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Reikalinga ar
nereikalinga?

„Sugrįžimų“ festivaliui nuaidėjus

„Atviros studijos 2016“ VDA parodų salėse „Titanikas“

Sezono pabaigos premjeros Lietuvos rusų
dramos teatre

6

Vidas Poškus

Kadangi užimamos pareigos lyg ir
neleistų kvestionuoti tam tikrų vidinių institucinių dalykų (dirbu toje
pačioje Vilniaus dailės akademijoje
ir netgi turėjau šiokių tokių sąsajų
su parodos rengimu), teksto pavadinimą turėčiau įvertinti savikritiškai. Tarsi pjautum šaką, ant kurios
pats sėdi. Taigi – lyg ir nekorektiška
klausti, ar meno doktorantų paroda
toje pačioje Akademijoje yra reikalinga. Turbūt dar amoralesnis dalykas būtų suabejoti pačios meno
doktorantūros reikalingumu... Bet
esu tarp tų konservatyvių (o gal
atvirkščiai?) skeptikų, kurie sako,
jog poezijos neįmanoma išmokti
universitete. Taip, galima perprasti
eilėdaros principus, sintaksės ir lingvistikos dėsnius, bet tam tikrų vidinių
eiliavimo dalykų, jeigu jie neduoti
mūzų ar kokio nors Apolono, neįmanoma suvokti. Pamenu, kad
viename pokalbyje tai labai aiškiai
suformulavo Sigitas Geda tardamas,
jog universitetuose poetai imasi žinių kaip žaliavos tolimesnei ar jau
egzistuojančiai savo kūrybai (panašiai vienas ryškiausių XX a. lietuvių
lyrikų – Jonas Kossu-Aleksandra„Ma loute“
vičius – apsigynė disertaciją tema
„Evangelijos tekstų vertimų į senąją
provansalų kalbą lingvistiniai etiu- Žilvino Landzbergo kūrinio fragmentas
dai“ ne tam, kad taptų akademiku,
o kad kurtų poeziją). Taip yra ir meno srityje. Toks asmuo galėtų
su menais. Ypač su šiuolaikiniais. studijuoti bet kurią humanitariAišku, galėčiau ir gal net privalė- nių ar net tiksliųjų mokslų discičiau nesikišti į šį keblų klausimą, pliną (viskas priklauso nuo to, ko
nes nesu pedagogas, tačiau kart- siekiama ir norima), tik ne menus.
kartėmis tokios abejonės iškyla.
Sukonkretinkime remdamiesi daNeabejoju dėl vieno dalyko – bartinių Akademijos doktorantų
menininkui doktorantūros stu- vardais ir jų interesais. Štai kad
dijos reikalingos, tačiau tikrai ne ir Žilvinas Landzbergas parodą

Eglės Velaniškytės paroda Marijos ir Jurgio
Šlapelių name-muziejuje
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Paroda požeminėje vandens saugykloje
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Kanų kino festivalis
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Nauji filmai – „Mariupolis“
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lydinčiuose meno doktorantų skaitymuose pristatė pranešimą pavadinimu „Kūnas“ (iš tiesų kalbėjo apie
asmenines kūrybines patirtis) – pagal savo formuluotę jis galėtų gilinti
medicinos žinias, pagal strategijas –
kad ir mechanikos. Darius Žiūra
N u k e lta į 6 p s l .
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Muzika

Aplodismentai sugrįžtantiems (II)
„Sugrįžimų“ festivaliui nuaidėjus
Aldona Eleonora Radvilaitė

Balandžio 15 d. Taikomosios dailės muziejuje pasirodė penki brandūs dainininkai, docento Deivido
Staponkaus ugdytiniai. Koncertą
šventiškai pradėjo pats dėstytojas,
baritonas Deividas Staponkus, padainavęs Romualdo Apanavičiaus
harmonizuotą Žiūrų kaimo dainą
„Aš kelaliu keliavau“. Dainininkams
talkino patyrusios pianistės – D. Staponkaus koncertų partnerė Aušra
Motuzienė, jo vokalo klasės koncertmeisterė Elina Maslakova ir didžiai
daugumai programos numerių valingai ir artistiškai akompanavusi
Audronė Juozauskaitė. Vakaro
žvaigždė buvo iš Italijos atvykęs baritonas Modestas Sedlevičius. Vilniaus universitete studijuodamas
chemiją, jis nuo 2008-ųjų greta mokėsi ir LMTA parengiamuosiuose
dainavimo kursuose, 2011 m. įstojo
į Manheimo (Vokietija) muzikos
ir scenos menų universitetą, prof.
Rudolfo Piernay klasę. Pernai laimėjo pirmąsias premijas konkursuose „Louis-Spohr-Förderpreis“,
„Deutsche Romantik im Lied“, „Moerser Musik Sommers“, pelnė stipendiją ir buvo priimtas į Milano
teatro „La Scala“ akademiją. Spalio
mėnesį debiutavo šiame teatre pameistrio vaidmeniu Albano Bergo
operoje „Vocekas“, atliko Papageno
partiją Wolfgango Amadeus Mozarto „Užburtojoje fleitoje“, o šiemet
dainavo Tarno partiją Giuseppe’s
Verdi operoje „Du Foskariai“, kurioje pagrindinį Dodžo vaidmenį
sukūrė Placido Domingo. D. Staponkus klausytojų vertinimui pateikė ir šiuo metu jo klasėje ugdomus vokalistus, jie atliko po vieną
ariją, o koncerto pabaigoje smagiai
padainavo Tomo Leiburo dainą iš
filmo „Giminės“. Tai tenoras Kasparas Damulis (gerokai forsavęs
savo aštriai skambantį balsą Alfredo arijoje iš „Traviatos“), Edgaras Davidovičius (patraukliai, profesionaliai traktavęs Verterio ariją iš
Jules’io Massenet „Verterio“), brandinantis savo profesinius įgūdžius
baritonas Donatas Kaikaris (atlikęs
Misterio X ariją iš Imre’s Kálmáno
operetės „Cirko princesė“) ir ypač
žemo, gilaus boso savininkas Kšištofas Bondarenko (padainavęs
Kardinolo Brogni ariją iš Jacqueso
Fromentalio Halévy operos „Žydė“).
E. Davidovičius puikiai pasirodė ir
Nadiro ir Zurgos duete iš Georges’o
Bizet operos „Perlų žvejai“, savo
įtaigia interpretacija nenusileidęs
koncerto svečiui iš Italijos Modestui Sedlevičiui. Pastarasis artistiškai,
su vaidybos elementais, užtikrintai
padainavo šešias skirtingų epochų
operų arijas: Ūdrio dainą iš Vytauto
Klovos „Pilėnų“, arijas iš Mozarto
„Visos jos tokios“ ir „Figaro vedybų“,
Charleso Gounod Valentino ariją iš
2 psl.

Modestas Sedlevičius ir Audronė Juozauskaitė

„Fausto“, Arlekino ariją iš Richardo
Strausso „Ariadnė Nakse“ ir Frico
ariją iš Ericho Wolfgango Korngoldo operos „Miręs miestas“.
Malonią staigmeną klausytojams
pateikė lietuvaitė pianistė Karolina
Pancernaitė, balandžio 26 d. Taikomosios dailės muziejuje pakvietusi
kartu griežti du talentingus jaunuolius iš Liuksemburgo – smuikininką
Constantiną Riccardi ir violončelininkę Norą Braun, studijuojančius
Londone. Karolina Pancernaitė,
baigusi Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnaziją (Rimantės Šerkšnytės ir Birutės Kumpikienės klases), šiuo metu, kaip ir C. Riccardi,
studijuoja Londono Karališkojoje
muzikos akademijoje. N. Braun
yra Londono Guildhallo muzikos
ir dramos mokyklos ugdytinė.
Koncertą soline programa pradėjo ir užbaigė K. Pancernaitė. Atrodė, kad scenoje pianistė jaučiasi
laisvai, pasitiki savo galimybėmis.
Prieš skambindama pakomentavo
Dmitrijaus Šostakovičiaus Preliudo
ir fugos c-moll Nr. 20 ir Georgijaus
Sviridovo Ostinato, Rečitatyvo ir
Triumfo iš Partitos Nr. 1 nuotaikas:
„Tai – dramatiška muzika, o „Triumfas“ veikiausiai yra asmenybės tragedija.“ Savo versiją bandė pagrįsti
tirštu skambesiu, ryžtu, tylius epizodus skambino jausmingai. Įdomu
buvo susipažinti su įspūdinga Sviridovo muzika, kaip ir koncerto pabaigoje, po intymiai ir švelniai paskambinto Balio Dvariono Preliudo
B-dur, išgirsti pas mus galbūt dar
niekad viešai neatliktą Sergejaus
Liapunovo Trancendentinį etiudą
Nr. 10 (Lezginka). Jo virtuozines
kaskadas Karolina ištvermingai
traktavo kokybišku forte, o šviesios muzikos epizodus pateikė lėtai, minkštai.
Programos centre nuskambėję
du ansamblio atliekami kūriniai
nudžiugino gaiviu jaunų, bet jau
pakankamai brandžių stygininkų
griežimu. Girdėjome Lietuvoje gal
dar neskambėjusį Franko Bridge’o
(1879–1941) miniatiūrų ciklą, H. 89,
ir melomanų pamėgtą Šostakovičiaus Fortepijoninį trio Nr. 2, op. 67.
Nuo pat pirmųjų, nuostabiai gražių 1775 m. Carlo Ferdinando Landolfi pagaminto smuiko garsų, besitęsiančių muzikos tėkmės linijų,
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stilingo muzikos traktavimo tapo
aišku, kad Constantinas Riccardi –
talentingas jaunuolis, kurio pavardę
verta įsidėmėti. Smuiku griežti pradėjęs ketverių, būdamas dešimties
jau grojo tarptautiniame Echternacho festivalyje, yra laimėjęs Grand
Prix tarptautiniame Kunigaikščio
Adolpho konkurse. Su jautriai ir
prasmingai violončele griežusia
Nora Braun skambėjęs ansamblis
jaudino kokybišku susiklausymu,
panašiu muzikos suvokimu. Gaila,
kad kulminaciniuose epizoduose
valingai ir garsiai skambindama
fortepijonu su pakeltu dangčiu
Karolina Pancernaitė kartais gožė
įtaigius savo partnerių skambesius.
Įdomu būtų ateityje išgirsti ir kitokios šio trio atliekamos muzikos.
Balandžio 27 d. Stasio Vainiūno
namuose Vilniuje skambėjo kompozitoriaus Kazimiero Viktoro Banaičio dainos, jas atliko Vilniaus
Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojų Laimos
Domikaitės ir Raimondos Tallat
Kelpšaitės bei Vytauto Didžiojo
universiteto Muzikos akademijos
docentės Ritos Novikaitės jaunieji
ugdytiniai: Aušrinė Juodeškaitė, Jekaterina Tretjakova, Jonas Kazimieras Šlepikas, Kamilė Grušnytė, Nora
Kalinauskaitė, Augustė Rutkauskaitė, Amanda Puškytė ir Barbora
Lazauskytė. Jiems talkino pianistai
Joris Sodeika ir Gytis Cinauskas bei
Mariaus Pupkovo vadovaujamas
„Didysis fleitų ansamblis“. Vakarą
parengė ir įdomiai vedė muzikologas Vaclovas Juodpusis, papasakojęs
apie Banaičio gyvenimo peripetijas
(1937–1940 ir 1941–1943 m. Banaitis vadovavo Kauno konservatorijai, 1944 m. išvyko į Vokietiją, 1949 m.
persikėlė į JAV, kur darbavosi kaip
pedagogas, chorų dirigentas) bei
kūrybą. Veikė šio kompozitoriaus
muzikos leidinių, rankraščių, kitų
dokumentų, fotografijų paroda.
Jaukioje Stasio Vainiūno namų
aplinkoje buvo smagu girdėti, kaip
moksleiviai ir VDU pirmo kurso
studentė Barbora Lazauskytė stengiasi perteikti lietuvių liaudies dvasia alsuojančių paprastų, posminių
dainų turinį. Iš dainininkų išsiskyrė
gerokai profesionaliau gražų savo
balso tembrą atskleidusi, tad gebanti įtaigiau dainuoti Raimondos

Tallat Kelpšaitės ugdytinė Augustė
Rutkauskaitė bei vienintelis koncerte pasirodęs vaikinas, mokytojos Laimos Domikaitės ugdytinis
Jonas Kazimieras Šlepikas. Jo sodrus, žemas bosas bei nuoširdžios
pastangos vertė suklusti.
Šventiškai pakiliai skambėjo vargonų muzika gegužės 1 d. Vilniaus
arkikatedroje bazilikoje. Pasaulinių
šedevrų programą atliko Maskvoje
gimusi Mona Roždestvenskytė. Ji
šešerių pradėjo groti fortepijonu
Maskvos M. Balakirevo menų mokykloje, o po poros metų ėmė lankyti ir vargonų klasę. 2012 m. bažnytinę muziką pradėjo studijuoti
Detmoldo (Vokietija) aukštojoje
muzikos mokykloje profesorių
Martino Sandero ir Adamo Nowako klasėse, kitų žymių pedagogų
meistriškumo kursuose, sėkmingai
dalyvavo ir tapo laureate J. Naujalio, J. Žuko bei įvairiuose tarptautiniuose vargonininkų konkursuose.
2015 m. nugalėjo M.K. Čiurlionio
pianistų ir vargonininkų konkurse
Vilniuje. Nuo tų pačių metų ji yra
Vokietijos „Cusanuswerk“ stipendininkė. Tarp vargonininkės labai
profesionaliai ir subtiliai atliekamų
kūrinių du kartus buvo įterptos
klausytojams gerai žinomos gražios
giesmės – Bacho–Gounod „Ave
Maria“, Vidmanto Bartulio „Muzika“ bei Andrew Lloydo Webberio „Pie Jesu“ ir Franzo Schuberto
„Ave Maria“. Tik, deja, pasijautė dar
nestabilus, nekokybiškas jaunos vokalistės Austėjos Lukaitės bandymas jausmingumu patikti publikai.
Dainininkei patikimai vargonais
pritarė patyręs meistras Bernardas
Vasiliauskas. M. Roždestvenskytė
vargonavo subtiliai, spalvingai, įtaigiai, vientisai, neforsuodama garso,
iš ko buvo aišku, jog ji supranta bažnyčios akustikos ypatybes. Atlikėja
puikiai pateikė polifoninius klodus.
Įtikino visų autorių – ir senųjų
(Dietericho Buxtehude’s, Augusto
Gottfriedo Rittero, Čiurlionio), ir
šiuolaikinių (Petro Ebeno, Fausto
Latėno) – skirtingos muzikinės kalbos traktuotės.
Tarptautinis muzikos festivalis
„Sugrįžimai“ baigėsi gegužės 10 d.
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Koncerto globėja ir meno
vadovė Raminta Lampsatis (lietuvių kilmės pianistė, mokslininkė,
pedagogė, gimusi Čikagoje, o dabar dirbanti Berlyne ir Hamburge)
klausytojams pateikė tam tikrą vokalistų ugdymo panoramą – nuo
pradžios iki brandos, taip pat kaip
atrodo jau į aukščiausią karjeros
tarpsnį įkopę dainininkai, ugdantys jaunąją atlikėjų kartą. Koncerto
pirmąją ir antrąją dalis pradėjo jauniausieji. Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos II kl. moksleivė Austėja Katčenkaitė (mokyt.
G. Vosylienės kl., fortepijonu jai
akompanavo Danas Juškevičius)

vos girdimai didelėje salėje padainavo Giedriaus Kuprevičiaus
„Skriski, skriski Lietuvėlėn“ iš miuziklo „Devynbėdžiai“, o Ramintos
Lampsatis giminaitė, klaipėdietė
Ugnė Lamsaitytė jausmingai, artistiškai, gana sklandžiai paskambino Fryderyko Chopino Polonezą gis-moll, op. posth., ir Balio
Dvariono „Pirmąsias snaiges“ iš
siuitos „Žiemos eskizai“. Kitą vokalo pradžiamokslio laiptelį trimis
kūriniais –Leporelo arija „Notte e
giorno faticar“ iš Mozarto operos
„Don Žuanas“, Ernesto arija „Per la
gloria d’adorarvi“ iš Giovanni Bononcini operos „Griselda“ ir Algimanto Raudonikio „Kur balti keliai“
pademonstravo septyniolikmetis
šiaulietis, bosas-baritonas Paulius
Užgalis, nuo šių metų pradėsiantis studijuoti Hamburgo aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje
(profesorių Marko Tuckerio ir R.
Lampsatis kl.). Jam pavyko švariai
intonuoti muzikinį tekstą.
Jau pažengę atrodė du jauni vokalistai, nuo 2015 m. studijuojantys Hamburgo aukštojoje muzikos
ir teatro mokykloje (prof. Carolyn
Grace James kl.) – bosas Joris Rubinovas ir sopranas Gabrielė Jocaitė.
Kaunietis, tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas Joris
gražaus tembro balsu tvarkingai
padainavo Franzo Schuberto dainas „Keliauninkas“ ir „Rylininkas“
iš ciklo „Žiemos kelionė“, stengėsi
dramatiškai traktuoti Fiesko ariją iš
Verdi operos „Simonas Bokanegra“.
Gabrielė dainavimo mokėsi Kauno
J. Gruodžio konservatorijoje, 2015 m.
baigė VDU Muzikos akademiją (Birutės Sodaitytės kl.). Ji per du pasirodymus scenoje saldžiai, švelniai
skambančiu balsu, vis laisviau besijausdama, atliko dvi operečių arijas – Klivijos iš Nico Dostalio operetės „Klivia“ ir Džuditos iš Franzo
Leháro „Džudita“ – bei Balio Dvariono „Žvaigždutę“.
Festivalio viešnia, turkų tautybės
sopranas Burcu Hanci ir dvi pedagogės, daugelio tarptautinių konkursų laureatės – mecosopranas iš
Prancūzijos Florence Katz ir Kaune
gimusi, o nuo 2012 m. Hamburgo
aukštosios muzikos ir teatro akademijos vokalinio ir sceninio skyriaus docentė Vilija Mozūraitytė –
publiką džiugino pasirodydamos
scenoje po du kartus. Vyravo nuoširdaus, atviro jausmų perteikimo
nuotaika, sklindanti ir iš publikos,
džiaugsmingai reaguojančios į jų
dainavimą, deja, ne visada vykusį.
Burcu Hanci gana sklandžiai,
gražiu balsu atliko ariją iš Gaetano Donizetti operos „Liučija di
Lamermur“, visai neblogai padainavo Nakties karalienės ariją iš
Mozarto „Užburtosios fleitos“ bei
N u k e lta į 3 p s l .
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Choras – mylimiausias instrumentas
„Ave vita“ meno vadovą Kastytį Barisą kalbina Vaida Urbietytė-Urmonienė
Kaip išlikti originaliems, nestokoti energijos ir naujų idėjų? Kaip
savo kolektyvą pristatyti visuomenei, kuriai, atrodo, jau visko gana
ir nieko nebesinori? Kiekvienam
kolektyvo vadovui šie klausimai
nelengvi, tačiau ilgametę patirtį
turinčiam Kastyčiui Barisui, vadovaujančiam Lietuvos edukologijos
universiteto mišriam chorui „Ave
vita“, tai pavyksta jau ne vieną dešimtį metų. Pasikalbėti su choro
vadovu susitikome Edukologijos
universitete, natų prikimštame kabinete, kuris yra lyg antrieji jo namai. Trykštanti energija asmenybė
išdavė, kad choras jo gyvenime užima labai svarbią vietą.
Skaičiuojate jau 35-uosius, galima sakyti, jubiliejinius, kūrybinės veiklos metus. O kokia
buvo pradžia? Kaip nusprendėte pasukti muziko keliu?
Tapti muzikantu nusprendžiau
tikrai ne iš karto, kaip ir daugelis
kitų muzikų. Kai baigiau aštuonias klases, nutariau pamėginti
stoti į medicinos mokyklą. Nuėjęs ten su prašymu, sužinojau, kad
šiuo metu priima tik į medicinos
seseles. Tais laikais „medicinos broliukai“ nebuvo madingi. Bet labai
norėjau būti medikas. Jau nuo vaikystės, kai žaisdavome įvairius žaidimus, aš būdavau gydytojas arba
mokytojas. Labai gerai mokiausi,
bet vidurinę mokyklą palikti buvau tvirtai apsisprendęs, tad, atsisakęs medicinos, pagalvojau, kad
stosiu į pradinių klasių ugdymą. Be
to, lankiau Panevėžio Jono Švedo
muzikos mokyklą, kurioje ir įvyko
lūžis. Anksčiau buvau dainavęs
ansambliuose, choruose, privačiai
mokiausi groti akordeonu, tad nuo
At k e lta i š 2 p s l .

