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Festivalio „Sugrįžimai“ koncertų įspūdžiai
Artūras Raila, „Libretas Mærskui Mc-Kinney Mølleriui. Sinopsis“, ekspozicijos vaizdas. 2016 m.

Dramaturgijos festivaliui „Dramokratija“
pasibaigus

6

Artūras Raila –
Iškirptasis

S . Kova l i k n u ot r .

Paroda „Libretas Mærskui Mc-Kinney Mølleriui. Sinopsis“
Nacionalinėje dailės galerijoje

iš kokio atstumo maloniau stebėti į parodų salę, pirmąjį įspūdį kuria
visumą.
Dariaus Čiutos sukurtas triukšmo
Menotyrininkė Lolita Jablons- garsynas ir tyliai „burzgiantys“ proBalandžio 12 d. Nacionalinėje dai- kienė, šios parodos kuratorė, Rai- jektoriai. Verta iškart labai atidžiai
lės galerijoje atidaryta šiuolaikinio los kūrinį įvardino kaip spektaklio persiskaityti libretą, o tada eiti žiūmenininko Artūro Railos paroda visuomenės kritiką, išsakomą paties rėti instaliacijos.
„Libretas Mærskui Mc-Kinney Møl- spektaklio kalba – libretu. Teksto ir
Taigi pradėkime nuo teksto.
leriui. Sinopsis“. Tai tekstas ir filmas, vaizdo ryšys verčia sekti kiekvieną Mano asmeninė susitapatinimo su
sukurtas iš 1600 piešinių. Parodos eilutę ir stebėti cikliškai pasikarto- kūriniu akimirka įvyko paskaičius
architektas Darius Čiuta Railos jančius instaliacijos epizodo veikėjų ekspozicijos pradžioje mažame
kūrinį papildė garsiniu elementu – judesius. Tai, kad tekstas NDG eks- ekrane „bėgančio“ libreto teksto
šurmuliuojančios minios triukšmu. pozicijoje buvo pateiktas tolokai eilutes. Iškirptasis – tai aš! – pajuVisa ekspozicija – viena 40 metrų nuo vaizdo, šiek tiek kliudė pajusti tau, kai nutrenkė nemažos iškrovos
ilgio ir 3 metrų pločio instaliacija. jų ryšį. Pirmoje šio kūrinio versi- žaibas. Atsimenu, kai, be kitų oriInstaliaciją sudaro teksto (ekspo- joje, 2015 m. pristatytoje Antver- ginalių pačios prisigalvotų žodžių,
zicijos prieangyje) ir vaizdo visuma, peno šiuolaikinio meno muziejuje, praminiau save Iškirptąja. Turbūt
ekrano dydis sukuria paveikumo akcentuotas tekstas, o animuoti dėl kažkokio individualaus susiefektą. Ekraną erdvioje NDG eks- epizodai rodyti mažose planšetėse. reikšminimo, kad „niekas tavęs neSuvokėjas susipažįsta su kūriniu supranta“ – kas yra labai dažna ir
pozicijoje galima apžiūrėti iš dviejų
pusių. Einant siauru koridoriumi dvejopai. Pirmiausia – erdvės po- „žmogiška“ savijauta, esame staiga
didžiulis ekranas nukelia į veiksmo jūtis stebint instaliacijoje rodomą įtraukiami į kūrinį. Deja, sistema,
scenas, o kitoje pusėje likusi tuščia epizodinį filmą, o paskui – panirierdvė leidžia žiūrovui pasirinkti, mas į tekstą skaitant libretą. Atėjus N u k e lta į 7 p s l .
Sandra Kovalik

Vincas Kisarauskas 1968 m. savo studijoje

Knyga apie Vincą Kisarauską
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Muzika

Aplodismentai sugrįžtantiems
Festivalio „Sugrįžimai“ koncertų įspūdžiai

Aldona Eleonora Radvilaitė

Lietuvos muzikų rėmimo fondo
(LMRF) organizuojamas jau XVIII
tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“ vėl kviečia Lietuvos klausytojus pasigėrėti svetur išvykusių
talentingų jaunųjų tautiečių ir jų
draugų pasiekimais. Kaip turiningame „Sugrįžimų“ buklete rašo
LMRF direktorė Liucija Stulgienė,
„Lietuvos muzikų rėmimo fondas,
šįmet jau įžengęs į savo kūrybinės
veiklos 25-metį, ir toliau plėtoja
mūsų tautiečių muzikinių galių suartinimo procesą, kuris dažniausiai
būna nenuspėjamas, gyvenimo
tėkmės padiktuotas.“ Vilniaus
meras Remigijus Šimašius neatskiriama festivalio dalimi pavadino
atradimus: „Lietuvos klausytojai atranda naujus talentus, o pastarieji –
Lietuvos auditoriją, Vilniaus ir sostinės svečiai atranda dar vieną gyvą
kultūros įvykį, pasaulis talentingųjų
kūrėjų ir atlikėjų asmenyje atranda
Lietuvą ir pagaliau – visi mes dar
kartą atrandame ir patvirtiname
faktą, kad esame veiklių, darbščių
ir talentingų žmonių šalis.“ Festivalis dar tęsiasi, tad šįkart apžvelgsiu
tik pusę nuaidėjusių koncertų.
Per pirmąjį festivalio koncertą
kovo 23 d. Taikomosios dailės muziejuje smagiu, gyvybingu grojimu
publiką džiugino jaunatviškas ansamblis „Virtuoso Saxophone Quartet“ – tai tarptautinių konkursų
laureatai, Trento (Italija) Francesco
Antonio Bonporti konservatorijos
studentai: lietuvaitė Rimvydė Bernadeta Muzikevičiūtė (saksofonas
tenoras), Davide Salata (saksofonas baritonas), šios konservatorijos magistrantas Sabino Gabriele
Monterisi (saksofonas sopranas)
bei ten pat baigęs mokslus Cristianas Battaglioli (saksofonas altas).
Šio 2014 m. savo veiklą pradėjusio kvarteto repertuare – ne tik rafinuotos XX a. kamerinės kompozicijos, minimalizmas, tango, svingas,
bet ir etninė muzika.
Vokalo muzikos mėgėjus Vilniaus rotušėje kovo 29 d. nuostabaus grožio meistriškai valdomais
balsais žavėjo du dainininkai, atvykę
iš D. Britanijos – stiprus, skambus
mecosopranas Laura Zigmantaitė ir
nuoširdaus, šilto atspalvio baritonas Romanas Kudriašovas. Baigusi
LMTA Reginos Maciūtės ir Sigutės Stonytės klases, Laura šiuo metu
studijuoja Londono Karališkojoje
muzikos akademijoje. Ji yra laimėjusi aukščiausias vietas įvairiuose
konkursuose, tarp kurių – „Isabel
Jay Prize“ (2014) ir „Mozart Singing competition“ (2015) D. Britanijoje. Romanas Kudriašovas po studijų LMTA baigė Hamburgo aukštąją
muzikos ir teatro mokyklą (Vokietija),
magistrantūrą – Velso tarptautinėje
2 psl.

„Virtuoso Saxophone Quartet“

O rg a n i zato r i ų n u ot r a u ko s

dainavimo akademijoje D. BritaKovo 31 d. Vilniaus paveikslų ganijoje. Šiuo metu jis yra Londono lerijoje savo gabumus demonstravo
nacionalinės operos studijos sta- dviejų muzikai atsidavusių šeimų
žuotojas. Vilniaus klausytojams atžalos: iš D. Britanijos grįžusi klardainininkai pateikė programą, ku- netininkė, tarptautinių konkursų
rioje dominavo arijos iš ryškiausių laureatė Morta Kačionaitė bei jos
visų laikų operų, pradedant dviem brolis obojininkas Kristupas KačioWolfgango Amadeaus Mozarto du- nas – Nacionalinės M.K. Čiurlionio
etais ir baigiant Wolfgango Ericho menų mokyklos mokinys, nuotaiKorngoldo arija. Profesionaliai, iš- kingai, smagiai atlikęs Frédérico
raiškingai, įtaigiai, stilistiškai tiks- Bonzono Pastoralinę sceną „En
liai nuskambėjo, be jau minėtų, Ardennes“ obojui ir fortepijonui.
Gaetano Donizetti, Vincenzo Bel- Grojo ir kitos muzikų dinastijos
lini, Georgeso Bizet ir kitų autorių tęsėjai. Pianistas Augustinas Eiduoperų arijos. Publikos ypač šiltai konis, 2014 m. įstojęs į Londono
buvo priimtos dvi Liubašos arijos karališkąją muzikos akademiją bei
iš Nikolajaus Rimskio Korsakovo Liubeko muzikos akademiją Vooperos „Caro sužadėtinė“ ir Pio- kietijoje, akompanavo išraiškingai
tro Čaikovskio operų – Jeleckio iš violončele griežusiam savo broliui,
„Pikų damos“ ir Joanos iš „Orleano menų mokyklos, Ramutės Kalnėmergelės“ – arijos. Labai išraiškin- naitės klasės moksleiviui Kasparui
gai Romano Kudriašovo traktuota Eidukoniui. Visą vakarą scenoje
Ūdrio daina iš Vytauto Klovos karaliavo pianistas Augustinas

Birutė Stundžiaitė, Vykintas Čivas ir Mindaugas Stundžia

„Pilėnų“ bei ypač artistiškai apvai- Eidukonis – skambino solo, grojo
dinta ir labai meistriškai ir charak- ansamblyje ar akompanavo, išskyteringai Lauros Zigmantaitės pa- rus vieną koncerto numerį, kai įsiteikta Griserie arijetė iš Jacqueso jautusi, išraiškingai klarnetu solo
Offenbacho „La Périchole“, taip pat Morta atliko Malcolmo Arnoldo
labai šiltai ir nuoširdžiai, su lanks- Fantaziją. Labai susikaupęs, dėčia dinamika jos padainuota Vy- mesingai stilingai, apgalvotai Autauto Kairiūkščio daina „Aš viską, gustinas traktavo Ludwigo van
viską pamiršau“. Koncerto pabai- Beethoveno Sonatą, op. 31, Nr. 1
gai klausytojų pamėgti daininin- G-dur ir Richardo Wagnerio–Fekai duetu nuostabiai gražiai atliko renzo Liszto šedevrą „Izoldos mirpagal Justino Marcinkevičiaus ei- tis“. Ne mažiau profesionaliai piales sukurtą Balio Dvariono dainą nistas įveikė ir ansamblių partijas,
„Oi, užkilokit vartelius“. Visą vakarą taip pat reikalaujančias meninės
dainininkams talkino jauna, bet jau brandos ir technikos laisvės. Kartu
patyrusi pianistė koncertmeisterė su talentinga ir artistiška klarnetiGiedrė Muralytė-Eriksonė.
ninke Morta Kačionaite jie atliko

įspūdingą Johanneso Brahmso trijų
dalių Sonatą klarnetui ir fortepijonui Es-dur, op. 120 Nr. 2 bei gražų
Carlo Marijos von Weberio Concertino klarnetui ir fortepijonui, op. 26,
sužavėję jaunatvišku užmoju. Koncertą sumaniai komentavo Mortos
ir Kristupo mama pianistė Jūratė
Kuodytė. Norisi palinkėti visiems
talentingiems keturiems koncerto
dalyviams ir toliau siekti atlikimo
meistriškumo aukštumų.
Balandžio 4 d. Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje vos tilpo
klausytojai, pamėgę ciklo „Alma
mater musicalis“ koncertus, juolab kad paskutinis sutapo su „Sugrįžimų“ ketvirtąja programa. Koncertavo bendros kūrybinės veiklos
trisdešimtmetį švenčiančios Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos pedagogės Sabina
Martinaitytė (sopranas) ir Audronė
Eitmanavičiūtė (fortepijonas) bei
iš Austrijos atvykę jų ugdytiniai –
Maria Lapteva (sopranas) ir Mantas
Gacevičius (baritonas). Jiems talkino Audrius Apšega (baritonas) ir
klausytojų nuoširdžiai mylimas bosas Liudas Mikalauskas. Sankt Peterburge kaip violončelininkė muzikės kelią pradėjusi Maria Lapteva,
po studijų pas Sabiną Martinaitytę,
2014 m. baigė Hamburgo (Vokietija) aukštąją muzikos ir teatro mokyklą ir įstojo į Vienos muzikos ir
menų universitetą. Mantas Gacevičius, iki 2013 m. studijavęs VDU
Muzikos akademijoje, mokslus tęsia Zalcburgo „Mozarteum“ universitete. Gražiais balsais atlikti įvairių
epochų vokaliniai kūriniai žavėjo
klausytojus. Nors mažiausiai įtikino
dar nesubrandinti duetu ir tercetu
padainuoti operų fragmentai (Mozarto Papagenos ir Papageno duetas,
tercetas „Das Bundchen“, duetas iš
Vytauto Klovos operos „Žalgiris“),
solo numerius vokalistai perteikė
nuotaikingai ir brandžiai. M. Gacevičius koncertą pradėjo gražaus
tembro baritonu, sukauptai, išraiškingai traktuodamas Ruggero
Leoncavallo operos „Pajacai“ prologą bei koncertui įpusėjus – Giuseppe Verdi Rodrigo ariją iš operos
„Don Karlas“. Maloniai nustebino
įtaigus baritono Andriaus Apšegos visiškai skirtingų epochų ir stiliaus kūrinių prasmių atskleidimas.
Tai – Vytauto scena ir arija iš Klovos
operos „Žalgiris“ bei Rikardo arija
iš Bellini „Puritonų“. M. Lapteva
profesionaliai, artistiškai, savito
tembro sopranu padainavo dvi sudėtingas arijas – Elzos iš Wagnerio
„Lohengrino“ ir Undinės iš Antonino Dvoržako to paties pavadinimo operos. Kaip ir buvo laukta,
publiką sujaudino nuoširdžiai, įtaigiai ir profesionaliai Liudo Mikalausko perteikiamos Verdi arijos
– Pilypo iš operos „Don Karlas“ ir
De Silvos iš „Ernani“. Itin sužavėjo

aukščiausio meistriškumo Sabinos
Martinaitytės sopranas ir nuostabus, plastiškas muzikos traktavimas. Tiesiog ypatingas akimirkas
išgyvenome profesorei dainuojant
Salomės ariją iš Jules’io Massenet
operos „Herodiade“ bei Tommaso
Albinoni–Remo Giazotto „Adagio“.
Koncertą smagiai užbaigė visų atlikėjų ansamblis, pakiliai padainavęs Giedriaus Kuprevičiaus
„Pagarbinkim meilę“ iš operos „Karalienė Bona“. Prie dainininkų interpretacijų sėkmės lemtingai prisidėjo energinga, patyrusi, ryškią
meninę atmosferą kurianti pianistė
Audronė Eitmanavičiūtė.
Dailininkės Dalios Mataitienės
ir folkloristo, režisieriaus, pedagogo Povilo Mataičio dinastijos
atstovai koncertavo balandžio 7 d.
Taikomosios dailės muziejuje. Labai gaila, kad į koncertą iš D. Britanijos atvykęs jų vaikaitis pianistas
Rytis Paulius Juškaitis – Guildhallo
muzikos ir dramos mokyklos studentas – susirgo gripu ir negalėjo
groti. Tačiau koncerto pabaigoje
nuskambėjo moderni, impresionistinė jo kūrybos pjesė „Žiemos
lietus“ dviem smuikams ir fortepijonui. Ją nuotaikingai pagriežė pianisto
mama, žinoma smuikininkė, LMTA
profesorė ir M.K. Čiurlionio menų
mokyklos mokytoja Rusnė Mataitytė ir sesuo smuikininkė Austėja
Juškaitytė, šiuo metu dirbanti Danijos Karališkojoje operoje. Operatyviai ir tikrai kokybiškai vos per
keletą dienų parengti daugumos
kūrinių fortepijono partijas sugebėjo talentinga pianistė Ugnė Antanavičiūtė. O vietoje beveik pusę
vakaro programos solo turėjusio
skambinti Ryčio Juškaičio, Rusnė
Mataitytė suteikė galimybę pasireikšti ir dviem gabioms savo auklėtinėms – LMTA I kurso studentei
Agnei Pilkauskaitei, su U. Antanavičiūte nuotaikingai pagriežusiai
Henryko Wieniawskio Polonezą
As-dur, op. 21, bei užtikrintai ir
valingai smuikavusiai VIII klasės
moksleivei, tarptautinių konkursų
laureatei Ugnei Liepai Žuklytei,
solo atlikusiai Johanno Sebastiano
Bacho Partitą Nr. 3 E-dur, BWV 1006
bei Wieniawskio Kapričą Nr. 3, op. 18,
o su U. Antanavičiūte – sodriu, išraiškingu garsu ir dramatiškai giliai, vietomis pakiliai – puikų Maxo
Brucho Koncertą Nr. 1, op. 26. Taip
pat koncerte dalyvavo ir nepaprastai gražios kompozitoriaus Leošo
Janáčeko Sonatos smuikui ir fortepijonui fortepijono partiją atliko
Inga Vyšniauskaitė. Smuikininkė
Austėja Juškaitytė dar veržliai atliko
nedideles pjeses smuikui (Salvatore’s Sciarino, Ruedo Langgaardo,
Broniaus Kutavičiaus). Nekantriai
N u k e lta į 3 p s l .
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Muzika

Griaunanti ir kurianti dekonstrukcija
Vidmanto Bartulio ir Džiugo Katino projekto pristatymas „Jaunos muzikos“ festivalyje

Brigita Jurkonytė

„Šiandien dekonstrukcija aktuali
kaip kupinas dinamikos ir vyksmo
aplinkos poveikis, sąlygojantis nuolatinę kaitą ir prieštaravimus. Susiklosčiusi socialinė terpė ir nuolatinis visuomenės tobulėjimas yra
susijęs su dekonstruktyviu aplinkos,
kurioje išsivysto individas, dominavimu. Sąlygojami sunkiai kontroliuojamos ir nuolat kintančios
aplinkos, meno objektai tampa tokiais pačiais dekonstruotais, kaip
ir pati aplinka, tikrovės „reprezentantais“.“ (architektas Ignas Lukauskas, 2011). Dekonstrukcija bendrąja
prasme visada yra įvykis. Ją galima
suvokti kaip tam tikrą balansą tarp
griovimo ir kūrybos. Atsižvelgiant
į šias sampratas, kyla klausimai:
kaip dekonstrukcija interpretuojama
Vidmanto Bartulio muzikoje? Tai
yra kuriantis, o gal griaunantis
muzikinio kūrinio dekonstravimas?
Balandžio 18 d. Šiuolaikinio
meno centre, Kino salėje, įvyko pirmasis elektroninės ir elektroakustinės muzikos festivalio „Jauna muzika“ koncertas. Jo metu pristatytas
bendras kompozitoriaus Bartulio
ir videomenininko Džiugo Katino projektas „Dekonstrukcija I“.
Festivalio programėlėje pateiktoje
anotacijoje autoriai rašė: „Projekte, mįslingai pavadintame „Dekonstrukcija I“, bus stengiamasi
atskleisti labiau pirminę šio pavadinimo reikšmę, be konotacijų
ir neologizmų, su kuriais šis žodis
siejamas postmodernistinio meno

At k e lta i š 2 p s l .

