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Mūzos Rubackytės rečitalis Vilniaus festivalyje
Laimutė Ligeikaitė

„Brangioji, paskutinį kartą kartoju,
tas keistuolis – tai ne aš, tai Euzebijus!“ – muzikinėse karikatūrose
savo žmoną Clarą ramina Robertas Schumannas. „Dvilypis talentas – muzikas ir tapytojas, sielą
maitinęs vien aukštais idealais“, –
čia jau mūsų Mikalojų Konstantiną Čiurlionį apibūdino kažkuris
jo amžininkas. O Sergejus Prokofjevas? Jis buvo ir Vakarų, ir sovietų
kompozitorius (priviliotas pažadų,
atvyko gyventi į Sovietų Rusiją) –
ir giriamas, ir baudžiamas, patyręs
ir kūrybinių pasirinkimų, ir asmeninių apsisprendimų dvilypumą.
Tokius autorius savo rečitaliui Vilniaus festivalyje, birželio 20 d. Nacionalinėje filharmonijoje, pasirinko
viena ryškiausių nūdienos pianisčių
Mūza Rubackytė, koncertą taip ir

pavadindama – „Dvilypumas“. Beje, festivalį, kuriame koncertuoja ir
šią programą pianistė jau skambino pati – įsimintinai atliko Krzysztofo
savo žiemos gastrolėse įvairiose ša- Pendereckio Koncertą fortepijolyse bei Paryžiuje, Gaveau salėje, su- nui „Resurrection“, Ferenco Liszto,
laukusi didelio publikos ir spaudos Bélos Bartóko koncertus fortepijodėmesio. Ne kartą M. Rubackytės nui su Nacionaliniu simfoniniu orpasirodymai puošė ir Vilniaus fes- kestru bei kitas programas.
tivalį – pianistė grojo jau pirmojo,
Kai daugelio atlikėjų koncer1997-ųjų, festivalio rečitalį, 2008 m. tams galima papriekaištauti dėl
paskambino visą Ferenco Liszto ciklą bendros koncepcijos neturėjimo,
„Klajonių metai“, 2009 m. įdomią M. Rubackytė dažniausiai suranda
kamerinę programą pateikė su Šan- savo programą grindžiančią idėją,
chajaus kvartetu, 2012 m. su Rusijos kas jos rečitaliams prideda papilPiotro Čaikovskio simfoniniu or- domos intrigos ir meninio svorio.
kestru atliko žymųjį Koncertą Nr. 1 Vienu tokių pavyzdžių laikytinas ir
b-moll, taip vis patvirtindama, jog šių metų Vilniaus festivalio rečitanestokoja ne tik įvairių idėjų, bet lis „Dvilypumas“. Pastarojo prograir, nepaisant intensyvaus koncertų moje, be jau minėtos idėjos, galima
grafiko (pastarieji maršrutai – Pietų išskirti kelis akcentus. Pirmiausia,
Afrika, Libanas, Lenkija, Vokietija, smagu, jog surasta proga scenoje
Olandija, Prancūzija), visuomet vėl skambėti Čiurlioniui. Kad ir
randa laiko pagroti Vilniuje, ką kiek mes jį brangintume, tik nuo
jau kalbėti apie čia jos organizuojamą solidų Fortepijono muzikos N u k e lta į 3 p s l .
1 psl.

Muzika

Nepaprastas muzikinis aukojimas
Hectoro Berliozo „Requiem“ Vilniaus festivalyje
Vytautė Markeliūnienė

Ne vienas jubiliejinio, dvidešimtojo,
Vilniaus festivalio muzikos vakaras
šįmet įprastinį šventinį matmenį išplėtė atitinkama dedikacija – antai
tokiu būdu pagerbtos festivalio istorijai reikšmingos asmenybės Mstislavas Rostropovičius, lordas Yehudi
Menuhinas. Jų atminčiai buvo skirti
birželio 9 ir 13 d. koncertai, tapę įsimintinu šio renginio ženklu, kuris
paliudija, jog renginiui yra reikšminga ne tik tai, kas nauja ir negirdėta, bet ir tai, kas atsigręžia į praeitį. Tai sakytina ir apie Vilniaus
festivalius subendrinančią tradiciją,
kuri nuolat nukreipia žvilgsnį į Lietuvos gyvenimą lemtingai pakeitusias datas – Birželio 14-ąją ir 15-ąją,
Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir
genocido dienas. Prisiminkime jau
susidariusią gausią šia proga atliktų
įvairių „Requiem“ galeriją, kurią šįmet papildė bemaž chrestomatiškai su prancūzų Liepos revoliucija
ir jos aukomis susijęs Hectoro Berliozo „Requiem“ („Grande Messe
des morts“), op. 5.
Šio veikalo atlikimas atsidūrė dar
ir atitinkame, pastarosios muzikos
suvokimą savaip pakoregavusiame
kontekste, kuris anaiptol ne tik Vilniuje irgi turi savo tradicijas, paliudijančias laiko ir šurmulingo vasaros gyvenimo nenustelbtas mūsų
valstybės atminties vertybes. Rimties, tylos, tauraus liūdesio ir savotiško jaukumo lydimos kasmetinės
eisenos, parodos, vėliavų pakėlimai,
mitingai, susibuvimai – visa tai be
žodžių komentuoja čia susirenkančių bendraminčių vertybines nuostatas. O ypatingu būdu pastarosios

šįmet skleidėsi Vilniuje, Aukų gatvėje Cyrilas Diederichas, jau tapęs mūsų
klausant (kontempliuojant) visą muzikinio gyvenimo bičiuliu, ypač
parą aidinčių tremtinių ir politinių po šio sezono premjeros – Jules’io
kalinių vardų – taip pagarbą jiems Massenet operos „Manon“. Ir apsišreiškė projekto „Misija Sibiras“ na- kritai, Diederichui diriguojant gariai ir jų bendraminčiai.
lime prisiminti ir daugiau įtaigių
Po tokių kontekstų patirties atė- (nebūtinai berlioziškų) muzikinių
jus klausytis Nacionaliniame ope- įvykių.
ros ir baleto teatre birželio 15 d.
Berliozo „Requiem“ – tai parskambančio Berliozo „Requiem“ ir titūra, kuri skatina prisiminti viišvydus pilną sceną (o dar ir porą sus šio kompozitoriaus, o sykiu ir
ložių) orkestrų ir chorų artistų, iš orkestruotės meistro talentus, be
anksto kirbėjo mintis: ar bus lengva kita ko, ir jo literatūrinės įtaigos
intensyviai, atvirai dalyvauti šiame pastangą kurti išraiškingą emogalingame muzikos sraute po jau cinį turinį artikuliuojančias muzipatirtos tylios, intymios rimties? kines dramas. Analogiškų pastangų
Juk koncertas tarsi žadėjo pratęsti muzikos istorijoje būta ir daugiau,
dialogą su įvairiose Vilniaus er- todėl tam tikros jas įkūnijančios
dvėse ne vieno jau išgyventa bir- partitūros, išaugančios iki giganželio 14 ir 15 dienų patirtimi. Tačiau tiškų mastelių, nebūtinai išsaugo
pasigirdus muzikai, pasirodžius vi- įvairių kitų meninių parametrų
deomenininko Rimo Sakalausko proporcijas, likdamos veikiau ne
vaizdo projekcijoms, laipsniškai tiek meninės, kiek istorinės vertės
jau kūrėsi savita nuotaika, tary- ženklais, kaip konkrečios istorinio
tum koks seansas, interpretuojan- tarpsnio ar visuomeninės laikysetis kanoninį lotynišką (nors auto- nos idėjos reiškėjos. Ir tai šių kūririaus kiek ir pakeistą) gedulingų nių iš tikrųjų nemenkina. Tokiame
mišių tekstą. Beje, koncertas buvo kontekste Berliozo „Requiem“ pritransliuojamas per televiziją, salės mintų, tarkime, prancūzų klasikiklausytojai turėjo progą ir detaliai nės simfonijos meistro Françoissekti „Requiem“ tekstą – buvo išda- Josepho Gosseco veikalą „Te Deum“
linti lankstinukai originalo, lietuvių ar „Auką laisvei“ („L’offrande à la
ir anglų kalbomis.
liberté“), savaip – Gustavo MahleBerliozo muzika, neretai išsidrie- rio Aštuntąją simfoniją. Klausytojui
kianti monumentaliomis formomis, ne visada lengva užmegzti estetinį
galingomis atlikėjų sudėtimis, kaip kontaktą su tokiais kūriniais, nors
tik ir geba sukurti savo atmosferą, turbūt visai ką kita teigtų juos interkurią geriausiai mūsų publika pa- pretuojantys atlikėjai, panyrantys
žįsta iš garsiausio jo jaunystės į garsų jūros (bet ne visada garsų
opuso – „Fantastinės simfonijos“. teatro), efektingos dinamikos, emoMūsų scenoje yra skambėjusi ir cijų šuorus.
kita jo didinga partitūra – „Fausto
Kad šį Berliozo kūrinį išgirdome
pasmerkimas“. Pastarąją, kaip ir šį „gyvai“ – įvairiais atžvilgiais ver„Requiem“, Vilniaus scenai parengė tinga patirtis. Žinoma, kai tokia
ir pristatė prancūzų dirigentas muzika – reikalaujanti daugybės

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

Koncerto akimirka

repeticijų, geros atlikėjų tarpusavio koordinacijos, įsigyvenimo į
visumos apimtį – tesuskamba viename koncerte, neretai jos atlikimas patiria didesnių ar mažesnių
netekčių. Kad dirigentui Diederichui šis „Requiem“ – jau skersai
išilgai išvaikščiota „žemė“, buvo
matyti išsyk: diriguota be partitūros, atmintinai (vadinasi, labai
įtaigiai), ir diriguota taip, kad bent
jau tarp dalių nepasigirdo kartais
tuo požiūriu pernelyg geranoriškos
mūsų publikos plojimų. Kai kurie
Berliozo „Requiem“ fragmentai –
ypač instrumentinių balsų derinimo, dubliavimo, susiliejimo ar
atsiskyrimo, garso intensyvinimo
ar slopinimo požiūriu – vertė suklusti, prisimenant, jog klausomės
labai įdomaus klasikinio šiuolaikinės orkestruotės ištakų pavyzdžio!
Tačiau netrukus šias prošvaistes vėl
panardindavo garso srautas ar dėmesį sutrikdydavo nesutampantys
ritminiai gestai (nors ir galintys
suklaidinti klausytoją, „pasislėpę“
po poliritminėmis tėkmėmis). Kad

nestigo patirties šią partitūrą perteikiant Lietuvos nacionaliniam
simfoniniam orkestrui, Kauno
valstybiniam ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro chorams, Lietuvos kariuomenės orkestro grupei, – tai tiesa. Tos patirties,
aišku, nestokojo ir nemenką tarptautinį įdirbį turintis solistas – tenoras Gustavo Porta (Italija). Deja,
ir jam, ir chorams bei orkestrams
ši technologiškai „įkrauta“ muzika
koncertiniame vakare sukėlė nemažų techninių problemų.
Vis dėlto Berliozo „Requiem“ atsiradimas jubiliejinio Vilniaus festivalio programoje vertintinas tikrai
ne kaip pralaimėjimas. Vienkartinis
tokios partitūros eksponavimas publikai įkūnijo įvairialypę pastangų išraišką – pratęsti tradiciją, pasitelkus naujai parengtą kompoziciją,
į skambančią visumos muziką
įtraukti iškart kelis mūsų chorus bei
orkestrus, o šios muzikos žinovui
patikėti kūrinio muzikinį pavidalą.
Ir svarbiausia – pagerbti tuos, dėl
kurių aukos šiandien esame laisvi.

Amžinieji metų laikai

Antonio Vivaldi, Loreta Narvilaitė, Sergejus Krylovas ir Lietuvos kamerinis orkestras Vilniaus festivalyje

Beata Baublinskienė

Vilniaus festivalio krikštatėviu vadinamo lordo Yehudi Menuhino
gimimo 100-mečiui skirtame
koncerte birželio 13 d. grojo Lietuvos kamerinis orkestras. Yehudi
Menuhinas ženkliai prisidėjo prie
Lietuvos muzikinės kultūros garsinimo, o ypač glaudus bendradarbiavimas žymųjį litvaką siejo su
Lietuvos kameriniu orkestru. Išties, visa birželio 13-oji, galima sakyti, buvo skirta šiam kolektyvui,
mat dieną buvo pristatytas autoritetingiausios pasaulyje „Deutsche
Grammophon“ firmos išleista kompaktinė plokštelė su LKO ir jo meno
vadovo, smuikininko Sergejaus
2 psl.

Krylovo įrašytais Antonio Vivaldi
„Metų laikais“ (taip pat Aštuntuoju
ir Devintuoju koncertais smuikui
ir styginiams). Vakare chrestomatinį kūrinį orkestras atliko koncerte.
Tačiau tai buvo programos „skanėstas“, o pirmoje dalyje nuskambėjo
festivalio užsakymu sukurto naujo
kūrinio premjera – Loretos Narvilaitės „Į krantą jūra krenta“ styginių
orkestrui.
Žvelgiant teminiu požiūriu, o ir
vertinant stilių, du gamtinės tematikos kūriniai – Narvilaitės ir Vivaldi – gražiai įrėmino koncertą.
Sergejus Krylovas ir LKO
Kita vertus, ir tai nėra jokia naujiena, šiuolaikinė muzika ir barokas
(bei dar senesnė muzika) puikiai „Metų laikus“, nepajustume jokio ditarpusavy dera. Manau, jei greta sonanso, ir net atvirkščiai, galbūt
sudėtume „Į krantą jūra krenta“ ir surastume vienijančių bruožų.

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

Narvilaitės „Į krantą jūra krenta“
pavadinimas pasiskolintas iš Antano A. Jonyno eilėraščio. Šiai

kompozitorei įprasta maniera kūrinyje dera minimalizmui būdingi
bruožai ir išraiškos ekspresyvumas.
Tad intonacinių segmentų kartojimas (kurį ji pati kildina iš sutartinių
tradicijos), muzikinės medžiagos
auginimas iš vieno grūdo galiausiai
išsilieja į plačias emocines bangas.
Pasak Narvilaitės, jai svarbūs buvo
jūros, kaip judėjimo, ir kranto, kaip
tą judėjimą stabdančios statikos,
įvaizdžiai. Bangomūša tapo kūrinio
muzikinę medžiagą ir struktūrą formuojančiu principu. „Rašant kūrinį
iškildavo vaizdinys – Olandų kepurės kalnas, nuolat ardomas bangų
mūšos“, – sako autorė.
N u k e lta į 3 p s l .
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Atsivėrė daugybė prasmių
At k e lta i š 1 p s l .

atlikėjų priklauso, ar jo muzika nenugrims užmarštin, ar apie ją sužinos vis platesnis pasaulis, pagaliau,
kiek dažnai ją gyvai išgirsime.
Kai kuriuos Čiurlionio preliudus
ir noktiurnus pasirinkusi M. Rubackytė iš jų sukomponavo tam tikrą
dramaturgiškai pagrįstą pasakojimą, asmeninį išsisakymą. Pradėjusi nuo vieno nuostabiausių – Preliudo d-moll (VL 294) – pateikė
audringąjį f-moll (VL 197), dainingą b-moll (VL 169), ramų Noktiuną fis-moll (VL 178), o užbaigė
nepaprasto grožio Noktiurnu cismoll (VL 183), bent jau man nejučia sukeliančiu aliuzijų į Čiurlionio
paveikslus. Koncerto programėlėje
pateiktos kelios citatos iš Vytauto
Landsbergio knygos „Čiurlionio
muzika“ taikliai apibūdina šių miniatiūrų pobūdį: „Iš tiesų jis mėgo
glaustą, sentenciškai imlų pasisakymą, mėgo žymėti nuotaiką, kurioje juntama būties esmė.“ Pianistė
nuolat išryškino reljefiškas miniatiūrų bosų linijas, balsų dialogus,
skambino emocingai ir jautriai.
Tai buvo viena geriausių kada nors
mano girdėtų Čiurlionio fortepijoninių kūrinių interpretacijų.
Čiurlionio miniatiūros skambėjo antroje koncerto dalyje, o
rečitalį M. Rubackytė pradėjo
pasauliniu fortepijoninio lobyno
šedevru – Roberto Schumanno
ciklu „Karnavalas“, op. 9 (prieš
tai tarsi preambulę dar paskambinusi „Arabeską“, op. 18). Pianistė
sakė, jog „Karnavalas“ yra ne tik
jos, bet ir visos šeimos kūrinys.
„Mano „nuostabioji fėja“ – teta ir
mokytoja Irena Gomolickaitė – jį
skambino dar man gulint lopšyje.
Vėliau, paauglystėje, „Karnavalas“
vienas pirmųjų atsirado tarp penkių
At k e lta i š 2 p s l .

Narvilaitės kūrinį Lietuvos kamerinis orkestras griežė tiksliai
ir išraiškingai. Akivaizdu, kad atlikėjams kūrinio estetika nekėlė
jokių techninių rūpesčių ar emocinio pasipriešinimo, o publika
sutiko premjerą šiltai, tad belieka
tikėtis, kad „Į krantą jūra krenta“
LKO koncertuose nuskambės dar
ne kartą.
Tarp Narvilaitės ir Vivaldi opusų
(nors „Metų laikai“ skambėjo jau
antroje koncerto dalyje) buvo atlikta Antoníno Dvořáko Serenada
styginiams E-dur, op. 22. Puikus,
melodingas kūrinys, orkestro atliktas dainingai, demonstruojant
gražų styginių toną. Vis dėlto koncerte šis opusas atliko neutralaus,
į nieką per daug nepretenduojančio intermezzo vaidmenį. Ar toks ir
buvo sumanymas? Gausiai susirinkusiai publikai turbūt buvo gražu
pasiklausyti, bet iš prestižinio festivalio koncerto programos norėčiau tikėtis daugiau konceptualumo.

