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A . N a r u š y t ė s n u ot r .

Agnė Narušytė

„Tarnaitė“

Savaitgalio kelionė į Nidą buvo
pertrauka. Dabar, kai apie tai rašau Vilniuje, priešais mano atvirą
balkoną Gėlių gatvėje statybininkai
apkalinėja lentelėmis kupolą, kurį
paskui uždengs šlaitiniu sinagogos
stogu – tuk tuk, tuk tuk, bam bam
bam, tuk tuk, džyru džyru, barkšt –
tuk tuk (ištiktukai beviltiškai nutolsta nuo tikrojo garso). Aidas
viską trigubina mėtydamas tuksenimus į gretimų pastatų sienas. O
aš tapenu klavišais. Netikėtai kažkas Sodų gatvėje ima mums pritarti
mušdamas būgneliais džiazo ritmą.
Tylusis mano kleksėjimas, laukinis
būgnelių bumbsėjimas ir skardusis plaktukų poškėjimas susijungia į
bendrą darbo koncertą. Vasaros pabaigoje iš jo bus pagamintas naujutėlaitis stogas su kupolo paslaptimi
ir krūvelė straipsnių, gal net knyga
apie „Post Ars“.
Taip ir darbuojamės pasikaukšėdami, kol neįsijungia šlykščiai šaiži

Vyrų krizių centro signalizacija –
kad juos velniai! Tenka viską mesti
ir bėgti į akademiją. Ten – mokslo
metų pabaigos šišas, begalinis studentų baigiamųjų darbų skaitymas,
gynimų komisijos, recenzijos ir reglamentai. Galva ištinsta nuo svetimų tekstų ir privalomai kritiško
požiūrio į juos. Pasiilgstu ką nors
paskaityti nekritiškai, tiesiog šiaip
sau... Ir gal kaip tik todėl, priešingai nei reikėtų tokiu įtemptu metu,
būrelis darbuotojų ir studentų susigundė Nidos meno kolonijos pasiūlymu nuvykti į „Inauguracinį
savaitgalį“ – naujojo korpuso atidarymą ir institucijos penkmečio
paminėjimą. Tikėtasi minios, bet
tik nedaugelis galėjo sau leisti pertrauką. Taigi nušokę nuo konvejerio sulėtintai atlikinėjome Nidos ritualus – maudėmės smaragdiškai
skaidrioje jūroje, vaikščiojome po
nuščiuvusį mišką tarsi po stop kadrą, kurį animavo tik ulbanti erdvė.
Pakeliui, žinoma, sudalyvavome ir renginiuose, t.y. parodos
„Lipti nematomomis struktūromis“

atidaryme. Taip taip, pavadinimas
toks pats kaip jau pasibaigusios
parodos Vilniaus požeminėje vandenvietėje, apie kurią rašė Aistė Kisarauskaitė („Vandens ir nakties sąjunga“, 7 meno dienos, 2016-05-20).
Kai kurie autoriai irgi buvo tie patys, bet Nidoje atrodė kitaip – lyg
kažkas būtų pakėlęs uždangą. Gal
todėl, kad vaikštant drėgnoje tamsoje po betoniniu kupolu, kuriame
atsimušęs tavo žingsnių, sučežėjimų, pusbalsiu pasakytų žodžių
aidas prikelia vaiduoklius, menas
atrodo kaip nebūtinas papildinys. O
rekonstruotame Nidos angare atsiradusi naujutėlaitė balto kubo erdvė
į save nepatraukia dėmesio, tad belieka domėtis pačiais kūriniais, ypač
kai juos tokiame mažame plote sukomponuoja architektas Rokas Kilčiauskas. Tad jau matytas Victorijos
Durnak filmukas apie prekiavimą
buvusių vaikinų dovanotais papuošalais čia neprivalo paklusti vandeninei mistikai ir tik šmaikščiai
N u k e lta į 7 p s l .
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Muzika

Ne vien romantika

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertas su Petru ir Luku Geniušais

Laimutė Ligeikaitė

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Gintaro Rinkevičiaus, savo turiningą sezoną
gegužės 19 d. vainikavo Lietuvoje
visuomet laukiamo pianisto Luko
Geniušo paskambintu Edvardo
Griego Koncertu fortepijonui ir
orkestrui a-moll, op. 16. Chopino,
Čaikovskio konkursų ir prestižinio šių metų „Deutscher Pianistenpreis“ laureatas Lukas Geniušas
su LVSO Kongresų rūmuose pastarąjį kartą grojo, regis, 2013-aisiais,
kai visus sužavėjo per porą vakarų
atlikęs visus penkis Ludwigo van
Beethoveno koncertus fortepijonui. Per tą laiką intensyviai visame
pasaulyje koncertuojantis pianistas, greta solinių ir kamerinių programų, išryškino tam tikrą savo
repertuaro koncertų su orkestru
trajektoriją – Beethovenas, Griegas, planuose Ravelis. Taigi, šį
kartą Vilniuje – Griegas, bet ne
tik jis. Orkestro sezono pabaigos
koncerto programa buvo įdomiai
praturtinta ir XX a. opusais.
Labai gaiviai ir efektingai nuskambėjo Luko ir Petro Geniušų atliktas Franciso Poulenco Koncertas
dviem fortepijonams ir orkestrui.
Tai vienas žinomiausių garsiajai
„Šešeto grupei“ (siekusiai formos
paprastumo ir ryšio su populiariąja
muzika bei džiazu) priklausiusio
kompozitoriaus veikalų, sukurtas
1932 m., neprarandantis žavesio ir
šiandien. Pasirinkdamas tokį nuotaikingą, kupiną virtuozinių pasažų
ir kontrastų polistilistinį kūrinį, orkestras ir jo meno vadovas tikrai
neapsiriko, juolab kad čia gražiai

Anonsai

Vengriško temperamento
pliūpsnis Vilniaus
festivalyje
Dažnam melomanui viešint svetur,
prabangi svajonė yra išgirsti tos šalies reprezentacinį orkestrą. Kartais
ta svajonė gali išsipildyti ir „savo
namuose“. Lietuvos publikai tokią
galimybę tradiciškai suteikia Vilniaus festivalis. Šiųmečiame, dvidešimtajame festivalyje klausysimės
tarptautinėse scenose pripažinimą
pelniusio, vengrišku temperamentu
trykštančio Budapešto festivalio
orkestro.
Pasak Vilniaus festivalio meno
vadovo Gintauto Kėvišo, Budapešto
festivalio orkestras („Budapest Festival Orchestra“) šiuo metu pagal
reitingus yra žymiausiųjų pasaulio
orkestrų sąraše. Tokio lygio orkestro viešnagė Vilniuje gerokai kilsteli
festivalio kartelę, o publikai suteikia
puikią progą pasiklausyti kažko išties išskirtinio.
2 psl.

Geniušo paskambintas šis Koncertas (su Lietuvos kameriniu orkestru) yra sužavėjęs ir patį autorių.
Bet grįžkime prie koncerto
kulminacijos – Griego ir Luko
Geniušo. Atsivėrė visai kitas pasaulis – romantiškai pakilus, rafinuotai spindintis ir kartu skerciškai paprastas. Dėl Luko Geniušo
emocinės šilumos ir nuoširdžiai
entuziastingo orkestro tai nebuvo „atšiauraus šiaurietiško peizažo paveikslas“ (anot dažniausiai
kartojamos Griego muzikos apibūdinimo klišės). Po efektingų
solisto pradžios akordų kaskadų
J . S tac e v i č i a u s n u ot r .
Lukas Geniušas
suskambusi tema liejosi santūriai,
bet kartu dainingai ir emocingai.
atsiskleidė ir kolektyvo meistrišku- tokiame kontekste itin prasmingai Buvo pasirinktas optimalus temmas, ir darnus pučiamųjų skambėji- suskambo lyriniai, sakralumu dvel- pas, derėjęs su greitesniais, valiūmas, ir abiejų solistų susikalbėjimas, kiantys (ypač fortepijono partijos) kiškais liaudies šokio motyvais,
itin pavykusiomis vieningomis
pažaidimas temomis ir aliuzijomis, epizodai.
nuvedančiomis iki Paryžiaus bulKlausantis kūrinio tiesiog neį- orkestro ir solisto dinaminėmis
varų, kino muzikos ar net iki cirko. manoma ieškoti kažkokio solisto bangomis, kulminacine solisto
Jautėsi, kad Petrui Geniušui – daž- teksto tikslumo ar išgrynintų pa- kadencija. Taip, būna ir sodresnio
nam įvairių kamerinių, teatro ir sažų, mat viską pagauna disonansų orkestro skambesio, ir efektingiau
džiazo projektų dalyviui – ypač ir klasterių stichija (išskyrus „šva- skambančių kadencijų, tačiau gepritiko tokia stilistika.
rią“ lyriką), tačiau šį kūrinį atlikti riau jau neperspausti, ką ir pasiBeje, sezono pabaigos vakarą gali ne bet kas. Tai tikros atlikėjo rinko atlikėjai.
ir pradėjo Petras Geniušas, jis meninės brandos reikalaujantis
Visose trijose koncerto dalyse
paskambino Alfredo Schnittke’s opusas, be kontekstų išmanymo, vyravo geras skonis ir darna – ar
Koncertą fortepijonui ir stygi- be pianisto jautrumo subtiliausiai tai būtų mąsli antros dalies Adaniams, sukurtą 1979 m. ir vėlgi perteikiamiems stilistiniams poky- gio lyrika, ar gyvybingi halingo –
susiejusį kompozitorių su polis- čiams, be skoningo balansavimo ant norvegų liaudies šokio – ritmai
tilistika. Koncertas pasižymi dar linksmumo ir liūdesio ribos rizi- finale. Kaip ir visuomet, mane žastipresne nei Poulenco dialektika kuojantis netekti viso savo meni- vėjo Luko Geniušo brandus lyrikos
ir tiesiog tvinksinčia tezių bei nio haute couture apdaro. Grojant perteikimas, jo įprasmintas piano.
antitezių įtampa: nuo stačiatikių Petrui Geniušui niekados taip ne- Beje, vis dažniau atkreipiu dėmesį
giesmių, Prokofjevo muzikos re- atsitinka. Būtent kūrinio visumos į itin švarius, tikslius, „šoklius“ jo
miniscencijų ir meditacijos epi- aprėptis, o kartu ir pačių svarbiau- scherzo epizodus, kurių pianistai
zodų iki dvylikos tonų serijų. Šį sių detalių pastebėjimas – būdin- kartais deramai neįvertina ir atvienos dalies stilistinį hibridą or- giausias šio pianisto bruožas, tad lieka, atrodytų, atmestinai. Lukas
kestro styginiai ir Petras Geniušas Schnittke’s Koncerto fortepijonui ir tokio charakterio vietas skambina
atliko raiškiai parodydami dina- styginiams atlikimą galime laikyti itin stilingai. Įtariu, jog tam įtakos
minius ir faktūrinius kontrastus, o tikra sėkme. Beje, gerokai anksčiau turi jo pamėgta, kaip pats yra sakęs,
Daugiau kaip trisdešimt metų
gyvuojantis Budapešto festivalio
orkestras yra dažnas svečias tokiose scenose kaip Vienos „Musikverein“ ir „Konzerthaus“, Zalcburgo vasaros festivalis, Niujorko
„Carnegie Hall“, Paryžiaus „Théâtre
des Champs-Elysées“, Los Andželo
„Hollywood Bowl“, Frankfurto
„Alte Oper“, Tokijo „Suntory Hall“,
Amsterdamo „Concertgebouw“,
Londono „Royal Festival Hall“. Su
Budapešto festivalio orkestru yra
pasirodę seras Georgas Solti, lordas
Yehudi Menuhinas, Kurtas Sanderlingas, Charlesas Dutoit, Gidonas
Kremeris, Martha Argerich, Agnes
Baltsa, Kiri Te Kanawa, Radu Lupu
ir kitos muzikos įžymybės.
Koncerte Vilniuje orkestrui diriguos vienas šio kolektyvo įkūrėjų,
jo meno vadovas Ivánas Fischeris.
Jau 30 metų sėkmingai vadovaujantis šiam kolektyvui I. Fischeris
dažnai koncertuoja ir su Berlyno
filharmonijos, Amsterdamo Karališkuoju „Concertgebouw“, įvairiais JAV orkestrais, 2008–2010 m.

jis buvo Vašingtono nacionalinio
simfoninio orkestro vyr. dirigentas,
o šiuo metu – ir Berlyno „Konzerthausorchester“ muzikos vadovas.
Vilniaus festivalio koncerte „Budapešto festivalio orkestras sveikina
Vilnių“ svečiai iš Vengrijos atliks
Igorio Stravinskio trijų dalių baleto
„Kortų žaidimas“ („Jeu de cartes“)
muziką, Antoníno Dvořáko Aštuntąją simfoniją ir garsiojo vengrų kūrėjo Ferenco Liszto Koncertą fortepijonui ir orkestrui Nr. 2. Pats
Lisztas reikalavo šį kūrinį vadinti
„Simfoniniu koncertu“. Medžiagos
plėtojimui šiame koncerte būdingas
rapsodiškumas, o soluojantis forte- Budapešto festivalio orkestras
pijonas čia tai iškilmingai rečituoja
savo partiją, tai pratrūksta žaiža- pasirodo su Berlyno radijo, Ciuriruojančiu virtuoziškumu, kuriam cho „Tonhalle“, Sankt Peterburgo
parodyti reikia ypatingos technikos. filharmonijos, Europos kameriniu,
Įspūdingąjį Liszto Koncertą „Kremerata Baltica“, Londono „St.
su orkestru skambins Dénesas Martin in the Fields“ akademijos ir
Várjonas. Šis vengrų pianistas vadi- kitais orkestrais. Pianistas bendranamas universaliu muziku – tai pui- darbiauja su garsiomis įrašų komkus solistas, kamerinės muzikos at- panijomis: „Naxos“, ECM, „Teldec“,
likėjas, pedagogas ir festivalių meno „Capriccio“; groja įvairiuose festivavadovas. Kaip solistas, D. Várjonas liuose nuo Edinburgo iki Zalcburgo.

Igorio Stravinskio muzika. Tad jo
žanrinių epizodų interpretacijose
dažnai galima pajusti tą charakteringą „stravinskišką“ prieskonį.
Prieš šį koncertą spaudoje ne
kartą buvo prisiminta, jog LVSO
buvo pirmasis Luko Geniušo orkestras, su kuriuo, dar būdamas keturiolikmetis, talentingas pianistas
pirmą kartą koncertavo Lietuvoje.
Dabar, klausydamasi Griego Koncerto, pagalvojau, kad bent jau šitą
salę Lukas išaugo it kokius vaikystės šortus. Beveik neabejoju, kad dėl
tam tikrų man užkliuvusių atlikimo
menkniekių (piano atrodė kažkiek
prigesintas, o pirmieji Griego Koncerto akordai galėjo skambėti dar
ryškiau) gali būti kalta seniai keiksnojama Kongresų rūmų salės akustika, kaip ir pats fortepijonas.
Šią salę ir tokius fortepijonus jau
išaugo ir LVSO, o kai čia koncertuoti atvyksta pasaulinės įžymybės, pavyzdžiui, Martha Argerich,
tiesiog gėda joms pasiūlyti tik tiek.
Moderni koncertų salė, kaip ir nacionalinis stadionas, matyt, tapo amžinąja tema, nelyginant kokia filosofine kategorija. Tačiau koncerte
trumpam ją leido pamiršti mieli
Luko Geniušo solo bisai – Griego
„Vizija“ ir viena iš Chopino Mazurkų.
Čia noriu prisiminti, jog Chopino
muzikos suvokimui daug dėmesio
skyrė Luko pedagogė ir močiutė,
šviesaus atminimo Vera Gornostajeva, buvusi viena ryškiausių Chopino interpretatorių. Tad antrasis
bisas po audringų ovacijų – ne tik
šviesus finalinis koncerto akordas,
bet ir tarsi subtilus nusilenkimas
savo pedagogei.

Budapešto festivalio orkestro, pianisto Déneso Várjono ir dirigento
Iváno Fischerio koncertas vyks birželio 7 d., antradienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto
teatre. Bilietų dar yra!
Daugiau informacijos: vilniusfestival.lt.
VF inf.
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Nauji leidiniai

Eleganto užkratas

Telesforui Kulakauskui skirta monografija ir paroda
Gedas Čiuželis, rodos, tik įgavo
drąsos talentingai sužaisti iniciakauskas (1907–1977), Vilniaus grafikos
lais
ir gimimo datos skaičiais priešmeno centras, 2016, 368 p., 400 egz.
lapiuose, pasidžiaugti Kulakausko
apibendrintų formų fragmentais atMonika Krikštopaitytė
skirdamas skyrius, per spalvas nukelti laiku į senų sąsiuvinių ir esIškart aišku, kad knygos herojus – kizų bloknotų pasaulį, sutvarkyti
Telesforas Kulakauskas – yra chariz- vaizdų seką taip, kad nesijaustum
matiškas kūrėjas, nes jis kaip rašalo kaip mieste po vėtros, o galėtum radėmė kiaurai įsismelkė į leidinio miai klausytis Giedrės Jankevičiūtės
dizainą ir tekstus. Nuo medžiagos pasakojimo. Kitaip tariant, užsireįvairovės, kurią lėmė plati užsakovų komenduoti kaip vienas įdomiausių
paletė, tokios knygos dailininkas knygos tvarkytojų mieste.
turėtų „sušokti greitą klumpakojį“
Nors knyga stora, ją perskaityti
ir vis tiek susitaikyti su mišrainės neužtruksite, nes skyreliai neilgi ir
šmėkla, bet knygos dailininkas gali būti skaitomi kiekvienas atskirai, bet kokia tvarka. Vyrauja vaizdinė medžiaga. Menotyrininkė Giedrė Jankevičiūtė svarbesnius faktus
pakartoja, piešia Kulakausko kontūrus atskirais etiudais. Pabaigoje
pateikiami amžininkų (vyresnio sūnaus Ginto, kolegų Kazio Morkūno
ir Juozo Galkaus) atsiminimai. Tai
knygai suteikia daugiau atspalvių.
Jankevičiūtės tekstai šįkart man pasirodė paveikti tos pačios masinės
kultūros, kuriai daugiausiai tarnavo
knygos herojus. Tai ne trūkumas,
nors porą kartų pagavau save geidžiant prie gausybės komplimentų
rasti tiek pat konkretybių. Kritikas
manyje nervingai ieškojo vertiŽurnalo „7 meno dienos“ (1931-10-22,
nančios eilutės skyriuje apie KulaNr. 72) viršelis su Kulakausko piešta
kausko kurtą scenografiją, kuri man
antrašte ir jo sukurto kostiumo spekatrodo nesanti itin puiki, o šalia kotakliui „Žentas“ projekto reprodukcija
kio nors Liudo Truikio – net liūdnoka.
Giedrė Jankevičiūtė, Telesforas Kula-