lauksime Ryčio Pauliaus solinio
koncerto.
Kas mėgsta modernią, „urbanistišką“, sudėtinga ritmika ir įvairiais garsiniais efektais grįstą muziką, galėjo ja gėrėtis balandžio 12 d.
Taikomosios dailės muziejuje. Koncertavo Ukmergėje gimę trys jauni,
darbštūs, talentingi muzikai, iš kurių du dabar tobulinasi Mančesterio Karališkajame Šiaurės muzikos
koledže – magistrantė, pianistė Birutė Stundžiaitė ir saksofonininkas
Vykintas Čivas, studijuojantis klasikinę, funkcinę, popmuziką bei
džiazą. Koncerto pabaigoje prie jų
prisijungė „Trimito“ artistas, Birutės brolis Mindaugas Stundžia, smagiais perkusijos efektais praturtinęs
dueto muzikavimą. Svečiai savo
programą pavadino „20 + 121. Ten,
kur iracionalu – ritmiška“, o B.
Stundžiaitė patikslino, jog, per abu
instrumentus, jie groja 20-čia rankų
pirštų. Iracionalu – tai ritmika, nes
atlieka labai įvairius kūrinius su

kontekstuose – kad ir su Jacques’o
Derrida ar Jeano François Lyotard’o
postmodernizmo filosofija. Kompozitorius dažnai žaidžia tokiomis
prasmėmis ir dekonstruoja – suardo
kompozitoriaus tapatybę ar patį
meną per se, bet šįkart tai siejama
ir su tam tikru naratyvo archetipu.
Tai kažko atsiradimas, vystymasis,
pasiekiantis galutinę stadiją, liudijančią bet kurio dalyko trapumą,
jo dekonstrukciją, tarsi vedančią į
subyrėjimą.“ Nors abu menininkai
mėgino nusigręžti nuo visų teorinių
rėmų, šiame audiovizualiniame kūrinyje įžvelgčiau visas pagrindines
dekonstravimo proceso sudedamąsias dalis: decentravimą, disjunkciją,
dekompoziciją, pertraukimą, istorijos neigimą ir vidinį teksto formavimą. Žinoma, tai buvo perteikta
laisva, nevaržoma forma, nesistengiant paviršutiniškai eksponuoti šių
dekonstrukcijos teorijos dalių ar
juolab pasitelkti akivaizdžių nuorodų į Derrida ir Lyotard’o keliamas idėjas.
Tyrinėdamas šiuolaikinę fotografiją, architektas Lukauskas taikliai
apibrėžė dekonstravimo proceso sąvokas. Decentravimas siejamas su
vertikalumo ir horizontalumo kriterijų pakeitimu į objekto dinamiką.
Disjunkcija – tai atskyrimo principas, kuris išryškina nesutarimą su
išorinėmis kultūrinėmis aplinkybėmis. Dekompozicija yra struktūros
arba objekto ardymas, skaidymas į
dalis. Vienas svarbiausių tampa pertraukimas, kuris išreiškia objekto
istorinio tęstinumo griovimą, skirtingu laikotarpiu sukurtų stilių,

objektų, elementų susimaišymą,
istorinio ir visuomenėje gerai žinomo (at)vaizdo iškraipymą arba
tiesiog atsitiktinę interpretaciją. Kitos dvi sąvokos – istorijos neigimas
ir vidinis teksto formavimas – itin
siejasi su meno kūrinio „perskaitymu“. Pirmoji aiškina praeities ir
dabarties atskyrimą, savotišką istorijos klastojimą, o antroji nurodo

metro pokyčiais bei kitais moderniais elementais. Išskyrus du pianistės solo kūrinius (Juozo Gruodžio
ir Ferruccio Busoni), visą likusią
programą sudarė daugumai klausytojų, ko gero, nežinomų šių dienų
autorių – Grahamo Fitkino, Dave’o
Heatho, Barry Cockcrofto, Andy
Scotto, Jasono Rebello – įvairiausių
efektų kupinos pjesės saksofonui ir
fortepijonui. Galima buvo stebėtis,
kaip virtuoziškai ir ištvermingai,
ansambliškai tiksliai atlikėjai groja
stangria ritmika grįstus forte ir dar
garsesnius epizodus ir tik retkarčiais šioje „triukšmingoje upėje“
atsirasdavo lėtos ramybės salelės.
Daugelyje pjesių buvo nemažai
įdomių saksofono štrichų ir garso
efektų, kuriuos Vykintas Čivas meistriškai demonstravo. Ypač jie buvo
ryškūs Cockcrofto solo pjesėje ir Heatho bei Rebello ansambliuose. Pianistė Birutė Stundžiaitė, valingai
ir meistriškai dalyvavusi ansambliuose, užtikrintai bei virtuoziškai paskambino ir techniškai labai
sudėtingą solinę programą. Jautėsi,
kad ši intelektuali profesionalė sugeba tiksliai išpildyti savo meninius
sumanymus.

Neįprastas koncertas įvyko ba- baigė arfos studijas Feraros (Italija) kūriniai – Juozo Naujalio „Už Ralandžio 13 d. Vilniaus paveikslų Girolamo Frescobaldi konservato- seinių“, Claudio Monteverdi „Pur
galerijoje. Dainavo iš Italijos atvy- rijoje ir pradėjo mokytis dainuoti. ti miro“ iš operos „Popėjos karūnakusi reto, galingo ir labai gražaus Šiuo metu studijuoja pas tenorą vimas“ ir Jeano-Baptiste’o Krumpbalso – kontralto – savininkė Jonė Ba- Williamą Matteuzzi, kurio dėka holzo trijų dalių Sonata B-dur atbelytė, grojo išties unikalus kanklių pamilo barokinį repertuarą, lankė rodė kaip atsargus pasiruošimas
ir keltiškos arfos duetas „Unicum“, Lios Serafini barokinio dainavimo tolesniems užtikrintai ansambliškuriame subtiliai muzikuoja kan- meistriškumo kursus, dalyvauja kai atliekamiems kūriniams. Tai –
klininkė bei perkusininkė Ingrida jos mokinių koncertuose Trento klausytojams itin patikusi Indrės
Spalinskaitė ir šiuo metu Vokieti- mieste, asociacijos „Archetipa ot- Stakvilės pjesė „Didysis kalnų ežejoje gyvenanti, koncertuojanti ir tava“ rengiamuose koncertuose ir ras“, modernesnės muzikos kalbos,
Prancūzijoje pas profesorių Ger- spektakliuose Romoje. Prisiminiau tad įdomiau interpretuojami Hamaine’ą Lorenzini vis dar tobuli- atvejį iš studijų metų Maskvos Čai- raldo Genzmero „Keltiški įspūdžiai“
nanti savo meistriškumą klasiki- kovskio konservatorijoje, kurioje ir Bernardo Andreso keturių dalių
nės ir keltiškos arfų atlikėja Giedrė tuo metu dainuoti kontraltu mokėsi opusas „Mergina“, į kurio nelabai
Šiaulytė. Kaip rašė kritikai Vokieti- Glafyra Kozlova, vėliau tapusi Mas- kontrastingų epizodų tėkmę buvo
jos laikraštyje „Solingen Tageblatt“, kvos Didžiojo teatro soliste. Buvo įterpta nedidelių efektų – pastuk„koncertine arfa atlikėja gali išgauti kalbama, jog suvaldyti tokį balsą senimų į vieno ir kito instrumentų
briliantinius pasažus ir plačią dina- ypač sudėtinga, beveik neįmanoma dekas ar įvairesnių garso, tempo
miką, o keltiška arfa ji sužavėjo publiką tobulai juo naudotis. Tai buvo aki- niuansų. Giedrė Šiaulytė keltiška
minkštu garsu bei suvirpino jaus- vaizdu ir šiame koncerte. J. Babe- arfa solo atliko Olego Bogdanovo
mus“. Pirmoje koncerto dalyje Ge- lytės balsas yra stiprus ir nuostabiai „Lietuva brangi“ (pagal Juozą Nauorgo Friedricho Händelio, Anto- gražus, tačiau reikia jį dar šlifuoti jalį), o Ingrida Spalinskaitė solo
nio Vivaldi, Christopho Willibaldo kaip brangakmenį, padedant paty- vientisai, muzikaliai, su aiškiai junGlucko, Mozarto, Gioacchino Ros- rusiems pedagogams sutelkti inte- tamu dinaminiu planu kankliavo
sini arijas padainavo Jonė Babelytė. lektualiąsias pajėgas, muzikos at- škotų liaudies dainos „Platus vanJautėsi, kad sudėtingų arijų pateiki- likimo stiliaus sampratą, tinkamai duo“ tema parašytą Kimo Robertmui jos kontraltas dar ne visiškai parinkti repertuarą, įdėti neįtikėti- sono ir pačios atlikėjos aranžuotą
parengtas. Dainininkei akompa- nai daug pastangų.
pjesę. Vakaro programą žaviai ir
navo patyręs koncertmeisteris Linas
Dueto „Unicum“ skambinimas šmaikščiai vedė Sigita Stankevičiūtė.
Dužinskas. Beje, 2008 m. J. Babelytė paliko malonų įspūdį. Pirmieji B. d.
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juodas apskritimas ekrano centre, stilius – itin kontrastingą elektroprimenantis „akies obuolį“, pradė- niką (tapusią dabarties ženklu) ir
davo blaškytis į visas puses („akies lyrišką instrumentinę, vokalinę
obuolio“ apibūdinimas kilo ne vel- muziką (praeities aliuzijos) – į
tui; būdamas projekcijos centre, vientisą kompoziciją, kurią nujis stebėjo aplink plaukiančius pil- traukti galėjo tik minėti pertraukus, nušiurusius medžius ar smė- kimo akcentai. Šio projekto paraliuotas pakrantes, dykynes). Nu- doksas, matyt, ir buvo pati formos
traukus šiuos įvykius, vėl būdavo samprata. Tai kontinualios formos
grįžtama „į pradžią“, tačiau jau su kūrinys, kurį kartkartėmis suskaidyti ir vėl iš naujo sujungti galėjo
tik patys kūrėjai.
Esant tokioms neįprastoms audiovizualinio opuso komponavimo
ir išraiškos priemonėms, neišvengiamai galvoje kirbėjo mintys apie
įvairias suvokimo interpretacijas.
Kiekvienas klausytojas kūrė savuosius ženklus, padedančius įžvelgti
norimą kompozicijos prasmę. Ar
ši prasmė sutapo su Bartulio ir Katino vizija? Matyt, neverta stengtis
atsakyti į šį klausimą. Autoriai tik
nurodė kryptį – visa kita priklausė
subjekto (suvokėjo) asmeninei kūDžiugo Katino videoprojekcija
rinio pajautai.
kūrinyje paslėptų ženklų ir simbo- kitokia perspektyva – kuriant nauApibendrinant pirmąjį „Jaunos
lių kalbos tikimybes.
jus, papildomus elektronikos ar net muzikos“ festivalio renginį, galima
Išties Bartulio ir Katino pro- akustinės (styginių, balsų) muzikos tik pasidžiaugti menininkų siekiu
jekto muzikinės ir vaizdinės me- garsus ir vaizdus, juos perkeliant iš pristatyti intelektualiosios šiuolaidžiagos dramaturgija buvo grįsta vienos aplinkos į kitą.
kinės muzikos pavyzdžius – kaip tai
tarsi nuolat nutraukiamos kino
Projekto autoriai pasitelkė daug darė visi lietuvių autoriai, savo kūfilmo juostos įvaizdžiu. Dekons- komponavimo naujovių. Ekrane ryboje pasitelkę intertekstualumo
trukcijos objektas, šiuo atveju au- Katinas atsisakė tradicinio erdvinio idėjas. Šįkart ir pats kompozitorius
diovizualinis kūrinys, nuolat kito dizaino kompozicijos – visi vaizdai Bartulis pasuko nuo rekomponadinamiškai: hipnotizuojantys, lėtai judėjo tarsi ekrane esančiu „akies vimo metodo link vienu metu
besikeičiantys įvykiai muzikinėje obuoliu“ (tai suasmenino kūrėjo savotiškai griaunančio ir kuriankompozicijoje ir videoprojekcijoje ir stebimo, klausomo kūrinio san- čio dekonstravimo proceso. Tai
buvo gretinami su netikėtais nutrū- tykį). Koncentruojantis į muzikinę tapo nauja ir įdomia kūrinio sukimo akcentais, kurių metu elektro- medžiagą, norėčiau išreikšti savo vokimo praktika, kuri paskatino
nikoje pasigirsdavo tarsi elektrinio susižavėjimą kompozitoriaus Bar- klausytojus pažvelgti į meną dar
prietaiso skleidžiamas burzgesys, o tulio gebėjimu sujungti skirtingus kitu kampu.

3 psl.

Teatras, Muzika

Teisė į žodį

Dramaturgijos festivaliui „Dramokratija“ pasibaigus
Milda Brukštutė

Tai jau antras pavasaris, kai vilniečius bandoma pakratyti drama. Ir
nors šiemet lauke buvo gerokai
daugiau drėgmės nei pernai, rodos, šis antrasis jaunatviškas bandymas pavyko kur kas šiltesnis. Labiausiai todėl, kad šįkart buvo visai
nesunku patikėti festivalio dalyvių
ir organizatorių nuoširdumu, entuziazmu, asmeniniu kiekvieno iš
jų suinteresuotumu. Toks užsidegimas maloniai užburia netikėtai
sukylančiomis viltimis: kad šiuolaikinės dramos bus vis daugiau ir
daugiau, kad vis dažniau bendradarbiaus mūsų šiandienos teatro
autoriai su kitais šios srities kūrėjais
ir pagaliau kad nuo to pasikeis pats
teatras, galiausiai tapsiantis bent jau
sau pačiam iš tiesų įdomus.
Nuo praėjusių metų „Dramokratija“ smarkiai pasikeitė. Gabrielės
Labanauskaitės kartu su jos studentais iš Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos organizuojamas festivalis prasidėjo šiuolaikinių užsienio dramaturgų pjesių vertimais,
kurių dauguma skambėjo Valstybinio jaunimo teatro rūsyje. Tuokart paaiškėjo, kad ne kiekvienas
dramaturgas gali būti geras vertėjas
ir negirdėtų pjesių atradėjas. Tad
naujai pasirodęs festivalis, nors ir
nevertė dvejoti savo reikalingumu,
kėlė nemažai abejonių ir įtarimų,

kad ir, pavyzdžiui, dalyvaujančių
studentų suinteresuotumu.
Šį kartą buvo galima išgirsti nebe
vertimus, o pačių jaunųjų dramaturgų parašytas pjeses. Jau vien tai
daug ką atperka: savas klaidas, temas ir baimes tyrinėti gerokai įdomiau ir netgi naudingiau. Todėl šiek
tiek gaila taip lengvai praslystančių
diskusijų, kurias pasikeisdami po
kiekvieno skaitymo vesdavo patys
dramaturgai. Tokie klausimai kaip
„kas tave įkvėpė šiam kūriniui?“ ar
„kaip sekėsi rašyti?“ netoli tegali nuvesti. Veikiausiai gyvesnį, gal kartais ir kritiškesnį pokalbį, kuriuo
būtų lengviau išjudinti ir pačią auditoriją, galėtų įkvėpti toje pačioje
akademijoje studijuojantys teatrologai, kuriems prisijungimas prie
šio festivalio būtų labai gera ir reikalinga praktika.
Dar vienas džiuginantis pokytis – skaitymai išsibarstė po įvairiausias Vilniaus erdves. Gilintis
į skirtingų vietų specifiką, ieškoti
jose įkvėpimo arba bandyti pritaikyti tinkamą erdvę jau sukurtam
tekstui buvo pagrindinė šiųmetės
„Dramokratijos“ koncepcija. Visokie Vilniaus barai ir kiemai skaitymams pridėjo daugybę spalvų,
spontaniškumo ir nesumeluotos
gyvybės.
Na, bet nuo ko gi viskas prasidėjo? Veikiausiai nuo šūkio „kiekvienas turi teisę į žodį“. Tai turbūt ir
yra pagrindinis skirtumas nuo,

tarkim, Lietuvos nacionaliniame
dramos teatre ateinantį rudenį vėl
prisikelsiančio nacionalinės dramaturgijos festivalio „Versmė“. „Dramokratijoje“ gali dalyvauti visi.
Žinoma, dėl šios priežasties neįmanoma išvengti kokybės svyravimų
ir nepavyksta kiekvieną kartą būti
sudomintam ar nustebintam. Akivaizdu, kad pjesės dažnai stokoja
veiksmo, o ir dialogai, veikiausiai „Niekada nežinai“
kaip tik dėl to, yra tarytum užsitęsę,
netikri. Daugiau gilinamasi į vidinį
Dar šią žiemą OKT studijoje
žmogaus pasaulį, jo pasirinkimus, buvo galima išgirsti kitą Birutės Kanei į aplinką, kurioje jis gyvena.
pustnikaitės pjesę „Terapijos“ apie
Visgi dviejų pjesių išklausiau vėžiu sergančias, vienoje ligoninės
su malonumu ir to jau turbūt per palatoje gulinčias moteris. Tiek
akis. Birutės Kapustnikaitės „Nie- iš pasirinktų aktualių temų, tiek
kada nežinai“ (skaitė: Oneida Kun- iš dažnai komiškos, gyvos kalbos
sunga, Martynas Vaidotas, Gedimi- matyti, kad autorė labai pagavi savo
nas Gutauskas, Robertas Balčiūnas, aplinkai. Tikiu, kad apie ją greitu
Eglė Valadkevičiūtė, Petras Kuneika, metu dar išgirsim ir turėsim galiSeverina Špakovska, Rimantė Va- mybę pamatyti pagal vieną (o gal
liukaitė; skaitymo sprendimai: Bi- ir abi?) iš jos pjesių pastatytą (-us)
rutė Kapustnikaitė, Milda Sokolo- spektaklį (-ius), tad šįkart ilgiau
vaitė) Bukowskio baro kiemelyje ir ir nesiplėsiu. Dovilė Statkevičienė
Dovilės Statkevičienės „Aštuonios eina kiek kitokiu keliu. Jai svarbu
minutės“ (skaitė: Adelė Teresiūtė- keisti atvėsusį teatro santykį su
Aukštikalnė, Asta Stankūnaitė, Eglė žiūrovais. Pirmoje vietoje čia atAncevičiūtė, Arnoldas Augustaitis, siduria pjesės struktūra: ji leidžia
Povilas Adomaitis; skaitymo reži- žaisti, kurti žiūrovų, aktorių bei
sierė: Sigita Pikturnaitė) Profsą- personažų ryšius ir visiems kartu
jungų rūmuose. Abi šios autorės, išgyventi tam tikrą terapiją. O pats
nors viena nuo kitos ir labai ski- veiksmas gal kiek ir per daug perriasi, gilinosi į tolerancijos, kitokio smelktas įvairiausių, dažnai laižmogaus temas, o svarbiausia, pasi- kraščiuose mirguliuojančių nelaižymėjo teatrinės kalbos (ir kalbos mių. Na, o jeigu tai vis dėlto toks
apskritai) pajauta.
sutirštintų spalvų žaidimas, kodėl

Ž . Za b l ac ka i t ė s n u ot r .

gi daliai veikėjų nepagailėjus bent
jau laikraštinės sėkmės, kad ir šiokios tokios atsvaros dėlei? Ir visgi
nevalia pamiršti, svarbiausia čia išties ne veiksmas, o tai, kad pavyko
sukurti tokį žiūrovams draugišką,
žaidžiantį teatrą ir bendro išgyvenimo, atjautos atmosferą.
Iš viso per savaitę buvo galima
išgirsti septynias jaunųjų Lietuvos
dramaturgų pjeses. Aš, kaip ir festivalio rengėjai, esu už demokratiją
ir žodžio laisvę visiems. O jeigu taip
tęsis ir toliau, tikiu, kad festivalis
netrukus padvigubės. Tik vis dėlto
reikia prisipažinti, kad, nors ir stengiantis žvelgti pozityviai, labai jau
įdomu, ar tuomet padvigubės ir sudominusių pjesių skaičius? Linkiu,
kad taip ir nutiktų, nes kad ir kaip
būtų svarbu ką nors pradėti, parašyti, perskaityti ir išgirsti, kokybė ir
savitumas turi kažką tokio stebuklingo, ko neatperka jokios vietos,
pažintys ir palaikymas.