apžavėjo klausytojus lietuviškai dainuodama Dalios ariją iš Dvariono
operos „Dalia“. Florence Katz prancūzų kompozitorių Jeano-PauloÉgide’o Martini, Gabrielio Fauré ir
Franciso Poulenco dainas iš pradžių
traktavo tyliai, smulkiai frazuodama, o emociškai įsismarkavusi –
garsiai, šaižiai, su nepavykusiais
melodiniais ir dinaminiais šuoliais.
Kiek kitaip atrodė vėliau žaismingai,
lietuviškai padainuotos dvi Stasio
Šimkaus harmonizuotos liaudies
dainos „Pas močiutę augau“, „Pas
tėvelį“ bei temperamentinga
Georges’o Bizet Segidilija iš operos „Karmen“, nors jos pabaiga taip
pat nesužavėjo. Vilijai Mozūraitytei
nesisekė intonuoti forsuotu garsu
atliekamų Broniaus Budriūno harmonizuotos lietuvių liaudies dainos
„Oi, kas sodai“, Richardo Strausso
dainų „Sapnas temstant“ ir „Vėlinės“ bei Santucos arijos iš Pietro
Mascagni operos „Kaimo garbė“.

muzikos nebuvau toli. Pamačiusi,
kad man neblogai sekasi, mama
pasakė, kad turėčiau stoti į choro
dirigavimą. Nors tuo metu tikrai
negalvojau būti muzikantu, sutikau. Stojamiesiems egzaminams
pasiruošiau savarankiškai, uoliai
mokiausi, studijavau įvairius pradžiamokslius ir įstojau.
Pabaigęs mokslus norėjau būti
muzikos mokytoju, o ne choro dirigentu. Kai mano mokytoja sužinojo,
kad noriu studijuoti Klaipėdoje, pasakė – jokiu būdu, tavo kelias tik
į Vilnių! Sėkmingai išlaikiau stojamuosius egzaminus į Vilniaus
konservatorijos (dabar – Lietuvos
muzikos ir teatro akademija, – red.
past.) choro dirigavimo specialybę.
Man, jaunuoliui iš Panevėžio, reikėjo stipriai temptis, šeštą valandą
ryte jau stovėdavau prie akademijos, nusiteikęs groti. Kuo toliau, tuo
labiau man patiko choro dirigavimas. Jau pirmame kurse mane pakvietė dirbti čia, Edukologijos universitete, šokių ansamblyje „Šviesa“.
Turėjau choro grupę parengti festivaliui „Gaudeamus“. Kai buvau
antrame kurse, iš universiteto atėjo
choro „Ave vita“ vadovė Margarita
Gedvilaitė, ieškojo chormeisterio.
Kuratorius Zigmas Venckus iškart
pasiūlė mane. Jų dėka aš pradėjau
dirbti universitete, o su choru dirbu
nuo antro studijų kurso iki pat dabar, jau 35-erius metus.
Esate ir Edukologijos universiteto, ir Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos docentas. Kokie dabar studentai?
Kokia jų motyvacija? Kokios
perspektyvos?
Matome, kokia yra valstybės kultūros politika. Mokslas mokamas,

muzikantų atlyginimai maži, tad
nėra ko stebėtis, kad norinčių stoti
į muzikines specialybes vis mažėja.
Ne išimtis yra ir choro dirigavimas,
nes jauni žmonės nemato perspektyvos, galimybės iš to pragyventi.
Anais, tarybiniais laikais mokėdavo
palyginti normalius atlyginimus, o ir
chorų, ansamblių buvo daug, įvairių. Ne tik profesionalų, bet ir mėgėjų. Kalbant apie studentų motyvaciją, galiu pasakyti, kad anksčiau
ji buvo didesnė. Aišku, ir tada, ir
dabar visokių buvo, yra ir tikriausiai bus. Dabar ir studijų dalykai
labai apkarpyti, mažai disciplinų,
kurios būtų įdomios, patrauklios.
Šiuo metu akivaizdžiai išsiskiria
„Nepriklausomybės laikų vaikai“,
kurie žino savo teises, bet pareigų
nelabai. Tų tikrųjų savo profesijos
fanatikų yra vienetai. Jaučiamas stiprus sumaterialėjimas.

N u ot r a u ka i š a s m e n i n i o a rc h y vo

opusų. Šiaip mūsų programoje yra
ir turi būti visko: nuo sakralinės iki
pasaulietinės ir populiariosios muzikos, nes niekada negali žinoti, ko
staiga būsime paprašyti ir kur pakviesti dalyvauti. Tenka koncertuoti
ir bažnyčiose, ir Nacionalinėje filharmonijoje, ir televizijoje. DalyVis dėlto jau daug metų sėkminvavome daugelyje TV projektų, tarp
gai dirbate su savo kolektyvu.
kurių „Žvaigždžių duetai“, „LietuKaip Jums pavyksta motyvuoti,
vos daina“, „Lietuvos balsai“, „Chorų
pritraukti choristus? Ar turi
O kokią vietą Jūsų paties gyveeurovizija“, „Auksinis balsas“ ir kt.
reikšmės kolektyvo tradicijos,
nime dabar užima choras?
Visur su malonumu padainuojame.
tęstinumas?
Drąsiai galiu pasakyti, kad pa- Taip tampame žinomi, matomi, o
Edukologijos universitetas, o grindinę. Tai yra mano mylimiau- ir choristams patinka. Taigi, turime
kartu ir choras, praėjusių metų ge- sias instrumentas, be kurio aš nega- tikrai įvairios programos. Nebijome
gužę šventė 80-ties metų jubiliejų. liu įsivaizduoti savo gyvenimo. Juk atlikti ir stambių formų kūrinių, ne
Choro šaknys – Klaipėda. Po kele- visi atlikėjai turi savo instrumentus: tik lietuvių, bet ir kitų kompozitorių.
rių metų choras persikėlė į Pane- pianistas – fortepijoną, smuikininAkivaizdu, kad veiklos tikrai
vėžį ir tik vėliau į Vilnių. Perimti šį kas – smuiką, o aš – chorą.
daug ir įvairios. O kaip pamichorą iš pradžių man buvo šiek tiek
nėsite savo kūrybinės veiklos
sunku, truputį bijojau, nes dažnai Žinau, kad chore dainuoja
35-metį ir artėjančią 55-erių
atsitinka taip, kad jei išeina vado- įvairių specialybių atstovai.
vas, tai su juo – ir didžioji dalis koDidžiausią choristų dalį sudaro metų sukaktį?
lektyvo. Mano perėjimas buvo gana ne muzikantai – lituanistai, fizikai,
Jei atvirai, malonu, jog šį paminėkurioziškas. Per kūrybinę stovyklą matematikai ir kt. Aišku, yra ir mu- jimą labiau inicijavo universitetas,
vadovė susilaužė koją, kelis mėne- zikos specialybės studentų. Beje, o ne aš pats. Kadangi man 55-eri
sius nebuvo darbe ir po to iškart muzikai universitete turi kitus ko- sukaks liepos mėnesį, o tuo metu
atsisakė pareigų. Jau tada laikinai lektyvus. Įvairių specialybių studen- visi atostogauja, buvo nuspręsta apėjau vadovo pareigas, choristai prie tams chore įdomu, mes keliaujame, jungti abi progas gegužės mėnesį.
manęs priprato, tad vadovu tapau koncertuojame, dalyvaujame pro- Tai bus vakaras su muzika, pokalgana natūraliai.
jektuose. Rugsėjo mėnesį važiuo- biais, prisiminimais. Pasikviečiau
Iki tol choras gana mažai keliavo sime į Juodkalniją, vėliau numatyta dainininkę Vaidą Genytę, su kuria dapo užsienį, tad iškart norėjau tai pa- kelionė į Italiją. Pusę metų į priekį lyvavau „Žvaigždžių duetuose“, unikeisti, dažniau išvykti koncertuoti į mes jau žinome savo pagrindinių versiteto styginių ansamblį, su kuriais
Vakarų Europą. Pradėjome važiuoti koncertų grafikus. Kasmet vasa- atliksime porą kūrinių. Viską rengia
į konkursus, dažnai ten laimėdavome ros pabaigoje vykstame į kūrybinę patys studentai, tad tai ir man bus staiir užsidegėme entuziazmu. Aišku, tu- stovyklą Užpalių kaime, Utenos ra- gmena. Šis koncertas – jaukus pasiburėjome ir rėmėjų. Tada nereikėjo per- jone. Ji trunka dešimt dienų. Ka- vimas, į kurį visus labai kviečiame.
nelyg stengtis studentų motyvuoti, dangi didžioji dalis choristų vasarą
sudominti. Bene svarbiausias įvykis, išvyksta, stovykla nėra labai gausi. Daug kalbėjome apie chorą,
kurio negaliu nepaminėti, buvo Va- Dainavimui skiriame penkias va- koncertus, keliones. O kuo užtikane, kai pats popiežius pasikvietė landas per dieną, rengiame naujas siimate laisvalaikiu?

Koncerto pabaigai dainininkė dar
pridėjo temperamentingos aistros
Leonoros arijai iš Donizetti operos
„Favoritė“, tuo sužavėjusi daugumą
pakiliai nusiteikusios publikos. Bisui Florence Katz su Burcu Hanci,
nežymiai pritariant Pauliui Užgaliui
ir Joriui Rubinovui bei visą vakarą
atsargiai, kukliai fortepijonu akompanavusiai Ramintai Lampsatis,
švelniai ir švariai padainavo „Barkarolę“ iš Jacqueso Offenbacho operos „Hofmano pasakos“. Tiesa, kad mus su juo nusifotografuoti. Tai yra
nebūtų per maža geros nuotaikos, pati gražiausia kolektyvo nuotrauka.
koncerto pabaigoje Vitalija Mozū- Dabar studentams kelionės – ne nauraitytė garsiai, žvaliai užplėšė Juozo jiena. Visai neseniai sprendėme, ar
Gruodžio dainą „Alaus, alaus“, pri- gegužės mėnesį važiuoti į Klaipėdą,
vertusi pasijusti tarsi smagioje pro- Stasio Šimkaus chorų konkursą, ar
vincijos šventėje.
keliauti į užsienį. Visi nubalsavo už
Šių metų festivalis „Sugrįži- Klaipėdą...
Motyvuoti studentus sunku, bet
mai“ pateikė daug mielų atradimų
ir džiaugsmo melomanams, iš- aš stengiuosi nebūti paniurėlis:
vykusiųjų giminėms, draugams, nors ir parodau griežtumą, esu ir jų
mokytojams bei patiems ateities draugas, su kiekvienu pasikalbu. Ne
muzikams. Susidomėję lauksime paslaptis, kad pas mus dainuoja ir
festivalio koncertų kitais metais, tie, kurie jau seniai pabaigė studijas.
tikėdamiesi, jog jį finansiškai pa- Vienas yra net nuo 1996-ųjų, puikiai
rems ir daugiau mecenatų.
lanko, koncertuoja. Jis praktiškai
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Kastytis Barisas ir choras „Ave vita“

mano bendraamžis. Yra nuoširdžiai
norinčių dainuoti, koncertuoti, aš
jų tikrai nevaržau. Per metus mes
turime beveik po penkiasdešimt
pasirodymų – tai yra labai daug.
Praėjusiais metais jau sumažinome
iki keturiasdešimties. Šis choras
nėra privalomas, tai tarsi laisvalaikio praleidimas, todėl dainuoja tik
išties norintys ir motyvuoti.

programas. Per dešimt dienų pagiedame dvejose mišiose bažnyčioje,
surengiame koncertą kaimo žmonėms Užpalių kultūros namuose.
Pamenu, pirmųjų stovyklų metu į
koncertus ateidavo vos keli žmonės,
o dabar surenkame pilnutėlę salę.
Kaip parenkate repertuarą?
Kam teikiate prioritetą?

Visuomet sakau, kad daugiausia dėmesio reikia skirti lietuvių
muzikai. Tiesa, mūsų kompozitoriai kuria gana sudėtingą muziką,
ją ne visada galime įveikti. Aišku,
kartais parengiame ir sudėtingų

Pirmiausia paklausčiau savęs, ar
mano gyvenime šiuo metu yra laisvalaikis? Dirbant pedagoginį darbą
visas laisvalaikis atiduodamas programų rengimui, pasiruošimui paskaitoms. Turiu nusipirkęs aštuonias
naujas knygas, kurias labai noriu
perskaityti, bet neturiu tam laiko.
Galbūt net galėčiau pasakyti, kad
mano laisvalaikis ir yra muzika.
Dėkoju už pokalbį, o choro gerbėjus kviečiame gegužės 20 d.
16 val. į Lietuvos edukologijos
universiteto salėje vyksiantį
koncertą.

3 psl.

Teatras

Iš kurio kambario labiau norisi bėgti?
Sezono pabaigos premjeros Lietuvos rusų dramos teatre

Sigita Ivaškaitė

Ainį, vaidinantį Natašą ir kitus personažus. Kitaip to, kas vyko, apibūdinti beveik neįmanoma. A. Storpirščio vaidybos įdirbis, manieros,
balso intonacijos, net veido mimikos, – visa tai staiga atsirado G. Urniežiūtės kūne. Prieš akis prabėga
Ainio kurtas Martynas „Sudie,
idiotuose“, Benas „Išvaryme“ ar
net Pasakotojas „Kovos klube“, rūkantys tarp tokių matytų „kalėjimų“
iš metalinių lovų, spintų, suolų ir
kriauklių.
Ir tai nėra priemonė, forma ar
kokia koncepcija, tai – pedagoginė
klaida. Menininkų studijos, tobulėjimas – sudėtingas procesas. Tą
gerai žino ir Ainis, pats teigęs, kad
paskutiniu metu jam atsibodo kurti
teatrą pagal kitų mintis ir idėjas, o
norėjosi daryti savaip. Ar nebus
atsitikę taip, jog, nespėjęs pasiekti
kūrybinės brandos, jaunas aktorius išėjo lipdyti naujų atlikėjų
„pagal savo atvaizdą“. Neabejoju,
kad pats Ainis priešintųsi tokiai
mokyklai, kuri, užuot ieškojusi
aktoriaus individualybės, asmeninės raiškos diapazono, siūlo imtis jau sukurtos vaidybos manieros. Ir čia kalbu tik apie prieš akis
matytą aktorę, o kur dar LMTA
studijuojantis jaunimas.
Toliau kalbėti apie patį spektaklį –
daugiau nei sunku, o gal net ir beprasmiška. Monospektaklyje svarbiausias asmeninis aktoriaus ir publikos
susidūrimas neįvyksta dėl jau minėto vaidybos principo. Sunku pajusti Gabijos santykį su tema, pjese
ir su pačia Nataša, kuriai šį kartą
taip ir nebuvo lemta gimti. Kad ir
kaip aktorė stengtųsi, ji telieka reprezentuojančiu įrankiu, atkartojančiu kito sukurtus personažus ir
kitos parašytą tekstą.
Nelabai aišku, kur šiame procese
pradingo E. Kižaitė. Galbūt šalia pirmame plane įpratusio būti A. Storpirščio nebeliko vietos? Žmogiškai
suprantama, nors patyrę režisieriai
pasukiotų galvas, sakydami, jog tai –
ne jų profesijos bruožas. O galbūt
ji iš tiesų nematė nieko blogo? Tai
būtų jau visai nauja bėda.

Ne paslaptis, kad nuo tada, kai režisierius Jonas Vaitkus atėjo į Lietuvos rusų dramos teatrą, jis atgijo ir
tapo lankomas ne tik „vietinės“, bet
ir platesnės publikos. Nors pora paskutinių sezonų ir nebebuvo tokie
ryškūs kaip pirmieji, LRDT, palyginti su kitų Baltijos šalių rusų dramos teatrais, sugeba išsilaikyti bendrame kultūros kontekste, būdamas
atviras ne tik rusakalbiam žiūrovui.
Atgijęs LRDT ėmė kviestis ir jaunus režisierius. Vienas ryškiausių,
iki šiol besitęsiančių bendradarbiavimų, – šiame teatre kuriami Olgos
Lapinos spektakliai. Kurį laiką savo
kūrybą sutelkusi į teatrą vaikams,
praėjusiais metais pristačiusi kūrinį
suaugusiems – „Rusiškas sąsiuvinis“, šio sezono pabaigoje O. Lapina
nusprendė vėl kviesti vyresnius žiūrovus. Teatriniame žaidime „Kodas:
Hamlet“ rasime viską, kas, bent
mano nuomone, atspindi pačios režisierės požiūrį į teatrą kaip erdvę, kurioje svarbus ne tik intelektas, profesionalumas, rimtis, bet ir lengvumas
bei žaismė, leidžiantys juoktis, žavėtis ir išlaikyti sąmoningą, o kartais
ir vaikišką žvilgsnį.
Kone tuo pačiu metu šiame teatre
vyko ir kita jaunų teatro kūrėjų
premjera pagal Jaroslavos Pulinovič pjesę „Natašos svajonė“. Šiam
projektui susibūrė iki šiol dar nematyta grupė kūrėjų: režisierė Eglė
Kižaitė, aktorius ir (šiuo atveju) režisierius Ainis Storpirštis bei aktorė
Gabija Urniežiūtė. Jaunos dramaturgės pjesė pasakoja apie vaikų namuose augančios paauglės susidūrimą su pirmąja meile, pažadinantį
joje ne tik visus jau išgyventus, bet
ir dar nepatirtus jausmus, o įrankių, kurie padėtų jai su tuo tvarkytis, – negausu.
Sunku nuspręsti, apie kurią iš
premjerų kalbėti pirmiau. Tai –
savo prigimtimi absoliučiai skirtingi teatro kūriniai, nors abiejų
tikslas – bendrauti su žiūrovu. Tik
vienu atveju bendravimas tampa
daugiau negu tiesioginis, siūlant „Natašos svajonė“
publikai tapti tikrais dalyviais, o
kitu – kalbamasi labai asmeniškai,
ar bent jau tokia turėtų būti monospektaklio, kurio ėmėsi „Natašos
svajonės“ kūrėjai, patirtis.
G. Urniežiūtę, nors ji ir labai
jauna aktorė, scenoje jau teko matyti ir anksčiau. Ji išsiskyrė savo
plastika bei didžiule energija, noru
ne tik įtikinti žiūrovą, bet ir apskritai būti teatro erdvėje. Ir tai nėra
vien troškimas būti scenoje. Būtent dėl to tai, kas atsitinka šiame
spektaklyje, nedžiugina. Save „vaidybos treneriu“ praminęs A. Storpirštis greičiau jau tapo „vaidybos
rodytoju“.
Beveik visą spektaklio laiką scenoje matome Gabiją, vaidinančią
4 psl.