svarbiausių mano repertuaro stambios formos kūrinių“, – prisimena
M. Rubackytė. Taigi, Schumanno
opusas yra vienas svarbiausių ne tik
šio koncerto, bet ir pianistės kūrybinės biografijos akcentų, nenustebinęs šiuo pasirinkimu.
Kaip žinia, į „Karnavalą“ Schumannas „pasikvietė“ įvairius personažus – net savo paties dvilypumą atstovaujančius impulsyvųjį
Florestaną ir susimąsčiusį Euzebijų, Chopiną, aistringąją Kjariną
(manoma, jog ši pjesė skirta Clarai
Wieck), Arlekiną, Koketę ir kt. – nuo
pažangiųjų kompozitoriaus draugų
„davidsbiundlerių“ iki stagnuotojų
filistinų. Dvidešimties pjesių intonacinę medžiagą jungia trys „sfinksai“ –
taip kompozitorius pavadino pagrindinius melodinius motyvus (es – c – h – a,
as – c – h, a – es – c – h), kurie grindžia
visą muzikinį audinį ir aiškiai, arba vienaip ar kitaip paslėpti po sodria faktūra,
vis šmėkščioja jame.
Taikliai perteikti charakterius,
aistras, spalvingumą ir kartu išryškinti reikalingus štrichus, melodiką, virtuozinius pasažus – nelengvas uždavinys atlikėjui. Bet dar
svarbiau – aprėpti ciklo visumą,
suvaldyti visą dvidešimties kontrastingų pjesių virtinę, šurmuliuojančią, mirgančią prieš akis nelyginant
tikrame karnavale. M. Rubackytė
„Karnavalą“ paskambino tikrąja to
žodžio prasme vienu ypu, pasirinkusi pašėlusį tempą, kuris, beje, kai
kurioms pjesėms suteikė tiesiog apčiuopiamo gyvybingumo, emocijos, blizgesio, o kitose (pavyzdžiui,
„Šopenas“) kažkiek paskandino tos
nepakartojamos šopeniškos pirmo
garso atramos ir nuo jos „nubyrančių“ pasažų stilingumą. Visose pjesėse žavėjo skoningas ir saikingas
Akivaizdu, kad jėgos buvo taupomos antrajai vakaro daliai, skirtai
„Deutsche Grammophon“ prestižo
nušviestiems Vivaldi „Metų laikams“. Ir ką gi, Sergejus Krylovas su
LKO griežė net geriau už Vanessą
Mae! Šaržuoju. Tačiau nenuneigsime fakto, jog „Metų laikai“ jau yra
tapę ne tik klasikinės muzikos, bet
ir populiariosios kultūros dalimi.
Kad ir kaip tai vertintume, publiką
„Metų laikai“ audrina taip pat ir dėl
šios priežasties.
Atlikimas buvo neeilinis. Nors ir
daugybę metų diriguojantis, Krylovas vis tiek yra solistas, smuikininkas virtuozas, tad paėmęs savo
instrumentą į rankas lyg tapo kitu
atlikėju. Iš susikaupusio, santūraus
dirigento virto emocijomis trykštančiu virtuozu, atlikėjiško temperamento galia paskui save vedančiu
visą orkestrą (kaip ir turi būti atliekant Vivaldi muziką). Lietuvos kameriniam orkestrui teko paplušėti
„vejantis“ solistą, tačiau šitaip išryškėjo ir kolektyvo meistriškumas,
daugiametis įdirbis. Keturiuose
„Metų laikų“ koncertuose apstu
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Mūza Rubackytė

rubato, subtilaus humoro blyksniai reti, šviesios lyrikos plotai – kaip
ir, žinoma, nepralenkiamas pianis- nepalaužiama atsvara, kaip pasitės virtuoziškumas. Ciklo finalas ilgto pasaulio atšvaitas, kaip tylus
(„Davidsbiundlerių maršas“) su- protestas, kurio niekas kūrėjui netvisko kone fejerverkais!
gali uždrausti („Kodėl nematoma
Rečitalį pianistė vainikavo visiš- mano lyrika?!“ – sielvartavo Prokofkai kitokios muzikos opusu. Ser- jevas). Ypač trečioje dalyje (Tempo
gejaus Prokofjevo Sonata fortepi- di valzer lentissimo) M. Rubackytė
jonui Nr. 6 A-dur, op. 82, baigta ją perteikė nepaprastai išpuoselėkurti 1940-aisiais – pirmoji iš jo tai ir intelektualiai, atskleisdama
vadinamųjų „karo sonatų“ (Nr. 6, visą variacinio plėtojimo plačiąja
7, 8), kurioje, nors tonacija mažo- prasme (kas būdingiausia Prokofrinė, išgirstame ir neviltį, depre- jevo lyrikai) laisvumą ir taip persiją (nusivylimas iš Vakarų grįžus sverdama prasminius sonatos sverį represinę sistemą), o kartu ir ra- tus šviesiųjų humanistinių vertybių
finuotumą, aristokratiškai išpuose- pusėn. Tiesa, nuolat lyriką išstumlėtą lyriką. Kad ir koks būtų kon- davę „mašininiai“, stakatiniai, itin
tekstas, ar lyrika nėra svarbiausia aštraus ostinato elementai (ypač
ir giliausia šios muzikos jėga? Ne pirmoje dalyje) kūrė jau kitas kota, didžiausią dalį apimanti „plie- notacijas, dar sietinas ir su 5-ojo
ninė“, industrinė retorika, kurią pri- dešimtmečio avangardu, aštria osėmė ir cenzūra, o, nors ir palyginti tinatine ritmika ir klasteriais kone
tiksliai „vaizdavusiu“ fabrikų, maepizodų, kur erdvės pasireikšti šinų, staklių ir kt. ritmus bei garsus
turi ir orkestro solistai; čia ver- (žymiausias tokio stiliaus kūrėjas
tėtų išskirti tą vakarą LKO pirmu Rusijoje buvo Aleksandras Mososmuiku griežusią Rūtą Lipinaitytę, lovas). Visus panašiai „industrio ypač – violončelių grupės kon- nius“ Prokofjevo sonatos vaizdicertmeisterį Dainių Palšauską, su nius M. Rubackytė išreiškė ryškiai,
kuriuo net vizualiai Krylovas kūrė tiksliai, su tvirtais kaip plienas aksavotišką duetą.
centais. Apskritai, labai turtingoje
Publika atlikėjų nepaleido be sonatos interpretacijoje išgirdau ir
biso – buvo atlikta populiarioji sarkazmo, šaržo (kompozitorių suPablo de Sarasate’s „Karmen fantazija“. pusios prisitaikėlių visuomenės?), o
Viso festivalio kontekste LKO finalas pakerėjo kovos, neprarandakoncertas, viena vertus, užėmė savo mos vilties teigimu, kas be ko, ir stiįprastą poziciją – nė vienas Vilniaus lingais pasažais vivace tempu. Kaip
festivalis neapsieina be šio kolek- rašo rusų muzikologai, Prokofjevo
tyvo ir Sergejaus Krylovo pasiro- fortepijoninį stilių galima nusakyti
dymo. Kita vertus, ši tradicija itin kaip grafinį, konkretų, linkstantį
gyvybinga – kasmet Lietuvos ka- į apnuogintą liniją ir aštrų ritmo
merinio koncertai sutraukia gausią akcentiškumą – kas sudaro tarsi
publiką, o ir orkestro meno vadovas antitezę ir romantiškam Rachpasiūlo įdomių kūrinių: čia verta maninovo braižui, ir rafinuotam
prisiminti prieš ketvertą metų at- Debussy impresionizmui. Galima
liktus Niccolò Paganini–Giedriaus sakyti, jog Prokofjevo pianistinės
Kuprevičiaus 12 kaprisų (iš ciklo „24 technikos naujovės buvo sufokukaprisai“) arba užpernai parengtą suotos pirmyn, į ateitį, galbūt to„Concerto grosso“ programą su dėl kadaise modernumu jis tiesiog
Wolfgango Amadeus Mozarto ir stulbino savo amžininkus, o jo
Alfredo Schnittke’s kūriniais.
fortepijoninės kūrybos populiarumas nė kiek neslūgsta ir šiandien.
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Prokofjevo Sonatoje, o ir kituose koncerto opusuose, buvo
labai vykusiai išryškintas kontrastas tarp dviejų pasaulių, kad ir kur
jie būtų – ar asmenybės dvasioje,
ar geografijoje. M. Rubackytė atskleidė, jog dvilypumas šiuo atveju
yra ne vien programos raktinis žodis, sietinas su kompozitorių charakteriu ar gyvenimu, bet buvo ir
lieka vienas kertinių muzikinės dramaturgijos aspektų, kurį kiekviena
epocha, o juolab atlikėjas, mato savaip. Pianistė atvėrė daugybę prasmių, neabejoju, jog šią programą
skambindama vėl, ji atrastų dar
daugiau jos rakursų ir konotacijų.
Gausiai filharmonijoje susirinkusi publika, itin šiltai dėkodama
pianistei, išprašė ir porą bisų. Atrodo, nė kiek nepavargusi, M. Rubackytė elegantiškai ir emocingai
paskambino Chopino Mazurką
a-moll, op. 68, Nr. 2 ir melodingąjį Ferenco Liszto „Liebestraum“.
Gražiu simboliniu gestu pianistę
pagerbė ir „Vilniaus klubas“, jungiantis Vilniaus verslo, mokslo, kultūros žmones. Klubo prezidentas
M. Rubackytę paskelbė garbės nare.
20-asis Vilniaus festivalis, galima sakyti, buvo užbaigtas šiuo
įsimintinu Mūzos Rubackytės rečitaliu. Kitą vakarą, tarsi postliudas,
nuskambėjo ir pats paskutinis akcentas – temperamentingo kubiečio Maracos ir jo Lotynų Amerikos
džiazo žvaigždžių septeto koncertas
„Compensa“ salėje. Festivalis, nuėjęs tokį ilgą kelią, jau įgijo solidų
autoritetą tarp žymiausių Europos
ir pasaulio atlikėjų. Vilnius jiems
tapo svarbiu muzikiniu maršrutu.
O mums visiems belieka tikėtis, jog
niekas nesutrukdys rengtis jau būsimiems festivalio (ir ne tik jo) renginiams, mąstant apie naujas koncepcijas, koncertų sales, finansus ir
profesionaliosios akademinės kultūros (kaip priešpriešos diletantizmui) egzistencijos klausimus.
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Lengvas kultūros žanras

Teatrinis Vilnius „Kultūros naktyje“
Rimgailė Renevytė

Net ir praūžus griausmingai audrai,
„Kultūros nakties“ renginiai penktadienio vakarą nestokojo žiūrovų.
Kaip ir kasmet, sostinės gatvės ir
skersgatviai atsivėrė naktinei kultūrinių pasirodymų nuotaikai. Šiemetinis „Kultūros nakties“ maratonas
tiek pat pradžiugino, kiek ir nuvylė.
Visai netikėtai, aplankius lauktus ir
planuotus bei užklupus keletą pakeliui vykusių pasirodymų, ėmiau labiau atsiverti vakaro netikėtumams.
Mano kelionė po teatrališką
miestą bei naujai atrastas jo erdves
prasidėjo nuo Oskaro Koršunovo
teatro, kvietusio užsukti į Ašmenos gatvėje įsikūrusią studiją, kurioje buvo rodoma dokumentika
apie „Hamleto“ gastroles Kinijoje.
Ant spektaklio frazes „rėkiančių“
sienų mirgėjo Rasos Samuolytės,
Dainiaus Gavenonio, Nelės Savičenko ir Dariaus Meškausko pasakojimai apie sunkumus, patirtus
gastrolių metu, bei „Hamleto“ jėgą
vaidinant jį kartais net du sykius
per dieną. OKT studijoje sėdėjome vos keliese, todėl klausantis,
pavyzdžiui, skrupulingo Gavenonio pasakojimo apie pertraukas
tarp spektaklių ir tylą grimo kambaryje apimdavo keista nuotaika,

tarsi būtų atviraujama tik mums:
dešimčiai porų akių ir trims varvantiems skėčiams.
Po keleto ekrane „Hamletui“ užduotų klausimų nužingsniavau į
„Menų spaustuvę“, kur tąnakt žiūrovui pasiūlyta įspūdinga šiuolaikinio cirko programa: nuo kūrybinių
dirbtuvių iki pačių spektaklių. Žiūrovai plūdo į „Spaustuvės“ kiemą,
kuriame netrukus prasidėjo žaismingas prancūzų trupės pasirodymas „Miss Dolly“. Spektaklio pradžioje publikos dėmesį prikaustę iš
įvairių erdvių besirandantys aktoriai jį išlaikė ir per visą pasirodymą.
Vyras tempia didžiulę metalinę
konstrukciją scenos link, šalia jo –
į ragą baubianti raudonplaukė reikalauja aplinkinių dėmesio. O pro
„Menų spaustuvės“ antrojo aukšto
langą besišypsanti mergina šaukia
savo arklį ir tuoj pat pradingsta,
kad po minutėles braudamasi pro
žiūrovus jau bėgtų į sceną. Kai vėl
įsivyrauja laukimo tyla arba pasigirsta nekantrus žiūrovų šurmulys,
iš spaustuvės išbėga dar vienas šviesus siluetas – atsiprašinėdama minios, aktorė taip pat pasiekia sceną
ir žiūrovai pagaliau išvysta akrobatinių triukų bei komiškų personažų
santykių cirko pasirodymą.
Vos išėjus iš „Menų spaustuvės“,
dėmesį visai netikėtai patraukė

Šventaragio slėnio medžiuose pakabinti muzikantai – „Antikvariniai
Kašpirovskio dantys“. Tarsi pratęsdami žaismingą commedia dell’arte
pasirodymą, muzikantai kartu su
gitaromis, pučiamaisiais ar net mušamaisiais instrumentais kybojo
ore ir linksmino aplink susispietusią minią. Šie teatrališki ir nuotai„Miss Dolly“
kingi gatvės renginiai pasirodė itin
patrauklūs įvairiai publikai.
kurios, mano akimis, šįsyk kūrėTiesa, tolesnė mano kultūros nak- jams įveikti nepavyko. Beje, šokio
ties kelionė nebuvo tokia sėkminga. teatras „Low Air“ ir jo kūrėjai LauVilniaus paveikslų galerijos kieme rynas Žakevičius ir Airida Gudaitė
Lietuvos urbanistinio šokio teatras buvo apdovanoti „Auksiniu scenos
„Low Air“ pristatė šokio spektaklį kryžiumi“ už ankstesnį savo spekpagal Igorio Stravinskio baletą taklį „Kelionė namo“. Todėl norisi
„Šventasis pavasaris“. Akimirksniu tikėti, kad naujausias jųdviejų darprisiminiau „Naujojo Baltijos šo- bas „Šventasis pavasaris“ viso labo
kio“ programoje praėjusiais me- tebuvo vienas iš daugelio šiuolaikitais rodytą „Nižinskis. Sapnų apei- nio šokio interpretacijos bandymų.
gos“ – šokio interpretaciją pagal šį Vis dėlto galėjau darsyk įsitikinti
Stravinskio kūrinį. Akivaizdu, kad Stravinskio „Šventojo pavasario“
muzika tiek vienu, tiek kitu atveju virpulį keliančiomis tonacijomis,
yra kur kas stipresnė už šokio kū- kurių įspūdį stiprino Paveikslų garėjų idėjas ir jų išraiškos galią. Šokė- lerijos kiemo sienų akustika.
Nakties pabaigai liko tikrų tikriaujai nepaiso muzikos ritmo ir tai dar
labiau priešinasi šių dviejų dalykų sias iššūkis – Lietuvos rusų dramos
– muzikos ir judesio – susiliejimui teatre užsidaręs Ainio Storpirščio
į bendrą visumą. Galbūt monoto- spektaklis „Sielos virtuvė“ apie roko
niškas ir agresyvus trypimas būtų grupę „The Doors“. Apmaudu, kad
išgirstas skambant atitinkamam nei nuotaikos, nei žaismės šis „liemuzikiniam fonui? Klasikos kūri- tuviškas rokenrolas“ neišsaugojo,
nys norom nenorom užkelia atliki- spektaklis kartu su kūrybine komui ir interpretacijai aukštą kartelę, manda pritrūko ir aiškios krypties,
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ir tvirtos (ar išvis kokios nors) režisūros. Vietoj tuščių ambicijų
scenoje labiau norėtųsi bent lašo
nuoširdumo, kuriuo pasižymėdavo paties Ainio vaidmenys, bei
lankstesnio požiūrio į naratyvą,
atsisakant iliustratyvumo. Galbūt
mano lūkesčiai liko neišpildyti dėl
skirtingo įsivaizdavimo, koks turėtų būti geras teatrinis tūsas, kurio
užuominos prasiverždavo ankstesniuose Vido Bareikio spektakliuose
„No concert“, „Mr. Fluxus“, „Telefonų knyga“. Akivaizdu, kad laikas
nestovi vietoje ir net nespėji pastebėti, kada aktorius Ainis Storpirštis
tapo teatro režisieriumi.
Galiausiai po nebaigtos „Sielos
virtuvės“ dar spėjau Lukiškių aikštėje išgirsti fortepijonu skambinantį
Petrą Geniušą, išsklaidžiusį priešpremjerinius nusivylimus ir dar labiau įkvėpusį atviram žvilgsniui,
kuris itin svarbus tokiems masinės
kultūros renginiams.

Sulėtinto matymo pratybos

Hennrico Jokeito paroda „Negatyvo vizija“ „Prospekto“ galerijoje
Sandra Kovalik

„Prospekto“ fotografijos galerijoje
birželio 7 d. atidaryta vokiečių fotografo Hennrico Jokeito paroda
„Negatyvo vizija“. Autorius siūlo
pažvelgti į negatyvinius vaizdus, sukurtus iš skaitmeninių fotografijų.
Vaizdo ir suvokėjo santykis bei pats
žiūrėjimo momentas Jokeitui svarbesnis už technologinius fotografijos ypatumus. Apžvelgusi parodą,
sutinku su kritiko Enno Kaufholdo
nuomone, kad Jokeito darbų esmė
yra negatyvinio vaizdo kuriamos
papildomos reikšmės apmąstant
santykį su pozityvu.
Negatyvas, įprastai buvęs pozityvo atsiradimo sąlyga, Jokeito darbuose atskleidžia vaizdą, trikdantį
suvokėją. Viskas ne taip, kaip reikia –
buitiniai, gamtos ir urbanistiniai
peizažai išraižyti tamsa, švytinčia
iš pakampių, užkaborių, medžio šaknų. Jokeito fotografijose sniegas
ant kalnų juodas, o medžių šakos –
kaip mirusiųjų pamėklės. Suvokimo
procesai sutrinka ir žvelgdami į negatyvą pradedame spręsti rebusą –
kaip atrodo pozityvinis vaizdas?
Gal tai regos ir suvokimo mankšta?
4 psl.

Nors vaizdų srauto suvokimas nevalingas, žiūrėjimas ir pastangos
vaizdą pakeisti daro žiūrėjimo procesą sąmoningą.
Manau, kad išversdamas regimą
vaizdą Jokeitas kvestionuoja ne
tik regėjimo būdą, bet ir realybės
percepciją. Fotografija, ypač šiuolaikinė, kelia vizualaus suvokimo
klausimus ne tik renkantis kasdieninius neypatingus fotografuojamus objektus. Jokeitui ir kitiems
konceptualiems autoriams įdomiau
tyrinėti pačią fotografiją kaip mediją, vaizdu formuojančią pasaulio
suvokimą. Trumpiau tariant, fotografijoje vis sugrįžtama prie klausimo „objektyvu ar subjektyvu“.
Regėjimu priimama informacija mūsų pasąmonėje pasilieka
vaizdais. Nuotraukų autorius yra
neuropsichologas ir, puikiai išmanydamas nervinius procesus, analizuoja kognityvinius regos veikimo
principus bei jų ryšį su sąmone ir
pasąmone pasitelkdamas fotografiją. Ne paslaptis, kad fotografijos
ir regos ryšys neatsiejamas – fotoaparatas veikia kaip akis. Anatominė
akies sandara ir regos fiziologija
tapo fotografijos technologijos pagrindu. Tik regos rezultatas mums

lieka subjektyvia fotografija – atsiminimu. Dėmesys sufokusuojamas
tik ten, kur yra išliekamoji informacijos vertė.
Šalia akivaizdaus optinio triuko
Jokeito negatyvai skatina įžvelgti
santykius tarp vaizdo ir savęs. Įsižiūrėdami į vaizdinį negatyvo tekstą
tampame reikšmės kūrėjais. Jokeitas žvelgia už skaitmeninių globalinių vaizdų srauto. Skaitmeninis vaizdas šiandien yra visur
ir visada, kaip langas į bet kokią
šiuolaikinės realybės situaciją. Neįmanoma jo išvengti, nebent užsidengtume akis, tačiau net ir užsimerkę liekame pusiau šioje, pusiau
virtualioje realybėje. Jokeitui už
skaitmeninio vaizdo įsikurti padeda įprastos kasdienybės erdvės
– kambario interjerai, gatvė, tvora
ar tuščias apleistas koridorius. Į šias
nereikšmingas buitines situacijas
labai lengva save įstatyti – pajusti
savo buvimą jose. Taigi jei vaizdų
srautas, sklindantis iš ekranų, yra
informacijos, t.y. tariamo objektyvumo, šaltinis, Jokeitas savo negatyvais stengiasi prieštarauti tai
vizualaus hiperobjektyvumo tradicijai. Jo fotografijos padeda pajusti, ką reiškia būti už kasdienių

objektyvių, naudingą informaciją
teikiančių vaizdų, įsikuriant išvirkščio kontrasto užkulisiuose. Tai sąmoningas suvokėjo ir vaizdo santykis, susijęs su pastangomis atplėšti
save nuo skaitmeninio paviršiaus,
užlįsti už jo, paneigiant šviesos ir
tamsos dėsnius, taigi ir paneigiant
objektyvumą per se. Apvertus kontrastą, dėmesys susikoncentruoja į
paslėptas, pozityvinio vaizdo tamsoje
plytinčias vietas ir atveria vaizduojamus objektus ir suvokėją kitai būčiai.
Užfiksuotos kasdieninės akimirkos – subjektyvios realybės įrodymas arba pėdsakas, kuriuo sekdamas suvokėjas gali nujausti būsimą
vaizdą savo mintyse. Jokeitas, paversdamas skaitmeninį pozityvinį
vaizdą negatyviniu, atkreipia dėmesį į negatyvią postmodernaus
pasaulio kultūrą. Vizualumo kultūra kine, televizijoje, masinėse medijose suteikia galimybę vartotojui
patirti fiktyvius gyvenimus – pajusti, kad gyveni, kai iš tiesų dienų
dienas guli ant sofos spoksodamas
į ekraną. Tai gyvenimas apeinant
gyvenimo sampratą, nes niekada
nepatiri to, ko nori, nes to tiesiog
nėra. Turbūt pati apgaulė prasideda nuo vaizdo neįmanomybės.