Muzikuoja jaunoji karta

„Atžalyno“ koncertas Nacionalinėje filharmonijoje
Agnė Janušaitė

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje balandžio 17 d. vyko ypatinga
tradicija tapęs jaunųjų atlikėjų koncertas „Atžalynas“. Su Lietuvos
nacionaliniu simfoniniu orkestru
muzikavo keturi jaunieji talentai:
smuikininkės Julija Ivanovaitė ir
Rūta Mažolytė, violončelininkas
Evaldas Petkus bei jaunosios kartos
dirigentas Karolis Variakojis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
studijuojantys atlikėjai savo kūrybinėje biografijoje jau yra sukaupę
reikšmingų profesinių pasiekimų
bei apdovanojimų, kuriuos turėjo
progą papildyti reta ir išskirtine
galimybe pasirodyti su nacionaliniu orkestru.
„Atžalyno“ koncertuose jauniesiems atlikėjams suteikiama reta
proga pasirodyti svarbiausioje
mūsų šalies koncertų salėje, groti
solo su patyrusiais orkestro muzikantais. O šių renginių istorija prasidėjo daugiau kaip prieš trisdešimt
4 psl.

metų maestro Juozo Domarko ini- jaunus menininkus.“ Būtent dėl to
Kaip tik jaunojo dirigento deciatyva. Atlikėjai dažnai dalyvau- filharmonijos koncertų repertuare biutas tapo koncerto prologu – su
davo konkursuose, kurių vienas tradiciškai skamba M.K. Čiurlio- LNSO K. Variakojis atliko Igorio
reikalavimų – baigiamajame ture nio menų mokyklos mokinių or- Stravinskio siuitą iš baleto „Ugnies
groti solo su orkestru. Pavieniai kestro ir solistų atliekama muzika, paukštė“. Impresionistiškai spalkoncertai, suteikiantys studentams koncertuoja M. Rostropovičiaus vinga, o kartu persmelkta pagogalimybę savotiškai pasipraktikuoti fondo globotiniai, įvairių tarptau- niškos dvasios, rituališka muzika –
prieš konkursą, ilgainiui išaugo į in- tinių konkursų laureatai bei kiti ta- nemenkas uždavinys ne tik jaunam, Evaldas Petkus
D. M at v e j e vo n u ot r .
bet ir patyrusiam dirigentui. Todėl
triguojančius koncertų ciklus, ku- lentingi jaunuoliai.
riuose filharmonijos scenoje publiPirmieji pasirodymai su orkes- labai maloniai nustebino dirigento simfoniniu orkestru rezultatų, juo
kai pristatomi talentingi jaunosios tru – vienas maloniausių ir įsi- pasirengimas tokiam solidžiam labiau žinant, jog jaunasis dirigenkartos instrumentininkai bei di- mintinų įvykių jaunojo atlikėjo opusui. Siuita paliko itin gerą įspūdį tas jau keletą metų aktyviai reiškiasi
rigentai. Tiesa, daugiau nei prieš karjeroje. Besitęsiant tokiai gražiai ne vien dėl nuostabaus grožio mu- kiek kitame amplua – 2013 m. jis
dešimtmetį rengiami trijų keturių tradicijai, balandžio 17 d. filharmo- zikos, bet ir dėl atlikimo kokybės. įkūrė šiuolaikinės muzikos ansamkoncertų ciklai šiandien sumažėjo nijoje susirinko pilna salė klausy- Nuosekliai plėtojami melodiniai blį „Synaesthesis“, su juo nemažai
į keletą koncertų per sezoną, ir ne tojų – solistų artimųjų, mokytojų, motyvai, išaugantys į pobalsinio koncertuoja, dalyvauja įvairiuose
visada jie vadinami „Atžalyno“ kolegų, kiekvieną atlikėją sveikinu- tematizmo epizodus ar prasiver- aktualiosios muzikos festivaliuose
vardu. Kaip mini Nacionalinės sių ir palydėjusių šiltais plojimais. žiantys vitališku skambesiu, gražiai ir projektuose.
filharmonijos generalinės direk- Įprastai „Atžalyno“ koncertuose sugulė į orkestro partijas, o bendras
Pirmoji koncerto solistė Julija
torės pavaduotoja Ieva Tamutytė, muzikuoja įvairių specialybių atli- muzikinis vaizdas bylojo apie susi- Ivanovaitė atliko vieną populiariau„kiekviename filharmonijos kon- kėjai: pianistai, stygininkai, vokalis- klausymą ir įtaigumą. Į sceną įžen- sių smuiko repertuaro opusų – Sicertų sezone pasirodo jauni, dar tai, tačiau šį sekmadienį pasirodyti gus solistams, ant dirigento pečių belijaus Koncerto smuikui ir orkesbestudijuojantys ar konkursą lai- su simfoniniu orkestru laimė nusi- krito ir kitų – Ludwigo van Beet- trui d-moll, op. 47, I dalį. Visiems
mėję atlikėjai, o tai yra ta pati „At- šypsojo išimtinai LMTA Styginių hoveno, Johanneso Brahmso, Jeano puikiai žinomas kūrinys transliavo
žalyno“ koncertų idėja. Ši tradicija katedros (vedėja doc. Rūta Lipinai- Sibelijaus bei Maxo Brucho – kūri- jau kitokio charakterio atspalvius:
niekur nenunyko, ji gyvuoja, kaip tytė) studentams ir, žinoma, tądien nių perteikimo atsakomybė. Buvo šviesių, elegiškų jausmų lydimos
ir tokių koncertų poreikis, o filhar- orkestro vairą laikiusiam dirigentui ypač įdomu pasiklausyti K. Vamonija visada skatina ir palaiko Karoliui Variakojui.
riakojo interpretacijų, darbo su N u k e lta į 5 p s l .
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Užkoduotas muzikalumas

Gintaro varno spektaklio „Oidipo mitas. Tėbų trilogija“ muzikos kaleidoskopas

Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre balandžio 29 ir 30 d. įvyks
spektaklio „Oidipo mitas. Tėbų trilogija“ premjera. Tai kūrinys pagal Sofoklio („Oidipas karalius“ ir
„Antigonė“, iš senosios graikų kalbos išvertė Antanas Dambrauskas),
Euripido („Foinikietės“, iš senosios
graikų kalbos išvertė Mindaugas
Strockis), Aischilo („Septynetas
prieš Tėbus“, iš senosios graikų
kalbos išvertė Ričardas Mironas)
tragedijas ir Johno von Düffelio
dramą „Oidipo miestas“ (iš vokiečių kalbos išvertė Mindaugas
Strockis). Inscenizacijos autorius
ir režisierius Gintaras Varnas, scenografas Gintaras Makarevičius,
kostiumų dailininkė Aleksandra
Jacovskytė, kompozitorė Onutė
Narbutaitė. Spektaklyje vaidmenis kuria Valentinas Novopolskis,
Arūnas Sakalauskas, Vytautas Anužis, Nelė Savičenko, Povilas Budrys,
Vesta Grabštaitė, Saulius Balandis,
Rimantas Bagdzevičius. Taip pat
išvysime jauniausios kartos aktorius – Paulių Markevičių, Mantą
Zemlecką, Jovitą Jankelaitytę, Dovilę Kundrotaitę, Arną Ašmoną,
Marių Čižauską, Šarūną Zenkevičių ir kitus.
Antikinis žmogus įsivaizdavo,
kad visas kosmosas skamba, tą
skambesį padėjo suvokti Pitagoro
teorijos. Muzika, tragedijoje pasiekusi savo raiškos viršūnę, mitams
suteikdavo naują prasmę, padėdavo juos suprasti. Panašaus
teksto ir muzikos santykio siekiama ir naujajame Gintaro Varno
spektaklyje „Oidipo mitas. Tėbų
trilogija“. Čia sintetinis kūrinio
charakteris suformuojamas jungiant žodį su dainavimu, muziką
su išraiškingu judesiu. Šis pirmapradis sinkretiškumas išauga iš muzikinių garsų. Aktyviai naudojant
At k e lta i š 4 p s l .

solisto temos vietomis maloniai
persimainydavo į romantiniam
koncertui būdingus virtuozinius
epizodus ir didžiules dinamines
bangas. Atrodo, deramas santykis
tarp solistės ir orkestro buvo išlaikytas per visą kūrinį. Tačiau, greta
sustyguoto orkestro, vis norėjosi išgirsti ryškesnį ir įtaigesnį J. Ivanovaitės griežimą. Šį kartą dviejų lygiaverčių jėgų sąjunga, kur kiekviena
jų sužėri savo ypatinga išraiška, nebuvo užtikrinta. Kartu su įsibėgėjusiu orkestru perteikti nevaldomą
lyriškų jausmų tėkmę solistei nebuvo lengva.
Pasinerti į vėlyvojo romantizmo
gelmes kvietė ir violončelininkas
Evaldas Petkus, su orkestru atlikęs vokiečių kompozitoriaus Brucho kompoziciją „Kol nidrei“, op.
47. Iš pirmo žvilgsnio nesudėtingos melodikos lyriškas kūrinys

Onutės Narbutaitės muziką, kuriamas spektaklis, savo ritmine
sandara artimas antikinės tragedijos principams, scenos jungiamos pagal muzikinės kompozicijos dėsnius.
Apie šio kūrinio muzikos atsiradimo aplinkybes mintimis dalinasi spektaklio kompozitorė Onutė
Narbutaitė.
Muziką dramos teatrui rašiau
vienintelį kartą, tai buvo 1987 metais: Rabindranatho Tagore’s „Paštu“
Vilniaus teatre „Lėlė“ tuomet mane
sugundė režisierius Rimas Driežis.
Sugrįžimas po tiek metų į dramos
teatrą man pačiai netikėtas. Gintarui Varnui statant mano operą
„Kornetas“ (2014), teko giliau iš vidaus patirti teatro ir spektaklio gimimo specifiką. Man tai buvo visai nauja, įdomi patirtis. Po mūsų
bendradarbiavimo Gintaras užklausdavo, ar nenorėčiau parašyti
dramos teatrui, bet nuleisdavau tai
juokais. Neįsivaizdavau, kad galiausiai į tai rimtai sureaguosiu.
Antikinis teatras ir jo siužetai
labai patrauklūs kompozitoriams.
Vien operos istorijoje nuo pat jos
atsiradimo pradžios sukurta galybė
veikalų antikiniais siužetais. Viena
vertus, taip yra dėl bendrą europinę
kultūrinę sąmonę persmelkusių
kodų, kurie savaime komunikuoja,
leidžia kurti nuo smulkmenų apvalytą apibendrintą vaizdinį ir naujas
interpretacijas suvokėjo sąmonėje
jau egzistuojančiuose kontekstuose.
O galbūt taip yra dėl to, kad pačioje antikinių dramų struktūroje
užkoduotas tam tikras muzikalumas. Gavusi pasiūlymą rašyti operą,
taip pat puoliau vartyti antikines
pjeses ir mitus. Sofoklio „Oidipas
karalius“ ir „Antigonė“ buvo vieni
iš patrauklių „taikinių“. Galiausiai

pasirinkau visai kitą, mažiau ištyrinėtą ir mažiau ilgaamžės patirties slegiamą kelią. Vis dėlto iš to
siužeto ieškojimų periodo liko paslėptas noras kada nors kokiu nors
kampu prisiliesti prie antikos. Kai
Gintaras Varnas užsiminė apie ketinimą statyti „Oidipo miestą“ (iš
pradžių buvo galvojama apie Johno
von Düffelio pjesę „Oidipo miestas“), pasąmonėje kažkas sukirbėjo.
Tačiau net tuomet, kai man tai
parūpo, ilgai dvejojau. Šiais laikais
teatro muzikos srityje efektyviai
naudojamos gerokai darbą paspartinančios technologijos, kompiuterinės paslaugos, elektronika. Aš
tokioje muzikos kūrimo praktikoje
esu nekompetentinga ir užsiimu visai kitais dalykais, o ryžtis komponuoti originalią muziką spektakliui,
remiantis vien natūralių instrumentų ar balsų garsais, – šiandien
savotiška prabanga. Tačiau kai nuspręsdavau atsisakyti, palengvėdavo tik trumpam, o paskui mintis apie Oidipą mane imdavo įkyriai
persekioti. Galiausiai norėdama atsisakyti paskambinau Gintarui, bet
jis tąkart neatsiliepė, ir taip gavau
šansą ir laiko suprasti, kad iš tikrųjų
man labai įdomu nerti į šitą nežinią.
Tai buvo tikrai nauja patirtis, mažai ką bendro teturinti su tuo, kaip
ir ką dariau iki šiol, komponuodama savarankišką muziką. Kaip
tik tai ir buvo įdomu. Be to, tai nėra
kokia „aktuali“ ar realistinė pjesė,
kuri prašosi kažką atpažįstamo pailiustruojančios, iš prisiminimų ateinančios ar atskirų epizodų nuotaikas pastiprinančios muzikos. Čia
norėjosi kažko, kas pirmiausia būtų
susiję su visuma, o ne atskiromis
detalėmis. Sprendimo idėjas inspiravo pati literatūrinė medžiaga.
Nors čia jungiamos kelios pjesės,
jos visos parašytos laikantis tų pačių

kanonų. Ir tik antikinės literatūros
žinovas galėtų atsekti niuansuose
slypinčius skirtumus – bendra dramaturginė tėkmė išlieka absoliučiai
vientisa. Formalus „pjesės“ karkasas – tarsi taisyklingų proporcijų
antikinė šventykla, tačiau tarp jos
kolonų tvyro baisi įtampa ir kunkuliuoja aistros. Muzikos funkciją
taip pat įsivaizdavau kaip savotišką
stabilų karkasą, tarsi garsinę „scenografiją“ su pasikartojančiais elementais, – tokią natūraliai diktavo
ir neatskiriama antikinių pjesių dalis – choras, kuris yra lyg stebėtojas,
lyg komentatorius – tarsi ir esantis, ir nesantis pačioje įvykių arenoje. O kartu muzika – lyg erdvė,
kurioje vystosi šis įtemptas siužetas, ir kuri, kaip veikėjų gyvenimą
valdantis likimas, yra virš jų, aplink
juos, tarp jų, bet nėra jiems pavaldi.
Nepaisant epizodinių susigretinimų
su veikėjų išgyvenimais, ji išlieka
apibendrinta ir vientisa. Tokį įsivaizdavimą sustiprino ir Gintaro
Makarevičiaus scenovaizdžio maketas – man jis labai patiko. Stengiausi formuoti muziką, kuri, mano
supratimu, tiktų prie scenografinio
sprendimo ir savaip jį papildytų.
Perskaičiusi pjesę, pati pasiūliau
režisieriui keletą galimų atraminių
taškų muzikiniams „pastoliams“, –
jam tai pasirodė tinkama. Bandymo
imituoti daugiau įsivaizduojamą
nei žinomą antikinę muziką čia,
suprantama, nėra. Panašiai kaip
spektaklio dekoracijose, galime vietomis užčiuopti tam tikras grynai
teatrines aliuzijas per pasikartojančias vyrų choro skambesio „kolonas“, per vokalo ir fleitų melodijų
dermes, kurios turi labai laisvai
interpretuojamų sąsajų su antikinėmis dermėmis bei jų funkcijomis ir atneša tam tikrą aidą tarsi
iš tolimų laiko gelmių. Bendras

muzikinis spektaklio „kosmosas“
nėra toks bekonfliktiškas ir taisyklingas, kaip toks nėra ir šio mito
personažų likimas.
Šalia stabilių pasikartojančių elementų (pvz., vyrų choro skambesys,
žmogaus balsas), muzika daugiausia sumanyta ir montuota kaleidoskopo principu: daugybė mažų
detalių, skirtingai susijungdamos,
sudaro kintančius, bet kartu giminingus vaizdinius, taip išlaikydamos minėtą vientisą erdvę. Pagrindiniai naudojami instrumentai,
fleitos ir mušamieji – šiuolaikiniai,
tačiau turintys labai senas kilmės
šaknis įvairiose kultūrose, tarp jų
antikoje.
Gintaras Varnas yra vienas iš tų
režisierių, kurio režisūrinei vizijai
svarbi visų komponentų visuma, ir
muzika joje – ne paskutinėje vietoje. Režisieriaus valią diktuojant
ir inspiruojant scenografijos, videoprojekcijų sprendimus teko stebėti
statant „Kornetą“. Muzikai tuomet
ta valia negalėjo daryti įtakos. Bet
šįkart, bent iš dalies, ta galimybė
buvo. Mes aptarėme kai kuriuos
kertinius dalykus, bet repetuodamas jis pats vartė tą kaleidoskopą,
atsirinkdamas, kas ir kur reikalinga.
Spektaklio muziką įrašė Giedrius
Gelgotas (fleitos), Saulius Astrauskas (perkusija), Nerijus Masevičius
(balsas), kamerinio choro „Aidija“
vyrų grupė, vadovas – Romualdas
Gražinis, garso režisierius – Vytautas
Bedalis, „MAMA studio“.
Parengė Daiva Šabasevičienė

neatrodė tinkamas pasirinkimas ryškus muzikinių formų paprastu- orkestro, matėsi tiek iš violončeli- Regis, pradžioje gana neblogai sudebiutiniam koncertui didžiojoje mas ir turėjo tapti neatsiejama šio ninko E. Petkaus, tiek iš jaunojo sitvarkiusi su muzikos kalbos ypascenoje. Bent jau taip pagalvojau kūrinio dalimi, o subtilus solisto dirigento K. Variakojo darbo vai- tumais, vėliau solistė pristigo jėgų.
klausydamasi beveik perregimai, ir orkestro partijose susišaukian- sių. „Kol nidrei“ atlikimas gali būti Greitas tempas, vietomis nesuvalramiai griežiančių styginių ir švel- čių dviejų religinio pobūdžio žydų giriamas ne tik dėl sukurtos muzi- domi sąskambiai bei sudėtingi virnaus tembro violončelės. Tik įpu- melodijų atgarsių pateikimas atvėrė kinės auros, bet ir dėl puikaus di- tuoziniai pasažai reikalavo absoliusėjus kūriniui, nuosekli dinamikos tokios muzikos grožį ir gelmę. Čia naminio tarpusavio balanso, retkar- taus techninio kruopštumo, o visa
plėtotė ir nenutrūkstama solisto verta pagirti ne vien kruopštų pa- čiais kiek nedrąsiai, bet įtikinamai tai neleido jaunajai smuikininkei iki
giesmė išaugo į spalvingos harmo- tyrusio orkestro, bet ir jaunųjų atli- užsimegzto dialogo tarp solisto ir galo atsiskleisti.
nijos variacijas, lydimas šilkinio kėjų darbą. Stiliaus pajauta, kaip ir orkestro.
Scenoje pasirodžius visiems
arfos akompanimento. Regis, toks pasirengimas stoti prie simfoninio
Įgyvendinti tokius tikslus kiek solistams, „Atžalyno“ koncertą
sunkiau sekėsi atliekant Brahmso užbaigė Beethoveno koncertinė
Koncerto smuikui ir orkestrui uvertiūra „Egmontas“. Po niūrių
D-dur, op. 77, III dalį, kurią griežė ir skausmingų kūrinio motyvų
solistė Rūta Mažolytė. Nuolat kon- reprizoje pasigirdusi tema bylojo
certų salėse skambanti kompozicija apie iškovotą laisvę, finalas dariš atlikėjo reikalauja ne tik neprie- niai papildė šį šventinį koncertą.
kaištingos technikos, brandos ir O pasidžiaugti tikrai yra kuo: ne
muzikalumo, bet ir naujo inter- vien tęsiama „Atžalyno“ tradicija,
pretacinio požiūrio. Turbūt vien bet ir muzikuojančiu jaunimu, kuišvydus šio kūrinio pavadinimą rio pirmieji žingsniai su Lietuvos
(kaip ir Sibelijaus koncerto smui- nacionaliniu simfoniniu orkestru
kui), kiekvieno melomano galvoje tampa rimta paspirtimi tobulėti, suima pintis jo temos ir šokiniai teikia neįkainojamos patirties. To
ritmai, taigi tokio kūrinio atlikimas ir norėčiau palinkėti šio koncerto
Rūta Mažolytė
tampa
išties nelengva užduotimi. atlikėjams.
D. M at v e j e vo n u ot r .
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Dailė

Dar vienas kraštelis
Vincas Kisarauskas. Pasvirimas į ateitį,
sudarė Erika Grigoravičienė ir Aistė Kisarauskaitė, knygos dailininkas Jokūbas Jacovskis, Vilnius, „Inter Se“, 2015, 700 egz.

