba priskiriama
„auksiniam baroko muzikos fondui“, gimė 1685 metais. Be VokieD. M at v e j e vo n u ot r .
Andrius Žlabys
tijoje kovo 21 d. gimusio Bacho ir
vasario 23 d. – Händelio, Italijoje esmės girdėjimas, nuoširdumas, su- siuitos, kuri pulsavo ryžtu, buvo nepaprastai greitai, lengvai, tylutėspalio mėnesį pasaulį išvydo Do- gebėjimas labai profesionaliai, vir- meistriškai išplėtota. Sodriai, ener- liai, tarsi čiurlenančiai – Allegro bei
menico Scarlatti. Iki šių dienų jų tuoziškai realizuoti sumanymus, gingai, panašiai į Bacho muziką, tarsi stangri, ryžtinga, su aiškios ritmikūriniai skamba koncertų salėse. spalvingai bei subtiliai perteikti vargonų garsais griaudėjo Siuitos kos, puikiai išplėtota ir polifoniškai
Gal todėl, kad Händelis mokėsi smulkmenas, pasitelkiant stangrią A-dur Preliudas bei Žigos pradžia. meistriškai išdainuota Fuga.
ir dirbo gimtinėje, po to gyveno ritmiką ar laisvą rubato, meistrišką Panašiai sukomponuoti ir Siuitos
Palyginti su viso koncerto proir studijavo Italijoje, o daugiausiai muzikos tėkmės jungimą į harmo- d-moll Preliudas, jaudinęs galin- grama, kontrastingai buvo atlikta
metų darbavosi Anglijoje, jo klavy- ningą visumą, prisistabdant tik da- gais, tarsi improvizaciniais rečita- paskutinė Händelio Siuita – Nr. 6
rinėje muzikoje susijungia vokiečių lių pabaigose. Jaudino ir preciziš- tyvais ir po to apstulbinusi trapiai, fis-moll. Čia vyravo ryžtas, iškilpolifonija, harmoningumas, italų kai atliekamos žavios prancūziško švelniai traktuojama Fuga, kurioje mingumas, sausesnis skambesys,
homofonija ir Scarlatti technika stiliaus puošmenos ar lengvučiai buvo epizodų, kur garsai beveik iš- buvo mažai naudojamas pedalas,
bei prancūzų ritmika ir ornamen- itin greiti ir švelnūs pasažai, labai tirpo erdvėje, nors buvo puikiai gir- daugiau dėmesio skirta ritmui. Lentika. Tai puikiai girdėjome klausy- kokybiški tylūs ir visai tylutėliai dimi. Šios Siuitos Arija ir variacijos gva ir grakšti buvo Žigos pradžia, o
damiesi A. Žlabio atliekamų šešių sąskambiai, skaidrūs, bet švelnūs bei Presto dalis buvo paskambintos po to muzika tapo sodri, ryžtinga.
Nežinia kuo dar ateityje mus pasiuitų klavyrui, kurias pianistas įdo- aukšto registro epizodų garsai, so- nepaprastai subtiliai, su ypač meismiai sugrupavo. Pirmoje koncerto lidžiai ir sodriai traktuojami bosai. triškomis puošmenomis, fantastine malonins jautrus, aukščiausio prodalyje skambėjo siuitos Nr. 5 E-dur,
Pirmoje koncerto dalyje vyravo smulkia technika, amą atimančiu fesionalumo menininkas Andrius
HWV 430, Nr. 4 e-moll, HWV 429 minkštai, švelniai, su vos juntamu švelnumu bei intelektualumu, gi- Žlabys, kokios dar nelabai pažįstair Nr. 1 A-dur, HWV 426, o antroje – rubato atliekamos siuitų dalys, o lumu. Ko gero, šios – Siuitos Nr. 3 mos ir retai scenose skambančios
Nr. 3 d-moll HWV 428, Nr. 2 F-dur, net ir kontrastingai traktuojamos, d-moll – tiesiog genialus A. Žla- muzikos lobynus pateiks. TikėkiHWV 427 ir Nr. 6 fis-moll, HWV pavyzdžiui, Arija ir variacijos iš bio atlikimas tapo viso koncerto mės, kad tarp įtemptų koncertinių
431. Panašiai kaip ir traktuojant Ba- penktosios siuitos ar Žiga iš ketvir- kulminacija. Puikiai nuskambėjo ir kelionių po platųjį pasaulį jis vis
chą, perteikiant Händelio muziką tosios e-moll, buvo neperspaustos, Siuitos F-dur labai tyliai, trapiai bei suras laiko ir savo tėvynainiams
žavėjo ypatingas atlikėjo muzikos grakščios, kaip ir Fuga iš tos pačios grakščiai traktuotos Adagio dalys ar gerbėjams.
„Tuomet taip pat buvo Velykų me- klausytojų širdis, – pasakoja gar- dalyvaus žinomi įvairių žanrų atlitas, – prisimena K. Randalu, – ir sus pianistas. – Ketvirtasis koncer- kėjai, pakviesti keli simfoniniai ormūsų mokykla organizavo išvyką į tas, kurį atliksiu Lietuvoje, kadaise kestrai, dramos teatro aktoriai. Dėl
Vilnių. Bažnyčios buvo pilnos žmo- buvo ir mano pats pirmas pasiro- ministerijos nustatytų kultūros biunių... Čia mus viskas žavėjo – atrodė dymas su orkestru. Tad esu labai džetininkų darbo valandų – nuo 8
nauja, kitaip“, – prisiminimais dali- laimingas, turėdamas galimybę vėl iki 17 val., o renginys prasideda
josi garsus pianistas. Vėliau jo keliai jį groti Vilniuje, Baltijos šalių orkes- 18 val., – anksčiau atskubėjusieji
aktorius ir orkestrantus galės pasu Lietuva susisiejo tada, kai kartu trų festivalyje.“
su lietuvių pianistu Jurgiu Karnamatyti išeinančius po darbo dienos.
vičiumi dalyvavo Roberto SchuRenginio programą užpildys neetaLVSO inf.
manno pianistų konkurse Cvikau,
tiniai meno kolektyvų darbuotojai,
Vokietijoje. Per savo karjerą garviršvalandininkai. Žinoma, kaip ir
Iškilmingas koncertas
sus pianistas yra atlikęs daugybę
dera mūsų šventėms, į renginį pakoncertų fortepijonui su simfonikviestas ir folkloro ansamblis. Prieš
niu orkestru, tačiau vis grįžta prie Atėjo ilgai laukta diena. Gimę šią jį protestuoti per feisbuką jau susiL. van Beethoveno muzikos. Bal- dieną tampa iškiliais politikais, kul- organizavo moderniojo jaunimo sątijos šalių orkestrų festivalio metu tūros veikėjais, šią dieną sukurti junga, parengė transparantus, sureVilniaus kongresų rūmų scenoje K. muzikos, literatūros kūriniai, skulp- petavo šūkius „Vyžoms ne! Vyžoms
Randalu atliks L. van Beethoveno tūros ant tiltų išlieka šimtmečiams, ne!“ Numatoma, jog jų eitynės GeKoncertą fortepijonui ir orkestrui LR Seimui jau pateiktas projektas dimino prospektu vyks kiekvienais
Nr. 4. „Visi penki Beethoveno kon- šią dieną paskelbti nedarbo diena. metais. Visi norintys nemokamai
certai fortepijonui man yra ypač Kelis dešimtmečius kurtuose ir sta- patekti į iškilmingą Balandžio
mieli, tad aš vis grįžtu prie jų. Tai tytuose Lietuvių namuose ant Tauro 1-osios renginį kviečiami rinktis
genialiai ir labai išmoningai para- kalno vyks iškilmingas Balandžio prie paminklo Basanavičiui. Tiksšyta muzika, kuri giliai paliečia 1-osios minėjimas-koncertas. Jame lus adresas neužfiksuotas, sakoma,

jog jis stovi visiškame užkampyje,
dykynėje, karčemų rajone, kitais
duomenimis – prie kažkokios ten
filharmonijos. Šventinio renginio
organizatoriai tikisi, kad norintys
patekti nemokamai susitikimo vietą
suras. Nesuradę gali rinktis prie paminklo Čiurlioniui. Organizatoriai
informuoja, kad publika, į renginį
atvykusi iš sutartų vietų, taip pat
miesto svečiai, vietoje bilieto rankoje gali laikyti knygą apie meną,
gamtą, nugenėtas pušis ir pan., arba
auksinį scenos kryžių. Su šiais atributais į salę bus įleidžiami prieš paskutinį skambutį. Nemokamų vietų
kiekis ribotas. Garbingiausios sėdimos vietos skirtos pirkusiems
brangius bilietus. Jos yra iš anksto
rezervuotos turtingiems storos kultūrinės spaudos darbuotojams, kurie yra ir šio renginio mecenatai.
Organizatorių inf.
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Muzika

Keli postromantinės atminties
štrichai
Arba netikėta pažintis su danų kompozitoriumi Louisu Glassu
Giedrius Alkauskas

Kai 1838-aisiais Robertas Schumannas nuvyko į Vieną, iš ten parsivežė
vieną apdulkėjusią neįprastą partitūrą. Taip dešimt metų po jos autoriaus mirties – o jis buvo vienietis
Franzas Schubertas – pirmą kartą
nuskambėjo devintoji, Didžioji,
C-dur simfonija, ankstyvojo romantizmo manifestas, kurio svarbą
sunku pervertinti, kurio išsišakojimai ir kerai persmelkė visą romantizmą iki pat Brucknerio, Dvořáko
ir Borodino. Dar beveik trisdešimt
metų praėjo, kol George’as Grove’as
ir Arthuras Sullivanas 1867 m. surado kitas septynias simfonijas, keletą operų, mišių ir daugybę kitos
pamirštos Schuberto muzikos.
Gali atrodyti, kad Schuberto istorija nėra įmanoma skaitmeniniame, nerimo ir greitos informacijos paieškos persmelktame amžiuje.
Deja, jautrių ir kūrybingų žmonių
gyveno gerokai daugiau, nei į juos
visus įsigilinti mes turime laiko. Ir
kiek daug gali priklausyti nuo vieno
žmogaus pastangų! Vernonas Handley – žymus britų dirigentas, po
ilgų metų darbo propaguojant
britų kompozitorių kūrybą, pasakė:
„Deja, per greitai buvo peršokta nuo
XIX a. pabaigos prie avangardo“ (t.y.
po 1945 m. sukurtos muzikos).
Taip ir vyksta paskaitos muzikos
akademijose: Wagneris, Franckas,
Musorgskis, Bruckneris. Neriame
į XX a. – Skriabinas, Mahleris, Richardas Straussas, Stravinskis. Ir
staiga – antroji Vienos mokykla
(1903–1925), o nuo jos jau driekiasi
gijos į 1945-uosius ir vėlesnius metus, į patį avangardą. Lyg ir viskas
aišku – transformacija buvo tokia.
Tiesa, yra unikalių kūrėjų, sukūrusių visiškai savitą romantizmo,
modernizmo ir archaikos (liaudies
muzikos) amalgamą – Bartókas,
Vaughanas Williamsas. Apmąstant
tą laikotarpį, nuskamba ir kiti vardai, kita nuostabi muzika – Dukas
„Burtininko mokinys“, Hindemitho
ekspresionistinės operos, Poulenco
koliažai ir žaidimai stiliais, Respighi
„Romos pinijos“, šiaurės dvelktelėjimai Nielseno ir Sibelijaus kūryboje,
rusai Rachmaninovas ir Kalinikovas, austras Wolfas, nuostabieji lietuviai Gruodis ir Jakubėnas.
Ir štai vieną kartą iš muzikos
įrašų parduotuvės parsinešiau keturias amerikiečių minimalisto Philipo Glasso simfonijas – 2-ą, 3-ią,
5-ą ir 6-ą. Ir – o siaube! – tik namie
pamačiau, kad nusipirkau visai ne
tai, ko norėjau. Penktosios ir šeštosios simfonijų autorius buvo visai ne tas Glassas, o kažkoks kitas,