Jokeito parodoje viskas prasideda
nuo vieno kadro ir tęsiasi, kol užmerkdami ir atmerkdami akis sudiriguojame nereikšmingas kasdienybes į harmoningą skambesį.
Harmoningą, įsivaizduojamą su gyvenimo realybe susipynusį potyrį,
įsispaudžiantį į sąmonę šviesos piešinio forma. Galutinis vaizdas, kaip
siūlo autorius, nėra įmanomas, kaip
neįmanomas yra objektyvumas.
Pateikdamas negatyvą autorius
sulėtina žiūrėjimo procesą, nes
pozityvinį vaizdą „nusipelnyti“
galima suvienijus savo regėjimo ir
sąmonėje vykstančių procesų pajėgas. Jokeitas sutrikdo vaizdo pasisavinimą atidengdamas fotografuojamus objektus negatyviniam
regėjimui. Tai daro pasitelkdamas
„šviesos teptuką“ ir tapydamas išvirkščią pasaulį, kuris niekada
nebus įmanomas. Savo darbais
jis pagrindžia Roland’o Barthes’o
idėją, kad fotografija yra mirtingumas. Idėja to, kas bus, atsirandanti vaizdu ir mirštanti anksčiau
nei galėtų tapti realybe.
Paroda veikia iki liepos 9 d.
„Prospekto“ galerija (Gedimino pr. 43,
Vilnius)
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Yana Ross apie mūsų pasaulių apokalipses
Michailo Durnenkovo „Ežeras“ teatre „TR Warszawa“

Alma Braškytė

Yana Ross atsirado pas mus
2007-aisiais – su Elfriede’s Jelinek
„Bembilendu“ (OKT ir LNDT koprodukcija) ir Lauros Sintijos Černiauskaitės „Liučė čiuožia“ (OKT).
Paskui kelerius metus režisavo Lietuvoje, daugiausiai LNDT, trumpam ištrūkdama statyti spektaklių
į Berlyną, Seulą, Helsinkį iki pat
2013-ųjų, iki nemenką kontroversiją sukėlusio spektaklio Nacionaliniame dramos teatre, Tadeuszo
Słobodzianeko „Mūsų klasė“ (apie
tai, kaip demoniška žudymo idėja
įsismelkė į kaimelio gyventojų sielas ir pastūmėjo išžudyti kaimynus žydus). Nuo tada Yana Vilniuj
tik svečias, nors įsikūrė čia, laisvai
kalba lietuviškai ir mes įpratom
laikyti ją sava. Pastaruosius trejus
metus ji daugiausiai režisuoja Lenkijoje ir Skandinavijoje. Tai, ką ji
ten stato (teko matyti keturis – du
lenkiškus, švedišką ir islandišką –
šio laikotarpio Yanos Ross užsienio
spektaklius), liudija erudiciją, profesinę brandą ir jautriai artikuliuojamą stipraus temperamento atsaką
į mūsų istorinio laiko ir mūsų nepastebimõs (nes per arti esančios)
kasdienybės katastrofas.
Michailo Durnenkovo „Ežeras“
(premjera įvyko šį kovą) – antras
Yanos Ross spektaklis teatre „TR
Warszawa“. Praėjusį sezoną ji čia režisavo monospektaklį, Franzo Xaviero Kroetzo „Pageidavimų koncertą“ su viena stipriausių lenkų
vidurinės kartos aktorių Danuta
Stenka (koprodukcija su Krokuvos
„Łaźnia Nowa“ teatru, scenografiją
kūrė jauna lietuvių dailininkė Simona Biekšaitė, spektaklis ką tik 6
kartus parodytas pilnose „Wiener
Festwochen“ festivalio salėse). „Pageidavimų koncertas“ buvo atokvėpio stotelė tarp sociumo katastrofas tyrinėjančių ir nemažas aktorių
grupes įtraukiančių pastarojo meto
Yanos Ross režisuotų spektaklių, kamerinis stabtelėjimas nukreipiant
žvilgsnį nuo visuomenę košiančių
istorijos tornadų ar sunkiau pastebimo kasdienybėje ištirpstančio
jos degradavimo į tvarkingai toje
visuomenėje funkcionuojančio, bet
mirtinai vienišo žmogaus mikrovisatą. Tyliai ir nepastebimai, nostalgiškiems šlagerių garsams lydint
skriejančią į nevilties bedugnę. „Pageidavimų koncertas“ leido trumpam užsisklęsti mažutėje, viengungiško buto dydžio laboratorijoje,
pasislėpusioje nuo likusio pasaulio, izoliuotoje nuo laiko, istorijos
ir eschatologinių vėjų.
Tačiau dabar, pasirinkusi naujutėlę (ir už Rusijos sienų dar nestatytą) rusų dramaturgo Michailo
Durnenkovo pjesę „Ežeras“ (parašytą 2015 m. maskviškio Gogolio
centro užsakymu), Yana Ross vėl

išplėtė spektaklio regos lauką ir atsigręžė į tai, prieš ką norėtųsi užsimerkti. Jei tik būtų įmanoma. Ji
ėmėsi kalbėti apie savąją, keturiasdešimtmečių kartą, vidurinę (kaip
buvo įprasta vadinti anksčiau) klasę,
pokomunistinėje Europoje nugyvenusią jau du dešimtmečius ir įpusėjusią trečiąjį, per tą laiką spėjusią
tapti dominuojančia savosios visuomenės karta, jos veidu. Karta, senokai išaugusia iš jaunystės iliuzijų ir
nebetekusia jaunystei suteikiamo
lūkesčio avanso. Karta, kuriai tenka
didžiausia atsakomybė už dabartį,
kuriai tenka susivokti ir gyventi itin
prieštaringu, akyse besimainančiu
istoriniu laikotarpiu (žinoma, galima klausti, ar kada yra buvę kitaip). Tai materialinės gerovės ir
skurdo laikas. Fizinio saugumo,
toli pažengusios medicinos ir sykiu
visiško apleistumo. Taikos ir karo.
Aukšto technologinio išsivystymo
ir baisios dvasinės barbarystės laikas. Lūžių, kaitos, kunkuliuojančių permainų laikas. Ir nežinia, ar
jame atsidūrėme pakliuvę ant eilinės epochinio bangavimo keteros,
ar jau esame nešami link visiškos
laikų pabaigos.
Suvedęs keletą minėtos kartos
miestiečių porų savaitgalio poilsiui
kaimo sodyboje prie ežero, Michailas Durnenkovas neva atsitiktiniais
dialogais perteikia mums taip gerai pažįstamos, tokios kasdieną sutinkamos ir sykiu fatalizmu gąsdinančios savivokos ir pasaulėjautos
pjūvį. Papildomas reikšmių spektras išsiskleidžia dėl Durnenkovo
pjesės intertekstinių sąsajų su Čechovo pjesių pasauliu, su visu šimtmečiu ankstesne amžių sandūra ir jos
iki skausmo teatrinės praktikos nugrota į kaimą atvykusių vasarotojų
problematika. Anuos nuobodžiaujančius ar savigrauža užsiėmusius
inteligentus čia pakeičia šiandieninė
vidurinė klasė. Ir čia, kaip ir šimtmečiu ankstesniame vasarotojų
sociume, yra pasiturintieji, saugiai
į savo stabilią finansinę padėtį įsisupę, ir tarsi tam pačiam sluoksniui
pagal išsilavinimą priklausantys, tačiau ekonominio saugumo neturintys prekariato atstovai (ši palyginti
nauja, dar į kasdienę vartoseną
neatėjusi sąvoka pristatoma spektaklio programėlėje, Edwino Bendyko straipsnyje „Vidurinės klasės
žlugimas“).
Tačiau Durnenkovo „Ežeras“ tik
iš pirmo žvilgsnio atrodo esąs Čechovo parafrazė – pasaulis, apie
kurį kalba Durnenkovas, nesibaigia
nugyventu, bet taikiu Rusijos (Varšuvos spektaklio atveju vieta neįvardinta, bet spėjamai pokomunistinė
Europa) kaimu. Pjesės dialoguose
iškyla Krymo karo aidai, o ant gydytojo Antono (mirkteli Durnenkovas Čechovui) operacinio stalo
ne miršta nelemtai susižeidęs medkirtys, o nusišauna persekiojamas
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„Ežeras“

iš pulko pabėgęs, tarnybos nepakėlęs jaunutis karys, kuriam gyvenimas buvo susitraukęs iki žūtbūtinio
troškimo grįžti namo. Ir moralinės
dilemos čia kyla ne dėl iš tikro įvykdomų moralinių nusikaltimų, padarančių tikrą įtaką apčiuopiamai
tikrovei, bet iš menamų, virtualių,
neturinčių jokių realių pasekmių išoriniam pasauliui, bet esminių, fatališkų juos padariusių žmonių sieloms (vasarnamio šeimininkų pora
šantažuotojo įtikinti dukrelės neva
nepagydoma liga, kuriai būtina organų transplantacija, sutinka sumokėti didelę pinigų sumą už taip ir
neįvardytą, bet nujaučiamą nusikaltimą kito sergančio vaiko atžvilgiu;
tik vėliau paaiškėja, kad nei sunki
liga, nei nusikaltimas tikrovėje neegzistavo, būta tik šantažo, bet sielos parduotos iš tikro.) Ir pjesės
sandara tik iš pirmo žvilgsnio tradicinė – jos pavadinimo „Ežeras“ iš
literatūrinės metaforos tampa tikrovės
dėsnius atmetančia pjesės tikrovės dalimi: visą pjesės veiksmo laiką juodavęs kaip pavojingas, visų apeinamas ir maudynėms nenaudojamas
ežeras, baisi įtraukti besikėsinanti
skylė, pjesės pabaigoje jis išsiveržia
iš juodų savo gelmių, viską užlieja
ir paskandina.
Bet Yana Ross, statydama „Ežerą“
„TR Warszawa“ teatre, nesutinka
būti tiesiog Durnenkovo ruporu
ir apsiriboti pjesės brėžiamomis
reikšmių trajektorijomis. Kaip dar
vieną spektaklio veikėją ji įveda
rusų akcionisto, bekompromisio
kovotojo Piotro Pavlenskio figūrą.
Vaizdo projekcijos iš Pavlenskio
akcijų (jis, padegantis Teisingumo
ministerijos duris, jis užsiūtomis
lūpomis, jis prikaltomis prie Raudonosios aikštės grindinio sėklidėmis, jis, susivyniojęs į spygliuotą
vielą) pasirodo jau spektaklio pradžioje ir nuolat atsiranda vaizdo
projekcijoje kaip nebylus komentaro kontrapunktas spektakliui tęsiantis (vaizdo projekcijos Algirdo
Gradausko). Viena vertus, šitaip
režisierė grąžina spektaklio žiūrovus prie Rusijos konteksto (nors,
pavyzdžiui, pakeisdama veikėjų
vardus lenkiškais, buvo nuo jo atitraukusi), kita vertus, Piotras Pavlenskis „dalyvauja“ spektaklyje ir
kitu, visiškai universaliu, nieko
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rusiško nereiškiančiu pavidalu: jo
povyzą – nuogą treniruotą kūną
plikai skusta galva (akcionisto priemonę ir meninį ženklą) atkartoja
aktoriaus Dawido Ogrodniko toks
pats nuogas ir plikagalvis personažas. Tiksliau, visa personažų grupė,
į kurią jis, spektakliui vykstant, paeiliui transformuojasi.
Šio spektaklio pradžioje nebylaus
ir neįvardyto, regis, tik publikai, bet
ne kitiems spektaklio veikėjams
matomo personažo transformacijos į visiškai skirtingus, netgi priešingus vienas kitam pjesės veikėjus,
yra pagrindinė režisierės provokacija mūsų pasaulio sampratai ir
pesimistiškiausias jos pranešimas.
Pirmą kartą Dawido Ogrodniko
personažas pasirodo scenoje nuogas, tarsi nužengęs iš ką tik scenos
šonuose užgesusių akcionisto Pavlenskio vaizdų, nesuvaržyta laisvo
žmogaus laikysena prisėda ant
milžiniškos apvalios kiaurymės,
žiojinčios virš spektaklio veikėjų,
poilsiaujančių prie minimo, bet
nematomo ežero, galvų. Jis nesikišdamas, bet įdėmiai stebi vyksmą
scenoje, ir pradžioje suvoki jį kaip
gerąją dvasią, gamtišką angelą sargą,
nusileidusį stebėti ir (pradžioje tuo
patiki) globoti nelabai įspūdingų,
vargu ar laimingų, bet simpatiją keliančių vasarotojų. („TR Warszawa“
aktoriai – Agnieszka Grochowska,
Cezary Kosiński, Rafał Mackowiak,
Agnieszka Podsiadlik, Adam Woronowicz, Agnieszka Żulewska – pavydėtinai stiprios esaties, ypatingo
jautrumo ir meistriškumo, jų tylaus
buvimo be veiksmo ir teksto pritvinkusį scenos eterį galėtum pjauti
peiliu.)
Bet vėliau, kai ima vertis visų veikėjų istorijos, jų silpnumo, egoizmo,
vienas kito kasdienio kankinimo ir
apatijos bei didesnių ar mažesnių
kompromisų su savo sąžine pilni
gyvenimai, Ogrodniko personažas virsta paeiliui viskuo – specialistu, padedančiu tėvui suprasti
savo autistą vaiką (ir, būdamas
žiūrovu, manai, kad seki nesudėtingą „angelo sargo“ transformacijų logiką), kiek vėliau – agresyvoku kaimynu (ir čia jau imi kiek
dvejoti). Paskui jis tampa personažais-aukomis: nuo tarnybos kariuomenėje bėgančiu ir nusišaunančiu

kareiviu, mylinčios merginos ir
visuomenės nesupratimo nukamuotu gėjumi, vėl kaimynu, tik jau
nepalyginamai agresyvesniu, galiausiai – žmogumi, šantažuojančiu
neva sunkiai sergančios mergaitės
tėvus ir sugundančius juos žmogiškumo ribas peržengiančiam veiksmui. Spektaklio pabaigoje juodoji
pasaulio tvarkos versija užantspauduojama paskutiniu šio pavidalus
keičiančio personažo veiksmu: kai
publika susigundo patikėti finalinę
laimingą pabaigą primenančiu gelbėtojo Nojaus scenarijumi, kuriame
pagrindinis vaidmuo tenka įsimylėjėlių porai Ninai ir Nikolajui, scenoje
agresyviojo kaimyno Viktoro (vardo
reikšmė čia turbūt irgi vaidina ne paskutinį vaidmenį) pavidalu pasirodęs Ogrodniko personažas, užmaudamas plastiko maišelius ant galvų,
išžudo visus poilsiautojus. Ir stoja
pati gūdžiausia, kokią galėtum įsivaizduoti, pabaiga.
Michailo Durnenkovo pjesėje
įvairiais pavidalais vis išryškėja išgelbėjimo, išganymo ilgesio motyvas: sodybos šeimininkas Andrejus
pasakoja apie galerijoje matytą paveikslą: didžiulę avių bandą, žvelgiančią į vieną pusę, ir save patį,
nemigos valandą negalintį to paveikslo užmiršti, įsivaizduojantį
save kaip vieną tų paveikslo avių,
bet žvelgiančią į priešingą pusę ir
todėl pastebinčią ir galinčią perspėti apie grėsmę, kurios likusi
kaimenė nemato; Nikolajus, autisto vaiko tėvas, negali iš galvos
išmesti Nojaus siužeto ir įsimylėjimo euforijos pagautas vaizduojasi
išgelbėsiąs ir į savo arką priimsiąs
visus, ir pačius silpniausiuosius, gydytojas Antonas pasiryžęs pasiaukojančia, nors nuolat atstumiama,
meile išgelbėti mylimąją Alisą. Tačiau nė vienam jų pjesė neleidžia
šitų išgelbėjimo scenarijų įvykdyti.
Yanos Ross versija dar juodesnė: ji
kiek atitraukia dėmesį nuo konkrečių porų individualių istorijų,
prigesina to, kas vyksta, individualumą ir konkretumą, iškirpdama
pernelyg individualius pjesės epizodus arba atverdama poros santykių aiškinimąsi visų ausims, taip
padalydama atsakomybę už tai, kas
vyksta, visiems. Ir mirtis jos spektaklyje ištinka ne vieną įsimylėjėlių
porą (tegu į ją buvo sudėtos visos
sudužimui paruoštos pjesės skaitytojų viltys), o visus. Gyvas lieka
tik smogikas Viktoras. Apie tai, kad
abejingųjų, apatiškųjų, kompromisuose skendinčiųjų gyvenimas pasmerktas nuo pat pradžių, bylojo ir
iškalbinga Justynos Elminowskos
scenografija: virš vasarotojų galvų
nuo pat pradžios pakibęs betoninis dangus su trimis milžiniškomis
blogą sapną primenančiomis kiaurymėmis. Pro kurias, prieš visus lig
tol žinotus dėsnius, ir užplūdo juodas blogio vanduo.
5 psl.