Tačiau Jankevičiūtė žvelgia kaip is- lūžio simboliu, vertas kino juostos
torikė ir ieško kitokių verčių: „Ku- ir gyvensenos atsitraukus tyrimų.
lakausko teatro dailės verčių sąrašą
Nuostabu tai, kad kas atrodė (bent
pratęsia ir praplečia žvilgsnis į jo jau mano – Gariūnų – kartai) nežidekoracijas kaip į tarpukario Lietu- noma, abstraktu, puslapis po pusvos kaimo, dvaro ir miesto interjero lapio įgavo veidą. Kažkokios senos
istorijos vizualinį šaltinį.“ Kitaip ta- knygos lentynose, pasirodo, yra
riant, daugiau kritikos teisingai ar Kulakausko darbas, plakatai, leidiklaidingai įmanoma įžvelgti nebent nių antraštės ir viršeliai iš savaime
tarp eilučių.
suprantamos buitinės aplinkos staApskritai susidaro įspūdis, kad tuso virto meniniais sprendimais
knygos autorė beveik visada pa- konkrečiu istoriniu laiku. O pluošsirenka mažai tyrinėtą, pristatytą tas skirtingos išvaizdos darbų įgavo
autorių ar žymesnio dailininko bendrų vardiklių. Žinotas kaip gramažiau žinomą darbo sritį. Tokiu fikas, išraižęs ožkas su mergaite, lyg
atveju bet koks jos darbas yra ver- burtų lazdele pamojus tapo esančiu
tingas, o jo vertintojas tegali pasi- visur: pradedant vaikystės knygomis
džiaugti. Tai vertinga jau savaime. („Aiskauda!“, „Grybų karas“) ir „Ars“
Arba galima manyti, kad nemažai plakatu, baigiant dar dabar kiosJankevičiūtės herojų yra logiška kuose iš lentynos styrančia antrašte
seka iš tarpukario ir art deco tyrinė- „Literatūra ir menas“. Jausmas – lyg
jimų. Kad ir kaip būtų, tai yra pirma nuslinkus Gedimino kalno šlaitui
Kulakauskui skirta monografija, ir atsivėrus kultūriniam sluoksniui.
inicijuota dailininko jaunesnio Tik tas šlaitas čia pat, po nosimi.
Tokios knygos, kur lyg ir nelabai
sūnaus Sauliaus, ir ji mums papasakoja štai ką: Telesforas yra svaigi- matomo žmogaus gyvenimas, sunančiai talentingas apibendrintojas, rinkus visus darbus ir sutelkus juos
galintis keliomis linijomis aprėpti į prasmingą visumą, atskleidžia viso
ir detalę, ir horizontą, ir privalomą, darbo vertę, visada paveikia labai
ir pageidaujamą; Kulakausko triū- pozityviai. Tai galbūt paskatins šlosas spaudos ir knygų leidybos ba- vės trokštančius pamąstyti, kad galruose yra solidus Lietuvos grafinio būt ne visuomet svarbiau centrinėje
dizaino sluoksnis, kurio negalima aikštėje pastatyti didelį paminklą,
nepaisyti, ypač talentingai kurti o nuosekliai dirbti mažus darbus.
šriftai; ir galiausiai – pusiau skilęs Laikantis savo vertybių pralaimėti
herojaus gyvenimas (kiekviename neįmanoma.
po mylėtą moterį ir sūnų) – tai dar
Knygos leidėjas Vilniaus grafivienas likimas, galintis būti epochų kos meno centras savo galerijoje

„Kairė–dešinė“ su knyga pristato ir
Kulakausko originalių eskizų teatrui,
knygoms, taip pat svarbesnių leidinių viršelių parodą, lydimą informacijos apie dailininko gyvenimą.
Piešiniai, kurti iliustracijoms, yra
didesni nei knygoje, todėl juos dar
įdomiau apžiūrėti. Gali naujai pamatyt spalvas ir nujausti virsmo į
knygą magiją. Ji visada dvelkia fantazijos laisve. Siūlau nepraleisti progos naują leidinį ir parodą patirti
vienu ypu ir tokiu būdu geriau pažinti ne tik savo kultūrą, bet ir save.
Paroda veikia iki gegužės 28 d.
Vilniaus grafikos meno centro galerija
„Kairė–dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 11–18 val.,
šeštadieniais 11–15 val.

Valanda žaismingos muzikos

Nauja kompaktinė plokštelė „Prancūziški žaidimai“. Sonata ir Rokas Zubovai, 2016

Skirmantė Valiulytė

Gegužės 12 d. Vilniaus rotušėje
įvyko daug publikos sutraukusios
naujos kompaktinės plokštelės
„Prancūziški žaidimai“ sutiktuvės.
Prieš tai ši plokštelė ir jos sumanytojai mėnesį keliavo po įvairius
Lietuvos miestus: Druskininkus,
Panevėžį, Alytų, Kėdainius, Varėną, Anykščius, Kauną ir Klaipėdą. Sutiktuvės buvo žaismingos
kaip ir plokštelėje skambanti muzika –
Prancūzijos muzikos aukso amžiaus
kūrėjų George’o Bizet, Gabrielio
Fauré, Maurice’o Ravelio ir Erico
Satie siuitos fortepijonui keturioms
rankoms. „Ačiū, kad šiandien dar
kartą prikelsite šiuos prancūzų muzikos šedevrus“, – sutiktuvėse idėjos autoriams ir įgyvendintojams
dėkojo ir kartu džiaugėsi Prancūzų
instituto Lietuvoje Kalbos atašė Nicolas Torres. Plokštelę, padedant
Prancūzų institutui Lietuvoje,

įrašė pianistai Sonata ir Rokas Zubovai. 1997 m. susikūręs ir jau beveik
du dešimtmečius gyvuojantis duetas daug koncertuoja, nuo 2005 m.
Neringoje rengia tarptautinį muzikos ir ekologijos festivalį „Nepaklusniųjų žemė“, vykdo edukacines
programas Lietuvos miestuose, bet
va plokštelės lig šiol neturėjo, tad
sutiktuvių džiaugsmą stiprina CD
premjera šio dueto biografijoje.
Prancūzų muzika tokiam debiutui
pasirodė itin tinkama.
Patys pianistai CD lankstuke
rašo: „Atsigręžus į devynioliktąjį
amžių galima drąsiai teigti, kad
grojimo keturiomis rankomis tradicija tuo metu išgyveno aukso
amžių. Svarbiausias to laikmečio
instrumentas – fortepijonas, bet
dar dažniau – pianinas atliko ir
radijo, ir vieno instrumento-orkestro, ir akompanimento, ir pagrindinio ansamblio partnerio
vaidmenį, Tačiau svarbiausia, kad
kiekvienas bent kiek svarbus naujas
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simfoninis kūrinys, baletas ar opera, l’Oye“) ir E. Satie „Ekscentriška
visų pirma tapdavo kūriniu fortepi- gražuolė“ („La belle excentrique“). pateikiami siuitose naudojamų
jonui keturioms rankoms ir būtent Valanda žaismingos muzikos, ža- muzikinių terminų žodynėliai bei
tokiu pavidalu pasiekdavo visuose vinčios paprastumu ir kartu ypa- redaktorių (S. ir R. Zubovų) žodis,
kontinento pakraščiuose nekantriai tingumu. Kiekvieną siuitą lydi padedantis pajausti kūrinių atsiramuzikinių naujienų laukiančius savita jos atsiradimo istorija. Su- dimo aplinkybes, muzikoje perteimelomanus<...>. Devynioliktojo tiktuvėse Rokas Zubovas nuotaikin- kiamas nuotaikas, garsuose slypintį
amžiaus pabaigoje – dvidešimtojo gai visas jas pristatė. Pasidalijo ir charakterį. Šį leidinį galima drąsiai
amžiaus pradžioje prancūziškoje savo įžvalga iš G. Bizet „Vaikų rekomenduoti muzikos mokykloms,
tradicijoje gimė visa eilė nuostabių žaidimų“ – „vartydami natas at- bibliotekoms, kitoms edukacinėms
kūrinių fortepijonui keturioms ran- radome, kad ir prieš 150 metų vai- įstaigoms ar pavieniams asmenims.
koms. Šioje kompaktinėje plokšte- kai žaidė tuos pačius žaidimus, tik Juk žaisdami mokomės. Pati pamėlėje įrašytos keturių prancūzų kom- jų pavadinimai skyrėsi; vaikystėje ginau paskambinti G. Bizet „Svapozitorių siuitos kaip tik ir apima visi esame panašūs ir tai mus visais jonė. Sūpuoklės“ iš „Vaikų žaidimų“ –
laikotarpį nuo 1871 iki 1920 metų, laikais jungia“.
smagu, prancūzai supdavosi taip
kuomet drauge su naujomis idėPianistai Sonata ir Rokas Zu- pat ritmingai, kaip ir lietuviai! Ačiū
jomis dailėje, literatūroje, kitose bovai ne tik patys įsitraukė į sma- Sonatai ir Rokui Zubovams už domeno šakose, prancūziška kultūra gius „Prancūziškus žaidimus“, bet vanotą paprastų dalykų atradimo
tapo viso pasaulio žavėjimosi ir nusprendė pasiūlyti „pažaisti“ ir džiaugsmą. Pabaigai dera pridurti,
traukos objektu. Šiuos keturis kū- plokštelės besiklausantiesiems. kad plokštelėje skambantys įrašai
rinius savotiškai sieja žaidimų ir Edukaciniais sumetimais plokšte- atlikti Lietuvos nacionalinėje filvaikų tematika.“
lėje pdf formatu sudėtos trijų siuitų harmonijoje, garso režisieriai ViPlokštelėje įrašyti G. Bizet (G. Bizet, G. Fauré, M. Ravelio) lius Keras ir Aleksandra Suchova.
„Vaikų žaidimai“ („Jeux d’enfants“), natos, tad galima muzikos ne tik Plokštelę apipavidalino dailininkė
G. Fauré „Dolly“, M. Ravelio pasiklausyti, bet ir patiems pamė- Neringa Ratkutė, išleido VšĮ „Im„Mano motutė Žąsis“ („Ma mère ginti skambinti. Maža to, natose petus Musicus“. Smagaus klausymo!
3 psl.

Teatras

Žmogaus idealo paieškos ir žaidimas
teatru
Literatūrologinis požiūris į Artūro Areimos režisuotą „Mariją Stiuart“
Raminta Gamziukaitė

Spektaklis, besislepiantis po pavadinimu „Marija Stiuart“, turėtų
būti įvardytas „Elžbieta I, Anglijos
karalienė“. Juolab kad yra precedentas – Artūras Areima kartą jau
keitė autentišką Friedricho Schillerio veikalo pavadinimą į sceninį.
Toks keitimas galėjo ar net turėjo
įvykti ir vėl, nes ne Marija Stiuart
prikausto žiūrovų dėmesį naujajame Schillerio dramos pastatyme.
Kitaip nereiškia blogai, premjera ir
nustebino, ir nudžiugino, ir privertė
M . S i r u s o n u ot r .
Elžbieta Latėnaitė (Elžbieta I) ir Daumantas Ciunis (Mortimeras)
susimąstyti apie priežastis, dėl kurių spektaklis visa savo visuma at- sušiuolaikinimo. Jis lyg ir yra, bet pasikeistų. Režisierius visas kortas
gręžtas į karalienę Elžbietą.
saikingas, sustota pusiaukelėje, dėl atidavė į Elžbietos rankas ir buvo
Nuo pirmojo įspūdingo pasiro- to atsirado šiek tiek eklektikos, bet savotiškai teisus, nes dviem įspūdymo scenoje vienvaldiškai kara- tai ne tos klajonės laike, kurios le- dingoms karalienėms būtų ankšta
liauja Elžbieta I ir Elžbieta Latė- mia atotrūkį tarp tariamų žodžių ir teatro scenoje, panašiai kaip istorinaitė. Jai deramai asistuoja grafas sceninio veiksmo. Vyrų kostiu- nėje praeityje joms trūko erdvės po
Lesteris (Tomas Rinkūnas), lordas mai stilizuoti pagal nekonkre- Britanijos dangumi.
Berlis (Tomas Stirna), Mortimeras čią epochą (kostiumų dailininkė –
O dabar apie spektaklio progra(Daumantas Ciunis), lordas Šrus- Monika Gurskytė), grafas Lesteris mėlę. Jau tapo tradicija, o gal net
beris (Edmundas Mikulskis). Labai apsikirpęs pagal šiuolaikinę madą, mada, kad programose rašoma apie
netikėta, bet herojų vyrų (Lesteris bet tai tikrai ne pasaulio pabaiga. tai, ko scenoje nematyti. Dažnai,
ir Mortimeras) susidūrimas scenoje Eklektiką įmanu įžvelgti karalie- ypač operoje (naujausias pavyzdys –
išryškintas, o herojų moterų – ge- nių aprangoje: Marija, pradžioje Schillerio ir Verdi „Don Karlas“),
rokai prislopintas, nors Schillerio juodai, o pabaigoje baltai apsi- tai tiesiog epidemiją primenančio
dramoje jis sudaro viso vyksmo pa- rengusi, tiksliai atitinka Schillerio sušiuolaikinimo pasekmės. Aptagrindą. Marija (Inga Patkauskaitė) nuorodas, o Elžbieta – tarsi visai riamame spektaklyje to priežastis –
lieka nuošalėje, o jos varžovė dėkin- šiuolaikiška, bet jos efektingas pa- minėtas statytojo nukrypimas nuo
gai priima dovaną ir demonstruoja sirodymas gotikinių skliautų vizi- dramaturgo versijos. Beje, „intriaktorinį meistriškumą, dvi mote- joje, jos laikysena, judesiai, paga- guojantys faktai apie Schillerį“ man
rys – karalienė Elžbieta ir aktorė liau jos vidus paneigia visas galimas tokie nepasirodė – pabiri faktai iš
Elžbieta – puikiai sutaria.
abejones dėl nekarališkos aprangos. kūrėjo biografijos, ir tiek. Noras
Nuo antikos iki pat šių dienų ga- Nesupratau tik, kodėl vargšę auklę suintriguoti žiūrovą, šiaip jau nelioja Aristotelio tezė: istorinę tiesą matėme tokią suvyriškėjusią. Jeigu smerktinas, atsispindi Schillerio
leistina aukoti vardan meninės tie- siekta asociacijos su kalėjimo pri- įsimylėjimų „suvestinėje“. Bet iš
sos. Net istorinę temą plėtojantis žiūrėtoja, tai taip, į prižiūrėtoją ji tikrųjų Schilleris meilės nuotykiais
kūrinys nėra istorinė kronika ir ne- panaši, bet tai jau perteklinis efek- negarsėjo, tai daug labiau būdinga
laiduoja įvykių autentiškumo. Kar- tas, nes kalėjimo prižiūrėtojas pagal jo didžiajam amžininkui Goethe’i.
tais autoriai to visai ir nesiekia, po statusą yra Poletas (Vytautas Rum- Ir Schillerio jausmo žmonai „amistorine medžiaga slėpdami dabar- šas). Beje, A. Areima rašo, kad jo žinąja meile“ nevadinčiau, nes su
ties problemas, apie kurias atvirai uždavinys – sukurti kalėjimą, bet tikrove mažai susiliečiantis kūrėjas
negalima kalbėti. Schillerio atvejis kuo čia dėta Ana Kenedy, ištikima norėjo kaip atsvarą turėti paprastą
kitoks, jo idėjų dramose istoriniai Marijos auklė?
biurgerišką šeimą ir ją sukūrė veasmenys ir aplinkybės padeda kūAtskira kalba būtų apie karalie- dęs Charlotte von Lengefeld, vieną
rėjui formuoti tobulo žmogiškumo nių šukuosenas. Kas tinka prie mo- iš dviejų seserų, su kuriomis, tarsi
idealą. Arčiausiai istorinės tiesos derno, nelabai dera prie klasikinio negalėdamas apsispręsti, intensyyra trilogija „Valenšteinas“, dramoje stiliaus. Ir ne tik tai. Kai pirmame viai bendravo, net laiškuose kreip„Marija Stiuart“ autorius leidžia sau veiksme įkalinta Marija pasirodo damasis į jas abi. Jo ankstyvosios
nuo istoriškumo nukrypti tiek, kiek su auklės nuolat priglostomu Kleo- lyrikos Laura turėjo du konkrečius
reikalauja kūrinio sumanymas, pa- patros peruku, sutrinki. Akivaizdu, prototipus, bet jokio konkretumo
galiau, toldamas nuo istoriškumo, kad perukas nei aktorei, nei vaidme- ar nuoširdumo perteikiant jausmą
jis sukuria pseudoistorinę dramą niui netinka. Sumanymas paaiškėjo eilėraščiuose nerasime. Todėl taikli
„Mesinos nuotaka“, kur visi įvykiai tik antrame veiksme, kai subtilia pastaba, kad Schillerio meilė Charir personažai išgalvoti.
pastelinių spalvų gama ir įžūliai lotte’i von Wolzogen neįkvėpė poArtūras Areima kuria savą me- ryškiais ugniniais plaukais scenoje eto nė vienam eilėraščiui, turėtų
ninę tikrovę toldamas nuo Schil- sušvyti Elžbieta. „Liepsnojantis“ pe- būti perkelta ir visiems kitiems
lerio ir galbūt atkurdamas istorinę rukas tiko ir aktorei, ir vaidmeniui, atvejams. Schillerio meilė daugiau
tiesą. Bet istorinė tiesa šiuo atveju nes susisiejo su Elžbietos I portre- literatūriška, išprotauta, jis ne tas
mažiausiai aktuali, daug įdomesnė tais dailėje, kine, o kartu ir su epo- kūrėjas, vėlgi kitaip nei Goethe,
interpretacija. Tenka pripažinti, kad cha. Deja, antrasis perukas, net ir kurio išgyvenimai įkvepia jį poeir režisierius turi teisę teikti savą įgijęs atsvarą, priimtinesnis netapo. tiniams kūriniams. Schilleris neversiją, besiskiriančią nuo įprasti- Kaip ir spektaklio Marija Stiuart ne- rašė meilės lyrikos, jis buvo „idėjų
nės, nes spektaklis, nepaisant visko, tapo tokia, kokią ją matė Schille- dramų“ autorius. Iš pirmo žvilgsnio
įvyko ir pavyko.
ris. Net jeigu šiam vaidmeniui būtų atrodo keista, bet iš tikrųjų gal ir
Eidama į premjerą labiausiai bi- parinkta brandesnė ir labiau „ka- tikslinga, kad programoje žiūrovas
jojau jau įprasto teatruose drastiško rališka“ aktorė, manau, nedaug kas gali pasiskaityti apie tai, kas nebus
4 psl.