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

„Kodas: Hamlet“

Nežinau, ar beverta klausti, kam
į galvą šovė naudoti Zemfiros dainas, kurios iš esmės ne tik nepapildė
spektaklio, bet dažnai net priešinosi
pjesės tekstui ir nuotaikai, o iš sukurto kontrasto neatsirasdavo nauji
planai... Nors dar daug klausimų ir
pastabų būtų galima iškelti, turbūt
kol kas svarbiausia trijulei išsiaiškinti, ar tai, ką jie sukūrė, iš tiesų
atspindi jų visų norus ir mąstymą.
Galbūt ir gerai, kad „Kodas:
Hamlet“ atsidūrė antroje šio
teksto dalyje. Galima šiek tiek atsikvėpti, be to, negaliu ir per daug
išduoti, – tai būtų tas pats, kaip detektyvo pradžioje pasakyti, kas įvykdė
žmogžudystę. Šis teatrinis žaidimas –
bandymas jungti teatrą ir neseniai
Lietuvoje išpopuliarėjusį laisvalaikio praleidimo būdą. Jo veikimo
principas iš esmės paprastas: grupė
žmonių uždaromi kambaryje, iš kurio (ar kurių), ieškodami užuominų
ir jas spręsdami, turi išsilaisvinti.
Escape room žaidimai, šiemet
skaičiuojantys dešimtus savo egzistavimo metus, greitai surado
gerbėjų. Gimę iš kompiuterinių,
simuliuotos realybės žaidimų, jie

ėmė tenkinti norus tų, kurie visą gyvenimą norėjo pabūti realiais herojais. Akivaizdu, jog tai nedaug kuo
skiriasi nuo šiandieninio įtraukiančio (immersive) teatro, kuriame ilgai stebėtoju buvęs žiūrovas gali
tapti ne tik veikėju, bet (jei jam suteikiama galimybė) ir kūrėju.
Ne veltui O. Lapinos eksperimentui buvo pasirinktas Shakespeare’as,
kurio citatos apie realybės ir teatro
santykį skamba iki šiol. Žinoma,
ne veltui tokį kelią pasirinko būtent ši režisierė – anksčiau ji yra
išnaudojusi Rusų dramos teatro
užkulisius vaikiškam spektakliui.
Taigi, dar kartą: „Visas pasaulis yra
scena, o visi vyrai ir moterys – tik
aktoriai“ bei „Vaidinimas – geriausi
spąstai bus, kur jūsų sąžinė įklius!“.
Nors žodis „sąžinė“ antrojoje, būtent „Hamleto“, citatoje šiame kontekste skamba kiek per griežtai, negalima atsispirti pagundai dar kartą
ja pasinaudoti.
Šis žaidimas gražus tuo, kad iki
kaulų smegenų pažįstama istorija iš
esmės įvyksta ne su ar tarp dalyvaujančiųjų, bet šalia jų, kuriančių savo
pasakojimą paraleliniame Elsinore.
L . U r b o n av i č i ū t ė s n u ot r .

Jie čia yra svečiai, sekantys ženklus,
pažįstantys kitus veikėjus, tačiau jų
tikslas nėra įsibrauti ir pakeisti istorijos tėkmę, o greičiau keliauti per
ją, siekiant išgyventi. Tai tikriausiai
būtų kur kas sudėtingiau bandant
tokiam žaidimui pritaikyti „Makbetą“ ar „Titą Androniką“... Be to,
kartkartėmis tai smagiai primena
Tomo Stoppardo pjesę „Rozenkrancas ir Gildensternas mirę“, kuriame
antraeiliai ir pirmaeiliai personažai
savotiškai apsikeičia vietomis, bet
ne vaidmenimis.
Teatras „Kode: Hamlet“ tampa
ne vieta, o aplinka naujam vyksmui.
Atskiruose kambariuose ir koridoriuose dažnai net pamiršti, kur iš
tiesų esi, ir vėl iš naujo nustembi
patekęs į gerai pažįstamas teatro
vietas. Neįtikėtinai apleistos Rusų
dramos teatro patalpos, pirmą kartą
matomos iš taip arti, taip pat priverčia pagalvoti, o kartais net, užuodus
pelėsį, pratarti, kad kažkas danų karalystėje tikrai supuvę. Belieka tikėtis, jog užsukti į šį žaidimą susivilios
ir netolimos Basanavičiaus Penktosios karalystės kaimynai.
Šiandien dažnai girdi, kaip jauni
kūrėjai kalba apie nusivylimą
esamu teatru, sakosi nerandantys
motyvacijos kūrybai jame arba tiesiog yra nepatenkinti nagrinėjamomis temomis. Deja, dažnai jų pačių
kūrybinės iniciatyvos grąžina mus
bent dvidešimtmečiu atgal, į morališkai ir visaip kaip nusidėvėjusį,
lygiai taip pat išsikvėpusį teatrą. Paradoksalu? Gal ir ne. Galbūt tokie
maištai tiesiog atskleidžia tikrąją
pusiausvyrą tarp jaunystės polėkio ir žinių bagažo. Būtent dėl to
„Kodo: Hamlet“ kūrybinės grupės darbą norisi tik sveikinti, radus
kitokią ir savitą išeitį pažaisti teatre
lyg vaikystėje pasistačius pilį iš stalo,
kėdžių ir paklodžių, – kiek naiviai,
žaviai ir įtaigiai.
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In memoriam

Sugrįžimas namo

Juozapas Miliūnas (1933–2016)
Gegužės 9-ąją pasklido liūdna žinia – mirė dailininkas, ilgametis
Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos vadovas, mokytojas
Juozapas Miliūnas. Visi, artimiau
pažinoję dailininką, o ypač – šios
mokyklos darbuotojai, nusiminėme ir sutrikome – nejau apie šį
gerbiamą, taurų ir šiltą žmogų nuo
šiol turėsime kalbėti būtuoju laiku?
Juk ką tik, dar prieš keletą mėnesių,
mokykloje su juo kone kasdien labindavomės, šnekučiavomės. Buvo
taip įprasta matyti Juozapą, besiruošiantį eilinei tapybos ar kompozicijos pamokai, dėliojantį molbertus, kėdes, ruošiantį natiurmortą...
Nors ir sulaukęs garbaus amžiaus,
dailininkas išliko visai toks pat, kaip
ir anais laikais, kai vadovavo mokyklai – didelis, galingo stoto vyras,
įtaigaus balso, nepamirštamos, jaukios kalbėjimo manieros, išlaikęs
šviesią galvą, puikų humoro jausmą,
atviras, atidus, rūpestingas ir geras.
Banali, tačiau skaudi tiesa, su kuria susiduriame netekę kažko brangaus – mūsų kasdienybė, įprasti ritualai, kurie, rodos, tęsis amžinai, iš
tiesų tėra trumpa ir neįkainojama
laiko atkarpa. Visa neišvengiamai
baigiasi. Suėmė apmaudas, kad savo
pirmojo tapybos ir kompozicijos
mokytojo, kurio globėjišką ranką,
palaikymą jutau ne tik besimokydama šioje mokykloje, bet ir gerokai
vėliau, studijų Vilniaus dailės akademijoje metais, taip pat – pradėjusi dirbti mokykloje, taip niekada
giliau ir nepakalbinau. Tiesa, kalbėdavomės dažnai ir daug: ir apie
mokyklą, ir apie mokinius, kartais –
tiesiog apie šį bei tą. Ne sykį esu mačiusi dešimtis dailininko paveikslų,
teko rašyti apie jo kūrybos parodas.
J. Miliūnas yra nemažai papasakojęs
apie savo kolegas, kurių taip pat jau
nebėra – apie Vytautą Šerį, Mariją
Teresę Rožanskaitę, Igorį Piekurą,
Vincą Kisarauską ir kitus. Tačiau juk
besistengdama surankioti ano laiko

nuotrupas galėjau kur kas daugiau
pakamantinėti apie ilgą ir turtingą
paties dailininko gyvenimą...
J. Miliūnas gimė 1933 m. rugpjūčio 11 d. Utenos apskrities Leliūnų
valsč., Vereikių kaime. Šeimoje
augo šeši vaikai. Mokėsi Leliūnų
septynmetėje, vėliau Utenos vidurinėje mokykloje. Nuo 1957 m.
studijavo Vilniaus valstybiniame
dailės institute (dabar – Vilniaus
dailės akademija), Tapybos fakultete. Jį baigė 1963 metais. Iš pradžių ketverius metus dirbo Vilniaus
kuro aparatūros gamykloje dailininku. Nuo 1968 m. perėjo dirbti
į Vilniaus keturmetę vaikų dailės
mokyklą (dabar – J. Vienožinskio
dailės mokykla). Čia ir dirbo visą
gyvenimą: mokytojavo, ilgus metus
buvo šios mokyklos direktorius, o
išėjęs į pensiją mokė dailės privačiai. Su žmona Kristina užaugino
du vaikus – Ritą ir Kristijoną. Rita
Miliūnaitė – kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė. Kristijonas
Miliūnas – tapytojas, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos
mokytojas, ne vienus metus dirbęs
šioje mokykloje greta tėvo, neabejotinai paveldėjęs iš jo įžvalgaus, supratingo pedagogo talentą.
Šie faktai – tik atskiros dailininko
ir mokytojo gyvenimo stotelės, svarbesnės atkarpos. Tarp jų – daugybė
neaprašytų, „neįformintų“ įvykių,
nuotaikų, dvasinių saitų. Neverta
nė kartoti, kad J. Miliūnas – tikras J.
Vienožinskio dailės mokyklos patriarchas, sovietmečiu mokykloje sukūręs savotišką pogrindinę meninę
terpę. Ir šiandien, kai kalbame apie
neoficialų ar pusiau oficialų to meto
dailininkų gyvenimą, ši mokykla ir
jos istorija tebelieka it neištyrinėtas
laukas, kuris, ko gero, buvo ne ką
mažiau reikšmingas nei įvykiai privačiuose namuose, dirbtuvėse. Mokykloje seniai žinomas faktas, kad
čia nebuvo nė vieno komunistų partijos nario. Pasak paties J. Miliūno,

Anonsai

„Adriana Lekuvrer“, Georges’o Bizet „Karmen“, Arrigo Boito „Mefistofelis“, Franzo Leháro operetė
„Linksmoji našlė“, taip pat Gaetano
Donizetti, Piotro Čaikovskio, Alfredo Catalani kūriniai. Koncerte
taip pat pasirodys rumunų tenoras
Marius Brenciu, LNOBT simfoniniam orkestrui diriguos Ciprianas
Teodoraşcu (Rumunija).
Garsioji solistė gimė nedideliame
Rumunijos mieste Adjude. Bukarešte baigė Nacionalinį muzikos
universitetą (Mios Barbu klasėje). tiesiogiai transliuoti spektaklį. Apie
Tarptautinė A. Gheorghiu karjera „Traviatos“ repeticiją Vienoje garprasidėjo 1992 m., kai Londono ka- sus dirigentas Georgas Soltis išsirališkajame „Covent Garden“ ope- tarė: „Ši mergina nuostabi. Ji gali
ros teatre sudainavo operoje „Bo- absoliučiai viską.“
hema“. Tais pat metais įvyko jos
2000 m. A. Gheorghiu atliko padebiutai Niujorko „Metropolitan grindinį vaidmenį Benoit Jacquot
Opera“ ir Vienos valstybinėje operoje. režisuotame muzikiniame filme
Kai 1994 m. Londone ji pirmą kartą „Toska“, kurio premjera įvyko Venedainavo Violetą „Traviatoje“, BBC cijos kino festivalyje. Kritikai rašė:
nutraukė programą, kad galėtų „Tai viena jausmingiausių Toskų,

Angela Gheorghiu –
Vilniaus festivalyje
Lietuvos nacionaliniame operos ir
baleto teatre vyksta garsių orkestrų ir solistų koncertai. Vis dėlto didžiųjų operos žvaigždžių rečitaliai – kol
kas retenybė. Daugelis iš įrašų ar per
radiją besižavintys bene garsiausios rumunų kilmės operos dainininkės Angelos Gheorghiu dainavimu turbūt nė nesapnavo, kad ši
kerinti operos olimpo deivė kada
nors koncertuos Lietuvoje. Vilniaus
festivalis jau pažadėjo išpildyti šią
melomanų svajonę – birželio 3 d.
Angela Gheorghiu dainuos festivalio atidarymo koncerte LNOBT.
Vakaro programoje – arijos ir
duetai iš operų, kuriose ypač ryškiai
spindi Angelos Gheorghiu talentas. Tai
Giuseppe’s Verdi „Traviata“, Giacomo
Puccini „Bohema“, Francesco Cilea’os
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ne kartą valdžios primygtinai spiriamas tapti „partiniu“, t.y. „normaliu“ direktoriumi, vis sugebėdavęs
atsižegnoti, išsisukti... Galiu paliudyti – tarp mokyklos fonduose išlikusių mokinių darbų beveik neatrastume ideologiškai angažuotų
darbų, na, gal vieną kitą gegužės
9-osios parado vaizdą ar natiurmortą su kareivišku šalmu ir raudona žvaigžde ant kaktos. Užtat likę
pluoštai tapybos su tradiciniu jos
modelių arsenalu – iškamšomis,
indais, lietuvių liaudies buities rakandais, verbomis, draperijomis...
Taip pat – piešimo, grafikos, vasaros
praktikos darbai, kurių metu keliauta
po Lietuvos provinciją – Kuktiškės, Leliūnai, Antalieptė, Užpaliai... Rodos,
sovietinė fantasmagorija su visomis
jos nesąmonėmis vyko kažkur šalia,
gamta, nutvieksta mėnesienos, neogotikinės Leliūnų Šv. Juozapo
bet ne čia.
Kūrybinis šio įdomaus žmogaus kur ne kur naktį šviečiantys vie- bažnyčios, čia ilsisi ir daugiau jo
gyvenimas taip pat buvo nuošir- nišos trobos langai... Apibendri- artimųjų. Dailininko sugrįžimas
dus, autentiškas ir intensyvus. Tai nant – tai peizažas, išreiškiantis sa- namo nebuvo liūdnas. Greičiau –
nė kiek nesumeluota ir nesuvai- kralų, kone panteistinį prisirišimą gražus ir iškilmingas. Šiltą pavadinta jo asmenybės, pasaulėžiūros prie gimtųjų vietų, taigi ir patriotinę sario popietę aplink, rodos, visa
išraiška. Nors J. Miliūnas dirbo ir menininko poziciją. Kuklutis, pil- pleveno, skraidė, skleidėsi, čireno,
bičiuliavosi su sovietmečio moder- kokas, iš pirmo žvilgsnio gana mo- dūzgė. Šalia vieškelio tarp bažnynistais, neklusniaisiais Arvydu Šal- notoniškas kraštovaizdis J. Miliū- čios ir kapinių prie būdos brazdėjo
teniu, Povilu Ričardu Vaitiekūnu ir nui tapo puikia medžiaga turtingai šuniukas, į laidotuvių procesiją
kitais, pats kryptingai išlaikė kon- emocijų, nuotaikų skalei išreikšti. smalsiai žvelgė čia pat besigananservatyvų realistinį – romantinį- Kartu jis įgyja ir platesnių sociali- čios karvės... Leliūnuose buvau
simbolistinį, impresionistinį – ta- nių reikšmių. Šiuose paveiksluose pirmą kartą – bent akies krašteliu
pybos pobūdį ir labiausiai mėgo, dažnai neapleidžia minorinė vie- pamačiau miestelio apylinkes, gamrodos, tokį šiais laikais nepopuliarų natvės, rezignacijos nuotaika. Čia tovaizdžius, apie kuriuos tiek yra
„grynojo“ peizažo žanrą. Nors ne- nesutinkame žmonių, tai gamta, kai pasakojęs mano mokytojas. Iš tiesų,
mažai tapė aliejumi, ilgainiui ėmėsi kur jau, matyt, „suvirškinusi“, pa- čia tiesiog akyse vėrėsi jo pastelių
pastelės – galbūt ne tik iš smalsumo, slėpusi buvusius jų gyvenimo pėd- motyvai: mėlyno dangaus properbet ir iš praktinių paskatų. Pastelė – sakus. Taigi, tai kartu ir pasakojimai šos tarp gaivios pavasariškos labekvapė, „mobili“ – kur nors ke- apie kaimą, archajišką lietuviškos pijos už bažnyčios langų, nedideliaujant nesunku įsimesti dėželę civilizacijos klodą, kuris jau baigia lių kalvelių išvagotas reljefas nuo
šių dažų...
savo gyvenimo ciklą arba gyvuoja kapinių šlaito, kuriame mirgėjo
Taip gimė ištisos pastelinių pei- paskutines dienas.
smulkučiai vertikalūs šakų guotai.
zažų serijos. Svarbiausias jų moNe viename paveiksle J. Miliūnas Kartu su kolegėmis iš J. Vienožinstyvas – Aukštaitijos gamtovaiz- vaizduoja Leliūnų apylinkes – savo kio dailės mokyklos nutarėme, kad
dis: kalvelės, apaugusios medžiais gimtąsias vietas, dailininką myli ir atvažiavome čia nebyliu Juozapo
vakarėjant, apgaubtos rūko, prie- gerbia vietos žmonės. Todėl gražu kvietimu...
blandos, rudeniškai tušti ir liūdni ir simboliška, kad amžino poilsio
laukai ir miškeliai, švelni žaluma jis atgulė miestelio kapinėse, priglu- Kristina Stančienė
vasaros vidurdienį, nuščiuvusi dusiose prie didžiulės dvibokštės
kokią tik galima įsivaizduoti.“ 2010 solistės įrašų – Pietro Mascagni
m. Londone didelės sėkmės sulaukė opera „Draugužis Fricas“ ir UmA. Gheorghiu debiutas operoje berto Giordano „Fedora“ („Deuts„Adriana Lekuvrer“. „The Obser- che Grammophon“), F. Cilea’os
ver“ rašė: „Jos plunksnos lengvumo „Adriana Lekuvrer“, albumas „Mabalsas nepaprastai minkštas, bet jo rios Callas atminimui“.
centre – pats tikriausias plienas; visa
Tarp ryškiausių pastarojo dešimtai puikiai dera su nepaprastai lanks- tmečio A. Gheorghiu darbų – spektačiais sceniniais judesiais.“
kliai Londone, Zalcburgo festivalyje,
Prie tarptautinės solistės šlovės Niujorke ir Monte Karle, rečitaliai
prisidėjo įrašai, pelnę daugybę ap- Zalcburge ir Vienos „Musikverein“
dovanojimų. Pirmąją sutartį 1995 salėje, koncertai Amsterdame (Karam. pasiūlė „Decca“ ir išleido spek- lienės Beatričės jubiliejui skirtas gala
taklių „Traviata“, „Meilės eliksyras“, koncertas), Niujorke (Naujųjų metų
„Bohema“ DVD įrašus, daugelį koncertas su Niujorko filharmonijos
CD. 1998 m. A. Gheorghiu pasi- orkestru), Dohoje (Kataro amfiteatro
rašė sutartį su „EMI Classics“: iš- atidarymo koncertas) ir kt.
leista albumų su Robertu Alagna,
Tarp artimiausių A. Gheorghiu
retai įrašinėjama G. Puccini opera planų – spektakliai Vienoje („Toska“),
„Kregždutė“, Charles’io Gounod Buenos Airėse ir Palerme, koncertai
„Romeo ir Džuljeta“, Jules’io Mas- Europoje ir JAV, tarp jų – ir pasirosenet „Manon“, G. Verdi „Trubadū- dymas Vilniuje.
ras“ ir kiti albumai su garsiausiais
pasaulio orkestrais. Tarp naujausių LNOBT inf.
5 psl.