Dailė

Piligriminė kelionė po Vilnių
„Kultūros naktis“ senose ir naujose meno erdvėse

Agnė Narušytė

Šiųmečių „Meno celių“ kuratoriaus
Jurijaus Dobriakovo užduota tema
„Tikėjimas“ turbūt pakoregavo
mano kultūros nakties maršrutą.
„Įsikūrusi buvusio vienuolyno ansamblyje ir kitų sakralinių statinių
apsuptyje, Vilniaus dailės akademija ir šiandieniniame pragmatinės kūrybinės ekonomikos pasaulyje yra savotiška tikėjimo
bendruomenė“, – rašo kuratorius.
Tikslu. Dar pridurčiau, kad ir „Titanikas“, kuriame veikia pagrindinė
paroda, įsikūręs buvusioje „Tiesos“
spaustuvėje – ji taip pat skleidė tikėjimą, tiktai – žemesnius visatos
sluoksnius valdžiusiais dievukais.
Pastatų kūnuose įsigraužusios jų
pirminės funkcijos, kurias išstūmė
dailė, provokuoja tyrinėti tikėjimą,
ypač – jo prieštaringumą. Viena
vertus, tikėjimas aukštesnėmis galiomis prikelia iš buitinio letargo ir
įkvepia nuveikti ką nors didingo.
Kita vertus, kaip tik mūsų noru
kuo nors patikėti manipuliuoja
siekiantys susikrauti ekonominį
ar/ir simbolinį kapitalą. Mokslo
bendruomenėje tikėjimas diskredituotas dėl to, kad visų – ir kuriančių, ir griaunančių – tikėjimų
pagrindas tas pats: atsisakymas
tikrinti ir kritiškai vertinti faktus
bei teiginius apie jų priežastinius
ryšius, t.y. (ne)tikėjimą versti žinojimu. Tačiau menininkų bendruomenei tikėjimas būtinas, nes tik
uždarius kritinį mąstymą galima
nerti į tai, kas nepaaiškinama, kas
be jokios priežasties sukelia ekstazę,
nuskraidina mintis į tokias erdves,
kurias analizuoti mėginantis protas sprogtų nuo dimensijų gausos.
Kartais reikia bent mažyčio ir laikino tikėjimo, kad galėtum gyventi
toliau. Čia ir padeda meno kūriniai,
sukeldami energijos išlydžius pažįstamoje aplinkoje. Man tokiu tapo
dar „Kultūros nakties“ išvakarėse
priešais Šv. Onos bažnyčią aptiktas
Tauro Kensmino (gausybės) ragas,
iš kurio sklidęs diktorės Loretos
Jankauskaitės balsas užliūliavo
čia nuolat besigrūdančius turistus,
nors jos pasakojamų pasąmoninių
klajonių jie ir nesuprato. Ir turbūt
tik meną kiek išmanantys praeiviai
galėjo gėrėtis nuostabia koncepcijos ir formos derme – stačiakampė
rago anga pavertė jį senoviniu televizoriaus kineskopu.
Paskui ragas persikėlė į „Titaniką“. Turbūt todėl „Meno celėse“
ryškiausia man pasirodė menininko, kaip sutrikusio tikėjimo
vedlio, tema. Gal net ironiška, kad
laisvė nuo tarnystės visuotiniams
tikėjimams virsta tikėjimo savo pašaukimu, pačia kūrybos prasme problema. Tuo mane įtikino (sic!) Ievos
Gudmonaitės balsas, nuaidėjęs prie
6 psl.

Mindaugas Navakas prie Tauro Kensmino „Puotos“

Vilnelės taip, tarsi aplink būtų kalnai: „ką veikti baigus tapybąąąą?“
Jos videoperformansas buvo radikalus – ieškodama atsakymo ji
nusibeldė net į Indiją, kur pasiliko,
nors fiziškai grįžo – liko savo kūrinyje, kurio jau nebereikia kurti.
Nes dabar menininko profesija yra
panašesnė į sportininko, – atsako
jos kolegė Eglė Butkutė, tapydama
tarsi tik bėgikus ir gimnastes, bet
iš tiesų tipiškuose sportinio heroizmo įvaizdžiuose nujaučiamą
amžino nepakankamumo, pralaimėjimo ir kūrėjo negalios tai kitaip
išreikšti kartėlį. Nes pragmatiškame
pasaulyje kūryba atrodo kaip tuštybių tuštybė ir nuo tuštumos įsisąmoninimo gelbsti tik absoliutus
įtikėjimas savo, tarkim, giliaspaudininko, pašaukimu – šaiposi iš šiuolaikinio menininko sutrikimo tarp
medijų Vladimiras Leleiva.
Iš salonų, iš rinkos, iš progreso
utopijų išmesti menininkai prisišlieja prie senųjų vertybių, randamų
patikrinto ir garantuoto tikėjimo
vietose – maldos namuose. Tad
šiose meno celėse kaip lygiaverčiai
kūrėjai gali įsikurti ir restauratoriai,
kaip Andrius Mikalauskas, kurio
darbas – sugrąžinti autentišką stebuklingo paveikslo pavidalą. Buvo
čia ir manoji sinagoga iš Gėlių gatvės, kurios nuluptas karkasas paaiškėjo besąs įvairiais laikais atliktų perstatymų labirintas (Greta
Skamaročiūtė). Bet smagiausia dar
kartą pamatyti dviejų Tomo Daukšos plytų istorijos tęsinį. Pirmąją jis
apsimetė parsivežęs iš piligriminės
kelionės į Veneciją, nors ten net
nebuvo – akmenį rado Klaipėdoje,
o kad būtų „šventesnis“, padarė
marmurinę jo kopiją. Tačiau ją iš
tikrųjų pašventino kunigas pranciškonas Arūnas Peškaitis, žinojęs,
kad plytos kilmė išgalvota, bet jos
marmuriniame kūne įžvelgęs ryšį
su venecijietiškomis relikvijomis.
Dabar kuratorius šias dvi plytas
atskyrė: paprastąją klaipėdietiškąją
eksponavo pirmoje salėje tarp pasaulietinių objektų, o pašventintąją
marmurinę – antroje, tarp Bažnyčiai artimesnių kūrinių. Beje, plytą
benešiojant iš vienos parodos į kitą,
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nuskilo kampas, o užgydyti žaizdai
tiko tik auksas.
Bet ilgai meno celėse neužsibuvau – reikėjo tęsti savąją piligriminę kelionę per „Kultūros naktį“.
Maršrutas šįkart nebuvo ilgas, o
trumpumo priežastys yra dvi. Pirmoji: dauguma galerijų užsidaro iki
24 val. (visiems rytoj į darbą), tad
nakties valandų nėra daug. Antroji:
kaip ir daugelis kolegų, tą vakarą
pati atidariau parodą Šiuolaikinio
meno centre, tik paskui jau galėjome vaikščioti vieni pas kitus.
Toji paroda – tai pirmą kartą Lietuvoje rodoma visa grupės „Post
Ars“ narių Alekso Andriuškevičiaus, Roberto Antinio, Česlovo
Lukensko ir Gintaro Zinkevičiaus
1989–1991 m. performansų fotografijų kolekcija. Fotografija čia turėjo
atsiskleisti jau nebe tiktai kaip laikinų veiksmų dokumentas, bet ir
kaip dviejų menininkų – idėjos
autoriaus ir fotografo – bendradarbiavimo kūrinys, kai fotografas
veikia kaip vaizdo režisierius. Vintažiniuose atspauduose regiu daug
ano laiko jaunų menininkų tikėjimo savąja meno tiesa ir fotografija kaip būdu ją perduoti kitiems.
Bet smagiausia, kad ant grindų nusidriekė tęsinys į dabartį – iš kiekvieno
autoriaus, taip pat ir mano, parašytų tekstų sudėliota partitūra
„brandžios MINDYS“, kurią savo
kojomis ir mintimis visos parodos
metu atlieka žiūrovai. Taip begrojant partitūra išnyks – ir vėl mūsų
kartu sukurtas parodos vaizdas liks
tik fotografijose.
Kitos dvi ŠMC tuo pat metu atidarytos parodos jau gana tolimos
„Post Ars“ tikėjimui, kad meną geriausia daryti iš beveik nieko, bet tikėjimas meno (ir ypač menininko)
galia čia iki kraštų užpildo šiaip
gana tuščias erdves, kurių užkulisiuose irgi sklando daugybė tekstų.
Kaip tik iš jų suprantu, jog tai, kas
Aleksui Andriuškevičiui buvo kūno
judėjimas linija, Antanui Gerlikui
yra žvalgymasis nuo skirtingų erdvės (pa)kopų, mėginant susikalbėti su „jėga“ – tokia pat galinga
mistine abstrakcija kaip postarsininkams buvo pasikartojimų

harmonija, šviesa, praeitį išdeginanti ugnis ir ateities sėklą priimanti žemė. Gerliko pastatytoje
miesto metonimijoje pabėgti nuo
pažįstamų pavidalų padeda sapnai
ir tikėjimas, kad menininko galia
slypi iš nežinios paveldėtoje paslaptyje, kurią galima įminti, pavyzdžiui, ištyrinėjus nuo Ivano Aivazovskio paveikslo neva nuluptą
dažų gabaliuką (ar tai neprimena
Tomo Daukšos plytos?). O štai
Kazio Varnelio ir Leigha Dennis
instaliacijoje pilna laikinų gatvės
performansų fotografijų, įrodančių, jog intymumą pakeitė savo asmens burbule užsidarę išmaniųjų
telefonų naršytojai – jie užsimiršę
brauko jautriuosius ekranus kaip
Antinis molį. Nematomas bevielio
tinklo linijas menininkų duetas
įgarsina – nuo aplink esančių telefonų gaudžia didžiojoje salėje susirangęs ventiliacinis vamzdis, kuriuo mes to net nejusdami grojame
savo partiją. Garsą moduliuoti galima valandai užrakinant savo mobiliuosius specialiose spintelėse. Jei
nebūtų knietėję per naktį stengtis
pamatyti kuo daugiau, būčiau tai
išmėginusi.
Bet išskubėjau į bienalę „Arkos“
galerijoje, pavadintą „Tekstilė sielai
ir kūnui“. Jau pavadinimas ir plakatas, kuriame – raudonais siūlais
suraižyta moters nugara (Vaivos
Lašienės kūrinys), praneša apie
religines konotacijas. Tad nenustebau vėliau pamačiusi daugybę
nuorodų į tikėjimą (ką jau kalbėti
apie Jolantos Gegelevičiūtės pasiūtą
ryškų paliepimą „tikėkit“). Prie pat
įėjimo pasitinka Eglės Gandos Bogdanienės patiektos veltinės Žemynos vaišės, tarp kurių – veltinis
kūdikis, Deivės kūnas ir kraujas.
Toliau – prie Babilonijos upių sėdintys aksominiai Sigitos Maslauskaitės šventieji, tarsi perkelti iš seno
liturginio drabužio likučio. Atrodo,
tebeplaka gotikinėmis klostėmis lūžinėjanti Jėzaus širdis, Jolantos Talaikytės paversta į save susisupusio
drabužio kūnu. Čia neužmirštas ir
daug proziškesnis tikėjimas kažkur
kitur atrasima laime – ilgai klausiausi, kaip tūkstančiai emigrantų
brūžina svetimus slenksčius už Renatos Vinckevičiūtės-Kazlauskienės užuolaidos, susiūtos iš švitrinio
popieriaus seilinukų. O tikėjimas,
kad tekstilė gali pagydyti sielas,
virsta Manto Televičiaus ir Eglės
Gandos vadovaujamų neįgaliųjų
sukurtais margaspalviais dirbiniais.
Bienalėje, žinoma, visko buvo
daugiau, bet reikėjo lėkti, nes labai intrigavo gandai apie „Meno
sandėlį“, tik „Kultūros nakčiai“ Alvydo Babraičio įrengtą Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje,
kurios išblėsęs bokštas visada užkliudo akį, braukiančią atnaujintomis Savičiaus gatvės sienomis. Jis

ten styro kaip užmirštas numirėlis,
kuriam artimumą jautė ir parodoje
cituojamas Jurgis Kunčinas: „Žvelgdamas iš Užupio, bokštų ir varpinių tankmėj, ir šiandien visuomet
susirandu liekną jos, Ramintojos,
siluetą.“ Barokinė bažnyčia, kaip
įprasta sovietmečiu, buvo paversta
sandėliu, kuriam būtinai reikėjo
gelžbetoninių konstrukcijų – ir
dabar žeidžia akį tie architektūrinės prievartos įrodymai. Bet tą
naktį Ramintojos bažnyčia virto
savo priešingybe, nes čia tiesiog
netilpo smalsuolių minia, o žiūrėti buvo ką – trijuose aukštuose ir
rūsyje buvo suslapstyta virš 30 kūrinių, čia žiūrint performansus ir
koncertus buvo galima praleisti visą
likusį laiką. Bet be perstojo tekėjęs
žmonių srautas ragino neapsistoti,
naršyti erdves ieškant meno kūrinių tarsi detektyviniame žaidime.
Jie kartais puikavosi ties gelžbetoniu įrėminta apside, kaip kraujuojantis Homeras Rimo Sakalausko
„Posėdyje“, kartais pusiau gyvi, pusiau mirę žiūrėjo į mus iš arkinių
nišų, kaip baltu lapu pasivertusi
Jurga Juodytė, švytėjo kampuose
virš koncertuojančiųjų galvų, lindėjo tamsiuose užkaboriuose, į kuriuos reikėjo lįsti pro skylę sienoje,
o įlindus tiesiog patupėti ant kupolo tarsi paukščiams.
Šiuos mūsų veiksmus kitame
laike atkartojo, o tiksliau, jiems
pradžią davė tarsi iš ano pasaulio
atskambantis mirusio kunigaikščio
Vildaugo (Stasio Urniežiaus) filmas,
kuriame jis, jaunas praeities paminklų entuziastas, skleidžia savo
tikėjimą – tai supratau iš akių ir karūnos, nes žodžius trukdė išgirsti
bloga akustika. Jis landžioja po apgriuvusius, apleistus senamiesčio
pastatus, kurių 1991 m. buvo ištisi
kvartalai, laipioja pro langus, visur
atrasdamas apšnerkštus modernaus gyvenimo pėdsakus, paragina
tą patį daryti sutiktus vaikus. Pati
apsinešusi statybinėmis dulkėmis
pagalvojau, kad gerai organizuotoje teisinėje sistemoje toks renginys, kai niekieno nereguliuojama
minia slankioja po galbūt avarinės
būklės pastatą degiodama žvakes,
būtų neįmanomas. Minios garbei
turiu pasakyti, kad visi labai mandagiai praleidinėjo vieni kitus – gal
tokiam elgesiui įkvėpė pati bažnyčia, kurią jie atgaivino savaisiais
aistros pamatyti genamais kūnais.
Po šios griuvėsių misterijos keliavau nusiraminti į naująją VDA
parodų erdvę, pavadintą „Krematoriumu“, nors čia kremuojama
tiktai keramika. Didžiulių krosnių
energetika dabar pasinaudojo tikras kaminkrėtys-skulptorius Jonas Aničas, o jo kūrinių atsiradimo
istorijas pasakojo visus draugiškai
N u k e lta į 7 p s l .
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Dailė

Apgaulingi naivumai ir mažos didybės
Dariaus Basčio tapybos darbų paroda „Pasakėlės“ LNDT Mažosios salės fojė
Aistė Kisarauskaitė

Pradėsiu iš toli, nuo „Aido“ galerijoje 2012 m. surengtos Dariaus Basčio parodos „Penkeri metai“, kuri
neužsimiršo, liko kaip įdomaus
autoriaus sugrįžimo į meno lauką
faktas. Bastys – skulptorius, lūžio laikais baigęs Vilniaus dailės
akademiją, po ilgo tylėjimo pasukęs
prie tapybos, jau vien tuo žadinantis smalsumą. Ir jį pateisinantis. Nedideli formatai, beveik senųjų meistrų technika atlikti kūriniai pilni šių
dienų paradoksų ir kažkokio pirminio keistumo. Tačiau galerijos sienos suteikia legitimaciją, prestižą,
nutrindamos tą faktą, kad menininkas atrodo visai iškritęs iš šiuolaikinių lietuviškų trendų, madų ir
netgi meninių grupelių. Būdamas
tikras profesionalas (baigęs ne tik
akademiją, bet ir atsimokęs daugybę
metų M.K. Čiurlionio meno mokykloje, dabar gimnazijoje), jis vis tiek
atrodo lyg vienišius, kuriantis savo
slaptame garažiuke tai, kas jam pačiam atrodo smagu.
O garažiukas taip pat ypatingas.
Iš tiesų jis – Nacionalinis dramos
teatras, kur dirba menininkas.
Ši paroda, eksponuojama Mažosios salės fojė, įgauna visai kitą
atspalvį, nei buvusi galerijoje. Tamsių aksominių užuolaidų (nors greičiausiai jų ten net nėra, tačiau paskui, po parodos, jos kažkur krinta
dailiomis klostėmis sąmonės kamputyje), scenos dulkių, tamsos ir
butaforijos kontekstas prideda klasikinės dramos ir pasakos atmosferos. Dar vienas keistumas – ateiti į
teatrą dieną, kai išjungtos prabangos aurą kuriančios šviesos, kai pro
langus šviečia saulė, išryškindama
dulkių ir butaforijos realybę. Tad
lankant parodą veikia ne tik pati
paroda, ji prasideda nuo niurnančios budėtojos, kuri visai natūraliai
nesupranta, ko mums gali reikėti
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pasitinkantis muziejaus direktorius Vidas Poškus. Taupydama
vietą ir laiką čia paminėsiu tik vieną
objektą – surūdijusio metalo gabalą,
kurį nusifotografavau dar mugėje
„Art Vilnius 2016“. Tik dabar pamačiau, kad tenykštis apšvietimas
išblukino čia labai subtiliai išryškintą-paslėptą esminę jo detalę –
rastą veido įspaudą (it kokio Mėnulio kraterių piešinį), kurį tereikėjo
pablizginti. Čia, „Krematoriume“,
jis švytėjo tarsi atsitiktinai išlikusi
civilizacijos fosilija, paminklas gyviems kūnams, kurie buvo paaukoti
metalinėms krosnims, fabrikams ir
garlaiviams, kad modernybė galėtų
sėkmingai veistis ir vystytis.
Šias sunkokas mintis pertraukė jau
kartu su Aurelija Maknyte Subačiaus