Louisas Glassas (1864–1936), danų
kompozitorius.
Tokia yra istorijos pradžia. Negaliu
papasakoti šios istorijos pabaigos – ji
tik įsibėgėja. Joje – danai H. Børresenas ir A. Enna, suomiai L. Madetoja, U. Klami ir E. Melartinas (šešios
simfonijos, išleistos firmos „Ondine“),
švedai W. Stenhammaras ir E. Kallstenius, olandas J. Wagenaaras, austrai
bei vokiečiai E. Rudorffas, F. Weingartneris, E. von Reznicekas, F. Woyrschas, R. Wetzas, W. Furtwängleris.
Atskira labai ilga kalba būtų apie
britus – F. Deliusą, A. Baxą, G. Bantocką, W. Waltoną, G. Holstą, J. Irelandą, G. Finzi, P. Warlocką, A. Ketèlbey,
E. Baintoną.
Postromantizmas... Štai tas žodis! 1905–1935 metais sukurta muzika. Muzika, kuri dar remiasi į
romantizmo įvaizdžius, mitologiją, epinius įvykius, kurią įkvepia
nuožmūs šiaurės peizažai ir gaivus
orientalizmas, ir drauge – tai kino
amžiaus muzika, kai veiksmas turi
vykti nuolatos, vieną sceną keičia
kita, nes kitaip klausytojui bus nuobodu. Štai, Reinoldo Gliero trečioji
simfonija „Ilja Muromietis“ (1911).
Epiniai įvykiai, didžiulė autoriaus
ambicija, bet talentas tą ambiciją
atitinka, tad lieki sukrėstas – „...ir
nuo to laiko dingo karžygiai mūsų
Žemėje...“. Taip pat ir (muzikine
kalba niekuo nepanaši į Gliero
simfoniją) Prokofjevo opera „Meilė
trims apelsinams“ (1926) – pats autorius jos veiksmo intensyvumą ir
kaitą lygino su kinu.
Postromantizmo muzika – tai
muzika, kuri, esu tikras, didžiajai daliai „filharmoninės publikos“
nepaprastai patiktų! Šiuo terminu
avangardo kūrėjai ir mėgėjai – šiek
tiek iš aukšto, bet šiltai, nors ir globėjiškai – vadina tuos, kurie eina
klausytis į filharmoniją romantizmo epochos muzikos; o man
terminas „filharmoninė publika“
skamba kaip didelis komplimentas.
Bet tas minėtasis šuolis į avangardą
buvo toks staigus, avangardo atstovai buvo tokie įtakingi, pasitikintys,
drąsūs ir kartais įžūlūs, o kartu ir
baisiųjų karų traumos buvo tokios
skausmingos, kad reikėjo, jog atsirastų tokie žmonės kaip jau minėtasis dirigentas Vernonas Handley,
kuris po 30 metų neskambėjimo
koncertuose pradėjo propaguoti
Baxo muziką. Kartą paklausęs Baxo
5-osios simfonijos lieki didžiai suglumęs – kaip tai? Trisdešimt metų
to niekas negrojo?! Arnoldo Baxo,
Granville’io Bantocko ir Louiso
Glasso muzika dėl šios priežasties – kokybės, talento ir žinomumo disproporcijos – nepaprastai stebina, ir net po daugybės
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melomanijos metų verčia daug kuo didžiausias visų laikų kompozi- šiek tiek panašūs). Kito kūrinio
abejoti.
torius. Kaip kad dalis melomanų pavadinimas – „Vasaros gyveniVis dėlto, atsitiktinai nusipirkęs Vienoje mano, jog geriausia visų mas“ – taikliau pačios muzikos
to kito Glasso muzikos, ilgai jos laikų, visų tautų opera – tai Ri- apibūdinti jau niekaip negali. Prieraneklausiau, nes buvo nemaža ti- chardo Strausso „Moteris be še- šas kompaktinėje plokštelėje – „pirkimybė rasti tai, ką anglai vadina šėlio“ („Die Frau ohne Schatten“). masis įrašas“ – dar kartą sukrečia.
run-of-the-mill, arba „pagaminta Bet, kaip rodo simfonijų pavadi- Nejaugi tikrai pirmasis? Ar mano
malūne“ (ne itin įdomi ir įkvėpta nimai, Glasso ambicijos irgi buvo muzikinis skonis labai specifinis,
muzika, panašios į ją daug girdėta, didžiulės. Liūdniausia (dėl to, kad ar netiesa yra tai, kad spalvomis ir
kad ir ką žodžiai „įdomi ir įkvėpta“ mažai kas šią muziką žino) ir skai- jausmų paletės subtilumu ši siuita
reikštų konkrečiam klausytojui). driausia (dėl to, kad ji vis dėlto yra!), galėtų konkuruoti kad ir su Griego
Ir iš tiesų, dalis postromantizmo kad ir šiuo atveju talentas atitinka „Peru Giuntu“? „Vasaros gyvenimo“
muzika – tai koliažo pagrindu suręstas audinys, kurio temos yra
kaip nepriklausomi, vaiskūs ir
nuolat vienas kitą mainantys vasaros dvelktelėjimai. Kartais girdisi
intonacijos, panašios į ankstyvuosius Prokofjevo baletus („Juokdarys“, „Sūnus palaidūnas“ bei
„Plieno šuolis“) – na, aišku, Glassas kūrė pirmiau už Prokofjevą. O
vienu metu keletą kartų nuskamba
tema, taip jaukiai primenanti Viačeslavo Ganelino dainą „Žozefina“
iš Arūno Žebriūno filmo „Seklio
Kalio nuotykiai“...
Leidybos įrašų firma cpo (Classic
Produktion Osnabrück) yra suplanavusi visų šešių Glasso simfonijų
leidybą. Kad suprastume, koks beribis yra muzikos pasaulis, užtenka
vien pavartyti cpo katalogą, kur
postromantizmo muzika užima labai svarbią vietą. Aišku, tokių įrašų
leidyba nebūtų įmanoma, jei Vokietijos ir Skandinavijos orkestrai
nebūtų remiami savo šalių ir žemių
vyriausybių.
muzikos, tenka pripažinti, tikrai ambiciją. Tai, kad 1905–1935 m. muTrečiojoje kompaktinėje plokšnetoli tepažengusi nuo roman- zika mums asocijuojasi su epiniais telėje, kurią turiu (kaip ir antroji,
tizmo, jai stinga ryškesnio origina- pastarųjų dešimtmečių filmais, ti- išleista firmos cpo), įrašytas sekslumo, savitumo ir skaidrumo. Bet krai nėra nieko keisto. Užtenka pa- tetas styginiams G-dur, op. 15, ir
pagaliau pasiklausęs Louiso Glasso justi, kiek stipriai Holivudo muzika fortepijoninis kvintetas C-dur, op.
likau sukrėstas. Tada ilgai negalėjau sėmėsi iš anglų Holsto, Vaughano 22. Taip, filosofijos Glasso muziišjungti grotuvo, negaliu to pada- Williamso postromantizmo.
koje tikrai mažai – jei filosofija
ryti iki šiol.
Antroje kompaktinėje plokštelėje nelaikytumėm mitologijos, ir kiek
Pirmoje kompaktinėje plokšte- įrašyta Glasso simfonija Nr. 3 D-dur, gali simfoninėje muzikoje iš viso
lėje įrašytos dvi simfonijos – Nr. 5 op. 30 „Miško“ (1901), ir siuita sim- nebūti filosofijos. Bet tuos, kurie
C-dur, op. 57, „Svastika“ (1919) ir foniniam orkestrui „Vasaros gyve- vertina momentinius įspūdžius,
Nr. 6, op. 60 „Skjoldungeaet“ (1926) nimas“ (1902). Taip, Glassą smarkiai kažkokius keistus ataidėjimus, sa(Skyldingų, danų mitinių herojų, paveikė Bruckneris, bet jis sugebėjo kmes, poeziją, Glasso muzika nugimimas). Pirmoji jų buklete ap- gilią Brucknerio filosofiją pakeisti stebins. Eskapizmas nėra tik gyrašoma kaip „idilinė, pastoralinė švelniu ilgesiu, gamta, mitologija, nybinis mechanizmas, tai kartais
simfonija“, nors muzika visai ne- žaismingumu, o kartu išsaugoti pa- yra ir tvirta vertybinė deklaracija.
sentimentali, o labai įsimenama, tosą. Glassas taip apibūdina simfo- Štai Pirmojo pasaulinio karo meherojinė, pilna patoso. Lėtoji dalis niją: „Mano trečioji D-dur simfo- tais sukurta Granville’o Bantocko
kažkodėl primena muziką iš senųjų nija gimsta iš mūsų besikeičiančių „Hebridų simfonija“ yra nuostaanimacinių filmų. Ir apskritai, abi jausmų, kai mes ieškome vienatvės bus to pavyzdys. Glasso muzikoje,
šios simfonijos labai tiktų įgarsinti ir leidžiame tik jai vienai mums kal- bent jau turimose trijose kompakfilmą, kuriame pateikiama saga, le- bėti. (...) Lenktyniaujantys debesys, tinėse plokštelėse, – ir, sprendžiant
genda, svarbus mitinis ar kosmo- vėjo dvelktelėjimai, lapų čežėjimas; iš visko, tai yra dėsnis su greičiaugoninis įvykis. Patosas ir ambicija mėnulis, kuris retkarčiais apšviečia siai labai mažai išimčių, – nėra nė
nėra komplimentai, jei autoriaus ta- supuvusius medžių kelmus – visa vieno nuobodaus takto! Ir visa tai
lentas ir jautrumo lygis tos ambici- tai mus priverčia patikėti nema- daug kartų perklausius norisi stoti
jos nesiekia. Bet yra daug pavyzdžių, toma aplink visur esančia gyvybe.“ greta Vernono Handley’aus ir kiek
kur milžinišką ambiciją talentas – Muzika tikrai turi kai ką bendra ir leidžia jėgos prisidėti prie postroką ten talentas, genijus! – atitinka. su Juozo Gruodžio kūriniais, ypač mantizmo muzikos sklaidos. PosaKad ir Antonas Bruckneris – da- baletu „Jūratė ir Kastytis“ (keista, kis, kad ši muzika to verta, – gerolies muzikos gerbėjų nuomone, bet Gruodis su Glassu ir išoriškai kai per blankus.
3 psl.

Teatras

Faustiški skambesiai teatre
Daiva Šabasevičienė, Rasa Vasinauskaitė.
Muzika kaip teatras. Kompozitorius
Faustas Latėnas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2015.

Agnė Pulokaitė

Knygų apie lietuvių teatro ir kino
vyrus nei pastaraisiais metais, nei
anksčiau, regis, netrūkdavo (įdomu,
kad daugumos jų, su keletu išimčių, autorės yra moterys): vien
2015-aisiais aprašyti lėlių teatro
režisierius ir dailininkas Vitalijus
Mazūras, dailininkas ir scenografas
Liudas Truikys (šis ne tik aprašytas, prašosi paimama į rankas ir, kaip
bet ir nepaprastai apipavidalintas – paaiškėja beskaitant, – visai ne be
albumas pateko tarp gražiausių 2015 reikalo.
metų knygų), pasirodė knygos apie
Knyga, sakytum, dvisluoksnė: viena
aktorių Juozą Budraitį ir kompozi- jos dalis menotyrinė, kritinė, kita – astorių Faustą Latėną. Besižvalgant meniškesnė. Pradžioje pateikiamos
po šį derlių, Margaritos Matulytės muzikologo Viktoro Gerulaičio įžvalknygos apie Juozą Budraitį „Mano gos apie F. Latėno ne tik teatrui
kinas. Pasaulis, kuris priklausė vy- kurtą muziką, taip pat abiejų knyrams“ pavadinimas regisi ypač tiks- gos autorių teatrologių kritinė komlus – šis pasaulis išties priklausė (vis pozitoriaus kūrybos analizė. Vėliau
dar priklauso?) vyrams.
pasakojimas tampa subjektyvesnis,
Daivos Šabasevičienės ir Rasos autobiografinis: čia ir paties F. LaVasinauskaitės sumanymas imtis tėno pabraidžiojimai po praėjusį
knygos apie teatro kompozito- laiką, sudėlioti į poetiškus, eseisrių – drąsus, kreipiantis žvilgsnį tinius etiudus, taip pat artimųjų,
į paprastai mažiau aptariamą tea- kolegų, bendražygių mintys apie F.
tro elementą: muziką. Antrindama Latėną, kaip kūrėją ir žmogų, suDaliai Karatajienei, rašiusiai apie gulusios į interviu arba trumpučius
Audronės Girdzijauskaitės knygą prisiminimų sekretus. Turint ome„Vitalijaus Mazūro aukso amžius“, nyje knygoje įvairiais rakursais dažsakyčiau, kad spektaklio muzika, nai suskambančią mintį apie kankaip ir scenografija, dažnai atsi- doką, šaltą muzikologų požiūrį
duria tarsi kryžkelėje: muzikolo- į F. Latėno muziką, konceptualu
gai ir muzikos kritikai retai skiria atrodo tai, kad pirmajam prabilti
dėmesio teatro muzikai, o teatro- vis dėlto leidžiama ne kam kitam, o
logai apsiriboja tik keliomis minti- būtent muzikologui Viktorui Gerumis apie spektaklio garsinę faktūrą. laičiui. Šis pasirodo esąs ne tik diTad knyga, vedanti šiuo dar nenu- delis muzikos žinovas, bet ir puikus
valkiotu teatrinės kritikos maršrutu, žodžių žonglierius: jo sklandus, mujuolab skirta turbūt reikšmingiau- zikuojantis, žaismės ir išmonės prisosiam lietuvių teatro kompozitoriui, drintas tekstas lengvai palytėdamas

Kronika

Paskelbti „Auksinių scenos
kryžių“ laimėtojai
„Auksiniai scenos kryžiai už geriausius 2015 m. teatro darbus atiteko:
Geriausias 2015 m. režisierius:
Krystianas Lupa (Lenkija) už
spektaklio „Didvyrių aikštė“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)
režisūrą
Scenografė: Paulė Bocullaitė
už spektaklio „Hamletas“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras)
scenografiją
Videomenininkas: Łukasz Twarkowski (Lenkija) už spektaklio
„Didvyrių aikštė“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras) vaizdo
projekcijas
Muzikos spektaklio kūrėjai ir
atlikėjai: erdvinės operos tamsoje
„Confessions“ kūrybinė grupė
4 psl.

(„Operomanija“): kompozitorė
Rūta Vitkauskaitė (Lietuva), kompozitorius Jens Hedman (Švedija), dainininkė Åsa Nordgren
(Švedija)
Choreografas: Martynas Rimeikis už baleto „Visur, kur mes nebuvom“ (Lietuvos nacionalinis operos
ir baleto teatras) choreografiją
Aktorė (pagrindinis vaidmuo):
Eglė Gabrėnaitė už Ponios Citel
vaidmenį spektaklyje „Didvyrių
aikštė (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)
Aktorė (nepagrindinis vaidmuo):
Vilija Grigaitytė už vaidmenis
spektaklyje „Miškinis“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras)

apskrieja svarbiausius F. Latėno kūrybos pasireiškimus, nepalikdamas
nuošalyje nei akademinės, nei teatro muzikos, nei kontekstinių bei
teorinių pastabų, visa tai supindamas į tekstą, kuris tampa ne šalta
akademiška analize, o su muzikos
profesionalo ir smalsaus biografo
gyslele aprašyta berniuko iš Dusetų
gyvenimo ir kūrybos istorija.
Antrame skyriuje „Muzika kaip
jausmų teatras“ teatrologės D. Šabasevičienė ir R. Vasinauskaitė
narplioja F. Latėno teatrui kurtos
muzikos tekstus ir kontekstus. Jų
pasakojimas susiveria į tris chronologines istorijas: kompozitoriaus
kūrybinius duetus su lėlių teatro
dailininku ir režisieriumi Vitalijumi
Mazūru, taip pat dviem dramos teatro korifėjais – Eimuntu Nekrošiumi ir Rimu Tuminu. Šis skyrius
vertingas ne tik tuo, kad čia paeiliui
prisiliečiama prie daugelio šių trijų
tandemų kurtų spektaklių, nepaliekant nuošalyje ir atgarsių kultūrinėje Lietuvos ir užsienio spaudoje,
tačiau ir tuo, kad per F. Latėno
kūrybinę biografiją skleidžiasi
ir reikšmingi Lietuvos teatro istorijos tarpsniai, kurių dalyviu jis
tapo: vadinamojo „Mazūro teatro“
suklestėjimas, prie kurio asociatyvaus prado ir metafizinės gelmės
daug prisidėjo ir F. Latėno kurta
muzika; spalvingas Jaunimo teatro
istorijos puslapis, kuriame įrašyti ir
pirmieji reikšmingi E. Nekrošiaus
spektakliai, nuo kurių prasidėjo jo
ir F. Latėno kūrybinis bendradarbiavimas; Rimo Tumino teatras ir jo
kartu su bendraminčiais užaugintas
Mažojo teatro projektas. Be abejo,
tai netampa išsamia to laikotarpio
Lietuvos teatro analize, nes ir tikslas
čia ne tas, tačiau toks plačiai po horizontą besidairantis žvilgsnis praturtina vieno kūrėjo istoriją, įpina
ją į didesnį naratyvą.

Bene gražiausia, gyvenimo išmintimi kvėpuojanti yra trečioji
knygos dalis, kurioje prabyla pats
tylusis (dėl to ji tik dar vertingesnė!)
kompozitorius, lyg pasaką sekdamas savo gyvenimą nuo basom
kojom per rasą išvaikščiotos vaikystės kaime, iš kur – ir tas ilgesys,
ir tas tylus jautrumas ir atvirumas
pasauliui, apie gyvenimo suvestus
ir jam padovanotus tėvus, mokslus
„gruodelkoj“ ir konservatorijoj pas
du talentingus pedagogus ir kūrėjus Giedrių Kuprevičių ir Eduardą
Balsį, jį užbūrusią ir pasiglemžusią
teatro magiją, režisierius, su kuriais
teko dirbti, mažorinį liūdesį ir minorinį džiaugsmą, triukšme gimstančią muziką, vos apčiuopiamą
ribą tarp juoko ir ašarų. Tekstas
skrajojantis, poetiškas, bet ne beformis; teikiantis didžiulį malonumą,
už kurį turbūt reikėtų dėkoti ne
vien šių minčių autoriui, bet ir jas
užrašiusio, atrinkusio ir taip į trumputes noveles sudėliojusio asmens
literatūrinei klausai. Subjektyvią
liniją pratęsia kolegų mintys apie F.
Latėną, dėl ko pasakojimas tampa
daugiabalsis, daugiabriaunis. Vis
dėlto, nors kalbėtojų daug, knyga
sukuria labai vientisą F. Latėno –
kaip žmogaus ir kūrėjo – portretą.
Dar vaikystėje susiformavusių pamatinių vertybių, iš ten atsinešto
ilgesio, besižvalgant po pasaulį
užgimusio ironijos atspalvio, tylaus įsiklausymo, jautrumo paženklinta gyvenimiška ir kūrybinė menininko laikysena jo bendražygių
bei kolegų akyse skamba veikiau
unisonu, ne kontrapunktu, ir jauti,
kad tai nesumeluota, nors kartais
ir atrodo per daug tobula, jog būtų
tikra.
Vis dėlto, kad knyga neatrodytų
pernelyg tobula, o būtų tikra, vertėtų pasakyti, jog joje esama ir šiokio tokio disonanso, kuris galbūt

Aktorius (pagrindinis vaidmuo):
Valentinas Masalskis už Roberto
Šusterio vaidmenį spektaklyje „Didvyrių aikštė“ ir vaidmenis spektaklyje
„Didis blogis“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)
Aktorius (nepagrindinis vaidmuo):
Liubomiras Laucevičius už Polonijaus ir Osriko vaidmenis spektaklyje „Hamletas“, taip pat vaidmenis
spektaklyje „Miškinis“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras)
Operos solistė: Viktorija Miškūnaitė už Manon Lesko vaidmenį
Jules’o Massenet operoje „Manon“
(Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)
Šokėjai: Greta Gylytė ir Eligijus
Butkus už pagrindinius vaidmenis
balete „Bolero+“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)
Spektaklis vaikams ir jaunimui:
šokio spektaklis vaikams (nuo 0 iki
3 metų) „Spalvoti žaidimai“ (šokio
teatras „Dansema“), choreografė