Dailė

Reikalinga ar nereikalinga?
At k e lta i š 1 p s l .

(„Monumentas utopijai“) būtų puikus politologijos mokslų doktorantas. Ir panašiai. Tai – tik provokacija. Nei taip buvo, nei taip bus
(nebent pavieniais atvejais).
Iš tiesų į meno doktorantūrą žvelgiu kaip į prizą, grantą, apdovanojimą, savotišką stipendiją su tam tikrais
represiniais elementais (reikia laiku
atsiskaityti, klausyti paskaitų, parašyti ir panašiai), suteikiantį jos pelnytojui savotišką socialinį stogelį.
Bet paskui, apsigynus baigiamąjį
darbą (vis dėlto ne disertaciją), vadintis „meno daktaru“ yra kažkaip
įtartina. Būtent tokius apmąstymus
sukėlė meno doktorantų paroda...
Tad vien dėl to ją vertėjo rengti!
Žvelgiant akademiškai ir be jokių
abejonių, paroda „Atviros studijos“
yra netgi būtina tam, kad atskleistų
elementarų trečiosios pakopos studijų procesą. Tai yra savotiška peržiūra, tik įvilkta į parodinį rūbą –
ir tai labai normalu, nes, žvelgiant
formaliai, meno doktorantai yra
patys patys geriausi menininkai iš
visų studijuojančiųjų. Tad ir pamaloninti juos paroda, o ne kasdiene
peržiūra būtina. Gaila, kad patys
doktorantai to nesuvokia ar netgi
nevertina, nes imantis analizuoti
parodos kokybę tampa akivaizdu,
kad jos silpnybes lėmė keli dalykai.
Praktiškai a priori. Pirma, kai kurie
doktorantai jaučiasi išprievartauti.
Dalis jų iš tiesų realizuoja projektus
kitur ir kitu metu, todėl jiems mažai rūpi, kad reikia dalyvauti dar ir
čia. Ir beveik privalomai. Tad vieni
dalyviai labai rimtai pažvelgė į tai,
ką rodys ir kaip rodys, o kitiems –
„da lampe“. Simptomatiškiausias yra
Akvilės Anglickaitės atvejis, kuri

šios parodos vyksmo metu atidarė
savo solo ekspoziciją „Hyphen“ ne
taip ir nutolusioje projektų erdvėje
„Editorial“. Iš tiesų tai be galo natūralu, nes beveik kiekvienas menininkas puikiausiai jaučiasi savo
personalinėje erdvėje arba bent
jau tarp bendraminčių. Tad antras
gal ne silpnumą, o komplikuotumą sąlygojęs dalykas yra tas, jog
meno doktorantai yra be galo marga
publika. Ne tik dėl to, jog į vieną
erdvę buvo suginti ir „tradicionalistai“, ir „konceptualistai“. Toks
skaidymas yra sąlyginis ir nelabai
akademiškas, tačiau tiesos jame
yra. Užtenka pažvelgti vien į tapytojų doktorantų (vis dėlto kai kurie
iš jų pasirinko ne meno, o dizaino
kryptį) kūrinius, kad tas dualizmas
matytųsi labai aiškiai. Antai, Deima
Katinaitė, remdamasi Bauhauzu, tyrinėja spalvos fenomeną, o Eglė Ulčickaitė kalba apie „Chrono-grafiją“.
Skirtingi tikslai, idealai, vertybės.
Dirbant pačiame „Titanike“ teko
išgirsti įvairių ir labai skirtingų
nuomonių apie parodą. Nuo „labai blogai“ iki „puikiai“. Iš tiesų –
kaip visada, ypač grupinių ir dar
institucinių parodų atvejais. Galima nusileisti į apkalbų liūną ir
nusistebėti, jog neigiamų reakcijų
teko išgirsti iš pačių doktorantų.
Viena esminių kritikos (o gal savikritikos) strėlių buvo paleista
dėl to, jog paroda neturėjo kuratoriaus. Šiokią tokią koordinatoriaus
(iš tiesų – ekspozicinio architekto)
funkciją atliko šių eilučių autorius, tačiau tikrai nesinorėjo imtis
dviprasmio Cerberio, atsiprašau –
kuratoriaus – vaidmens žinant, jog
suvaldyti ambicinguosius meno

doktorantus (ir dar privalomojo atsiskaitymo atveju) yra beveik neįmanoma misija. Juolab kad nesu nei
Doktorantūros skyriaus administracinis darbuotojas, nei doktorantas, nei dėstytojas. Kalbant atvirai,
parodą turėjo kuruoti patys meno
doktorantai. Ir manau, kad ją sukuravęs teisingai, gerai (mažų mažiausiai – patraukliai visiems) būtų
vertas jeigu ne meno, tai meno vadybos daktaro vardo... Kita vertus,
esama aspektų, kuriais galima suvaldyti visą tą doktorantų orkestro
kakofoniją. Bet tokiu atveju reikėtų
imtis selekcijos ir represijų (atmetant kai kuriuos autorius, aktyviai ir
bent jau visus akademinius metus
kišantis į studijų procesą ir paskui
iš to darant kokius nors taktinius
žingsnius). Taip pat manyčiau, kad Laisvydės Šalčiūtės meno projekto „(Melo)dramos“ fragmentas
A . N a r u š y t ė s n u ot r .
parodą įdomiai galėtų sukuruoti koks
nors žmogus ne visai iš šalies – kad menininkų. Žvelgiant formaliai į terminus, bet jie man labiau tinka
ir menamas trečio ar ketvirto kurso ekspoziciją – visiška eklektika ir ne- ir patinka nei pretenzinga meninio
dailėtyros (kultūros vadybos stu- tolygumai. Kūriniai (nuo visiškos tyrimo sąvoka). Kai kurie iš menidentų atveju viltys seniai prarastos) tradicijos vergų iki progresyvumo ninkų galbūt net prakaitavo versstudentas. Bet bijau, jog tai – tik flagmanų) – skirtingi ir netolygūs dami įsitempti ir auditorijos narius
viso labo utopija, kuriai niekuomet savo kokybe, reiškiamomis idėjo- (bandant konceptualizuoti, analinebus vilčių realizuotis.
mis. Bet, pažiūrėjus autonomiškai, zuoti savo kūrybą, kyla psichologiRegis, iš meno doktorantų par- visa tai yra tiesiog įdomu ir intri- nės įtampos...). Ir visa tai be didesodos tikimės to paties, kaip iš mū- guoja. Manau, kad meno doktorantų nių komentarų ir abejonių vis dėlto
siškių „Eurovizijos“ ar Europos paroda Vilniaus dailės akademijoje teigte teigė, jog meno doktorantūkrepšinio čempionato protago- turi tokios potencijos. Šį tikėjimą ros studijos Vilniaus dailės akadenistų. Iš to ir kyla visi kompleksai dar labiau sustiprino pati įdomiau- mijoje yra teisingos ir reikalingos,
bei nepasitenkinimas. Gal tiesiog sia, labiausiai smalsumą žadinusi būtinos ir labai vertingos. Nes tai iš
reikia atsipalaiduoti? Ir neimti renginio dalis – minėtieji meno tiesų yra brandi, analitinė ir diskutaip stipriai visko į plaučius. Čia doktorantų skaitymai, kurių metu tuoti verčianti meno (gal net daupavyzdžiu galėtų būti jau šim- šiaip jau patyrę ir brandūs meni- giau – mūsų kultūros) dalis. Taigi,
tmečius skaičiuojančios Londono ninkai (Agnės Kuzmickaitės, Lais- tai savaime yra ir gẽra, ir reikalinga.
karališkosios dailės akademijos vydės Šalčiūtės, Dariaus Žiūros
parodos (netrukus Jungtinės Ka- vardai kalba patys už save) aiškino, Paroda veikia iki gegužės 21 d.
ralystės sostinėje tokia ir atsida- analizavo, komentavo savo kūrybi- VDA parodų salės „Titanikas“
rys). Jose dalyvauja ne keliolika ir nes strategijas ir taktikas (pavarto- (Maironio g. 3, Vilnius)
ne keliasdešimt, o kur kas daugiau siu šiuos lyg banaliai skambančius Dirba antradieniais–šeštadieniais 12–18 val.

Kontakto ilgesys

Mažasis esė pasibaigusiai Eglės Velaniškytės parodai

Jūratė Stauskaitė

Jau ne kartą įsitikinau, kad parodų
erdvės pačios atranda savo autorius.
Jų tiek daug (autorių), o erdvių tiek
mažai, kad galimybė susitapatinti
išsiskleidžia tik įsikišus Dievo pirštui. O nenumatytos aplinkybės (tarkim, tą dieną ties durimis nukritęs gabalas pastogės tinko ar staiga
dingusi elektra rūsyje) tik dar labiau sustiprina mistinę sutapimų
įtaigą ir pirštu (tiesiogine prasme)
nurodo kryptį, kuria reikėtų judėti
paveikslų sekos trajektorija. Juolab –
sekos čia veik nėra. Veidai, netikėtai „užpuolantys“ menką Marijos
ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus kvadratūrą, įbeda savo reginčias nereginčias akiduobes į Tavo
kiek sutrikusio žvilgsnio rainelę,
staiga išsiplėtusią ne nuo šviesos,
bet nuo oro stygiaus. Esi pagautas
6 psl.

veidų minios, apsuptas iš visų patalpos kerčių savo tiesmukišku,
neginčijamu teisumu. Nors veidai
beveik neegzistuojantys – jų akys
(ar Kristaus, ar žmogaus) nematomos, kartais užmerktos, netgi paslėptos kaukėse arba išskaptuotos
medyje. Tos, kurios vaizduoja praregėjimą (arba siaubingą tiesą), „išlenda“ drobėse kaip lemputės (ne
kaip žvaigždės danguje), nes joms,
toms žiebiančioms akims, priklauso
surikti. (Burnos čia beveik nedalyvauja.) Grasiausios ir garsiausios
tos, kurių nesimato, kurias jauti ta
klasikine „žvilgsnio į nugarą“ energija, būdinga Eglės „aukso fondo“
energetikai, kartkartėmis iškišančiai savo geluonį, nesvarbu, kuriuo
periodu atsirado pasaulyje – ar „koją
susilaužius“, ar „sveikai sielai“ laikinai apleidus kūną... Todėl gaivalinga Eglės dvasia, vos atgavusi jėgas, išmeta savo ugnikalnio liepsnas

tiesiog ten, kur nukris. Jos pataiko
nukristi – nes nėra tos vietos, kur
lavos išsiveržimo pėdsakai liktų
nepastebėti. Kaunas ne per toli
skeveldroms nubirti, ir tas tikrasis,
nupaišytas drobėje šv. Jono pirštas
vertikalia antena praduria slogias
akmenines lubas, nuo kurių (kaip
Eglė Velaniškytė, „Žmogus su kauke“. 2016 m.
sakiau) antrą po atidarymo dieną
nukrinta stogo karnizas, pirma- ar vienos kitos moteriškės, pasišo- atsispaudusios drobėje 1987 m. Sajam pavasario perkūnui galingai vusių pasivadinti Magdalenomis ar lako maldų ir ilgesių buveinėse. „Mysugriaudėjus… Beje, tiesiog tobu- mergaitėmis su lelijomis, – bluki lėk savo artimą kaip pats save…“ – šią
lai iliustruodamas parodos pavadi- rūsio (ne)šviesa sujungia paveikslų dovaną pavadino Eglė, pasiskolinusi
nimą „AŠ ATEINU“.
veidus į vieną Dievo-žmogaus veidą, iš Biblijos labiausiai mums nesuvoTame rūsyje tą antrą dieną (be kurio žvilgsnis lydės mąslią kelionę kiamą paliepimą... Juk galėtų būti ir
elektros) žvalgausi po žmonių ir Pilies gatve žemyn bent jau iki Ka- vieno paveikslo paroda, – pagalvoDievų pasaulį su prožektoriumi, tedros, kol beveidžiai ištrins kitokio jau, – jei stebuklingai praregėtume.
kurį paslaugiai tampo direktorė gyvavimo iliuziją, kada žodžiai nuAtvažiuok į Vilnių, Egle, dažniau.
Jolanta, ir ilgiuosi Vermeero, ta- tyla pasigirdus muzikai...
Nekompleksuok. Nors čia ir ne NiuKo būčiau norėjusi dar? Dar vie- jorkas, triukšmo vis tiek per daug...
piusio prie žvakių, kai jo paveikslai
(ypač šio potyrio akivaizdoje) dar nos – atskiros – patalpos, kur sienų
alpesni. Gerai, kad šiandien ryškiai ir pasaulio šurmulį nutildytų trys Paroda veikė iki gegužės 15 d.
nematome kiek pernelyg eskiziško susiglaudusios, „rembrantiškai“ Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus
paskutinės vakarienės susirinkimo apšviestos moteriškės, Dievo valia (Pilies g. 40, Vilnius)
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Dailė

Vandens ir nakties sąjunga

Paroda „Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. I dalis“ požeminėje
vandens saugykloje
Aistė Kisarauskaitė

Išskleidi tamsoje visokius jutiklius,
iškiši sraigės ragelius ir gaudai:
garsus, atsimušančius į tamsoje
skendinčias tolimas sienas; drėgmės,
rūdžių kvapą; praeinančių kūnų šilumą ir viską suvystančią drėgmę.
Nors dabar vysto tik radikalios
ekologinės doktrinos besilaikantys tėvai, šie audinio kvadratiniai
metrai klestėjo užimdami visus šeimos emaliuotus dubenis bei vonias,
užplūsdavo virtuves su palubėse
nutiestomis virvėmis, jie gyveno
tais laikais, kai ir buvo sukurta ši
ertmė, po kurią vaikštome. „Darbai
eksponuojami erdvėje, kuri kadaise
buvo naujo, ambicingo projekto –
modernios 1912–1916 m. įrengtos
vandentiekio sistemos Vilniuje, dalis, – rašoma anotacijoje. – Tai buvo
nematoma požeminė miesto struktūra, neabejotinai padariusi įtaką
miesto kasdienybei.“
Bet pirminis naujo, dar neištepto
audinio baltumas, jo plokštuma
yra pats didžiausias kontrastas šiai
tamsos talpai. Šviečianti baltumu
ekrano plokštuma taip pat yra maksimalus kontrastas. Kuris – negatyvas, o kuris tik antrinis – pozityvas,
dar sunku pasakyti lipant keistais
ore pakabintais metalo laiptais, kur
batų girgždėjimas, čiūžtelėjimas
tuoj sklinda į visas puses aitriu
garsu, sustiprintu aido. Laiptai –
centras, padengtas rūdimis, kaip
ir grindys. Rūdys drėgnos ir limpa
prie batų, jos laisvos, lyg kokie cheminiai radikalai, neprisikabinę prie
šiek tiek matomų, bet daugiau numanomų paviršių. Prie šių paviršių
neprisikabinę ir meno kūriniai, tik
keletas jų tvirtai stovi ant žemės, lyg
patys būtų iš metalo ir rūdžių sulipdyti totemai.
– Kokiam dievui atstovaujate? –
klausiu nedrąsiai, nes net šnabždesiai čia dauginasi, kartojami tuštumos, kurią kadaise buvo užpildęs

Kronika

Lietuvos atstovas
57-ojoje Venecijos
bienalėje
Kitais metais Venecijos šiuolaikinio
meno bienalėje Lietuvai atstovaus
Šiuolaikinio meno centras, pristatysiantis Žilvino Landzbergo instaliaciją, į nuoseklų erdvinį pasakojimą
jungiančią istorines nuorodas, archetipinius motyvus ir asmenines
patirtis. Tokį sprendimą, remdamasi ekspertų komisijos išvadomis ir rekomendacijomis, priėmė
Lietuvos kultūros taryba.
57-ajai Venecijos meno bienalei
pasiūlytas Žilvino Landzbergo projektas – lyg šiuolaikinė Nojaus laivo

vanduo. Vandenvietė. Žinojau, kad
tušti kambariai, erdvės, laukiančios
savo daiktų, aidi. Alkis, trūkumas
viską iškreipia, padidina.
– „Parodų eksponatai byloja apie
daugybę ritualinių praktikų, – atsako Roberto Narkaus totemai kuratorių Eglės Mikalajūnės ir Samiro
M’kadmi žodžiais. – Šios praktikos
yra kvestionuojamos, interpretuojamos, ardomos, modifikuojamos,
tampa fikcijų dalimi.“
Šie žodžiai užtveria kelią labiau
nei totemai, tie būtų linkę ne „siūlyti naujomis akimis pažvelgti į
praeities ritualus“, kuriuos vos gali
užčiuopti įtempęs visas intelekto
pastangas, o jausti, kaip visa galia skleidžiasi ši ertmė, alsuojanti
tankia, per laiką supresuota vėsa,
buvusiu telkšojimu tamsoje, jos
minkštumu. Narkaus „Atlanto bienalės: nepasakotos sagos“ idėja – lyg
vandens dvasia –drakonas, šios vietos dvasia, žvanginančiais metalo
žvynais, apėjusiu rūdimis liemeniu kylanti nuo surūdijusio dugno.
Traukinys iš Nostradamo pranašystės. Kuris, „kaip ir Ikaras, pakilęs
nuo saulės nusvilo sparnus“. Jis „pasmerktas sudužti ir atverti žemėje
vartus į pragarą“.
Kas pusvalandį skardiniais garsais per erdvę keliauja šiandieniai
nomadai – archeologai. Tanya
Busse tiria praeityje (1974–1978
ir 2011–2014 m.) Kuršių nerijoje
vykusius archeologinius kasinėjimus. „Tarp betoninių saugyklos
sienų girdimas archeo-akustinis
garso fragmentas – ne tik radijo
programa, bet ir aidas iš praeityje
nugrimzdusio Naglių miestelio.“
Kuratorės dar bando įteigti, kad
menininkė „naudoja radiją kaip
ritualinį kasdienybės reiškinį“, bet
tam nepajėgiu įsijungti formaliosios vaizduotės.
Materialioji vaizduotė triumfuoja, džiūgauja juslės, įsukamos į
dar vieną verpetą – tai Kristin Tårnesvik kvapai. „Sielai, sutariančiai

su savimi pačia, atrodo, jog vanduo ir naktis dvelkia vienu aromatu; rodos, kad drėgnas šešėlis dvelkia dvilype vėsa. Vandens
kvapai ne taip gerai jaučiami kaip
nakties“, – sako Gastonas Bachelard’as panardindamas mus į savo
„Sudėtinius vandenis“. O kvapai
tūno ant nedidelio postamento
stiklinėse talpose, ištraukęs stiklo
kamštį, gali užuosti pažįstamus
skysčius – surūgę kopūstai, kava,
obuoliai. Turbūt obuoliai – etiketė nukritusi. Vaizduotė pripiešia
mano draugės mamos gaminamą
vyšnių vyną, nes tokiame pat butelyje. O jų sodas su žagarvyšnėm
visai greta kapinių. Per tamsu, todėl
nepriversite manęs skaityti smulkiu šriftu atspausdinto teksto, bet
aiškiai matau pavadinimą: „Laikas
tarp gyvenimo ir mirties“ („Time
between life and death“). Po juo –
linija, kuri primena gulinčios moters kūno linkį – klubas, liemuo, petys, kaklas. Užklydusiems į šią Hado
karalystę gretimas lapelis siūlo viltį
ir nemirtingumą – „Vilties ir nemirtingumo žvaigždė“ („Star of hope
and immortality“), bet mirusiųjų
karalystėje ir taip nėra ko bijoti mirties. „Sielos miršta virsdamos vandeniu“, – teigia Herakleitas. Ten, kažkur
tolimame viršuje, nešdami pražūtį
„Akmenys kartais krinta iš dangaus“ –
serija piešinių. Už jų videoprojekcijoje monochrominės medžių šakos
linguoja savo gyvenimo ir mirties
ciklą, „Pirminio chaoso ciklas“
(„Circle of Abyss“), gamindamos
šešėlius, tamsos bedugnes. „Laikydamiesi medžio, šešėliai dar tebegyvena; jie miršta jį palikdami, palieka
jį mirdami, pasinerdami į vandenį
kaip į dar juodesnę mirtį“, – sako
Bachelard’as. Tik vandens čia nebėra, likę jo pėdsakai, prisiminimai,
vandens negatyvas, kiautas.
Tamsą iškarpo, jos vientisumą iškraipo ne tik baltieji ekranai (taip ir nesupratau, kas gi čia negatyvas) – kaip
išnaros ar jonvabaliai ultravioletine