teatre dieną. Teatro šviesa – vakarinė, naktinė, tokia ji dažniausiai ir
Basčio tapyboje.
Pradėčiau nuo Spragtuko („Spragtukas ir šviesa“, 2014). Ernsto Theodoro Amadeus Hoffmanno sukurta
istorija turi visas gerosios pasakos
savybes: yra baugi, tiksliau, baugus ir ryškus čia veikiantis blogis
bei pats teigiamas herojus, turi iškreiptą / sapno realybės atmosferą,
stebuklus, princeses ir pyragaičius,
laimingą pabaigą (na, tai – savaime
aišku). Man „Spragtukas ir pelių karalius“ atkeliauja iš 1958 m. išleistos
knygos, iliustruotos Adrienne Segur. Dabar ji – tikra bibliografinė
retenybė. Didelio formato, tikrai
viršijančio įprastą A4, su spalvotomis įklijomis, kur piešiniai galėtų būti pavyzdžiu to meto Barbių, tik kažkokių baugių, greičiau
artėjančių prie vaikų taip mylimų
„Monster High“. Taigi, Spragtukas –
baugioji ir prabangioji vaikystės istorija, susijusi su Kalėdomis, gana
keista jau vien dėl savo stambius
dantis šiepiančio pagrindinio herojaus. Basčio Spragtukas ir balansuoja jei ne ant Barbių, tai kičinio
atviruko su Kalėdų eglute ribos, tačiau autoriaus ironija kyšo iš kiekvieno
tamsaus paveikslo kampelio. Viskas
čia kaip tikrame teatre – tyčia, specialiai ir kartu dramatiškai rimtai.
Pasakų herojų, lindinčių mūsų
vaikystės prisiminimuose, parodoje
yra ir daugiau, tarkim, Kūlverstukas.
Tiesą sakant, niekas taip ir nežinojo,
kas jis toks yra, lyg ir gyvūnas, bet
animaciniame filmuke buvo sakoma, kad jį atrado apelsinų dėžėje.
Štai stovi didingai iškilusi blizgančiomis ausimis Basčio „Čeburaška“
(rusiška žodžio Kūlverstukas versija,
2014) lyg koks paminklas praeičiai.
Toks pat didingas ir lietuvių tautos
grybavimo aistrą atspindintis raudonikis („Grybo būsena“, 2016).
Apie kitus grybus ar būsenas nesiplėsiu, o Basčio „Žaidimų aikštelei“
gatvėje (kurią net Kunčinas painiojo
su Savičiaus) aptikta „Dievo kvapų“
krautuvėlė. Tiesa, Dievo kvapo taip
ir nesuradome – čia tebuvo pavadinimų nuorodos į jo tarnus kunigus ir
vienuoles, taigi likome, kaip sakoma,
rojaus prieangyje...
Na o kelionę pabaigėme jau visai prie namų galerijoje „Sodų 4“,
kur savaitei apsigyvenęs menininkas Danas Aleksa dviejų kuratorių – Sauliaus Grigoravičiaus
ir Kęstučio Šapokos – užsakymu
įgyvendina „Šimtmečio projektą“.
Visą naktį vaikščiojome įsijautusios į transcendentines tikėjimo
reikšmes, o čia buvome sugrąžintos prie aktualesniųjų – ideologinių. Šiuo projektu išreiškiamas
nuoširdus meno bendruomenės
susirūpinimas jau įgrisusiais nesutarimais dėl paminklo, kuris išreikštų tautos pergales ir kančias.
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(2014) iš karto antrina Andriaus Jakučiūno teksto „Urlaganas“ („Metai“, 2015, nr. 7) citata:
„Kas toliau vyko tą naktį, sunku
perteikti žodžiais, mat per dideles
apkrovas patyręs Z. S. protas šiek tiek
atitrūko nuo realybės, bet tai netrukdė
jam manyti, kad ryte jo raketa – lygiai
tokia pati ir, iš visko sprendžiant, ta
pati, į kurią įlipo Žvėryne, – atsidūrė
vaikų darželyje buvusio geto teritorijoje, nors jis ir žinojo, kad raketa Kęstučio gatvėje išmontuota, o Vokiečių
gatvėje jos išvis nebuvo. Ant suolelio
ties raketa, po galva pasidėjęs žolės
maišelį, drybsojo narkomanas Robkė.
Jis atrodė kaip žmogus, atlaikęs išties
sunkią vakardieną, ir Z. S., kuris dar
nežinojo apie ateityje laukiančius
Robkės karjeros posūkius, dingtelėjo
su realybe sunkokai deranti, bet susiklosčiusioje situacijoje logiška mintis:
kad raketą vairavo jis, Robkė.“
Tas „šiek tiek“ atitrūkimas nuo
realybės, dabarties pasakų, šiuolaikinio mito atmosfera leidžia menininkui ramiai laviruoti tarp kičo estetikos, vos juntamo primityvumo
formos ir meno kontekstų, kurių
jo paveiksluose itin gausu. Tarkim „Šūvis miške“ (pagal Silvestrą
Džiaukštą, 2015) arba „Amžinai
gyvi“ (pagal Stasį Krasauską, 2015).
Darius Bastys, „Amžinai gyvi“. 2015 m.
Pastarajame didingai virš mirusio
stileivos kojos smailu batu auga atmosferą, pakylėdamas iki jos
grybiena, o virš žemės vėl stypso šiuolaikines, mums atrodančias
raudonikiai. Ta jų raudona kepurė menkavertėmis, aktualijas, kaip
kelia minčių apie sovietmečio rau- mūsų visų mėgstami ir fotografuodoną spalvą, kuri buvo viskas – so- jami kačiukai bei šuniukai. Turbūt
vietinės visuomenės spalva, tačiau kiekvienas yra kikenęs, netikėtai
gali būti ir atsitiktinė interpretacija, padaręs fotografiją, kurioje katės
koks skirtumas, vis tiek Basčio kū- ar šuns akys lyg baisaus vampyro
riniuose juokingas pats didingu- šviečia raudonai. Bet tikrai ne kiemas, o tie nerimtieji dalykai staiga kvienas (net ir įkėlęs tokias į feisįgauna raketų jėgas ir greičius, kaip, buką) puls ją pertapyti, kaip daro
tarkim, „Sakmė apie furistą“ (2015). Bastys („Zoja“, 2013).
Tamsiuoju koloritu ir medžių
Tačiau yra ir keletas kitokių
ištapymu kažkiek primenantis darbų grupių, tarkim „Iliuzijos“
Gustave’ą Courbet ar švelnesnį Je- (2013), kur karinis lėktuvas skrenda
aną-Baptiste’ą-Camille’į Corot, me- virš bunkerio ar slėptuvės, iš kunininkas puikiai perteikia klasikos rios rūksta silpnas dūmelis. Socialinė kritika Basčiui nesvetima, nors
Tad siūloma visiems suremti jėgas dažniau ji virsta smagia ironija, bet
ir jį sukurti be jokių žiuri ar komi- karo, ginklų temos („Atsisveikinisijų. Ant sienų jau pristatomos trys mas su ginklais“, 2015) primena tuos
idėjos: dvi kosminės ir viena spor- baugius pavojaus dundėjimus, per
tinė. Nenorėdama sugadinti intri- dažnai girdimus iš įvairių pasaulio
gos, jų neįvardysiu, tik pasakysiu, taškų. Siauro ir paradinio nacionakad būtų sunku pasirinkti vieną iš lizmo kritika kvėpteli kūriniai, tyčia
trijų tuos paminklus vaizduojančių nutapyti referuojant į M.K. Čiurfotografijų, nes visos atrodo įtiki- lionio kūrinius – rožiniai debesys,
namai. Įrodymas – šių vaizdinių susikaupę virš furos, susiformuoja į
įkvėpta publika skuba teikti savo Vyčio siluetą. Tačiau kritika lengva,
pasiūlymus, kuriuos dabar galima šmaikšti ir efemeriška, žodžiu, gali
pamatyti ant sienos, o paskui gal suteikti žiūrovui malonumą ilgiau
ir kokioje nors parodoje ar – vil- pasidairyti po kūrinį ir šį bei tą pakimės – Lukiškių aikštėje arba ant pildomo surasti arba taip ir palikti
Tauro kalno. Neabejingus kviečiu nesupratus, tarkim, ką sapnavo
prisidėti. O pati šiuokart atsisvei- Gediminas („Gedimino sapnas“,
kinu, nes priešais galerijos langus 2015) – kažkokius keistų formų
bare „Dėvėti“ laukia alus – ištiki- grybus, kitus augalus ar šiaip nenumiausias visų lietuviškų tikėjimų sakomus gamtos darinius, žodžiu,
palydovas.
kažką. Basčio kūriniai apsimeta tokiais klasikiniais naivučiais, žiūri
Agnė Narušytė
apvaliomis Kūlverstuko akytėmis,

tačiau vos tik pradedi gilintis, žiūrėk, jau ir nusitempė tave į savitą,
menininko sukurtą realybę, jau ir
atsidūrei linksmoje gėlių nusėtoje
miško proskynoje, kur matosi kyšanti žalio ateivio galva („Ateivis“,
2013). Žodžiu, menininkas, nesukdamas galvos, tapo ką tik nori ir tai
žiūrovui teikia didžiulį malonumą,
nors tikrai negali sakyti, kad šie
darbai – be konflikto. Dramos čia
pakanka, kaip „Peizaže su avarija“
(2015), kur nutapytas žiauriai sumaitotas į medį įsirėžęs automobilis, tačiau ta drama šiek tiek teatrinė,
nutapyta senųjų meistrų maniera,
taip dar sureikšminta, pakylėta iki
„didžiojo meno“ ir todėl atrodanti
neberimtai, kaip ta teatro butaforija, ryškiai nušviesta saulės. Visi
gi žino, kad dramos, kurias mes
matome scenoje ir nuoširdžiai išgyvename, netrukus baigiasi, visi
nužudyti herojai atsikelia ir šypsodamiesi mums nusilenkia.
Taigi, pabaigoje turbūt turėčiau
paploti menininkui ir padėkoti už
puikų spektaklį, suteikusį man maždaug tiek pat smagumo, kiek šiais
metais Operos ir baleto teatre rodytas choreografo Krzysztofo Pastoro
pastatytas Piotro Čaikovskio „Spragtukas“. Nemanykite, šis baletas man
iš tiesų paliko didelį įspūdį.
Paroda veikia iki liepos 6 d.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Mažosios salės fojė, IV aukštas
Parodą aplankyti galima pirmadieniais–
penktadieniais 10–17 val. ir spektaklių, rodomų Mažojoje salėje, metu
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Kinas

Mano meilės laiškai
Jimas Jarmuschas apie naują filmą
Naujausio Jimo Jarmuscho filmo „Patersonas“ premjera įvyko šiemet Kanų
kino festivalyje. Rudenį jis pasirodys ir Lietuvos ekranuose. Laukiant
filmo, siūlome režisieriaus interviu, išspausdinto savaitraštyje „Newsweek“,
fragmentus. Su Jarmuschu Kanuose
kalbėjosi Karolina Pasternak.

Buvo tokių ketinimų. Poetai –
mano didvyriai pirmiausia todėl,
kad niekad nesutikau poeto, kuris
rašytų eiles dėl pinigų. Poetai tai
daro iš grynos meilės gražiai formai.
Ką skaitėte iš pat pradžių?

Paauglys pradėjau nuo prancūzų
poezijos, vėliau atradau amerikiePrieš dvejus metus Kanuose ročių poetus Waltą Whitmaną, Hartą
dėte filmą „Išgyvena tik mylinCrane’ą. Ir, žinoma, Williamą Cartys“. Pamenu, buvote nusiminęs. losą Williamsą. Kai persikėliau
Taip, Jūs teisi. Surinkti pinigus gyventi ir studijuoti į Niujorką,
šiam filmui buvo siaubingai sunku. Kolumbijos universitete sutikau
Veiksmas vyko Detroite ir Tanžere, Kennethą Kochą ir Davidą Shapiro –
bet daug Detroito scenų turėjau fil- puikius Niujorko mokyklos poetus.
muoti Kelne, nes taip buvo pigiau. Skaičiau juos visus: Franką O’Harą,
Taip pat daug scenų reikėjo filmuoti Kennethą Kochą, Johną Ashbery,
paviljone, nors to nepakenčiu. Nesi- Davidą Shapiro, Roną Padgettą. Jų
žaviu tuo, kas dabar vyksta su filmų eilėraščiai buvo juokingi, gaivališki,
finansavimu.
ne visada rimti. Beje, jie patys taip
pat. Kennethas Kochas kartą man
Kodėl?
davė užduotį – išversti Rilke’s eiNesupraskite manęs blogai, tokių lėraštį. Jis pasakė: „Jimai, norėčiau,
žaidėjų kaip „Amazon“ pasirody- kad po dviejų dienų atneštum man
mas – puikus dalykas. Juolab kad vertimą.“ Aš atsakiau: „Kennethai,
jie nenuvertina filmų rodymo kino bet aš nemoku vokiečių kalbos!“
teatruose. Bet „Amazon“ – tai juk O jis: „Būtent! Tai ir svarbiausia!“
milžiniška korporacija....
Toks buvo jų stilius.
Savo manifeste jie skelbė, kad
...kuri finansavo ne tik Jūsų
svarbu rašyti ne pasauliui, o tik
„Patersoną“, bet ir naujus Nivienam žmogui. Taip, lyg darytum
colaso Windingo Refno, Woody
privačius, trumpus užrašus, o ne saAlleno, Park Chan-wooko filkytum pamokslą. Vienas gražiausių
mus. Apie tai festivalyje daug
tokio rašymo pavyzdžių man yra
kalbama.
Williamo Carloso Williamso „This
Noriu, kad būtų aišku: niekas iš is just to say“.
„Amazon“ nesikišo į mano darbą.
Dabar jau nebėra padalijimo į uja- „Patersone“ cituojate šį eilėmus menininkus ir mus ujančius raštį ir Rono Padgetto poeziją.
prodiuserius. Dabar kino krašto- Tai pats tyliausias filmas, kokį
šiemet mačiau Kanuose.
vaizdis visai kitoks. Korporacinis.
Nesidaliju pelnu su „Amazon“.
Net jei „Patersonas“ uždirbs milijoną dolerių, man iš to teks gal
kokie penki. Seniau, kai gaudavau
finansavimą iš Japonijos, Prancūzijos ir Vokietijos, kurdavau filmą, jį
parduodavome, o paskui per pusę
dalijomės pajamomis. Tai buvo švarus susitarimas.
Dabar susitarimas toks, kad jei
režisierius neuždirbs iš ankstesnio
filmo, jis neturės kaip prisidėti prie
naujo. Aš neuždirbu niekad, todėl
turiu remtis finansavimu iš skirtingų šaltinių. Kai sumontavau „Išgyvena tik mylintys“, maniau, kad
jau niekad nebekursiu filmų. Bet
štai vėl buvome Kanuose, vėl žiūrovai reagavo.
Kalbant apie apdovanojimus, jie
tikrai man nieko nereiškia. Festivaliai turėtų prasmę ir be apdovanojimų. Nes todėl, kad buvau Kanuose,
Venecijoje, Berlyne ar Lokarne, galėjau ne vienus metus likti nepriklausomu kūrėju, galėjau kontroliuoti tai, ką darau.
Bet dabar kraštovaizdis toks, kad
daug kartų svarsčiau, ar tebeturiu
jėgų, ar ne laikas viską baigti.
Bet juk turėjote tapti poetu – štai
kas tikrai finansiškai neįdomu!

8 psl.

Esate susijęs su Niujorku, bet
naujame filme beveik atiduodate pagarbos duoklę Patersono miesteliui Naujojo
Džersio valstijoje. Tačiau juk
niujorkiečiai niekina Naująjį
Džersį!
Niujorkiečiai į viską žiūri iš
aukšto. Patersono miesteliu susidomėjau prieš kokius 20 metų, pasidariau sau vienos dienos išvyką.
Jis maždaug už 40 kilometrų nuo
Niujorko. Tai truputį pamiršta
vieta. Alexandras Hamiltonas
buvo sumanęs Patersoną padaryti
pirmuoju pramoniniu miestu Amerikoje. Taip ir atsitiko – ten išaugo
audimo pramonė. Vyko masiniai
darbininkų streikai. 1838 metais
streikavo 2 tūkstančiai darbininkų,
pusė jų buvo airiai vaikai, kurie
streikavo, nes dirbo 13 valandų per
dieną šešias dienas per savaitę.
Dabar Patersonas – labai etniškai marga, pamiršta ir nuskurdusi
vieta. Kur tik pažvelgsi, matai prieštaravimus: pūvantis, griūvantis namas, o šalia kaimynas dažo duris,
atnaujina butą. Visur matyti vilties
ir nevilties maišalynė. Bet nevilties
mūsų filme daug mažiau, nei ten
yra iš tiesų. Mums nerūpėjo kurti
socialiai angažuotą kiną. Sukūrėme
filmą apie poeziją. Keistas dalykas,
bet iš Patersono kilo keli poetai.
Williamas Carlosas Willliamsas
čia vertėsi gydytojo praktika. Čia
užaugo Alenas Ginsbergas.
Ar Jus išvargino Niujorkas?
Tai tiesa, man vis labiau gana
Niujorko. Vis dar ten gyvenu, bet

darosi per brangus. Netrukus, ko
gero, visi pradės migruoti į Kvinsą,
paskui – į Naująjį Džersį. Tas pats
vyksta ir Paryžiuje – jis tapo turtuolių miestu.
Kaip sugalvojate ir rašote scenarijus? Nuo ko
pradedate?
Metų metais kaupiu užrašus.
„Patersono“ eskizą parašiau prieš
20 metų. Visą tą laiką jis pragulėjo Jim Jarmusch
stalčiuje. Renku medžiagą iki tos
akimirkos, kaip pajuntu, kad viską ironijos erą, Jūsų filmai tuo
turiu. Tada sėdu rašyti. Vidutiniš- garsėjo. Kas pasikeitė?
kai scenarijų rašau tris savaites.
Man taip pat atrodo, kad „PaterIlgiausiai – tris mėnesius – rašiau sonas“ nėra ironiškas. Nežinau. Gal
„Negyvėlį“. Be to, manau, kad scena- jaunystėje buvau pernelyg išmintinrijus – tai kvailiausia rašymo forma. gas? Dabar man gyvenimas atrodo
Filmavimo aikštelėje niekad nesi- velniškai trapus. Mūsų yra aiškiai
laikau įsikibęs teksto. Leidžiu sau per daug šioje planetoje ir gamta
jau kurį laiką leidžia tai suprasti
ir aktoriams improvizuoti.
potvyniais, uraganais ir kitokiais
Ar tai Nicholaso Ray’aus,
kataklizmais. Netrukus ji nušluos
kurio asistentu pradėjote,
daugelį iš mūsų.
įtaka?
Mokausi priimti gyvenimą tokį,
Taip. Nickas iškart, pačią pirmą koks jis yra. Būti čia ir dabar. Jei
dieną, pasakė: „Jei nori nufil- tai pavyksta net kelias minutes per
muoti tik scenarijų, kam apskritai dieną, pradedame priimti dalykus,
filmuoti?“
kurių negalime kontroliuoti.
Geras klausimas. Kam? Nežinau, ar esu teisi, bet „Patersone“ pajutau visiškos
meninės laisvės ir nepriklausomybės nostalgiją. Jūsų
veikėjas užsidirba pragyvenimui vairuodamas miesto
autobusą, o eiles rašo savo
malonumui.

Yra kelios kinematografininkų
rūšys. Pavyzdžiui, vakar bankete
kalbėjomės su ponu Parku ir paaiškėjo, kad abu esame dideli japonų
kriminalinių filmų režisieriaus Seijuno Suzuki gerbėjai. Ponas Parkas
man papasakojo, jog kadaise į Seulą
atvežė Suzukį, surengė didžiulę jo
retrospektyvą, susitikimą su žiūrovais. Jo pabaigoje vienas žiūrovas
pasakė: „Noriu padėkoti jums už
gražius meniškus filmus, sukurtus
iš širdies.“ Režisierius atsakė: „Bijau,
kad mane neteisingai suprantate.
Sukūriau tuos filmus tik dėl pinigų!“
Nesu prieš filmus, kuriamus dėl
pinigų, akivaizdu, kad ir iš jų gali
atsirasti daug grožio. Bet tai ne
mano atvejis. Jei kalbėsime apie po„Patersonas“
eziją, vien tik iš eilėraščių rašymo
Nežinau, ko iš tikrųjų norėjau, turiu ir mažą namą Hadsono slė- nepavyks oriai gyventi. Williamas
kai rašiau scenarijų. Man prastai nyje, Katskilyje. Ši vieta gamtos glė- Carlosas Willliamsas buvo gydysekasi kalbėti apie savo filmus. Kur- byje, apylinkėse vaikšto meškos ir tojas, Wallace’as Stevensas – draudamas „Patersoną“, norėjau rasti kojotai. Tris savaites per mėnesį gy- dimo kompanijos vadovas, Frankas
priešnuodį prieš kine visur esantį venu mieste, vieną – ten. Bet no- O’Hara – MoMA kuratorius. Beveik
veiksmą, konfliktą, neįmanomai už- rėčiau sukeisti vietomis. Išsvajotas visi didieji poetai turėjo kokį nors
veržtą dramaturgiją. Mane tai išvar- scenarijus toks: po metų tris savai- darbą. Kai buvau jaunas, dvejus megino, viso to jau per daug. Tai kaip tes per mėnesį gyvensiu Katskilyje, tus dirbau fabrike, metus iš jų busu „Žvaigždžių karais“. Niekad jų vieną – Niujorke.
vau konvejerio operatorius. Turėjau
nemačiau, nes kokia prasmė žiūrėti,
Niujorke dabar gyvena triskart planų rašyti, nes tai buvo visiškai
jei žinau siužetą, personažus? Jie daugiau žmonių nei 8-ojo dešimtme- mechaniškas, rutininis darbas. Deja,
man įžūliai brukami kiekviename čio pabaigoje, kai ten atsikėliau. Tai nepavyko.
žingsnyje. Nemačiau jokio epizodo, jau nebe taip įkvepia. Underground
bet ir taip sapnavau košmarus apie kultūra iš Manhatano persikėlė į „Patersone“ visai nėra ironijos.
R2-D2!
Brukliną. Bet Bruklinas taip pat Bet juk tai Jūs pradėjote kine