Birutė Banevičiūtė, šokėja Giedrė karalienė“ dirigavimą (Lietuvos naSubotinaitė, dailininkė Rūta Biliū- cionalinis operos ir baleto teatras)
naitė, šviesų dailininkas Aurelijus
Nacionalinės dramaturgijos paDavidavičius
statymas: režisierius Arpad SchilLėlių ir objektų spektaklis: spek- ling (Vengrija), dramaturgas Mataklio-teatrinės instaliacijos „Meile, rius Ivaškevičius už spektaklį
don’t stop“ (trupė 459) kūrybinė „Didis blogis“ (Lietuvos nacionaligrupė (spektaklio idėjos autorė nis dramos teatras)
Karolina Jurkštaitė ir kūrėjai-atliPadėkos nominacija: operos sokėjai Jūratė Januškevičiūtė, Karo- listei Sigutei Stonytei už ilgametę
lina Jurkštaitė, Monika Mikalaus- kūrybinę ir pedagoginę veiklą puokaitė, Gintarė Damanskytė, Rūta selėjant operos meną bei vokalinės
Jankevičiūtė, Aušra Bakanaitė, To- muzikos atlikimo kultūrą Lietuvoje
mas Zinkus, Daina Ulmytė, Erika
Boriso Dauguviečio auskaras:
Gaidauskaitė, Eglė Šimėnaitė, Aiva choreografei Agnijai Šeiko už šiuoKrupelytė, Živilė Beniušytė, Vytau- laikinio šokio ir garso spektakliotas Kairys, Povilas Ostasevičius, ekskursijos „Keliaujančios bažnyErika Kubiliūtė, Gerda Surgautaitė, čios. Klaipėda / Mėmelis“ (šokio
Justina Vaikšnoraitė, Justina Juko- teatras PADI DAPI Fish) režisūrą
nytė, Arūnas Lomonosovas)
ir choreografiją bei pastarojo deJaunasis menininkas: dirigen- šimtmečio tarpdisciplininę kūrybą,
tas Modestas Barkauskas už vie- atveriančią plačias šiuolaikinio šonaveiksmių baletų triptiko „Bo- kio sąveikos su kitais menais ir kullero+“ muzikinės dalies pastatymą tūros paveldu perspektyvas
ir dirigavimą, baleto „Eglė žalčių

ir nėra esminis, tačiau pastaruoju
metu knygų pasaulyje tampa lyg ir
tokiu charakteringu bruožu (kai kuriais atvejais – neprofesionalumu ir
nesupratimu, kas vis dėlto yra knygos autorius ir kam priklauso autorystė, taigi ir sprendimo teisė).
Knyga „Muzika kaip teatras“ yra
gražiai sumaketuota, spalviškai,
tipografiškai švari ir tvarkinga, tačiau joje pritrūko tvirtesnio (įdomesnio, originalesnio, natūralesnio?) teksto ir vaizdo ryšio (dail.
Jokūbas Jacovskis). Tekstas daugiausia iliustruojamas spektaklių
nuotraukomis (išskyrus autobiografinį skyrių, kuriame spausdinamos kelios vaikystės ir jaunystės nuotraukos), kas savaime nėra
blogai, tačiau tai nesukuria jokių
papildomų meninių sąsajų, vizualiai neįprasmina teksto. Vis dėlto
knyga juk ne apie režisierių ar aktorių, o apie kompozitorių, todėl ir
norėjosi muzikalesnio knygos apipavidalinimo, kai galbūt vietoj ne
itin iškalbingų režisierių portretų ar
spektaklių nuotraukų sušmėžuotų
spektaklių, kuriems F. Latėnas kūrė
muziką, eskizai, gal net užrašai ar
partitūros, juolab kad pats kompozitorius ne kartą užsimena apie scenovaizdžio, kostiumų, spektaklio
vaizdinės tekstūros svarbą kuriant
muziką; arba tuomet, priešingai, –
visiškos vaizdinės tylos, sukuriančios erdvę skleistis tekstui ir muzikai. Kitas trūkumas (tik šiuo atveju
trūkumas ne kaip „yda, defektas“,
o tai, ko ilgu, ko labai norėjosi, bet
pritrūko) – kita vertus, puikiai suprantu finansines ir leidybines to
priežastis, – kad knygos nepapildė
kompaktinė plokštelė su F. Latėno
spektakliams kurtos muzikos rinkiniu, juk kaip pats F. Latėnas sako:
„Man svarbu, kad muzika nemirtų
drauge su spektakliu, (...) kad ji toliau galėtų skambėti savarankiškai.“
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Gintaras Zinkevičius, „Tryninis meninimas 7“

5 psl.

Dailė

Gera humoro dozė
At k e lta i š 1 p s l .

sakant, Antrojo pasaulinio karo
metais Stefanas Themersonas,
vėliau dirbęs Londone, kūrė avangardinę animaciją. Bet man svarbiausias momentas buvo Lenicos
ir Borowczyko filmas, tad nuo jo
ir pradėjau.

Kodėl?

Fiodoro Dostojevskio „NusikalNes tai tas pats autorius – viena timo ir bausmės“. O dėžės buvo
galva, viena intuicija ir vienas mąs- mano idėja. Iš pradžių ketinome
tymo būdas. Ir labai svarbu pama- pakabinti įrėmintas plastikines
tyti, kaip skirtingos sritys veikia plokšteles ant sienų kaip paveiksviena kitą, kaip menininkas var- lus. Bet man to nepakako. Pagalvotoja skirtingas kalbas norėdamas jau: tai ne paveikslai, tai 3D objekpasakyti tuos pačius dalykus. No- tai. Pagalvokime, kaip kitaip juos
O Dumała yra tarsi tų animatorių rėdami išreikšti savo idėjas me- galima pristatyti. Pamėginkime
vaikaitis. Juokingas sutapimas, kad nininkai kartais kuria skulptūras, sukurti instaliaciją, kad į tai būtų
2001 m. Lenica sukūrė filmą „Sala kartais – filmus. Pavyzdžiui, Jonas galima pažiūrėti ypatingu būdu. Ne
R. O.“ („Wyspa R.O.“ / „RO Island“) Gasiūnas, – dabar mes esame jo stu- tik pamatyti sieną su daugybe pajungdamas pilnametražį fabula grįstą dijoje. Mėginau jam paaiškinti, kad veikslų. Reikia sukurti labai intymų
filmą su animacija ir paprašė Piotro jis turi imtis animacijos, nes taip kontaktą su žiūrovu. Ar žinote, kas
Dumałos jame vaidinti. Tai buvo tiesiog reikia, ypač turint omenyje, sukėlė daugiausia rūpesčio? Šviepaskutinis Lenicos filmas. Didžiulis kad dabar gyvename multimedijų sos spalva. Iš pradžių užsakiau LED
projektas. Man jis svarbus, nes pa- laikais. Dabar tai yra tiesiog dar lemputes, nes jos labai modernios
rodo, kad Lenica taip pat supranta, viena kalba.
ir ekologiškos. Bet ta šviesa buvo
jog Dumała yra jo „vaikaitis“, nes
mėlyna – kaip prekybos centre.
Dumała sako: ne ne, tai neįmaDumałos filmų šaknys glūdi Leni- Ką animacija duotų tokiems
cos tradicijoje. Ne technikos požiū- menininkams kaip Gasiūnas?
noma. Prieš kelias savaites jo sturiu, nes Dumała kuria tradicinius
Judėjimą. Kai žiūriu į jo paveikslus, dijoje išbandėme kelias tradicines
piešinius, bet mąstymo požiūriu. matau, kad kiekviename yra istorija. lemputes – mums patiko 7-ojo deJo animacija taip pat yra tarsi esė Ir manau, kad animatoriai pradeda šimtmečio lemputė. Taigi Vilniuje
ar eilėraščiai. Tai nėra lengvi filmai. tame pačiame taške. Pavyzdžiui, paro- mudu su Jonu nupirkome tradicidoje yra Janeko Kozos piešiniai lai- nių, ne LED, ne halogeninių, bet 25
Akivaizdžiai – ne masėms
kraščiui. Kartais tai vienas piešinys, vatų lempučių, įsukome jas viduje,
skirta animacija. Ne tai, ką
kartais trys ar keturi. Tai tarsi filmo ir jos tiko. Tai panašu į Christianą
žmonės paprastai žiūri pramo- pradžia. Ant sienos rodome ir jo fil- Boltanskį, bet jis naudoja 15 vatų
gai. Bet gal Lenkijos Liaudies
mus. Tai tas pats, tai – lyg piešinių lemputes.
Respublikos laikais tokie filnaudojimas animacijoje. O, pavyzmai buvo svarbūs ir plačiajai
džiui, Sylwesteris Ambroziakas su- Jums tikrai pavyko sukurti
visuomenei kaip laisvės ženkūrė skulptūras specialiam 3D ske- intymią atmosferą. Žiūrėjimo
klai? Čia ieškau analogijos su
neriui. Jo draugas animatorius sukūrė patirtis primena pirmuosius
Lietuvos teatro populiarumu,
skaitmeninį vaizdą panaudodamas kino žiūrėjimo įrenginius, pakai spektakliuose būdavo iškekiekvieną detalę, ir tos skulptūros vyzdžiui, Thomo Edisono kiliamos nacionalinės temos.
tapo medžiaga jo filmams. Tai – kas netoskopą. Žmonės žiūrėdavo
Net tada Lenkija turėjo didžiulę kita nei kurti kompiuteriu. Filmas trumpus filmukus individuaanimacijos industriją, tokius gerai prasidėjo nuo šio medžiagos gabalo: liai, pro skylutę dėžėje. O kalbant apie technologijas, šioje
žinomus serialus kaip „Liolekas ir kartais silikono, kartais plastiko.
parodoje jų yra visas spektras.
Bolekas“. Tad Piotro Dumałos ar
Jerzy Kucios filmai yra marginalinis Pakalbėkime ir apie Piotro Du- Pavyzdžiui, Julianas Józefas
Antoniszas naudojo savo pareiškinys kine, jie priklauso meno małos parodą parodoje. Kodėl
ties išrastas mašinas.
sferai. Šie menininkai kuria festiva- įdėjote jo piešinius į kartoniliams, įvairioms peržiūroms, galeri- nes dėžes?
Antoniszas mirė 1987 m., bet jis

joms, muziejams – kitokiai publikai.
Tai tik 5 procentai visos lenkų animacijos produkcijos.

Nespalvotos plokštelės yra
iš filmo „Kafka“; spalvotos – iš

Lietuvoje jus žinome kaip XIII
tarptautinės Lietuvos tapybos
trienalės (2007) ir dabar Kaune,
Mykolo Žilinsko dailės galerijoje, veikiančios lenkų dailės
parodos „Laiko ženklai“ kuratorių, o štai Vilniuje pristatote
lenkų animaciją. Kaip susidomėjote šia ir kine, ir mene
marginaline sritimi?
Savo tekstus pradėjau publikuoti
1977 metais. Visą gyvenimą negaliu apsispręsti, kas įdomiau: dailė
ar kinas? Parašiau monografijų apie
kino režisierius Wernerį Herzogą,
Andrzejų Wajdą, Volkerį Schlöndorffą, Hansą-Jürgeną Syberbergą.
Bet man visada padėdavo intuicija, nes pasirenku tik menininkus, kuriančius ir dailės, ir kino
srityje. Toks mano interesų laukas.
Ši lenkų animacijos paroda yra dailės kūrinių paroda: plakatų, tapybos,
grafikos, skulptūros. Tikiu, kad labai
svarbu su šia menininkų veikla susipažinti, jei norime suprasti jų filmus. Alexander Sroczyński, „Vice versa“. 1983 m.
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parengė specialų savo technikos
paaiškinimą. Man tai buvo labai

Krzysztof Stanisławski

svarbu, nes jo estetika – unikali.
Taip, Lenica pradėjo nuo to, kad
piešė
karikatūras savaitiniam satyJis baigė dailės akademiją, taip pat
riniam
žurnalui „Szpilki“. Manau,
ir muzikos mokyklą, tad jis pats
gerai
maišyti
juoką su rimtumu.
kūrė muziką savo filmams. Jo pirPavyzdžiui,
„Kartą
gyveno“ yra ir
mieji filmai buvo dokumentikos ir
pokštas,
ir
labai
įdomi
esė apie šiuoanimacijos junginys. Jis naudojo
laikinį
meną
–
tai
pasakojimas
apie
animacijos elementus dokumentiJoano
Miró
paveikslo
fragmento
keniuose filmuose, taip pat – dažus,
lionę
per
kultūrą.
netgi ugnį. Jis išrado labai įdomų
būdą parodyti kalbančius žmones:
uždėdavo cigaretę ant kino juostos Mes čia daug kalbame apie
ir tai atrodydavo kaip judanti burna. lenkų meninės animacijos praJis prigalvojo daug naujovių ir savo džią. O kas vyksta dabar? Kaip
filmams pagamino specialias maši- meninė animacija pasikeitė,
nas – kūrė ne tiktai kinematografi- koks jos santykis su šiuolainius vaizdus, bet ir specialias garsų kine kultūra?
Daugelis lenkų vizualiųjų menų
sistemas muzikai. Tai labai ilga iskūrėjų
užsiima ir animacija. Taip
torija. Jis buvo didis animacijos
yra
todėl,
kad daugelis Lenkijos
novatorius. Jo filmai pilni humoro.
dailės
akademijų
turi animacijos
Jis naudojo tradicines dainas, pakatedras.
O
trečioje
šio projekto
vyzdžiui, pakviesdavo seną dainidalyje
Latvijoje
norėčiau
pristaninką perskaityti tekstą jo filmui.
tyti
jaunosios
animatorių
kartos
Ir tai labai juokinga. Parodoje yra
šeši jo filmai: nuo 7-ojo dešimtme- naujus – šių ir praėjusių metų –
čio pabaigos iki paskutinio 1987 m. kūrinius. Pavyzdžiui, Wojciechas
sukurto filmo. Jie tik lenkiški, ver- Bąkowskis sukūrė garso instaliacisijos kitomis kalbomis neegzis- jas – jis yra roko muzikantas ir anituoja, nes jų neįmanoma išversti. matorius. Ir jam puikiai sekasi – jo
Bet nelabai svarbu suprasti kalbą, filmai sulaukia palankių recenzijų
nes viską pasako vaizdai. Jo teks- visame pasaulyje. „Titanike“ rodau
tai – tik garsas, prasmė nesvarbi. tik kelis animatorius, bet ŠiuolaiNors suprantantiems lenkų kalbą kinio meno centre galima buvo
pamatyti naujų jaunosios kartos
skamba juokingai.
kūrinių. Mano nuomone, lenkų aniJuokas, regis, labai svarbus ele- macijoje yra dvi įdomios tendencijos.
mentas lenkų animacijoje. Tai
Pirmoji – tai aukštųjų technologijų
susiję su karikatūrų kultūra?
animacija, sukurta globaliai rinkai,
bet ne vaikams. O antroji – labai
meniška animacija, sukurta tapytojų, vizualaus meno kūrėjų, tokių
kaip Dumała, Kucia. Pavyzdžiui,
Dumałos filmas „Hipopotamai“
(„Hipopotamy“ / „Hippos“, 2014)
per pastaruosius dvejus metus pristatytas dviejuose šimtuose festivalių. Jis laimėjo 16 prizų, įskaitant
ir „Oskaro“ nominaciją. Dumała tą
filmą kūrė ketverius metus. Dabar
jis – jau meistras. Šis naujasis lenkų
animacijos judėjimas ir jo rezultatai turbūt susiję su tuo, kad Lenkijos
kino institute yra speciali animacijos
finansavimo programa. O parodoje,
jei norite pamatyti visus filmus, turite praleisti dvi valandas. Tai sunki
programa, edukacinė, nors joje
daug humoro. Gera humoro dozė
šiais niūriais laikais.
Kalbino Agnė Narušytė
Paroda veikia iki balandžio 2 d.
VDA parodų salės „Titanikas“
(Maironio g. 3, Vilnius)
A . N a r u š y t ė s n u ot r a u ko s

Dirba antradieniais–šeštadieniais
12–18 val.
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Dailė

Aktyvi nostalgija

Vytenio Tolučio paroda „Tarpinė stotelė“ Vilniaus grafikos meno centro galerijos „Kairė–dešinė“ salėje „+“

Eglė Juocevičiūtė

Medinė tvirtos konstrukcijos taburetė, lentinės durys, mediniai langų
rėmai ir lentinės langinės, rogutės
su sėdimąja dalimi iš medžio lentelių. Tai daiktai, kurių paviršiai atsidavė mūsų žvilgsniui Vytenio Tolučio parodoje „Tarpinė stotelė“ iki
kovo 26 d. VGMC galerijos „Kairė–
dešinė“ salėje „+“. Išgirdę šį sakinį,
skaičiusieji Roland’ą Barthes’ą tikėtųsi, jog toliau bus kalbama apie
fotografiją ir jos galią apgauti bei
nuvilti. Tačiau šįkart susidūrėme
su antimetafora, metaforos subuitinimu, o gal ironiška metaforos dekonstrukcija – matėme tikrus nuo
minėtų daiktų nuplėštus paviršius.
Bet prie fotografijos dar teks grįžti.
Šie nuplėšti paviršiai, aiškina Vytenis, tai atspaudai, atlikti strappo
technika paremtu metodu. Ši technika naudojama restauratorių, kai
norima perkelti sienos tapybos kūrinį ne išpjovus gabalą sienos, bet
nuo sienos nuimant dažų sluoksnį,