Monika Krikštopaitytė

„Kol kas viešumoje matyti tik nedidelis jo gyvenimo ir kūrybos kraštelis, pati viršūnė. Todėl ir sakau, kad
jis dar ateityje, kad jis dar pasirodys pilnesnis, platesnis. Daug kas
turi išrūgti, išsivaikščioti, nusėsti
drumzlės, kol visa bus pamatyta
perspektyvoje – į praeitį ir į ateitį“, –
taip rašė Marcelijus Martinaitis pomirtiniame Vinco Kisarausko kūrybos albume (Vaga, 1996; leidinį
parengė Saulė Kisarauskienė; dail.
Alfonsas Žvilius). Iki visai neseniai
šis albumas su pranašiškais žodžiais
buvo pagrindinė Kisarauską išsamiau pristatanti knyga. Ją pakeisti
turėtų naujasis pernai išleistas albumas: „Vincas Kisarauskas. Pasvirimas į ateitį“, kurį ir mėginsiu aptarti.
Pasirodo, kad nemažai iliustracijų,
patekusių į naująjį, yra perimtos iš
kruopščiai rengtų geros kokybės
skaidrių pirmajam. Tad nemažai
vaizdų sutampa. Tik gerokai skiriasi spaudos kokybė. Dabar, be
abejonės, – geresnė. Nekyla klausimų, kodėl ataidi svarbieji darbai.
Bet naujos knygos apimtis didesnė,
todėl šalia atmintinai žinomų darbų
atsiranda ir kompozicijos vinilų vokams, ir koliažai ant grafikos, scenografijos eskizai ir žinomų darbų
variacijos, rodančios, kad prie vienos temos dailininkas dirbdavo
nuodugniai, prigamindamas ištisus telkinius vienas kitą papildančių darbų.
Kitas leidinių panašumas tas, kad
jų atsiradimu rūpinosi dailininko
šeima: pirmuoju – žmona dailininkė Saulė Kisarauskienė, dabartiniu – dukra menininkė ir rašytoja
Aistė Kisarauskaitė, mamos padedama. Tačiau pastarajam veikalui
suręsti pasikviesta ir menotyros
profesionalė – Erika Grigoravičienė. Jos įnašas aiškiai jaučiamas
ir vaizdinėje, ir tekstinėje medžiagoje. Atsiranda daugiau metodiškos
tvarkos ir aptariamos naujos Kisarausko kūrybos briaunos.
Trečias panašumas, kurio nesitikėjau, yra pomirtinė gaida. 1996-ųjų albume vieni pirmųjų puslapių skirti
laidotuvių nuotraukai, o Marcelijaus Martinaičio tekstas skamba
kaip atsisveikinimas, mėginimas
susumuoti dailininko gyvenimą –
viskas, kas būdinga in memoriam
žanrui. Naujajame albume, nors
nėra akcento į laidotuves ir atsisveikinimus, tekstuose nuostata „apie
mirusį gerai arba nieko“ ir noras
apibendrinti lyg ir prasitęsia. Galbūt nekritiškumą lemia užsakovių,
o gal ir paties dailininko simpatingumas. Knygoje skirtingų autorių
interpretacijos pagilina Kisarausko
6 psl.

Viršelio dailininkas Jokūbas Jacovskis

kūrybos suvokimą į gylį ir plotį.
Pavyzdžiui, Agnė Narušytė visai
naujai atskleidžia dailininką kaip
fotografijos tyrėją ir interpretuotoją.
Kristina Kleponytė-Šemeškienė su
Jurga Minčinauskiene papasakoja
apie ankstyvuosius, dar visai nekisarauskiškus, ekspresionizmo įtakotus raižinius. Viktoras Liutkus

politikos kontekste, ji mini Kisarausko užčiuoptus „sekso ir politikos ryšius“, bet pernelyg konkrečiai jų interpretuoti nesileidžia.
Manau, autorė puikiai supranta,
kad feministinės kritikos akiratin patekusios begalvės, berankės
krūtingosios, nuolat pažemintos
Kisarausko moterys be sudėtingų
išvedžiojimų liudytų nuosprendį
ne jo, o gal ir net ne visos kartos
vyrų naudai. Nesakau, kad nematau,
jog ne tik moterys suluošintos labirintiniame Kisarausko pasaulyje.
Turint tai galvoje, galima kanoniškai nerti į laiko traumas ir kalbėti
apie žmogų apskritai, tačiau moterys maitojamos dar ir atskirai, kaip
lytiški objektai. Pavyzdžiui, atskiro
tyrimo verti tie darbai, kur pabrėžiamas moterų veikėjų kūniškumas (sureikšminant lyties organus,
išnaikinant asmens bruožus) yra
niekaip nesusijęs su pavadinime
temą dengiančiu mitu („Ismenė
ir Antigonė“; 1975) ir panašesnis į
abstraktesnių pavadinimų analoįdomiai palygina Kisarausko logiką giškus kūrinius. Galbūt net verta
su teatro scena ir šachmatų lenta, patyrinėti mito, kaip priedangos,
kur dauguma personažų anonimi- versiją. Tikiu, kad atsitraukus nuo
niai. Filosofė Jūratė Baranova dai- įprasto scenarijaus „dailininkas solininko temas peržiūri pasirėmusi vietmečio gniaužtuose“ Kisarausko
į pusiausvyros sampratą ir gebas. kūryba pasipildytų gyvenimu. Juk
Iš Erikos Grigoravičienės teksto jis pats rašė ir naujame albume paman ryškiausiai įsiminė tiksliai ir cituojamas Viktoro Liutkaus: „Vivaizdingai atskleistas „žvilgsnio ir sada norėjau ir noriu pasakyt ką

Vincas Kisarauskas, scenografijos eskizai Sofoklio tragedijai „Oidipas karalius“ Panevėžio dramos teatre (rež. Juozas Miltinis). 1974 m.

padeda įsijausti į sovietmečio pa- galios, vaizdavimo ir prievartos ry- nors keista, tragiškai keista, sunkiai,
radoksus, kai vieną dieną esi išme- šys“ Kisarausko kūryboje. Taip pat negražiai keista“. Todėl manau, kad
tamas už durų, o kitą – lankomas momentas, kai žiūrovas paverčia- Martinaičio teiginys „Kisarauskas
premijų laureatų su garbiais sve- mas personažo antrininku: ir auka, yra vis dar ateityje“, nors ir aptručiais. Aistė Kisarauskaitė tėvo kū- ir budeliu.
pėjęs dėl surengtų parodų ir naujų
rybai tiesiogiai pritaiko Michelio
Tačiau galbūt dailininko kūrybos leidinių, lieka galioti.
Foucault veikalo „Disciplinuoti ir pobūdis, liudijęs kančią, skausmą,
Ir ne vienos knygos jėgoms išbausti: kalėjimo gimimas“ ištarmę. maitojamą kasdienybę, neleidžia jo traukti visą dailininką, žinant, koks
Pasirodo, Kisarausko darbai galėtų kūrybos (ir gyvenimo, kai jie susiję) jis buvo produktyvus daugybėje sribūti šios knygos iliustracijomis, nes interpretuoti provokatyviau, kri- čių. Galime tik džiaugtis kokybiška
sovietmetis ir buvo ne kas kita, o tiškiau, nepaisant simpatijos. Nors spauda ir maloniu akiai knygos daikalėjimas su slopinimo ir paver- žingsnių į tą pusę būta. Grigoravi- lininko Jokūbo Jacovskio dizainu.
gimo mechanizmais. Vidas Poš- čienė užsimena apie ciklų „Brutalus“ Tik nustebau viename iš pirmų puskus mėgina rūšiuoti personažus ir ir „Išprievartavimas“ svarbą lyčių lapių aptikusi per visą lapą išdidintą

dailininko parašą. Mano akimis, tai
klišė, kuri apogėjų pasiekė Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui jūros
bangoje iš purslų sudėliojus savo
inicialus. Galbūt ši gesto apologetė
tinka populiariai literatūrai apie
dailininkus modernistus. Bet čia
juk Kisarauskas pristatomas kaip
„pažangiausias sovietmečio Lietuvos dailininkas“, novatorius, pranokęs savo laiką, menininkas, kuris
kūrinius konstravo, o ne gestiškai
užsimojęs tepė. Perskaičiusi „pažangus dailininkas“ ilgai spėliojau,
ar sovietinė retorika vartojama tyčia – laiko atspalviui suteikti, – ar
prasprūdo kaip ir tas parašas – kaip
išsipildymo formulė.
Nepaisant kandžių pastabų dėl
smulkmenų, albumas puikus. Pirmiausia todėl, kad jis darytas kaip
atvira struktūra ir, galima sakyti, –
performansas, kuriame teko sudalyvauti ir man. Beveik visus metus
susitarus galima buvo patekti į dailininko studiją, kur Aistė ir ponia
Saulė draugiškai pasitikusios traukdavo paveikslus iš suremtų vienas
į kitą eilių pagal atėjūno interesą.
Kam „Išprievartavimus“, kam „Autoportretus“, o kam su fotografija
kad būtų. Beieškant pageidaujamų
darbų, pakeliui ištraukiami ir atsitiktinai pasirodę. Kisarausko tikros
moterys kaip Sizifas, tik ne akmenį
vis rita, o sunkiomis drobėmis raumenis grūdina. Traukia ir vėl sandėliuoja. Prisimena ir užmiršta. Ir
viskas vėl iš naujo. Toje studijoje
pasakojamos senos istorijos, leidžiama iki valios vartyti „Šventąją
kasdienybės knygą“ (1982–1987),
kalbama apie aktualijas, kalbinama
parašyti. „Pasvirimo į ateitį“ versijų
galėjo būti keliolika, o gal ir daugiau. Kiekvienas apsilankęs pamatė
po savo Kisarauską ir mintyse sudėjo tekstą, ne tik todėl, kad gavo
savo dėlionės dalį, bet ir todėl, kad
iš skirtingos pozicijos, su kitokiu
bagažu tą kūrybą kalbino. Vis dėlto
pajutau, kad albumo tekstuose yra
įsimetęs kanonas, kaip reikia kalbėti apie Kisarauską. Nebūčiau ir
aš jo išvengusi, nes svarbiausios
temos ir motyvai dailininko taip
nuodugniai atidirbti, kad neapeisi
nei stalo, nei aprėminimų, nei minios ar slėgio, sukaustyto skausmo
aptarimo. O kai aptari tai, kas būtina, jau upės teksto verčia užbaigti.
Martinaitis, bijau, ir liks teisus dėl
„buvimo ateity“ jau vien todėl, kad
paėmus praktiškai bet kurį Kisarausko darbą, vien ėmus jį aprašyti,
susidėliojus pagrindinius dėmenis,
jau išeina veikalas, kur galima kalbėti apie istoriją ir psichologiją, apie
likimą ir jo laukimą. Pakliūni į labirintus. Manau, ir knygos tekstai
įgavo panašumo į labirintus, tokius
pat, kokie karaliauja Kisarausko
drobėse. Ne plokšti, o tarpdimensiniai. Tai daro dailininką dar įdomesnį. O ar tai nėra svarbiausia
knygos užduotis?
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Dailė

Artūras Raila – Iškirptasis
At k e lta i š 1 p s l .

Artūras Raila, „Libretas Mærskui Mc-Kinney Mølleriui. Sinopsis“, uvertiūra. 2016 m.

tokia kaip Railos tekste, nedaro Iškirptiesiems nieko gero, tik atmeta,
atrūšiuoja, galbūt „įstato“ į kokią
kategoriją, tačiau tik pats Iškirptasis težino savo originalią funkciją
ir vietą sistemoje.
Be Iškirptojo, kaip pagrindinio
libreto veikėjo, tekste ir vaizde dalyvauja visuomenė – Policininkai,
Choras, Aktyvistai, Fotografai, TV
grupė, Dvasia, Saugumietis, Pasklidę dalyviai, Legitimacija, Padėjėjai bei Ilgesio ir troškimų eilė. Ne
visi tipažai yra aiškūs, dauguma
yra daugiasluoksniai – pasidalinę į
pogrupius ir dažnai ginčijasi vieni
su kitais. Tačiau juos vienija noras
identifikuoti Iškirptąjį ir išreikši
savo poziciją gyvenimo prasmės
klausimu. Vieniems tai – lojalumas valdantiesiems, hierarchija,
kitiems – pinigai, šlovė, išvaizda,
technologijos, reitingai, ryšiai, pažintys ir visi tai apvaldanti sistema,
priklausomybė jai. „Esi sistemoje
arba tavęs iš viso nėra“, – aiškina
Legitimacija, kuri atsakinga už
tvarkos palaikymą visuomenėje.
Iškirptojo atsiradimas Legitimacijai sukelia didžiulį nepasitekinimą:
„Visų mūsų motina – Subordinacija –
buvo pažeista.“

grynakraujų arijų dievinimą. Rasės grynumo klausimas, kad ir
kiek mūsų civilizacijoje padaryta
klaidų vaikantis tyrumo idealus,
vis dar yra aktualus. Išlieka abejonė, ar šiuolaikinis globalumas ir
laisvė sudarys sąlygas suvokti, kad
spalva nenulemia asmenybės vertės.
Paskutiniame epizode Policininkai
kalbasi apie naujagimį: „Mes, katalikai, neturėtume daugintis kaip
triušiai.“ Išaugusiu gimstamo rodikliu piktinasi policininkai, vertinantys naują gyvybę kaip naštą
mokesčių mokėtojams. Siauraprotiškas policininkų požiūris Railos
kūrinyje parodo, kad asmenybė
jiems nė motais. Egzistuoja bendri
rodikliai, žymintys vertes.
Policininkų mentalitetą peikia
Aktyvistė: „pasaulis tapo kontrolės ir vergovės getu“. Jos nuomone,
visi turi teisę veikti, ką nori, ir gyventi, kur nori, nepaisydami valstybės sienų. Dehumanizuojančiai
visuomenės sistemai irgi priešinasi
Aktyvistai, atsisakantys tapti „dosnumo aukomis“. Jiems atrodo, kad
valdžios ir pinigų troškimas – tai
žiurkių lenktynės ir blogis, paverčiantis visus vergais. Konkurencija,
kuri slepia apgavystes, žudynes ir

būti apdairiems ir neprarasti savo
santaupų“. Choras kaip šinšilos
iš Antano Škėmos romano „Balta
drobulė“. Choro manymu, toleruoti
„visuomenės parazitus“ (Aktyvistus)
galima iki tol, kol šie neparodomi
per televiziją. Vadinasi, televizija
jiems yra vertybių kūrimo mechanizmas, nuolatinis gyvenimo srautas ir prasmės šaltinis: „suteikite
mums katarsį, kitaip perjungsime
kanalą“. Per vidutinybes librete atsiranda žiniasklaidos sluoksnis, jiems
atstovauja Fotografai bei TV grupė.
Žiniasklaida tiesiogiai priklauso
nuo valdžios, bet ir nuo masių –
tai juos vertybių sistemoje „įstato“
į tarpinę būseną. Kita vertus – jie
patys yra „tikrovės“ kūrėjai. Žiniasklaidos atstovai – Fotografai – vėlgi
nėra grynas tipažas. Jų darbas suteikia galios persvarą prieš Chorą –
vidutinybes, nes šie minta fotografų
iškreipta realybe. Fotografai tai pat
skelbia: „Menininkas mirė.“ Jie šlovina naujausias technologijas ir pabrėžia, jog menas peržengia nesaugias būties ir etikos temas.
Kūrybos tema librete paliečiama
keliais skirtingais požiūriais. Apie
kūrybą kalba Dvasia, Ilgesio ir troškimų eilė, Legitimacija ir Fotografai.

„nusibodo trintis čia, aš nematau,
kur pagrindinis prizas“. Legitimacija vadina juos antrarūšiais, o Iškirptasis, jos nuomone, turi per
daug pasislėpusio liūdesio ir provincialaus naivumo. Legitimuotas
talentas „privalo būti įspūdingas ir
žavus, ir visad matomas“. Legitimacijai nerūpi vidinės gelmės – svarbu
akį traukiantis paviršius. Fotografai
užima panašią poziciją – „palaidoję
menininką“ ir sureikšminę amatą.
Į Iškirptąjį galime „įdėti“ save ir
prisiminti įvairias gyvenimiškas situacijas, kai teko susidurti su Policininkais, Choru ar Dvasia ir t.t. Kita
vertus, galime pabandyti įsivaizduoti, jog tas Iškirptasis yra Raila
arba tiesiog – bendrąja prasme –
menininkas. Tiesą sakant, tik pažvelgus iš menininko ar aktyvisto
nepritapėlio pozicijų, visuomenėje
vyraujanti vertybinė sistema ir viską
valdantys pinigai gali pasirodyti didžiuliu blogiu. Kiti libreto veikėjai
džiaugiasi sistemos logika.
Tekste pats nedalyvaujantis Iškirptasis vaizde tampa svarbia figūra, aplink kurią vystosi įtampa.
Kiekvieną epizodą sudaro 200
piešinių. Visi epizodai vystosi
vienu metu, vis atkartodami savo

tekste, nekreipiant dėmesio į kūrinio dedikaciją, galima rasti tokius
apibūdinimus kaip „geradėjas, dosniai parėmęs šalies kultūrą“ – kokiu
iš tiesų danams buvęs Mølleris. Tačiau dedikacija konkrečiam žmogui ir konkrečios vietos nusakymas
nėra esminiai kūrinio momentai.
Atlikęs išsamų visuomenės stebėjimo eksperimentą, Raila atkūrė
tai spektaklio forma. Filosofas Guy
Debord’as knygoje „Spektaklio visuomenė“ (1967) kritikuoja kapitalistinę visuomenę ir teigia, kad
būti žmonėms reiškia turėti. Tai
šiandien keičiasi į „būti–atrodyti“
paradigmą. Tai, kas anksčiau buvo
išgyvenama, dabar tėra atvaizdavimo žaidimai.
Vartotojiškos, beveidės visuomenės masės kritika nėra naujas
diskursas. Visgi manau, jog Railos
sukurtas filmas ir tekstas nuosaikiai atstovauja šiai temai dėl to, kad
sugeba apeliuoti į šiandienį mainstream’ą. Animuotame spektaklyje
ryškiausiais dalyvis yra žiniasklaida,
galbūt tiksliau būtų ją pavadinti
„geltonąja spauda“, „tikrovės–atrodymo“ paradigmos kūrėja, kuria
minta šiandieninė visuomenė. Šalia žiniasklaidos – „plokščių ekranų“

Artūras Raila, „Libretas Mærskui Mc-Kinney Mølleriui. Sinopsis“, pilna juosta (aštuonios scenos). 2016 m.