Matau, kad galų gale technologija perėmė Jūsų kontrolę (ant
stalelio priešais Jarmuschą
guli seno modelio „iPhone“.)
Turite mobilųjį telefoną, kurio
ilgai atsisakinėjote.
Turiu net „iPad“, nors iki šiol neturiu nešiojamojo kompiuterio. Esu
kaip tie milijonai jaunų kinų, kurie
niekad neturėjo kompiuterio, o dabar turi planšetę. Ir nesupranta, ką
reikia daryti su ta „pele“ ir žymekliu
ant ekrano.
Kalbėjote apie Niujorko poetus, jų manifestą, apie tai, kad
eilėraštį reikia rašyti vienam
asmeniui. Taip kuriate ir savo
filmus?
Būtų didelė garbė, jei kurią dieną
kas nors pasakytų, kad buvau Niujorko poezijos mokyklos kino tęsinys. Jaučiu, kad mano žiūrovai
sudaro uždarą grupę. Juk negali
uždegti lempos, jei jos laido neįkiši į elektros lizdą, tiesa? Žiūrovai yra mano elektros instaliacija.
Čia, Kanuose, šį tą supratau apie
tris paskutinius savo filmus: „Išgyvena tik mylintys“, „Patersonas“
ir „Gimmie Danger“ (dokumentinis filmas apie „The Stooges“, taip
pat rodytas Kanuose, – red. past.).
Tam tikra prasme tai trumpi meilės laiškai paprastiems dalykams,
kuriuos vertinu. Atsibundu, geriu
arbatą, darau tai či, einu pasivaikščioti, paskui į darbą, t. y. užsuku į
savo biurą Niujorke.
Ir dar: šie filmai apie tai, kokia
didelė privilegija yra galimybė pasirinkti savo kelią gyvenime.
Parengė K. R.
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Smegenys ir prisiminimai
Krėsle prie televizoriaus
Žiniasklaida nuolat įtikinėja, kad
esame seksualiai susirūpinusi tauta.
Kasdien net pretenduojančiuose
formuoti visuomenės nuomonę
portaluose mirga tekstai, masinantys žodžiu „seksas“. Televizijos
pokalbių šou kažkokie keisti dėdės
ir tetos giriasi savo seksualiniu gyvenimu, tokiose laidose lankosi net
politikai ir politikės. Vis dar esu įsitikinęs, kad pornografiškiausia lietuviška televizijos laida yra „Bėdų
turgus“. Joje prievartaujami vargšai ir apnuoginami turtuoliai, nes
juk tikroji labdara yra anonimiška,
tyli ir nežeidžianti tų, kuriems reikia padėti. Tačiau panaši „dvasios
pornografija“ klesti ir kine. Vieną
tokį atvejį nebe pirmą kartą (29 d.
23 val.) primins LRT Kultūra. Turiu galvoje Steve’o McQueeno filmą
„Gėda“ (2011), itin populiarų tarp
intelektualų, mėgstančių menines
provokacijas. Tai antrasis garsaus
britų menininko filmas. Michaelas
Fassbenderis jame vaidina niujorkietį,
dirbantį reklamos agentūroje, bet iš
tikrųjų galvojantį tik apie seksą. Erotinę veikėjo kasdienybę sudrumsčia
jo sesuo (Carey Mulligan), kuri atvyksta į Niujorką ir neturi kur gyventi.
„Gėda“ – tipiškas šiuolaikinis filmas, imituojantis prasmę ir gilumą.
Į McQueeno sukurtus vaizdus galima sukišti daugybę savo minčių,
išvadų ir apmąstymų apie kartą,

visuomenę, kūną ir pan., beje, kiekvienąkart vis kitokių, jei žiūrėsi ne
vieną kartą. Nors, sakyčiau, vienintelė filmo tema – jo herojaus lytinis
gyvenimas. Sutinku, jis pakankamai įvairus, bet tai ir viskas. Tik visi
žino, kad McQueenas – madingas
ir angažuotas menininkas (jo trečiasis filmas „12 vergijos metų“ net
pelnė „Oskarą“), todėl stengiasi ir
filme įžiūrėti kažką daugiau.
Vokiečių režisieriaus Sönke’s
Wortmanno 2014 m. filmo „Sutrikusi“ (LRT, 25 d. 24 val.) herojė
Elizabet taip pat labai šiuolaikiška.
Filme rodomos trys jos gyvenimo
dienos: motinystė, organiškas maistas, psichoterapeutas, vizitas kartu
su vyru į viešnamį. Ši trisdešimtmetė
neurotikė turi šviesų tikslą – ji nori
būti ne tik tobula motina, bet ir
tobula žmona bei meilužė. Tokių
jaunų moterų, kurios nori patikti
visiems, pastaraisiais metais kažkodėl tik daugėja, kaip ir parduotuvių
su ekologišku maistu. Tad filmas gal
ir atliktų terapinę funkciją, jei jo nerodytų vidurnaktį, iškart po futbolo
rungtynių. Futbolo vis dar bus daug,
todėl Joninės ir alus – visai laiku.
BTV per Jonines (24 d. 21.30)
primins Simono Wincero filmą
„Harlis Davidsonas ir Malboro“
(1991). Tai pasakojimas apie du
geraširdžius valkatas: Mickey
Rourke’as vaidina motociklininką

filosofą, Donas Johnsonas – buvusį
rodeo kaubojų. Jie nusprendžia padėti senam draugui, kurio barą nori
atimti bankas, ir apvogti inkasatorius. Tačiau šių mašinoje buvo ne
pinigai, o narkotikai. Todėl filmo
herojų laukia gaudynės ir kitokios
atrakcijos. Beveik visi filmo personažai pavadinti garsių prekių ženklų vardais, tik Giancarlo Esposito
herojus yra Džimis Jimmy Hendrixo garbei.
TV3 per Jonines (24 d. 21.10)
nusprendė tautą pradžiuginti lietuvišku filmu ir parodys Donato
Ulvydo „Tadas Blinda. Pradžia“
(2011). Jo veikėjai reklamuoja lietuvišką alų, nacionalinius stereotipus ir lietuviškus peizažus.
BTV (26 d. 19.05) primins
vieną pirmųjų siaubo filmų, kurį
1991 m. platino buvusios sovietų
erdvės piratai savo neįmantriose
„vidiakinėse“. Barry Sonnenfeldo
„Adamsų šeimynėlė“ buvo tarp
populiariausių vaizdajuosčių, bet
tada dauguma žiūrovų visiškai neišmanė tos siaubo filmų mitologijos,
iš kurios ir sukurtas filmas. Dabar,
kai vaikai nuo mažens žiūri filmus
apie zombius ir panašias būtybes,
„Adamsų šeimynėlė“ turi kur kas
daugiau spalvų ir prasmių, nors
kam nors filmas gal tiesiog sužadins šviesius vaikystės ar paauglystės prisiminimus.

„Adamsų šeimynėlė“

Apie prisiminimų galią kalba ir
Jonathano Levine’o filmas „Šilti
kūnai“ (LRT, 26 d. 24 val.), nukelsiantis į paslaptingos ligos siaubiamą Žemę. Užsikrėtę ja tampa
zombiais, kurie maitinasi žmonių
mėsa, o suvalgę smegenis perima
savo aukų prisiminimus. Nicholaso Houlto R. (zombis prisimena,
kad jo vardas, kai dar buvo žmogus, prasidėjo šia raide) pavyko išsaugoti sugebėjimą mąstyti ir kalbėti. Vieną dieną surijęs jaunuolio
smegenis, R. įgyja jausmus, kuriuos
tas jautė gražuolei Džulijai (Teresa
Palmer). Džulija gyvena kartu su
kitais išsigelbėjusiais žmonėmis.
Įdomiausia, kad filmas – dar viena
Romeo ir Džuljetos istorijos versija.
R. svarsto, ką reiškia būti gyvam,
ką – būti mirusiam, bet taip režisierius metaforiškai parodo, kad

nėra jokio skirtumo tarp numirėlio ir piliečio, bukai gyvenančio
savo augališką gyvenimą. Tokio
gyvenimo inercija ir yra mirtis,
juk, pavyzdžiui, jokio skirtumo,
ar vienas Seimo narys piktinasi
LGBT maršu būdamas gyvas, ar
būdamas zombis. Ir vienu, ir kitu
atveju jis darys ir sakys tą patį. Kitaip nei R., jis, matyt, suvalgė ne
tokias pilnavertiškas smegenis.
Šiaip, Levine’as, žinoma, teisus: smegenys – ne tik skaniausia, ką turi žmogus, bet dar ir tikra
duomenų bazė, jausmų archyvas,
vaizdų albumas. Juk, pasak režisieriaus, būtent prisiminimai ir
padaro dvikoję būtybę gyvą, priverčia plakti sustojusią širdį. Ypač
per atostogas.
Jūsų –
Jonas Ūbis

Apie filmus ir jų vertintojus
Vasaros „Kino“ skaitymo malonumai
Šių metų Kanų kino festivalio apdovanojimai paskatino ne vieną diskusiją apie filmų vertinimo kriterijus ir
žiuri narius. Tačiau visi sutaria, kad
šiemet Kanų didžiojo konkurso žiuri
buvo labai konservatyvus. Tai nebūdinga svarbiausiam kino festivaliui,
ne vieną dešimtmetį žymėjusiam
naujus kino kelius. Vasaros „Kine“,
kurio viršelį puošia vieno kontroversiškiausių šių metų Kanų konkurso filmų – Park Chan-wooko
„Tarnaitės“ kadras, apie tai rašo ir
Aistė Račaitytė straipsnyje „Neapdovanoti nugalėtojai“. Pasižiūrėjusi
visus konkursinius filmus, ji padalijo
savo prizus bei suabejojo oficialiaisiais. Išsamų šiųmetinio konkurso
aptarimą pratęsė Izoldos Keidošiūtės straipsnis apie Jeaną-Pierre’ą Léaud, šiemet Kanuose apdovanotą „Auksine palmės šakele“ už
gyvenimo nuopelnus. Léaud buvo
prancūzų Naujosios bangos veidas,
nes būtent François Truffaut filmas
„Keturi šimtai smūgių“, kuriame jis
suvaidino dar būdamas keturiolikos,
1959 metais Kanuose ir pareiškė apie
naują kūrėjų kartą, kuri nenori kurti
„tėtušių kino“.

Gediminas Kukta atvirkščiai –
straipsnyje apie Oberhauzeno trumpametražių filmų festivalį giria rengėjų
drąsą pristatyti neįprastus, eksperimentinius, net mėgėjiškus filmus.
Tačiau rašydamas apie kitą konkursą „Nauja Europa – nauji vardai“, kurį rengia „Kino pavasaris“,
naujumo jis itin pasigedo. Kuktai
pirmieji arba antrieji jaunų autorių
iš Rytų ir Vidurio Europos filmai
pasirodė „tvarkingu kinu“. Jis išskyrė tik čeko Martino Škopo „Evą
Novą“ – filmą, kuriame įsimintiną
bandančios grįžti į normalų gyvenimą alkoholikės vaidmenį sukūrė kadaise viena ryškiausių čekų
Naujosios bangos žvaigždžių Emília
Vášáryová.
Penkiolika šiųmetinio „Kino pavasario“ filmų šią vasarą nemokamai galės pasižiūrėti įvairių Lietuvos miestų ir miestelių gyventojai.
Apie tai, kas atsidūrė „Kino karavano“ programoje, taip pat skaitykite žurnale.
Tik festivaliuose, bet ne Lietuvos kino teatrų repertuare galima
pamatyti ir Pietų Korėjos režisieriaus Hong Sang-soo filmus. Ieva
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Kotryna Skirmantaitė pristato režisieriaus kūrybą straipsnyje „Kasdienybės paviršiai“. Man šis režisierius
primena Ericą Rohmerą, kurio filmuose taip pat iš pirmo žvilgsnio
nieko nevyksta: susitinka vyras ir
moteris, jie vaikšto miestų gatvėmis, sėdi kavinėse arba gamtoje ir
kalbasi. Žiūrėdamas tokius filmus
net žiemą prisiminsi vasarą, kai
gyvenimas tampa paprastesnis ir
lieka daugiau laiko įvairiems malonumams, ne tik skaitymui.
Todėl ir numerio tema šįkart
tapo visais požiūriais malonūs ir
naudingi kino ir mados santykiai.
Apie juos rašo Živilė Pipinytė. Tai
plati tema, kuriai neužtektų ir knygos, nes kinas ir mada beveik nuo
pat judančių paveikslėlių pradžios
veikė vienas kitą. Jei ne filmai, vargu
ar taip masiškai dėvėtume džinsus
ir trumparankovius marškinėlius,
naudotume „Max Factor“ kosmetiką ir nuolat prisimintume tikrą
stiliaus dievaitę Audrey Hepburn.
Straipsnyje rašoma ir apie kostiumų dailininkus bei jų kūrinius,
Holivudo juvelyrą Eugene’ą Joseffą
bei įstabų retro kino vizionierių

Rustamą Chamdamovą. Asmeniškas žinias šia tema kiekvienas galėsite pasitikrinti testu. Man jis pasirodė lengvas.
Vis dėlto didžiausias malonumas
yra žiūrėti filmą kino teatre. Mėgstu
pustuštes rytines sales, kur niekas
šalia nežiaumoja spragintų kukurūzų ir litrais neryja vieno kino
taip pat išpopuliarinto gėrimo. Šio
numerio „Kino teatro“ rubrikoje
aptariami sudėtingi filmai. Narius
Kairys recenzuoja Apichatpongo Weerasethakulo „Didybės kapines“ –
recenzijos apimtis, regis, atitinka
filmo svarbą ir vertę. Mantė Valiūnaitė aptaria Beno Wheatley filmą
„Aukšta klasė“, Santa Lingevičiūtė
– Thomo Winterbergo „Komuną“,
Ramūnas Pronckus – Laszlo Nemeso „Sauliaus sūnų“. Kaip jau
įprasta, Pronckus pristato ir „Namų
kino“ filmus. Tai Woody Alleno
„Neracionalus žmogus“, Briano Helgelando „Legenda“, Timo Millerio
„Deadpool“ ir Denis Villeneuve’o
„Sicario: narkotikų karas“.
„Lietuvių filmotekoje“ laukia pokalbiai su „skrajojančiu olandu“ –
operatoriumi Valdu Naudžiumi

(kalbėjosi Dovilė Raustytė) bei režisieriumi Mantu Kvedaravičiumi
(kalbėjosi Dovilė Grigaliūnaitė).
Pastarojo Ukrainoje kurtą filmą
„Mariupolis“ recenzuoja Lina Kaminskaitė-Jančorienė. Aleksandra
Fominaitė rašo apie Albinos Griniūtės filmą „Ateljė „Rojaus drabužiai“, filmuotą Suomijos salose. Neringa Kažukauskaitė pasikalbėjo su
„Kino pavasario“ svečiu rusų scenaristu ir režisieriumi Aleksandru
Mindadze. Ir „Kino“ tekstai, ir jų
herojai dar kartą paliudija, kad kinas ne tik atviras pasauliui, bet ir
sugeba sujungti žmones iš skirtingų
jo dalių. Ir vis dėlto Pipinytė savo
feljetone kažkodėl tvirtina, kad
kino kritikas yra žmogus iš niekur.
Jūsų –
Jonas Ūbis

9 psl.

Birželio 24–liepos 3
Parodos

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Tonino Guerra (Italija) darbų paroda „Gro-

Bokšto g. 20

žis – savaime malda“

Vilnius

Nuolatinė ekspozicija

Nacionalinė dailės galerija

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Valdovų rūmai

Vilniaus g. 39 / 6

Katedros a. 4

Paroda „Žmogus“ (iš ciklo „Veikiantys“,

Paroda „Amžinybės atspaudas. Italų Re-

skirto Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mo-

miškų pozityvai“

nesanso ir Baroko šedevrų krikščioniškieji

kyklos 25-ųjų veiklos metų paminėjimui)

siužetai XIX a. graviūrose“

Vilniaus paveikslų galerija

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Bažnytinio paveldo muziejus

muziejaus Tolerancijos centras

Šv. Mykolo g. 9

Naugarduko g. 10/2

Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Sharon Ya'ari fotografijų paroda „Laukų ir

Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
iki 26 d. – paroda „Levas Bakstas. Epocha

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

nuo 30 d. – paroda „Gyvenimas skulptūroje.

Paroda „Ne vien Dangus. Religinės dailės

Žakui Lipšicui – 125“

kūriniai iš Rolando Valiūno ir advokatų
kontoros „Valiunas Ellex“ kolekcijos“

ir kūryba“

Bažnytinio paveldo muziejaus kiemelyje –

Radvilų rūmai

Jano Bułhako fotografijų paroda „Negrįžu-

Vilniaus g. 24

sios Vilniaus vienuolijos“

Europos dailė XVI–XIX a.

Šiuolaikinio meno centras

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Orientalinės dailės kolekcijos paroda
Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Vokiečių g. 2
Grupės „Network Architecture lab“ (Kazys Varnelis ir Leigha Dennis) instaliacija
„Atotrūkis“

iki VII. 1 d. – P. Gudyno restauracijos centro

Menininkų grupės „Post Ars“ paroda „Par-

restauruotų kūrinių paroda „Prieš... ir po...“

titūra“ (Aleksas Andriuškevičius, Robertas

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Antinis, Česlovas Lukenskas ir Gintaras

A. Goštauto g. 1

Zinkevičius)

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

Antano Gerliko paroda „Kopos“

ekspozicija

Galerija „Kairė–dešinė“

Paroda „Viktoras Petravičius. Kūrybos

Latako g. 3

koordinatės“

iki 25 d. – jaunųjų Kroatijos grafikos meni-

Lietuvos nacionalinis muziejus

ninkių paroda „Autentiškumas“

Naujasis arsenalas

„Prospekto“ fotografijos galerija

Arsenalo g. 1

Gedimino pr. 43

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Hennrico Jokeito fotografijų paroda „Ne-

Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė

gatyvo vizija“

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-

Pamėnkalnio galerija

tystės istorinė atmintis Napoleono Ordos
architektūriniuose peizažuose“
Paroda „Mes be Tėvynės“, skirta 1941 m.
birželio trėmimo 75-osioms metinėms

Pamėnkalnio g. 1/13
Tapybos paroda „Šiandien prieš vakar“, skirta tapytojo Arūno Vaitkūno
(1956–2005) atminimui (Arūnas Vaitkū-

Signatarų namai

nas, Agnė Deveikytė-Liškauskienė, Sau-

Pilies g. 26

lius Paliukas, Jovita Aukštikalnytė-Var-

Vasario 16-osios Akto signatarams skirta

kulevičienė, Ausma Bankauskaitė, Lukas

ekspozicija (nuolat papildoma)

Kolmogorcevas)

Kazio Varnelio namai-muziejus

Galerija „Vartai“

Didžioji g. 26

Vilniaus g. 39

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos

Heimo Zobernigo ir Julios Haller paroda

ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto
susitarus tel. 279 16 44
Algirdo Steponavičiaus ir Birutės Žilytės kūrinių paroda „Paslaptingas būties žydėjimas“
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Paroda „Meno celės 2016“
Paroda „Jaunojo dizainerio prizas 2016“

„Paveikslai“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 25 d. – VII Lietuvos tekstilės meno bienalė „Tekstilė: sielai ir kūnui“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
iki 30 d. – Kęstučio Musteikio skulptūrų
paroda „Dvi pusės. Pirma pusė“
Muziejaus rūsyje – Kristijono Sipario
šviečiančių objektų paroda „Šviesuliai