Gretos Zokaitytės plakatas

Sportas ir dailė
Kovo 29 d. Vilniaus dailės akademijoje vyko dailėtyrininkų stalo
teniso turnyras garsiausio pasaulyje menotyrininko Ernsto Gombricho taurei laimėti. Absoliučia
turnyro nugalėtoja tapo Ugnė Makauskaitė, „7 meno dienų“ skaitytojams jau pažįstama iš jautrių

jį (vėliau karštu vandeniu ištirpi- autoriaus) – taburetę ir jos atspaunamais) klijais priklijuojant prie dus iš visų šešių pusių, primenandrobės. Vytenis su „Tarpine sto- čius Josepho Kosutho „Vieną ir tris
tele“ baigė VDA grafikos magistro kėdes“ (1965), tiek į rogutes-transstudijas, platesnei publikai pristatė formatorių (parodoje eksponuojają grafikos galerijoje, tad į pasi- mas kaip trimatis objektas, rogučių
rinktą metodą siūlo pažiūrėti iš atspaudas dviem lengvais rankos
šios specialybės pusės – jo naudoti judesiais gali tapti rogučių išklodaiktai pasitarnavo klišėmis, kurių tine), į galva lenda mintys apie ku„veidrodinį“ atvaizdą matome pri- bistus kamavusius klausimus. Kaip
lipusį prie drobių. Tai, kas atlipo – pavaizduoti objektus, reaguojant ne
keletas dažų sluoksnių, ant daikto į tai, kaip matai juos prisėdęs prie
atsiradusių neįvardijamame laike molberto, o į tai, kaip juos prisineįvardijamų dažytojų dėka. Taip meni ir suvoki. Prisimeni juos iš
pat prilipo keletas iš daikto kūno se- kelių būdingiausių žiūrėjimo taškų,
niai norėjusių ištrūkti skiedrų ir po- tad „teisingiausia“ kurti išklotines
tencialių rakščių. Naudoti daiktus iš objekto elementų, matomų skirtarsi klišes – sumanymas nenaujas, tingais rakursais. Praėjus daugiau
dažnai pasitelkiamas norint kalbėti nei 100 metų po šio „teisingiauapie tikrovės suvokimą, mus supan- sio“ būdo atradimo, Vytenis į reičių objektų unikalumą ar jų atmintį. kalą žiūri preciziškiau ir mechanišVisa tai, atrodo, svarbu ir Vyteniui, kiau, tarsi duodamas instrukcijas
tačiau pasirinkęs agresyvesnį me- 3D spausdintuvui ir beveik pašatodą nei užtepti dažų ir prispausti lindamas subjektyvumo aspektą –
popierių šioms temoms jis suteikė kas gi nuspręs, kuris rakursas būaktyvaus tyrimo atspalvį.
dingiausias? Kaip spekuliatyviojo
Tiek žiūrint į „nuosavą Vytenio realizmo profanei, man tai atrodo
Kosuthą“ (mano apibūdinimas, ne lyg žingsnis šiuolaikinių tikrovės
tyrimų link.
Vis dėlto, grįžtant šiek tiek atgal
nuo filosofijos avangardo prie antropocentrinės tikrovės analizės,
man pirmiausia į akis krenta Vytenio siekis klibinti atminties stereotipus. Kitaip nei daugybė mūsų su
Vyteniu kartos menininkų, jis nesiima mene tvarkytis su savo posovietinės vaikystės vaiduokliais. Vytenio kūriniuose atsimenama gana
abstrakti laiko atžvilgiu, bet gana
konkreti vietos atžvilgiu praeitis –
be racionalių paaiškinimų, daiktai atrodo „savi“. Jei langų rėmų
atspaudų kolekcija sukelia norą
savaitgalį nuvažiuoti į tarpukariu
statytą prosenelių sodybą, Vytenio
paaiškinimas, jog tai – apleistų sovietinių kareivinių langai („Tarpinė
stotelė“ – pauzė tarp materialių
daiktų ir prisiminimų. Pokalbis su
Vyteniu Tolučiu“, Literatūra ir menas, 2016-03-11), išmuša iš asociacijų
vėžių. Tada, pasižiūrėjus į taburetę,
nebegali pasikliauti nuojauta – juk
tai galėtų būti tarpukario, ankstyvo
sovietmečio ar net ankstyvo 10-ojo
dešimtmečio dirbinys. Akivaizdžiausia laiko nuoroda – sovietinės,
mano pačios turėtos ir rūdims prarastos rogutės. Vytenio atspaudai
tuo pat metu išjudina keleriopus
jausmus – ir praradimo, ir užtikrintumo, jog iš mano gyvenimo išnykusius medinius langus ar lentines
duris
galėčiau rasti nedaug nuklyir įžvalgių fotografijos parodų recenzijų. Gegužės mėnesį ji keliaus dusi nuo kasdienių kelių.
atstovauti Lietuvai į Europos daiSu šia tarpine būsena bent pralėtyrininkų stalo teniso čempio- dėti tvarkytis padeda literatūrologė
natą Atėnuose. Linkime jai sėkmės, Svetlana Boym, įtraukusi į plačiąją
kartu vildamiesi, kad būtent VDA vartoseną ir kritinį nostalgijos terDailės istorijos ir teorijos katedrai miną. Knygoje „Nostalgijos ateitis“
pavyks išauginti Lietuvai stalo te- („The Future of Nostalgia“, 2001) ji
išskiria du nostalgijos tipus – atkuniso Berankį(ę).
„7md“ inf.
riamąją (restorative) ir reflektyviąją
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Vytenis Tolutis, parodos „Tarpinė stotelė“ vaizdas. 2016 m.

(reflective). Ji įvardija daugybę šių
tipų skirtumų, kelis jų mėginau
pritaikyti „Tarpinei stotelei“. Pavyzdžiui, atkuriamajai nostalgijai
praeitis – ne trukmė, o sustingęs
kadras, tikslas, prie kurio reikia
kuo labiau priartėti. O „Tarpinėje
stotelėje“ nematome tokio kadro,
bet jaučiame neapibrėžtą, intuityvią trukmę. Atkuriamoji nostalgija siekia, kad atkurtieji objektai
neatrodytų seni, atrodytų naudotini – „Tarpinės stotelės“ ciklas šio
punkto neatitinka – senumo, nusidėvėjimo sluoksniai ir yra atspaudų
formalioji intriga. Atkuriamoji nostalgija reiškiasi naudodama kolektyviai suprantamus, iliustratyvius
simbolius – Vytenio atspauduose
galima apčiuopti intenciją į emblemiškumą, vis dėlto pabandykime
įsivaizduoti Užsienio reikalų ministerijos atstovą, renkantį meno
kūrinius, skirtus atstovauti Lietuvai kokiame nors politiniame renginyje. „Gal būtų galima ant langinių
nupiešti gėlių ornamentus“, – įsivaizduoju jį klausiantį. O reflektyvioji nostalgija paremta praeities
neatšaukiamumu – vėlgi, ar tikrai
Vytenio atspausti objektai prarasti?
Reflektyviajai nostalgijai būdingas
individualus naratyvas ir memorialiniai ženklai – Vytenis gali papasakoti istorijas apie kiekvieną objektą,
bet pasirinko to nedaryti. Atkuriamajai nostalgijai Boym priskiria norą
įerdvinti laiką, reflektyviajai – siekį

A . N a r u š y t ė s n u ot r .

įlaikinti erdvę. „Tarpinėje stotelėje“
atsiduriame tarsi daugialaikiame
sandėliuke, kuris nesileidžia priskiriamas vienam iš dviejų siekių.
Ir, labai nesiplečiant, greičiausias
būdas atskirti atkuriamąją nuo reflektyviosios: pirmoji – labai rimta,
antroji leidžia ironizuoti. Ironiškiausia, ką pamačiau „Tarpinėje
stotelėje“ – rogutės-transformeris.
Vytenis žaidžia tarp dviejų nostalgijų tipų, pasirinkdamas naudingiausius principus.
Nostalgijos tyrimai mus grąžina
prie fotografijos. Paveldo, atminties
ir nostalgijos problemos greičiausiai sprendžiasi pasirinkus fotografijos mediją, tai itin ryškiai parodė
2012 m. Vytauto Michelkevičiaus
kuruota paroda „Vietos karta: atvaizdas, atmintis ir fikcija Baltijos
šalyse“. Pati Svetlana Boym pastaraisiais metais gana aktyviai užsiima fotografija (http://www.svetlanaboym.com/main.htm) žaisdama
su vaizdo atkūrimo klaidomis. Ir
Vytenis apie savo atspaudus kalba
tarsi apie fotografijos atmainą. Vis
dėlto pasirinktasis metodas, suteikiantis nostalgijos tyrimams fizinį
aktyvumą ir galimybę eksperimentuoti su subjektyvumo neigimu, pasirodė gaivus ir intriguojantis.
Paroda veikė iki kovo 26 d.
Vilniaus grafikos meno centro galerija
„Kairė–dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius)
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Kinas

Ten viskas – apgaulė
Vitalijus Manskis apie filmą „Čia visad šviečia saulė“

„Kino pavasaris“ parodys gar- žirklėmis ir net nėra grindjuostės, Kodėl jiems parūpo filmas –
saus rusų kino dokumentininko baldus ką tik atnešė, paveiksliu- juk Jūs ne tik rusų režisierius,
Vitalijaus Manskio filmą „Čia vi- kus ką tik pakabino. Radau progą bet dar ir turite maištininko
sad šviečia saulė“ (2015). Patei- pasižiūrėti, kas spintos viduje, – ji reputaciją?
kiame ištraukas iš Manskio in- buvo tuščia, vonia niekad niekas
O kaip jie galėjo žinoti apie reterviu žurnalui „The New Times“. nesinaudojo, ten net vandens nėra, putaciją, jei šalyje nėra interneto?
Su Manskiu kalbėjosi Jevgenija o šviesą įjungdavo tik filmuojant. Jie, matyt, manė, kad jei Rusija yra
Albac.
Man kilo įspūdis, kad name niekas jų draugas, tai ir Rusijoje taisyklės
negyvena, o liftą įjungė tik filma- tokios pat, ten gyvenama taip pat
Jums buvo pasiūlyta sukurti
vimui. Bet šiame name nors visos kaip Šiaurės Korėjoje. Be to, filmą universalinę, ten kalnai juokingų Ar vagone buvo tikri žmonės?
filmą apie Korėjos Liaudies
trys laiptinės buvo atidarytos. Kai oficialiai parėmė Rusijos kultūros sąsiuvinių, prašau parduoti man
Iš kur man žinoti.
Respubliką ar tai buvo Jūsų
pavyko pabėgti nuo palydos, apė- ministerija, o režisierius Manskis tris. Atsakymas: „Jūs negalite jų nusprendimas?
jau namą priešais – jame apskritai kūrė filmus apie Putiną. To žino- sipirkti.“ Paskui supratau: pardavė- Na gerai, bet juk žmonėms
Žinoma, mano... Domėjausi nebuvo jokio įėjimo. Tačiau vaka- jimo jiems užteko.
jai, lankytojai, prekės – tai netikra negali nekilti klausimas, koŠiaurės Korėja, nes mane visada rais ten degė šviesos, bet įsižiūrėjęs
parduotuvė, tai – parodų salė. Ten dėl filme ant jų stalo maisjaudino klausimas, kaip galima geriau pamačiau, kad visos lempos Kiek kartų lankėtės Šiaurės
stovi 15–20 žmonių, visos lentynos tas, kurio jie niekad gyvenime
pavergti žmogų, kaip galima sunai- vienodos. Matyt, kažkokia sistema Korėjoje?
nuo viršaus iki apačios apstatytos neragavo?
kinti esminius jo principus. Supran- vakare visa įjungiama iškart ir suDu. Trečią kartą mums nebuvo pomidorų sulčių pakeliais. Klausiu,
Jie žino, kad gyvena blogai tik
tama, tai filmas ne tik apie Šiaurės sidaro gyvenamo namo įspūdis, leista įvažiuoti.
kiek kainuoja pomidorų sultys. Ly- todėl, kad prieš juos kovoja JAV...
Korėją. Skaičiau rusiškai leidžiamą nors jame nėra gyventojų ir laiptidintysis atsako tradiciškai: „Paskui Kai filmavome vaikų priėmimo į
žurnalą „Korėja segodnia“, godžiai nių. Ten viskas – apgaulė, „feikas“. Kodėl? Jie pastebėjo, kad slapta pasakysime.“ Aš: „Ne, išverskite da- pionierius sceną, lydintieji mums
kuriate filmą apie filmą – kaip
klausinėjau žmonių, kurie ten buvo,
bar.“ Pardavėja ilgai kažką sako, ly- parodė septynerių ar aštuonerių
priešais kino kamerą vaidinavisada žiūrėdavau ten nufilmuotus O Zin Min mama ir tėtis – ar
dintysis man: „Dar neatvežė kaini- metų vaikus karine uniforma ir pamas visas tas teatras apie laivaizdus. Kartą pavyko susipažinti jie realūs?
ninko“ ar kažką panašiai. Aš sakau: sakė: „Jų tėvai žuvo kare, tai karo
mingą
gyvenimą
Šiaurės
Kosu valdininku iš Šiaurės Korėjos –
„Gerai.
O kiek sultys kainavo praėju- vaikai.“ Koks karas? Paskutinis kaRealūs – mačiau šeimos albumą.
taip viskas ir prasidėjo.
Bet fotografijų fonas – kažkoks rėjoje, kaip perrašomi dubliai,
sią savaitę?“ Jis išverčia: „Pomidorų ras, kuriame dalyvavo Šiaurės Kodirbtinis – įmontuotos arba žurnalo kai lydintys asmenys sako
sultys neparduodamos.“
rėja, vyko prieš šešiasdešimt metų!
Kada pirmąkart patekot į šalį?
Bet jie įsitikinę, kad kažkur vyksta
fotografijos, arba fone – baldų salo- žmonėms, ką ir kaip jie turi
Jūsų filme yra kadrai, kai
Pirmoji pažintinė kelionė įvyko nas. Specialiai iškėliau šias fotogra- kalbėti?
karas, ten kovoja Šiaurės Korėjos
2013 metais: man parodė, kokia tai fijas į filmo pradžią... Kurį laiką ten
Jie to nesuprato ir nematė. Bet šeima – mama, tėtis, mergaitė – kariai, yra fronto linija, kareiviai
nuostabi šalis, ir dar pavyko pasi- pagyvenęs supratau, kad Pchenja- jiems nepatiko, pavyzdžiui, kad aš susėda prie žemo stalelio, apžūsta, o vadas rūpinasi jų vaikais....
Jie kariauja, jie tikrai kariauja.
rinkti heroję – buvau nuvežtas į nas – tai Stalino ar Brežnevo laikų filmavau pro užuolaidą viešbutyje... statyto lėkštėmis su maistu.
pavyzdinę parodomąją mokyklą, į Liaudies ūkio pasiekimų paroda Kartą atsibudau nuo triukšmo, pri- Jei šalyje produktai skirstomi
Sakėte, kad kasdien turėjote
direktoriaus kabinetą įvedė penkias ir visi miesto gyventojai – abso- ėjau prie lango ir pamačiau fantas- pagal talonus, o parduotuvės –
atiduoti nufilmuotą medžiagą.
mergaites ir pasakė: „Turite penkias liutūs eksponatai. Pavyzdžiui, ten tišką vaizdą – šešios valandos ryto, parodos, iš kur visa tai?
minutes, galite susipažinti ir pasi- visur gazonai, o šeštą valandą ryto visa aikštė, visi šaligatviai prisigrūdę
Tai maistas, kurį atvežė mums Kaip pavyko išvežti slapta nurinkti, kuri patiks.“ Dokumenti- arba vakare po darbo susirietę ant žmonių, vieni atsitūpę, kiti – sėdi, matant supakuotą į celofaną, išpa- filmuotus kadrus?
nio filmo scenarijus jau buvo seniai parašytas pačių korėjiečių. Jis
apie mergaitę, kuri rengiasi stoti į
pionierių organizaciją – Vaikų sąjungą. Mergaitei pavedamas svarbus darbas – būti didžiausios pasaulyje šventės dalyve. Kartu su savo
draugais ji tam ilgai rengiasi ir galiausiai tampa viena iš tūkstančių,
savo kūnais sudarančių didžiausią
pasaulyje gyvą paveikslą, vaizduojantį absoliučią laimę. Pasirinkau
Zin Min, nes mergaitė pasakė, kad
jos tėtis dirba žurnalistu. Pagalvojau, kad jo darbas padės man kur
nors patekti. Apie mamą mergaitė
sakė, esą ji dirba gamyklos valgykloje. Pagalvojau: puiku, valgykla,
žmonės valgo, vis kažkokia medžiaga. Zin Min gyveno prie stoties, vieno kambario bute, su mama,
tėčiu, senelėmis ir seneliais...
Bet filme viskas kitaip: ir tėtis
ne žurnalistas, ir valgyklos nėra,
senelio ir senelės – taip pat...
Savaime suprantama. Kai jau atvykome filmuoti, tėtis stebuklingu
būdu pavirto inžinieriumi iš pavyzdinio parodomojo siuvimo fabriko, mama – pavyzdinio parodomojo sojos perdirbimo fabriko
bendradarbe, ir paaiškėjo, kad jie
gyvena pačiame prabangiausiame
sostinės name su fantastišku vaizdu
pro langą. Tiesa, parketą vaizduojantis linoleumas patiestas ant cementinių grindų, tiesiog atkirptas
8 psl.