parodyta – Marijos tapsmas, o nerašoma apie tai, ką netrukus pamatys
scenoje, – Elžbietos daugiabriaunį
paveikslą, jos nelaisvus sprendimus.
Iš kur paimtas tekstukas apie Marijos tobulėjimą, man žinoma, bet
telieka tai maža paslaptis, nes iki
šiol neturiu aiškios nuomonės, ar
programų sudarytojams galioja reikalavimas nurodyti šaltinius.
Grįžkime prie to, kas parodyta, ir
pasiaiškinkime priežastis. A. Areima
deklaruoja siekį drauge su Schilleriu ieškoti žmogaus idealo – absoliuto ir kartu savo pomėgį žaisti
teatru. Kyla klausimas, ar šie du dalykai susiję, ar trukdo vienas kitam
(kitaip sakant, arba ieškai idealo,
arba žaidi teatru). Mano manymu,
teatrinis žaidimas šiame spektaklyje
pavyksta ir to turėtų pakakti neskaičiusiam Schillerio, o juo labiau jo
tekstų kritikos. Taip sakydama visai nesiekiu nuvertinti žiūrovo, nes
visais laikais būta daug neskaičiusių
klasikos, o postmodernizmo epochoje jų dar daugiau. Įvertinti teatrinį žaidimą palieku teatrologams
ir grįžtu prie idealo paieškų.
Mano prielaida, kad A. Areima
šiame spektaklyje nepanoro (arba
jam nusibodo) to idealo-tobulybės ieškoti, nors turėjo tam labai
tinkamą medžiagą. Gerai žinau,
kad bet kokį kūrinį reikia vertinti
pagal tai, kas jame parodyta, o ne
pagal tai, ko ten nėra, nors galėtų
būti. Bet kai spektaklyje „Marija
Stiuart“ pasigendu Marijos Stiuart,
norisi suprasti priežastis ir laužyti
taisyklę. Juolab kad režisierius pats
teigia: „pjesė juk apie Mariją, kuri
yra labai paprasta, nieko ypatingo nedaro, bet yra visų dėmesio
centre“. Suprantu režisierių: Marija
jau viską padarė praeityje, dabar
ji tik daug meldžiasi, o dramos
pagrindas yra veiksmas. Tai ką
čia rodyti? Neguodžia ir vokiečių
švietėjo G.E. Lessingo patikslinimas, kad mąstymas taip pat yra
veiksmas. Gal ir veiksmas, bet tikrai
ne sceninis.
Kas kita Elžbieta, gera aktorė
(remiamasi Stefano Zweigo sukurtu paveikslu), visą sceninį laiką
esanti veiksmo sūkuryje. Bet kodėl
režisierius jas mato ne kaip karalienes, o tik kaip skirtingus moterų
tipus? Juk veiksmas vienaip ar kitaip plėtojasi kaip tik dėl to, kad
vyksta karalienių dvikova. Šiaip susivaidijusių, kad ir skirtingų tipų,
moterų, lygiai kaip gerų ar blogų
aktorių, ant ešafoto nesiunčia – čia
karalienių privilegija. Kova dėl
sostų ir postų amžina, dėl to neverta eikvoti parako, todėl ir kalbama apie idealo paieškas, bet jos
taip ir lieka režisieriaus ketinimų
protokole. O Schillerio tragedijoje
parodytą moralinio tobulėjimo

procesą – vidinio gyvenimo fenomeną – scenoje perteikti sunku.
Tai ko vis dėlto neparodė Artūras Areima? Atsakymas paprastas –
Marijos Stiuart tapsmo. Pirmame
veiksme į Kleopatrą panaši Stiuart
atskleidžia savo nuodėmingą praeitį
(dialogas su aukle-„komendante“),
gailisi dėl klaidų, bet dar labai myli
gyvenimą ir ieško būdų ištrūkti į
laisvę (dialogas su lordu Berliu).
Akcentuojant kai kurias svarbias
replikas, gal ir būtų įmanu parodyti
nuotaikų ir pasaulėjautos kaitą, be
to, susitaikyti su neišvengiamybe
Škotijos karalienei padeda religija.
Svarbus religinis motyvas tarsi užtušuotas, tai ypač pasakytina apie
pabaigą, kur turėjo nuskambėti (dėl
to nesu tikra ir bijau kategoriškai
tvirtinti) Marijos tapsmą reziumuojančios eilutės: „Man Dievas leido
nekalta mirtim / Atpirkti seną kruvinąją kaltę“. Kada pasikeitė Marijos nuostatos? Schilleris perteikia
herojės lūžį dviejų karalienių susitikimo, kurio iš tikrųjų nebuvo,
scenoje. Šios scenos svarbą kaip
tik ir parodo tai, kad autorius jautė
būtinybę ją sukurti. Spektaklyje
tai – susapnuota scena: dvi moterys, paukšteliams čiulbant, vangiai
kalbasi apie kažką, kas jų, atrodo,
neliečia. Du moterų tipai, du skirtingi perukai, du skirtingi likimai.
Tai visai ne besivaržančių tarpusavyje valdovių pokalbis, kuriame pagaliau sudedami visi akcentai.
O kaip tik ši dramatiška neistorinė scena yra Schillerio veikalo
kulminacija, joje išsisprendžia
Marijos likimas, ji nusigręžia nuo
pasaulietiško gyvenimo ir, toliau
vykstant veiksmui, vis labiau nuo
jo tolsta. Bet Elžbietos paniekinta
ir įžeista nebegalvoja daugiau apie
nuosprendį, įžeidžiais žodžiais
kreipiasi į Elžbietą ir vėl pasijunta
karaliene. Tai jau ne pasaulietiška
karūna, ją apvainikuoja per kančias pasiektas moralinis tobulumas. Nors galios atžvilgiu šioje scenoje triumfuoja Elžbieta, moralinė
pergalė priklauso Marijai. Karalienių susitikimo scenoje dar galima
įžvelgti motyvą, lemiantį Elžbietos
būsimą nuosprendį – tai plačiai garsėjantis Marijos grožis. Politiniai
motyvai, be abejo, svarbūs, bet moteriškas pavydas taip pat pasižymi
griaunamąja galia. Spektaklyje šis
motyvas neveiksmingas – viso ko
pavydėti galima pačiai Elžbietai.
Marija šiame pastatyme neturi
jokios galimybės realizuoti savęs,
juolab įkūnyti Schillerio idėjos. Nebuvo lemtingo lūžio, negali būti tolesnės raidos. Galėjo būti parodytas
bent jau Marijos tapsmo rezultatas.
Jį atskleidžia finalinė išpažinties
N u k e lta į 5 p s l .
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Tarp disciplinų

Kas įvyko 2015 metų liepos 20 dieną
Vilniuje?
Pokalbis su Deimantu Narkevičiumi

„Tai buvo nepagarbos menui, dailės istorijai – nors ir nepatogiai –
apraiška.“ Taip apie Žaliojo tilto
skulptūrų nuėmimą sako menininkas, Nacionalinės premijos
laureatas Deimantas Narkevičius.
Šį procesą kūrėjas užfiksavo naujame savo darbe „20.07.2015“. Pirmą
kartą – 3D formatu.
Gegužės pradžioje filmas buvo
pristatytas Oberhauzeno trumpametražių filmų festivalyje – seniausiame ir prestižiškiausiame mažųjų
kino formų festivalyje pasaulyje.
Ten „20.07.2015“ įvertintas Specialiuoju žiuri paminėjimu.
Turbūt sprendimas kurti filmą
buvo gana spontaniškas? Nebuvo iki galo žinoma, kada
ir apskritai ar nukels Žaliojo
tilto skulptūras.

monetos, pavadinkime ją „Nepriklausoma Lietuva“, pusės.
Žinoma, „20.07.2015“ yra ir autoreferencinis kūrinys. Teisingai pastebėjote sąsajas su „Kartą XX
amžiuje“. Tačiau man šie du filmai – ne dvi vienos monetos pusės, o skirtingos monetos.
Taip, abu darbai – kritiškas žvilgsnis į vis dar netvarią kultūrinę
aplinką, kurią trumpalaikės politinės manifestacijos ir visai išbalansuoja. Tačiau 2004 m. Lenino grįžimas ant postamento vaizdajuostėje
atrodė kaip humoras, juokas ir neįmanomybė. O Žaliojo tilto skulptūrų nuėmimo istoriją lydėjo visai
kitoks absurdas, kurį „maitino“ kalbos apie grėsmę iš praeities, apie vis
dar gyvą komunistinę ideologiją ir
pan. Šios akcijos tikslas buvo viešieji ryšiai, visai nesusimąstant,
kaip tai paveiks kultūros paveldo
sampratą.

Tiesą sakant, buvau tikras, kad
skulptūras nukels. Todėl mano
sprendimas nebuvo spontaniškas.
Ruoštis pradėjome iš anksto. Pa- Filmų tema panaši, bet forkalbinau operatorių Audrių Ke- mos požiūriu jie – vienas kito
mežį, jis sutiko. Mums svarstant, antitezė. „Kartą XX amžiuje“
kaip filmuoti, kilo mintis panau- vyrauja objektyvus žvilgsnis,
žvilgsnis iš toli, o „20.07.2015“
doti stereoskopinę kamerą.
Prasidėjo paieškos, kas galėtų į skulptūras žiūrima pakanatlikti filmo baigiamuosius darbus, kamai subjektyviai. Šį įspūdį
nes nei aš, nei Audrius anksčiau sustiprina ir 3D efektas.
nebuvome kūrę trimačio projekto –
Žiūrint šį filmą 3D formatu,
tik bandymus, testus. Su 3D kamera skulptūros matosi net geriau nei
negali lengvai lakstyti, ji nėra mobili: realybėje. Tokio žvilgsnio tikrai
pastatei, ir viskas. Jos negali pritvir- negalėjo matyti praeiviai, nebent
tinti prie skraidyklės, neveikia pri- praskrendančios kregždės ir balanartinimas. Todėl džiaugiuosi, kad džiai. Panašų vaizdą matė ir skulpprie mūsų prisidėjo Kostas Radlins- toriai, kai lipdė šias skulptūras.
kas – tikrasis 3D technologijos en- Tai užaštrinta, stereoskopinė reatuziastas, o garso inžinieriumi tapo lybė, kuri atrodo net nereali. NorėSigitas Motoras. Visi leidomės į jau sukurti peizažo, kaip modelio,
eksperimentą.
vaizdo-modelio, įspūdį. Viskas tapo
tam tikra scenine erdve, kurioje atNaujas filmas yra tarsi kosidūrę praeiviai ją tarsi animuoja.
mentaras Jūsų ankstesniam
„Kartą XX amžiuje“, kuriame
Naujo filmo nuotaika, man
rodoma, kaip Lenino skulptūra rodos, taip pat yra „Kartą XX
„grįžta“ į Lukiškių aikštę. Man
amžiuje“ antitezė. Lenino
abu filmai pasirodė dvi vienos
skulptūros nuėmimą lydėjo
At k e lta i š 4 p s l .

scena, tačiau ir jos atsisakyta, veikėjų sąraše nėra Melvilio, kuris išklauso išpažintį, atleidžia Marijai
kaltes, kurias ji, atlikusi atgailą, atpirko tikėjimu. Religinis dramos
sluoksnis ankstesniuose lietuvių
teatro pastatymuose buvo tušuojamas dėl ideologinių priežasčių, bet
išpažinties scena išlikdavo, nes joje
atsiskleidžia dėsningo Marijos moralinio tobulėjimo (pagal Schillerį)
stebuklas. Visai nepriekaištauju režisieriui dėl jo vienokio ar kitokio
pasirinkimo, tik konstatuoju, kad
jis nepanoro ieškoti vidinių procesų
atskleidimo galimybių scenoje ir
susikoncentravo į kitą heroję, kurios įvairiapusiškumas atsiveria per

euforija, o Žaliojo tilto skulptūros demontavimo darbai rodomi pabrėžtinai ramiai.
Taip, tarsi tai, kas vyksta, nelabai
kam ir įdomu.
Ši ramybė priešinga triukšmui, kuris lydėjo skulptūras
žiniasklaidoje.
Demontavimo darbai vyko ramiai, nors diskusijų, o greičiau
triukšmo be argumentų (niekas
realiai nediskutavo, o tik reiškė
nuomonę) būta daug. Vienpusės
nuomonės piršimas populiariuose
portaluose neleido susidaryti realaus vaizdo, ar skulptūrų demontavimą palaiko visi.
Kai atėjo akcijos metas, paaiškėjo,
kad už virtualaus šurmulio nieko
nėra. Nebuvo tų džiūgaujančių minių, kurias galėjai nuspėti iš tūkstančių komentarų socialiniuose
tinkluose. Viskas tebuvo viešųjų
ryšių akcija, pasibaigusi tuo, kuo
pasibaigė – skulptūros nuo Žaliojo
tilto dingo.
Kitaip sakant, visas renginys buvo
orientuotas į galimą tarptautinės
žiniasklaidos susidomėjimo pakartojimą, koks buvo ir 1991 metais,
demontuojant Lenino paminklą.
Skulptūros buvo paaukotos siekiant
dirbtinio dėmesio.
Man rodos, šis įvykis parodė,
kaip lengvai manipuliuojama tapo
Lietuvos visuomenė ir jos meno
viešose erdvėse samprata. Viešųjų
ryšių akcija virtualioje erdvėje leido
pamesti sveiką protą ir realų situacijos vertinimą. Už virtualių minių nebuvo jokio realaus protesto.
Nieko panašaus į Talino įvykius, kai
kareivio paminklo perkėlimas į kapines sukėlė protesto akcijas.
Be to, panašūs procesai vyksta
ir Rusijoje. Ten taip pat nuimami
sovietinio laikotarpio paminklai,
griaunama architektūra – dabartinės
ideologijos balastas. Šiuo požiūriu
mes artimesni Rusijai nei Europai.

veiksmą. Viskas būtų gerai, jei ne karalienę ir spektaklį centravo
į Elžbietą, kuri į idealo statusą
tas nelemtas pavadinimas...
Kita vertus, galima būtų ir su- net nepretenduoja... Galimą atabejoti tobulo žmogaus idealo sakymą radau paties A. Areimos
patrauklumu šiuolaikiniam žiūro- žodžiuose: „Schilleris ir aš ieškome
vui. Gal spektaklis taptų patetiškas žmogaus idealo – absoliuto. Karir ne toks paveikus, koks yra dabar. tais pasijuntu kvailai, kad tai darau,
Iš tikrųjų režisierius meta iššūkį tada pradedu žaisti teatru.“ Štai ir
skaičiusiems veikalą, – neskaičiu- netikėtos interpretacijos paaiškisieji nieko nepastebės, gėrėsis ak- nimas: režisierius pasirinko pjesę,
torių vaidyba, vizualiniais efektais, kurioje ieškoma idealo, ketino
seks veiksmą ir visiškai nepasiges kartu su autoriumi jo ieškoti, bet
Marijos Stiuart vaidmens plėtotės. pasijuto kvailai, toliau nebeieškojo
Sakoma, kad nugalėtojai neteisiami. ir sėkmingai sužaidė teatru. O ar
To ir neketinu daryti. Postdrami- sukūrė Artūras Areima kalėjimą,
nio teatro epochoje primirštos kla- kaip ketino? Net nežinau... Bet argi
sikos atgaivinimas scenoje jau sa- tai taip jau svarbu? Ar idealo ieškovaime yra pozityvus reiškinys. Vis jimas ir žaidimas teatru – suderidėlto stengiausi išsiaiškinti, kodėl nami ar visiškai skirtingi dalykai?
režisierius „nuskriaudė“ Škotijos Telieka tai atviras klausimas.
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Kadras iš filmo „20.07.2015“

Manote, kad realybėje nebeįmanomos akcijos ir protestai, kad
jos gyvos tik virtualioje erdvėje?
Laikausi tų pačių teorinių pagrindų, kurių laikosi ir kai kurie
šiuolaikiniai mąstytojai, sakantys,
kad virtualios bendruomenės nėra
tikrosios bendruomenės. Kai virtualioje erdvėje vienijamasi kokiais
nors klausimais, visada abejoju tos
vienybės buvimu.
Vis dėlto, kas iš tikrųjų įvyko
tą dieną? Juk ir filmo pavadinimas – konkreti data.
Įvyko paprastas dalykas – buvo
pradėtos demontuoti skulptūros.
Taigi, kaip ir nieko. Tačiau jei reikėtų pasakyti, kas įvyko man, pasakyčiau, kad tai nepagarbos menui,
dailės istorijai – nors ir nepatogiai –
apraiška. Demontavimas įvyko neva
žmonių vardu. Tik neaišku, kokių
žmonių ir kokių apklausų pagrindu.
Man rodos, net Vilniaus taryba pareiškė, kad šios skulptūros žeidžia
daugumos piliečių, ypač vyresnių,
jausmus. Kas konkrečiai tie žmonės, nežinau. Negaliu pasakyti, ar
tas skulptūras reikėjo nuimti, ar ne.
Tačiau derėjo iš tikrųjų paklausti
vilniečių nuomonės. Juolab dabar
paklausti nėra sudėtinga.
Kaip filmą sutiko Oberhauzeno žiūrovai? Ar jie suprato
kontekstą?

Sutinku, bet, žinote, tai būdinga
visiems gyviems organizmams (juokiasi). Tačiau aš neagituoju nei už
vieną, nei už kitą pusę. Tik manau,
kad kiti sprendimai, ką daryti su
skulptūromis, buvo kur kas racionalesni. Bet žmonių valia spekuliuojantys veiksmai visada atrodys
neteisingi ir ydingi, nes formuojasi
precedentai, kai tampa įmanoma
beveik viskas. Sakykime, nueiti į
muziejų ir nukabinti nepatikusį paveikslą, pavyzdžiui, Vinco Dilkos
„Kolūkio steigiamąjį susirinkimą“.
Susifokusavimas į netolimą praeitį, kaip į vieną didžiausių mūsų
istorijos tragedijų, man atrodo
keistas. Juk mūsų istorija pilna ir
kitų skaudžių įvykių. Pavyzdžiui, aš
neturiu jokių sentimentų baudžiavai, tačiau užtenka paskaityti Žemaitę, kad suprastum, koks žiaurus
buvo XIX a., ypač moterims. Bet į
jį mes žiūrime pakankamai racionaliai. Kaip į tarpsnį, kuris paliko
savo kultūrą, šiuo atveju – rašytinę.
Taigi ir į sovietmetį nebereikėtų žiūrėti taip tiesmukai. Juk ir ideologija, kuri mums šiandien oponuoja
iš Rytų, yra visai kita – tai nebėra
komunizmas.
Sovietmečio paminklai dingsta,
bet atsiranda vis daugiau
skulptūrų Lietuvos kovoms
už laisvę ir Nepriklausomybę.
Tarsi vyksta atvirkštinis procesas, savotiška kompensacija.