versija, išryškinanti laikui būdingus
kataklizmus ir drauge ieškanti alternatyvų, galimai slypinčių gamtoje, istorijoje bei mūsų vaizduotėje.
Landzbergo kūryba apima įvairias
medijas: skulptūrą, instaliaciją, animaciją, piešinius, tačiau kiekvienu
atveju menininkas tyrinėja ir akcentuoja skulptūriškas ir asociatyvias medžiagos, spalvos ir šviesos
savybes. Jo instaliacijos dažnai yra
skirtos konkrečiai fizinei erdvei, kuria savarankiškas situacijas-inscenizacijas, tarpstančias jausminiame
laike ir erdvėje, kai ryšiai tarp atskirų objektų ir elementų mezgasi
pasitelkus sapno ir pasakos logiką.
Taip menininko kūriniuose socialinės refleksijos – įdaiktintos ir įvietintos medžiagoje ir laike – susipina

su asmeninių patirčių apmąstymu, (2012 m.), „kim?“ šiuolaikinio meno bienalėje darbai. Jau gegužės 28 d.
išsiskleisdamos netikėtomis pras- centre Rygoje (2011 m.), „Modern Art duris atversiančioje ir iki lapkričio
pabaigos lankytojus kviesiančioje
mių ir asociacijų, tikrų ir fiktyvių Oxford“ Oksforde (2005 m.).
istorijų jungtimis.
Lietuvos atstovavimui Vene- tarptautinėje parodoje Baltijos
Žilvinas Landzbergas (g. 1979 m.) cijos šiuolaikinio meno biena- šalys prisistatys jungtiniu proyra vienas ryškiausių ir aktyviausių lėje skirta 187 tūkst. eurų, iš jų jektu. „Baltijos paviljonas“ (www.
lietuvių šiuolaikinio meno kūrėjų. 30 tūkst. – pasirengimo darbams balticpavilion.eu) architektūrinę
1998–2004 m. jis mokėsi Vilniaus 2016 m. ir 157 tūkst. eurų – projekto trijų šalių aplinką siūlo suvokti
kaip bendrų idėjų erdvę. Lietudailės akademijoje, Skulptūros įgyvendinimui 2017 m.
katedroje, 2005–2007 m. praleido
Jau ne vienus metus Lietuva vai, Latvijai ir Estijai atstovaujanti
podiplominių studijų rezidencijoje sėkmingai pasirodo Venecijos ekspozicija įsikurs „Palasport Gio„De Ateliers“ Amsterdame. 2008 m. šiuolaikinio meno bienalėje, pelno batta Gianquinto (Palasport Arseapdovanotas leidyklos „Thieme išskirtinį komisijos paminėjimą ir nale)“ – brutalistinės architektūros
Art“ prizu. Nuo 2003 m. aktyviai tarptautinį dėmesį. Šios sėkmės sporto centre, esančiame šalia padalyvauja parodose Lietuvoje ir už- priežastys – ryškūs ir skirtingi grindinių „Arsenale“ parodinių ersienyje, yra surengęs solo parodas projektai, demonstruojantys įvai- dvių. Jis tarptautinės architektūros
Šiuolaikinio meno centre Vilniuje rialypę Lietuvos šiuolaikinę vaizdų parodos lankytojams duris atvers
(2015 m. ir 2008 m.), „Galerie Fons kultūrą. O šiuo metu baigiami pa- pirmą kartą.
Welters“ Amsterdame (2013 m. ir siruošimo pirmajam Lietuvos pri2007 m.), „TAG Gallery“ Hagoje sistatymui Venecijos architektūros Lietuvos kultūros tarybos inf.
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Robertas Narkus, „Atlanto bienalė: nepasakota saga“. 2016 m.

R . N a r ka u s n u ot r .

šviesa švyti Sauliaus Leonavičiaus ir skafandras – geras savaime, bet
Vidos Strasevičiūtės „Psichonauto taip ir neatsidavęs tankiosios tamkostiumas“. Skirtas pasivaikščioti sos pagundai.
gamtoje, jis transformuojasi į sanMatyt, kažkur ten, viršuje, aiškioje
darų kiautą sėdint. Šiuolaikinis vys- saulėje, girdėti kuratorių parašytas
tyklas. Skafandras išnykusio van- „agonijos riksmas, nuskambantis
dens ertmėje. Jonvabalio šviesa. nelauktai priėjus žinojimo ribą“, bet
Pasijusti jonvabaliu. Norėčiau.
čia jo nejusti. Kaip ir menininkų išPalietusi Kristin Tårnesvik kū- ardytų, modifikuotų ir paverstų fikrinio aprašymų pluoštelį, atspaus- cija daugybės ritualinių praktikų.
dintą ant kasdienio A4, supranti, Disciplinuojančių praktikų, tapusių
kaip čia drėgna. Vandens ir tamsos beveik nematomomis. O šioje buvusiu
sąjunga pažymi kiekvieną šnabž- telkšojimu pripildytoje ertmėje lieka
desį garais. Vėsu. „Velniop kalbą“ tyliai lipti aukštyn vos įžiūrimomis
(„Fuck Language“), – deklaruoja laiptų struktūromis. Tyliai lyg prisisėLeonavičius ir Strasevičiūtė.
mus į burną vandens. Kurio čia nebėra.
Victorios Durnak kūrinį palieku nepapasakotą. Jis lyg tas Paroda veikė iki gegužės 15 d.
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Kinas

Autoriaus balsu
69-asis Kanų kino festivalis

su keisto pavadinimo filmu „Sieranevada“. Tai beveik realiu laiku nufilmuotas vienos rumunų šeimos
Gegužės vidurys man visuomet susiėjimas, pagerbiant mirusį tėvą.
buvo kupinas ilgesio. Iš toli sklai- Sakoma, kad sunkiausia parodyti
dant internetinius puslapius ir pir- laukimą taip, kad nebūtų nuobodu.
mąsias Kanų kino festivalio recen- Puiu yra būtent toks meistras. Godo
zijas, suimdavo lengvas jauduliukas, šiame filme yra šventikas, kuris turi
nes kažkur ten, žydrojoje Provanso ateiti palaiminti mirusiojo namų ir
pakrantėje, rodomi svarbiausi svar- vakarienės, o jo belaukiant režisiebiausių režisierių filmai nors ir di- rius rodo sudėtingą šeimos sandelei, bet išskirtinei žurnalistų, tykių anatomiją, suakmenėjusias
įvairių kino žmonių publikai, prie tradicijas, provincialumą ir šiuolaikurių prisijungia tik įvairūs žvaigž- kinio gyvenimo banalybes. Tris vadžių medžiotojai. Keliomis savaitė- landas trunkantis filmas nestabteli
mis anksčiau pasirodžiusi festivalio nė minutei, kamera seka daugybės
programa turi beveik šventą įvaizdį: veikėjų trajektoriją ankštame bute,
festivalių veidą kuria neišvengiama o filmo leitmotyvu tampa nuolat
atrankos matematika – daugiau atsidarančios ir užsidarančios dufilmų – tai ir daugiau kompromi- rys. Vienintelis šio mikrokosmoso
sinių sprendimų. Kai jų mažiau, ryšys su išoriniu pasauliu – keakivaizdūs griežtos atrankos vaisiai: liems personažams ramybės neKanuose tik 120, iš jų geras trečda- duodančios konspiracinės teorijos
lis – kino klasika ir filmai apie kiną. apie terorizmą bei pagrindinio heBeveik visi pagrindinėje konkur- rojaus Lario, kurio akimis ir sekame
sinėje programoje matyti filmai turi visą veiksmą, žmonos postringavistiprų autoriaus balsą, net papras- mai apie atostogas Tolimuosiuose
čiausią temą ar idėją pakylėjantį į Rytuose.
svarbaus ir įtaigaus kūrinio lygmenį.
Dar vieno „Ypatingo žvilgsnio“
Kol kas nuvylė tik Olivier Assayaso prizininko Alaino Guiraudie („Nesiaubo filmas „Asmeninė pirkėja“ pažįstamasis prie ežero“) naujas
(„Personal Shopper“), kuriame iš filmas „Išlaikant vertikalę“ („Resankstesnio režisieriaus filmo „Zils ter vertical“) aiškiai neartikuliuoja
Marijos debesys“ atkeliavo tas pats temų, politinė filmo dialektika tarsi
asmeninės asistentės personažas ir lieka tarp eilučių, bet tiksli estetika
net aktorė (Kristen Stewart). Mo- kuria svarbumo jausmą. Pagrinrina dirba Paryžiuje modelio asis- dinis filmo herojus Leo (Damien
tente, laukdama prieš tris mėnesius mirusio brolio dvynio ženklo
iš anapus. Rodos, konkursinėje
programoje pasirodęs žanrinis filmas turėtų pasiūlyti kažką daugiau,
tačiau nei filmas, nei pagrindinė
veikėja nepasižymi gelme, o skaitmeninės šmėklos atrodo tiesiog
juokingai.
Juokauju, kad po pusmečio Berlinalės ir Kanų kino festivalio atidarymo filmai galvoje susiplaks į vieną
reginį. Kaip ir brolių Cohenų „Šlovė
Cezariui“, naujasis Woody Alleno filmas „Aukštuomenės kavinė“ („Café „Sieranevada“
Society“) primena apie klasikinio
Holivudo mitus. Ne prastesnis ir Bonnard), kino scenaristas gyvena
ne geresnis už daugelį režisieriaus iš gauto avanso ir ieškodamas įkvėfilmų, „Aukštuomenės kavinė“ nos- pimo, bet greičiau gyvenimo prastalgiškai žvelgia į 4-ojo dešimtme- mės, draugo mašina keliauja po
čio Ameriką. Jo centre – neurotišką Prancūzijos pietus. Jis domisi vilAlleno filmų personažą Bobį vai- kais, todėl ilgėliau stabteli pabendinantis Jesse Eisenbergas. Jis turi drauti su jauna avių ganytoja, kuri
gangsterių žavesio, avantiūristo bei su medžiokliniu šautuvu saugo savo
romantiško meilužio bruožų. Neį- bandą nuo žvėrių. Jie susilaukia
pareigojantis filmo siužetas plaukia kūdikio ir Leo atrodo patenkintas
nuolat skambančio džiazo ritmu, netikėtu gyvenimo posūkiu, tačiau
vis pralinksmindamas saviironiš- nestandartinių pažiūrų moteris jį
kais juokeliais apie žydų stereoti- palieka fermoje vieną su vaiku ir
pus. Tačiau tai filmas, kuris įpusė- tėvu. Toliau seka susitikimai su
jus festivaliui beveik pasimiršo, nes vienišu senuku, klausančiu „Pink
pagrindinė programa šiemet tikrai Floyd“, jį prižiūrinčiu seksualiu jaustipri ir įdomi.
nuoliu, Leo galiausiai randančiais ir
Prieš dešimt metų „Ypatingo bokšte rašyti uždarančiais užsakožvilgsnio“ prizu už filmą „Pono La- vais. „Išlaikant vertikalę“ neįkyriai,
zaresku mirtis“ apdovanotas Nau- be jokios didaktikos ar prievartos
josios rumunų kino bangos pradi- sudaro galimybę mąstyti apie laisninkas Christi Puiu sugrįžo į Kanus vės, seksualumo ir šeimos sąvokas,
Aistė Račaitytė
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o siurrealistinė pabaiga su vilkais
filmą pakylėja į, pasak režisieriaus,
„daugiau nei gyvenimas“ lygmenį.
Bruno Dumont’as naujajame
filme „Ma loute“ lieka ištikimas
detektyvinei intrigai, panašiai
kaip ir ankstesniame filme „Mažasis Kenkenas“. „Ma loute“ veiksmas sukasi aplink makabriškus
nusikaltimus, vykstančius nuošaliame šiaurės Prancūzijos pajūrio kaimelyje. Filmo veikėjai – dvi
šeimos: vietinių žvejų ir ant kalvos
pastatytoje viloje kiekvieną vasarą
poilsiaujančių dekadentiškų aristokratų. Dumont’as kruopščiai kuria kiekvieną personažą – tikslios
jų manierų, kalbos, charakterio
detalės nuspalvina vangų paslaptingų nusikaltimų tyrimą. Netikėtus vaidmenis filme sukūrė garsūs
aktoriai Valeria Bruni Tedeschi, Juliette Binoche, Fabrice’as Luchini.
Dar viena konkursinės programos komedija – vokietės Maren Ade filmas „Tonis Erdmanas“
(„Tonny Erdmann“) – iki šiol stipriausias pretendentas į geriausio
scenarijaus ir geriausios aktorės apdovanojimą, o gal net ir pagrindinį
prizą. Sandra Hüller vaidina verslo
konsultantę Inesą, Rumunijoje bandančią bet kokia kaina (kartais net
ir pažeminimo, nepaisant jos naiviai feministinių pažiūrų) įrodyti
savo profesinę kompetenciją. Sudėtingas ekonomikos žodynas, kuriuo

žongliruoja Inesa, bandydama įtikti
savo bosui ir klientams, pabrėžia
besąlygiško jos karjeros siekio absurdą ir prieštarauja tėvo Tonio
Erdmano (Peter Simonischek),
bandančio sugrąžinti dukterį į
gyvenimą, pasaulėvaizdžiui. Padvėsus šuniui, nujausdamas, kad
už nuolatinių dukters postringavimų apie puikų gyvenimą slypi
kažkas netikro, jis aplanko Inesą
Bukarešte. Buvęs pianino mokytojas Tonis Erdmanas kasdienybę
skaidrina šaltu veidu skaldomais
juokeliais, kurie politkorektiškoje
Vakarų visuomenėje dažnai priimami rimtai, ir šventai tiki, kad
gyvenime svarbiausia – neprarasti
humoro jausmo. Sukurdamas dukteriai provokuojančias situacijas,
jis apsimeta įvairiausiais personažais ir vis įsiterpia į jos kruopščiai

„Patersonas“

suplanuotą kasdienybę. Kai Inesa
priima jo žaidimo taisykles, suprantame, kad iš pirmo žvilgsnio tuščių
ambicijų valdoma moteris viduje
yra kitokia, todėl įdomu sekti jos
pabudimą. Sąvoka „vokiška komedija“ gal ir skamba neįtikėtinai, tačiau su Migueliu Gomesu ilgai dirbusi Maren Ade sukūrė iki ašarų
juokinančią šiuolaikinės Europos
visuomenės – visų jos kultūrinių,
socialinių ir ekonominių skirtumų
portretą. Tai, kad veiksmas vyksta
Rumunijoje, priverčia apie šiuos
skirtumus ir jų sąlygojamus santykius mąstyti kritiškai ir be politkorektiškos retorikos.
Kenas Loachas filme „Aš, Danielis Bleikas“ („I, Daniel Blake“) grįžta
prie savo šaknų ir Naujosios britų
kino bangos dešiniųjų vyriausybės
kritikos. Radikaliai tiesmukame
filme apie paprasto žmogaus kovą
su biurokratija jis atkakliai kartoja
vis tą pačią humanistinę žinutę, o
neprofesionalūs aktoriai kuria neįtikėtinai paveikų darbininkų klasės portretą. Filmas sentimentalus,
jam stinga subtilumo, tačiau jo realizmas, kitaip nei brolių Dardenne’ų
filmuose, emociškai sukrečia, nors ir
nepalieka vilties, kad Loacho kova
kada nors sulauks atgarsio.
Į geriausią formą filme „Patersonas“ („Paterson“) grįžo Jimas Jarmuschas. Jo filmo herojus Patersonas
(Adam Driver) – autobuso vairuotojas ir poetas – gyvena rutinišką gyvenimą, kurio akcentus dėlioja entuziazmu trykštanti mylimoji Laura
(Golshifteh Farahani). Kasdien parašantis po vieną eilėraštį (kurių autorius, žinoma, pats Jarmuschas), Patersonas, rodos, turi mažai užmojų, tik
norą išsaugoti savo saldžius kasdienius ritualus – meilės kupiną rytą
lovoje, pirmąsias eilėraščio eilutes
prieš užvedant autobuso variklį, jo
tęsinį valgant Lauros paruoštus pietus prie Patersono krioklio ir vakarinį alaus bokalą bare. Vienintelis,
besikėsinantis į viską, ką Patersonas
brangina labiausiai, yra namuose
karaliaujantis Lauros šuo. Jarmuschas
grįžta prie nepaprastos kasdienybės
stebėjimo ir tai džiugina.
Pirmajame JAV sukurtame filme
„Amerikietiškas medus“ („American
Honey“) britė Andrea Arnold tęsia

dar debiutiniame filme pradėtą jaunos herojės, atsidūrusios tarp geresnio gyvenimo ilgesio ir socialinių
barjerų, studiją. Aštuoniolikmetė
Star, palikusi savo sudėtingą šeimą,
leidžiasi į kelionę su grupe laisvamanių jaunuolių, pardavinėjančių
žurnalų prenumeratą. Tarp jos ir
žavaus grupės nario Džeiko (Shia
LeBouf) užsimezga ryšys, bet tai sukelia grupės lyderės Kristal nepasitenkinimą ir intrigas. Šio filmo pabaiga atvira, primenanti Harmony
Korine’o kūrybą, jo esmė – svaiginančios, nerūpestingos kelionės
išgyvenimas. Vis dėlto „Amerikietiškas medus“ kartais peržengia
tikrovės logikos ribas ir yra tiesiog
kitokia amerikietiška svajonė, kuriama ne tik aktorių sinergijos ir
naujai suskambančios populiarios
repo ir R’nB dainos, bet ir ypatingos
operatoriaus Robbie Ryano kameros, stambiais planais filmuojančios
melancholiško ilgesio ir geismo gyvenimui pilnas Star akis.
Didžiausio pasipiktinimo Kanuose sulaukė faktas, kad naujas
Čilės režisieriaus Pablo Larraíno
(„Klubas“) filmas „Neruda“ nepateko į pagrindinę konkursinę programą. Tai vienas iš tų filmų, apie
kurį po pirmo seanso pasklinda
dūzgesys. Filmo herojus – Nobelio premijos laureatas, poetas ir
politikas Pablo Neruda (Alfredo
Castro), kuris už savo kairuoliškas
pažiūras ir priklausymą komunistų
partijai buvo priverstas bėgti iš šalies. Tačiau Larraínas nekuria nei
biografinės dramos, nei išsamaus
poeto portreto. Atsispirdamas nuo
trumpo Nerudos gyvenimo epizodo, – įsakymo suimti ir pabėgimo į Argentiną, – režisierius
bando apčiuopti politikos ir meno
santykius bei iškilios asmenybės
vietą pasaulyje, jis žaidžia žanrų
elementais ir absurdišku humoru.
Dviprasmišką policininką, turintį
sulaikyti Nerudą, suvaidino Gaelis
García Bernalis. Pradėjęs filmą kaip
neregimas pasakotojas, įsibėgėjant
siužetui jis pareiškia, kad nebus antraplanis veikėjas ir pagaus garsųjį
komunistą, bet Neruda daro viską,
kad šis tyrimas būtų kuo painesnis.
Kanai, birželio 17 d.
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Kinas