jų sėdi žmonės ir pincetais traukia kažkas žiaumoja, kažkas miega,
piktžoles. Beje, kai mes filmavome kažkas guli – visus juos atvijo į
pavyzdiniame parodomajame fa- mitingo repeticiją. Žinoma, griebrike, kur herojės tėvas dirba in- biau kamerą ir pradėjau filmuoti
žinieriumi, išsirengęs į tualetą su- pro langą. Praeina trys ar keturios
painiojau duris. Atidarau jas, o ten minutės ir girdžiu beldimą į duris –
apie 150 nuogų moterų prausiasi lydintieji, kurie gyveno nuo mano
dušinėje. Pavyko pasižiūrėti pro numerio į kairę ir į dešinę, sako:
langą ir supratau, kad fabriko te- „Pasitraukite nuo lango, nejau noritorijoje stovi gyvenamieji bara- rite, kad jūsų daugiau nebeįleistų?“
kai. Scena, kai darbininkai eina į Viskas, kas filme nufilmuota nefabriką – „feikas“, nes jie gyvena oficialiai – stumiantys autobusą
šalia to fabriko.
žmonės, vaikai prie šiukšlių dėžių,
talonų apiprekinimo eilė – visa tai
Bet kokia viso to „feiko“
nufilmuota pro užuolaidos skylutę.
prasmė? Juk Pchenjane beveik nebūna užsieniečių, o jei
O gatvėmis galėjote vaikščioti?
ir būna, sako, kad jie visi eina
Ne, iš mūsų iškart atėmė pasus,
pagal tą patį griežtą maršrutą? o be pasų į gatvę eiti negalima. Bet

Nežinau. Nuo spalio pabaigos iki
balandžio pradžios šalis apskritai
uždaroma užsieniečiams: namai
šildomi arba anglimis, arba malkomis – iš langų kyšančių „buržuikų“
vaizdas vargu ar patrauklus. Šiaurės
Korėja dabar turi du pagrindinius
parnerius – Kiniją ir Rusiją, ši vėl
tapo partnere palyginti neseniai ir
kasmet gauna maždaug 500 vizų.
Trys mano kelionės, keturių žmonių filmavimo grupė – tai dvylika
vizų; kasmetinis Aleksandrovo ar
Vidaus reikalų ministerijos choro
atvykimas – tai šimtas vizų, štai ir
paskaičiuokite, kiek žmonių atvažiuoja iš Rusijos. Iš Kinijos, matyt,
daugiau. Na, ir labai ribotas skaičius kitų užsieniečių.

kavo, padėjo ant to stalo, bet žmonės iš tikrųjų bijojo prie jo prisiliesti. Lydintieji juos ragino valgyti.
Jie žiūrėjo į lydinčiuosius: „Ar tikrai
galima?“
Kokia prasmė parduotuvių, kur
vienintelė prekė – pomidorų
sultys ir jos neparduodamos?

Operatorė kasdien skundėsi
skrandžiu ir dvidešimčiai minučių
išeidavo į tualetą. Ji nukopijuodavo
nufilmuotą medžiagą į kitą atminties kortelę. Atvirai sakant, tai, ko
gero, pats sudėtingiausias mano
filmas, nors turėjau nemažai sudėtingų filmų. Bet šis psichologiškai
buvo labai sunkus. Stebimi kiaurą
parą, kalbėjomės ženklais arba išeidavome į koridorių – juk reikėdavo aptarti rytdienos filmavimą,
kiekvieną naktį užsibarikaduodavome kambariuose, kad naktį niekas neįeitų, kad iš lauko nebūtų galima atidaryti viešbučio kambario...

Aš nesuprantu. Po apsilankymo
Šiaurės Korėjoje man kilo daugiau
klausimų nei prieš. Važiavau ten turėdamas aiškų supratimą. Na, pirmiausia galvojau, kad tai baimės,
pavergimo sistema, kad žmonės
viduje viską supranta. Tačiau ten
supratau, kad žmonės ne tik nesupranta, bet net nesusimąsto.... Filmo finale mergaitė staiga
Štai pavyzdys. Filmavome metro. pravirko, už kadro girdisi Jūsų
mes porą kartų apgaule išsprūdome Pchenjane užsienietis negali užeiti balsas, atsakydama Zin Min
iš viešbučio, spėjome kur nors nu- į metro be lydinčiojo ir gali važiuoti pradeda deklamuoti ištikibėgti, kol mus pradėdavo gaudyti. tik dvi stoteles. Kitaip sakant, jis gali mybės vadui priesaiką. Kas
pamatyti tik tris stoteles. Ten yra atsitiko?
O į parduotuves ar pavyko
specialus maršrutas užsieniečiams:
Manau, ji pravirko todėl, kad
užeiti?
tam tikroje stotelėje įlipti ir tam ti- jautė didelę atsakomybę ir pamanė,
Porą kartų buvau universali- kroje išlipti. Mes nespėjome baigti kad jai nesiseka. Ji buvo išrinkta.
nėje parduotuvėje, kur patekau į filmuoti ir paprašėme leidimo va- Išrinkta tam, kad parodytų šalies
juokingas situacijas. Pirmą kartą žiuoti toliau. Atsakymas – katego- didybę bei galią ir savo atsidavimą
mane tiesiog į parduotuvę nuvedė riškas ne. Siūlo mums važiuoti atgal jai. Taigi kai girdi klausimą ir, jos
lydintieji. Pavaikščiojau, pasižval- ir nufilmuoti tai, ko reikia. Paaiš- manymu, atsako į jį nepakankamai
giau, nustebau, kaip viskas pigu. kinau, kad važiuojant atgal vago- gerai, sutrikusi ji pravirksta. Ji sako:
Tai buvo per pirmą atvažiavimą ir nuose bus jau kiti žmonės. Lydin- „Negaliu suprasti, ar viską padariau,
nieko nesupratau. Be to, užsienietis tieji atsakė, kad tai ne bėda. Jie įsakė kad būčiau dėkinga didžiajam vaneturi teisės turėti Šiaurės Korėjos žmonėms vagone: „Stokitės ir eikite dui.“ Suvokusi, kad ne viską, ji ir
pinigų, todėl nieko negalėjau nusi- į kitą traukinį.“ Visi atsistojo, pe- pradeda raudoti...
pirkti. Bet vėliau man pavyko gauti rėjo ir sėdasi į vagoną, važiuojantį
šiek tiek pinigų ir su lydinčiuoju nu- priešinga kryptimi. Tylėdami, be Parengė Ž. P.
ėjau nusipirkti suvenyrų. Ateinu į diskusijų.
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Kaip tapti tuo, kas esi
Krėsle prie televizoriaus

Pasaulis sensta, gyvenimas ilgėja gimusią moters viltį ir aistrą. Jos
ir pagyvenusių žmonių problemos Glorija negali nesižavėti. Režisietampa vis aktualesnės. Dar prieš ke- rius ir aktoriai neslepia pagyvenuliolika metų seksualinės šešiasde- sių nuogų kūnų, bet sugeba apsaušimtmetės problemos, ko gero, būtų goti filmą nuo vulgarybių. Glorijos
sudominusios tik neišradingų ko- problemas gilina Rodolfo neryžmedijų kūrėjus. Bet laikai keičiasi. tingumas. Buvęs karininkas, maSebastiano Lelio „Glorijos“ (LRT tyt, sėkmingas žmogus, jis nesukultūra, 6 d. 22.30) herojei yra geba (ar nenori) suprasti Glorijos,
maždaug tiek ir ji kupina įvairiausių todėl pasirengęs palikti moterį bet
talentų. Po skyrybų su vyru, kuris kurią minutę, kai jo prireiks nesaišėjo pas jaunesnę, Glorija jaučiasi varankiškoms dukterims.
vieniša. Vaikai suaugę ir motinai
Kuo toliau, tuo labiau akivaizdu,
neturi laiko. Ir nors moteris suvo- kad Glorijos viltims nebus lemta
kia, kad senėjimo nesustabdysi, ar- išsipildyti, bet Lelio ir Garcia rodo
timiausiu metu ji nesirengia tapti ne herojės neviltį, o ryžtą išbristi iš
senute. Smulkutė, energinga Glorija pažeminimo ar nusivylimo. Filmas
vaikšto į pagyvenusiems žmonėms teigia, kad galima neišsigąsti vienarengiamus šokius, pro didelius aki- tvės, atsitiesti po išdavystės ir nebinių stiklus smalsiai žvalgosi į poten- joti senatvės. Su sąlyga, jei įsiklausysi
cialius partnerius, lanko įvairiausius į save ir išsaugosi nepriklausomybę.
užsiėmimus ir nori gyventi visavertį
Glorijos bendraamžiai su malogyvenimą. Šokiuose ji sutinka Ro- numu prisimins vieną geriausių Agatdolfą, kuris prieš metus išsiskyrė su hos Christie ekranizacijų – 1982 m.
žmona. Tarp jų užsimezgęs ryšys Guy Hamiltono sukurtą „Blogį po
žada tikrą, gal paskutinį jausmą.
saule“ (TV1, 3 d. 18.40). Jo veiksmas
Už geriausią moters vaidmenį nukels į saulėtą Adrijos jūros salą, kur
Berlyno kino festivalio „Sidabri- Puaro visur mato blogį. Seklį suvainiu lokiu“ apdovanota Čilės tea- dino Peteris Ustinovas, tarp jo partnetro ir kino žvaigždė Paulina Gar- rių – Jane Birkin, Maggie Smith, Dicia filme subtiliai atskleidžia staiga ana Rigg, Jamesas Masonas.

Detektyvai filmuose ieško tiesos,
o Ricky Gervaiso ir Matthew Robinsono komedijos „Melo išradimas“
(LRT, 2 d. 22.45) veikėjas – nevykėlis Markas atsiduria pasaulyje, kuriame nėra melo. Čia visi žiauriai
atviri, nieko nevynioja į vatą, todėl
ir nesupranta, kad Markas meluoja.
Filmo sumanymas įdomus, bet
būtų daug įdomiau pamatyti, kaip
tokiame pasaulyje elgiasi lietuvių „Glorija“
politikai. Ar ir jie sulauktų sėkmės majonezu ir pan.). Aišku, filmo hu- Samuelis Goslingas. Jis prisimena,
kaip melagis Markas?
moras gana specifiškas.
kaip Berklio universiteto profesorė
Dabar veikėjai dažniausiai ieško Eleanor Rosch studentams išdaTV3 šiąnakt (1 d. 0.55) parodys
„Slaptąjį brolį“ (2005). Jei domitės savo tapatybės. Dougo Limano fil- lijo popierines kepures, ant kurių
JAV juodaodžių kinu, pasižiūrėkite mas „Bornas. Sunaikinta tapatybė“ buvo užrašyti profesijų pavadinišią filmų apie šnipus parodiją. Ją su- (LRT, 7 d. 22 val.) 2002-aisiais pra- mai – „žurnalistas“, „kepėjas“, „erokūrė garsiojo Spike’o Lee pusbro- dėjo seriją filmų, kuriuos įkvėpė tinių šokių šokėja“ ir pan. Dėstytoja
lis – aktorius, režisierius, prodiuse- kito garsaus detektyvų rašytojo – paprašė, kad kiekvienas, pasinauris Malcolmas D. Lee. Pagrindinis Roberto Ludlumo knygos. Mattas dodamas savo gyvenimo istorija,
filmo herojus, pasak filmo kūrėjų, Damonas suvaidino personažą, ku- pabandytų papasakoti, kaip tapo
„nevykėlis negras su Robino Hudo ris, jūreivių ištrauktas iš Vidurže- žmogumi, kuris užrašytas ant kekompleksu“, kurį suvaidino Eddie mio jūros su šautinėmis žaizdomis, purės. Goslingo išvada gal ir nuvils,
Griffinas, yra slaptos organizacijos, atgavęs sąmonę, neprisimena, kas o gal privers susimąstyti: „Deja, jei
kovojančios už tiesą, teisingumą ir jis yra ir kas jam atsitiko. Netru- taip lengvai galime papasakoti istoafroamerikietiškas vertybes, narys kus vyras sužino, kad yra Džeiso- riją apie tapimą kažkuo, kuo nieir kovoja su šunsnukiais, vykdan- nas Bornas, ir supranta, kad žudi- kad nebuvome, sunku patikėti pačiais specialią „balinimo“ operaciją. kas seka jo pėdomis.
aiškinimais, kodėl tapome tuo, kuo
D. Lee filme išsityčiojo iš JAV juoFilmą pasižiūrėsite patys, aš esame.“
Jūsų –
daodžių stereotipų (muzikos, kal- tik priminsiu vieną istoriją, kurią
bėjimo manieros, pasišlykštėjimo mėgsta pasakoti garsus psichologas
Jonas Ūbis

Nuostabus dugnas
Nauji filmai – „Vyrai muša tiksliau“
Živilė Pipinytė

Lietuvių komercinis kinas pateikė
staigmeną balandžio 1-ajai. Nauja
Donato Barbvydo, Vidmanto Tadeušo ir Alvydo Šlepausko komedija „Vyrai muša tiksliau“ dar kartą
įrodė, kad jauni lietuvių kino kūrėjai apdovanoti nepakartojamu humoro jausmu. Kaip jau įprasta, ir
šis lietuviškas filmas reklamuoja ne
tik specifiškas lietuviškas prekes bei
paslaugas, bet ir nacionalinio atgimimo spiritus movens – pažangius
lietuvių verslininkus bei jų liberalų
požiūrį į kultūrą.
Pagrindinis filmo herojus – verslininkas Alfonsas (Marius Repšys) –
turi problemų su savo seksualine
tapatybe, mat jam patinka ir blondinės, ir blondinai. Ištikimi draugai Petras ir Povilas (Sakalas Uždavinys ir Arūnas Sakalauskas)
nusprendžia jam padėti. Kartu su
draugais Alfonsas vyksta medžioti
į Lietuvos miškus kažkur Lenkijos pašonėje. Atvykę į pamiškės
kaimą, išalkę draugai nusprendžia
užkąsti kaimo užeigoje. Čia juos
užpuola degradavę vietos gyventojai, kuriuos suvaidino lietuvių kino
žvaigždės – Andrius Mamontovas,
Marijonas Mikutavičius, Andrius
Užkalnis ir Mantas Jankevičius.