Kol vis dar vyksta karas Ukrainoje, „Rytų diskursas“ Vakarų euTaip, yra kuriamas naujasis Tauropiečiams yra artimas. Tačiau tinis panteonas. Tai turbūt neišmanau, kad filmas sulaukė dėme- vengiama. Liūdniau, kad už gražių
sio pirmiausia dėl meninio spren- sumanymų kyšo prasti rezultatai.
dimo. Ekrane tarsi vyksta ritualas. Deja, dauguma pastarojo laiko
Operatoriaus veiksmai „išjudina“ skulptūrų net nesiekia tarybinių
skulptūras ir jos galiausiai nugriau- monumentų meninio lygio.
namos. Veiksmas vyksta tarytum
tam, kad būtų nufilmuotas skulp- Kada „20.07.2015“ planuojate
tūrų išnykimas. Žiūrovams palie- parodyti Lietuvoje?
kama laisvė spręsti ir apsispręsti,
Lietuvoje mane visada lydi abekurią pusę palaikyti.
jonė, kur rodyti savo filmus. Dar
neapsisprendžiau. Juk tik neseniai
Bet sakyčiau, kad Jūsų poziciją
įvyko premjera. Dar nenuslūgo
galima nujausti iš to, kaip roemocijos, dar reikia jas išgyventi.
dote skulptūras. Dėl 3D efekto
bei už kadro girdimo žmogaus
Kalbėjosi Gediminas Kukta
kvėpavimo skulptūros ekrane,
regis, atgyja ir kvėpuoja.
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Dailė

Vaizduotės pasaulio dirigentas

Kalbamės su iliustruotoju Kęstučiu Kasparavičiumi ir parodos kuratore Jolita Liškevičiene
Bolonijos vaikų knygų mugės metu
šio miesto Meno ir istorijos bibliotekoje (Biblioteca d’Arte e di Storia
di San Giorgio in Poggiale) balandžio 6–29 d. veikė dailininko
Kęstučio Kasparavičiaus retrospektyvinė paroda „Dirigentas su
teptuku“, pristatanti 30 jo kūrybos
metų, apie 100 iliustracijų ir knygų.
Parodą surengė Lietuvos kultūros
institutas, bendradarbiaudamas su
Lietuvos kultūros atašė Italijoje Julija Reklaite.
Bolonija yra ypatinga iliustruotojo biografijos erdvė: čia jis
buvo įvertintas garbingu UNICEF
diplomu „Illustrator of the Year“
(1994), apdovanotas „Award for
Excellence“ (2003), net 13 kartų jo
iliustracijos buvo atrinktos į kasmetinę konkursinę iliustruotojų parodą
(„Illustrators Exhibition“). Bolonijos bibliotekoje įrengti stendai
leido parodos lankytojams iš arti
apžiūrėti kiekvieną Kęstučio Kasparavičiaus kūrinių detalę, pakeliauti visais piešinių ir vaizduotės
labirintais, praeiti pro visas duris,
pažiūrėti į visus langus...
Pasak parodos kuratorės dr. Jolitos Liškevičienės, būtent tai sudaro
išskirtinio Lietuvos dailininko ir
rašytojo kūrybos esmę: joje užkoduota vaizduotę išlaisvinanti galia.
Apie Bolonijos patirtis ir parodoje
nubrėžtą Kęstučio Kasparavičiaus
kūrybos kelią kalbėjomės Vilniuje,
prie dailininko stalo, kur gimė visas didžiulis jo diriguojamų personažų „choras“ (ir šios parodos
sumanymas).
Kaip suformulavote parodos
koncepciją?
Jolita Liškevičienė: Kiekvienas
turėjome savo viziją, Kęstutis su
manąja iš pradžių nesutiko.
Kęstutis Kasparavičius: Jolita
norėjo į parodą įtraukti visą mano
kūrybą nuo pat pradžių – 1984-ųjų
iliustracijų leidiniui „Įdomiųjų
darbų pamokos“. Man neatrodė,
kad verta – juk pradėjau nuo choro
dirigavimo M.K. Čiurlionio meno
mokykloje, Vilniaus dailės institute baigiau dizaino specialybę –
jau 26-erių. Iki tol net nebuvau
bandęs iliustruoti. Taip išėjo, kad
gan greitai, nuo 1990-ųjų, pradėjau
dirbti su vokiečių leidėjais. Manau,
kad mano kūrybos pradžia buvo
tai, ką kiti daro dar būdami studentais. Aš mokiausi piešdamas savo
pirmąsias iliustracijas!
J. L.: O aš manau, kad tikrai vertėjo parodyti ir šį etapą: tarkime,
1989 m. išleistos „Lietuviškos pasakos“ buvo labai didelės apimties
ir reikšmingas darbas, taip pat ir
„Baronas Miunchauzenas“ (1987).
Juk negali menininkas iš karto
būti brandus, labai įdomu stebėti
jo raidą. Kęstučio kūryba pirmose
knygose yra kitokia negu mums
pažįstama dabar, jis naudojo kitą
6 psl.

techniką – spalvino akvarele, štrichavo, taip išgaudavo apimtis. Tuo
metu Kęstutis Kasparavičius daug
mokėsi iš meno istorijos, ieškojo
pirmavaizdžių, taip pat jau matome pirmuosius siurrealizmo bruožus – visa tai pristatėme pirmojoje
parodos dalyje kaip savojo stiliaus
paiešką. Nuo 1992-ųjų dailininko
braižas pradėjo labai stipriai keistis, įvyko lūžis, susijęs su vokiško
konteksto įtaka. Per dešimtį metų
(iki 2002 m.) Kęstutis Kasparavičius
tapo tuo, kuo yra dabar, ištobulinęs
nonsenso estetiką ir kitus unikalius
savo kūrybos bruožus.
O kaip vis dėlto prie to prisidėjo
darbas su vokiečių užsakymais?

dalyvauti vienoje diskusijoje, jos
dalyviai klausė – kada galima pasakyti, kad iliustracija knygai yra
gera? Tada, kada tampi iliustracijos dalyviu, žiūrėdamas į ją jautiesi,
tarsi atsidūrei jos viduje.
Beje, šiame Kęstučio Kasparavičiaus kūrybos laikotarpyje išskyrėme ir dvi kitas stilistines kryptis: tvirtėjant nonsenso estetikai,
jis iliustravo ir klasikos kūrinius:
„Pinokis“ („Coppenrath Verlag“,
1993), tos pačios leidyklos užsakytas „Spragtukas“ (1998), „Coliukė“
(„Nieko rimto“, 2005), kitas knygas.
Kaip žinome, visose pasakose yra
reali ir fantastinė erdvė – būtent
ši, be abejo, Kęstučiui visada daug
artimesnė. Trečioji kryptis – realistinė estetika: Kasparavičius kūrė
iliustracijas Fiodoro Dostojevskio „Sąžiningam vagiui“ („Grimm
Press“, 1994). Taip pat jis pradėjo
dirbti su amerikiečiais – leidykla
„Boyds Mills Press“, kurie reikalavo
tik realizmo.
K. K.: Tai buvo pats nykiausias
metas... Darbo tuo metu tikrai netrūko: tęsiau bendradarbiavimą su
vokiečių leidykla, dar atsirado užsakymų iš Taivano. Bet nusprendžiau išbandyti save anglakalbėje
erdvėje. Pasirodo, apsirikau... Neįdomu, nuobodu ir nei ypatingų
tiražų, nei pardavimų nebuvo. Padariau kelias knygas: „Šventasis Valentinas“, „Šventasis Martynas“, dar
šventųjų gyvenimų, H. Ch. Anderseno „Mergaitę su degtukais“. Užtat
po to pradėjau rašyti!
Taivano leidykla „Grimm Press“
iš pradžių pasiūlė parašyti vienos
iliustracijos istoriją – leido labdarai skirtą kelių autorių knygelę. Pirmoji istorija vadinosi „Čiulbantis
žmogus“. Kai ši knyga išėjo, leidyklos
vadovas man parašė: tavo istorija
gana smagi, gal yra jų daugiau? Aš,
aišku, nieko neturėjau, bet pamelavau, kad turiu! Nelabai įsivaizdavau, kiek jų reikia. Paaiškėjo, kad
36. Žodžiu, susitarėme, kad duoda
man mėnesį (neva tam, kad spėčiau išversti į anglų kalbą). Parašiau
visas istorijas per dvi savaites. Pirmoji knygelė – „Trumpos istorijos“ –
man rodos, yra gana padrika. Bet
lyg ir patiko visiems, tai toliau parašiau antrą, trečią, kitas... Tuomet
Lietuvoje atsirado leidykla „Nieko
rimto“ ir pradėjo leisti mano parašytas knygas lietuviškai.

K. K.: 1990 m. pelniau apdovanojimą „Auksinis pieštukas“ Belgrade
ir tai atvėrė kelią tarptautiniams užsakymams. Dirbti Vokietijos miesto
Eslingeno leidyklai tikrai nebuvo
lengva, mano patirtis su „Vaga“ ar
„Vyturiu“ buvo visiškai kitokia, darydavau, kaip išeina, niekas neturėdavo pastabų. Eslingene viskas
buvo kitaip: siųsdavau eskizus jų
meno redaktoriui Matthiasui Bergui, perpiešdavau po keletą sykių,
šlifuodavau. Reikalavimų būdavo
daugybė, net galėdavo paprašyti
keisti techniką. Ir keičiau – iš pradžių sukandęs dantis, galvojau, kad
gal visai neblogai man sekėsi štrichuoti... O dabar džiaugiuosi, kad
išėjau tokį muštrą. Manau, kad pirmosios pora knygelių ne kaži kaip
pavyko, bet paskui įsivažiavau.
J. L.: Vokietijos leidėjai reikalavo
kanonų, griežto iliustracijų kiekio,
laikytis terminų.
K. K.: Ir negalėdavai ginčytis, nes
jie – aukšto lygio, patyrę profesionalai, kurie, beje, yra man sakę, kad
labiau mėgsta dirbti su jaunais dailininkais. Manau, kad ši patirtis ir
padarė mane tikru iliustruotoju.
J. L.: Šiame etape labiausiai Kęstučio Kasparavičiaus vaizduotę išlaisvino iliustracijos Edwardo Learo
knygai „Antis ir kengūra“ („Esslinger“, 1992). Learas vadinamas nonsenso estetikos pradininku literatūroje vaikams. Man atrodo, kad šis
užsakymas buvo lemtingas Kęstučiui: jis galų gale gavo galimybę
nebūti pririštas prie teksto. Parodos Bolonijoje katalogo viršelyje
įdėjome iliustraciją iš šios Learo
knygos, nes joje – Kasparavičiaus
kūrybos esencija: čia yra ir knygos
autoriaus portretas, ir kartu daili- Kaip Jums sekasi rašyti?
ninko autoportretas. Skrybėlė yra
K. K.: Kai pradedi rašyti 48-erių,
tarsi vaizduotė, o joje – įvairios neįsivaizduoji, kiek turi minčių galdurys, laiptai, langai, kviečiantys voje, bet imi rašyti ir pasipila srauužeiti ir skaitytojo fantaziją. 1992– tas – nespėji užrašinėti! Pirmos
2002 m. laikotarpiu, kurį mes par- knygos byrėjo viena po kitos. Vėliau
odoje įvardijome kaip pagrindinių galbūt pradėjau geriau valdyti žodį,
stilistinių krypčių susiformavimo taisai, neskubi. Manau, kad mano
laiką, išlaisvėjo ir dailininko per- vėlesni tekstai yra geresni.
sonažai, jo iliustracijose pradėjo
veikti siužetas. Šiųmetinėje Bo- Ar jūsų tekstai galėtų eglonijos vaikų knygų mugėje teko zistuoti savarankiškai arba,

tarkime, su kito dailininko
iliustracijomis?
K. K.: Manau, kad ne... Juk mano
istorijos yra tarsi išplėsti paaiškinimai po iliustracijomis. Dažniausiai
pirma sugalvoju vaizdą, o jis padiktuoja tekstą. Būtų labai keista pamaIliustracija Edwardo Learo knygai
tyti, kad kažkas kitas mano istoriją
„Antis ir kengūra“
mato kitaip... O gal ir nieko?
J. L.: Kasparavičiaus iliustraci- Bolonijos vaikų knygų mugės konjoms būdinga tai, kad jos žadina kursą, ir iškart atrinkdavo...
vaizduotę. Juk ne vienai jo iliustraJ. L.: Tiesiog jis – unikalus, kitoks,
cijų knygai yra sukurti keli skirtingi jis – Kęstutis Kasparavičius, ir Lietekstai! Tarkime, „Tinginių šalis“ iš tuvoje, ir visame pasaulyje. Dailipradžių buvo išleista vokiškai (jau ninkas atrado savo kūrybos kryptį,
dailininko sukurtoms iliustraci- kuri lyg ir paprasta, bet – su niekuo
joms), po to ši knyga atsirado Mek- nepalyginama. Man rodos, panašiai
sikoje, meksikiečių rašytojas parašė kuriančių, „Kasparavičiaus krypnaują tekstą, vėliau buvo daniškas, ties“ menininkų nelabai rasi.
K. K.: Gal dėl to, kad kitos krypkorėjietiškas, graikiškas, lietuviškai
jį sukūrė Vytautas V. Landsbergis. tys ne šiaip – gražu, bet dar ir gerai
Tikrai būtų labai įdomu palyginti perkamos. O mano knygos niekada
visus tekstus, tai galėtų atskleisti nėra buvusios bestseleriu! Leidyskirtingą vaizdo suvokimą.
klos mane renkasi, bet tikrai nėra
taip, kad sušoktų ir nepasidalintų...
O koks jūsų santykis su klaKad ir tas Matthiasas Bergas man
sikiniu, pavyzdžiui, pasakos
kažkada rašė: Vokietijoje tu turi
tekstu?
tam tikrą grupę „fanų“, kurie tave
K. K.: Kai kurdavau iliustracijas labai mėgsta, viską perka, bet ši
pasakų ar kitų autorių tekstams, grupė nėra didelė. Tam tikro dydžio
„išvalydavau“ savo ego, daugybę tiražas yra išperkamas, ir tiek. Užtat
kartų skaitydavau tekstą, stengda- ta grupė yra stabili. Ir galvoju – gal
vausi įsijausti.
gerai? Galbūt nieko gera nesigautų,
jei tyčia mėginčiau kurti populiaAr imtumėtės dabar tokio
resnius dalykus.
darbo?
K. K.: Na ne, jau nebenorėčiau – Kaip jūsų kūrybą veikia vieta,
neįdomu. Paskutinė mano iliustruota kurioje esate?
pasaka – „Coliukė“, tai jau buvo
prieš dešimtį metų...
Koks yra jūsų santykis su leidybos madomis, kryptimis ir
tendencijomis?
K. K.: Europos leidyboje egzistuoja labai griežta klasifikacija
pagal vaikų amžiaus grupes, paveikslėlių knygos yra dar labiau
įrėmintos, nustatytas santykis tarp
iliustracijos ir teksto, formatai ir t.t.
Mano knygos, pavyzdžiui, „Trumpos istorijos“, yra visiškai „ne į
temą“: tokių apskritai beveik niekur neleidžia. Turi būti 32 puslapių knygelė, viena istorija, teksto
apimtis – nuo 800 iki 1000 žodžių.
Dabar man pačiam pasidarė įdomu
pasibandyti šias ribas ir tris iš eilės
knygas darau pagal tokį standartą.
Labai sunku trumpinti tekstą, kad
liktų mintis, juokų, kad nebūtų vien
trumpas vaizdo paaiškinimas.
J. L.: Dabar per metus padarote
maždaug vieną knygą?
K. K.: Taip. Kokį dešimtį metų
dirbu savo malonumui, niekas niekur neveja, nespaudžia.
Kaip jums atrodo, kas jus padaro
universalų, tarptautinį fenomeną? Jūsų knygų kelionės po
skirtingas šalis prasidėjo kone
nuo pat kūrybos pradžios. Kodėl?
K. K.: Na taip, man labai sekėsi –
vos nusiųsdavau eskizus į, tarkime,

K. K.: Vieta, aplinka man labai
svarbi. Daug piešiu iš natūros. Kai
gyvenau užmiestyje, name, iliustracijose buvo daugiau gamtos, to, kas
mane tuo metu supo. Vėliau persikrausčiau į Vilnių, senamiestį, ir
knygose atsirado mano kasvakarinių pasivaikščiojimų motyvai. Jei
atsidurčiau Naujojoje Zelandijoje,
tikrai pieščiau kitaip.
J. L.: Kasparavičiaus iliustracijose daug ne tik aplinkos, bet ir autobiografinių detalių – jis ir pats save
dažnai įkomponuoja! Apeitume jo
namus, atpažintume ne vieną vazelę, interjero detalę, baldą ar laiptinės turėklą.
K. K.: Esu ir savo vaikus ne kartą
piešęs, kol tie užaugo ir atsisakė pozuoti. Sūnų buvau aprengęs pasiskolintu vienuolio abitu – jis pozavo už kažkurį šventąjį. Būdavo
juokinga, kai su visu abitu išeidavo
į verandą parūkyti, kažin, ką kaimynai galvojo.
Grįžkime į Boloniją: į parodos atidarymą susirinko tikrai
daug jūsų kūrybos gerbėjų, leidybos profesionalų.

J. L.: Auditorija tikrai susirinko
didelė. Knygos meno specialistai
žino Kęstučio Kasparavičiaus kūrybą, ją vertina. Būtų tikrai gerai šią
parodą surengti ir Lietuvoje!
Kalbino Vlada Kalpokaitė
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Dailė

Pertrauka
At k e lta i š 1 p s l .

pasakoja detektyvinę istoriją. Vandenvietėje tik nesuprantamai praūždavęs Tanyos Busse kūrinio garsas čia apsigyveno radijo stoties
„Neringa FM“ kambarėlyje, kur po
švytinčiu omegos ir žalvarinės segės hibridu kybo archyvinės archeologinių Naglių kaimo kasinėjimų
8-ajame dešimtmetyje nuotraukos.
Joms akompanuoja tų laikų oficiali
ir drausta muzika, kuri dabar transliuojama kaip radijo laida. Viskas
aišku, nors nebūtinai įdomu. Bet
žvilgsnis stabteli ties smėlyje besikapstančio buvusio VDA rektoriaus
Adomo Butrimo nuotrauka – nors
veidą slepia pusilgiai plaukai, tapatybę nustatyti įmanoma.
Pati parodos koncepcija – paslėptų socialinių, kalbinių, disciplinuojančių struktūrų atpažinimas
ritualuose ir jų refleksija – labai tiko
mano pačios savijautai n-tąjį kartą
vaikštant tais pačiais Nidos takais
ir kruopščiai stengiantis išgyventi
būtent šio karto unikalumą. Tiesa,
kiek pagalvojus, galima absoliučiai
visus meno kūrinius suvokti kaip
kasdienybėje užčiuoptų dievybės
ar tuštumos garbinimo ritualų liekanas. Bet Nidos meno kolonijoje
žodžio „disciplina“ vartojimas nuskamba autoironiškai, o jam atsidūrus greta „refleksijos“ kaip „intymaus, slapto proceso“, kai mintys
„nulinksta atgal“ į save, susidaro
tarsi oksimoronas.
Juk parodoje pristatomi panašiose rezidencijose Norvegijoje, Islandijoje ir Lietuvoje pabuvusių šių
šalių menininkų darbo rezultatai.
Refleksyvi rezidencija – kuriančiam
žmogui būtina pertrauka, sudaranti
sąlygas ištrūkti iš kasdienybės ritualų, kuriuos sukantys krumpliaračiai jau baigia prazulinti smegenis. Bet jas įsteigusi institucija
prigalvoja taisyklių ir programų,
kurių disciplina sutrumpina refleksijai skirtą laiką. Be to, seniai jau
pastebėjome, rezidencijos metu sukurti darbai dažnai būna turistiniai
ir nugraibo tik vietos paviršių –
pavyzdžiui, Nidos meno kolonijoje gimstantys kūriniai turi pereiti
smėlio, jūros nugludintų šakelių ir
akmenėlių, miško gyventojų, kopų
giesmių, Thomo Manno ir JeanoPaulio Sartre’o etapą. Atkaklesni tyrinėtojai dar aptinka Simone’ą de
Beauvoir. Taigi svajodami įkristi į
malonų pertraukos vakuumą, menininkai užlipa ant nematomų vietos struktūrų ir ima jomis nevalingai laipioti.
Taip atsitiko ir Eglės Mikalajūnės
bei Samiro M’kadmi iš Norvegijos
kuruotos parodos dalyviams. Bet
palaipiojus išėjimų prie jūros laipteliais ir smėlio takais, sudalyvavus
kuratorių ekskursijoje, tos struktūros, matyt, sinchronizavosi su
mano kūno judesiais, tapo mãnos,
ir tie patys kūriniai persiskaitė
kitaip. Štai ir Eglės Budvytytės