Libretas bei filmas prasideda
ir užsibaigia dviem Policininkais.
Pirmame epizode savo gyvenimo
prasmę jie įvardija per skandinaviškos rasės tyrumą. Garbina mėlynas
akis, auksinius plaukus. „Lengviau
gyventi, kai žinai, kas tavo priešai“, –
pareiškia policininkai. Vadinasi,
priešai jiems – nežydrų akių, neauksinių plaukų žmonės, nepriklausantys jų tipui. „Mes esame
Dievo kūriniai. Mes esame grožis,
mes kuriame gražią aplinką bei pasirūpiname savo kūnais“, – ši policininkų frazė sugestijuoja į visišku
išsigimimu XX a. pavirtusį Hitlerio

pavydą. Sistemos įtakos jie išven- „Gyvenimas atrodo tuščias, jei ne- vaidmeniui sukurtas trajektorijas. realybe gyvenantys žmonės, kuriais
gia nedirbdami ir svaigindamiesi. užsiimi kūryba“, – prabyla Ilgesio Stebint epizodų visumą iš atstumo, nebūti šiandien atrodo kaip nuoPasyvumą sistemai patvirtina Akty- ir troškimų eilė. Tačiau jie kalba atrodo, jog visi jie vyksta atskirose latinė kova su vėjo malūnais. Dar
vistų šūkis: „Legalizuokite žolę. Tai ne apie tokią kūrybą, kokią mini erdvėse ir tik keliose fono susikir- viena kova tampa mūsų bandyvaistas ir viltis pamiršti neapykan- Dvasia. Jai svarbu atrasti vidinį timo vietose „susitinka“. Tekstas mai nusistatyti vertes, iriantis pro
tos tikrovę.“
polinkį, atmesti visos visuomenės liudija, jog veiksmo vieta – kon- „glamūrinį“ visuomenės srautą, ir
Epizoduose vis išnyranti visuo- skleidžiamą šurmulį. Ilgesio ir troš- kreti visuomeninio įvykio scena pastangos suprasti – kur tikrovė, o
menės grupė, pavadinta Choru, kimų eilei kūrybiškumas yra kon- Kopenhagoje. Iškirptasis tėra turis- kur – tiesiog tikrovės skonis.
užpildo trūkčiojantį naratyvą, išly- kurencija ir verčių sistemos, meno tas, neplanuotai atsidūręs „ypatingindama pusiausvyrą tarp aktyvių pasaulio rungtynės iki „didžiojo gos reikšmės“ įvykio vietoje. Tiesa, Paroda veikia iki gegužės 15 d.
ir pasyvių sistemos narių. Choras prizo“. Tą prizą jie linkę pasiekti nė vienoje iš veiksmo scenų neatsi- Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos
yra vidutinybės, kurios toleruoja vadovaudamiesi nuosaikumo, pa- skleidžia to įvykio vientisumas, tik pr. 22, Vilnius)
nepritapėlius ir šventai paklūsta dorumo, apsukrumo, verslumo keliose libreto užuominose galima Dirba antradieniais–trečiadieniais, penktavaldantiesiems, prisitaiko, perima talentais. Taigi kurti juos skatina suprasti, jog įvykis susijęs su Dani- dieniais–šeštadieniais 11–19 val., ketvirtasistemos taisykles ir klusniai gy- pinigai ir jie neeikvoja savo ener- jos laivybos magnato Mærsko Mc- dieniais 12–20 val., sekmadieniais 11–17 val.
vena savo gyvenimą: „svarbiausia gijos, jei negauna piniginės naudos: Kinney Møllerio mirtimi. Libreto
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Tikrovės kalnų apsupty
47-asis kino festivalis „Visions du Réel“
Mantė Valiūnaitė

Grįžimo į Nioną, kino festivalį „Visions du Réel“, laukiau nekantraudama – tarsi pabėgimo iš darbų
įrėmintos tikrovės. Atmintyje išlikusios Niono gatvelės, ežeras, tikrovę tarsi ekranas įrėminantys kalnai kaip ir pernai kvietė nurimti ir
susikaupti. Žinoma, sugrįžti vilioja
ne tik Niono peizažas, bet pirmiausia įdomi, drąsi festivalio programa,
santūri atmosfera ir džiuginantys
pokalbiai.
Kanadiečių dokumentinio kino
režisierių Dominicą Gagnoną, kurio filmą „Iš Šiaurės“ rodė festivalis „Nepatogus kinas“, atradau kaip
tik pernai, „Visions du Réel“ programoje. Gagnono kūrybą galima
skirstyti į keletą etapų. Pirmieji 16
mm kamera kurti filmai – tai direct
cinema įkvėpti, gąsdinantį arba humoristinį toną įgyjantys kasdienio
gyvenimo fragmentai. Vėliau režisierius ėmė kurti filmus iš internetinių žmonių dienoraščių, jo kūrybos
pagrindu tapo montažas. Per meistriškumo dirbtuves režisierius kalbėjo, kad jo pasirinktas filmavimo
formatas dažnai kalba apie kintančius santykius su žmonėmis – nuo
distancijos, stebėjimo vien teleskopiniu objektyvu, mėgaujantis susvetimėjimu, iki priartėjimo internetinėje erdvėje ar rengiant bendrus
meninius projektus.
Šįmet „Visions du Réel“ daug dėmesio skirta ir lietuvių dokumentinio kino režisieriams. Surengta
pilna režisieriaus Audriaus Stonio
retrospektyva, parodyti ir dar Lietuvoje nepristatyti – suskaitmeninti ir restauruoti filmai: „Baltijos kelias“ (1989), „Atverti duris
ateinančiam“ (1989), „Skrajojimai

Kronika

Svarbiausia – jausmas
Tobiaso Nölle’s filmas „Aloysas“
šiemet sulaukė daug dėmesio Berlyno kino festivalyje ir pelnė FIPRESCI apdovanojimą. Filmą
rodė „Kino pavasaris“, taip pat režisierius buvo konkursinės programos „Baltijos žvilgsnis“ žiuri narys
ir pristatė lietuvių žiūrovams savo
filmą. „Aloyso“ veikėjas – privatus
detektyvas – nuolat stebi žmones ir
juos slapta filmuoja. Vieną dieną
kamera dingsta. Jam pradeda
skambinti paslaptinga mergina,
kuri siūlo išbandyti naują išradimą – telefoninį pasivaikščiojimą.
Kuo „Aloyso“ pagrindinis veikėjas Jums artimas, kad nusprendėte apie jį sukurti filmą?
Kai rašau scenarijus, ieškau veikėjo ar istorijos, kuriems tyrinėti
reikia būtent kino. Sugalvojau idėją
apie privatų detektyvą, kuris tik stebi
8 psl.

mėlynam lauke“ (1996), „Uostas“
(1998), „Fedia. Trys minutės po
Didžiojo sprogimo“ (1999). Būtent
šiame festivalyje įvyko ne vieno Stonio filmo pasaulinė premjera. Programos sudarytojai kasmet pristato
režisierius, kurie praturtino dokumentinį kiną originaliais kūriniais
ir atitinka festivalio nuostatą, kad
dokumentinis kinas – tai kino menas, siūlantis skirtingus požiūrius
į tikrovę.
Konkursinėje programoje „Regard Neuf “ dalyvavo Manto Kvedaravičiaus filmas „Mariupolis“.
Trumpo metražo filmų konkurse
varžėsi ir geriausiojo vardą pelnė
Giedrės Žickytės ir Maite Alberdi
filmas „Čia aš tik svečias“ („Yo no
soy de aquí“). Filme pasakojama
apie Alzheimerio liga sergančią
moterį, kuri gyvena globos namuose ir aplinkiniams didžiuodamasi pasakoja apie savo baskišką
kilmę, negaili kaimynams ir gyvenimiškų pamokų. Filmas sulaukė stiprios publikos reakcijos – žiūrovai
juokėsi, aikčiojo. Seniai neteko būti
tokioje emocionalioje peržiūroje.
Geriausiu pilno metražo filmu
tapo jaunos kinų režisierės Shengze
Zhu filmas „Dar vieni metai“
(„Another Year”) – tai trylika statiška kamera nufilmuotų realiu
laiku vykstančių vienos kinų darbininkų šeimos vakarienių. Šešių asmenų šeima iš gimtojo kaimo persikėlė gyventi į Uhaną, miestą Kinijos
rytuose, ir gyvena mažame bute,
visi bando susirinkti prie vieno
stalo, viename kambaryje dar stovi
ir dvi lovos bei visi šeimos sukaupti
daiktai. Filmo idėja paprasta – per
trylika vakarienių, kurios išdėliotos
nuo vienų metų pradžios iki kitų
pradžios – baigiasi vienas ciklas
ir prasideda kitas, atskleidžiamas

sudėtingas darbininkų gyvenimas,
juos supantys apribojimai ir didelės bei mažos šeimos dramos. Regis,
po metų viskas truputį keičiasi, bet
ir lieka taip pat. Realus laikas, ilga
filmo trukmė padeda užmegzti dialogą su žiūrovu, netrukus įsitrauki į
dinamiškus šeimos santykius, stebi
besikeičiančius vaikus.
Mane labiausiai sujaudino rusų
fotografo, režisieriaus Aleksandro
Kuznecovo filmas „Trumpa išsilaisvinimo instrukcija“ („Liberation,
the User’s Guide“). Konkursinėje
programoje jis, nors atrodė paprasčiausios formos, išsiskyrė stipriausiu
autoriaus santykiu su filmo subjektais ir išbaigtumu. Taikli režisieriaus ir operatoriaus Kuznecovo
akis mato labai sudėtingą žmonių,
patekusių į protinę negalią turinčių asmenų internatą Sibire ir netekusių visų savo pilietinių teisių,
situaciją. Daugelis ten patenka dar
būdami vaikai – juos į šią ir panašias įstaigas atiduoda tėvai arba socialiniai darbuotojai. Kuznecovas
šešerius metus bendravo su dviem
merginomis Katia ir Julia, kurios
vis bando kreiptis į teismą, siekdamos įrodyti savo gebėjimą gyventi
savarankiškai, rūpintis savimi, kitaip tariant, – išsilaisvinti. Merginoms svarbu įrodyti jas tiriantiems
psichiatrams, kad yra normalios ir
šiuose namuose atsidūrė tiesiog dėl
šeimoje susiklosčiusių aplinkybių.
Šis filmas bene vienintelis iš visų
matytų sugebėjo kreiptis tiesiai ir
atvirai į žiūrovą. Kiekvieną akimirką jauti meilę ne tik Katiai ir
Juliai, bet ir kitiems internato gyventojams, kurie kartu su merginomis jaudinosi, laukė rezultatų ir
labai nuoširdžiai sveikino Julią, kai
šiai pagaliau pavyko atgauti savo
teises. Kalbėdamasis su programos

aplinkinius per vaizdo kamerą ir tarsi
negyvena. Bet staiga kažkas atsuka
kamerą į jį. Man atrodė, kad tai gali
būti labai kinematografiškas veikėjas.
Man įdomu, kur susilieja fikcija ir realybė. Galiu susitapatinti su Aloysu.
Jis viską, ką nufilmuoja, parsineša
namo ir sudeda kartu. Jis sujungia
skirtingus žmones, kuriuos stebi, ir
savaip sukuria iš viso to savo filmą.

apibūdintumėte šveicarų kino
situaciją?

„Dar vieni metai“

sudarytoju Emmanueliu Chiconu
Kuznecovas sakė, kad jam asmeniškai nėra pamišėlių arba jais esame
visi ir jis norėtų, kad šis filmas būtų
ne tik suvokiamas kaip konkrečios
situacijos Sibire atspindys, bet ir
taptų mūsų pasaulio metafora. Filmas „Trumpa išsilaisvinimo instrukcija“ yra trečia Kuznecovo trilogijos
dalis. Ankstesni filmai „Teritorija
Meilė“ ir „Teritorija Laisvė“ taip pat
pasakojo apie Sibire gyvenančių ir
dirbančių žmonių likimus.
Visai kitoks filmas yra „Kalabrija“
(„Calabria“, rež. Pierre-François
Sauter), pasakojantis apie du vyrus, gabenančius mirusiojo kūną
iš Lozanos į Kalabrijos kaimelį. Tai
dokumentinis, paprastomis priemonėmis sukurtas kelio filmas su
humoristiniu prieskoniu. Dviejų
Šveicarijos imigrantų – romo Jovano ir portugalo José – kelionė
taikliai atskleidžia jautriausias šiuolaikinės Europos problemas, tačiau
režisierius tai daro neprikišamai,
šmaikščiai ir nedramatizuodamas.
Dviejų vyrų pokalbiai leidžia iš arti
pamatyti, kaip žmonės iš skirtingų
šalių vertina vieni kitus, rodo įsigalėjusius nacionalinės tapatybės
stereotipus ir apskritai prabyla apie
Europos tapatybę.
Kiekvienais metais „Visions du
Réel“ pakviečia kino meistrą pasidalinti su festivalio žiūrovais ir
svečiais savo idėjomis. Šįmet festivalyje viešėjo Peteris Greenaway’us,
jis skelbė kino mirtį ir klausė, kas
salėje save drįstų pavadinti vizualiai raštingu? Dar šmaikštusis

britas skelbė, kad pradžioje buvo
visai ne žodis, o vaizdas. Tris valandas trukęs Greenaway’aus šou
ir prasidėjo būtent nuo pasvarstymų, kas yra vizualinis raštingumas. Pasak režisieriaus, beveik
visas kinas, garsui atsiradus, tapo
tekstu, ir dauguma žmonių negeba
suprasti vaizdo ne kaip teksto. Jis
baigė daugiaekranio, realiu laiku
kuriamo, nenaratyvinio kino idėja,
parodęs galerijoms kurtų savo
filmų-instaliacijų. Nors dauguma
Greenaway’aus idėjų nenaujos, bet
skamba aktualiai ir kviečia diskutuoti. Pavyzdžiui, ar skaitmeninis
kino formatas išties drąsiai atnaujina kino kalbą? Ar kartoja pats save,
aktyviai nepermąstydamas pasikeitusių galimybių?
„Visions du Réel“ Greenaway’aus
paskaita suskambėjo, man atrodo,
visai kitaip nei būtų skambėjusi
kitame festivalyje. Režisierius taip
pat atstovauja kūrėjams, nelinkusiems skirstyti kino į vaidybinį ir
dokumentinį. Akivaizdu, kad „Visions du Réel“ rengėjai irgi nebrėžia
griežtų ribų ir į filmų atranką bei
kviečiamus režisierius žiūri per du
svarbius atskaitos taškus – meninius kino kriterijus ir žmogiškumą,
pagarbą temai ir žmonėms. Nors
programoje buvo ir silpnų filmų,
žavi festivalio saugomos tradicijos –
konceptuali programa, drąsa rodyti
daug jaunų kūrėjų filmų, aiški pozicija, pagarba kino kultūrai ir jos
kūrėjams. „Visions du Réel“ – vienas iš nedaugelio taip aiškiai savo
viziją išsaugančių festivalių.

jaučiuosi siaubingai. Bet tai nėra išlikimo klausimas. Mūsų šalis labai
Ji nėra pati geriausia. Šalyje nesu- turtinga. Pavyzdžiui, Rumunijoje
kuriama daug filmų. Nedaug filmų man atrodo tai labiau egzistenciprasiveržia į tarptautinius kino festiva- nis klausimas, gal todėl ten gimsta
lius ar užsienio kino teatrus. Bet da- daugiau filmų, kritikuojančių, pabar ateina nauja kino kūrėjų karta, vyzdžiui, politiką.
kiekvienas jų bando atrasti savo
Mūsų kino mokykla tikriausiai
stilių. Tvyro nauja energija. Tiki- moderniausia visoje Europoje. Ji
mės, kad viskas pasikeis. Nors, pa- primena pilį: yra neįtikėtinai molyginti su kai kuriomis kitomis Eu- derni ir didelė, bet joje nesukuŠveicarija pirmiausia asocijuoropos šalimis, pavyzdžiui, su Danija riama daug idėjų, nes studentai turi
jasi su kalnais, ežerais. Tačiau
ar Rumunija, smarkiai atsiliekame. viską. Kino mokykloje Niujorke,
filme jų nematome, tik paTurime finansavimą ir visus kitus kur aš mokiausi, buvo kitaip – taip,
prastą ir ne itin turtingą dauįrankius kinui kurti, bet gal esame mokykla buvo brangi, bet aparatūra –
giabučių kvartalą.
pernelyg mandagūs, nedrįstame šlamštas. Filmą sukurti buvo sunMane domino tokių daugiabučių rizikuoti? Bijome pernelyg asme- kiau. Šveicarijoje gali tiesiog imti,
anonimiškumas. Tai buvo labiau in- niškų istorijų ir neeksperimentuo- ką nori. Toks mano atsakymas, kotuityvus pasirinkimas, jokio politi- jame su kino kalba. Man regis, tai dėl turtinga šalis ne visada yra pati
nio pareiškimo. Tačiau už kiekvieno labiau mūsų mentaliteto problema. geriausia šalis kurti menui.
daugiabučio lango – didelė ir svarbi Šveicarai – protingi ir išsilavinę,
istorija. Norėjau papasakoti istoriją turi gerą humoro jausmą, poezi- Kas gali pakeisti situaciją?
apie už vieno tų langų gyvenantį kon- jos pojūtį. Bet klausimas, kaip tai
Man atrodo, kad jei nedidelėje
servatyvų privatų detektyvą. Filmas iš savęs „ištraukti“. Gal todėl, kad šalyje yra nors vienas labai pronuveda veikėją į fantaziją jo galvoje. turime viską, kurti meną mums gresyvus kūrėjas, viskas pasikeičia.
nėra egzistencinis klausimas. Man Jis įkvepia jaunąją kartą būti radiLietuvoje retai matome
tai vienintelis dalykas, kuri no- kalesnę. Tiksliau, būti radikaliai
filmų iš Šveicarijos. Kaip
riu daryti. Jei negaliu kurti filmų, asmeniška. Tai vienintelis šansas

pasakyti ką nors kitaip. Jei sugebėsiu priartėti prie vizijos, kuri tūno
mano galvoje, tada filmas tikrai bus
originalus.
Viename interviu sakėte, kad
„Aloysui“ siužetas nelabai svarbus, svarbesnė atmosfera.
„Aloysas“ – eksperimentas, ar filmas gali įvykti be ryškaus siužeto.
Filmo atmosferą įsivaizdavau kaip
kažką tarp sapno ir realybės – tarsi
ta pilkoji zona, kai nežinai, kur esi.
Kai atsibundi viešbutyje, užtrunki
apie 10 sekundžių, kol atsimeni, kur
esi. Panašų jausmą stengėmės pasiekti filme. Pasakojama istorija nebuvo tokia svarbi kaip šis jausmas.
Vieniems tai patinka, kitiems ne.
Tai nėra žiūroviškas filmas, jis gal
labiau patinka sinefilams. Nežinau,
ar Lietuvoje šis filmas pasirodė juokingas, bet Berlyne ar Šveicarijoje
daug žmonių visą filmą juokiasi. Tai
lengvas, melancholiškas filmas, bet
man atrodo, kad jis juokingas.
Kalbėjosi Jorė Janavičiūtė
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Kinas

Menas ir gyvenimas
Krėsle prie televizoriaus

Kai pavargstu nuo pilkos lietuviškos
Nors intriga paaiškės gerokai
realybės, kurioje, matyt, neatsitikti- prieš finalą, nenoriu išduoti visų
nai vis labiau dominuoja simboliški veiksmo aplinkybių, todėl apsirivalstiečiai, – policininkas Skverne- bosiu keliomis nuorodomis. Tornalis ar palapinę prie Operos ir baleto tore personažą atskleidžia palaipsteatro pasistatę ūkininkai, – slepiuosi niui, nors pirmoji informacija slypi
nuo jos internetiniuose meno auk- jau pavardėje – Virdžilas Oldmacionų tinklalapiuose. Puikiai su- nas skamba lyg „nekalta senatvė“,
prantu, kad visi ten pristatomi tiesa? Kodėl jis dažo plaukus? Kodėl
meno kūriniai ar daiktai man pa- mūvi pirštines? Koks yra jo kartu
prasčiausiai neįkandami, na, nebent su Bilu (Donald Sutherland) atliekoks nors Rosenthalio puodelis, bet kamų sandorių pobūdis? Panašių
tai nesvarbu. Seni paveikslai ar neį- užuominų filme pamėtyta daug, bet
tikėtinos sagės su brangakmeniais būtent todėl jis primena juvelyrišužburia savaime. Tai, ką vadiname kai kruopščiai pagamintą žaisliuką.
tikru gyvenimu, paprasčiausiai išFilme viskas preciziškai tikslu –
nyksta. Todėl gerai suprantu Giu- intrigos konstravimas, darbas su
seppe’s Tornatore’s filmo „Geriau- aktoriais, visi sukūrimo lygmenys.
sias pasiūlymas“ (LRT Kultūra, Neprikibsi prie nieko. Režisierius
gegužės 4 d. 22.30) herojų Vir- meistriškai valdo kiekvieną detalę.
džilą Oldmaną (kaip visada nuos- Bet 2013 m. pasirodęs „Geriausias
tabus Goeffrey’is Rushas), kuriam pasiūlymas“ iškart sulaukė kontrotikrovė paprasčiausiai nereikalinga. versiškų vertinimų. Italai jam atiJis – meno žinovas, sugebantis atpa- davė net penkis „David di Donatelo“
žinti kiekvieną falsifikatą, ir auk- apdovanojimus – tai jų „Oskaro“
cionų vedėjas, įžvalgus kolekcionie- atitikmuo, tačiau ne vienas kritirius, mokantis pasinaudoti proga ir kas filmo paprasčiausiai nepriėmė
apgauti neišmanėlius. Jo gyvenimą ir apkaltino Tornatore visiška baužpildo meilė menui, bet Tornatore nalybe bei kiču. Tik pastebimai susupranta, kad to romantiškam me- menkėjusių menotyrinių trilerių
notyriniam trileriui neužtenka, to- fone (kad ir prasčiokiško „Da Vinči
dėl įveda į veiksmą išblyškusią pa- kodo“) ne vienam užgniauš kvapą
veldėtoją Kler (Sylvia Hoeks), kuri nuostabi Oldmeno surinkta mopaprašo Oldmaną inventorizuoti terų portretų kolekcija, galimybė
jos palikimą – seną vilą, prigrūstą pasižvalgyti po Romą, Milaną, Bolmeno kūrinių. Tačiau su mergina zaną, Vieną ar Prahą. Beje, Kler vila
neįmanoma susitikti, nes Kler serga filmuota Udino apylinkėse, o priešais
keista liga – bijo atvirų erdvių. Kartu ją stovintis baras – Trieste. Man patiko
su ja filme atsiranda meilės, susiža- žiūrinėti paveikslus ir spėlioti, kas jų
vėjimo, apgavystės tema.
autoriai. Regis, dešimt atpažinau.