Draugai meniškai sutalžo užpuolikus ir pelno žavios blondinės Daivos (Edita Užaitė), kuri turi nuostabų balsą, bet priversta užsiiminėti
striptizu pakelės bare, simpatijas.
Ji pasikviečia tris draugus į savo
rūsį. Čia vaidenasi. Alfonsas nusprendžia susikauti su vaiduokliu.
Tačiau netrukus paaiškėja, kad vaiduoklis – viso labo buvęs emigrantas Balys (Augustinas Gricius), kuris negali sau rasti vietos nei Anglijoje,
nei Lietuvoje. Jis padeda Alfonsui
su draugais pastatyti užkardas pasienio kelyje, kad lietuviai nevažiuotų apsipirkti į Lenkiją, o pabėgėliai nepatektų į Lietuvą.
Lietuvišką kaimo žemę planuojantis supirkti lenkas parduotuvės
savininkas (Andrius Žiurauskas)
priverstas atsisakyti savo planų, o
Alfonsas supranta, kad jo biseksualumas buvo slopinamo poreikio
tarnauti tautai (jis atsisakė eiti į
kariuomenę) pasekmė. Su draugais
Alfonsas nusprendžia privatizuoti
gamtos draustinį ir piliakalnio papėdėje kartu su Baliu rengti tautinę
misteriją „Raudoni vakarai“. Netrukus kaimelis sulaukia turistų antplūdžio, įsigyja dainuojantį fontaną.
Alfonsas pastato vandens parką ir
pradeda naują pelningą verslą –
šantažuoja korumpuotus politikus,
o Daiva laimi „Euroviziją“.
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Siužetas gana sudėtingas, bet Juk neatsitiktinai filmo pabaigoje
filmo autoriai nuosekliai plėtoja triumfuoja visais požiūriais maloni
judėjimo AXX pagimdyto lietuvių dainininkė Daiva.
komercinio kino idėjas. SvarbiauFilmas nuosekliai griauna ir
sia, kad salė žvengtų. Filmo veikėjai tradicinį komercinio kino modelį
prabyla naujakalbe, kurioje puikiai (beje, šią kryptį vienas pirmųjų
atsispindi daugiakultūrinė šalies pradėjo dar Emilis Vėlyvis): tradipatirtis ir veikėjų ekspresiją nuo- ciniame kine visada triumfuoja selat pagyvinantys keiksmažodžiai. namadiškos šeimos ir kitokios verPersonažus tiksliai apibūdina ne tybės, o „Vyrai muša tiksliau“ tęsia išlieka automobiliai. Jų čia daug,
tik kalba, bet ir rankose dažnai lai- ir papildo „Zero“, „Nepatyrusio“ ar kiekvienas tiksliai atitinka veikėjo
komi ginklai, lazdos, nudaužti bute- „Patriotų“ idėjas – jie visiškai dis- socialinį statusą ar bent ambicijas.
liai. Filmo kūrėjai visiškai atsisako kredituoja tradicines vertybes, čia
Manau, kad netrukus „Vyrai muša
art-house kinui būdingo pigaus psi- triumfuoja ne šeima, o liberalus tiksliau“ sulauks ir tarptautinio pripachologizavimo – jų personažai at- rinkos požiūris. Nes tai, sutikite, ki- žinimo, nes užsienio lietuvių bendruosiskleidžia per veiksmą, kovodami nas, kuris bene geriausiai atspindi menėms filmą – naują nacionalinio
su kaimiečiais, vaiduokliais ir lenkais, tikrąją lietuvišką svajonę.
kino industrijos viršūnę – rengiasi
visa krūtine traukdami Mikutavičiaus
Reikėtų pagirti ir kostiumų daili- pristatyti Lietuvos kino centras, padainas. Aktoriai demonstruoja gerą ninkus – ilgi dryžuoti moterų sijo- rengęs specialią tautiečiams skirtą
fizinę formą, o kartu drąsiai atsisako nai primena mados šou iš Valdovų lietuvių kino sklaidos programą.
visko, ko juos mokė aukštoji mokykla. rūmų ir tiesia jungtį su tradiciniu Centras rengia ir specialiai filmui
Jie atiduoda pirmenybę gyvenimiškai, lietuvių moters įvaizdžiu, o gilios skirtą jaunojo kritiko konkursą.
todėl dar labiau įkvepiančiai, televizi- iškirptės (tokias itin pamėgo Inesa Jo nugalėtojas filmuosis naujame
jos serialų ir šou patirčiai.
Stasiulytė) ar ryškiai raudoni apa- edukaciniame, gūdžius tautos istori„Vyrai muša stipriau“ nuosekliai tiniai pabrėžia šiuolaikinės moters jos tarpsnius prisimenančiame Donato
plėtoja ir specifišką lietuvių kino privalumus. Ypač komplimentų Barbvydo, Vidmanto Tadeušo ir Alpožiūrį į moteris – jos čia meluoja nusipelno aliejais įtrinti spindintys vydo Šlepausko filme „Runkelio rauda“.
geriau, turi daugiau krūtų ir vaginų, vyrų torsai – kartu su suplyšusiais
Trumpai tariant, jei jums, mieli
yra dar seksualesnės, todėl į jas pa- džinsais jie pabrėžia specifišką lie- skaitytojai, atrodė, kad lietuvių kigrindiniai filmo veikėjai reaguoja tuvišką gyvybingumą. Įdomūs ir in- nas jau pasiekė visišką dugną, galiu
dar konkrečiau. Taip pamažu au- terjerai – lietuviškas minimalizmas pradžiuginti, kad tokio dugno kaip
toriai ryškina ir vieną pagrindinių puikiai dera su raritetais iš Vakarų, „Vyrai muša tiksliau“ iki šiol dar nefilmo minčių – moteris yra geras kurių gausu sendaikčių parduotu- matėte. Vis dėlto, viliuosi, kad tik
daiktas. Jos paskirtis – būti gražiai ir vėse. Tačiau ryškiausiu lietuviško laikinai, kol į tėvynę iš Rusijos platenkinti šaunių lietuvių vyrų fantazijas. prestižo ženklu ir šiame filme tybių grįš Emilis Vėlyvis.
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Balandžio 1–10
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija

Galerija „Aidas“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

A. Jakšto g. 9

muziejus

iki 6 d. – Lenos Chvičijos paroda

V. Putvinskio g. 64

„Obuoliai“

iki 3 d. – Gražinos Konstancijos Remeikaitės paroda

Konstitucijos pr. 22

Pamėnkalnio galerija

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Pamėnkalnio g. 1/13

Galerija „Meno parkas“

Vilniaus paveikslų galerija

Eglės Ulčickaitės kūrybos paroda

Rotušės a. 27

Didžioji g. 4

„Chrono-teka“

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Galerija „Vartai“

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Vilniaus g. 39

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

iki 2 d. – galerijos „Vartai“ 25-mečio paroda

Vlado Eidukevičiaus 125-osioms gimimo
metinėms skirta kūrybos paroda „Dailinin-

„Žilvitis“
Galerija „Arka“

kas klajūnas“

Aušros Vartų g. 7

Radvilų rūmai

iki 2 d. – Ričardo Vyšniausko tapyba

Vilniaus g. 24

Paroda „Arti prie gamtos / close to nature“

Europos dailė XVI–XIX a.

(Torild Rødland, Sølvi Strand, Hanne Herr-

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“

iki 2 d. – Arūnės Tornau paroda „Nykstantys vaizdiniai II“
iki 4 d. – projekto „Laiko ženklai“ paroda
nuo 6 d. – Baltijos šalių keramikos paroda
„Pavasaris 2016“
„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki 3 d. – paroda „Demaskacija“

Klaipėda

man, Norvegija)

KKKC parodų rūmai

iki 4 d. – paroda „Gyvoji gamta dailėje.

Tarptautinė Rusijos, Baltarusijos ir Lietu-

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

XVII a.–XX a. I pusė“

vos dailininkų paroda „Tapybos dialogas“

nuo 1 d. – „Fotofobijos“ projekto 4-oji

Taikomosios dailės muziejus

Dailininkų sąjungos galerija

Arsenalo g. 3A

Vokiečių g. 2

P. Gudyno restauracijos centro restauruotų

iki 2 d. – Dalios Gentvainytės kūrybos

kūrinių paroda „Prieš... ir po...“

paroda „Demonas naujoje erdvėje“

Paroda „Kvietimas į pokylį. 1915–2015“ (100

nuo 1 d. – Giedros Purlytės tapybos darbų

gražiausių vakarinių suknelių iš Aleksan-

paroda „Baimės valdymo teorija“
Kristinos Sereikaitės fortografijų paroda
„Stichijos. Detalė – Benas Šarka“
nuo 3 d. – Šarūno Saukos tapybos paroda
„Žmogus su Saukos veidu“

paroda „Tik ėjimas“

Klaipėdos galerija

dro Vasiljevo kolekcijos)

Galerija AV17

Bažnyčių g. 6

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Aušros Vartų g. 17

A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Prano Domšaičio (1880–1965) retrospektyvinė tapybos paroda „Vaizduotės realybė“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Liaudies meistrų Angelės ir Vytauto Raukčių
paroda „Visas pasaulis – močiutės skrynioj“
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
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Kunigo Antano Rimavičiaus (1865–1933)
skulptūrų paroda „Dievui ir Žmogui“
Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Švedų menininko Björno Bredströmo
(1944–2014) atminimui skirta paroda
„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 9 d. – Evaldo Butkevičiaus fotografijų
paroda „Bespalvis dangus“
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 2 d. – lenkų animacijos meno paroda
„Once Upon a Time“
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 9 d. – Dorotos ir Mareko Sako (Lodzė)
paroda

iki 8 d. – Nerijaus Ermino instaliacijų paroda
„Septynios dienos iki nakties“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
nuo 1 d. – Daivos Kairevičiūtės fotoparoda
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 2 d. – Algirdo Taurinsko kūrybos paroda
Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
iki 6 d. – Žilvino Landzbergo paroda
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno
galerija
Vilniaus g. 39 / 6
„Aš tas pats, bet kitas“ (iš parodų ciklo „Veikiantys“, skirto Vilniaus vaikų ir jaunimo
dailės mokyklos 25-mečiui)
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Gvido Latako emalio miniatiūrų paroda

Romo Klimavičiaus paroda „Improvizacijos“
„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
Dalios Skridailaitės tapyba

Šiauliai
„ Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Loretos ir Ričardo Zdanavičių tapybos
paroda „Pavasaris rudenį“

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Atgimstant parodų naminėse erdvėse tradicijai, kuratorė Ingrida Jonušienė atidaro galeriją „Keliaujantis balkonas“. Kiekvieną savaitę vis kitame Vilniaus balkone pasirodys specialiai jam sukurtas meno kūrinys.
Projekto autorė siekia atkreipti dėmesį į miesto balkonų architektūrinę ir
skulptūrinę įvairovę, taip pat ir į patį balkoną kaip neaiškią vietą, įsiterpusią tarp privačios ir viešosios erdvės, pakibusią tarp žemės ir dangaus,
lengviau pasiekiamą ne gatvės praeiviams, o paukščiams. Informacija apie
kiekvienos savaitės ekspozicijai pasirinktą balkoną skelbiama svetainėje
www.keliaujantisbalkonas.lt. Menininkai kviečiami siūlyti idėjas, o balkonų savininkai – vis naujas erdves. Kitais metais planuojama galerijos
veiklą plėsti į kitus miestus.
Muzika
Į Filharmonijos sceną balandžio 2 d., šeštadienį, 19 val. grįžta violončelininkas Danjulo Ishizaka. Šis vokiečių ir japonų kilmės menininkas
išgarsėjo 2003 m., kai pasirodė su K. Pendereckio diriguojamu Vienos
simfoniniu orkestru. Įtakingas dienraštis „Süddeutsche Zeitung“ apie
D. Ishizaka rašė: „(...) talentinga ir nepaprastai savita muzikos individualybė. Jo techniniai gebėjimai fenomenalūs, jis žavi išradingomis
ir spontaniškomis spalvomis bei sumania frazuote“. Šiandien D. Ishizaka koncertuoja visame pasaulyje su žymiausiais orkestrais. Vakaro
programoje – trijų iškilių romantikų „Muzikinės istorijos“. Maestro Roberto Šerveniko diriguojamas LNSO muzikos garsais papasakos dvi istorijas apie apgaulę, intrigas ir jas įveikiančią meilę (Weberio uvertiūra
„Euriantė“) bei vienišo herojaus klajones ir vizijas (Berliozo „Fantastinė
simfonija“). Drauge su orkestru Danjulo Ishizaka pagrieš Schumanno
Koncertą violončelei.
Teatras
Balandžio 8 d. 18.30 Vilniaus teatre „Lėlė“ – premjera. Pagal Juozo
Erlicko kūrybą – eilėraščius ir humoreskas – spektaklį „Tiesiog žmogus“
režisuoja Dalius Butkus. Savo gyvenimą apmąstantį, nuoširdžios meilės
trokštantį Žmogų scenoje įkūnys aktorius Karolis Algimantas Butvidas.
Spektaklio dailininkė – Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė, kompozitorius –
Faustas Latėnas.

Dailės galerija
Vilniaus g. 245

Rež. – P. Makauskas, dail. – J. Skuratova,

2, 9 d. 16 val., 6 d. 18.30 – PREMJERA! „DOS-

iki 9 d. – Šiaulių krašto tautodailės paroda

vaizdo projekcijų aut. – D. Kačonaitė,

TOJEVSKIO ANGELAI“ (F. Dostojevskio

choreogr. – D. Kolomyckis. Vaidina

kūrinių motyvais). Scen. aut. ir rež. – B. Mar,

„Tautodailės paveldas ir gyvoji tradicija“

A. Danusas, M. Jocys, A. Jurgaitis, K. Kaspe-

komp. – A. Kučinskas, dail. – K. Norvilaitė.

ravičius, D. Kolomyckis, K.E. Mikolajūnaitė,

Vaidina B. Mar

Juozapo Čechavičiaus meninių fotografijų

A.A. Sirgėdaitė ir kt.

2 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS

paroda „Juozapo Čechavičiaus Vilnius“

Vilniaus mažasis teatras

LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais).

iki 10 d. – Ingridos Mockutės-Pocienės aktų

1 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDA-

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140

fotografijų paroda „Susiliejimai“

Spektakliai

RYS“. Rež. – G. Tuminaitė
2 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“.
Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“

Vilnius

3 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI IEŠKO

Vilkpėdės g. 7–105

Nacionalinis operos ir baleto teatras

SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras
Valstybinis jaunimo teatras

Birutės Zokaitytės grafikos paroda „Mėnu-

1 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“.

lio laboratorijos“

Dir. – R. Šervenikas

Galerija „Šofar“

2 d. 18.30 – „TRISTANAS IR IZOLDA“ (pagal

Mėsinių g. 3A/5
Kęstučio Milkevičiaus pastelių paroda „Pasakojimai apie rabinus“
M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda „Liudo Truikio scenografija Čiurlionio namuose“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Algimanto Švėgždos (1941–1996) grafikos
darbų paroda „Mano burtai“
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Veidai iš būtojo laiko“
iki 10 d. – paroda „Cornelia Gurlitt: širdies

R. Wagnerio muz.). Libreto autoriai
K. Pastoras, C. Alphenaar. Choreogr. –
K. Pastoras (Lenkija). Muzikinis vad. ir
dir. – M. Pitrėnas
3 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“.
Dir. – A. Šulčys
6 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“.
Dir. – R. Šervenikas
7, 8 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal
J. Strausso muz.). Dir. – A. Šulčys
Nacionalinis dramos teatras
3 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS
PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis
5 d. 18.30 prie Didžiosios scenos –
D. Charmso „JELIZAVETA BAM“.
Rež. – O. Koršunovas
Klaipėdos dramos teatro spektakliai
6 d. 18.30 – P. Zelenkos „PAPRASTOS BEPRO-

Tekstilės galerija „Artifex“

kelionė. Vilnius vokiečių ekspresionistės

TYBĖS ISTORIJOS“. Rež. – D. Rabašauskas

Gaono g. 1

akimis 1915–1917 m.“

7 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko

iki 9 d. – Dalios Mikonytės paroda „Ran-

iki 4 d. – projekto „Laiko ženklai“ paroda

kos ir kojos“

Kauno paveikslų galerija

„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“.
Rež. – J. Vaitkus

3 d. 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. –
V. Kuklytė (Salė 99)
5 d. 18 val. – A. Juozaičio „ŠIRDIS VILNIUJE“.
Režisieriai – J. Vaitkus, A. Vidžiūnas
6 d. 18 val. – „PABAIGOS PRADŽIA“
(pagal A. Bushkowskio pjesę „Nepažįstami
tarp mūsų“). Rež. – A. Lebeliūnas
7 d. 18 val. – A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“.
Rež. – A. Latėnas
8 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“.
Rež. – J. Vaitkus

„DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas
5 d. 19 val. Menų spaustuvėje – M. von Mayenburgo „UGNIES VEIDAS“.

Process“
7 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“.
Rež. – R. Atkočiūnas
8 d. 18.30 – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“
(su lietuviškais titrais). Rež. – G. Surkovas
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
7 d. 18.30 – „ATRASK MANE“ (lietuviškas
galvosūkis be pertraukos). Insc. aut. ir
rež. – R. Kazlas
Mažoji salė
8 d. 18.30 – PREMJERA! „TIESIOG ŽMO-

F. Latėnas. Vaidina A. Butvidas
„Menų spaustuvė“
1 d. 18.30 Juodojoje salėje – „MEILĖ TRIMS
APELSINAMS“. Rež. – A. Giniotis (teatras

Rež. – O. Koršunovas
6 d. 19 val. OKT studijoje – F. Kafkos
„NUOSPRENDIS – METAMORFOZĖ“.

„Atviras ratas“)
2 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEMPORARY?“ (jaunųjų scenos menininkų pro-

Rež. – P. Ignatavičius

grama „Atvira erdvė‘13“)

7, 9 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!

2 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „ALESIUTĖ“.

S. Kane „APVALYTIEJI“. Rež., scenogr. –
O. Koršunovas

8 d. 18.30 – A. Puškino „BORISAS GODUNOVAS“. Rež. – E. Nekrošius

Rusų dramos teatras

Dailininkų Tamošaičių kūryba

paroda „Šešėlio šviesa“

Mažoji salė

1 d. 18.30 – PREMJERA! A. Jankevičiaus

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

iki 10 d. – Audronės Petrašiūnaitės paroda

9, 10 d. 16 val. – PREMJERA! O. Wilde’o

3 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „DVI SESUTĖS

„LEDAS“ (pagal V. Sorokino romaną).
Rež. – A. Jankevičius

Režisierius, aktorius – L. Zubė (teatras
„Lino lėlės“)

nuo 1 d. – Vytenio Lingio personalinė
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KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. –

2, 3 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio

K. Donelaičio g. 16

„LAIMINGASIS PRINCAS“.