performansas Šiuolaikinio meno atranda irimą ir mirties ritualus. sutilpti į skirtą biudžetą, tad maicentre „Riedlenčių malda, arba Ilgai žiūrėjau į sulaukėjusio parko tinosi prekybos centrų išmestais
Kakta žemiau širdies“, apie kurį medžius, nufilmuotus lėtai slan- produktais – dar įpakuotais, dar
jau rašiau („Kaktomuša su aura“, kiojančia kamera – skylėti, pa- su nepasibaigusiais terminais. Iš
7 meno dienos, 2016-05-06). Nidoje vargę, slopstantys lapai klimpsta to mėginimo išgyventi ir atsirado
rodomas iš jo sumontuotas maž- ore lyg stingstančiame serume, ku- kūrinys – liudijantis procesą ir išdaug 17 minučių filmas, kurį žiū- ris kartais persiverčia per šakas lyg liekantis procese, nes parodoje
rint jau matosi, kaip atlikėjų kūnai lėta laiko upė – tirštėjanti praeitis, prie darbo stalo sėdi Jonas ir pagal
braižo tikėjimo struktūrą meno paskutinį kartą pratekanti mirš- instrukcijas montuoja filmą, kuris,
institucijos viduje, menamą dangų tančiojo vidiniam žvilgsniui, jau kaip supratau, gal niekada ir nebus
kaip tas sinagogos kupolas, nuda- nukreiptam į dangų – dar vieną am- sumontuotas. Tai, ką matome, yra
žytą vilties spalva, kuri nepašvęstie- žiną nuo kasdienybės paslėptą ku- jo darbo vieta – į parodos erdvę
siems taip ir lieka medine iliuzija. polinę struktūrą. Šalia ant stalelio perkelta jauki aplinka, įskaitant ir
Vaikščiodama paskui performanso sudėti buteliai su toje vietoje rastų kompaktinių plokštelių stovą, kuatlikėjus, jausdama jų kūnų įtampas augalų – klevų, obuolių, kopūstų, riame lyg metalinėje vazoje pair išgyvendama lengvo nuobodulio kviečių, agurkų, o dar kažkodėl tir- merkta gitara.
bangas, to neįžiūrėjau.
pios kavos ekstraktais, kuriuos paJaukumas sava šiluma, savo kūno
Smalsu stebėti, kokias „struktū- uosčius sukyla prisiminimai – juos kvapais apsaugotoje erdvėje, regis,
ras“ užsienio menininkai aptinka jau aprašė Aistė, savųjų neminėsiu. tapo riziką nukenksminančios vaLietuvoje, šiuo atveju – Žeimių re- Ant sienų sukabinti šilkografijos karietiškos kultūros siekiniu, iš kuzidencijoje. Islandė Berglind Jona atspaudai, piešiniai, tekstai pilni rio pasišaipė Saulius Leonavičius ir
Hlynsdóttir susižavi baliustrados lyrinių užkeikimų ir užkalbėjimų Vida Strasevičiūtė, sukūrę kostiumą
stulpeliais (paviršius), kuriuos su- nuo mirties. Lyg jos būtų galima meditacijai gamtoje – juo apsivilkus
darančios dvi apvalainos formos, išvengti.
galima ilgai sėdėti net nenuvargišiurkštoku paviršiumi priglundanŠiuos apmąstymus pertraukia nant pozą laikančių raumenų. Taigi
čios prie delno, primena verpstes, o islandės Gunnhildur Hauksdóttir ant parodos grindų – švytinti lerva,
gal moterų kūnus. Nidoje baliustra- eksperimentas: Klaipėdos univer- kuri negali niekur nukeliauti, bet
dos stulpelių fotografiniai siluetai siteto džiazo specialybės studentės užtat viduje gal paslėpto (ir nežinia
kybo šiek tiek atitraukti nuo sienos, binauraliniais mikrofonais aprū- ką galvojančio) žmogaus oda liks
kad šešėlis sukurtų tūrinio daikto pintai skulptūrinei galvai įdainavo nepažeista uodų, erkių, kirmėlių,
iliuziją, o iš jų eilių formuojasi pas- penkis piešinius, kurių materialiu bičių, šalčio, karščio, o plėšriuotato terasų ir laiptų schema. Viena buvimu įtikina tik popieriaus če- sius žvėris atbaidys neskani perspėbaliustrados atkarpa įvaizdina žėjimas. Ausinėse girdimi ūkian- jamoji žalia spalva. Šis itin funkciolaiko dimensiją – stulpeliai eižėja, tys, slankiojantys ir čiužinėjantys nalus kostiumas aiškiai ironizuoja
byra, trupa, kol lieka tik metalinis merginų balsai klausytojo galvoje „valstybės-auklės“ ideologiją, kurios

Wen Chin Fu garso performansas grojant cukriniais būgneliais Tang. 2016 m.

strypas, bazė ir kapitelis. Išnyksta
kaip ir žmogaus kūnas, bet, kitaip
nei jį, baliustradą atkurs restauratoriai, lygiai taip pat išliedami
formas, kad jos skliaustųsi delnu.
Senoji architektūra įveikia laikinumą ir vertinama labiau nei dabartis. Čia jau mintys krypsta į
meno ir mokslo projektų rėmimo
sistemą, mus vis pastūmėjančią
daugiau domėtis senienomis nei
šiuolaikine kultūra.
Tuose pačiuose Žeimiuose norvegė Kristin Tårnesvik taip pat
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mėgina atkurti piešinį kaip erdvę.
Jie brėžia jautrias, kartais ekspresyviai sutirštintas, kartais vos liečiančias popierių linijas, susijungiančias
ir pertrūkstančias. Tarsi pirštais suvokiantis meno kūrinį aklasis jaučiu tik faktūras ir formas, bet ne siužetą. Jo ir nereikia, bet kažkodėl visi
paveikslai tampa šiek tiek panašūs.
Metas grįžti prie rezidencijų
vietų struktūras ryškinančių kūrinių – šįkart lietuvių užsienyje.
Štai Augustas Serapinas, būdamas
brangioje Norvegijoje, stengėsi

A . N a r u š y t ė s n u ot r .

dar tik ilgisi valdžios abejingumą
keikiantys Lietuvos piliečiai. O menininkai pavadinimu nusikeikia angliškai: „fuck language“. Tai turėtų
būti „agonijos riksmas“, išsprūstantis iš vidinių savisaugos struktūrų „nelauktai priėjus žinomo
ribą“. Gamta pažįstama? Fuck that.
Ne visi pažįsta net žaltį. Bet, aišku,
kūrinys – ne apie gamtą, o apie sąmoningai susikurtą vidinę tuštumą,
apsaugotą nuo signalų iš aplinkos,
taigi pagaliau tobulą, tik vargu ar
kam reikalingą.

Ten pat nukreipta ir Roberto
Narkaus ironija – jis šaiposi iš pragarus atveriančio progreso ir palengvėjimo jausmo pralaimėjus.
Šaiposi? Nežinau. Žiūrėdama į dangun sukučiu krentantį kompiuteriu
sugeneruotą priekinį traukinio vagoną (jau nebetinka vadinti garvežiu) prisimenu klevo sparnavaisius,
kuriuos nuo tiltelio mėtydavome
į upę – tik dėl to, kad jų savaiminis
sukimasis yra magiškas. Toks pats
magiškas traukinio kritimas metaforiškai susieja dabarties kosmonautus su senovės graikų Atlantu – titanu, kuris laikė dangų stovėdamas
ant pasaulio krašto. Turbūt kaip tik
ties ta menama riba stovi penki paslaptingi Narkaus objektai – lyg
pirmykščių civilizacijų dievybės,
lyg runos, lyg kosminių ateivių
mikroschemos, o iš tikrųjų – laivo
modelio išklotinės. Paaiškėjo, kad
būdamas rezidencijoje Islandijoje
Narkus su pasauliu tegalėjęs susisiekti keltu, tad jam kilo mintis
jame surengti Atlanto bienalę. Kelto
savininkas nesutiko, tad bienalė,
kaip ir Nostradamo išpranašautas
į dangų šaunantis metalinis Ikaras,
liko vaizduotėje – ir internetinėje
svetainėje (http://atlanticbiennale.
com/). Linkiu, kad kada nors ji iš
tiesų įvyktų – mitinės kelionės šiais
laikais tampa būtinos.
O pabaigai buvo pasiūlytas dvigubas desertas. Nidos meno kolonijoje rezidavęs Mo Abd-Ulla perdirbo parduotuvėje „Ikea“ pirktus
baldus, kuriais apstatyta kolonija
pritampa prie Europos standartų
prarasdama tapatybę – virtuvės
lempas jis aptaisė gėlėmis, stalus
perdarė į besiardančias struktūras,
lovos atkaltę – į medinius vargonus. Taip pakeistoje rezidencijoje
dabar gyvena taivanietė Wen Chin
Fu, kuri kasdien, vadovaudamasi
per kambarį keliaujančia šviesa,
atlieka cukraus virimo ritualus
ir taip pasigamina perkusinių
instrumentų, vadinamų Tang. Ji
pakvietė žiūrovus kartu su ja atlikti performansą – braukyti per
tas trapias lėkšteles lazdelėmis,
stuksenti iš cukraus pagamintais
žiedais. Pati tapeno pirštais sujungdama atsitiktinių dalyvių barškenimus į ritmų kompoziciją. Jai išorinė disciplina – nė motais, gyva
tik refleksija.
Kol rašiau tekstą, sinagogos
stogą ir uždengė. Dabar, pasileidusi cukrinių būgnelių įrašą, girdžiu: tarsi lietus grotų jau nebematomu kupolu iš vidaus.
Agnė Narušytė
Paroda veikia iki birželio 19 d.
Vilniaus dailės akademijos Nidos meno
kolonija (Taikos g. 43, Neringa)
Dirba antradieniais–sekmadieniais
12–20 val.
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Kinas

Apdovanojimai ir jų vertė
69-ajam Kanų kino festivaliui pasibaigus
Aistė Račaitytė

Po sekmadienį vykusios Kanų kino
festivalio apdovanojimų ceremonijos pasipylė dar aršesnė kritika
George’o Millerio vadovaujamo
žiuri sprendimams nei pernai, kai
„Auksinę palmės šakelę“ laimėjo
Jacques’o Audiard’o „Dypanas“.
Šiemet visi džiaugėsi stipria ir įdomia konkursine programa, kurioje
netruko išaiškėti svarbiausi – vokietės Maren Ade „Tonis Erdmanas“, Jimo Jarmusho „Patersonas“,
abu rumuniški konkursiniai filmai – Cristi Puiu „Sieranevada“
ir Cristiano Mungiu „Išleistuvės“
(„Bacalaureat“), Paulo Verhoeven „Ji“ (Elle“) bei brazilo Klebero Mendonços Filho „Vandenis“
(„Aqarius“). Tačiau beveik visi jie
liko nepaminėti, o „Auksinę palmės šakelę“, visų nuostabai, pelnė
paveikus, bet tiesmukas Keno Loacho „Aš, Danielis Bleikas“.
Kanadietis Xavier Dolanas, būdamas vos 27-erių, kuria greitai. Jo
naujausias filmas pagal Jeano-Luco
Lagarce’o pjesę „Tai tik pasaulio
pabaiga“ („Juste la fin du monde“)
pelnė Didįjį žiuri prizą, nors po pirmosios peržiūros, per kurią kritikai
jį audringai nušvilpė, pasklido žinia, kad tai didžiausias konkursinės
programos nusivylimas. Filmas perdėm teatrališkas – jo mikčiojantys
dialogai, o labiau monologai, nes
herojai – šeimos nariai – taip ir neranda bendros kalbos, neįgijo naujos formos pjesę perkeliant į ekraną,
o beveik tik stambiais planais filmuojami herojų veidai įklampina
dramą apie jauną rašytoją, po daugelio metų grįžtantį namo pranešti
apie savo artimą mirtį, į formalistinę pelkę, kurią įgarsina Dolano
kūrybos ženklu tapusi garsi ir iliustratyvi populiarioji muzika.
Dar vienas keistas žiuri sprendimas – geriausiu režisieriumi tapo
Olivier Assayasas, kurio filmo „Asmeninė pirkėja“ rodymas konkursinėje programoje man buvo didžiausia mįslė: perdėtos vaidybos siaubo
trileris, į vieną istoriją nesėkmingai
bandantis sujungti tris herojės gyvenimo linijas, neturi nieko bendra
nei su geru žanriniu, nei su meniniu kinu. Assayasas apdovanojimą
pasidalino su Cristianu Mungiu,
apdovanotu už filmą „Išleistuvės“.
Tai dar vienas skvarbus žvilgsnis į
posovietinės šalies kasdienybę – pasakojimas apie vidutinio amžiaus
vyrą, siekiantį geresnio gyvenimo
sau ir savo šeimai. Romeo gyvenimo svajonė – netrukus mokyklą
baigsiančią dukterį išsiųsti mokytis į D. Britaniją, kur jos laukia geresnis gyvenimas ir perspektyvos.
Tačiau ar duktė atsidurs universitete, priklauso nuo brandos egzaminų rezultatų, o kaip tik prieš
juos mergaitė patyrė šoką, nes buvo
8 psl.

užpulta požeminėje perėjoje. Bijodamas, kad gali žlugti planai, Romeo nusižengia savo moraliniams
principams. Mungiu kino esmė yra
nuosekliai pasakojamos istorijos,
kuriose akivaizdi aštri socialinė ir
politinė korumpuotos šiuolaikinės
Rumunijos visuomenės kritika.
Vis dėlto blogiausias konkurso
filmas buvo ne Xavier Dolano, o
Seano Penno „Paskutinis veidas“
(„The Last Face“), kurį žiūrėti buvo
ir pikta, ir net nejauku. Tai tarptautinės labdaros organizacijos
vadovės Vren (Charlize Theron) ir
karo gydytojo Migelio (Javier Bardem) meilės istorija, kurios fonu
pasirinktas karas Liberijoje. Šis
filmas – nepaprastai manieringai
nufilmuotas romantiškų banalybių ir „Nacionalinės geografijos“
žurnalo nuotraukas primenančių
vaizdų kratinys. O didžiausia talentingo aktoriaus režisūros klaida
ta, kad Pennas bando neįmanomus
dviejų vakariečių baltaodžių santykius perteikti atvirai vaizduojamu
pilietinio karo Afrikoje siaubu, bet
kartu pabrėždamas savo naivų, neokolonialistinį požiūrį.
Broliai Jeanas-Pierre’as ir Lucas
Dardenne’ai sukūrė dar vieną realistinį gyvenimo Belgijos provincijoje portretą. Filmo „Nežinoma
mergina“ („La Fille Inconnue“)
centre – darbą pradedanti gydytoja Dženi. Vieną vėlyvą vakarą neatidarius priimamojo durų, žūva
jauna mergina. Slegiama sąžinės,
Dženi imasi pavojingo tyrimo, bandydama sužinoti merginos tapatybę.
Kitaip nei „Dvi dienos, viena naktis“, naujasis Dardenne’ų filmas
santūresnis ir realistiškesnis. Nuo
emocinio ir didaktiško perdėjimo
jį gelbsti puikus aktorės Adèle Haenel vaidmuo.
Darbininkų klasės realybę vaizduojančių Keno Loacho, brolių Dardenne’ų ir rumunų gretas
papildė Filipinų režisierius Brillante Mendoza. Jo filmas „Rosa“
(„Ma’Rosa“) pasakoja apie stiprią
moterį, – motiną, žmoną, seserį,
kaimynę, tetą, – kuri skurdžiame
Manilos rajone kovoja už savo šeimos išgyvenimą, prisidurdama iš
smulkios prekybos narkotikais.
Nuolatos judanti, rankinė Odyssey
Floreso kamera seka Rosos kasdienybę ir tai, kas vyksta ją sulaikius
policijai. Realistiškas siužetas leidžia režisieriui kritikuoti valstybės
institucijas, tačiau ne biurokratinį
aparatą, kaip Keno Loacho filme, o
jo bekraštę korupciją. Rosą suvaidinusi Jaclyn Jose pelnė geriausios
aktorės apdovanojimą.
Amerikiečio Jeffo Nicholso filmas „Mylintys“ („Loving“) devynerius Ričardo (Joel Edgerton) ir
Mildred (Ruth Negga) metus stebi
kovą už teisę į savo meilę. Du mylintys žmonės pasiryžo būti drauge,
kai Virdžinijos valstijoje dar galiojo

skirtingų rasių santuokos draudimo įstatymai. Filmas sukurtas
pagal tikrą istoriją. Panašiu laiku
vyksta ir prancūzų aktorės bei režisierės Nicole Garcia filmo „Iš
mėnulio“ („Mal de Pierres“) veiksmas. Pagrindinės veikėjos Gabrielės
(Marion Cotillard) svajos apie tikrą
meilę perauga į liguistą obsesiją, su
kuria kaimelyje gyvenanti jos šeima
susitvarko ištekindami dukterį už
padoraus darbininko. Nors vyras
jai atsidavęs, Gabrielė ilgisi didingesnės meilės ir netikėtai ją patiria kalnų gydykloje. Tačiau jos
objektas – tik vaizduotės vaisius. Iš
pradžių pernelyg lėtas filmo veiksmas ilgainiui įtraukia, o netikėtas
siužeto posūkis, suplakantis pasąmonę ir realybę, priverčia mąstyti
apie moters vietą pokario Europoje.
Šių metų Kanų konkurse buvo
kaip niekada daug filmų su įsimintinais moterų vaidmenimis. Tarp
jų – brazilo Klebero Mendonços
Filho „Vandenis“. Jis apie 65-erių
muzikos kritikę Klarą (Sonia
Braga), gyvenančią tradiciniame
pajūrio name „Vandenis“. Kiti
namo gyventojai jau seniai priėmė
statybų kompanijos, planuojančios
namo vietoje statyti dangoraižį, pasiūlymą, bet Klara nepasiduos net
ir tada, kai tuščiuose kaimynų butuose vyks svingerių arba religinių
fanatikų susitikimai. „Vandenis“
tyrinėja vidurinės klasės situaciją
šiuolaikinėje Brazilijoje, seno ir
naujo konfliktą. Klara – žavi, intelektuali, bohemiška moteris, tačiau jos energija disonuoja ne tik su
kintančiu Brazilijos pajūrio peizažu,
bet ir su iš jos gyvenimo dingstančiais žmonėmis. Tik detalės – daina
ar baldas – sukelia prisiminimus
apie geriausias dienas. „Vandenis“ –
vienas įdomiausių konkurso filmų,
bandantis užčiuopti Brazilijos visuomenės klasių kaitą, tačiau tai
ir filmas apie universalią žmogaus
savybę prisirišti prie jį supančios
erdvės ir daiktų.
Pedro Almodóvaro filmo „Chuljeta“ („Julieta“) pagrindinė herojė –
taip pat vyresnio amžiaus moteris,
kuri ruošiasi palikti Madridą ir
kraustytis į Portugaliją su mylimuoju. Chuljeta jau dvylika metų
nieko negirdėjo apie dukterį, kuri
išvyko į dvasinę reabilitaciją kalnuose. Rašydama dienoraštį ji pasineria į prisiminimus – taip žiūrovai
susipažįsta su keliais jos gyvenimo
dešimtmečiais. Juose – paslaptingas jaunystės įvykis, gniaužiamos
profesinės ambicijos, pusėtina santuoka, vyro žūtis, depresija, liguistas prisirišimas prie dukters ir galiausiai jos netektis. Almodóvaras
kuria detektyvo motyvų turinčią
melodramą apie kaltę. Nors filmo
istorija ir paprasta, Almodóvaras
sukūrė ryškų ir įtraukianti kino reginį su jam būdingu ypatingu dėmesiu moters psichikai.