Paveikslas tapo ir Ivano Reitmano
1986 m. kriminalinės komedijos
„Sukti advokatai“ (LRT, 30 d. 22.45)
„veikėju“. Čelsė (Daryl Hannah) apkaltinama pavogusi savo tėvo, garsaus dailininko, paveikslą iš meno
kūrinių prekiautojo. Čelsės tikslas – surinkti išlikusius per gaisrą
sudegusio tėvo kūrinius. Byla užsiima prokuroro asistentas Tomas
Loganas (Robert Redford), kuriam
tokie paaiškinimai nedaro įspūdžio,
ir advokatė Keli (Debra Winger).
Kai meno prekiautojas nužudomas, įtariamąja ir vėl tampa Čelsė,
jos ginti vis dėlto imsis merginos
suviliotas Loganas. Kartu su advokate jie ima gilintis į prekybos meno
kūriniais paslaptis, bet ir vis labiau
traukia vienas kitą. Kažkada šis filmas buvo neįtikėtina populiarus ir
tai, be abejo, siejasi su tuometiniu
žiūrovų numylėtiniu Redfordu.
Sovietų Sąjungoje neįtikėtinai
populiari buvo 1964 m. ChristianJacque’o sukurta „Juodoji tulpė“,
kurią gegužės 1 d. (18.50) rodys
TV1. Pasakojimas apie paslaptingą
„svieto lygintoją“ Didžiosios Prancūzijos revoliucijos išvakarėse primins 6-ajame ir 7-ajame dešimtmečiais itin populiarią nuotykių kino
atmainą – „špagos ir apsiausto“ filmus. Pagrindinį vaidmenį filme sukūrė Alainas Delonas, bet siūlau atkreipti dėmesį į kitą kadaise garsų
aktorių. Tai markizą de Vinjoną suvaidinęs Akimas Tamiroffas (1899–
1972). Šis armėnų kilmės aktorius
4-ajame dešimtmetyje vaidino pas

„Geriausias pasiūlymas“

garsiausius Holivudo režisierius,
po Antrojo pasaulinio karo jis gana
dažnai filmavosi ir Europoje, vaidino čia kurtuose Orsono Welleso
filmuose.
Jei nuslydome į kino istoriją, nepramiegokite 1953 m. Walto Disney’aus studijoje sukurto klasikinio filmo „Piteris Penas“ (TV3,
30 d. 11 val.). Šis Clyde’o Geronimi
ir Wilfredo Jacksono kūrinys atspindi, kaip keitėsi ir animacija, ir
garsiosios J.M. Barrie knygos interpretacija, ir požiūris į indėnus. Kai
JAV įsigalėjo politkorektiškumas,
filmui buvo priekaištaujama, kad
neteisingai rodomi indėnai, bet Michaelui Jacksonui šis „Piteris Penas“
liko mylimiausiu filmu. Iš jo dainininkas pasiskolino ir savo dvaro pavadinimą „Neverland Ranch“.
Tornatore „Geriausiame pasiūlyme“ teigia, kad susidūrus menui
ir banaliai tikrovei, deja, menas visada pralaimi. Paulas Greengrassas
dažnai kuria filmus apie politiką,
atkuria realius įvykius, ir, regis, jį
jaudina, kaip kine perteikti arba rekonstruoti tiesą. Kūrybos pradžioje
jis kūrė dokumentinius filmus, išgarsėjo po Berlyne apdovanoto

„Kruvino sekmadienio“ – tikslios
vieno kruvinų kovų Šiaurės Airijoje
epizodo rekonstrukcijos, bet išpopuliarėjo po filmų apie Džeisoną Borną.
LRT (5 d. 22 val.) parodys jo „Žaliąją zoną“ (2010), kurioje pasakojama apie CŽV agentus, ieškančius
Irake masinio naikinimo ginklo, bet
niekaip negalinčius jo rasti.
Filmas sukurtas pagal dokumentinę Rajivo Chandrasekarano – buvusio „Washington Post“ korespondento Bagdade – knygą. Pagrindinį
vaidmenį sukūrė Mattas Damonas,
bet „Žaliojoje zonoje“ vaidina ir tikri kareiviai bei karininkai, kamera
virpa ir daro fuete kaip geriausiais
„Dogmos ’95“ laikais. Greengrassas yra sakęs, kad norėjo sukurti
gryną trilerį, o ne dar vieną „filmą
apie Iraką“. Tačiau jam rūpėjo, kad
veikėjai atsidurtų pačioje pavojingiausioje vietoje. Tokia tada ir buvo
Irakas. Man regis, „Žalioji zona“
įdomi būtent tuo, kad priverčia
susimąstyti, kas kine yra tiesa. Ar
ją įmanoma atkurti, rekonstruoti,
imituoti? Ar ji glūdi giliau, nebūtinai vaizde?
Jūsų –

karininkams, kurių anų laikų fil- šiol sėkmingiausias Lebedevo fil- keliskart. Tėvo ir sūnaus Guščinų
muose nebuvo. Akivaizdu, kad ne mas „Legenda Nr. 17“ (2012) su- santykiams filme antrina niekaip
vienam „Ekipažo“ žiūrovui tokio kurtas sekant tradicinio Holivudo nesusikalbantys rūstus lėktuvo vaDidelis atrakcionas ir
veikėjo sugrįžimas sužadins laikų, biografinio filmo kanonais, bet jo das Zinčenka (Vladimiras Maškokeli mitai
kai esą teisybę vis dėlto buvo galima „statybinė medžiaga“ yra vienas vas) ir jo sūnus, Guščino ir antrosvarbiausių sovietų mitų – ledo sios pilotės Sašos (Agnė Grudytė)
Lakūnas Aleksejus Guščinas, kurį rasti, nostalgiją.
Nikolajaus Lebedevo filme „EkiPanašius prisiminimus sukelia ritulys ir jo pažiba Valerijus Char- meilės istorijai – stiuardų Vikos (Jepažas“ („Ekipaž“, Rusija, 2016) su- ir Sergejaus Šakurovo suvaidintas lamovas. „Ekipaže“ Lebedevas at- katerina Špica) ir Andrejaus (Servaidino gražuolis Danila Kozlovs- Guščinas vyresnysis. Nors jis ir gy- gaivina pirmąjį rusų katastrofų gejus Kempo) suartėjimas. Bet
kis, yra doras ir nenori taikstytis su vena sovietų išrinktųjų name – va- ir vieną populiariausių visų laikų šios istorijos – popierinės, nes Lekvailais viršininkais bei jų beprotiš- dinamajame Stalino daugiaaukštyje, sovietų filmą – Aleksandro Mitos bedevui svarbiausia antroji filmo
kais įsakymais. Pavyzdžiui, Gušči- konstruktoriaus namai sklidini anų „Ekipažą“ (1979). Bet tai ne perdirbi- dalis – įspūdingas kino atrakcionas,
nas nevykdo vieno pasipūtusio laikų ženklų, prisiminimus jis rašo nys ir ne tęsinys, greičiau bandymas kai Zinčenkos vadovaujamas ekipakvailio noro skraidinti kyšį – du tarškančia rašomąja mašinėle, o pir- filmo mitą perkelti į mūsų dienas, žas gelbsti žmones iš salos, kurioje
brangius automobilius, rizikuojant kinius neša rezginėje (ji buvo va- transformuojant jį į holivudiškai išsiveržė ugnikalnis. Pasitelkdamas
ne tik humanitarinės siuntos likimu, dinama „avoska“) – viename kon- brangų kino reginį – atrakcioną. naujausias kompiuterines technobet ir lakūnų gyvybe. Iš visur išmes- krečiausių sovietinio gyvenimo Mita ir stiuardesę vaidinusi Alek- logijas ir tradicinį kombinuotą filtas Guščinas grįžta pas tėvą – ka- atributų. Trumpai tariant, teisin- sandra Jakovleva trumpam pasi- mavimą Lebedevas kuria pasaką su
daise garsų lėktuvų konstruktorių. gieji Guščinai atstovauja tai kino rodo naujame filme, kad ryšys su daugybe sprogimų, besiveržiančia
Šis priprašo vienų oro linijų direk- sukurtai, bet savaip įtikinamai tikro- praeitimi būtų akivaizdesnis, ta- ugnies lava, trupančiais pakilimo
torių priimti sūnų stažuotoju.
vei, kuri paskutiniais metais Rusi- čiau lyginti abu „Ekipažus“ nėra takais, liepsnojančiais bei sprogsFilmo pradžia sužadina keistą joje tapo mitinės sovietinės erdvės prasmės.
tančiais lėktuvais, kelių tūkstanjausmą, bet ir gana greit jį paaiš- rekonstrukcijos pagrindu. Putino
Žinoma, Mita taip pat kūrė pa- čių metrų aukštyje nutiestu lynu
kina. Guščinas elgiasi kaip tipiškas šalies ideologija ir remiasi šio mito saką, bet pirmojo filmo herojai vis iš vieno skrendančio lėktuvo į kitą
teigiamas sovietinio filmo herojus, rekonstrukcija.
dėlto labiau priminė gyvus žmo- judančiais keleiviais. Kad režisietik jis veikia pakitusioje erdvėje, kuRežisierius Nikolajus Lebede- nes, jų jausmai, abejonės, troškimai riui tai svarbiausia, rodo ir gelbėrią jau ne kartą matėme šių dienų vas sovietinio kino stilių išmano buvo psichologiškai motyvuoti, to- jami personažai – jie beveik neapirusų kine. Tai spindinti naujais gerai: jis pradėjo kaip kino kriti- dėl įtikinamesnis atrodė ir lėktuvo būdinti, filmui pasibaigus vargu ar
statiniais ir automobiliais turčių kas, o pirmieji filmai „Gyvačių šal- ekipažo žygdarbis egzotiškoje šalyje pasakytume, kurio berniuko mama
Maskva. Guščinas priešinasi ne tik tinis“ (1997) ar „Žvaigždė“ (2002) gelbstint nelaimės ištiktus žmones. žuvo, kas nukrito į vandenyną, kas
tradiciniams sovietų kino piktada- atskleidė jo sugebėjimą stilizuoti Lebedevas psichologizmo atsisako: buvo mirties akivaizdoje susitaikiuriams – biurokratams ar kvailiams, populiarius sovietų žanrus, atne- matome tik schemas, kurios gana sios seserys.
Man įdomiausia buvo stebėti bebet ir galingam aviacijos bendro- šant į juos neįprastų, pavyzdžiui, racionalios, bet nesuteikia veikėvės akcininkui, korumpuotiems siaubo ar retro kino, elementų. Iki jams gyvybės, net ir pakartotos jėgiškas „Ekipažo“ kūrėjų pastangas

nugalėti, regis, prigimtinį veikėjų
seksizmą. „Ekipažo“ pradžioje Zinčenka išsako pastabą Guščinui už
tai, kad šis paniekinamai kreipėsi
į stiuardą Aleksejų. Dar griežčiau į
Guščino patriarchališką skirstymą į
„vyriškas“ ir „moteriškas“ profesijas
sureaguoja Saša, kuri prieš tai ilgai
jam guodėsi, esą moteris lakūnė
turi būti penkiskart geresnė, kad į ją
būtų žiūrima rimtai. Rusų režisieriai
savarankiškų moterų vaidmenims
dažnai kviečiasi užsienietes. Šįkart jų
akiratyje atsidūrė Agnė Grudytė. Tačiau filmo eiga metodiškai naikina
visas pažangias intencijas. Grudytės
Saša nuolat išgrūdama iš lakūnų kabinos, nes svarbius klausimus Zinčenka ir Guščinas linkę spręsti vieni.
Žiūrovams iškart aišku, kad, Zinčenkos žodžiais, labiau patyrusi antroji pilotė yra tik graži blondinė,
ašaromis reaguojanti į keleivių ir
viso ekipažo nelaimes. Zinčenkos
žmona, kurią įtaigiai suvaidino Jelena Jakovleva, kadre beveik visą
laiką vilki chalatą, pasiaukojančios stiuardesės globoja mirties akivaizdoje atsidūrusius keleivius, bet
sprendimus (ir ne tuos finalinius)
priima vyrai. Mitų Rusijoje nevalia
griauti, ypač apie didžiavyrius.

Nauji filmai
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Jonas Ūbis

Živilė Pipinytė

9 psl.

Balandžio 29–gegužės 8
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Artūro Railos projektas-filmas „Libretas
Mærskui Mc-Kinney Mølleriui. Sinopsis“
„Kita epochų sankirta. Lietuvos šiuolaikinis
menas iš Lietuvos dailės muziejaus kolekcijos. 1989–2007“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
nuo 29 d. – paroda „Levas Baksas. Epocha
ir kūryba“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Jonas Čeponis: spalvingas žvilgsnis į pasaulį“
Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
P. Gudyno restauracijos centro restauruotų
kūrinių paroda „Prieš... ir po...“
Paroda „Kvietimas į pokylį. 1915–2015“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė

Bažnytinio paveldo muziejus

Kaunas

Šv. Mykolo g. 9

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
iki 30 d. – kunigo Antano Rimavičiaus
(1865–1933) skulptūrų paroda „Dievui ir
Žmogui“
Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Eglės Budvytytės paroda „Riedlenčių
malda, arba Kakta žemiau širdies“
Joso de Gruyterio ir Haraldo Thyso paroda
„Baltas suprematizmas“
Danielio Gustavo Cramerio paroda

muziejus
V. Putvinskio g. 55
nuo 29 d. – Gedimino Pempės paroda
„Tarp linijų ir žodžių“, skirta dailininko
95-osioms gimimo metinėms
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Lietuvos išeivijos dailės fondo paroda
„Nuo realizmo iki objekto. Pasaulio lietuvių menas Lietuvos išeivijos dailės fondo
kolekcijoje“

„Devyniolika“

Aldonos Gustas tapybos darbų paroda „Aš

„Prospekto“ fotografijos galerija

esu mes“

Gedimino pr. 43
iki V. 7 d. – Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda „Saulės ratu“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Danieliaus Sodeikos paroda iš ciklo „Lūžio

Pamėnkalnio galerija

kartos vardai“

Pamėnkalnio g. 1/13

iki V. 1 d. – Vytenio Lingio personalinė

Julijos Pociūtės kūrybos paroda

paroda „Šešėlio šviesa“

„Bangãvimo skãlė“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Šv. Jono gatvės galerija

muziejus

Šv. Jono g. 11

V. Putvinskio g. 64

iki 30 d. – Aušros Andziulytės ir Aušros

iki V. 8 d. – grafikos darbų paroda „Jaunystė“

Barzdukaitės-Vaitkūnienės paroda „Dvi

Galerija „Meno parkas“

Aušros“

Rotušės a. 27

Galerija „Vartai“

iki V. 4 d. – paroda „Pavasaris 2016“

Vilniaus g. 39
Andriaus Zakarausko paroda „Raiščiai. Dešimt metų su galerija „Vartai“
Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Neringos Žukauskaitės paroda „Prakalbinta tyla“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 30 d. – tapybos paroda „Ad originem“

Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Fotografijų paroda ,,Nuogo kūno teorija“
Galerija „Kauno langas“
M. Valančiaus g. 5
iki V. 4 d. – Ričardo Vaino skulptūrų paroda

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Dailė
VDA galerijoje „Akademija“ (Pilies g. 44, Vilnius) atidaryta 80-metį
švenčiančio menininko Valentino Antanavičiaus retrospektyvinė paroda.
Čia galima prisiminti jo sovietmečiu kurtą tapybą ir asambliažus, kurie
dažnai metaforiškai, o kartais ir tiesiogiai kritikavo santvarką, nors dabar
įdomiausia iš rėmų besiveržianti vidinė drama, deformuojanti figūras,
užaštrinanti spalvas, bjaurumą sulydanti su skausmu. Tačiau ir nepriklausomos Lietuvos dabartyje menininkas randa ką kritikuoti, iš pasenusių
buities daiktų sukonstruodamas teatrališkus personažus, kartais pašiepdamas savo paties egzistencines sąlygas.
Muzika
Gegužės 4 d., trečiadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje skambės
„Garsų poemos“. Muzikuos jaunosios kartos smuikininkė Justina Auškelytė
ir italų pianistas Cesare Pezzi. Justina Auškelytė yra pelniusi garbingus
apdovanojimus svarbiausiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose smuikininkų konkursuose, įgijusi muzikos magistro laipsnį Niujorko Juilliardo
mokykloje. Daug koncertuojantis italų pianistas Cesare Pezzi už kamerinės muzikos atlikėjo veiklą 2013 m. Florencijoje apdovanotas prestižine
Chiarappa premija. Nuo 2008 m. C. Pezzi groja duetu su smuikininke
Justina Auškelyte. Šio tarptautinio dueto ir Čiurlionio styginių kvarteto
koncerto kulminacija – prancūzų kompozitoriaus romantiko Ernesto
Chaussono Koncertas smuikui, fortepijonui ir styginių kvartetui, op. 21.
Šokis
Gegužės 3 d. 18.30 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre atidaromas jau 20-as „Naujasis Baltijos šokis“. Jis vyks kasdien iki 9 d., dar du
spektakliai bus parodyti 19 d. Festivalyje viešės šiuolaikinio šokio žvaigždės iš Kanados, Islandijos, Belgijos, Norvegijos, kylantys jaunieji Prancūzijos, Ispanijos, Kipro ir Estijos šokio kūrėjai, mūsų kaimynių – Latvijos,
Baltarusijos ir, žinoma, Lietuvos choreografai. Tad siūlome atsiversti visą
festivalio programą ir išsirinkti bent vieną sau tinkamą šokį.

Spektakliai

4 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal

Vilnius

S. Zweigo noveles). Kūrėjos – V. Bičkutė,

Nacionalinis operos ir baleto teatras

V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis teatras.

29, 30 d. 18.30 – PREMJERA! L.A. Minkaus

Mažoji forma“)
6 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT

iki V. 1 d. – liaudies meistrų Angelės ir

Dailininkų sąjungos galerija

Vytauto Raukčių paroda „Visas pasaulis –

Vokiečių g. 2

močiutės skrynioj“

Eugenijaus Antano Cukermano kūrybos

iki V. 1 d. – „Fotofobijos“ projekto 4-oji

Kazio Varnelio namai-muziejus

paroda „Plenerų aplankas“

paroda „Baimės valdymo teorija“

Didžioji g. 26

Galerija „Meno niša“

Kristinos Sereikaitės fotografijų paroda

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

J. Basanavičiaus g. 1/13

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto

Mariaus Jonučio paroda „Sodas“

Baroti galerija

susitarus tel. 279 16 44

Galerija AV17

Aukštoji g. 3/3a

kos vad. ir dir. – P. Vallet (Prancūzija).

iki V. 4 d. – Monikos Furmanavičiūtės tapy-

Dir. – M. Staškus

(Salė 99)

Nacionalinis dramos teatras

V. 3 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TE-

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Aušros Vartų g. 17

Bokšto g. 20

iki V. 7 d. – Vlado Balsio „Nematoma paroda“

Nuolatinė ekspozicija

Pylimo galerija

Valdovų rūmai

Pylimo g. 30

Katedros a. 4

Mindaugo Juodžio tapybos paroda „Miražai“

Tarptautinė paroda „Praemiando Incitat.
Šventojo Stanislovo ordinas“

Galerija-studija RA
Pranciškonų g. 8
iki V. 5 d. – tapybos miniatiūrų paroda „Ti-

Vilniaus dailės akademijos galerijos

krovė ir sapnas“

Parodų salės „Titanikas“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Maironio g. 3
VDA meno doktorantų kūrybos paroda
„Atviros studijos 2016“
iki 30 d. – Massimo Ghiotti (Italija)
skulptūrų paroda „Kitapus regimybės“
Galerija „Akademija“

Vilniaus g. 41
Filmų plakatų paroda „Čekų filmų plakatas
1931–1948 m.“
iki V. 7 d. – Nijolės Adomėnaitės paroda
„Sugrįžimas“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Pilies g. 22/2

Vilniaus g. 39 / 6

iki V. 7 d. – Valentino Antanavičiaus

„Aš tas pats, bet kitas“ (iš parodų ciklo „Vei-

iki V. 8 d. – Šarūno Saukos tapybos paroda

„7md“ rekomenduoja

„Žmogus su Saukos veidu“

„Stichijos. Detalė – Benas Šarka“

bos darbų paroda „Paviršutinė“
„Herkaus galerija“

„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Juozo Vosyliaus tapybos paroda „Regėjimai“
iki V. 5 d. – Žibunto Mikšio grafikos
paroda
Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki V. 2 d. – Algio Griškevičiaus tapybos,
objektų ir fotografijų paroda „Susiliečiančios trajektorijos“

iki 30 d. – Eglės Ruibytės ir Mildos

Šv. Jono g. 11

Dainovskytės paroda „Motina Žemė“

iki V. 2 d. – japoniškos Yusho kaligrafijos

Galerija „ARgenTum“

paroda

Latako g. 2

Užupio „Galera“

Augustos Sofijos Rudzikaitės paroda

Užupio g. 2a

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Iš ledo

rinkiniai

inkliuzų“

10 psl.