Klounai – juokingi ir grėsmingi
Krėsle prie televizoriaus
Kelias dienas karaliavęs susikompromitavusių liberalų vadas labiau
primena klouną nei politiką. Kartu
su kitu liberalu – Vilniaus meru –
jie galėtų pakeisti „Dviračio šou“
peliukus. Lietuvių politikai nuolat
įrodinėja, kad tikrovė vis dar gali
būti groteskiškesnė už humoristo
fantaziją. Matyt, tai, kad vis daugiau
rinkėjų patiki tokiais personažais,
yra kaina, kurią mokame už teisę
būti vartotojais.
Martino Scorsese’s „Volstryto
vilko“ (LRT, 26 d. 22 val.) personažas – taip pat realus žmogus, sugebantis įtikinti daugybę žmonių
atiduoti jam savo pinigus. Filmas
sukurtas pagal Jordano Belforto
autobiografinę knygą. Įtikinėjimo
dovana sukrovė Belfortui bei jo
pusgalviams draugeliams milijonus. Tačiau „Volstryto vilkas“ – tai
dar vienas režisieriaus pasakojimas
apie Ameriką, jos šaknis ir mitus.
Infantiliškas plėšrūnas Belfortas (Leonardo DiCaprio) kraunasi
turtus ne tam, kad nuveiktų kažką
svarbaus, bet kad galėtų pirkti prabangius namus, jachtas, daiktus,
brangenybes, vartoti narkotikus ir
turėti daug moterų. Kartu su gyvenimo šiukšlyne rastais Belforto
draugais „Volstryto vilke“ atsiranda
ir „amerikietiškos svajonės“ degradacijos tema – uždirbti nešvarius
pinigus gali legaliai įkurtoje bendrovėje, mulkindamas kvailesnius
už save.
DiCaprio kuria savo personažą
pasitelkdamas daugybę spalvų ir
atspalvių. Jis – ir žiaurus cinikas, ir

kartu sentimentalus žmogus, jaučiantis ryšį su tais, kuriuos pakėlė iš
dugno – viena įsimintiniausių filmo
scenų, kai įsijautęs į prisiminimus
apie tai, kaip vienišą motiną Keilę
padarė turtingą ir galingą, Belfortas nusprendžia nepalikti firmos ir
taip išsikasa sau duobę. Tai vienas
geriausių DiCaprio vaidmenų, bet
„Oskaras“ jam atiteko už mūšį su
meška.
Vis dėlto Scorsese nė akimirkos
neleidžia būti Belfortui lyriškam, patetiškam ar net tragiškam. Atvirkščiai, kiekvieną Belforto žingsnį į
katastrofą jis rodo vis labiau tirštindamas ir personažo, ir situacijų
komizmą. Tačiau svarbiausia „Volstryto vilke“ yra intonacija: Scorsese
sukūrė pinigų satyrą. Režisierius
nori parodyti, kaip pinigai keičia
pasaulį: padaro jį lėkštą, primityvų,
pagrįstą vartojimu ir instinktų tenkinimu. Bet Scorsese neturi iliuzijų,
kad kas nors pasikeis. Todėl Belfortas tęsia savo „žygį“. Finalinėje
scenoje pamatysime švytinčias į jo
paskaitą susirinkusių žmonių akis.
Jie taip pat nori būti turtingi.
Scorsese nekūrė tradicinio biografinio filmo. Felixas ir Percy
Adlonai biografiškumą pabrėžia
net pavadinime – „Maleris ant kušetės“ (LRT Kultūra, 25 d. 22.30).
Tikiu, kad filmo siužetas paimtas iš
XX a. pradžios Vienos bohemos gyvenimo, kad sužinojęs, jog žmona
Alma jam neištikima su architektu
Walteriu Gropiusu, didysis kompozitorius Gustavas Mahleris galėjo
lankytis pas populiarųjį Sigmundą

Freudą, bet ar tų faktų užtenka geram filmui, abejoju. Juolab tokiam
stilingam ar net, galima sakyti,
manieringam.
Devintojo dešimtmečio pradžioje, po filmo apie paskutinius
Marcelio Prousto metus „Celeste“
(1981) ir komedijos „Bagdad Café“
(1987), Percy Adlonas buvo vadinamas viena didžiausių Europos kino
vilčių. Šis garsiojo Berlyno viešbučio „Hotel Adlon“ steigėjo provaikaitis galėjo pasigirti ir puikiu
išsilavinimu – jis studijavo meno
istoriją, teatrą ir vokiečių literatūrą garsiuose Vokietijos universitetuose. Tačiau likimas susiklostė
kitaip, ir nors „Malerį ant kušetės“
kartu su sūnumi Felixu režisierius
kūrė Austrijoje, o kitus – dokumentinius ir vaidybinius filmus –
visame pasaulyje, jis jau seniai gyvena Kalifornijoje ir visada pabrėžia
tikintis, kad kinas yra meno forma.
Prancūzų režisierius ir komiksų
kūrėjas Sylvainas Chomet išgarsėjo
animaciniais filmais „Trijulė iš Belvilio“ ir „Iliuzionistas“. Pastarojo
herojaus prototipu tapo komikas
Jacques’as Tati. Senojo kino magijos nostalgija ryški ir vaidybiniame
Chomet debiute „Atila Marselis“
(LRT, 21 d. 22.45). Filmo herojui
Poliui – trisdešimt, jis gyvena Paryžiuje kartu su dviem pagyvenusiomis aristokratėmis, kurios augina
Polį nuo dvejų metų. Tetos svajoja,
kad Polis taps pianistu virtuozu.
Izoliuotas nuo išorinio pasaulio
Polis sensta, taip ir nespėjęs pažinti gyvenimo. Iki tos dienos, kai

susipažįsta su paslaptinga kaimyne
ponia Prust, kuri žino nepaprastos
žolelių arbatos receptą ir sugebės
pasiųsti jaunuolį į kelionę po atminties užkaborius, kur slypi jo
problemų sprendimo raktas.
Poniai Prust nereikia kušetės, o
režisierius pabrėžia, kad atsiminimai gali būti ne tik vaistas, bet ir
nuodai. Pagrindinius vaidmenis
filme sukūrė Bernadette Lafont,
Guillaume Gouix, Hélène Vincent, „Serena“
tačiau lygiaverčiais filmo veikėjais
tapo daug detalių, kostiumų, pa- panašaus į „Vėjo nublokštus“, nors
puošalų, interjerų ir muzikos – Po- iš tikrųjų reginys labiau primena
lis dirba akompaniatoriumi šokių laidą „Gyvūnijos pasaulyje“, mat
Serena nusprendžia padėti gyvamokykloje.
Prancūzijoje filmas buvo sutiktas čių kandžiojamiems medkirčiams
prieštaringai: vieni gyrė jo ritmą ir ir pradeda veisti erelius, o Džordžas
originalumą, burleskiškos fantazi- nori sunaikinti vienintelę miške lijos ir spalvingo komikso derinį, kiti kusią lūšį.
Užtat su malonumu prisiminsiu
kritikavo už prisirišimą prie praeities, herojų nesugebėjimą ištrūkti iš kitą filmą apie sudėtingus sutuokAmelijos iš Monmartro Paryžiaus. tinių santykius. Tai Jeano-Paulio
Dar viena LRT premjera – Su- Rappeneau 1971 m. filmas „Ansanne Bier „Serena“ (22 d. 21.55). trąkart vedęs“ (TV1, 22 d. 19 val.,
Tai pirmas JAV kurtas „Oskaru“ už kinuose jis rodytas kaip „Pakarto„Geresniame pasaulyje“ apdovano- tinos vedybos“). Jeano-Paulio Beltos danų režisierės filmas. Veiks- mondo personažas Nikolia 1787 m.
mas nukels į Didžiosios depresijos nelegaliai atsidūrė Amerikoje ir
metus. Gražuolė Serena (Jennifer padarė ten puikią karjerą. Jis vestų
Lawrence) išteka už sėkmės lydimo turtingą paveldėtoją, jei ne vienas
verslininko Džordžo Pembertono „bet“: Nikolia buvo vedęs. Dabar jis
(Bradley Cooper). Laimingi jauna- turi grįžti namo ir nutraukti sanvedžiai valdo medienos imperiją ir, tuoką. Tačiau 1793-iųjų Prancūziatrodytų, niekas negali sugriauti jų joje vyksta revoliucija, todėl žmosantuokos. Tačiau praeities paslap- nos paieškos bus gana pavojingos,
tys kelia porai pavojų. Kaip jau su- juolab kad Šarlotė (Marlene Jobert)
pratote, siužetas melodramatiškas, siejama su rojalistais.
Jūsų –
bet Bier tokius mėgsta. Maža to, ji,
ko gero, pretendavo sukurti kažką
Jonas Ūbis

Liūtas ir balandis
Nauji filmai – „Mariupolis“
Gediminas Kukta

Mariupolio zoologijos sodas. Už
grotų – du liūtai. Kamerai statiškai filmuojant, į aikštelę šalia narvo
nutupia baltas balandis, po akimirkos – kitas. Vienas iš liūtų nervingai
pasimuisto. Ši scena man tapo metafora šiaip jau visai nemetaforiškame Manto Kvedaravičiaus filme
„Mariupolis“ (Prancūzija, Lietuva,
Ukraina, Vokietija, 2016).
Liūtai – tai valdžia, grėsmė ir
pavojus. Balandžiai – banalu, bet
taika, viltis ir pats gyvenimas. Kalbant tiesiogiai, žvėrys – Rusija,
balandžiai – Mariupolis ir jo žmonės. Metafora galėjo ir negimti, jei
balandžiai nebūtų įskridę į kadrą.
Tačiau dokumentikoje daug ko neįmanoma nuspėti. Kaip dažnai negali nuspėti, ką pamatys ir kokias
išvadas pasidarys žiūrovas. Ypač tokiame nieko atvirai neteigiančiame
filme kaip „Mariupolis“. Tačiau faktas,

kad režisierius neiškirpo kadro su liūtais ir balandžiais, verčia manyti, kad
tam jis ir buvo skirtas – metaforai.
Tiesa, liūtai įkalinti už grotų. Taip,
kaip Rusija ir jos veiksmai visą filmą
„įkalinti“ už kadro rėmų, t.y. nerodomi. Girdime, kaip kažkur griaudžia pabūklai, žmonės kalba apie
dingusius šeimos narius, radijas
praneša apie žuvusiuosius, patys
Mariupolio gyventojai užtaiso automatus, kareiviai dalyvauja pratybose. Tačiau karas jau buvo. Liko
jo padarytos žaizdos, nuojauta,
kad viskas gali pasikartoti, ir kasdienybė, kuri ir yra režisieriaus dėmesio centre.
Filme rodomos Mariupolio dienos po konflikto su Rusija. Tos
dienos beveik niekuo neypatingos. Ryte į trasą išvažiuoja tramvajai, duktė su tėvu išplaukia žvejoti,
batsiuvys taiso batus, kultūros namuose vyksta spektaklio repeticijos. Tačiau tas „beveik“ – esminis.
Beveik ramu, beveik nieko nevyksta,
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beveik kasdienybė. Visgi jaučiama
įtampa. Lyg gyvenimas bet kurią
minutę galėtų pasikeisti, o trapi
ramybė subyrėti it kortų namelis.
Šią būseną Kvedaravičiui, matyt, ir
buvo svarbiausia (nors po filmo vis
dėlto norėtųsi sakyti – įdomiausia)
užfiksuoti. Jis nesikiša į filmuojamą
realybę, nekalbina žmonių, nevertina.
Tačiau seanso metu ne kartą uždaviau sau klausimą, kodėl buvo
svarbu vykti į konfliktinę teritoriją
ir ten sukurti filmą? O jei svarbu,
kodėl filme neformuluojama aiškesnė mintis, tik anemiškai rodoma
tai, ką galima užfiksuoti bene kiekvienoje nuo karo nukentėjusioje teritorijoje – miesto gyvenimas, nors ir
po didelių sukrėtimų, tęsiasi, žmonės bando grįžti į kasdienybę ir t.t.
Nesinorėtų sakyti, kad režisierius vaikosi mados (Ukrainos ir
Rusijos konfliktas jau suteikė medžiagos ne vienam filmui), tačiau,
kitaip nei ankstesnio jo filmo „Barzakh“, rodžiusio sunkią Čečėnijos

„Mariupolis“

kasdienybę, „Mariupolio“ tema turėjo potencialo virsti įžvalgia anatrodo būtent tokia, t.y. madinga, tropologine studija apie konflikto
„ant bangos“. Gaila, kad Kvedara- zoną ir joje įkliuvusius žmones. Ar
vičius nesuteikė filmui aiškesnės bent jau kontroversišku portretu
struktūros, režisūriškai nesuveržė miesto, kuris ką tik nukentėjo nuo
medžiagos ir nepasirinko aštres- Rusijos, tačiau čia pat švenčia Antrojo
nio rakurso į įvykius (juk tai ne- pasaulinio karo pergalės dieną, gybūtinai žurnalistinės dokumenti- ventojams pasipuošus Georgijaus
kos taktika).
juostelėmis.
Žinoma, apsisprendimas filme
Rodos, turės praeiti dar keleri
nieko atvirai neteigti – taip pat metai, kol liūtas galiausiai nugaiš,
pozicija. Ir ši pozicija rodomų įvy- balandžių aikštėje bus ne vienas ir
kių atžvilgiu autoriui, matyt, atrodė ne du ir atsiras režisierius, kuris iš
vienintelė galima ir priimtina. Nes tikrųjų norės papasakoti, kas dėjosi
visa kita įmanoma lengvai pava- ir dedasi Mariupolio gyventojų (ir
dinti politikavimu.
visos Ukrainos) sąmonėje, pasąmoTačiau po peržiūros „Mariupo- nėje ir savimonėje. Spėju, tas režilis“ palieka tik probėgšmais sudurs- sierius nebus iš Lietuvos.
tytų vaizdų rinkinio įspūdį, nors ir
9 psl.
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Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

sios Vilniaus vienuolijos“

muziejus

Šiuolaikinio meno centras

V. Putvinskio g. 55

Vokiečių g. 2
iki 29 d. – Joso de Gruyterio ir Haraldo
Thyso paroda „Baltas suprematizmas“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12

Galerija „Kairė–dešinė“

Paroda „Veidai iš būtojo laiko“, skirta

Latako g. 3
iki 28 d. – Peterio ir Reginos Riederių
(Austrija) kūrybos paroda „Kai jūra išnyko
kalne“

Radvilų rūmai

Šv. Jono gatvės galerija

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
iki 22 d. – paroda „Jonas Čeponis: spalvingas žvilgsnis į pasaulį“
Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
P. Gudyno restauracijos centro restauruotų
kūrinių paroda „Prieš... ir po...“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Paroda „Viktoras Petravičius. Kūrybos
koordinatės“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė

mimo metinėms

paroda „Devyniolika“

Telesforo Kulakausko kūrybos paroda

Europos dailė XVI–XIX a.

žodžių“, skirta dailininko 95-osioms gi-

iki 22 d. – Danielio Gustavo Cramerio

Paroda „Levas Bakstas. Epocha ir kūryba“
Vilniaus g. 24

Gedimino Pempės paroda „Tarp linijų ir

Šv. Jono g. 11
iki 28 d. – Gia Ram tapyba
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 28 d. – Andriaus Zakarausko
paroda „Raiščiai. Dešimt metų su
galerija „Vartai“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 28 d. – paroda „100% tapybos“
Fotografijos paroda „50 Gruzijos moterų:
amžių sandūroje“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
Grupinė paroda „8“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30

Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo
metinių jubiliejui
Paroda „Kolekcija: Belgija–Lietuva. Belgijos dailė iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio
dailės muziejaus rinkinių“

Muzika
Šiais metais rengiamas jubiliejinis, jau dvidešimtasis Vilniaus festivalis.
Tad jo atidarymo koncertas – itin reikšmingas muzikinis įvykis. Lietuvoje
pirmą kartą dainuos ryškiausia ir talentingiausia šių dienų operos solistė
Angela Gheorghiu. Iš Rumunijos kilusios garsenybės įspūdinga karjera
nusidriekė per pasaulio operos šventoves ir svarbiausias koncertų sales –
Metropoliteno Niujorke, „Covent Garden“ Londone, Vienos „Staatsoper“,
Milano „La Scaloje“ ir kt. Kartu su A. Gheorghiu dainuos Rumunijos tenoras Marius Brenciu, pelnęs daugelio tarptautinių konkursų laurus. Šiuo
metu M. Brenciu dainuoja Metropoliteno operoje, karališkajame „Covent
Garden“ Londone, Vienos „Staatsoper“ ir kt. operos teatruose. Koncertas,
kuriame grieš LNOBT simfoninis orkestras, diriguos Bukarešto nacionalinės operos teatro dirigentas Ciprianas Teodoraşcu, vyks birželio 3 d. 19 val.
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

lio lietuvių menas Lietuvos išeivijos dailės
fondo kolekcijoje“
iki 29 d. – Aldonos Gustas tapybos darbų
paroda „Aš esu mes“
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Danieliaus Sodeikos paroda iš ciklo „Lūžio
kartos vardai“
Kauno dailės gimnazijos 70-mečiui skirta
paroda „Atstumai be ribų“
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
Paroda „Rašymas yra nuodai ir laimė“
(Faustui Kiršai – 125)
Aldonos Gustas tapybos darbų paroda
„Mano vaikystės Lietuva“
Mansardos galerijoje – Antano Liutkaus re-

Viktoro Paukštelio tapybos paroda

trospektyvinė tapybos paroda „Grįžimas iš

Projektų erdvė „Sodų 4“

Žydrosios pakrantės“
Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27

architektūriniuose peizažuose“

Ground“

iki 24 d. – Kristinos Sereikaitės paroda

Kazio Varnelio namai-muziejus

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Vilniaus g. 41
iki 28 d. – filmų plakatų paroda „Čekų

„Stichijos. Detalė – Benas Šarka“
Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės
paroda „Paribio portretai. Atmintis“

filmų plakatas 1931–1948 m.“

Kauno fotografijos galerija

susitarus tel. 279 16 44

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

muziejaus Tolerancijos centras

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto

Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 21 d. – VDA meno doktorantų kūrybos
paroda „Atviros studijos 2016“
Mildos Gailiūtės tapybos darbų paroda
„Viena“
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 21 d. – Rūtos Spelskytės paroda
„Sodas Miškas 2“
Aliaus Berdenkovo paroda
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 28 d. – Dano Aleksos paroda „Iš...ti
langai“
Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2

Naugarduko g. 10/2
iki 22 d. – fotografijų paroda iš Nacionali-

Galerija „Kauno langas“

nio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus rinki-

M. Valančiaus g. 5

nių „Iš nežinios į nežinią: Antrojo pasauli-

Thea Sjoerdsma (Nyderlandai) paroda „Ati-

nio karo atbėgėliai Lietuvoje“

siminimai apie praeitį“

Lietuvos nacionalinės UNESCO
Šv. Jono g. 11
iki 23 d. – Inos Mindiuz fotografijų paroda
„Pavasario šventės Mursijoje“

gamtoje“
„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
Nerijaus Ermino paroda ,,Septynios dienos
iki nakties“

bos paroda „Afrikos vėjai“

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Rašytojų klubas

A. Mackevičiaus g. 27

K. Sirvydo g. 6

Aistės Gabrielės Černiūtės tapybos paroda

Alio Balbieriaus fotografijų paroda

„Vaikystės kambarys“

Darijaus galerija

Projektų erdvė „Kabinetas“

Dominikonų g. 7

A. Mapu g. 20

Emalio paroda „IIIAIIIDII“ (Tadas Deks-

iki 24 d. – paroda „Aš. Kūrybinė stagnacija“

nys, Rūta Jurkūnaitė- Bruožienė ir Dalius
Razauskas)
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Režisieriui Gyčiui Lukšui skirta fotografijų
paroda „Kelionės įspūdžiai“

Kotrynos Vaitekūnaitės-Jonušienės
kūrybos paroda

Mėsinių g. 3A/5
Paroda „Sutino erdvė“

Dominikonų g. 15

M.K. Čiurlionio namai

Dailininkų Tamošaičių kūryba

Savičiaus g. 11

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Paroda „Sofijai Čiurlionienei-Kymantai-

rinkiniai

tei – 130“

Telšių galerija

Rūdninkų knygynas

Kęstučio g. 3

Rūdninkų g. 20

Šiuolaikinės Vengrijos juvelyrikos

Eglės Strackaitės-Kalendros fotografijų

paroda „Shapes of Hungary“

paroda „Dulksnos užkalbėjimas“

10 psl.