„Ji“

Isabelle Huppert suvaidino pagrindinį vaidmenį Paulo Verhoeveno
filme „Ji“. Mišelė – kompiuterinių
žaidimų kūrimo kompanijai vadovaujanti pasiturinti Paryžiaus dama,
kurią filmo pradžioje išprievartauja
kaukėtas įsibrovėlis. Ji atlieka medicininius tyrimus, pakeičia spynas,
tačiau nesikreipia į policiją. Ambivalentiškas Mišelės elgesys kuria
intrigą: ji lyg niekur nieko grįžta į
gyvenimą – eina į darbą, susitinka
su draugais bei meilužiu, rengia Kalėdų vakarėlį ir flirtuoja su jaunesniu kaimynu Patriku (Laurent Lafitte). Kai po dar vieno užpuolimo
paaiškėja, kad prievartautojas yra
Patrikas, ji, truputį baimindamasi,
dar smalsiau tęsia žaidimą. Atrodo,
kad tai specialiai Huppert parašytas
vaidmuo, primenantis vieną įsimintiniausių jos vaidmenų Michaelio
Haneke’s filme „Pianistė“. Tačiau
„Ji“ – neįprasta psichologinė studija, finale nepateikiamas vienas atsakymas ar elgesio motyvas. Filme
sklandžiai dera siaubo elementai ir
komizmas, Verhoevenas sėkmingai įgyvendino tai, ką nesėkmingai
bandė Assayasas, filme jungęs žanrų
kodus su patologijomis, todėl keista,
kad „Ji“ liko nepastebėta žiuri.
Man vizionieriškiausias konkurso filmas – Nicolaso Windingo
Refno „Neoninis demonas“ („The
Neon Demon“) apie Los Andželo
grožio industriją. Džesi (Elle Fanning) atvyksta į miestą ieškoti darbo.
Kupinoje dirbtinio grožio pramonėje Džesi natūralumas suspindi ir
patraukia visų dizainerių bei fotografų dėmesį. Sužadinusi senbuvių
pavydą, ji įsitraukia į kruvinas intrigas, kurios demoralizuoja. „Neoninis demonas“ – visiškai naujas kinas: avangardo, aukštosios mados ir
dizaino mišinys idealiai pritaikytu
garso takeliu.
Dar vienas išskirtinių vaizdų
Kanų konkurso reginys – korėjiečio
Chan-Wook Parko („Senis“) filmas
„Tarnaitė“ („Agassi“), sukurtas Susan
Waters romano „Ilgapirštė“ motyvais. Jis nukelia į 4-ojo dešimtmečio
japonų okupuotą Korėją, kur jaunoji
Sokė pasamdoma turtingos japonės Hideko tarnaite. Iš nusikaltėlių

šeimos kilusi Sokė pažada japonų
kunigaikščiu apsimetančiam sukčiui padėti pasisavinti Hideko turtus. Sokė moko šeimininkę, kaip
lovoje elgtis su kunigaikščiu, tačiau
pamokos perauga į netikėtus jausmus. Painus siužetas vyksta nepaprastai kruopščiai atkurtuose laikotarpio interjeruose, filme skamba
senoviniai erotiniai pasakojimai, o
Chan-Wook Parko režisuota dviejų
moterų meilės scena kur kas subtilesnė ir gražesnė nei filme „Adelės
gyvenimas“.
Už geriausią scenarijų apdovanotas iranietis Asgharas Farhadi filme
„Pardavėjas“ („Forushande“) rodo
jaunos poros gyvenimą. Filmo pavadinimas kyla iš poros statomo
mėgėjiško spektaklio pagal Arthuro
Millerio pjesę „Komivojažieriaus
mirtis“. Mokytojas Emadas ir Rana
(Shahabas Hosseini ir Taraneh Alidoosti) turi skubiai išsikraustyti iš
savo namų ir priima kolegos pasiūlymą pagyventi jo nuomojamame
bute, tačiau prieš tai jame gyvenusi
moteris niekaip nesugeba pasiimti
savo daiktų. Vieną dieną Rana atidaro duris, manydama, kad grįžo
vyras, tačiau į namus įeina visai ne
jis, o ankstesnės gyventojos klientas.
Praradusią sąmonę Raną randa kaimynai. Visą filmą rodomas Emado
siekis rasti žmoną pažeminusį vyrą
ir jam atkeršyti. Farhadi, išgarsėjęs
Berlyno kino festivalio „Auksiniu
lokiu“ apdovanotu filmu „Išsiskyrimas“, vėl kuria Irane, „Pardavėjo“
kontekstu tampa Irano kultūriniai
ir religiniai kodai, pasvarstymai
apie intelektualų vaidmenį konservatyvioje visuomenėje. Už šeimos
garbę kovojantį vyrą suvaidinęs
Shahabas Hosseini pelnė geriausio aktoriaus apdovanojimą.
Šių metų Kanų prizai, papiktinę
ne vieną kritiką ir kūrėją, dar kartą
įrodė apdovanojimų subjektyvumą.
Lieka tikėtis, kad žiuri nepastebėti
filmai, festivalyje patraukę kino kritikų dėmesį, sulauks teisingo žiūrovų
vertinimo kituose kino festivaliuose
bei kino teatrų repertuare, tikėkimės,
ir Lietuvoje.
Kanai – Vilnius
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Kinas

Pasirinkimo kaina
Krėsle prie televizoriaus
Steveno Knighto „Lokas“ (LRT,
šįvakar, 27 d. 22.45) – geriausias
pavyzdys, kad filmas gali išsaugoti
įtampą iki paskutinio kadro, net jei
kadre visą laiką tik vienas žmogus,
vairuojantis automobilį ir kalbantis mobiliuoju telefonu. Aivenas
Lokas – paprastas žmogus, darbų
vykdytojas. Rytą atsitiks tai, nuo ko
priklausys tolesnė didžiulio daugiaukščio statybų eiga. Tačiau vėlai
vakare palikęs aikštelę automobilyje
jis sulaukia skambučio, kuris apvers
aukštyn kojom visą gyvenimą. Filmas apie tai, kokia yra moralinio
pasirinkimo kaina. Lokas supranta,
kad pasirinkęs kelionę pas jo kūdikį
gimdančią moterį jis sugriaus savo
šeimą ir karjerą. Atsisakyti visko, ką
puoselėjai ir ką tikrai myli, nebus
paprasta. Situacija labai konkreti ir
nuo to, kaip pasielgs Lokas, priklausys visas tolesnis jo likimas.
Patyręs scenaristas ir režisierius
Knightas supranta, kad svarbiausia
yra sumanymas. „Lokas“ – minimalistiškas filmas, iš dalies jis laikosi
ant aktoriaus Tomo Hardy pečių
ir ant jo stambaus plano magijos,
kartu su personažu išgyvename visą
istoriją, o nematomi vyro pašnekovai padeda suprasti, kas iš tikrųjų
vyksta. Jau nuo pirmų minučių užsimezga visi mazgai – sudėtinga statyba, vyro ir tėvo laukianti mylima
šeima, atsitiktinai sutikta moteris,
dabar gimdanti Loko vaiką, ir GPS
ekranas, nuolat pabrėžiantis, kiek
laiko liko iki kelionės ir filmo pabaigos. Bet tai netrukdo Knightui

prisodrinti filmą metaforų, kurias
generuoja kad ir herojaus pavardė – nuoroda į žymų anglų filosofą empiriką.
Šįvakar (27 d. 18.30) LRT žiūrovų laukia tiesioginė „Sidabrinių
gervių“ ceremonijos transliacija.
Bus raudonas kilimas, lietuviškos
žvaigždės (nebūtinai kino), daug
jaudulio ir gražių žodžių. Didžiai
daugumai žiūrovų ceremonija primins, kad lietuvių kinas yra, kad
filmai kuriami ir jiems net skiriami prizai. Žinoma, kitas klausimas, koks tas lietuvių kinas. Ar
jis gali patraukti žiūrovus, priversti juos pamatyti filmuose
save, savo problemas, įvardyti
juos kankinančius klausimus. Nežinau, kaip Jūs, bet aš savo klausimus, deja, matau ne lietuviškuose
filmuose. Ir tai ne pinigų, kurių
stinga visiems kinematografininkams, na, nebent išskyrus Steveną
Spielbergą, problema, nors lietuvių kinui jų skiriama katastrofiškai
mažai. Daug svarbiau sumanymas,
idėjos, pastangos suprasti tikrovę.
Tai įrodo ir „Lokas“, kurio biudžetas,
akivaizdu, ne toks ir didelis.
Tėvas yra ir pagrindinis filmo
„Šulinkasio duktė“ (LRT, 29 d.
21.55) veikėjas. Šiuo filmu 2011 m.
kaip režisierius debiutavo populiarus prancūzų aktorius Danielis
Auteuilis. Jis pasirinko Marcelio Pagnolio romaną, kurį pats
autorius ekranizavo 1940 metais.
Pagnolis – Provanso dainius ir vienas jo mitų kūrėjų, bet jis svarbus ir

prancūzų kino istorijai, nes vienas
pirmųjų pradėjo filmuoti natūraliuose interjeruose ir eksterjeruose.
Jis ir sukūrė filmų apie Provansą kanoną. Todėl ekranizuoti Pagnolio
kūrinius – visada iššūkis.
Auteuilis – ne tik „Šulinkasio
dukters“ režisierius. Jis suvaidino
ir pagrindinį veikėją – aštuoniolikmetės Patricijos tėvą. Mergina
pastojo nuo gražuolio Žako, kuris
žuvo kare. Turtingi Žako tėvai nenori pripažinti kūdikio, todėl merginos tėvas jai taps viskuo. Žinoma,
svarbi filmo dalis – ne tik istorija,
bet ir Jeano-François Robino jausmingai nufilmuotas Provansas.
Svarbiausias ateinančios savaitės filmas – Joshua Oppenheimerio „Žudymo aktas“ (LRT Kultūra,
birželio 1 d. 23.15). Filmas trunka
115 minučių ir tai leidžia įtarti, kad
programos planuotojai turi sadistinių polinkių, nes žiūrėti naktį tokį
sunkų ir negailestingą filmą prireiks ištvermės ir jėgų.
„Žudymo aktas“ – vienas svarbiausių šio dešimtmečio filmų. Jis
pasakoja apie masines žudynes
(buvo nužudyta per pusė milijono
žmonių), kurias, prisidengdama
šūkiais apie kovą su komunistais,
1965–1966 m. vykdė Indonezijos
vyriausybė. Apie tai pasakoja patys žudikai: kadaise jie buvo nusikaltėliai, iš jų buvo formuojami
paramilitariniai junginiai, dabar
šie žmonės jaučiasi šalies elitu, yra
turtingi, įtakingi ir didžiuojasi
savo patriotizmu. Jų aukos buvo

„Lokas“

intelektualai, profsąjungų nariai, filme atsirado stilizacija, fantazijos
apkaltinti esą „komunistais“, o ap- kupinos scenos, išradingi kostiukaltinti galėjo būti visi ir pirmiau- mai ir dekoracijos. Oppenheimeris
sia žudikų kaimynai. Pagrindiniai materializavo personažų mintis, sa„Žudymo akto“ veikėjai yra Anwa- pnus, košmarus. Nors „aktoriai“ tiras Congo ir Ali Zulkadry. Pirmasis kisi, kad stilizacija sužavės žiūrovus,
pats nužudė per tūkstantį žmonių, Oppenheimeris pasiekė priešingą
daugiausia pasmaugdamas aukas efektą – tai, kad nusikaltimas stiliviela. Congo – vienas organizacijos zuojamas pagal masinę kultūrą, tik
„Pemuda Pancasila“, kuri iki šiol turi dar labiau pabrėžia jo siaubą.
didžiulę įtaką Indonezijos politikai,
Viename interviu Oppenheisteigėjas.
meris sakė: „Kuo geriau pažinau
„Žudymo aktas“ – ypatingas, uni- Anwarą (tai truko septynerius mekalus filmas. Kad geriau suprastų tus), tuo man buvo aiškiau, kokį
žudikų motyvus ir jų požiūrį į pėdsaką jame paliko tie įvykiai. Iš
savo nusikaltimus, Oppenheime- ten atsiranda košmarai, gal ir paris jiems pasiūlė sukurti filmą, kuris sididžiavimas žudymu, juk taip jis
atspindės jų istoriją. Congo ir kiti pats sau sukūrė iliuziją, kad viskas
žudikai prieš kino kamerą mielai buvo gerai. Kartą jis man pasakė:
pasakojo apie savo žygdarbius ir „Viliuosi, kad tai bus gražus filmas
režisieriaus prašomi imitavo ats- visai šeimai apie masines žudynes.“
kiras žudynių scenas. Jie taip įsi- Ko gero, būtent tai jam rūpėjo lajautė, kad Oppenheimeriui reikėjo biausiai, – jei filmas bus „gražus“,
tik užfiksuoti visą procesą. Tačiau traumą bus galima vėl nors trumtai ne viskas. Žudikai – dideli kino pam nuslopinti.“
gerbėjai. Todėl jie norėjo save maJūsų –
tyti mėgstamų vesternų, miuziklų,
gangsterių filmų veikėjais. Taip
Jonas Ūbis

Mieganti šalis
Nauji filmai – „Didybės kapinės“

supamas vešlios augmenijos, ligo- kartu ir žadina nostalgiją. Vaikysnine paversta mokykla, kurioje gy- tės prisiminimuose proporcijos kidomi keista liga susirgę kareiviai. Jie tokios – didelis namas po daugelio
Anksčiau prieš eidama į naują Api- kasė kažkokius pamatus ten, kur metų atrodys mažiukas, ilgas kelias
chatpongo Weerasethakulo filmą kadaise buvo istorinių didvyrių ka- sutrumpės, žmonės bus jaunesni
vis žadėdavau sau, kad bandysiu pinės, ir visus ištiko miego liga. Da- nei buvo tada. Prisiminimų paklai- paryškina epizodas kino teatre –
įminti jo hipnozės paslaptį. Bet žiū- bar miegantys kareiviai guli dide- dos užkloja vaizdą, sukurdamos pa- Džendžira ten nuvedė savo globorėdama „Didybės kapines“ („Rak lėje palatoje. Jais rūpinasi gydytojai, limpsesto įspūdį.
tinį. Taip ir nesupratau, ar kičinis
ti Khon Kaen“, Tailandas, D. Brita- lanko artimieji, o jauna mediumė
Weerasethakulas nuolat keičia siaubo filmas egzistuoja iš tikrųjų,
nija, Vokietija, Prancūzija, Malaizija, atsakinėja į giminaičių klausimus – simboliškas savo realistiško „pa- ar tik Weerasethakulo fantazijoje,
2015) pagaliau supratau, kad to da- Keng gali įeiti į kareivių sapnus, pa- veikslo“ proporcijas, įvesdamas ne bet tai ir nesvarbu: kino teatras ir
ryti neverta. Daug svarbiau pasinerti klausti jų apie mėgstamą sriubą ar tik keistą ligą, bet ir ilgas neonines jame rodomas filmas „Didybės kaį Weerasethakulo sapną (režisierius slaptą meilužę. Mediumei padeda lempas, kurių spalvos keičiasi kartu su pinių“ režisieriui akivaizdžiai pernekartą yra prisipažinęs, kad ekrani- savanorė slaugė Džendžira. Ši pagy- miegančiųjų jausmais, sapnais ar pa- lyg realūs. Jis nori pabrėžti, kad filmo
zuoja savo sapnus) ir išgyventi tą venusi moteris imasi globoti kareivį, latos atmosfera. Man tose gęstančiose tikrovė visada turi kitą – gilesnį, gal
sunkiai suvokiamą ir paaiškinamą kurio niekas nelanko.
ar nušvintančiose lempose glūdi visa mistiškesnį, gal sapniškesnį išmatamalonumą, patiriamą kino salėje.
Weerasethakulas šį paveikslėlį hipnotiška filmo poezija. Tačiau reži- vimą. Joje natūraliai dera atgijusios
Šių dienų kine, kai net svarbiuose pripildo tikslių, realistiškų detalių – sierius ja nepiktnaudžiauja. Jis meis- deivės, kurioms Džendžira atnešė
kino festivaliuose vis dažniau laimi slaugės žiūri, kaip susijaudina mie- triškai pasinaudoja savo ypatingu hu- dovanų, ilgai miške besituštinantis
pedantiškos vidutinybės, Weera- gantis kareivis, kažkas siūlo pirkti moro jausmu, užkertančiu kelią bet vyras, keistokas Džendžiros vyras –
sethakulo kūryba suteikia galimybę savo gaminius, gydytojai baltais kokiai holivudiškai „mistikai“.
amerikietis, su kuriuo ji susipažino
pajusti kino esmę, kuri ir yra sapnas, chalatais priima pacientus, nuoTada supranti, kad realizmas re- per internetą. Nors filmo veiksmo
tik matomas atmerktomis akimis.
lat girdėti cikadų garsai, regis, net žisieriui buvo tik atspirties taškas, erdvė nedidelė, veikėjai juda taip,
Iš pradžių Weerasethakulo filmas gali fiziškai pajusti tvyrantį karštį. nes iš tikrųjų jau seniai esi kitoje tarsi klaidžiotų po labirintą. Tai apsprimena naivaus tapytojo paveikslą. Režisierius filmavo savo vaikystės tikrovėje, kur neegzistuoja sapno, kritai būdinga magiškajam realizmui,
Čia yra mažas provincijos miestelis, krašte, kur viskas pažįstama, bet tikrovės ar košmaro ribos. Tai ypač bet Weerasethakulas jam suteikia
Živilė Pipinytė
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kitą – begalinės, tirštos, somnambuliškos melancholijos – atspalvį.
Weerasethakulas palieka žiūrovams laisvę interpretuoti filmą. Ne
todėl, kad jis ne tik kino režisierius
(„Didybės kapinės“ jo septintasis
pilnametražis filmas), bet ir garsus šiuolaikinio meno, kuris visada
atviras interpretacijoms, kūrėjas.
Vargu ar suprasime visas filmo aktualijas, kurios svarbios režisieriui,
nors viena man pasirodė svarbi ir
mums. „Didybės kapinės“ nukelia
į šalį, kurios šlovinga praeitis primena didingas kapines. Bet bandymas ant tos praeities griuvėsių
statyti kažką nauja tik paskatina
ligą. Gal „Didybės kapinės“ – filmas apie letargiško miego apimtą
šalį, kuri sapnuoja košmariškus
sapnus?
9 psl.

G egužės 27–birželio 5
Parodos

Galerija „Kairė–dešinė“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Latako g. 3

muziejus

iki 28 d. – Peterio ir Reginos Riederių (Aus-

V. Putvinskio g. 64

Nacionalinė dailės galerija

trija) kūrybos paroda „Kai jūra išnyko kalne“

Vlado Eidukevičiaus (1891–1941) kūrybos

Konstitucijos pr. 22

Telesforo Kulakausko kūrybos paroda

paroda „Dailininkas klajūnas“

Vilnius

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
„Kita epochų sankirta. Lietuvos šiuolaikinis
menas iš Lietuvos dailės muziejaus kolekcijos. 1989–2007“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Levas Bakstas. Epocha ir kūryba“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
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

„Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13

trospektyvinė tapybos paroda „Grįžimas iš

Muzika

Paroda „Rašymas yra nuodai ir laimė“

Pamėnkalnio galerija

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 28 d. – Gia Ram tapybos paroda
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 28 d. – Andriaus Zakarausko paroda
„Raiščiai. Dešimt metų su galerija „Vartai“
Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Ievos Skauronės tapybos paroda
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
iki VI. 5 d. – grupinė paroda „8“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

iki VI. 4 d. – Viktoro Paukštelio tapyba

Lietuvių liaudies menas

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Kryždirbystė

Vilniaus g. 39 / 6

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-

Paroda „Žmogus“ (iš ciklo „Veikiantys“)

tystės istorinė atmintis Napoleono Ordos

Lietuvos nacionalinės UNESCO

architektūriniuose peizažuose“

komisijos galerija

Kazio Varnelio namai-muziejus

Šv. Jono g. 11

Didžioji g. 26

Franco Azzinari (Italija) tapybos paroda

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos

Mansardos galerijoje – Antano Liutkaus re-

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
(Faustui Kiršai – 125)

Povilo Ramanausko kūrybos paroda „Buitis“

„Afrikos vėjai“

Dailė
Šią savaitę – paskutinė proga pažiūrėti po galerijos „AV17“ skliautais
įsikūrusią jaunų menininkų parodą „8“, kuri vyks iki birželio 5 dienos. Dalyvaujantys menininkai Marija Šnipaitė, Dovas Vyšniauskas, Jonas Aničas,
Matas Janušonis, Nerijus Junevičius, Artūras Liamzinas ir Saulius Petrošius
mėgsta iš kasdienybės fragmentų kurti poetiškus pasakojimus, kuriuos
norint perskaityti reikia atkoduoti praeities ženklus ir įjungti vaizduotę,
bet šio įtempto darbo rezultatas paprastai nenuvilia ir įprasmina laiką.