29, 30 d. 18.30 – PREMJERA! Sofoklio, Euri-

Vaidina V. Novopolskis, A. Sakalauskas,

Šiauliai

komisijos galerija

Rašytojų klubas

30 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko
„PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

RITORIJA“ (pagal M.K. Oginskio priesakus
sūnui). Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė
Oskaro Koršunovo teatras

Gaono g. 1

K. Sirvydo g. 6

salė)

6 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“. Muzi-

V. 1 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo

Lietuvos nacionalinės UNESCO

Dailininkų Tamošaičių kūryba

ŽAIDIMAS“. Rež. – D. Rabašauskas (99

(pagal J. Strausso muz.). Dir. – A. Šulčys

dail. – A. Jacovskytė, komp. – O. Narbutaitė.

Tekstilės galerija „Artifex“

Dominikonų g. 15

29, V. 4 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS

V. 4, 5 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“

G. Varnas, scenogr. – G. Makarevičius, kost.

dailės mokyklos 25-mečiui)

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Valstybinis jaunimo teatras

Martikonio kolekcijos

Fotografijos muziejus

paroda „Vilnius. Dviejų fotožvilgsnių trauka“

scenogr. – A. Voitenko (Rusija), kost. dail. –
J. Zaiceva (Rusija), šviesų dail. – L. Kleinas

Autoportretų paroda iš privačios Vidmanto

Vilniaus g. 140

iki V. 2 d. – jaunųjų menininkų darbų

GODO“. Rež. – R. Tuminas

pido, Aischilo „OIDIPO MITAS“. Rež. –

kiantys“, skirto Vilniaus vaikų ir jaunimo

„Sapnas apie Afriką“

vas (Rusija), muzikos vad. ir dir. – M. Staškus,

Herkaus Manto g. 22

pyba, asambliažai)

paroda, skirta menininko 80-mečiui (ta-

„DON KICHOTAS“. Choreogr. – V. Medvede-

iki V. 8 d. – Juozapo Čechavičiaus meninių
fotografijų paroda „Juozapo Čechavičiaus
Vilnius“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
nuo 29 d. – Rimanto Skuodžio (1951–2015)
kūrybos darbų paroda
„Galerija XX“

N. Savičenko, J. Jankelaitytė, M. Zemleckas,

„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas
3 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DU-

P. Markevičius, V. Anužis

GNE“. Rež. – O. Koršunovas

V. 4 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATE-

4 d. 19 val. OKT studijoje – S. Becketto „PA-

DRA“. Rež. – O. Koršunovas

SKUTINĖ KREPO JUOSTA“. Rež. –

Mažoji salė

O. Koršunovas

29 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
30 d. 16 val. – B. Mar „UNĖ“ (aktorės U. Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. – B. Mar

Rusų dramos teatras
30 d. 18.30 – I. Vyrypajevo „UFO“ (muzikinis monospektaklis). Rež. – O. Kovrikovas

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

V. 5 d. 18.30 – PREMJERA! „DOSTOJEVS-

pjesės motyvais). Rež. – K. Gudmonaitė

KIO ANGELAI“ (F. Dostojevskio kūrinių

Studija

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

30 d. 16 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ

6 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“.

EUROPOS ŠIRDIES“ . Rež. – K. Smedsas

Rež. – R. Atkočiūnas

(Suomija)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Vilniaus mažasis teatras

Didžioji salė

29, V. 5 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADA-

30 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus

GASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,

„GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

rež. – A. Dapšys

Mažoji salė

30 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LAB-

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

DARYS“. Rež. – G. Tuminaitė

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

V. 3 d. 18.30 – PREMEJERA! F. Schillerio
„MARIJA STIUART“. Rež., scenogr. aut. –
A. Areima, kost. dail. – M. Gurskytė, choreogr. –
M. Stabačinskas. Vaidina I. Patkauskaitė,

„Menų spaustuvė“
29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JOBO
KNYGA“. Rež. – E. Nekrošius (teatras
„Meno fortas“)

Laisvės a. 7

E. Latėnaitė, T. Rinkūnas, D. Ciunis, A. Ša-

Aušros Vaitkūnienės paroda „Tapybos pra-

taitė, M. Vaitiekūnas, T. Stirna, E. Mikulskis,

gal A. Čechovą). Rež. – F. Feiferė („Theatrum

tybos (personalinis pleneras)“

M. Capas, V. Rumšas, A. Šinkūnas ir kt.

Indigum“)

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MEŠKA“ (pa-
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V. 2 d. 12 val. Stiklinėje salėje – „Pasakų pir-

Šiauliai

Muzikos festivalis „Sugrįžimai“

madieniai mažyliams“. Pasakas seka

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

V. 1 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazi-

S. Degutytė („Stalo teatras“)

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

likoje – Sakralinės muzikos valanda, ski-

4 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS

PO GUOBOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius

riama Motinos dienai. M. Roždestvenskytė

ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laborato-

30 d. 18 val. – T. Williamso „GEISMŲ

(vargonai, Lietuva, Vokietija ), A. Lukaitė

rija „Atviras ratas“)

TRAMVAJUS“. Rež. – A. Latėnas

(sopranas), B. Vasiliauskas (vargonai),

V. 4 d. 18 val. – „(NE) GALIU TYLĖTI/ (NE)

V. Juodpusis (muzikologas)

Kaunas

GALIU MYLĖTI. RASOS“. Rež. – R. Vitkaitis

Nacionalinis Kauno dramos teatras

(„Kitoks teatras“)

29 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – „GODOS“.

5 d. 16 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

Choreogr. – B. Letukaitė, A. Ekenes, P. Hol-

6 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA

den (Kauno šokio teatras „Aura“ ir šokio

ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

teatras „Panta Rei“, Lietuva, Norvegija)
3 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto
„ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. – T. Erbrėderis
3, 4 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
29 d. 18 val. – J. Tätte’s „SANKIRTA SU PA-

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

GRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

4 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – „MODERA-

30 d. 18 val. – PREMJERA! S. Aleksijevič

TORIAI“. Rež. – A. Kurienius

„ČERNOBYLIO MALDA“.

5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-

Rež. – L.M. Zaikauskas

peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis

6 d. 18 val. – PREMEJRA! A. Šlepiko „LIE-

6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Gavrano

TAUS DIEVAS“. Rež. – J. Dautartas

„POROS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Klaipėdos
dramos teatras)
6 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. – V. Malinauskas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
29 d. 13 val. Raudondvario Menų inkubatoriuje – ansamblis „Musica humana“ (meno

Kauno valstybinis muzikinis teatras

vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistė

29 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-

S. Liamo (sopranas). Programoje A. Vivaldi,

JOJE“. Dir. – J. Janulevičius

J. Haydno, W.A. Mozarto kūriniai

30 d. 18 val. – „Tau gražiausios pavasario

29 d. 17 val., 30 d. 12 val. Vilniuje, Filharmo-

gėlės“

nijos Didžiojoje salėje, – tarptautinio

V. 4 d. 18 val. – „Ispaniškoji sarsuela!“. Da-

B. Dvariono pianistų ir smuikininkų kon-

lyvauja ansamblis „4Tango“: K. Žebraus-

kurso finalas. Lietuvos nacionalinis simfo-

kaitė (akordeonas), F. Zakrevskis (fortepi-

ninis orkestras. Dir. – M. Barkauskas

jonas), B. Bagdonienė (altas), D. Bagurskas

V. 1 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

(kontrabosas). Teatro solistai R. Vaicekaus-

joje salėje, – koncertas visai šeimai „Tau,

kaitė, M. Zimkus, Ž. Lamauskienė, J. La-

Mamyte“. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos

mauskas, J. Kim, San-Ky Kim, baleto solis-

mokyklos jaunučių chorai (vad. E. Čigrie-

tai A. Mikalajūnaitė ir V. Osadčenko

jūtė-Strolienė, E. Narmontienė, D. Leipu-

6 d. 18 val. – „ZYGFRYDO VERNERIO KA-

vienė), Vilniaus mokytojų namų berniukų

BARETAS“. Dir. – J. Janulevičius

ir jaunuolių choro „Ažuoliukas“ mažylių

Kauno kamerinis teatras

grupė (vad. E. Jauniškienė, G. Trimirkaitė,

29, 30 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO
KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas
V. 1 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. – A. Dilytė
Kauno mažasis teatras
29 d. 19 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas
V. 1d. 12 val. – K. Žernytės „NORIU ARKLIUKO“.
Rež. – R. Kimbraitė
6 d. 19 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“.
Rež. – D. Rabašauskas
Kauno lėlių teatras
29 d. 18 val. – J. Siurbio autorinis vakaras
30 d. 12 val. – „BALTAS ŽVĖRIŪKŠTIS“. Aut.
ir rež. – A. Dilytė
V. 1 d. 12 val. – PREMJERA! D. Čepauskaitės „NORIU – NEGALIMA, REIKIA – NENORIU“. Rež. – A. Žiurauskas, dail. – L. Lučko
(Ukraina), komp. – B. Ščepanskis (Lenkija)

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
Kauno dramos teatro spektakliai
29 d. 18.30 Didžiojoje salėje – J. Dell ir
G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“
Rež. – R. Vitkaitis
30 d. 12 val. Mažojoje salėje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. –
A. Sunklodaitė
30 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „GENTIS“
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų
Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius

meno vad. V. Miškinis), koncertmeisterės
L. Kuliešiuvienė, S. Skučienė
V. 4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – kamerinės muzikos koncertas „Garsų poemos“. Čiurlionio kvartetas,
J. Auškelytė (smuikas), C. Pezzi (fortepijonas). Programoje E. Chaussono, C. Debussy
kūriniai
7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – simfoninės muzikos koncertų
sezono pabaigai „Iš Naujojo pasaulio“.
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.
Solistas P. Jablonski (fortepijonas). Dir. –

Šv. Kotrynos bažnyčia
8 d. 17 val. – Vilniaus miesto savivaldybės
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno
vad. ir dir. – D. Katkus). Dir. – J. Schlaefli

kla, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 334, [1] p. : iliustr. + 3 iliustr. lap.. – Gretut. tekstas liet.,
angl.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-447-200-8

GROŽINĖ LITERATŪRA
Apie Karalystę : Petrą Dirgėlą kalbina Vilius Bartninkas / [sudarytojas Vilius Bartninkas]. –
Vilnius : Naujasis židinys-Aidai, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 142, [3] p. : iliustr., portr.. –

O. Scheocko, A. Dvořáako kūriniai

Būties mirksnis : miniatiūrinės novelės / Irena Kadžiulytė. – Vilnius : Homo liber, 2016 (Vil-

M.K. Čiurlionio namai

nius : BMK l-kla). – 47, [1] p. : portr.. – Tiražas 65 egz.. – ISBN 978-609-446-117-0

V. 2 d. 18 val. – koncertas „Klasika Mikalo-

Gyvenimo rate : [kūrybos rinkinys] / Marijona Lukoševičiūtė-Žicevičienė. – Ukmergė :

jaus Konstantino ir Sofijos dialoge“. Daly-

Valdo leidykla, 2015 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 124 p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN

vauja pianistai J. Sodeika, Sonata ir Rokas

978-609-8174-05-2

Zubovai, koncertą veda N. Gaidauskienė.

Juodvilkio dvaras : romanas / Indrė Vakarė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO],

Parodos „Sofijai Čiurlionienei-Kymantaitei – 130“ eksponatus komentuos Čiurlionių dukraitė D. Palukaitienė
Rūdninkų knygynas
30 d. 19 val. – Tarptautinės džiazo dienos
progai skirtas L. Mockūno ir J. Milašiaus
dueto pasirodymas
Tarptautinis šiuolaikinio šokio
festivalis „Naujasis Baltijos šokis ’16“
V. 3 d. 18.30 Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre – ZebraLine (Kipras); Jo Strømgreno
trupė (Norvegija)
V. 3 d. 20.30 Menų spaustuvės Juodojoje sa-

[2015] (Gargždai : Print-it). – 269, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-403-832-7
Meilės subrandinti : eilėraščių rinktinė / Jonas Endrijaitis ; [dailininkė Meda Norbutaitė]. –
Vilnius : Jandrija, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 175, [1] p. : iliustr.. – Tiražas [600] egz.. –
ISBN 978-9955-431-54-1 (įr.)
Nusijuok kai žvaigždės verkia : [eilėraščiai] / Žaneta Jasaitienė. – Panevėžys : Reklamos
forma, 2015. – 79, [1] p.. – Tiražas 80 egz.. – ISBN 978-609-8104-35-6
Po saulės dėme : aforizmai, paradoksai, ironiškos užuominos / Vytautas Karalius. – Vilnius :
Homo liber, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 207, [1] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609446-115-6 (įr.) : [4 Eur]
Tyvuliuojanti ežerija : [eilėraščiai] / Romas Sadauskas. – Vilnius : Žuvėdra, 2016 (Vilnius :
Ciklonas). – 175, [1] p. : iliustr.. – Tiražas [100] egz.. – ISBN 978-609-8089-73-8

lėje – „Fou Glorieux“ (Kanada)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

4 d. 19 val. Menų spaustuvės Juodojoje salėje –

Ali Baba ir keturiasdešimt plėšikų / [dailininkas Alberas Robida]. – [Vilnius] : [Bestiary],

„Wooshing Machine cie“ (Belgija)

[2016] (Vilnius : Greita spauda). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – ([Knygų iliustracijos aukso

5 d. 19 val. Menų spaustuvės Juodojoje salėje –

amžius], ISSN 2351-6739). – Antr. iš virš.. – Tiražas [3000] egz.. – ISBN 978-609-456-216-7

Henri Hütt (Estija), Pere Faura (Ispanija)

Atstumtieji : [romanas] / John Flanagan ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius :

6 d. 19 val. Menų spaustuvės Juodojoje salėje –
„Cie Manuel Roque“ (Kanada)
6 d. 21 val. Menų spaustuvės Kišeninėje salėje – Elina Lutce, Krista Dzudzilo (Latvija)
7 d. 16 val. Menų spaustuvės Stiklinėje salėje –
SKVO‘s šokio trupė (Baltarusija)
7 d. 18 val. LNDT Didžiojoje salėje – „RUBBERBANDance grupė“ (Kanada)

Nieko rimto, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 399, [1] p.. – Ciklo „Brolija“ 1-oji knyga. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-365-0 (įr.)
Baltoji rožė : [romanas] / Amy Ewing ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė, Regina
Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 294, [1] p.. – Trilogijos „Vienišasis miestas“ 2-oji knyga. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2245-7 (įr.) : [7 Eur 21 ct]
Baltos pievos : Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos moksleivių kūrybos almanachas, 20012015 / [sudarytoja Regina Grubinskienė]. – Panevėžys : [Reklamos forma], 2015 (Panevėžys :

7 d. 19.30 LNDT Mažojoje salėje – „PADI

Reklamos forma). – 98, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 280 egz.. – ISBN 978-609-8104-27-1

DAPI Fish“ (Lietuva)

Baltųjų debesų gatvė / Juliette Parachini-Deny, Emmanuelle Colin ; vertė Rosita Makaus-

7 d. 21 val. Menų spaustuvės Juodojoje salėje –

kienė. – Vilnius : Nieko rimto, 2016 (Vilnius : BALTO print). – [28] p. : iliustr.. – Tiražas

Kauno šokio teatras „Aura“ (Lietuva)

2000 egz.. – ISBN 978-609-441-333-9 (įr.)

8 d. 18 val. 30 LNDT Mažojoje salėje – SKVO‘s

Devynetas tamsos nešėjų : [romanas] / Neringa Vaitkutė. – Vilnius : Nieko rimto, 2016 (Vil-

šokio trupė (Baltarusija)
8 d. 19.30 Menų spaustuvės Juodojoje salėje –
„Contemporary?“ („Menų spaustuvė“)
8 d. 21 val. Menų spaustuvės Kišeninėje salėje – I. Misevičiūtė (JAV, Lietuva)

nius : BALTO print). – 277, [3] p.. – Trilogijos 3-ioji knyga. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978609-441-345-2 (įr.)
Jūreivio Sindbado nuotykiai / [dailininkas Alberas Robida]. – [Vilnius] : [Bestiary], [2016]
(Vilnius : Greita spauda). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – ([Knygų iliustracijos aukso amžius], ISSN 2351-6739). – Tiražas [3000] egz.. – ISBN 978-609-456-217-4
Kaimynė už kampo : [pasaka] / Kęstutis Kasparavičius ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius :

M. Pitrėnas. Programoje L. van Beethoveno,

Kaunas

A. Dvořáko kūriniai

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Vilnius

V. 5 d. 18 val. – V. Prudnikovo dainavimo

Kongresų rūmai

klasės auklėtinių solinį koncertas „Muziki-

Vilnius : Nieko rimto, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 367, [1] p.. – Ciklo „Žvalgo mokinys“

V. 7 d. 18 val. – Muzikinis kaprizas. Z. Levic-

niai piešiniai“. G. Kelpšaitė (sopranas),

8-oji knyga. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-441-370-4 (įr.)

kis (smuikas), A. Puplauskis (fagotas),

M. Beinaris (baritonas) ir E. Pilipavičiūtė

Kokia netvarka! / tekstų autorius: Bill Matheny ; iliustracijos: ComicUp! ; dizaineris: John

muziejaus

E. Andrejevaitė (fortepijonas). Programoje
N. Paganini, E. Ysaye, J.S. Bacho kūriniai
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
V. 3 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – koncer-

(fortepijonas). Programoje W.A. Mozarto,
V. Bellinio, G. Puccini, N. Rimskio-Korsa-

Nieko rimto, 2016 (Vilnius : BALTO print). – [32] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN
978-609-441-346-9 (įr.)
Klonmelio karaliai : [romanas] / John Flanagan ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. –

Sazaklis ; iš anglų kalbos vertė Živilė Bilotaitė. – Kaunas : MEDIA INCOGNITO, 2016. – 32 p. :
iliustr.. – Virš. aut. nenurodytas. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Tom and Jerry. – Tiražas 2000 egz.. –

kovo, S. Rachmaninovo ir kt. kūriniai

ISBN 978-609-403-952-2 (įr.)