Galerija „Akademija“

švietėjams“

Pilies g. 44/2

Pylimo galerija

iki VII. 1 d. – Monikos Eidintaitės portretų
paroda

Pylimo g. 30
iki 25 d. – tapybos paroda „ArtPylimas ’16“

Tekstilės galerija „Artifex“

(Leonardas Tuleikis, Aloyzas Stasiulevičius,

Gaono g. 1

Rimas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Galius

Elvan Özkavruk Adanir ir Jovitos Saka-

Kličius, Linas Gelumbauskas, Lina Zareckaitė)

lauskaitės-Kurnaz paroda „Gyvenimo

Projektų erdvė „Sodų 4“

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11 / Teatro g. 1
Fotografijos ir tapybos paroda „Truputis
Afrikos“ (Arūnė Tornau, Linas Liandzbergis,
Henrikas Gulbinas, Tadas Karosas, Raimondas Savickas)
Užupio „Galera“
Užupio g. 2a
George Gagoshidze darbų paroda „Eskizai
ir drobės“
Gintaro muziejus-galerija
Šv. Mykolo g. 8
Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Tiesiog būtina Nacionalinėje dailės galerijoje pažiūrėti Izraelio fotografo Sharono Ya’ari parodą „Miškų ir laukų pozityvai“, kuri veiks visą
vasarą. Kaip rašo kuratorė Ieva Mazūraitė-Novickienė, jo „spalvotos ir
nespalvotos fotografijos išsiskiria dideliais formatais ir subtilia vaizdine
raiška, prisodrinta daugiasluoksnėmis prasmėmis. Menininkas tyrinėja
Izraelio gamtinį ir urbanistinį peizažą, per juos atverdamas šalies istorinius, politinius ir laiko naratyvus. Miesto architektūra, gamtos reiškiniai
tampa atspirties taškais apmąstymams apie atmintį, vietą ir fotografiją,
kaip priemonę apie tai kalbėti.“
Muzika
Atgijęs Leonardo da Vinci instrumentas, geriausias flamenko šokėjas,
legendinis tango pianistas, pasaulinė premjera iš Prancūzijos, simfoninio
roko jėga, nemirtingi klasikos šedevrai – tai tik kelios Kristupo vasaros
festivalio įdomybės iš 40 renginių, kurie vyks liepos 3 – rugpjūčio 28 dienomis. Į tradicinius vargonų, fortepijono, muzikinių piknikų ciklus įsilies
ir koncertai vaikams. Specialias programas jiems parengė Šv. Kristoforo
kamerinis orkestras ir ankstyvojo meninio ugdymo mokyklos „Strazdanėlės“ komanda.
„Naktiniuose fortepijono rečitaliuose“ sužibs jaunosios fortepijono
žvaigždės, o „Sakralinėse muzikos valandose“ – kaip reta daug ryškiausių vargonų meistrų. Daugiau informacijos: www.kristupofestivaliai.lt

su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo
istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija;
Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo
dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro
dirbinių paroda
Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3
P. Smuglevičiaus salėje – parodos „Libri de
libris“ („Knygos apie knygas“) ir „Hinc itur
ad astra: dovanotojų pėdsakais“
LMA Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
iki 30 d. – vieno eksponato paroda „Šv. Ba-

Eugenijaus Varkulevičiaus tapybos ir video-

Kauno apskrities viešoji biblioteka

darbų paroda

Radastų g. 2

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Vlado Eidukevičiaus (1891–1941) kūrybos paroda „Dailininkas klajūnas“, skirta
125-osioms gimimo metinėms
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Memorialiniai kambariai ir biblioteka;
P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų,
bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolek-

zilijaus Didžiojo pamokslas apie pasninką“

cijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos vei-

Venclovų namai-muziejus

klai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės

Pamėnkalnio g. 34

akto signataro K. Bizausko kambarys

iki 30 d. – Andriaus Venclovos fotografijų

Tautodailininkių Jūratės Jaronienės, Vik-

paroda „Portretas interjere“

torijos Jurgutienės, Valerijos Gervienės,

Tuskulėnų rimties parko memorialinis

Reginos Marcinkevičienės ir Janinos Pe-

Vytauto Lazausko tapybos darbų paroda
„Italija prie tavo slenksčio“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII–XX a.
I pusė. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių ir Andrejaus Balykos kolekcijos“
iki VII. 1 d. – Jūrmalos dailininkų kūrybos
paroda „Gyvenimas prie jūros“
KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
iki VII. 3 d. – Salvadoro Dali (1904–1989)
darbų paroda „Dieviškoji komedija“
Paroda „Klaipėdos architektūra“

traitienės tapybos darbų paroda „Gamtos

Baroti galerija

Žirmūnų g. 1F

paviliotos...“

Aukštoji g. 3/3a

Paroda „12-asis kilometras: 1942–1943 m.

Istorinė Lietuvos Respublikos

kompleksas

Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“
„SHCH|ŠČ galerija“
Teatro g. 7A
iki 27 d. – Simono Kuliešio paroda „Šiuolaikinio žvilgsnio peizažas“
„Gobis/Lauko ekspo“ paviljonas
Gedimino pr. 13
Noros Aušrienės porceliano keramikos
paroda „Balta“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55

iki 29 d. – Augusto Bidlausko (grafika) ir
Jurgio Malinausko (metalo plastika) kūry-

Prezidentūra

bos darbų paroda „A Capite“, skirta XXII

Vilniaus g. 33
Paroda „Praktinė demokratija: prezidento

Klaipėdos pilies džiazo festivaliui

Kazio Griniaus receptas“

Klaipėdos galerija

Istorinės Prezidentūros sodelyje – „Miesto bi-

Bažnyčių g. 6

tės: žmonės ir jų darbai Kaune 1918–1940 m.“

Paroda „Iš Janinos Monkutės-Marks mu-

Maironio lietuvių literatūros muziejus

ziejaus-galerijos kolekcijos“

Rotušės a. 13

iki 30 d. – Dainos Vanagaitės Belžakienės

„Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“
„Maironis ir jo epocha. ...palieku visą mano
judomąjį turtą“
„Maironio memorialiniai daiktai kitoje
aplinkoje“
Paroda „Rašymas yra nuodai ir laimė“

Gedimino Pempės paroda „Tarp linijų ir

(Faustui Kiršai – 125)

žodžių“, skirta dailininko 95-osioms gi-

Velnių muziejus

mimo metinėms

V. Putvinskio g. 64

M. Žilinsko dailės galerija

Giovanni Matano (Italija) kūrybos

paroda „Po spaudimu“
„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
Arvydo Kašausko tapyba
Klaipėdos apskrities viešoji
I. Simonaitytės biblioteka
Herkaus Manto g. 25
Paroda „Lietuva Europoje ir Europa Lietuvoje“
Zbigniewo Polito fotografijų paroda
„Lenkijos peizažas“

ciklas: rastis, atgimti ir išnykti“

Sodų g. 4

Galerija „ARgenTum“

Dano Aleksos „100 (Šimtmečio projektas)“

Latako g. 2

Paroda „Veidai iš būtojo laiko“, skirta M.K.

Galerija „Meno parkas“

Galerija „Kunstkamera“

Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejui

Rotušės a. 27

Ligoninės g. 4

Paroda „Kolekcija: Belgija–Lietuva. Belgi-

Paroda „Besiskleidžianti fotografija“

Žemaitės g. 83

jos dailė iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio

Jūratės Kadusauskaitės-Preikšienės paroda

Bonaventūro Šalčio tapybos paroda „Trys

iki 30 d. – VDA Telšių fakulteto metalo meno
ir juvelyrikos baigiamųjų darbų paroda

Paroda „Civitas Vilnensis. Vilnius ir vilnie-

Nepriklausomybės a. 12

paroda

Galerija „5 malūnai“

čiai iki 1945 m.“

dailės muziejaus rinkinių“

„Sprendiniai“

Malūnų g. 5

Vilniaus rotušė

Norvegų menininkės Inger-Johanne Brau-

„Post“ galerija

Didžioji g. 31

taset paroda „Kelias į Aleppo“

iki 30 d. – Ričardo Zdanavičiaus paroda

Kauno paveikslų galerija

iki VII. 1 d. – Juozapo Švelnio personalinė paroda, instaliacija „Membrana“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai

10 psl.

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

taškai“
Fotografijos muziejus

Laisvės al. 51A

Vilniaus g. 140

nuo 29 d. – Alvydo Urbiečio paroda „Per-

Tarptautinė fotografijų paroda „Požiūris į

K. Donelaičio g. 16

mainų nuojauta“

senovinę fotografiją“

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių daili-

Galerija „Aukso pjūvis“

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 41

ninkų kūrybos ekspozicija

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

Vilniaus g. 141

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinki-

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolek-

Gelgaudiškio dvare – Laimos Dzigaitės

iki VII. 2 d. – ŠU SHMMF Menų katedros

cijos ekspozicija

kūrinių paroda „Žolynų virsmas“

Dailės bakalauro baigiamųjų darbų paroda

„Devyni šaltiniai“
Teatro, muzikos ir kino muziejus

nių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė
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Panevėžys

Koncertai

Fotografijos galerija

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Vasario 16-osios g. 11

30 d. 19.30 Marijampolės Šv. arkangelo

iki 26 d. – Stasio Povilaičio fotografijų paroda

Mykolo bazilikoje – orkestro muzikos kon-

„Viena galąstojo diena“

certas. Koncertuoja Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras. Solistai K. Zmailaitė

Rokas. Atlikėjai „Dagamba“ (Latvija, Lie-

Bibliografinės žinios

tuva, Iranas): V. Puce (violončelė),
A. Trocjuks (violončelė), D. Tenys (fortepijonas), H. Rahbaralam (perkusija).
Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo
kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. –

BENDRASIS SKYRIUS
Nidos sąsiuviniai = Niddener Hefte / Thomo Manno kultūros centras. – Nida : Thomo Manno
kultūros centras : Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus ; Vilnius : Inter Se,

D. Katkus). Programoje L. van Beetho-

[2015]. – ISSN 1822-2587

veno, S. Prokofjevo, U2, „Led Zeppelin“ ir

[Nr.] 10 (2015) / sudarytoja Lina Motuzienė. – [2015] (Kaunas : Kopa). – 93, [3] p. : faks.,

choras „Vilnius“ ir Marijampolės Č. Sas-

kt. kūriniai

portr.. – Gretut. tekstas liet., vok.

iki VII. 1 d. – Albinos Makūnaitės raižinių

nausko kamerinis choras. Dir. – J. Domar-

Valdovų rūmai

paroda „Žalčio pasaka“

kas. Programoje A. Honeggerio oratorija

30 d. 18.30 – edukacinis koncertas

Druskininkai

(sopranas), R. Novikaitė (mecosopranas),

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

E. Seilius (tenoras). Dalyvauja valstybinis

M.K. Čiurlionio g. 35

V.K. Jonyno galerija

„Karalius Dovydas“

„Kelionė per Alpes ir Zalcburgo miestą“.

Laisvės paženklinti : dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei / Rimantas Dichavičius. – Vil-

Ū. Kinderytė (JAV, barokinis smuikas),

nius : [R. Dichavičius], 2012- . – Virš. aut. nenurodytas. – (Įr.)

„Lietuvos pianistų dinastija“ iš ciklo „Mu-

V. Norkūnas (vargonai, klavesinas). Pro-

zika Jašiūnų dvare“. V. Vitaitė (fortepijo-

gramoje G.B. Fontanos, H.I. von Biberio,

T. 3. – 2016 (Vilnius : BALTO print). – 440 p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas [1200] egz.. –

nas), A. Žvirblytė (fortepijonas), P. Anders-

J.H. Schmelzerio, G. Muffato, J.E. Eberlino,

sonas (fortepijonas). Programoje

A.C. Adlgasserio, A.F. Paris, W.A. Mozarto

F. Chopino, A. Dvořáko, S. Rachmaninovo,

kūriniai

Vytauto g. 35

S. Prokofjevo kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

Majos Gvitidzės ir Sofo Ekadašvili (Gruzija)

Pažaislio muzikos festivalis

26 d. 18 val. – Sankt Peterburgo N. Rimskio

juvelyrikos paroda

26 d. 16 val. Gelgaudiškio dvare – teatrali-

Korsakovo muzikos mokyklos A. Paulavi-

zuotas koncertas „Mocarto moterys“.

čiaus vardo jaunimo simfoninis orkestras,

Juodkrantė

J. Gelgotaitė (obojus), A. Doveikaitė (smui-

Molėtų šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios

Miniatiūrų muziejus

kas), A. Avdejeva (fortepijonas), I. Jankutė

ir Molėtų menų mokyklos mišrus choras

L. Rėzos g. 3

(aktorė). Programoje W.A. Mozarto kūriniai

(vad. V. Zutkuvienė) ir LMTA vokalo kate-

Dovilės Dagienės paroda „Tolimas

VII. 1 d. 21.30 Kauno pilyje – V. Krėvės „Ša-

dros solistai: V. Talerko (sopranas),

nepažintas“

rūnas“. Valstybės (Lietuvos karaliaus Min-

M.K. Čiurlionio g. 41
Antano Mončio (Prancūzija) skulptūrų ir
piešinių paroda

Palanga
„Ramybės galerija“

VII. 3 d. 15 val. Jašiūnų dvare – koncertas

MENAS. FOTOGRAFIJA

daugo karūnavimo) dienai. Rež. –

Plungė

V. Rumšas, scenogr. – V. Idzelytė-Dau-

Mykolo Oginskio rūmų žirgynas

tartienė, muziką pritaikė – A. Kučinskas,

P. Glušniova (altas), M. Pogrebniakas

nos meniu“

kaitė, R. Vilkaitis, S. Siparis, D. Brenciūtė,

Kristinos Sereikaitės personalinė paroda

T. Vaškevičiūtė, T. Gryn, A. Butvilas,

Trakai
Užutrakio dvaro sodybos rūmai
Užutrakio g. 17
Paroda „Erdvė ir Epocha. Alfredo, Česlovo
ir Joanos Vierušų-Kovalskių tapyba“

Bova ta gadīnė… : žemaitėškas eilės, pasakietės ėr nutėkėmā / Vladas Daukantas (Daukonts

levičius. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 711, [1] p.. – Tiražas 2500

Vaidina E. Jaras, K. Chlebinskas, R. Valiu-

M. Vaidotas

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Gydytojas : Avicenos mokinys : romanas / Noah Gordon ; iš anglų kalbos vertė Leonas Jude-

Arturo Valiaugos projektas „Japonijos die-

kinė Japonijos fotografija“

nienė]. – 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – P. 505-949 : iliustr.. – Santr. angl.. – Tiražas 500
egz.. – ISBN 978-609-95029-9-1

200 egz.. – ISBN 978-609-445-313-7

Va k a r a i

A. Arkauskas, M. Jusčius, E. Pakalka,

rytojai Jūratė Senvaitienė, Aleksiejus Luchtanas, Laima Janina Vedrickienė, Janina Lukšė-

Programoje L. van Beethoveno, G.B. Pergo-

jėja – R. Garuolytė, garso rež. – R. Gaigalas.

Paroda „Suasmenintas pasaulis: šiuolai-

/ [spaudai parengė Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras] ; [suda-

Bladis) ; [sudarymas, redagavimas Janinos Butnorienės]. – Kaišiadorys : Printėja, 2016

šviesų dailininkas – K. Juknys, rež. padė-

P. Markevičius, V. Jevsejevas, K. Cicėnas,

D. 4, kn. 2, Archeologinių radinių konservavimas : nuo lauko darbų iki saugojimo muziejuose

(Kaišiadorys : Printėja). – 69, [1] p. : iliustr.. – Tekstas žemaičių (sediškių) tarme. – Tiražas

Parko g. 1

Paroda „Japoniškas stilius fotografijoje“

kienė]. – Vilnius : Lietuvos muziejų asociacija, 2008- . – ISBN 978-609-95029-1-5

dinas (fortepijonas). Dir. – A. Vasiljevas.

„Plungės fotobienalė 2016“:

J. Kalvaitytė, M. Zikaraitė, R. Cicėnas,

vos dailės muziejus] ; [sudarė Jūratė Senvaitienė, Janina Lukšėnienė, Laima Janina Vedric-

(tenoras), T. Kildišius (baritonas), D. Ju-

lesi kūriniai

„Stichijos“

ISBN 978-609-408-839-1
Muziejinių eksponatų priežiūra : straipsnių rinkinys / [Lietuvos muziejų asociacija, Lietu-

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
30 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių]
fondo pokalbių ciklas „Naujosios architek-

egz.. – ISBN 978-609-01-2306-5 (įr.) : [11 Eur 67 ct]
Kalavijai lemties : eilėraščiai / Ineza Juzefa Janonė ; [iliustracijose Danieliaus Rusio tapyba]. –
[Kaunas] : Kopa, [2016] ([Kaunas] : Kopa). – 139, [1] p. : iliustr.. – Tiražas [200] egz.. – ISBN
978-9955-772-81-1
Lašai į akmenį : eilėraščiai / Antas Ž. ; [iliustracijos autoriaus]. – [Kaunas] : [A. Žukauskas],

tūrinės veiklos“. F. Williamso paskaita

[2016]. – 112 p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-408-892-6

Valdovų rūmai

Literatūra = Литература : mokslo darbai / Vilniaus universitetas ; redaktorių kolegija: vy-

Vilnius

25 d. 14 val. – ekskursija su meno istorike

Kristupo vasaros festivalis

R. Lelekauskaite po tarptautinę parodą

riausioji redaktorė Regina Rudaitytė ... [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus
universiteto leidykla, 2015. – ISSN 0258-0802

VII. 3 d. 19 val. Vilniaus universiteto botani-

„Amžinybės atspaudas. Italų Renesanso ir

[T.] 57(1) (2015) / sudarytojos Neringa Klišienė ir Audinga Peluritytė-Tikuišienė. – 2015

kos sode (Kairėnų g. 43) – Kristupo vasaros

Baroko šedevrų krikščioniškieji siužetai

(Vilnius : Baltijos kopija). – 134, [1] p. : diagr.. – Santr. angl., pranc.. – Tiražas 100 egz.

festivalio atidarymo koncertas. Simfoninis

XIX a. graviūrose“

[T.] 56/57(2) (2015), Rusistica Vilnensis. – 2015 (Vilnius : Baltijos kopija). – 199, [1] p.. – Str.
rus.; santr. liet., angl.. – Tiražas 100 egz.

Anonsai

[T.] 57(3) (2015), Antikos kultūros ir jos recepcijos tyrimai = Studies of Ancient culture and
its reception. – 2015 (Vilnius : BMK l-kla). – 159, [1] p.. – Str. ir santr. liet., angl.. – Tiražas

Išskirtinis Krzysztofo
Kieślowskio „Trys spalvos.
Mėlyna“ seansas

100 egz.