Rūtos Katiliūtės tapybos paroda „Ūkas“
Pamėnkalnio g. 1/13

„7md“ rekomenduoja

Žydrosios pakrantės“ / „Retour de la Côte
d’Azur à Kaunas“
iki VI. 5 d. – Aldonos Gustas tapybos darbų
paroda „Mano vaikystės Lietuva“
Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Vokietijos menininkų Esther Hagenmaier,
Karen Irmer ir Thomaso Witzke’s paroda
„Vizualus laukas“
Galerija „Kauno langas“
M. Valančiaus g. 5
Thea Sjoerdsma (Nyderlandai) paroda „Atsiminimai apie praeitį“
Ellen Swelheime (Nyderlandai) „Žaidimas
gamtoje“
„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki VI. 1 d. – Nerijaus Ermino paroda ,,Septynios dienos iki nakties“

Birželio 5 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje
vyks Vilniaus festivalio koncertas „Muzika kaip teatras“, skirtas kompozitoriaus, Lietuvos nacionalinės premijos laureato Fausto Latėno 60-mečiui.
Fausto Latėno kūrybinėje biografijoje – daugiau nei 200 darbų Lietuvos
ir užsienio teatruose, apie pusšimtis kūrinių orkestrui, gausu kamerinės
muzikos. 2015 m. kompozitorius pelnė Lietuvos nacionalinę kultūros ir
meno premiją už „Lietuvos teatro skambesį, už muziką kaip visavertę
teatrinio vyksmo dalyvę“. Šiais metais viename interviu F. Latėnas sakė,
jog visą savo koncertinę muziką jau yra sukūręs ir džiaugiasi, kad ji iki
šiol skamba, ir ne tik Lietuvoje. Tad F. Latėno 60-mečio koncerte vėl bus
atliekami ankstyvieji, 1977–1990 m. parašyti kūriniai, atliepiantys teatro
dvasią, o juos perteiks ir ilgamečiai, ir jaunesnės kartos jubiliato kūrybos atlikėjai, tarp kurių – David Geringas, fortepijoninis trio „FortVio“,
styginių kvartetas „ArtVio“, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
(dirigentas Robertas Šervenikas) ir dar daug kitų kolektyvų. Vakaro kulminacija – bene žymiausias F. Latėno opusas – styginių kvartetas „Šviesiam atminimui“, aranžuotas simfoniniam orkestrui.

Spektakliai

VI. 2, 3 d. 18 val. – PREMJERA! M. von Mayen-

Justino Vienožinskio menų fakultetas

burgo „PERPLEX“. Rež. – M. Klimaitė,

Vilnius

Aistės Gabrielės Černiūtės tapyba

scenogr. – P. Bocullaitė, kost. dail. –

Nacionalinis operos ir baleto teatras

B. Bocullaitė, komp. – V. Leistrumas. Vai-

VDU menų galerija „101“

VI. 2 d. 19 val. – LNOBT baleto artistų me-

dina J. Dambrauskaitė, G. Giedraitytė,

Muitinės g. 7

ninis projektas „Kūrybinis impulsas V“

I. Ciplijauskas, S. Storpirštis (Salė 99)

A. Mackevičiaus g. 27

Marijos Griniuk paroda „Mano pusbrolis

Nacionalinis dramos teatras

grįžta iš karo“

Oskaro Koršunovo teatras

28 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“.

31 d. 19 val. OKT studijoje – S. Kane „APVALYTIEJI“. Rež., scenogr. – O. Koršunovas

Galerija „Aukso pjūvis“

Rež. – E. Lacascade'as (Prancūzija)

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

29 d. 15, 18.30, VI. 3 d. 18.30 prie Didžiosios

Tarptautinė teminė dailės disciplinų dėsty-

scenos – D. Charmso „JELIZAVETA BAM“.

tojų kūrybos paroda „KVADratas 9“

Rež. – O. Koršunovas

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“

iki 28 d. – Eigirdo Scinsko tapybos darbų

31 d. 18.30 – PREMJERA! Sofoklio, Euripido,

Vilkpėdės g. 7–105

paroda

Aischilo „OIDIPO MITAS“. Rež. – G. Varnas

Gintaro Znamierovskio paroda

iki VI. 1 d. Gelgaudiškio dvare – Raimundo

VI. 2 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS

Darijaus galerija

Majausko tapybos paroda

PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

Dominikonų g. 7

Projektų erdvė „Kabinetas“

Emalio paroda „IIIAIIIDII“ (Tadas Deks-

A. Mapu g. 20

Bažnytinio paveldo muziejus

nys, Rūta Jurkūnaitė-Bruožienė ir Dalius

nuo 27 d. – Dominyko Gutausko persona-

Šv. Mykolo g. 9

Razauskas)

linė paroda „Aš važiuoju traukiniu ir stebiu,

ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto
susitarus tel. 279 16 44
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Bažnytinio paveldo muziejaus kiemelyje –
Jano Bułhako fotografijų paroda „Negrįžusios Vilniaus vienuolijos“
nuo 31 d. – paroda „Ne vien Dangus. Religinės dailės kūriniai iš Rolando Valiūno
ir advokatų kontoros „Valiunas Ellex“
kolekcijos“
Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 29 d. – Joso de Gruyterio ir Haraldo
Thyso paroda „Baltas suprematizmas“

Vilniaus dailės akademijos galerijos

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 30 d. – režisieriui Gyčiui Lukšui skirta
fotografijų paroda „Kelionės įspūdžiai“
Galerija „Šofar“
Mėsinių g. 3A/5
iki VI. 3 d. – paroda „Sutino erdvė“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus

kaip tu plaukioji su orka“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
Salvadoro Dali (1904–1989) darbų paroda
„Dieviškoji komedija“
iki VI. 5 d. – Peterio Bankovo (Rusija, Čekija)
plakatų paroda „Plakatus kuriu kasdien“
Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2

V. Putvinskio g. 55

Karolio Janulio fotoparoda „Būti paukščiu“

iki VI. 5 d. – Gedimino Pempės paroda

Baroti galerija

„Tarp linijų ir žodžių“

Aukštoji g. 3/3a
iki 31 d. – Ewos Miazek (Lenkija) tapybos

Mažoji salė
27 d. 19 val. – „ARABIŠKA NAKTIS“.
Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
28 d. 16 val. – „LEDO VAIKAI“.
29 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
31 d. 19 val. – W. Szymborskos „MOTERS
PORTRETAS“. Rež. – D. Michelevičiūtė
VI. 1 d. 19 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
3 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „TIMONAS“.
Rež. – K. Gudmonaitė

Project“ jubiliejinis koncertas
Vilniaus teatras „Lėlė“
28 d. 12 val., 29 d. 12, 14 val. – PREMJERA!
„ČIA BUVO, ČIA NĖRA“. Rež. – Š. Datenis,
dail. – A. Dubra, kost. dail. – S. Janušauskaitė, muz. – V. Leistrumas. Vaidina V. Leistrumas, R. Skripka
VI. 1 d. 10. 30 – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“.
Rež. ir dail. – R. Driežis
27 d. 14 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ –

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

ŽALČIŲ KARALIENĖ“ (LMTA Vaidybos ak-

POS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną
„Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas

torių diplominis spektaklis, kurso vad. –
E. Gabrėnaitė, rež. ir idėjos aut. – E. Kižaitė)
27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „12 NIGHT“

(Suomija)

(LMTA Vaidybos aktorių diplominis spek-

Vilniaus mažasis teatras

darbų paroda „Jūros fone“

Paroda „Veidai iš būtojo laiko“

Galerija „si:said“

29 d. 10.15 – muzikinė pasaka „Dangus

Paroda „Kolekcija: Belgija–Lietuva. Belgi-

Galinio Pylimo g. 28

griūva“ („Linksmosios strazdanėlės“ ir

Galerija „ARgenTum“

jos dailė iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio

Kimberley Beach (D. Britanija) paroda

UAB „Muzikija“)

Latako g. 2

dailės muziejaus rinkinių“

Klaipėdos galerija

31 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“.

Kotrynos Vaitekūnaitės-Jonušienės

iki 29 d. – paroda „Nuo realizmo iki objekto.

Bažnyčių g. 6

Rež. – E. Jaras

kūrybos paroda

Pasaulio lietuvių menas Lietuvos išeivijos

iki VI. 2 d. – tekstilės paroda „Tradicija ir

VI. 2 d. 12 val. – teatralizuota ekskursija po

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

dailės fondo kolekcijoje“

dabartis. Baltų ženklai tekstilėje“

Vilniaus mažąjį teatrą

Dominikonų g. 15

iki 29 d. – Aldonos Gustas tapybos darbų

Dailininkų Tamošaičių kūryba

paroda „Aš esu mes“

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Kauno paveikslų galerija

rinkiniai

K. Donelaičio g. 16

Telšių galerija

iki VI. 5 d. – Danieliaus Sodeikos paroda iš

Gintaro Jociaus paroda „Tikrybės iliuzija“

VI. 2 d. 18 val. – vaikų šokio teatro „Angel

Studija

Nepriklausomybės a. 12

Žemaitės g. 83

PURANDŽANOS ISTORIJA“. Rež. – E. Bakas

„Menų spaustuvė“

Gaono g. 1

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

teatras „Sandra Domingo“)
29 d. 16 val. – PREMJERA! „KARALIAUS

Mažoji salė

Rež. – B. Mar

M. Žilinsko dailės galerija

„Iš...ti langai“

MELSKIS IR MYLĖK“ (flamenko šokio

(Vedų teatras)

Tekstilės galerija „Artifex“
iki 28 d. – Dano Aleksos paroda

Rusų dramos teatras
28, VI. 4 d. 18.30 – „FIESTA: VALGYK,

27 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR
DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė

taklis, kurso vad. – E. Gabrėnaitė, rež. ir
idėjos aut. – I. Stundžytė)
28 d. 18, 21 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „ŠVENTASIS PAVASARIS“. Choreogr. –
A. Gudaitė ir L. Žakevičius (urbanistinio
šokio teatras „Low Air“)
29 d. 13 val. Kišeninėje salėje – „SEKRETAI IŠ BŪTŲJŲ LAIKŲ“. Rež. – S. Degutytė
(„Stalo teatras“)
29 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!

Valstybinis jaunimo teatras
27 d. 17 val. – VJT 50-mečiui skirto dokumentinio filmo „Jaunimo teatro metraštis
2005–2015 m.“ (V dalis, rež. – R. Karvelis)
pristatymas

„GODOS“. Choreogr. – B. Letukaitė, A. Ekenes, P. Holden (Norvegija) (Kauno šokio
teatras „Aura“)
31 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!
„PSICHE“. Rež. – G. Kazlauskaitė ir E. Kazic-

Kęstučio g. 3

ciklo „Lūžio kartos vardai“

Dailės galerija

29 d. 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žu-

iki 30 d. – šiuolaikinės Vengrijos juvely-

Vilniaus g. 245

kaitė („Apeirono“)

Kauno dailės gimnazijos 70-mečiui skirta

tautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. –

rikos paroda „Shapes of Hungary“

paroda „Atstumai be ribų“

iki 31 d. – paroda „Augantis poreikis“

31 d. – žmonių su negalia teatro festivalis

V. Kuklytė (Salė 99)

10 psl.

„Begasas“
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Kaunas

ŠU Estrados meno studijų programos IV kurso

W.A. Mozarto, J. Haydno, G. Verdi, R.V. Wil-

Nacionalinis Kauno dramos teatras

studentų baigiamieji darbai

liamso, J. Offenbacho, J. Strausso ir kt. kūriniai

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

VI. 1 d. 12 val. – V. Sigarevo „JUODAS PIE-

30 d. 11 val. Žiežmarių kultūros centro salėje –

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

NAS“. Rež. – A. Gluskinas

teatralizuotas edukacinis koncertas „Sapnas

žinskaitė (N. Juškos spektaklis vaikams)

1 d. 18 val. – „TARP JUODŲ IR BALTŲ DE-

muzikos karalystėje“. Ansamblis „Regnum

28, 29 d. 19 val. Mažojoje scenoje – PREM-

BESŲ“ (pagal D. Razausko kūrybą).

musicale“: V.M. Daunytė (fleita), K.U. Dau-

JERA! C. Churchill „SKAIČIUS“. Rež. –

Rež. – A. Lebeliūnas

nytė (smuikas), E. Daunytė (violončelė),

Ž. Vingelis

2 d. 16 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“.

J. Daunytė (arfa), A. Daunytė (šokis), aktorė

29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay

Rež. – N. Mirončikaitė

M. Noreikaitė. Režisierė M.S. Šimulynaitė.

Panevėžys

valdi, F. Farko, J.R. Johnsono, J. Newtono,

daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-

Juozo Miltinio dramos teatras

A. Grečianinovo, O. Jevlachovo, K. Vasi-

mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).

27, 28 d. 18 val. – PREMJERA! L. Ruohonen

liauskaitės, T. Šerno kūriniai

„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius
VI. 1 d. 18 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-

Rež. – A. Sunklodaitė
1, 2 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

Programoje J.S.Bacho, L. Boccherini, A. Vi-

„VYŠNIA ŠOKOLADE“. Rež. – L.M. Zaikauskas

Vilnius

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

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

31 d. 18 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pagal

VI. 1 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Tre-

ganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.

L.M. Montgomeri romaną). Rež. – A. Gluskinas

čiadienio vakaras koncertas. Muzikuoja

Rež. – T. Erbrėderis

VI. 2 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖ-

P. Anderssonas (fortepijonas). Dalyvauja

3 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS

NIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. – R. Banionis

J. Ivanovaitė (smuikas) ir D. Zaborskis

2 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaiž-

PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –
A. Sunklodaitė
3 d. 19 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA!
C. Churchill „SKAIČIUS“. Rež. – Ž. Vingelis

(klarnetas). Programoje M.K. Čiurlionio,

Koncertai

H. Ellero, S. Prokofjevo, K. Szymanowskio ir

Vilniaus festivalis 2016 „Planetų takas.

F. Poulenco kūriniai

Birželis danguje ir muzikoje“

Šv. Kotrynos bažnyčia
27 d. 18 val. – tarptautinis koncertas, skirtas

Kauno kamerinis teatras

VI. 3 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame

27, VI. 3 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS

operos ir baleto teatre – festivalio pradžios

vaikų gynimo dienai. Dalyvauja S. Szwabe

MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

koncertas. A. Gheorghiu (sopranas, Ru-

(fortepijonas, Lenkija), N. Wojciechowska

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

munija), M. Brenciu (tenoras, Rumunija),

(smuikas, Lenkija), V. Tarnavska (smuikas,

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

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto

Latvija), A. Komka (fortepijonas, Latvija),

Kauno mažasis teatras

teatro simfoninis orkestras (muzikos vad.

M. Arošjus (fortepijonas, Estija), A. Litvin

R. Šervenikas). Dir. – C. Teodorascu (Rumu-

(bajanas, Baltarusija), V. Rozhko (smui-

27 d. 19 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė,
A. Baniūnas
29 d. 12 val. – „PASLAPTINGA NAKTIS“.
Rež. – J. Jukonytė
Kauno lėlių teatras
28 d. 12, 14 val. – „GULBĖ – KARALIAUS
PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė
29 d. 12, 14 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis muzikinis
teatras
28 d. 18.30 – PREMJERA! F. Wildhorno
„BONI IR KLAIDAS“
VI. 1 d. 18.30 – jaunųjų talentų ir Mažosios
Lietuvos simfoninio orkestro koncertas

Šiauliai

nija). Koncertą veda E. Ulienė. Programoje

kas, Baltarusija), K. Kiselevska (saksofonas,

G. Verdi, A. Boito, F. Cileos, G. Puccini,

Latvija), S. Striuogys (lamzdelis, Lietuva),

G. Donizetti, G. Bizet, P. Čaikovskio,

R. Balandis (fortepijonas, Lietuva), „Archi

A. Catalani, F. Leháro operų arijos ir duetai,

quartett“ (Lietuva), A. Šiškinas (klarnetas)

uvertiūros

ir V. Kovalčiuk (fortepijonas), smuikininkų

5 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmo-

ansamblis (vad. A. Kijevič, V. Pilkauskienė),

nijos Didžiojoje salėje – „Faustas Latėnas.

pučiamųjų orkestras (vad. M. Rarivanas).

Muzika kaip teatras“. F. Latėno 60-mečio

Koncertmeisteriai N. Tkačeva (Baltarusija),

autorinis koncertas. I. Baikštytė (fortepi-

N. Redina (Latvija), A. Keslerienė (Lietuva)

jonas), R. Lipinaitytė (smuikas), T. Petrikis

28 d. 15 val. – festivalis „Skamba skamba

(altas), D. Geringas (violončelė), G. Gelgo-

kankliai“. Dalyvauja R. Ambrazevičus, Ru-

tas (fleita), R. Marcinkutė-Lesieur (vargo-

giaveidė, V. Povilionienė, kiti Vilniaus fol-

nai), fortepijoninis trio „Fortvio“, styginių

kloro ansamblių solistai; 17 val. – folkloro

kvartetas „Artvio“, Čiurlionio kvartetas,

ansamblis „Ūla“; 21 val. – „VISI“ (Lietuva),

valstybinis choras „Vilnius“ (vyr. dir. –

„Saucejas“ (Latvija), „Bozychi“ (Ukraina)

A. Dambrauskas), Lietuvos nacionalinis

Bernardinų bažnyčia

simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir.

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

M. Pitrėnas). Dir. – R. Šervenikas. Koncertą

koncertas. Dalyvauja Bernardinų bažnyčios

veda V. Gerulaitis. Programoje F. Latėno

choras „Langas“ (vad. – R. Kraucevičiūtė) ir

kūriniai

svečiai – Lundo katedros kamerinis choras

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

Lietuvos nacionalinė filharmonija

(Švedija, vad. – S. Ekbladt), Vilniaus univer-

MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

27 d. 20 val. Zarasų kultūros centro salėje –

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

koncertas visai šeimai „Aš myliu klasiką“.