Ellen Swelheime (Nyderlandai) „Žaidimas

nuo 25 d. – Franco Azzinari (Italija) tapy-

Galerija „Šofar“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

iki 22 d. – fotografijų paroda „Nuogo kūno
teorija“

komisijos galerija

Šią savaitę – paskutinė proga pasižiūrėti Joso de Gruytero ir Haraldo
Thyso parodą „Baltas suprematizmas“ Šiuolaikinio meno centre. Didžiojoje salėje iš tiesų balta nuo ritmiškai besikaitaliojančių architektūrinių
konstrukcijų, kurių anoniminiuose paviršiuose galima įžiūrėti nupieštus konkrečių žmonių veidus. Tai modernistinės praeities vaiduokliai ar
šiuolaikinė visuomenė? Masinis ritualas, kaip skelbiama anotacijoje, ar
geresnės ateities vilčių kapinės? Verta po jas pasivaikščioti, nors ir nerandant atsakymų. O priešingame senamiesčio gale, VDA salėse „Titanikas“, tapybos mėgėjai gali pakontempliuoti jaunos menininkės Mildos
Gailiūtės monochrominius, lengvus peizažus parodoje „Viena“ (paroda
veikia iki gegužės 21 d.).

paroda „Nuo realizmo iki objekto. Pasau-

iki 21 d. – Alicjos Bielawskos paroda „Soft

tystės istorinė atmintis Napoleono Ordos

Dailė

iki 29 d. – Lietuvos išeivijos dailės fondo

Sodų g. 4

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-

„7md“ rekomenduoja

Klaipėda
Fotografijos galerija

Teatras
Gegužės 25, 26 d. 18 val. Kauno dramos teatras kviečia žiūrovus nuo
16 metų į premjerą „Maištas“ Didžiojoje scenoje. Vienos dalies spektaklį-instruktažą, kurio idėją padiktavo spalvotų revoliucijų fenomenas,
režisavo Agnius Jankevičiaus, o scenografiją jam kūrė dailininkė Laura
Luišaitytė. Masėms čia atstovauja aštuoni Nacionalinio Kauno dramos
teatro aktoriai-instruktoriai.
Šiauliai
„ Laiptų galerija“

29 d. 15, 18.30 prie Didžiosios scenos –
D. Charmso „JELIZAVETA BAM“.
Rež. – O. Koršunovas

Žemaitės g. 83
Gintaro Jociaus kūrybos paroda „Tikrybės

Mažoji salė

iliuzija“

20, 26 d. 19 val. – PREMJERA! W. Shakespeare’o „TIMONAS“. Rež. – K. Gudmonaitė,

Dailės galerija

scenogr. – B. Mockevičiūtė, komp. – D. Stru-

Vilniaus g. 245
Medijų meno festivalis „Enter ’14. Šiuolaikinio meno paroda „Augantis poreikis“
Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Fotografijų paroda „Požiūris į senovinę
fotografiją“

24 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-

Fotografijos galerija

NYS“. Rež. – O. Koršunovas

Vasario 16-osios g. 11
iki 29 d. – Valentino Pečinino fotografijų
paroda „Trolių sielos ir sapnai“

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
Kimberley Beach (D. Britanija) paroda
„Prisiminimai“
Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Tekstilės paroda „Tradicija ir dabartis.
Baltų ženklai tekstilėje“

25 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus
28 d. 16 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar

Spektakliai

29 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius

Vilnius

Studija

Nacionalinis operos ir baleto teatras

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

20 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽE-

ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio

RAS“. Dir. – R. Šervenikas

romaną). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

21 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“.
Dir. – R. Šervenikas
22 d. 12 val. Kamerinėje salėje – A. Noviko
„IŠEIK Į KIEMĄ“. Rež. – E. Kižaitė (VŠĮ Jau26 d. 19 val. – Londono simfoninio orkestro

Ewos Miazek (Lenkija) tapyba

PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
Rež. – Y. Ross

Panevėžys

nuo 20 d. – Karolio Janulio fotografijų paroda

Aukštoji g. 3/3a

21 d. 16 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS
22 d. 16 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“.

nimo miuziklo teatras)

Baroti galerija

B. Ivanauskas, G. Laskovas, D. Kundrotaitė,
J. Jankelaitytė, A. Šuminskaitė

Didžioji Vandens g. 2
„Būti paukščiu“

pinskas. Vaidina M. Zemleckas, A. Jasiukėnas, M. Čižauskas, A. Ašmonas, A. Bačinskas,

koncertas. Solistas N. Znaideris (smuikas).
Dir. – A. Pappano. Programoje L. van Beethoveno, E. Elgaro kūriniai
Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
21 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas
25 d. 18.30 – Th. Bernhardo „DIDVYRIŲ
AIKŠTĖ“. Rež., scenogr. ir šviesų dail. – K. Lupa
26 d. 18.30 – A. Puškino „BORISAS GODUNOVAS“. Rež. – E. Nekrošius
28 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“.
Rež. – E. Lacascade'as (Prancūzija)

Vilniaus mažasis teatras
20 d. 18.30 – PREMEJERA! F. Schillerio
„MARIJA STIUART“. Rež., scenogr. aut. –
A. Areima, kost. dail. – M. Gurskytė,
choreogr. – M. Stabačinskas
21 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,
rež. – A. Dapšys

Skaudžią netekties ir liūdesio
valandą, mirus dailininkui
tapytojui, buvusiam Vilniaus
Justino Vienožinskio dailės
mokyklos direktoriui
Juozapui Miliūnui,
nuoširdžiai užjaučiame
velionio šeimą ir artimuosius.
Vilniaus dailės akademija
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22 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio

24, 25 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

„ČERNOBYLIO MALDA“. Rež. – L.M. Zaikauskas

motyvais). Rež. – P. Ignatavičius

27 d. 18.30, 28 d. 12 val. – J. Strausso „GĖLIŲ

Valstybinis jaunimo teatras

PASAKA“. Rež., vyr. choreogr. – G. Zasči-

29 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.

žinskaitė (N. Juškos spektaklis vaikams)

Rež. – V. Mazūras

22 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOGTAS
LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). Insc.
aut. ir rež. – V. Kuklytė (Salė 99)
26 d. 18 val. – B. Brechto „GERAS ŽMOGUS
IŠ SEZUANO“. Rež. ir komp. – V. Bareikis

28, 29 d. 19 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA!
C. Churchill „SKAIČIUS“. Rež. – Ž. Vingelis
29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay
„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius

Bibliografinės žinios

27, 28 d. 18 val. PREMJERA! L. Ruohonen
„VYŠNIA ŠOKOLADE“. Rež. – L.M. Zaikauskas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
21 d. 19 val. Paežerių dvaro salėje – A. No-

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Černobylio malda : ateities kronika / Svetlana Aleksijevič ; iš baltarusių ir rusų kalbų vertė
Alma Lapinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 251, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-2171-9 (įr.) : [7 Eur 61 ct]
Kelionės su teta : [romanas] / Graham Greene ; iš anglų kalbos vertė Ona Daukšienė. – Vilnius : Sofoklis, 2016 (Gargždai : ScandBook). – 344, [4] p.. – (Kultinės knygos, ISSN 2424-

27 d. 17 val. – VJT 50-mečiui skirto doku-

Kauno kamerinis teatras

viko džiazo mokyklos vokalinė grupė „Jazz

3973). – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-444-178-3 (įr.)

mentinio filmo „Jaunimo teatro metraštis

20 d. 18 val. – koncertas „13 su puse dainų

Island“, S. Petreikis (multiinstrumentalis-

Laiškai : „Rašau tik tai, kas yra mano gili vidinė būtinybė“ / Jurgis Baltrušaitis ; sudarė ir

2005–2015 m.“ (V dalis, rež. – R. Karvelis)

apie meilę“. Atlikėjai S. Buziliauskas ir

tas), Ch. Ruebensas (gitara)

parengė Jevgenijus Cymbalas, Nikolajus Kotreliovas, Gediminas Mikelaitis, Julija Snežko ;

pristatymas

E. Lozdovskaja

26 d. 16 val. Radviliškio kultūros centro sa-

vyr. redaktorius Gediminas Mikelaitis. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos insti-

29 d. 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“. Insc. aut. ir

21, 28 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO

lėje – Čiurlionio kvartetas. Solistė A. Krikš-

tutas, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 383, [1] p. : portr.. – Santr. angl.. – Tiražas [700] egz.. –

rež. – V. Kuklytė (Salė 99)

KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas

čiūnaitė (sopranas)

ISBN 978-609-425-153-5 (įr.)

Rusų dramos teatras

22 d. 12, 15 val. – PREMJERA! „NEGALIMA!“.

26 d. 18 val. Šiaulių „Laiptų galerijoje“ –

Rež. – A. Dilytė

programa „Nežinomos Antonio Vivaldi

20 d. 18.30 – „PAGRANDUKAS“. Rež. –
О. Zarubina (Sankt Peterburgo meno labo-

27 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-

„Metų laikų“ istorijos“. Lietuvos kamerinis

TAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

orkestras ir solistai. Koncertą veda

29 d. 18 val. – PREMJERA! M. Duras „HIRO-

J. Skiotytė-Norvaišienė

TUVĄ“. Rež. – I. Kutyrkinas (Sankt Peter-

SIMA, MANO MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

27 d. 20 val. Zarasų kultūros centro salėje –

burgo meno laboratorija „KinoTeArt“)

Kauno mažasis teatras

22 d. 12 val. – Vilniaus choreografijos mo-

22 d. 14 val., 29 d. 12 val. – „PASLAPTINGA

kyklos „Nuotaika“ koncertas (meno vad. ir

NAKTIS“. Rež. – J. Jukonytė

rež. – O. Tamašauskienė)

26 d. 19 val. – PREMJERA! J. Genet „TAR-

25 d. 18.30 – Interaktyvi džiazo komunikacija

NAITĖS“. Rež. – R. Kimbraitė

28 d. 18.30 – „FIESTA: VALGYK, MELSKIS

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

IR MYLĖK“ (flamenko šokio teatras „San-

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

ratorija „KinoTeArt“)
21 d. 18.30 – „ŽILVINAS. SAPNAI APIE LIE-

dra Domingo“)
29 d. 16 val. – PREMJERA! „KARALIAUS
PURANDŽANOS ISTORIJA“. Rež. – E. Bakas
(Vedų teatras)
Vilniaus teatras „Lėlė“

Kauno lėlių teatras
21 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“.
Rež. – G. Radvilavičiūtė
22 d. 12 val. – PREMJERA! D. Čepauskaitės
„NORIU – NEGALIMA, REIKIA – NENO-

Didžioji salė

RIU“. Rež. – A. Žiurauskas, dail. – L. Lučko

22 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“ .

(Ukraina), komp. – B. Ščepanskis (Lenkija)

Rež. – A. Mikutis

28 d. 12, 14 val. – „GULBĖ – KARALIAUS

koncertas visai šeimai „Aš myliu klasiką“.
Čiurlionio kvartetas ir solistai. Programoje
W.A. Mozarto, J. Haydno, G. Verdi,

Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-609-425-162-7

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Maniutės sąsiuviniai : [Gervėčių krašto (Baltarusija) kultūrinės atminties saugotojos, dai-

literatūros ir tautosakos institutas, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 291, [1] p.. – Santr. angl.. –

S. Vainiūno namuose

nininkės ir pasakotojos Marijos Petrikaitės-Mažeikienės atsiminimai] / sudarytoja Saulė

20 d. 15 val. – J. Demidovos fortepijoninis

Matulevičienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016 (Vilnius : Petro

rečitalis. Dalyvauja V. Kaziulytė (fleita).

ofsetas). – 234, [14] p. : iliustr., faks., portr. + 1 garso diskas (CD). – Santr. angl.. – Tiražas

Programoje G.F. Händelio, P. Čaikovskio,

[700] egz.. – ISBN 978-609-425-164-1

A. Šenderovo kūriniai

Poezija žemaičių ir Lietuvos : XIX amžius / sudarytoja Brigita Speičytė. – Vilnius : Lietuvių

21 d. 16 val. – muzikinė popietė „Pasitinkant vasarą“. Koncerte dalyvauja Vilniaus
„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokiniai

NIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

kas (fortepijonas) ir J. Stakionis (sakso-

Klaipėda

mokytojai I. Dakinevičiūtė, A. Šikšnelienė,

minis spektaklis, kurso vad. – E. Gabrėnaitė,
rež. ir idėjos aut. – I. Stundžytė)
26 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ŽINDUOLIŲ PERĖJA“. Rež. – G. Kazlauskaitė („Apeirono“ teatras)
27 d. 14 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ –
ŽALČIŲ KARALIENĖ“ (LMTA Vaidybos aktorių diplominis spektaklis, kurso vad. –

20 d. 18.30 Didžiojoje salėje – A. Juozaičio
„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
21 d. 18.30 – PREMJERA! E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. – P. Gaidys.
Vaidina V. Jočys, R. Idzelytė, D. Švirėnas ir kt.
22 d. 17 val. Didžiojoje salėje – I. Vyrypajevo
„GIRTI“. Rež. – L. Vaskova
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

E. Gabrėnaitė, rež. ir idėjos aut. – E. Kižaitė)

20 d. 18.30 – G.B. Pergolesi „LIVJETA IR

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „12 NIGHT“

TRAKOLAS“

(LMTA Vaidybos aktorių diplominis spek-

21 d. 18.30 – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“

taklis, kurso vad. – E. Gabrėnaitė, rež. ir

28 d. 18.30 – Z. Liepinio „ADATA“

idėjos aut. – I. Stundžytė)
28 d. 18, 21 val. Juodojoje salėje – PREM-

Šiauliai

JERA! „ŠVENTASIS PAVASARIS“. Choreogr. –

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

A. Gudaitė ir L. Žakevičius (urbanistinio

20 d. 18 val. – PREMJERA! „BUVUSIŲ MOTERŲ

šokio teatras „Low Air“)

REIKALAI. MANO GERIAUSIAS BERNVAKA-

29 d. 13 val. Kišeninėje salėje – edukacinis

RIS“. Vaidina M. Stonkus, J. Jankevičius

spektaklis ir ekskursija vaikams „SEKRE-

21 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUO-

TAI IŠ BŪTŲJŲ LAIKŲ“. Rež. – S. Degutytė

BOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius

(„Stalo teatras“)

22 d. 18 val. – „TIESA“. Rež. – M. Slawinski

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!

nius] : Petro ofsetas). – 760 p.. – Tekstas liet., lenk., vok.. – Tiražas [1000] egz.. – ISBN

Vilnius

gal A. Liobytės pjesę). Scen. aut., rež. ir

„IDENTIFY“ (LMTA Vaidybos aktorių diplo-

T. 1 / [parengė Roma Bončkutė, Reda Griškaitė, Erika Malažinskaitė ... [et al.]. – 2016 ([Vil-

Maironis – praamžės tradicijos dainius / Dainius Razauskas-Daukintas. – Vilnius : Lietuvių

PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

rytoja [ir vyriausioji redaktorė] Brigita Speičytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016- . – ISBN 978-609-425-172-6

ir kt. kūriniai

29 d. 12, 14 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIE-

26 d. 19 val. Juodojoje salėje – J. Van Eycko

Lietuvos literatūros antologija, 1795-1831 : šviečiamasis klasicizmas, preromantizmas / suda-

R.V. Williamso, J. Offenbacho, J. Strausso

Mažoji salė

„Menų spaustuvė“

978-609-444-177-6 (įr.)

978-609-425-173-3

21 d. 12 val. – „SAULĖS VADUOTOJAS“ (padail. – R. Driežis

Lemtinga kelionė : [romanas] / Tasmina Perry ; iš anglų kalbos vertė Gražina Nemunienė. –
Vilnius : Sofoklis, 2016 (Gargždai : ScandBook). – 319, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN

R. Čereškevičius, P. Stanulionis, D. Kazlausfonas). Koncertmeisterė E. Sutkevičienė,
R. Podprugina ir K. Kuncė

literatūros ir tautosakos institutas, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 209, [3] p. + 1 garso diskas
(CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). – Tiražas [1000] egz.. – ISBN 978-609-425-163-4 (įr.)
Raštai / Vaižgantas ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius : Pradai, 1994- . –
ISBN 9986-405-25-4 (Pradai). – ISBN 9986-513-38-3 (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) (įr.)
T. 24, Pamokslai / [parengė Eligijus Daugnora]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 447, [1] p., [1] iliustr. lap.. – Santr. angl.. – Tiražas

25 d. 18 val. – vakaras koncertas „Sugrąžin-

[500] egz.. – ISBN 978-609-425-155-9

tas į Tėvynę“. Skirta pianistui, muzikologui,

Sofija : [apie rašytoją, literatūros istorikę ir kritikę, visuomenės veikėją, pedagogę S. Čiur-

kompozitoriui V. Jakubėnui. Koncertuoja

lionienę-Kymantaitę (1886-1958)] / Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir

Biržų V. Jakubėno ir Panevėžio muzikos

tautosakos institutas, [2016] (Vilnius : Petro ofsetas). – 342, [2] p. : iliustr., faks., portr.. –

mokyklų mokiniai, V tarptautinio V. Jaku-

Santr. angl.. – Tiražas [1000] egz.. – ISBN 978-609-425-157-3 (įr.)

bėno jaunųjų pianistų konkurso dalyviai.