Rež. – J. Vaitkus
3 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI

GUS“ (pagal J. Erlicką). Rež. – D. Butkus,

Oskaro Koršunovo teatras

Dominikonų g. 15

„Tylus gyvenimas“

GRAŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais).

4 d. 18.30 – V. Čekasino projektas „Ethnic

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

rinkiniai

Rež. – J. Vaitkus
3 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS

PER LIEPTELĮ“ (pagal japonų ir lietuvių liaudies pasakas). Rež. – S. Degutytė
(„Stalo teatras“)
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3 d. 19 val. Juodojoje salėje – „UŽSĖDIMAS“.

3 d. 18 val. – R. Cicėno „ANGLIŠKAS DE-

Idėjos aut. ir atlik. – A. Ramanauskaitė,

TEKTYVAS“. Rež. – R. Cicėnas

D. Vaitiekūnas, P. Tamolė ir M. Stabačinskas

7 d. 16 val. – Senjorų diena. N. Leskovo

4 d. 12 val. Stiklinėje salėje – „Pasakų pirma-

„LEDI MAKBET IŠ MCENSKO APSKRITIES“.

dieniai mažyliams“. Pasakas seka S. Degu-

Rež. – R. Banionis

tytė („Stalo teatras“)

8 d. 18 val. – M. Pagnolio „DUONKEPIO
ŽMONA“. Rež. – A. Lebeliūnas

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
1 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“.
Rež. – R. Vitkaitis
2 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
2 d. 19 val. Rūtos salėje – A. Čechovo „IVANOVAS“. Rež. – S. Krivickienė (teatras-studija „Theaomai“)
3 d. 17 val., 5 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – „MECHANINĖ ŠIRDIS“ (pagal M. Malzieu romaną „Mechaninė širdis“).
Rež. – A. Areima
5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
6 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Danis
„AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
Kauno valstybinis muzikinis teatras
IV. 1–3 d. 18 val. – PREMJERA! O. Nicolai
„VINDZORO ŠMAIKŠTUOLĖS“.
Dir. – J. Janulevičius, rež. ir choreogr. –
G. Santucci (Italija), scenogr. – A. Camera
(Italija), kost. grimo dail. – M.C. Ricotti
(Italija), chormeister. – R. Tilvikas,
R. Vaitkevičiūtė
6–8 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“.
Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. –
J. Janulevičius

Panevėžys

Vilnius
Kongresų rūmai
1 d. 19 val. – Baltijos šalių orkestrų festivalis. Pirmasis koncertas. Estija. K. Randalu
(fortepijonas), Estijos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. – N. Järvi. Programoje
A. Pärto, L. van Bethoveno kūriniai
7 d. 19 val. – Baltijos šalių orkestrų festivalis. Antrasis koncertas. Latvija. E. Bindere
orkestras. Dir. – A. Poga. Programoje

Progreso meteoras : modernizacija ir pramonės architektūra Lietuvoje 1918-1940 m. / Marija Drėmaitė. – Vilnius : Lapas, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 335, [1] p. : iliustr., faks.. –

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

čiaus kūriniai

Santr. angl.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-95484-4-9 (įr.)

TAZUOTOJAI“. Rež. – J. Staniunas

Vilniaus koncertų salė „Compensa“

Tapyba / Genovaitė Adiklienė. Keramika / Kazimieras Adiklis : [tautodailininkų darbų al-

Koncertai

3 d. 19 val. – „La Scalos“ teatro orkestro
„Cameristi della Scala“ koncertas. Programoje G. Verdi, G. Avolio, L. Mancinelli,

1 d. 18 val. Gelgaudiškio dvare – ansamblis

C. Sivori, A. Bazzini kūriniai

Vilnius : Vaga, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 217, [3] p. : iliustr., faks., žml.. – Dalis gretut.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

teksto liet., angl.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-5-415-02381-3 (įr.)

Muzikos festivalis „Sugrįžimai“

Vilniaus kokliai XV-XVII amžiuje : [katalogas] / sudarytojas Kęstutis Katalynas. – Vilnius :

„Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistė S. Liamo (sopranas). Programoje A. Vivaldi, J. Haydno, W.A. Mozarto
kūriniai
2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – simfoninės muzikos koncertas
„Muzikinės istorijos“. Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras. Solistas D. Ishizaka
(violončelė). Dir. – R. Šervenikas. Programoje C.M. von Weberio, R. Schumanno,
H. Berliozo kūriniai
2 d. 16 val. Druskininkų sanatorijos „Eglė“
salėje, 3 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos
Didžiojoje salėje, – teatralizuotas koncertas
visai šeimai „Meilės daina“. C. Schumann
šeimos istorija. G. Gedvilaitė (fortepijonas),
L. Gedvilas (fortepijonas), aktorius P. Markevičius. Dalyvauja L. Voronovaitė (smuikas), A. Goehle, K. Megelinskas,
E. Voronovas (fortepijonas). Rež. – J. Vansk,

4 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų
bažnyčioje, 5 d. 17 val. Kauno J. Gruodžio
konservatorijoje – M. Lapteva (sopranas,
Lietuva, Rusija, Austrija), S. Martinaitytė
(sopranas), I. Goleckytė (sopranas), M. Gacevičius (baritonas, Lietuva, Austrija),
A. Apšega (baritonas), L. Mikalauskas (bosas), A. Eitmanavičiūtė (fortepijonas)
7 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje –
A. Juškaitytė (smuikas, Lietuva, Danija),
R.P. Juškaitis (fortepijonas, Lietuva, D. Britanija), R. Mataitytė (smuikas)
Šv. Jonų bažnyčia
1 d. 19 val. – Vilniaus universiteto choras
„Pro musica“ (meno vad. – R. Gelgotienė),
Lozanos (Šveicarija) universiteto choras

nas), I. Veličkaitė (vargonai). Dir. – R. Gel-

3 d. 18 val. – G. Boccaccio „DEKAMERO-

arsenalas“ kūrybinės veiklos 30-mečiui.

(fortepijonas). Programoje F. Kuhlau,

8, 10 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO

C. Reinecke’s, Z. Bružaitės, J. Tamulionio,

KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas

B. Godard’o, D. Milhaud kūriniai

Kauno mažasis teatras

3 d. 18 val. Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir

TIS“. Rež. – O. Žiugžda
3 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje –
„PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir
rež. – G. Radvilavičiūtė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
1 d. 18.30 Didžiojoje salėje – P. Zelenkos
„PAPRASTOS BEPROTYBĖS ISTORIJOS“.
Rež. – D. Rabašauskas
2 d. 18.30 Didžiojoje salėje – I. Vyrypajevo
„GIRTI“. Rež. – L. Vaskova
Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliai
6 d. 18 val. Didžiojoje salėje – M. von Mayenburgo „KANKINYS“. Rež. – O. Koršunovas
7 d. 18 val. Didžiojoje salėje – M. Myllyaho
„CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross

Pauliaus katedroje – tarptautinio muzikos
festivalio „Resurrexit“pabaigos koncertas. Skiriama prof. S. Sondeckio atminimui.
Lietuvos kamerinis orkestras, valstybinis

ros fondas. – 3-iasis atnauj. ir papild. leid.. – Vilnius : Lapas, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 351,
[1] p. : iliustr.. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – 2-osios papild. ir patais. laidos antr.:
Vilnius, 1900-2012. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-95484-6-3 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Giedanti gaidžio galva = Giedanti gaidžia gàlva : [poema] / Stasys Eidrigevičius ; [iliustruota
Stasio Eidrigevičiaus piešiniais ir fotografijomis, taip pat medžiaga iš autoriaus asmeninio
archyvo]. – Vilnius : Apostrofa, [2016] (Vilnius : Standartų sp.). – 95, [17] p. : iliustr., faks.,
portr.. – Virš aut. nenurodytas. – Gretut. tekstas bendrine lietuvių k. ir pietų panevėžiškių
tarme. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9955-605-94-2 : [13 Eur]
Lietuvos šalies pasakos ir pasakėlės : [pasakų, pasakėlių, humoro ir satyros rinktinė] / Leo-

Lietuvos termopilai : [poezijos rinktinė] / Leopoldas Stanevičius. – [Utena] : [Utenos spaus-

sas, Norvegija), M. Kloniūnaitė (fortepijo-

iškilmingos mišios“

SŪS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Rubinovas

nytė ... [et al.] ; [sudarytojos Marija Drėmaitė, Rūta Leitanaitė, Julija Reklaitė] ; Architektū-

M. Jankauskas (tenoras), S. Skjervoldas (bo-

gotienė. Programoje G. Rossini „Mažosios

(fleita), R. Romoslauskas (altas), S. Okruško

Vilnius, 1900-2016 : architektūros gidas / [Marija Drėmaitė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšio-

poldas Stanevičius. – [Utena] : [Utenos spaustuvė], [2016]. – 217, [1] p.. – Tiražas [200] egz.. –

3 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje –

Ansamblis „Vilniaus arsenalas“: L. Šulskutė

angl.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8039-73-3 (įr.)

ISBN 978-9955-35-183-2

Atvelykio koncertas. Ansamblio „Vilniaus

NAS“. Rež. – A. Rubinovas

Lietuvos nacionalinis muziejus, [2015] (Vilnius : Petro ofsetas). – 405, [2] p. : iliustr.. – Santr.

(sopranas), V. Mikštaitė (mecosopranas),

Rež. – A. Dilytė

7, 8 d. 11 val. – D. Čepauskaitės „TRYS NAR-

Unikalusis Vilnius : vaizdų kaita : [fotografijų albumas] / [sudarytojas Vytas V. Petrošius]. –

(meno vad. – F. Szuromi). Solistai G. Gelgotė

2 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“.

2 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAP-

bumas]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2015 (Utena : Utenos sp.). – 115, [1] p. : iliustr.. – Dalis
gretut. teksto liet., angl.. – Tiražas [200] egz.. – ISBN 978-9955-35-181-8

Lietuvos nacionalinė filharmonija

R. Schumanno, J. Brahmso kūriniai

Kauno lėlių teatras

2016 (Vilnius : BALTO print). – 317, [3] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN

P. Vasko, L. van Bethoveno, D. Šostakovi-

Rež. – S. Rubinovas

Rež. – D. Rabašauskas

Gyvenimas kaip teatras : [pokalbiai su aktoriais] / Gražina Baikštytė. – Vilnius : Vaga,

VAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

dail. – V. Čepkauskas, scen. aut. – G. Gedvi-

NOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“.

nestas Parulskis]. – Vilnius : Lapas, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 92, [4] p. : iliustr. +
stereoskop. akiniai. – Tiražas 450 egz.. – ISBN 978-609-95484-5-6 (įr.)

(smuikas), Latvijos nacionalinis simfoninis

Juozo Miltinio dramos teatras

laitė. Programoje C. Schumann,

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

Betonas ir barokas : fotomanipuliacijos / Liudas Parulskis ; [tekstai: Nerijus Milerius, Er-

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

Kauno kamerinis teatras

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

MENAS. FOTOGRAFIJA

978-5-415-02422-3

1 d. 18 val. – F. Zelerio „TIESA“.

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

Bibliografinės žinios

Šv. Kotrynos bažnyčia
2 d. 18 val. – K. Smorigino, D. Razausko,
S. Petreikio trio
6, 7 d. 19 val. – „Anton Rumyantsev Jazz
Quartet“
Šv. Ignoto bažnyčia
2 d. 19 val. – tarptautinio senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ koncertas

tuvė], [2016] ([Utena] : Utenos sp.). – 207, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 200 egz.. –
ISBN 978-9955-35-184-9
Maksas ir katės : [romanas] / Moacyr Scliar ; iš portugalų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. – Vilnius : Charibdė, 2016 (Gargždai : ScandBook). – 124, [2] p.. – („Charibdės“ modernioji klasika, ISSN
2345-0541 ; 16). – Virš. tik aut. parašo faks.. – Tiražas [1000] egz.. – ISBN 978-9955-739-54-8 (įr.)
Mes visi nesavame kailyje : [romanas] / Karen Joy Fowler ; iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė. – Vilnius : Vaga, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 326, [2] p.. – Tiražas 1300 egz.. –
ISBN 978-5-415-02420-9 (įr.)
Mintys apie tikrovę / Vytautas Padlipskas. – Vilnius : [V. Padlipskas], 2016. – 255, [1] p.. –
Virš. ir nugar. aut.: Vytautas. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-609-408-850-6
Neskubančio laiko namai : [eilėraščiai] / Vytautas Deksnys ; [dailininkas Arūnas Augutis]. –

„Pabaltijo Velykos: J.V. Mederio (1694–1719)

Utena : Utenos spaustuvė, 2015 (Utena : Utenos sp.). – 121, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN

„Pasijos pagal Matą“

978-9955-35-180-1
Nors kelio nėra : ankstyvosios prozos rinktinė / Tomas Arūnas Rudokas ; [sudarė Darius

choras „Vilnius“, Šiaulių valstybinis kame-

Valdovų rūmai

rinis choras „Polifonija“, solistai. Dir. –

7 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –

Pocevičius]. – Vilnius : Kitos knygos, [2016] (Kaunas : Spindulio sp.). – 317, [2] p.. – Tiražas

T. Ambrozaitis. Programoje W.A. Mozarto

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos sim-

1200 egz.. – ISBN 978-609-427-201-1 (įr.)

kūriniai

foninis orkestras (meno vad. ir dir. –

Piknikas šalikelėje : [apysaka] / Arkadij Strugackij, Boris Strugackij ; iš rusų kalbos vertė

9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje

M. Staškus), E. Daunytė (violončelė), V. Že-

Aldona Apuokienė ir Giedrius Apuokas. – 2-asis leid. / parengė ir redagavo Lolita Petrašiū-

salėje, – simfoninės muzikos koncertas „Di-

maitis (klarnetas), I. Daugirdaitė (smuikas),

naitė. – Vilnius : Kitos knygos, [2016] (Vilnius : Spauda). – 213, [2] p.. – Tiražas 1700 egz.. –

dvyrio gyvenimas“. Lietuvos nacionalinis

G. Gilas (fortepijonas, Kosta Rika)

ISBN 978-609-427-199-1 (įr.)

simfoninis orkestras. Solistė R. Lipinaitytė
(smuikas). Dir. – A. Markovićius. Progra-

Panevėžys

moje J. Achrono, R. Strausso kūriniai

Panevėžio dailės galerija

10 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –

3 d. 16 val. – R. Valuntonio fortepijoninės

„Laiškai iš Argentinos“. Skiriama

muzikos rečitalis. Programoje D. Scarlatti,

A. Ginasteros gimimo 100-osioms meti-

C. Debussy, V. Horowitzo, M. Mussorgskio,

nėms. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. Čiur-

F. Chopino, F. Liszto kūriniai

lionio kvartetas, K. Stonkus (akordeonas).

Va k a r a i

Programoje A. Ginasteros, A. Piazzollos

Plėšikų pilis : apysaka / Skomanto kronikos [i.e. Skomantas]. – 2-asis patais. leid.. – Vilnius :
Bonus animus, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 157, [1] p.. – Tiražas [800] egz.. – ISBN 9789955-754-44-2 (įr.) : [5 Eur 25 ct]
Plieno audrose : [romanas] / Ernst Jünger ; iš vokiečių kalbos vertė Laurynas Katkus. – Vilnius : Kitos knygos, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 284, [3] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN
978-609-427-206-6 (įr.)
Priešinimosi melancholija : romanas / László Krasznahorkai ; iš vengrų kalbos vertė Vitas
Agurkis. – Vilnius : Kitos knygos, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 334, [2] p.. – Tiražas 1250

Vilnius

egz.. – ISBN 978-609-427-203-5 (įr.)

10 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje –

Valdovų rūmai

Prieštaringas iš(si)laisvinimas : lietuvių rašytojai tautinio atgimimo laikotarpiu : monogra-

kompozitorės K. Vasiliauskaitės autori-

6 d. 18 val. III manieristinėje antikameroje –

fija / Mindaugas Tamošaitis. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2016. – 239, [1] p. : iliustr., portr.. –

nis jubiliejinis koncertas „Saulės giesmė“.