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

Čiurlionio kvartetas ir solistai. Programoje

Kronika

Baleto konkurse Baku –
pirmoji vieta moksleivei
iš Vilniaus
Lietuvos baleto gerbėjai jau spėjo
įsidėmėti Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus dvyliktokės Julijos Stankevičiūtės pavardę. Ji visada išsiskiria
Julija Stankevičiūtė spektaklyje „Pelenė“
šventiniuose Baleto skyriaus koncertuose, atlieka pagrindinį vaidmenį auklėtinė į Vilnių parvežė dar vieną
Lietuvos nacionaliniame operos ir apdovanojimą – ji pelnė pirmąją
baleto teatre rodomame mokyklos vietą Azerbaidžane vykusiame pirspektaklyje – Sergejaus Prokofjevo majame Baku choreografijos akadebalete „Pelenė“, o jaunosios šokėjos mijos Gamar Almaszadeh klasikidarbštumas ir talentas jau ne vieną nio ir liaudies šokio konkurse, kuris
kartą įvertinti tarptautiniuose jau- pavadintas pirmosios profesionanųjų šokėjų baleto konkursuose.
lios Azerbaidžano balerinos vardu.
Pernai rudenį tarptautiniame
Gegužės 16–19 d. vykusiame konbaleto konkurse Jeune Ballet Medi- kurse varžomasi buvo dviejuose
terraneen Grase (Prancūzija) Julija turuose. Pirmajame šokėja atliko
Stankevičiūtė apdovanota pagrindi- dvi klasikines variacijas – pirmojo
niu prizu, o prieš kelias dienas mo- šešėlio iš Ludwigo Minkaus „Bakytojos Beatričės Tomaševičienės jaderės“ ir Kitri solo iš to paties
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Planetų takas
Birželis danguje ir muzikoje
BIRŽELIO 3–21 d., Vilnius

3 d., penktadienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre – pradžios koncertas su Angela Gheorghiu. ANGELA GHEORGHIU (sopranas, Rumunija), MARIUS BRENCIU (tenoras, Rumunija), LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO SIMFONINIS ORKESTRAS. Dirigentas
CIPRIAN TEODORASCU (Rumunija). G. Verdi, A. Boito, F. Cilea, G. Puccini,
G. Donizetti, G. Bizet, P. Čaikovskij, A. Catalani, F. Lehár
Bilietai – 45, 55, 65, 80, 100, 200 Eur
5 d., sekmadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje
salėje – Faustas Latėnas. Muzika kaip teatras. FAUSTO LATĖNO 60-mečio
autorinis koncertas. INDRĖ BAIKŠTYTĖ (fortepijonas), RŪTA LIPINAITYTĖ (smuikas), TOMAS PETRIKIS (altas), DAVID GERINGAS (violončelė),
GIEDRIUS GELGOTAS (fleita), RENATA MARCINKUTĖ-LESIEUR (vargonai), fortepijoninis trio FORTVIO, styginių kvartetas ARTVIO, ČIURLIONIO
KVARTETAS, valstybinis choras VILNIUS, LIETUVOS NACIONALINIS
SIMFONINIS ORKESTRAS. Dirigentas ROBERTAS ŠERVENIKAS. F. Latėnas
Bilietai – 14, 20, 30, 40 Eur
7 d., antradienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto
teatre – Budapešto festivalio orkestras sveikina Vilnių. BUDAPEŠTO FESTIVALIO ORKESTRAS (Vengrija). Muzikos vadovas ir dirigentas IVÁN
FISCHER (Vengrija). Solistas DÉNES VÁRJON (fortepijonas, Vengrija).
I. Stravinskij, F. Liszt, A. Dvořák
Bilietai – 35, 40, 50, 70, 80, 120 Eur
9 d., ketvirtadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje
salėje –Simfonija Mstislavo Rostropovičiaus atminimui. LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS. Solistas ŽILVINAS BRAZAUSKAS
(klarnetas). Dirigentė KERI-LYNN WILSON (Kanada). J. Françaix, G. Mahler
Bilietai – 14, 20, 30, 40 Eur
10 d., penktadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje
salėje – Mozartas pagal B’Rocką. Baroko orkestras B’ROCK (Belgija). Solistas ALEXANDER MELNIKOV (istorinis fortepijonas, Rusija). W. A. Mozart
Bilietai – 14, 20, 30, 40 Eur
12 d., sekmadienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto
teatre – Jules Massenet. Opera „Manon“. Muzikos vadovas ir dirigentas
CYRIL DIEDERICH (Prancūzija)
Bilietai – 10, 12, 15, 18, 22, 38 Eur
13 d., pirmadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – „Metų laikai“ lordo Yehudi Menuhino 100-mečiui. LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Meno vadovas, dirigentas ir solistas SERGEJ KRYLOV
(smuikas, Italija). L. Narvilaitė (festivalio premjera), A. Dvořák, A. Vivaldi
Bilietai – 14, 20, 30, 40, 50 Eur

15 d., trečiadienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto
teatre – LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS. SolisProgramoje O. Gjeilo „Saulėtekio mišios“ ir
tas GUSTAVO PORTA (tenoras, Italija). KAUNO VALSTYBINIS CHORAS,
kt. kūriniai
LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO CHORAS,
LIETUVOS KARIUOMENĖS ORKESTRO GRUPĖ. Dirigentas CYRIL DIEkompozitoriaus baleto „Don KiDERICH (Prancūzija). H. Berlioz
chotas“ pirmojo veiksmo. AntraBilietai – 10, 12, 15, 18, 22, 38 Eur
jame ture teko šokti šiuolaikinės
choreografijos epizodą – tai buvo
18 d., šeštadienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre –
pačios šokėjos sukurta kompozicija
Giuseppe Verdi. Opera „Don Karlas“. Muzikos vadovas ir dirigentas PIERRE
„Corpus extraneum“ pagal suomių
VALLET (Prancūzija)
kompozitoriaus Einojuhani RauBilietai – 10, 12, 15, 18, 22, 38 Eur
tavaaros muziką. Klasikinio šokio
kategorijoje varžėsi 13 dalyvių, vai20 d., pirmadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiokinai ir merginos – atskirose grujoje salėje – Mūzos Rubackytės rečitalis „Dvilypumas“. MŪZA RUpėse. Kartu su Julija Stankevičiūte
BACKYTĖ (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija). R. Schumann,
konkurse dalyvavo Azerbaidžano,
M.K. Čiurlionis, S. Prokofjev
Rusijos, Ukrainos šokėjai. KonBilietai – 14, 20, 30, 40, 50 Eur
kurso vertinimo komisijoje dirbo
ir Nacionalinės M.K. Čiurlionio
21 d., antradienį, 19 val. „Compensa“ koncertų salėje – „Maraca & his Latin
menų mokyklos pedagogas Petras
Jazz All Stars Septet“ („Maraca ir jo Lotynų Amerikos džiazo žvaigždžių sepSkirmantas.
tetas“). Trumpoji džiazo naktis su: ORLANDO VALLE MARACA (fleita, gruJulijos Stankevičiūtės sėkmė
pės vadovas, aranžuotojas), STEVE TURRE (trombonas, kriauklės), ROBBY
Baku – paskata ruoštis dar vienam
AMEEN (perkusija), MARIO CANONGE (fortepijonas), ORLANDO POLEO
prestižiniam tarptautiniam baleto
(perkusija), FELIPE CABRERA (kontrabosas), TIM MAYER (saksofonas)
konkursui, kuris vyks Varnoje (BulBilietai – 18, 25, 33 Eur
garija). Čia teks šokti net šešias klasikines variacijas bei dvi šiuolaikiFestivalio rengėjai: Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionalinis operos ir
nio šokio kompozicijas. Konkursas
baleto teatras, VšĮ „Vilniaus festivaliai“, Vilniaus miesto savivaldybė
Varnoje vyks liepos 15–30 dienomis.
siteto kamerinis orkestras (vad. – P. Koncė).

M . A l e k s o s n u ot r .

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

VILNIAUS FESTIVALIS 2016

H. Š.

www.vilniusfestival.lt. Festivalio rengėjai turi teisę keisti koncertų programas ir jų atlikėjus
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Gegužės 27–birželio 2
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius
Forum Cinemas Vingis
27–VI. 2 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje
(JAV) – 11, 18, 21.20
Alisa Veidrodžio karalystėje (3D, JAV) – 13.30,
16.10, 18.45
Elfai (Kanada) – 11.10, 13.10, 15.10, 16.25
Kieti bičai (JAV, D. Britanija) – 13.30, 15.45,
18.20, 20.40, 21.45
Išdavystė (Prancūzija) – 16.50, 19.20, 21.45
29 d. – Paroda didžiajame ekrane. „Sodo
grožis modernistinėje tapyboje: nuo Monė
iki Matiso“ – 18 val.
VI. 2 d. – Aš prieš tave (JAV) – 19.30

„Kieti bičai“
Aukšta klasė ***

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). 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)
Iksmenai: Apokalipsė ***

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, Klaipėda)
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 (D. Britanija, 2015). (Vilnius, Kaunas)
Išdavystė ***

Pierre’o Godeau filmo siužetas paprastas: kalėjimo viršininkas (Guillaume Gallienne) – kylantis karjeros laiptais šeimos tėvas – įsimyli keliolika metų už save jaunesnę kalinę (Adèle Exarchopoulos). Režisierius
pernelyg nesigilina į personažus, kad kiekvienas išsaugotų savo paslaptį,
todėl gali kilti įspūdis, kad jis neturi ką pasakyti. Jam daug įdomiau, kaip
abu veikėjai vis labiau pasiduoda aistrai, primenančiai beprotybę, neatsitiktinai originalus filmo pavadinimas „Eperdument“ reikštų „baisiai“,
„beprotiškai“. Taip pat vaidina Stéphanie Cléau, Marie Rivière (Prancūzija,
2015). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Kieti bičai ***

Privatus Los Andželo detektyvas Marčas (Ryan Gosling) ir stuobrys
apsaugininkas Džeksonas (Russell Crowe) nejaučia vienas kitam simpatijų. Tačiau jie pasamdomi tirti tą pačią dingusios merginos – įtartinos
kylančios žvaigždutės – bylą. Ko gero, jie būtų veikę atskirai, kiekvienas
remdamasis savo „firminiais metodais“, jei ne tai, kad abu tapo samdytų
žmogžudžių taikiniu. Todėl jie priversti suvienyti jėgas, ištirti bylą ir išgelbėti savo gyvybę. Netrukus paaiškės, kad sekliai įmynė į didesnę mėšlo
krūvą nei manė, mat merginos byla – tik ledkalnio viršūnė. Režisierius
Shane’as Blackas mėgaujasi 8-ojo dešimtmečio Los Andželo „vintažu“,
persmelkiančiu visą filmą. Taip pat vaidina Kim Basinger, Mattas Bomeris,
Margaret Qualley (JAV, D. Britanija, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
****** – 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
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27–VI. 1 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suomija, JAV) – 11.20, 13.40, 16, 17.10, 19.30;
VI. 2 d. – 11.20, 13.40, 16, 17.10 (lietuvių k.);
27–VI. 2 d. – 11.30
27–VI. 2 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (3D,
Suomija, JAV) – 12, 14.20
27, 28, 30–VI. 2 d. – Iksmenai: Apokalipsė
(JAV) – 13.40, 16.35, 20.35; 29 d. – 13.40, 20.35
27–VI. 2 d. – Iksmenai: Apokalipsė (3D,
JAV) – 11.40, 15, 18.10, 21.20
27, 28, 30–VI. 2 d. – Kaimynai 2 (JAV) – 19.45,
21.45; 29 d. – 21.45
27–VI. 2 d. – Avelės ir vilkai (Rusija) – 11.10
Kapitonas Amerika. Pilietinis karas (3D,
JAV) – 13.20, 18.25
Ekipažas (3D, Rusija) – 21.30
Ekipažas (Rusija) – 13.50
Zootropolis (JAV) – 11.15
Išdavikas (JAV) – 16.45, 19.10
Praradimas (JAV) – 21.30
Kempiniukas Plačiakelnis (JAV) – 11 val.
Forum Cinemas Akropolis
27–VI. 2 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje
(JAV) – 10.20, 14.05, 16.40, 1915; Alisa Veidrodžio karalystėje (3D, JAV) – 13, 15.40,
18.30, 21.10; Elfai (Kanada) – 10.50, 11.40,
12.50, 15, 16.10, 17.10; Išdavystė (Prancūzija) –
18.10, 20.50; Kieti bičai (JAV, D. Britanija) –
13.35, 16, 18.15, 21.50
VI. 2 d. – Aš prieš tave (JAV) – 18.20
27–VI. 2 d. – Piktieji paukščiai. Filmas
(Suomija, JAV) – 10.10, 12.30, 13.45, 14.50;
Piktieji paukščiai. Filmas (3D, Suomija, JAV) –
11, 16.20, 18.40; Iksmenai: Apokalipsė (3D,
JAV) – 13.15, 17.20, 20.30
27–VI. 1 d. – Iksmenai: Apokalipsė (JAV) –
15.10, 18.20, 21.30; 2 d. – 15.10, 21.30
27–VI. 2 d. – Kaimynai 2 (JAV) – 19.30, 21.40
Avelės ir vilkai (Rusija) – 11.50, 12.55
Kapitonas Amerika. Pilietinis karas (3D,
JAV) – 21 val.; Kapitonas Amerika. Pilietinis karas (JAV) – 10.40
27, 29, 31, VI. 2 d. – Ekipažas (Rusija) – 20.40
28, 30, VI. 1 d. – Išdavikas (JAV) – 2040
27–VI. 2 d. – Robinzono Kruzo sala (JAV) – 10.30
Skalvija
27 d. – Didybės kapinės (Tailandas, D. Britanija, Vokietija, Prancūzija, Malaizija) – 16.10;
28 d. – 14.40; 30 d. – 20 val.; 31 d. – 18.50;
VI. 1 d. – 20.50

Specialūs „Skalvijos“ kino akademijos kura-

27, 28 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje

torių seansai

(JAV) – 10.30, 13, 19.10, 22.50; 29–VI. 2 d. –

28 d. – Batas (Vokietija, Latvija, Prancū-

10.30, 13, 19.10

zija) – 17 val.

27, 28 d. – Kieti bičai (JAV, D. Britanija) – 15,

29 d. – Kiemas (rež. V. Navasaitis) – 17 val.

17.10, 19.40, 21.50, 23.50, 23.40; 29–VI. 2 d. –

29 d. – Kino klasikos vakarai. Nekalti bur-

15, 17.10, 19.40, 21.50, 23.50

tininkai (Lenkija) – 19 val. (filmą pristatys

27–VI. 2 d. – Elfai (Kanada) – 11, 12.55, 14.50,

kino kritikė Ž. Pipinytė)

16.50

Ciklas „Lek gervė, lek gervelė“

Išdavystė (Prancūzija) – 18.45, 21.10

VI. 1 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 18.50

29 d. – Paroda didžiajame ekrane. „Sodo

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

grožis modernistinėje tapyboje: nuo Monė

A. Gelažiūtė) – 17 val.

iki Matiso“ – 18 val.

2 d. – Iglu (rež. M. Kavtaradzė, V. Katkus) –

VI. 2 d. – Aš prieš tave (JAV) – 19.10

17 val.

27–VI. 2 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suo-

2 d. – Specialus „Skalvijos“ kino akademi-

mija, JAV) – 10.15, 12, 14.20, 15.10, 16.40,

jos kuratorių seansas. Kraujas (Portuga-

19.20

lija) – 18.30

27, 28, 30–VI. 2 d. – Piktieji paukščiai.
Filmas (3D, Suomija, JAV) – 12.40, 17.25;

Pasaka
27 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje (JAV) –
18 val.; 28 d. – 14.30; 29 d. – 14.15; 2 d. – 17.30
27 d. – Kieti bičai (JAV, D. Britanija) – 20.15;
28, 29 d. – 21.30; 30, 31 d. – 21.15; VI. 1 d. –
21.45; 2 d. – 19.15
27 d. – Juoda (Belgija) – 22.30; 2 d. – 21.45
27 d. – Išdavystė (Prancūzija) – 17.30; 28 d. –
19.45; 29 d. – 18.45; 30 d. – 19.15; 31 d. – 21 val.
27 d. – Didesni purslai (Italija, Prancūzija) –
19.45; 28 d. – 22 val.; 30 d. – 21.30;
VI. 1 d. – 20.30; 2 d. – 15, 21.30
27 d. – Aukšta klasė (D. Britanija, Airija,

karas (3D, JAV) – 15.30, 21.30
Iksmenai: Apokalipsė (3D, JAV) – 18.30
Iksmenai: Apokalipsė (JAV) – 13.15, 16.10,
21.20
Avelės ir vilkai (Rusija) – 10.40, 12.50
27, 28 d. – Kaimynai 2 (JAV) – 19, 21.40,
23.45; 29, VI. 2 d. – 21.40; 30–VI. 1 d. – 19,
21.40
27–VI. 2 d. – Išdavikas (JAV) – 21.45
Riešutėlių filmas (JAV) – 11.10
Romuva

27 d. – Bambeklis (Suomija) – 17.45;

27, 31 d. – Komuna (Danija, Švedija, Nyder-

30 d. – 19 val.

landai) – 18 val.; 28 d. – 16 val.

27 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

28 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė

(Prancūzija) – 20 val.; 28 d. – 17.45; 29 d. –

(Prancūzija) – 14 val.

17 val.; 31 d. – 19.30; VI. 1 d. – 17 val.;

28 d. – Trumanas (Argentina, Ispanija) – 18 val.;

2 d. – 20 val.

31 d. – 20 val.

27 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-

28 d. – Juoda (Belgija) – 20.15; VI. 1 d. –

zija) – 22 val.; 29 d. – 21.15

18 val.

28 d. – Trumanas (Argentina, Ispanija) –

29 d. – Ma ma (Ispanija, Prancūzija) –

12.15; 29 d. – 13.45; 31 d. – 18.45

13.45; VI. 1 d. – 20 val.

28 d. – Ma ma (Ispanija, Prancūzija) – 16.45;

29 d. – Avinai (Danija) – 16 val.; VI. 2 d. – 20 val.

29 d. – 19.15; 30 d. – 18.45

31 d. – Gero kino klubas. M. Kavtaradzės

28 d. – Ateiviai: revoliucija (Prancūzija) –

paskaita apie vaidybą – 16 val.

19.15; 29 d. – 16.30; 31 d. – 19 val.;

VI. 2 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija,

VI. 1 d. – 19.30

Turkija) – 18 val.

28, 29 d. – Elfai (Kanada) – 12 val.
28 d. – Praradimas (JAV) – 13.45; 29 d. –

KLAIPĖDA

12.15; VI. 2 d. – 19.45

Forum Cinemas

28 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija,

27–VI. 2 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje

Turkija) – 15.45; VI. 2 d. – 15.15

(3D, JAV) – 12.15, 15, 17.45, 20.30

28 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 18.45;

Alisa Veidrodžio karalystėje (JAV) – 10.30,

VI. 2 d. – 15.30

13.05, 18.45

28, VI. 1 d. – Naujausias testamentas (Bel-

Kieti bičai (JAV, D. Britanija) – 15, 17.20,

gija, Prancūzija, Liuksemburgas) – 21.15;

19.25, 21.40

30 d. – 21 val.

Elfai (Kanada) – 10.40, 12.40, 14.40, 16.40

29 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 16 val.;

Išdavystė (Prancūzija) – 18.40, 21.10

VI. 2 d. – 17.15

29 d. – Paroda didžiajame ekrane. „Sodo

29 d. – Eigeris (rež. V. Babaliauskas) – 18 val.

grožis modernistinėje tapyboje: nuo Monė

29 d. – Didysis muziejaus (dok. f., Aus-

iki Matiso“ – 18 val.

trija) – 12.45

VI. 2 d. – Aš prieš tave (JAV) – 19.40

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

27–VI. 2 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suo-

rija, D. Britanija) – 14.45

mija, JAV) – 10.10, 12.25, 14.45

29, VI. 1 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japo-

27, 28, 30–VI. 2 d. – Piktieji paukščiai. Fil-

nija, Prancūzija, Vokietija) – 19 val.;
2 d. – 18 val.
31 d. – Mėnulio afera (Prancūzija) – 21.30;

21 val.; 30 d. – 17.40; 31 d. – 16.40; VI. 1 d. – 16.30;

VI. 2 d. – 22 val.

2 d. – 20.50

VI. 1 d. – Sveiki atvykę, pone Maršale! (ciklas
„Ispaniškai“) – 17.30

mas (3D, Suomija, JAV) – 11.15, 13.35, 16, 17.05;
29 d. – 11.15, 13.35, 16 val.
27–VI. 2 d. – Avelės ir vilkai (Rusija) – 12.40
27, 28, 30–VI. 1 d. – Kaimynai 2 (JAV) –
19.40, 21.50; 29, VI. 2 d. – 21.50
27–VI. 2 d. – Iksmenai: Apokalipsė (3D,

27 d. – iškilmingas „Sidabrinių gervių“ apdovanojimų vakaras – 18.30

27–VI. 2 d. – Kapitonas Amerika. Pilietinis

Belgija) – 22.15; 29 d. – 21 val.

29 d. – Didesni purslai (Italija, Prancūzija) –

30 d. – Praradimas (JAV) – 15.40; 31 d. – 21.10

29 d. – 12.40

JAV) – 18.20, 21.25

Kaunas

Iksmenai: Apokalipsė (JAV) – 15.40

28 d. – „Skalvijos“ kino akademijos pava-

Forum Cinemas

sario semestro darbų peržiūros – 15, 17, 19,

27–VI. 2 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje

20.30; 29 d. – 17 val.

(3D, JAV) – 11.45, 14.40, 17.40, 20.15

Ekipažas (Rusija) – 21.20
Pakalikai (JAV) – 10.20
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