Sutartinė : [poezijos rinktinė] / Marcelijus Martinaitis ; sudarytoja Akvilė Rėklaitytė. – Vil-

Veiks V. Jakubėno kūrybos leidinių paroda
26 d. 18 val. – „Pavasario gėlės“. Koncertuoja LMTA docentė J. Stupnianek ir jos
dainavimo klasės studentės A. Ypačenko,
B. Šekonaitė ir J. Smolic. Koncertmeisterė
N. Baranauskaitė-Matukonienė
Šv. Jonų bažnyčia
21 d. 18 val. – Vilniaus universiteto vargonų
studijos „Unda Maris“ koncertas „Ave Maris Stella“. Dalyvauja „Unda Maris“ nariai
A. Mačėnas, V. Jonkus, M. Dulkys, R. Dainytė, R. Dubakienė, G. Jagelavičiūtė ir
E. Rudokaitė bei O. Stasiulevičiūtė iš Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos.

nius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 359, [9]
p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). – Tiražas [1000] egz.. – ISBN
978-609-425-160-3
Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams / Loreta Jakonytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 283, [1] p.. – (Ars
critica : AC, ISSN 2029-1833). – Santr. angl.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-609-425-159-7
Švystelėjo kaip meteoras : 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u : [apie
prancūzų filosofų ir rašytojų viešnagę Lietuvoje] / Solveiga Daugirdaitė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 270, [2] p. : iliustr.,
faks., portr.. – (In brevi ; 2). – Santr. angl.. – Tiražas [700] egz.. – ISBN 978-609-425-154-2
Tarp estetikos ir politikos : lietuvių literatūra sovietmečiu : kolektyvinė monografija / [sudarytoja ir mokslinė redaktorė Dalia Satkauskytė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 519, [1] p.. – Santr. angl.. – ISBN 978-609-

Programoje A. de Cabezono, J.S. Bacho,

425-143-6 (klaidingas)

(„Domino“ teatras)

V. Pinkevičiaus ir kt. kūriniai

Tautos auklėjimo mintys : kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai / Sofija

26 d. 18 val. – A. Milerio „KOMIVOJAŽIE-

Šv. Kotrynos bažnyčia

Čiurlionienė-Kymantaitė ; [parengė Aušra Martišiūtė-Linartienė] ; Lietuvių literatūros ir

nes, P. Holden (Norvegija) (Kauno šokio

RIAUS MIRTIS“. Rež. – A. Lebeliūnas

20 d. 18 val. – M. Katinas (fortepijonas),

teatras „Aura“)

27 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO

Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristo-

MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

foro kamerinis orkestras. Dir. – D. Katkus.

158-0 (įr.)

Kaunas

28 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA

Programoje J.S. Bacho, F. Liszto, G. Finzi ir

Tėbų romanas / iš prancūzų kalbos vertė ir komentarus parašė Genovaitė Dručkutė. – Vil-

Nacionalinis Kauno dramos teatras

IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

kt. kūriniai

nius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 374, [1]

„GODOS“. Choreogr. – B. Letukaitė, A. Eke-

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

tautosakos institutas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2016] (Vilnius : Petro ofsetas). – 687, [1] p.. – Santr. angl.. – Tiražas [700] egz.. – ISBN 978-609-425-

21 d. 18 val. – Lietuvos akordeonistų asocia-

p.. – (Viduramžių biblioteka / rengimo komisija: Jadvyga Bajarūnienė … [et al.], ISSN 1648-

Panevėžys

cijos jaunimo sekcijos projekto „Nauji vėjai“

6412 ; 11). – Tiražas [1000] egz.. – ISBN 978-609-425-156-6 (įr.)

Rež. – V. Malinauskas

Juozo Miltinio dramos teatras

koncertas „Akordeono tiltai – Vilnius“

21 d. 17 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič

20 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR

Tylioji sesuo : [romanas] / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. –

Bernardinų bažnyčia

Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 389, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN

28 d. 19 val. – choro „Langas“ 25-mečio

978-609-01-2274-7 (įr.) : [8 Eur 59 ct]

koncertas. Dalyvauja Bernardinų bažnyčios

Tolimas sapnas : [poezijos rinktinė] / Salomėja Nėris ; sudarytojas Mindaugas Kvietkauskas. –

enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

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

21 d. 18 val. – J. Tätte’s „SANKIRTA SU PA-

daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-

GRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).

22 d. 12 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos

Rež. – A. Sunklodaitė

„PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

24–26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-

22 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-

JERA! Instruktažas-spektaklis „MAIŠTAS“

KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

(veda 8 NKDT apmokyti instruktoriai)

25 d. 18 val. – PREMJERA! S. Aleksijevič
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choras „Langas“ (vad. – R. Kraucevičiūtė) ir
svečiai – Lundo katedros kamerinis choras
(Švedija, vad. – D. Åberg), Vilniaus universiteto kamerinis orkestras (vad. – P. Koncė).

Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 193, [6]
p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). – Tiražas [1000] egz.. – ISBN
978-609-425-161-0

Programoje O. Gjeilo „Saulėtekio mišios“ ir

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

kt. kūriniai

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

11 psl.

Gegužės 20–26
Savaitės filmai

„Išdavikas“

Kino repertuaras

kietija) – 18 val.

Forum Cinemas Vingis

Prancūzija, Danija) – 20 val.; 25 d. – 18.50

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

20–26 d. – Iksmenai: Apokalipsė (3D, JAV) –

22 d. – Komuna (Danija, Švedija, Olandija) –

24 d. – Aš prisimenu motinos balsą

14, 18, 21.15

21 val.; 26 d. – 19.10

(rež. A. Marcinkevičiūtė) – 17 val.
24 d. – Amy (dok. f., D. Britanija, JAV) – 18 val.

Iksmenai: Apokalipsė (JAV) – 11, 15.55, 20.30

Gyčio Lukšo filmų retrospektyva

Ateiviai: revoliucija (Prancūzija) – 12, 16.50,

20 d. – Vasara baigiasi rudenį (rež. G. Luk-

25 d. – Aukštai pakelta galva (Prancūzija) –

18.40, 21.10

šas) – 19 val.

18 val.
25 d. – Kai mes svajojom (Vokietija) – 20 val.

Išdavikas (D. Britanija) – 13.30, 15.55, 18.25,

21 d. – Mėnulio Lietuva (rež. G. Lukšas) – 16.50

20.50

22 d. – Duburys (rež. G. Lukšas) – 16.40

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

29 d. – Paroda didžiajame ekrane. „Sodo

22 d. – Kino klasikos vakarai. Nekalti bur-

17 val.

grožis modernistinėje tapyboje: nuo Monė

tininkai (Lenkija) – 19 val. (filmą pristatys

26 d. – ekskursija po kino archyvą (regis-

iki Matiso“ – 18 val.

kino istorikė N. Arlauskaitė)

tracija būtina, ozokinosale@lietuvoskinas.

25 d. – Alisa veidrodžių karalystėje (3D,

24 d. – Viskas yra gamta (rež. G. Krutaja) – 17.30

lt) – 18 val.

JAV) – 20.40
20–26 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suo-

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 Angliją. Filmo herojus gydytojas Laingas (Tom Hiddleston) įsikrausto į dangoraižį,
kurį suprojektavo paslaptingas Architektas (Jeremy Irons). Dangoraižis – lyg
pasaulis: jame baseinai, parduotuvės, sodai ant stogo, įvairių paslaugų biurai.
Turtingesni gyvena aukščiau, mažiau uždirbantys – žemiau. 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)

13.40 (originalo k. be subtitrų)

Bastilijos diena ***

Avelės ir vilkai (3D, Rusija) – 13.50

Joachimo Triero filmo herojė – garsi karo fotografė Izabelė (Isabelle Huppert) – žuvo autokatastrofoje ir paliko vyrą Džiną (Gabriel Byrne ) bei
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. 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)

Piktieji paukščiai. Filmas (3D, Suomija,
JAV) – 11.40, 13.20, 17.10, 19.30
20–23, 25, 26 d. – Kaimynai 2 (JAV) – 14.30,
16.30, 19.20, 21.40; 24 d. – 14.30, 16.30,
19.20, 21.55
20–26 d. – Kapitonas Amerika. Pilietinis
karas (3D, JAV) – 14.30, 17.40, 21.50
21, 22 d. – Kapitonas Amerika. Pilietinis
karas (JAV) – 11.20
20–26 d. – Avelės ir vilkai (Rusija) – 11.20,
16.10
Bastilijos diena (D. Britanija, Prancūzija,
JAV) – 19.10, 21.30
20, 23–26 d. – Ekipažas (Rusija) – 17.30; 21,
22 d. – 12, 17.30
20–24, 26 d. – Ekipažas (3D, Rusija) – 20.40
20–26 d. – Zootropolis (JAV) – 11.10
Džiunglių knyga (JAV) – 15 val.
21, 22 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 11.30
20–23, 25, 26 d. – Praradimas (JAV) – 18.40
20–23, 25, 26 d. – Avinai (Islandija, Danija) –
21 val.; 24 d.– 21.40
Forum Cinemas Akropolis
20–26 d. – Iksmenai: Apokalipsė (3D, JAV) –
13.50, 17.10, 20 val.; Iksmenai: Apokalipsė
(JAV) – 10.30, 15.20, 18.15, 21.30; Ateiviai:
revoliucija (Prancūzija) – 13, 15.50, 18.25,
20.50; Išdavikas (JAV) – 13.10, 15.30, 18.05,
21.40
25 d. – Alisa veidrodžių karalystėje (3D,

Iksmenai: Apokalipsė ***

JAV) – 18.35

Dar vienas filmas apie tai, kaip mutantai ir žmonės kaunasi už savo vietą
po saule. Iksmenams šiame Bryano Singerio filme teks susikauti su pavojingiausiu priešu – senuoju mutantu Apokalipse, įsitikinusiu, kad išgyventi
turi teisę tik stipriausieji. Todėl dvikova gali lemti visos žmonijos likimą.
Pakeliui Iksmenai daug sužinos ir apie savo kilmę. Pagrindinius vaidmenis
sukūrė Jamesas McAvoy’us, Michaelas Fassbenderis, Jennifer Lawrence, Oscaras Isaacas, Rose Byrne, Nicolasas Houltas (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)

20–26 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suo-

Išdavikas ***

Į atostogaujančią šiltuose kraštuose anglų porą – filologijos profesorių Perį
(Evan McGregor) ir jo žmoną Geil (Naomie Harris) – kreipiasi rusas Dima
(Stellan Skarsgård). Jis – banditas, plaunantis rusų mafijos pinigus. Tačiau
neseniai nusikaltėlių grupuotės vadu tapęs Kunigaikštis (Grigorijus Dobryginas) susitarė su Kremliumi ir papirko britų politikus, kad galėtų legalizuoti
nešvarius pinigus. Dabar jam reikia atsikratyti visų senų draugų. Dima, kuris
nori apginti savo vaikus, žada išduoti britų žvalgybininkams visas finansines
rusų nusikaltėlių paslaptis, tačiau šie nenori pyktis su politikais. Byla pavedama
Hektorui (Damian Lewis), o šis greit pasijunta vienas lauke karys – jam niekas
nepadeda, tyrimą jis vykdo savo lėšomis. Susanne White ekranizavo 2010 m.
pasirodžiusį Johno Le Caré romaną. Rusų kritikai filmą apkaltino rusofobija,
tačiau Le Caré net ir pasibaigus Šaltajam karui nepasitikėjo rusais ir atvirai
rašė apie jų nusikaltimus Čečėnijoje (D. Britanija, 2015). (Vilnius, Kaunas)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Agnė Narušytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė

12 psl.

vičius) – 14.50; 25 d. – 17 val.
23 d. – Garsiau už bombas (Norvegija,

mija, JAV) – 11, 14.10, 15.40 (lietuvių k.);

Garsiau už bombas ***

Ozo salė
20 d. – Žvaigždžių žemėlapis (Kanada, Vo-

Vilnius

Aukšta klasė ***

Filmo herojus – amerikietis kišenvagis Maiklas (Richard Madden) –
pavogė kuprinę su sprogstamu įtaisu, o sprogus bombai tapo labiausiai
Paryžiuje ieškomu žmogumi. Tačiau CŽV agentas Šonas (Idris Elba) gana
greit supranta, kad Maiklas – atsitiktinis žmogus ir kad rengiamas kur kas
didesnis sąmokslas. Tad abu veikėjai turi susivienyti ir per 24 valandas
sugriauti galingos nusikaltėlių organizacijos planus. Jameso Watkinso
filme taip pat vaidina Charlotte Le Bon, Kelly Reilly ir kaip visada nuostabus Paryžius (D. Britanija, Prancūzija, JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)

22 d. – Mariupolis (dok. f., rež. M. Kvedara-

mija, JAV) – 10.10, 12.20, 13.30, 15 val.;
Piktieji paukščiai. Filmas (3D, Suomija, JAV) – 11,
16.50, 19.10; Kaimynai 2 (JAV) – 14.50, 17, 19,
21.10; Avelės ir vilkai (Rusija) – 10.20, 11.20,

Pasaka
20 d. – LF'N Awesome (dok. f., JAV) – 21 val.;
24 d. – 19.45; 26 d. – 19.30
20 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 22.30;
21 d. – 18.30; 22 d. – 21 val.; 23 d. – 21.15;
25 d. – 19.15
20 d. – Kitos merginos (Suomija) – 18 val.;
21 d. – 16.45; 24 d. – 19.15; 26 d. – 17.15
20 d. – Ateiviai: revoliucija (Prancūzija) – 20 val.;
21 d. – 20.45; 23 d. – 19 val.; 24 d. – 20.45;
25 d. – 21.15; 26 d. – 15 val.; 26 d. – 21.45
20 d. – Mariupolis (rež. M. Kvedaravičius) –
22.15; 21 d. – 20.30; 23 d. – 19.15; 24 d. – 21.15
20 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,
Prancūzija, Vokietija) – 18.15; 21 d. – 19.45;
22 d. – 16, 18 val.; 25 d. – 18.45
20 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 20.15; 21 d. – 18.45; 22 d. – 18.15;
22 d. – 14.15; 23 d. – 18.45; 25 d. – 20.45;
26 d. – 17 val.
20 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancūzija) – 22 val.; 21 d. – 22 val.; 24 d. – 21 val.
21 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suomija,
JAV) – 12 val.
21 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija,
Turkija) – 14 val.
21 d. – Ma ma (Ispanija, Prancūzija) – 16 val.;
26 d. – 19 val.
21 d. – Aukšta klasė (D. Britanija, Airija,
Belgija) – 22.30; 25 d. – 21 val.
21 d. – Garsiau už bombas (Norvegija, Prancūzija, Danija) – 12.30
21 d. – Avelės ir vilkai (Rusija) – 14.45
21 d. – Juoda (Belgija) – 22.45; 23 d. – 21 val.;
26 d. – 15.15
21 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 12.15
21 d. – Bambeklis (Suomija) – 15.30; 22 d. – 16.30
21 d. – Naujausias testamentas (Belgija, Prancūzija, Liuksemburgas) – 17.30; 26 d. – 21 val.
22 d. – Munis: mažasis mėnulio globėjas

Kaunas
Forum Cinemas
20–26 d. – Iksmenai: Apokalipsė (3D, JAV) –
13.45, 17.10, 20.15
20, 21 d. – Iksmenai: Apokalipsė (JAV) – 10.40,
15.10, 18.15, 21.40, 23.20; 22–26 d. – 10.40, 15.10,
18.15, 21.40
20, 21 d. – Išdavikas (JAV– 14.10, 16.30, 19,
21.30, 23.50; 22–26 d. – 14.10, 16.30, 19, 21.30
20–26 d. – Ateiviai: revoliucija (Prancūzija) –
13.30, 16, 18.30, 21.10
29 d. – Paroda didžiajame ekrane. „Sodo
grožis modernistinėje tapyboje: nuo Monė
iki Matiso“ – 18 val.
25 d. – Alisa veidrodžių karalystėje (3D,
JAV) – 18 val.
20 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suomija,
JAV) – 10.15, 12.30, 14.50, 23.45; 21 d. – 10.15,
12.30, 14.50, 21.20, 23.45; 22, 24, 26 d. – 10.15,
12.30, 14.50; 23, 25 d. – 10.15, 12.30, 14.50, 21.20
20–26 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (3D,
Suomija, JAV) – 11, 17, 19.20
20, 21 d. – Kaimynai 2 (JAV) – 14.30, 16.40,
18.50, 21, 23.40; 22–26 d. – 14.30, 16.40,
18.50, 21 val.
20–26 d. – Kapitonas Amerika. Pilietinis
karas (JAV) – 13.20, 20.45
20, 21 d. – Kapitonas Amerika. Pilietinis
karas (3D, JAV) – 23.10
20, 23–26 d. – Avelės ir vilkai (Rusija) – 13 val.;
21, 22 d. – 10.50, 13 val.; 20–24, 26 d. – Avelės
ir vilkai (3D, Rusija) – 16.20
20, 21 d. – Sapnų demonai (JAV) – 23.30
20–24, 26 d. – Bastilijos diena (D. Britanija,
Prancūzija, JAV) – 18.40
20–26 d. – Zootropolis (JAV) – 11.30; Kung
fu panda 3 (JAV) – 11.20; Džiunglių knyga
(JAV) – 12 val.
20, 22, 24, 26 d. – Šnipas per klaidą (JAV) – 21.20

(Prancūzija) – 12 val.

Romuva

16.20; Džiunglių knyga (JAV) – 10.40, 15.40

22 d. – Laukimas (Italija, Prancūzija) – 14 val.

20 d. – Trumanas (Argentina, Ispanija) –

12.30, 13.40; Avelės ir vilkai (3D, Rusija) –
Bastlijos diena (D. Britanija, Prancūzija,

22 d. – Belgica (Belgija, Prancūzija) – 20.15

17.45; 22 d. – 15.45; 25 d. – 20 val.

JAV) – 18.45, 21 val.

22 d. – Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė

20 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 20 val.;

20–24, 26 d. – Kapitonas Amerika. Pilietinis

(Prancūzija, Australija, Kanada) – 12.15

24 d. – 17 val.

karas (3D, JAV) – 13.20, 18.35; 25 d. – 13.20

22 d. – Mažylio Nikolia atostogos (Prancū-

21 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė

20–26 d. – Kapitonas Amerika. Pilietinis

zija) – 14.30

(Prancūzija) – 14 val.

karas (JAV) – 20.40; Ekipažas (Rusija) – 21.20

22 d. – Amžinos meilės laiškai (Italija) – 18.45

21 d. – Didysis muziejus (dok. f., Austrija) – 16 val.

21, 22 d. – Zootropolis (JAV) – 10.50

22 d. – Amžinai stilingos (dok. f., rež.

21 d. – Sugar Man (D. Britanija, Švedija) – 18 val.

20–26 d. – Kung fu panda 3 (JAV) –11.10

L. Plioplytė) – 12.30; 26 d. – 15.30

21 d. – Geismas ir garsas vakarų Berlyne

Skalvija

22 d. – Ida (Lenkija) – 16.15

(1979-1989) (dok. f., Vokietija) – 20 val.

20 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 17.10;

22 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 20.30

22 d. – Išsaugotas (Prancūzija, Belgija) – 14 val.

21 d. – 15 val.; 23 d. – 16 val. (seansas senjo-

23 d. – Mėnulio afera (JAV) – 20.45

22 d. – Belgica (Belgija, Prancūzija) – 18 val.

rams); 26 d. – 21 val.

24 d. – „Kino žvilgsnis. Wong Kar Wai. Ki-

24 d. – Gero kino klubas. Kūrybinio rašymo

20 d. – Praradimas (JAV) – 21 val.; 23 d. – 18 val.;

nas kaip jausmo išraiška“ – 19 val.

dirbutuvės – 16 val.

25 d. – 21 val.

25 d. – Praradimas (JAV) – 19 val.; 26 d. – 17.15

25 d. – Lenkų kino klubas. Įsibrovėlis (Len-

21 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) –

26 d. – Eigeris (rež. V. Babaliauskas) – 20.30

kija, Švedija, Prancūzija) – 18 val.

18.50; 24 d. – 21 val.; 26 d. – 17 val.

26 d. – Didesni purslai (Italija, Prancūzija) – 21.30

26 d. – Juoda (Belgija) – 18 val.

21 d. – Ma ma (Ispanija, Prancūzija) – 14.50;

26 d. – „Kino žvilgsnis. Tavo kino žvilgsnis“ –

26 d. – Afrikos kultūros dienos. Kūdikiai

19 val.

(dok. f., Prancūzija) – 20 val.

24 d. – 18.50
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