R. Lelekauskaitės paskaita „Šventojo Sta-

Santr. angl.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-16-570-5

Valstybinis Vilniaus kvartetas, choras „Ai-

nislovo ordino kavalierių portretai“

Slaptažodis – AKCENTAS : [romanas] / Vytautas Leščinskas ; [iliustracijų autorius Piotr

Kaunas

26-537-5 (įr.)

kūriniai

dija“ (vad. – R. Gražinis), Nacionalinės

Linnik]. – Vilnius : Briedis, 2016 (Vilnius : Spauda). – 363, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-

Šiauliai

M.K. Čiurlionio menų mokyklos choro

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

grupė (chormeist. – G. Trimirkaitė), forte-

2 d. 18 val. – Tarptautinės teatro dienos mi-

Kauno apskrities viešoji biblioteka

pijoninis trio „Kaskados“, A. Gurinavičius

7 d. 17 val. – D. Šabasevičienės ir R. Vasi-

nėjimas. „Teatro pamokos su…“

(kontrabosas), J. Gelgotaitė (obojus),

nauskaitės sudarytos knygos „Muzika kaip

Vilniaus kamerinio teatro spektakliai

G. Gelgotas (fleita), G. Labanauskas (trimi-

teatras. Kompozitorius Faustas Latėnas“

tas). Koncertą veda L. Ligeikaitė. Progra-

(R. Paknio leidykla) sutiktuvės. Dalyvauja

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

moje K. Vasiliauskaitės kūriniai

F. Latėnas, P. Zurlys ir A. Jeleniauskienė

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

3 d. 12val. – „PRIE LAIVO“ (pagal U. Hubo
pjesę). Rež. – A. Sunklodaitė
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XXI a. Kudirka : [poezija] / [Žygimantas Kudirka]. – Vilnius : Kitos knygos, [2016] (Kaunas :
Kopa). – 82, [3] p.. – Antr. iš virš.. – Aut. nurodytas kn. metr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN
978-609-427-202-8

11 psl.

B alandžio 1–7
Savaitės filmai

Kino repertuaras

1 d. – Iš toli (Venesuela, Meksika) – 19.30;

Forum Cinemas Vingis

3 d. – Ta’ang (Kinija, Honkongas, Prancū-

4 d. – 12.30; 5 d. – 17.15

zija) – 15.15

1 d. – Evoliucija (Prancūzija, Belgija, Ispa-

10-oji Kloverfyldo gatvė (JAV) – 19.20
Erelis Edis (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 21.45
2 d. – G. Puccini „Madam Baterflai“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko
Metropoliteno operos – 19.55
10 d. – L. Minkaus „Don Kichotas“. Transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.
1–14 d. – „Kino pavasaris“ (repertuarą žiūrėkite www.forumcinemas.lt)
1–7 d. – Metų laikai (dok. f., Prancūzija, Vo-

Jauna moteris atsibunda rūsyje po automobilio avarijos. Nesuvokdama,
kaip čia atsidūrė, iš pradžių ji nusprendžia, kad yra pagrobta. Moters sargas
bando aiškinti, kad išgelbėjo ją nuo cheminės katastrofos ir kad pasaulis
už rūsio ribų netinkamas gyventi. Tačiau moteris nusprendžia pabėgti.
Dano Trachtenbergo fantastiniame trileryje pagrindinius vaidmenis sukūrė Mary Elizabeth Winstead, Johnas Goodmanas, Johnas Gallageris
(JAV, 2016). (Vilnius)
Erelis Edis ***

Britų aktoriaus ir režisieriaus Dexterio Fletcherio filmas remiasi tikra
istorija apie šuolininką nuo tramplyno Eddie Edwardsą, kuris turėjo vienintelę svajonę – dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Tačiau išgarsėjo jis tuo,
kad visose varžybose užimdavo paskutines vietas. Vis dėlto 1988-aisiais
padedamas tokio pat keisto trenerio jis atsidūrė tarp Kalgario žiemos
olimpinių žaidynių dalyvių. Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Taronas Egertonas, Hugh Jackmanas, Christopheris Walkenas (D. Britanija,
JAV, Vokietija, 2016). (Vilnius)

kietija) – 15 val.
Gautas iškvietimas (rež. T. Vidmantas) – 17.15
Kung fu panda 3 (JAV) – 11.10
Zootropolis (JAV) – 13.20
Divergentės tęsinys. Lojalioji (JAV) – 15.50
Betmenas prieš Supermeną: teisingumo
aušra (JAV) – 18.30
Londono apgultis (D. Britanija, JAV, Bulgarija) – 21.50
Forum Cinemas Akropolis
1–7 d. – Kria-Kria-Keriai (Rusija, JAV, Kinija) –
12.10, 16.10, 17.20
Kria-Kria-Keriai (3D, Rusija, JAV, Kinija) –
10.10, 14.10
Erelis Edis (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 11,
13.30, 15.55, 18.30, 21.10
10-oji Kloverfyldo gatvė (JAV) – 11.20, 13.50,
16.30, 19, 21.40
7 d. – Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 18.30

Kaip žydėjimas vyšnios ****

1–14 d. – „Kino pavasaris“ (repertuarą žiū-

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, kai į darbo
skelbimą atsiliepia pagyvenusi Tokue (Kirin Kiki). Moteris turi slaptą
padažo receptą. Verslas suklesti, o Sentaro ir Tokue atveria vienas kitam
širdis ir senas žaizdas (Japonija, Prancūzija, Vokietija, 2015). (Vilnius)

rėkite www.forumcinemas.lt)

Londono apgultis **

Paslaptingomis aplinkybėmis žūsta D. Britanijos premjeras. Į jo laidotuves atvyksta daugelio šalių vadovai. Netrukus Londoną sukrečia sprogimai, o laidotuvės virsta pasikėsinimu į pasaulio lyderius. Tik trys žmonės išsaugo viltį, kad pasaulinę katastrofą dar bus galima sulaikyti: JAV
prezidentas (Aaron Eckhart), jo padėjėjas, ištikimas specialiųjų tarnybų
agentas (Gerard Butler), ir anglų MI-6 agentė (Charlotte Riley), kuri nepasitiki niekuo. Babako Najafi filme taip pat vaidina Morganas Freemanas,
Angela Basset ir kt. (JAV, D. Britanija, Bulgarija, 2016). (Vilnius)
Metų laikai ****

Dokumentinis Jacques’o Perrino ir Jacques’o Cluzaud filmas kviečia
pakeliauti po Europą kartu su laukiniais gyvūnais, su kuriais čia kartu gyvename nuo ledynmečio iki mūsų dienų. Tada 80 tūkstančių metų truko
žiema, paskui visą žemyną padengė milžiniškas miškas. Kai pradėjo formuotis metų laikai, peizažas pasikeitė, keitėsi fauna ir flora. Šis filmas –
jaudinantis pasakojimas, atskleidžiantis, kaip rutuliojosi ilga ir audringa
istorija, sujungusi žmogų ir gyvūnus (Prancūzija, Vokietija, 2015). (Vilnius)
Mėnulio afera ***

Ką tik iš Vietnamo grįžęs slaptas CŽV agentas Tomas (Ron Perlman)
1969-ųjų birželį vyksta į Londoną. Jo užduotis – rasti režisierių Stanley
Kubricką ir įtikinti jį kurti filmą apie JAV astronautų išsilaipinimą Mėnulyje, jei reali „Apollo 11“ misija nepavyktų. Tačiau vietoj režisieriaus jis
sutinka raudonplaukį aferistą Džonį (Rupert Grint), kuris surengia filmavimą nelegalioje pornografinių filmų studijoje. Čia nesvarumo būseną
galima pasiekti surūkius suktinę. Antoine’o Bardou-Jacquet parodijoje
su meile atkurtas 7-asis dešimtmetis, o veiksmas kupinas tokių idiotiškų
siužeto posūkių, kad jie ima priminti realybę (Prancūzija, 2016). (Vilnius)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Agnė Narušytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė

12 psl.

17.30; 4 d. – 15 val.

3 d. – Klubas (Čilė) – 13 val.

11, 13 val.

10-oji Kloverfyldo gatvė **

1 d. – Honkongo trilogija (Honkongas) –

pasaulis (Brazilija) – 11 val.

Vilnius
1–7 d. – Kria-Kria-Keriai (Rusija, JAV, Kinija) –

„Erelis Edis“

3 d. – ciklas „Karlsono kinas“. Berniukas ir

1–7 d. – Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra (JAV) – 10.30, 16, 18.10, 21.20
1, 4–7 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 11.40, 15,
15.50; 2, 3 d. – 10.20, 11.40, 15, 15.50
1–7 d. – Kung fu panda 3 (3D, JAV) – 13.40
1–6 d. – Divergentės tęsinys. Lojalioji (JAV) –
12.50, 17.45, 20.30; 7 d. – 12.50, 17.35
1–6 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidmantas) – 16.20, 18.40, 20.50; 7 d. – 16.20, 20.50
1–7 d. – Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2 (JAV) – 14, 19.20
Metų laikai (dok. f., Prancūzija, Vokietija) –
10.40, 15.30
Zootropolis (JAV) – 10.50, 12.30; Zootropolis (3D, JAV) – 13.20
8 geriausi pasimatymai (Rusija) – 21.50
Londono apgultis (D. Britanija, JAV, Bulgarija) – 19.10, 21.30
Skalvija
Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“
1 d. – Komuna (Danija, Švedija, Nyderlandai) – 14.30 (seansas senjorams)
1 d. – Guoba ir „Žuvėdra“ (Danija, Brazilija,
Portugalija, Prancūzija) – 17 val.
1 d. – Žingsniai naktį (rež. R. Vabalas) – 19 val.
1 d. – Tūkstantis ir viena naktis. I dalis:
Neramioji (Portugalija, Prancūzija, Vokietija) – 21.30
2 d. – ciklas „Karlsono kinas“. Gražuolė ir
Sebastianas. Nuotykiai tęsiasi (Prancūzija) – 11 val.

3 d. – Frankofonija (Vokietija, Prancūzija,

nija) – 21.45; 4 d. – 16.45; 7 d. – 12.45

Nyderlandai) – 18.15

2 d. – Vienas plius viena (Prancūzija) – 11 val.

3 d. – Tūkstantis ir viena naktis. II dalis:

2 d. – Guoba ir „Žuvėdra“ (Danija, Brazilija,

Apleistoji (Portugalija, Prancūzija, Vokie-

Portugalija, Prancūzija) – 13.30

tija, Šveicarija) – 20.30

2 d. – Juoda (Belgija) – 15.30

4 d. – Karas (Danija) – 16.30, 6 d. – 14 val.

2 d. – Paskutinėmis miesto dienomis (Egip-

(seansas senjorams)

tas, Vokietija, D. Britanija, JAE) – 17.45

4 d. – Marš, marš, tra-ta-ta! (rež. R. Vaba-

2 d. – Trumpo konkurso naktis – 20.15

las) – 19 val.

2 d. – Pianinas (Lenkija) – 11.30

4 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 21 val.

2 d. – Dama furgone (D. Britanija) – 12.45

5 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija,

2 d. – Natūralus pasipriešinimas (Prancū-

Turkija) – 14 val. (seansas senjorams)

zija, Italija) – 15 val.; 5 d. – 15.15

5 d. – Prospero knygos (D. Britanija, Nyder-

2 d. – Aušra (Latvija, Estija, Lenkija) – 17 val.

landai, Japonija, Italija, Prancūzija) – 16 val.

2 d. – Lopšinė liūdnai paslapčiai (I dalis)

5 d. – Tūkstantis ir viena naktis. III dalis:

(Filipinai) – 19 val.

Pakerėtoji (Portugalija, Prancūzija, Vokie-

2 d. – Lopšinė liūdnai paslapčiai (II dalis)

tija, Šveicarija) – 18.30

(Filipinai) – 1 val.

5 d. – Namai (Irakas. Nuliniai metai).

3 d. – Viskas dėl šou (Islandija, D. Brita-

I dalis: prieš žlugimą (Irakas, Prancūzija) –

nija) – 11 val.

21 val.

3 d. – Junun (Meilės beprotybė) (JAV) – 13 val.

6 d. – Honkongo trilogija (Honkongas) – 16.30

3 d. – Karas (Danija) – 14.30

6 d. – Įtūžis (Turkija, Prancūzija, Kata-

3 d. – Mielasis Hansas, brangusis Piotras

ras) – 18.30

(Rusija, Vokietija, D. Britanija) – 17 val.

6 d. – Namai (Irakas. Nuliniai metai). II da-

3 d. – Vyrai ir viščiukai (Danija) – 19.45

lis: po mūšio (Irakas, Prancūzija) – 21 val.

3 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 22 val.;

7 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 15 val.

6 d. – 21.30

(seansas senjorams)

3 d. – muzikinių klipų konkursas „Kažkas

7 d. – Natūralus pasipriešinimas (Prancū-

atsitiko“ – 11.15

zija, Italija) – 17 val.

3 d. – Nekalti prisiminimai (D. Britanija,

7 d. – Laiptai į dangų (rež. R. Vabalas) – 19 val.

Airija, Turkija) – 13.30

7 d. – Nekalti prisiminimai (D. Britanija, Ai-

3 d. – Trumpas konkursas. Nugalėtojai – 15.30

rija, Turkija) – 21.15

3 d. – Gimdymas (Kolumbija) – 18 val.
3 d. – Kerol (D. Britanija) – 22.30; 6 d. – 11.45

Pasaka
1 d. – Bambeklis (Suomija) – 14 val.; 4 d. –
16 val.; 5, 6 d. – 15 val.; 7 d. – 13.15
1 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 16.15; 2 d. – 14.15; 3 d. – 20.15;
4 d. – 21 val.; 5 d. – 19.15; 6, 7 d. – 17 val.
1, 4 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,
Prancūzija, Vokietija) – 18.30; 2 d. – 16.30;
3 d. – 17.30; 5 d. – 17 val.; 6, 7 d. – 19 val.
1 d. – Mėnulio afera (Prancūzija) – 21 val.
2 d. – Mažylio Nikolia atostogos (Prancūzija) – 12 val.
3 d. – „Kinozauro savaitgalis: pasakų skaitymas“ – 12 val.
3 d. – Oi, laivas dingo! (Vokietija) – 13 val.
3 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancūzija) –
22.15; 6 d. – 21.15
4 d. – Naujausias testamentas (Belgija, Prancūzija, Liuksemburgas) – 13.30; 5 d. – 21.15;
6 d. – 12.30; 7 d. – 21.30
5 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 13 val.
7 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež.
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 15.15

4 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 12.45;
6 d. – 14.30
4 d. – Noma – mano ideali audra (D. Britanija) – 17 val.
4 d. – Frankofonija (Vokietija, Prancūzija,
Nyderlandai) – 19.15; 7 d. – 15 val.
4 d. – Didybės kapinės (Tailandas, D. Britanija, Vokietija, Prancūzija, Malaizija) –
21.15; 5 d. – 12.45
4 d. – Trumpas konkursas. Sprendimas – 18.45
4 d. – Studentų filmų konkursas – 21.30
5 d. – Hitchcockas / Truffaut (Prancūzija,
JAV) – 14.30; 7 d. – 13 val.
5 d. – Komuna (Danija, Švedija, Nyderlandai) – 16.30
5 d. – Sielos takai (Kinija) – 19 val.
5 d. – Mieli žmonės (Švedija) – 21.30
5 d. – Trumpas konkursas. Nebylu – 19.30
5 d. – Norfolkas (D. Britanija) – 21.45
6 d. – Šuns širdis (JAV) – 17 val.
6 d. – Kitas (D. Britanija); Makbetas (JAV,
D. Britanija) – 21 val.
6 d. – Močiutė (JAV) – 12 val.; 7 d. – 16.45

„Kino pavasaris“
1 d. – Berniukas ir pasaulis (Brazilija) – 13 val.;
5 d. – 12.30
1 d. – Troškulys (Bulgarija) – 15 val.; 4 d. –
14.45; 7 d. – 21.15
1 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija,
Turkija) – 17 val.; 6 d. – 18.45
1 d. – Angeliškas pokalbis (D. Britanija) –

6 d. – Tūkstantis ir viena naktis. I dalis. Neramioji (Portugalija, Prancūzija, Vokietija,
Šveicarija) – 14 val.
6 d. – Ševaljė (Graikija) – 16.45
6 d. – Trumpas konkursas. Tik gyvenimas
yra nenuspėjamas – 19 val.
7 d. – Magiškas kalnas (Rumunija, Prancūzija, Lenkija) – 17.15

2 d. – Troškulys (Bulgarija) – 13.15

19.15

2 d. – Hamletas (D. Britanija) – 15.15

1 d. – Omaras (Airija, D. Britanija, Prancū-

2 d. – Nemirtingas (Iranas) – 18.30

zija, Graikija, Nyderlandai) – 21.15

(1979–1989) (Vokietija) – 22 val.

2 d. – Šuns širdis (JAV) – 20.30

1 d. – Klubas (Čilė) – 12.30

7 d. – Vangūs vakarai (D. Britanija, N. Ze-

2 d. – Ševaljė (Graikija) – 22.15, 4 d. – 14 val.

1 d. – Įtūžis (Turkija, Prancūzija, Kataras) –

landija) – 14.45

(seansas senjorams)

14.45; 3 d. – 20 val.

7 d. – Trumpas konkursas. Paslaptis – 18.45

7 d. – Meilė ir malonė (JAV) – 19.30
7 d. – Geismas ir garsas Vakarų Berlyne
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