Birželio 25 d. „Kino po žvaigždėmis“
žiūrovai turės unikalią progą pamatyti pirmąją Krzysztofo Kieślowskio
filmų trilogijos dalį „Trys spalvos.
Mėlyna“ („Try kolory. Niebieski“,
Lenkija, Prancūzija, Šveicarija,
1993). Tris Prancūzijos vėliavos
spalvas ir tris prancūzų revoliucijos
vertybes – laisvę, lygybę, brolybę –
interpretuojančio ciklo filmai – paskutiniai lenkų režisieriaus kūriniai.
2016-ieji Lenkijoje paskelbti
Kieślowskio metais. Visame pasaulyje rengiamos jo filmų retrospektyvos. Šį seansą pristato Prancūzų
institutas Lietuvoje ir Lenkijos institutas Vilniuje.
„Trys spalvos. Mėlyna“ pasakoja
Žiuli (Julliette Binoche), kuri autoavarijoje neteko dukters ir vyro – žymaus kompozitoriaus, istoriją. Moteris nori pabėgti nuo savo praeities ir
skausmo. Ji bando pradėti naują gyvenimą. Atrasti gyvenimo prasmę ir
laisvę jai padeda kūryba – Žiuli turi
užbaigti vyro pradėtą kūrinį, skirtą
Europos susivienijimui.
Anot K. Kieślowskio, filme kalbame ne apie politinę, bet apie asmenišką, giliai suvoktą laisvę. „Gali
sakyti – aš noriu būti laisvas, bet

Literatūros (inter)medialumo strofos, arba Žodis ir vaizdas : [teoriniai ir praktiniai literatū-

[T.] 57(4) (2015), Vakarų literatūros tyrimai = Studies of Western literature. – 2015 (Vilnius :
BMK l-kla). – 125, [1] p.. – Str. liet., vok.; santr. liet., angl.. – Tiražas 100 egz.
ros intermedialumo klausimai] / Irina Melnikova ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 376 p. :
iliustr., faks.. – Santr. angl.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-459-679-7
Metų tėkmėje : eilėraščiai / Jadvyga Džiaugytė-Strašinskienė ; [dailininkas Vytautas Aleksandravičius]. – Kaišiadorys : Printėja, 2016 (Kaišiadorys : Printėja). – 123, [1] p. : iliustr.. –
Tiražas 60 egz.. – ISBN 978-609-445-318-2
Nieko geriau už namus : romanas / Mary Higgins Clark ; iš anglų kalbos vertė Inga Dievu-

kaip išsivaduoti iš savo jausmų, Visuma geresnė nei buvo anksčiau.
atsiminimų, troškimų?“ – klausė Filme nuolat cituojame muzikos
fragmentus, kol galiausiai išgirsrežisierius.
„Trys spalvos. Mėlyna“ išsiskiria tame visumą. Monumentalią ir diatidumu detalėms. Į kavą įmerk- dingą. Šia prasme tai filmas apie
tas cukraus gabalėlis, natų ritinė- muziką.“
liai, pažirę mėlyni kristalai tampa
Julliette Binoche ne kartą yra
vizualinėmis vidines veikėjos būse- sakiusi, kad filmavimo procesas
nas perteikiančiomis metaforomis. buvo smagus: „Tiesą pasakius,
Zbigniewo Preisnerio sukurta mu- mes daug juokėmės filmuodami
zika virsta neatsiejama filmo dalimi. šį filmą. Krzysztofas buvo tikras
Kieślowskis yra sakęs: „Tam tikra pesimistas, o aš – visiška priešinprasme tai filmas apie muziką, jos gybė, tad mes nuolat juokavome,
kūrimą. Vieniems Žiuli yra muzi- kokie esame skirtingi. Jis buvo šilkos, kurią girdime, autorė. Vienoje tas, paslaugus ir kantrus žmogus.“
scenoje žurnalistė klausia Žiuli: „Ar
„Trys spalvos. Mėlyna“ bus rotai jūs parašėte savo vyro muziką?“ domas birželio 25 d. 22.30 Valdovų
Taigi, tokia abejonė egzistuoja. To rūmų kieme. Visiems, perkantiems
klausia ir natų kopijuotojas. Tačiau bilietą renginio vietoje ir apsirengutai nėra svarbu, ar ji autorė, ar ben- siems mėlynai, bilietas kainuos 4 Eur.
draautorė. Net jei tik pataisė, ji yra
autorė viso to, kas buvo pataisyta. „Rengėjų“ inf.
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lytė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 351, [1] p.. – (Skaitytojų pamėgtos,
ISSN 2424-3485). – Tiražas 1600 egz.. – ISBN 978-609-01-2124-5 : [5 Eur 14 ct]
Po savu dangum : eilėraščiai / Gema Povilaikaitė-Pangonienė ; [iliustravo Karina Pangonytė].
– Kaišiadorys : Printėja, 2016 (Kaišiadorys : Printėja). – 155, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas
50 egz.. – ISBN 978-609-445-317-5
Portretiniai eskizai : [apybraižos] / Romualdas Grigas. – Vilnius : Versmė, 2016 ([Vilnius] :
Ciklonas). – 111, [1] p.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-609-8148-31-2
Ribos architektonika : šiuolaikinė lietuvių literatūra ir kontekstai / Audinga Peluritytė ;
[Vilniaus universitetas]. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla,
[2016] (Vilnius : Petro ofsetas). – 243, [3] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-459-712-1
(įr.)
Sugrįžta tik paukščiai : eilėraščiai / Vedutė Eliutė Šneideraitytė-Šenbornienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2016 (Kaišiadorys : Printėja). – 123, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN
978-609-445-311-3
Tyla prabyla… : [eilėraščiai] / Algimantas Pileckis ; [sudarė ir redagavo Janina Butnorienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2016 (Kaišiadorys : Printėja). – 61, [1] p. : iliustr., portr.. –
Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-445-314-4

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

11 psl.

B irželio 24–30
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius

Apgaulės meistrai 2 ***

Forum Cinemas Vingis

Iliuzionistų grupė, anksčiau apdovanojusi žiūrovus milijonais iš nieko
neįtariančių turčių sąskaitų, pateks į problemų sūkurį. Jie susidurs su
pavojingais priešais. Iliuzionistams teks bėgti nuo FTB ir policijos, patirti žiūrovų neapykantą ir įrodyti, kad yra nekalti. Žinoma, pasitelkus
ypatingus savo sugebėjimus. Jono M. Chu sukurtame populiaraus filmo
tęsinyje vaidina Jesse Eisenbergas, Markas Ruffalo, Woody Harrelsonas,
Dave’as Franco, Danielis Radcliffe’as, Lizzy Caplan ir Michaelas Caine’as
(JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

24, 29 d. – Ištekėti per naktį (Rusija) – 13.50,

Aš prieš tave **

Luiza Klark (Emilia Clarke) gyvena nedideliame Anglijos mieste ir nelabai žino, kaip gyventi toliau. Praradusi darbą kavinėje ji imasi globoti
jauną bankininką Vilą (Sam Claflin), kurį prieš dvejus metus sužalojo
motociklininkas. Kadaise energingas Vilas tapo ciniškas ir nesitiki būti
laimingas. Mergina nusprendžia jam įrodyti, kad gali būti ir kitaip... Thea
Sharrock filmas sukurtas pagal romantiškų istorijų specialistės Jojo Moeyes romaną, tad intelektualams nesiūlytinas. Pastarieji gali tik pasišaipyti
iš pažodinio filmo pavadinimo vertimo, juk yra skirtumas tarp to, koks
aš buvau prieš sutikdamas tave, to, kad aš stoviu priešais ar esu nusiteikęs
prieš (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
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, Palanga)
Ištekėti per naktį *

Kartą Katia jau nudegė – jos vestuves nutraukė keista jaunikio draugė. Antrą kartą ji nebenori tokios gėdos, todėl vestuvių išvakarėse aptikusi jaunikį
su kita Katia nusprendžia ištekėti už pirmo sutikto. Trys geriausios merginos draugės Vika, Sveta ir Daša viską meta ir puola ieškoti naujo kandidato
į vyrus. Tik kad jų pačių asmeninis gyvenimas joks, o adekvačiai įvertinti
sutiktų vyriškių galimybių jos nelabai galės, nes yra visiškai girtos. Ši vulgari
ir nejuokinga Dmitrijaus Suvorovo komedija gali būti puiki antivestuvinė
reklama. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Svetlana Chodčenkova, Jekaterina
Vilkova, Valentina Mazunina, Olga Kuzmina, Araratas Keščianas, Romanas Junusovas, Ilja Liubimovas (Rusija, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Išvarymas 2 **

Dar vienas tęsinys. Šįkart ekstrasensams Loren (Vera Farmiga) ir Edui
(Patrick Wilson) teks vykti į šiaurinę Londono dalį padėti vienišai keturių
vaikų motinai, kurios namus lanko piktos dvasios (rež. James Wan, JAV,
2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

15.50, 17.50, 19.50, 21.45, 23 val.; 25–28,
30 d. – 13.50, 15.50, 17.50, 19.50, 21.45
24–30 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) –
11.30, 16.45, 18.10, 21.50
30 d. – DGM: Didysis Gerulis Milžinas (3D,
D. Britanija, Kanada, JAV) – 18.55
24, 29 d. – O, ne! O, taip! (rež. J. Paulikas) – 11,
12, 14.40, 17, 19.30, 20.30, 21.50, 23.59; 25–28,

24 d. – Jaunystė (Prancūzija, Šveicarija,

24, 26, 28, 30 d. – Iksmenai: Apokalipsė

30 d. – 11, 12, 14.40, 17, 19.30, 20.30, 21.50

D. Britanija) – 17.30

(JAV) – 12.30;25, 27, 29 d. – Vėžliukai nin-

24, 29 d. – Išvarymas 2 (JAV) – 13.50, 15.55,

24 d. Valdovų rūmų kieme – „Kinas po

dzės: šešėlių įkaitai (JAV) – 12.30

18.50, 21.30, 23.35; 25–28, 30 d. – 13.50,

žvaigždėmis“. Holograma karaliui (Prancū-

24–30 d. – Alisa Veidrodžio karalystėje

15.55, 18.50, 21.30

zija, Vokietija, JAV) – 22.30

(JAV) – 13 val.

24–30 d. – Warcraft: pradžia (JAV, Kinija,

25, 26 d. – Holograma karaliui (Prancūzija,

Mažasis princas (Prancūzija) – 10.40

Kanada) – 11.10, 16, 21.45

Vokietija, JAV) – 18 val.; 28 d. – 19.15

24, 29 d. – Warcraft: pradžia (3D, JAV, Kinija,

25 d. Valdovų rūmų kieme – „Kinas po

Kanada) – 13.15, 18.45, 23.40; 25–28, 30 d. –

žvaigždėmis“. Trys spalvos. Mėlyna (Pran-

Forum Cinemas

13.15, 18.45

cūzija, Lenkija, Šveicarija) – 22.30

24, 25, 29 d. – Ištekėti per naktį (Rusija) –

24–30 d. – Aš prieš tave (JAV) – 13.20, 19.05,

26 d. – Račetas ir Klankas (Honkongas, Ka-

15.40, 17.40, 19.40, 21.40, 23.40; 26–28,

21.40

nada, JAV) – 16 val.

30 d. – 15.40, 17.40, 19.40, 21.40

24, 29 d. – Apgaulės meistrai 2 (JAV) – 16.35,

26 d. – O, ne! O, taip! (rež. J. Paulikas) – 22 val.;

24, 25, 29 d. – Holograma karaliui (Pran-

19.15, 21.20, 23.55; 25–28, 30 d. – 16.35,

27 d. – 21.15; 28 d. – 21.15

cūzija, Vokietija, JAV) – 15.45, 19.15, 21.35,

19.15, 21.20

26 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 16.15

23.50; 26–28, 30 d. – 15.45, 19.15, 21.35

24–29 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (3D,

26 d. – Bambeklis (Suomija) – 17.45; 29 d. – 18.30

24, 25, 29 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) –

Suomija, JAV) – 11.30, 16.10, 19 val.; 30 d. –

26 d. – Mėnulio afera (JAV) – 19.45

18.20, 21.10, 23.30; 26–28, 30 d. – 18.20, 21.10

11.30, 16.10

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

30 d. – DGM: Didysis Gerulis Milžinas (3D,

24–30 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suo-

Belgija) – 21.45; 28 d. – 21 val.

D. Britanija, Kanada, JAV) – 18.30

mija, JAV) – 11.45, 13.20, 14.15

27 d. – Metų laikai (dok. f., Prancūzija, Vo-

24, 25, 29 d. – O, ne! O, taip! (rež. J. Pauli-

Račetas ir Klankas (3D, Honkongas, Kanada,

kietija) – 19 val.

kas) – 10.30, 12.30, 14.50, 17.10, 19.30, 21.50,

27 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-

23.59; 26–28, 30 d. – 10.30, 12.30, 14.50,

kongas, Kanada, JAV) – 11, 15.45

zija) – 21 val.

17.10, 19.30, 21.50

Iksmenai: Apokalipsė (3D, JAV) – 20.45

28 d. – Žemės druska (Brazilija, Italija,

24–30 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suo-

Alisa Veidrodžio karalystėje (JAV) – 13.40

Prancūzija) – 19 val.

mija, JAV) – 10.10, 11, 14.40, 16.55; Piktieji

Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai (JAV) – 16.20

29 d. Valdovų rūmų kieme – „Kinas po

paukščiai. Filmas (3D, Suomija, JAV) – 13.20

Elfai (Kanada) – 11.20

žvaigždėmis“. (Ne)Tikros prancūziškos ves-

24, 25, 29 d. – Išvarymas 2 (JAV) – 12.50, 18.10,

Vasaros akcija vaikams. Alvinas ir burundu-

tuvės (Prancūzija) – 22.30

21.15, 23.20; 26–28, 30 d. – 12.50, 18.10, 21.15

kai: didžioji kelionė (JAV) – 11.10

30 d. Valdovų rūmų kieme – „Kinas po

24–30 d. – Račetas ir Klankas (Honkongas,

Forum Cinemas Akropolis

žvaigždėmis“. Didesni purslai (Italija,

Kanada, JAV) – 10.20, 12.30; Račetas ir Klan-

24–30 d. – Ištekėti per naktį (Rusija) – 11.10,
15, 17, 19, 21.10
Holograma karaliui (Prancūzija, Vokietija, JAV) – 11.20, 13.40, 16.10, 18.40, 21 val.
Prancūziška porelė (Prancūzija) – 15.50,
18.20, 20.50
30 d. – DGM: Didysis Gerulis Milžinas (3D,
D. Britanija, Kanada, JAV) – 18.50
24–30 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suomija, JAV) – 10.10, 11, 13.30, 15.30; Piktieji
paukščiai. Filmas (3D, Suomija, JAV) – 12.25

Diana – graži moteris. Ji puiki advokatė, stipri asmenybė, turi humoro
jausmą. Santuoka iširo ir ji pagaliau jaučiasi laisva, kad sutiktų savo gyvenimo vyrą. Diana gauna laišką iš Aleksandro, kuris rado jos pamestą
mobilųjį. Jie pradeda bendrauti ir Dianą sužavi Aleksandras, todėl pasimatymas paskiriamas greit. Tačiau susitikimas praeis ne taip, kaip buvo
numatyta. Laurent’o Tirard’o komedija, kurioje pagrindinius vaidmenis
sukūrė Jeanas Dujardinas, Virginie Efira ir Cedricas Kahnas, prancūzų
kritikams pasirodė pernelyg panaši į amerikiečių romantines komedijas
(Prancūzija, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

O, ne! O, taip! (rež. J. Paulikas) – 13.05,

Apgaulės meistrai 2 (JAV) – 17.55, 20.40

Warcraft: pradžia **

Račetas ir Klankas (Honkongas, Kanada,

****** – 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 | Direktorius – Linas Vildžiūnas

12 psl.

KLAIPĖDA

JAV) – 14, 18.30; Račetas ir Klankas (Hon-

Prancūziška porelė **

Dar vieno kompiuterinio žaidimo pagrindu sukurtame Duncano Joneso
(Davido Bowie sūnus) filme veikia žmonės ir orkai. Pastarųjų grimas ir
kitokie atributai tikrai įspūdingi, nors savitu stiliumi pasigirti negali. Teks
palaukti tęsinio, kuris jau anonsuojamas, nors abejotina, ar filmo kūrėjai
norės rizikuoti. Kol kas orkai sugriauna trapią pasaulio, kuriame taikiai
sugyvena žmonės, elfai ir nykštukai, pusiausvyrą. Nesnaudžia ir gausūs magai,
kurių kiekvienas turi savo tikslų. Pagrindinius vaidmenis šiame personažų
perpildytame filme sukūrė Travisas Fimmelas, Paula Patton, Benas Fosteris,
Dominicas Cooperis, Toby Kebbellas (JAV, Kinija, Kanada, 2016). (Vilnius,
Kaunas, Klaipėda)

„Prancūziška porelė“

14.50, 17.10, 19.30, 20.30, 21.50
Išvarymas 2 (JAV) – 15.20, 18.30, 21.30
Warcraft: pradžia (JAV, Kinija, Kanada) –
10.30, 16, 21.40
24–29 d. – Warcraft: pradžia (3D, JAV, Kinija, Kanada) – 13.20, 18.50; 30 d. – 13.20
24–30 d. – Aš prieš tave (JAV) – 15.40, 18.10

Prancūzija) – 22.30

kas (3D, Honkongas, Kanada, JAV) – 16.15
24–29 d. – Warcraft: pradžia (3D, JAV, Ki-

Kaunas

nija, Kanada) – 13.30, 18.30; 30 d. – 13.30

Forum Cinemas

24–30 d. – Warcraft: pradžia (JAV, Kinija,

24, 25, 29 d. – Holograma karaliui (Prancū-

Kanada) – 10.40

zija, Vokietija, JAV) – 15.35, 19, 20.50, 23.45;

Alisa Veidrodžio karalystėje (JAV) – 13.15

26–28, 30 d. – 15.35, 19, 20.50

Aš prieš tave (JAV) – 15.50

24, 25, 29 d. – Ištekėti per naktį (Rusija) –

Apgaulės meistrai 2 (JAV) – 20.40

18.40, 21.20, 23.25; 26–28, 30 d. – 18.40,

Gerasis dinozauras (JAV) – 10.50

21.20
24–30 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) –

Palanga

16.40, 20.40

Naglis

30 d. – DGM: Didysis Gerulis Milžinas (3D,

24 d. – Troliai Mumiai Rivjeroje (Prancū-

D. Britanija, Kanada, JAV) – 18.20

zija, Suomija) – 13 val.

24–30 d. – Piktieji paukščiai. Filmas (Suo-

24 d. – Sniego mūšis (Kanada) – 14.45

mija, JAV) – 10.20, 11.10, 13.30, 16 val.; Piktieji

24 d. – Aukšta klasė (D. Britanija) – 16.15

paukščiai. Filmas (3D, Suomija, JAV) – 12.20

24 d. – Mano sesutė (Švedija, Vokietija) –

24, 25, 29 d. – O, ne! O, taip! (rež. J. Pau-

18.30; 26 d. – 20.20

likas) – 11.50, 14.40, 17, 19.20, 21.45, 23.15;

24 d. – Meilė iš pirmo smūgio (Prancū-

26–28, 30 d. – 11.50, 14.40, 17, 19.20, 21.45

zija) – 20.25

24–30 d. – Račetas ir Klankas (3D, Honkongas,

25 d. – Kumba (P. Afrika) – 13 val.

JAV) – 10.20; Račetas ir Klankas (3D, Hon-

Kanada, JAV) – 11.30, 16.15; Račetas ir Klankas

25 d. – Kung fu triušis. Ugnies valdovas

kongas, Kanada, JAV) – 12.40; Elfai (Ka-

(Honkongas, Kanada, JAV) – 10.10, 13.50

(Vokietija) – 14.40;
25 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidman-

nada) – 10.40

24, 25, 29 d. – Išvarymas 2 (JAV) – 15.45,

24, 26, 28, 30 d. – Iksmenai: Apokalipsė

18.30, 21.30, 23 val.; 26–28, 30 d. – 15.45,

tas) – 16.30

(JAV) – 12.35; 25, 27, 29 d. – Vėžliukai nin-

18.30, 21.30

25 d. – Garsiau už bombas (Norvegija,

dzės: šešėlių įkaitai (JAV) – 12.35; 24–30 d. –

24–29 d. – Warcraft: pradžia (3D, JAV, Ki-

Prancūzija, Danija) – 18.30

Alisa Veidrodžio karalystėje (JAV) – 13 val.;

nija, Kanada) – 12.40, 18.20; 30 d. – 12.40

25 d. – Fusis (Islandija) – 20.35

Bitė Maja (Australija, Vokietija) – 10.25

24, 25, 29 d. – Warcraft: pradžia (JAV, Kinija,

26 d. – Drakoniuko riešutėlio nuotykiai

Pasaka

Kanada) – 15.20, 21, 23.35; 26–28, 30 d. –

(Vokietija) – 13 val.

24 d. – Aš prieš tave (JAV) – 16.15; 29 d. – 18.15

15.20, 21 val.

26 d. – Račetas ir Klankas (Honkongas, Ka-

24 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 18.30;

24–30 d. – Aš prieš tave (JAV) – 14.10, 18.15;

nada, JAV) – 14.40

25 d. – 18.15; 26 d. – 20 val.; 27 d. – 19.15;

Apgaulės meistrai 2 (JAV) – 17.50, 20.30

26 d. – Padangių akis (D. Britanija) – 16.35

30 d. – 18.30

Avelės ir vilkai (Rusija) – 10.25

26 d. – 45 metai (D. Britanija) – 18.30

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

7 meno dienos | 2016 m. birželio 24 d. | Nr. 25 (1177)