Va k a r a i

Lietaus žemė : [fantastinė nuotykių apysaka] / Jurga Lago ; iliustracijos autorės. – Vilnius :

tuoja jaunieji vilniečiai – profesorės V. Vi-

Nieko rimto, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 179, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN

taitės Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų

978-609-441-347-6 (įr.)

mokyklos 12 klasės moksleivės
A. Gurskaitė ir E. Topichaitė. Programoje
J.S. Bacho, L. van Beethoveno, F. Liszto,
S. Rachmaninovo, S. Prokofjevo, B. Dvariono ir F. Latėno kūriniai
7 d. 18.30 S. Vainiūno namuose –smuikuoja
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantė D. Merkevičiūtė. Dalyvauja

Vilnius
Rašytojų klubas
V. 3 d. 17.30 – skaitymai iš ciklo „Iš būsimų

egz.. – ISBN 978-609-441-358-2 (įr.)

knygos skaito R. Šerelytė

Stebuklinga Aladino lempa / [dailininkas Alberas Robida]. – [Vilnius] : [Bestiary], [2016] (Vil-

Valdovų rūmai
4 d. 18 val. – D. Panenkovos paskaita „Čekija – pilių ir dvarų šalis“

nius : Greita spauda). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – ([Knygų iliustracijos aukso amžius],
ISSN 2351-6739). – Tiražas [3000] egz.. – ISBN 978-609-456-215-0

8 d. 14 val. – edukacinė ekskursija-pasako-

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

jimas „Moteris, apie kurią kalbėjo...“

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

tein (fortepijonas), E. Venslovaitytė (smui-

29 d. 18.30 – šokio koncertas „Mano Don

kas), A. Lukošiūtė (altas) ir D. Yanov-Ya-

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

novski (violončelė). Programoje J.S. Bacho,

29 d. 16 val. Istorinių gobelenų salėje –

R. Royer, W. Lutoslawskio, G. Bacewicz,

D. Karatajienės paskaita „Pakvietimas į po-

A. Schnittke's ir K. Szymanowskio kūriniai

kylį ir 1915–2015 meninė aplinka“
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Mergiotė ir mirusi kalba : [apysaka] / Domas Austis ; iliustravo Laurynas Kamarauskas. –
Vilnius : Nieko rimto, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 171, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 2000

knygų rankraščių“. Fragmentus iš būsimos

teatras

V. 6 d. 18.30 – PREMJERA! F. Wildhorno

[vertėjos: Beatričė Soroko, Irena Jomantienė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidy-

Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8163-06-3

I. Vyšniauskaitė (fortepijonas), M. Finkelš-

„BONI IR KLAIDAS“

MENAS
Absoliuti tekstilė : nuo ištakų iki XXI a. : [straipsnių rinkinys] / [sudarytoja Eglė Bogdanienė] ;

(Šveicarija). Programoje W.A. Mozarto,

Klaipėdos valstybinis muzikinis

Kichotas“

Bibliografinės žinios

2016 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
parėmė savaitraščio „ 7 meno dienos“ projektą
„Kultūros akiratis“ 22 000 Eur

11 psl.

B alandžio 29–gegužės 5
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius

Aukšta klasė ***

Forum Cinemas Vingis

Britų režisieriaus Beno Wheatley’io kūrinys pagal vieno originaliausių XX a.
rašytojų J.G. Ballardo romaną vienus žavi, kitiems sukelia pasibjaurėjimą, mat
režisierius naudojasi daugybe citatų bei aliuzijų, kai kurios filmo scenos
primena vaizdo klipus, o kai kurios pabrėžtinai stilizuotos. Tai satyra apie
aukštuomenę ir visuomenės pasidalijimą, nukelianti į Margaret Thacher
laikų, 8-ojo dešimtmečio, Angliją. Filmo herojus gydytojas Robertas (Tom
Hiddleston) įsikrausto į dangoraižį, kurį suprojektavo paslaptingas Architektas (Jeremy Irons). Dangoraižis – lyg pasaulis: jame baseinai, parduotuvės, sodai ant stogo, įvairių paslaugų biurai. Čia gyvena išrinktieji, statinio struktūra primena visuomenės struktūrą: turtingesni gyvena aukščiau,
mažiau uždirbantys – žemiau. Kartu tai gyvenimo mieste metafora. Bet
nelygiava vis labiau erzina gyventojus, ima veržtis slopinami instinktai ir
geismai. Taip pat vaidina Sienna Miller, Luke’as Evansas, Elizabeth Moss
(D. Britanija, Airija, Belgija, 2015). (Vilnius, Kaunas)

29–V. 5 d. – Avelės ir vilkai (Rusija) – 11.30,

Belgica **

Naujas Felixo Van Groeningeno („Lūžęs gyvenimo ratas“) filmas pasakoja
apie du labai nepanašius vienas į kitą brolius. Vienišius Džo yra didelis muzikos gerbėjas. Jis atidaro barą „Belgica“. Nuobodus šeimos tėvas Frankas
pasisiūlo Džo padėti „išsukti“ verslą. Per kelias savaites baras tampa madinga vieta... Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Tomas Vermeiras, Stefas
Aertsas, Helene De Vos (Belgija, Prancūzija, 2015). (Vilnius)
Garsiau už bombas ***

Joachimo Triero filmo herojė – garsi karo fotografė Izabelė (Isabelle Huppert) – žuvo autokatastrofoje, palikdama vyrą Džiną (Gabriel Byrne ) ir
du sūnus. Praėjus trejiems metams po fotografės mirties surengiama jos
darbų paroda. Ta proga išspausdintas „The New York Times“ žurnalisto Ričardo (David Strathairn) straipsnis atskleidžia nežinomas avarijos detales.
Džinas suvokia, kad turi nedaug laiko parengti sūnus naujai informacijai.
Straipsnis tampa pretekstu visiems trims vėl susitikti po vienu stogu. Tačiau prisiminimai apie žmoną ir motiną pernelyg skirtingi, kad numalšintų
skausmą. Taip pat vaidina Jesse Eisenbergas, Devinas Druidas, Amy Ryan
(Danija, Prancūzija, Norvegija, 2015). (Vilnius)
Komuna ****

8-ajame dešimtmetyje architektas Erikas paveldi iš tėvo didelį namą. Kartu
su žmona Ana, televizijos laidų vedėja, jis nusprendžia pasikviesti senus
draugus gyventi drauge ir įkurti komuną. Tačiau gyvenimas susiklosto kitaip,
nei visi planavo. Netrukus Erikas įsimyli savo studentę ir atsiveda ją gyventi
į komuną. Ana didvyriškai bando su tuo susitaikyti, bet kasdien vis giliau
grimzta į depresiją. Režisierius Thomasas Vinterbergas panašioje komunoje
praleido vaikystę, jis tiksliai perteikia džiugaus buvimo kartu, intelektualių
diskusijų atmosferą, bet filmas – apie tai, kad gyvenime nieko nesuplanuosi
iš anksto: jis nuolat keičiasi, meilė ateina ir praeina, o kiekvienas išbandymas
yra žingsnis į save. Kad filmas, nostalgiškai prisimenantis kad ir nespalvotus
televizorius, komunos istoriją paverčia čechoviška neišsipildžiusių jausmų
drama, – Aną suvaidinusios Trine’s Dyrholm nuopelnas. Nuo jos neįmanoma atitraukti akių (Danija, Švedija, Olandija, 2016). (Vilnius)
Ma ma *

Magda (Penelope Cruz) yra mokytoja ir dešimtmečio sūnaus mama. Ji
sužino, kad serga vėžiu. Moteris nusprendžia nepasiduoti, liga išlaisvina joje
neišsemiamus energijos, humoro ir drąsos išteklius. Viename dienraštyje
prie šio ispanų režisieriaus Julio Medemo kūrinio buvo parašyta pastaba:
„Laikytis nuo filmo kuo toliau.“ Bet jei manote, kad išsiskyrimas su studentę
pasirinkusiu vyru, vėžys, našlaitis iš Sibiro, mirtina avarija artimo giminės
šeimoje, vėl vėžys, ginekologas – dainininkas mėgėjas ir sūnelis, kuris turi
žaisti geriausioje futbolo komandoje, padeda filmo herojei išsaugoti optimizmą, tada šis autoparodiją primenantis bėdų rinkinys tikrai sujaudins
(Ispanija, 2015). (Vilnius)
Mano tobulas gangsteris **

Jauna moteris Marta (Anna Kendrick) įsimyli idealų vyriškį (Sam Rockwell). Kai jų ryšys žydi ir klesti, paaiškėja, kad mylimasis yra samdomas
žudikas. Paco Cabezaso filme taip pat vaidina Timas Rothas, Ansonas
Mountas, RZA, Elena Sanchez (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)

13.50, 17 val.
Avelės ir vilkai (3D, Rusija) – 12.20, 14.40
Aukšta klasė (D. Britanija, Airija, Belgija) –
13.20, 16.10, 18.50, 21.30
Sapnų demonai (JAV) – 11.20, 16.20, 18.40,
21 val.
Mano tobulas gangsteris (JAV) – 14.30,
16.30, 19.20, 21.40
Garsiau už bombas (Norvegija, Prancūzija,
Danija) – 11, 16.45, 19.10, 21.40
30 d. – R. Strausso „Elektra“. Tiesioginė

„Aukšta klasė“

premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

30 d. – Specialus seansas. Kalnai kalnai

V. 4 d. – Vyrai ir viščiukai (Danija) – 21.45

politeno operos – 19.55

(dok. f., rež. M. Stonytė) – 12 val.

V. 5 d. – Meistras ir Tatjana (dok. f., rež.

29 d. – Aukšta klasė (D. Britanija, Airija,

Ciklas „Karlsono kinas“

G. Žickytė) – 15.30

Belgija) – 18.50

30 d. – Lėlinės animacijos programa „Ma-

V. 5 d. – „Kino žvilgsnis. Orson Welles. Ne-

29–V. 5 d. – Medžiotojas ir Ledo karalienė

žos drąsios širdys“ (Latvija) – 13 val.

sustoti eksperimentuoti“ – 19 val.

(JAV) – 13.40, 16, 18.35, 21.10

30 d. – Specialus „Skalvijos“ kino akademi-

V. 5 d. – Mėnulio afera (JAV) – 21 val.

29, V. 2–5 d. – Džiunglių knyga (JAV) – 15.50;

jos kuratorių seansas. Kraujas (Portuga-

30, V. 1 d. – 11.20, 15.50; 29–V. 5 d. – Džiunglių

lija) – 16.30

knyga (3D, JAV) – 13.50, 18.30

V. 1 d. – Kino klasikos vakarai. Nekalti burti-

Nusikaltėlis (D. Britanija, JAV) – 18.40, 21.20

ninkai (Lenkija) – 19 val.

29, V. 2–5 d. – Zootropolis (JAV) – 13.40; 30,

4 d. – Baltijos kino ir medijų mokyklos stu-

V. 1 d. – 11.15, 13.40

dentų geriausių 2016 m. darbų peržiūra – 17 val.

29, V. 2–5 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 11.10,

5 d. – Poeto M. Martinaičio jubliejinis

Ozo salė
29 d. – Žvaigždžių žemėlapis (Kanada, Vokietija) – 18 val.
29 d. – Kai mes svajojom (Vokietija) – 20 val.
30 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,
Prancūzija, Vokietija) – 15 val.
30 d. – Aukštai pakelta galva (Prancūzija) –

13.30; V. 1 d. – 11.10, 12.15, 13.30

paminėjimas. Gyvenimas tarp žiedų (scen.

29–V. 4 d. – Ekipažas (Rusija) – 12, 18 val.;

aut., rež., operator. A. Tarvydas) – 19.30

5 d. – 12 val.

Pasaka

(dok. f., rež. G. Žickytė) – 17.30

29 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija,

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

29–V. 5 d. – Ekipažas (3D, Rusija) – 15, 21 val.
29, 30 d. – Praradimas (JAV) – 21.15;
V. 1–5 d. – 18.15, 21.15
29–V. 5 d. – La bjaurybė, širdžių karalienė
(Prancūzija, Belgija) – 16.20
V. 1–5 d. – Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra (3D, JAV) – 20.40

17 val.; 30 d. – Mano mama (Italija, Prancūzija) – 19 val.; V. 3 d. – Meistras ir Tatjana

Turkija) – 17 val.; 30 d. – 14.30

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 18 val.

29 d. – Aukšta klasė (D. Britanija, Airija,

4 d. – Kai mes svajojom (Vokietija) – 19.15

Belgija) – 19, 21.30; 30 d. – 15.15, 21 val.;

5 d. – Meninykai (dok. f., rež. L. Pociūnienė,

V. 1 d. – 18 val.; V. 2 d. – 20.15; V. 3 d. – 21.30;

P. Savickis) – 17 val.

V. 4 d. – 19.15; 5 d. – 20.30

5 d. – Amy (dok. f., D. Britanija, JAV) – 18 val.

29, V. 3 d. – Didysis muziejus (dok. f., Aus-

Kaunas

Forum Cinemas Akropolis

trija) – 17.30; V. 1, 5 d. – 16.30

29–V. 5 d. – Avelės ir vilkai (Rusija) – 10.10,

29, V. 3, 4 d. – Ma ma (Ispanija, Prancūzija) – 19.30;

Forum Cinemas

13.25, 18 val.; Avelės ir vilkai (3D, Rusija) –

30 d. – 18.45; V. 1 d. – 14 val.; 2 d. – 18.30;

29–V. 5 d. – Avelės ir vilkai (Rusija) – 10.30,

11.10, 15.45; Sapnų demonai (JAV) – 13.50,

V. 5 d. – 15 val. (Senjorų arbatėlė)

14.50, 18.10; Avelės ir vilkai (3D Rusija) –

16.10, 19.20, 20.30; Mano tobulas gangs-

29 d. – Belgica (Belgija, Prancūzija) – 21.45;

12.40, 16.50

teris (JAV) – 14.40, 17, 19.10, 21.50; Aukšta

30 d. – 21.30; V. 1 d. – 20.30; 5 d. – 20.15

29 d. – Sapnų demonai (JAV) – 12, 14.20,

klasė (D. Britanija, Airija, Belgija) – 16.30,

29 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

17.10, 19.30, 21.50, 23.25; 30 d. – 12, 14.20,

19.05, 21.40; Medžiotojas ir Ledo karalienė

(Prancūzija) – 16.30; 30 d. – 17.45; V. 1 d. –

19.30, 21.50, 23.25; V. 1–5 d. – 12, 14.20, 17.10,

(JAV) – 13, 15.35, 18.10, 20.50; Džiunglių

16.15; 2 d. – 18.15; 4, 5 d. – 17 val.

19.30, 21.50

knyga (JAV) – 11.00, 16.40, 21.30;Džiunglių

30, V. 1 d. – Avelės ir vilkai (Rusija) – 12 val.

29, 30 d. – Mano tobulas gangsteris (JAV) – 11.45,

knyga (3D, JAV) – 12.50, 19 val.

30 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) –

14, 16.10, 19.10, 21.30, 23.35; V. 1–5 d. – 11.45, 14,

Ekipažas (Rusija) – 10.50, 15.10, 21.20

16.30; V. 1 d. – 15.45; 3 d. – 17.15

16.10, 19.10, 21.30

Ekipažas (3D, Rusija) – 13.35, 18.20

30, V. 1 d. – Išsaugotas (Prancūzija, Belgija) –

29, 30 d. – Aukšta klasė (D. Britanija, Airija,

29, V. 2–5 d. – Zootropolis (JAV) – 11.30, 14

12.15; V. 2 d. – 18.15; V. 4 d. – 17.15

Belgija) – 21, 23.15; V. 1–5 d. – 21 val.

val.; 30, V. 1 d. – 10.30, 11.30, 14 val.

30 d. – Mažos drąsios širdys (Latvija) – 14.15;

30 d. – R. Strausso „Elektra“. Tiesioginė
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

29–V. 5 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 10.20,

V. 1 d. – 12.30

12.40, 14.50; Bosė (JAV) – 12.30, 21.15; Nusi-

30, V. 3 d. – La bjaurybė, širdžių karalienė

politeno operos – 19.55

kaltėlis (D. Britanija, JAV) – 18.30, 21.10;

(Prancūzija, Belgija) – 19.45; V. 2 d. – 20.45;

29–V. 5 d. – Medžiotojas ir Ledo karalienė

Gautas iškvietimas (rež. T. Vidmantas) – 17.10

5 d. – 18.30

(JAV) – 11, 13.30, 16, 18.35, 21.10

Kria-Kria-Keriai (Rusija, JAV, Kinija) – 10.40

30 d. – Naujausias testamentas (Belgija,

Kung fu panda 3 (JAV) – 10.15, 12.30, 14.40

Skalvija

Prancūzija, Liuksemburgas) – 12.30; V. 1 d. –

Džiunglių knyga (JAV) – 10.50, 15.45, 18.20

29 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 16.20; 30 d. – 18.40; V. 3 d. – 16.30;

18.30; 3 d. – 21 val.

Džiunglių knyga (3D, JAV) – 13.20

30 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,

Zootropolis (JAV) – 10.40, 13.10

5 d. – 20.50

Prancūzija, Vokietija) – 14.45; V. 1 d. – 14.15,

29 d. – Bosė (JAV) – 16.40, 19; 23.55; 30 d. –

29 d. – Aukšta klasė (D. Britanija, Airija, Bel-

18.15; 3 d. – 17 val.; 4 d. – 19 val.

16.40, 23.55; V. 1–5 d. – 16.40, 19 val.

gija) – 18.40; 30 d. – 21 val.; V. 2 d. – 17.40;

30 d. – Bambeklis (Suomija) – 17 val.

29 d. – Nusikaltėlis (D. Britanija, JAV) –

3 d. – 21 val.; 4 d. – 19.10

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

21.20, 23.40; 30 d. – 23.40; V. 1–5 d. – 21.20

29 d. – Belgica (Belgija, Prancūzija) – 21.10;

rija, D. Britanija) – 19 val.; V. 1 d. – 13.30;

29–V. 5 d. – Ekipažas (3D, Rusija) – 20.30

V. 2 d. – 20 val.; 5 d. – 17 val.

V. 2 d. – 20 val.

29–V. 4 d. – Gautas iškvietimas

Netekusi mylimo sūnaus, jauna pora Džesė (Kate Bosworth) ir Markas
(Thomas Jane) įsivaikina aštuonerių metų berniuką Kodį (Jacob Tremblay),
kurio sapnai ir košmarai materializuojasi. Kad apsaugotų šeimą, pora bando
pasiekti vaiko baimių šaltinį, kol jų gyvenimas nepasikeitė neatpažįstamai
(rež. Mike Flanagan, JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)

V. 1 d. – Ma ma (Ispanija, Prancūzija) – 16.50;

30 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-

(rež. T. Vidmantas) – 18.50
V. 1, 3 d. – Betmenas prieš Supermeną: tei-

****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas

Sapnų demonai **

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.

2 d. – 15.30 (seansas senjorams); 3 d. – 18.50

zija) – 21.15; V. 1 d. – 20.45; 4 d. – 21.15

30 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,

V. 1 d. – Erelis Edis (D. Britanija, JAV, Vokie-

singumo aušra (3D, JAV) – 15.40

Prancūzija, Vokietija) – 14 val.

tija) – 20.15; 3 d. – 21.45; 4 d. – 21.30

29, 30 d. – Šnipas per klaidą (D. Britanija,

V. 1 d. – Garsiau už bombas (Norvegija,

V. 3 d. – „Kino žvilgsnis. Yasujiro Ozu. Poe-

Australija) – 20.45, 23 val.; V. 1, 3, 5 d. – 20.45

Prancūzija, Danija) – 14.50

zija kine“ – 19 val.

30, V. 2, 4 d. – Šokis svajonės ritmu (Ru-

V. 1 d. – Komuna (Danija, Švedija, Nyder-

V. 4 d. – Sužadėtinis Jazminai (ciklas „Ispa-

munija) – 15.40; 30, V. 2, 4 d. – Hardcore

landai) – 21 val.; 4 d. – 21.25

niškai“) – 17.30

Henris (Rusija, JAV) – 20.45

© „7 meno dienos“. Kultūros savaitraštis. Išeina penktadieniais.
Leidžiamas nuo 1992 m. sausio 10 d. Leidėjas VšĮ „7 meno dienos“,
Maironio g. 6, 01124 Vilnius. Tel. 2613039. El. paštas 7md@takas.lt.
ISSN 1392-6462. 3 sp. l. Tiražas 900 egz.
Spausdino UAB „Valdo leidykla“, Gedimino g. 34, Ukmergė
Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Lietuvos kultūros taryba

7 meno dienos | 2016 m. balandžio 29 d. | Nr. 17 (1169)

