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Tik atidarius „Titaniką“ 2010 m.,
kalbėjausi su tuomet jam vadovavusiu dailėtyrininku Viktoru Liutkumi (7md.lt, 2010-01-15). Veikė
pirma paroda, būsimos įtampos
buvo tik įtariamos, o parodos tik
planuojamos. Per šešerius metus „Titanikas“ įgijo savo veidą
kaip gana įvairių parodų rengėjas, bet tikrai vertas atidaus dėmesio. Čia buvo puikių klasikų
ir jauno meno ekspozicijų, ideologiškai angažuotų stiprių ir mažiau pavykusių grupinių, užsienio
svečių ir edukacinio tipo parodų.
Per tą laiką erdvės apaugo gandais,
kas gali pretenduoti į šią vietą, o
kam geriau ir nebandyti. Kad nereikėtų burti „iš tirščių“, geriausia

apklausti dabartinį „Titaniko“ direktorių – dailėtyrininką Vidą
Poškų. Juolab kad iki spalio 30 d.
galima teikti paraiškas. Šia proga
ir kalbamės.
Kokius išskirtum „Titaniko“
prioritetus? Kuris tau atrodo
gerai įgyvendinamas, o kur
reikėtų pasitempti?
Norėčiau akcentuoti (nors ir nerimauju, ar tai netaps bandymu teisintis), kad spalio 15 d. sukanka lygiai
metai nuo tada, kai užėmiau šias
pareigas. Vadinasi, jau pradirbau
kiaurus metus ir „savo kailiu“ patyriau
visą parodinį „Titaniko“ parodų sezoną su jo „rutininėmis“ – privalomomis – institucinėmis ekspozicijomis,

keliais tarptautiniais projektais, studentiškomis iniciatyvomis, taip pat
grupinėmis, personalinėmis, kuruojamomis parodomis. Tad pats
įsitikinau, jog esama ir paprotinės
teisės, ir prietarų, bet svarbiausia,
kad egzistuoja jau nusistovėję prioritetai. Į juos pretenduojantis rengti
parodą „Titanike“ menininkas irgi
turėtų atsižvelgti.
Atėjęs čia dirbti, irgi brėžiu pagrindines pirmenybes, į kurias pats
(būdamas šiokiu tokiu „Titaniko“
strategu) kreipiu daugiau dėmesio.
„Titanikas“ yra Vilniaus dailės akademijos parodinė erdvė, užimanti
du aukštus ir beveik 700 kvadratinių metrų plotą, tad prioritetų prioritetu nurodant studentų pasirodymus yra labai aiškiai ap(si)brėžta,
kad tai turi būti didesni, ambicingesni akademinės jaunuomenės
sumanymai. Kaip vieną labiausiai
vykusių apskritai 2016 m. parodinio
sezono pavyzdžių galėčiau nurodyti
vasario mėnesį dviejų Skulptūros
katedros studenčių Onos Juciūtės
ir Viktorijos Damerell kuruotą
parodą „Per plauką“ (kurioje didžioji dalyvių dalis ir buvo iš minėtosios katedros). Ji pasirodė įdomi
savo pranešimo turiniu (tikrovės
suvokimo refleksijos), jaunatviška
ir gaivališka pateikimo forma. Juolab kad tai buvo ne institucinis Akademijos darbuotojų, katedrų dėstytojų „iš viršaus“ nuleistas dalykas,
o pačių menininkų iniciatyvumo
reikalas.
Kitas prioritetas, manau, turėtų
būti ne tik tarptautiniai, bet ir platesni kultūriniai mainai. Vėlgi, turint omenyje, kad „Titanikas“ yra
ne tik VDA vizitinė parodų kortelė,
bet ir mokymo poligonas, menininkų iš viso pasaulio pasirodymas,
N u k e lta į 6 p s l .
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Muzika

Dvidešimt devintasis „Vilnius Jazz“
Mintys po festivalio

Algirdas Klova

Prieš kitais metais bręstančią trisdešimtąją sukaktį, festivalis „Vilnius
Jazz“ vis plečiasi. Šiemet jis prasidėjo jau antradienį (spalio 11 d.)
muzikantų iš Rusijos Nikolajaus
Rubanovo (saksofonai) ir Aleksejaus Ivanovo (mušamieji, perkusija)
koncertu klube „Jazz Cellar 11“, kuriame kitomis dienomis po pagrindinių koncertų vyko festivalio „Jam
session“. Trečiadienį Rusų dramos
teatre buvo surengtas specialus Lietuvos muzikantų koncertas. Dainius Pulauskas šiuo metu – bene
žinomiausias pasaulyje Lietuvos
džiazo muzikantas. Prieš daugiau
nei pusmetį žavėjomės jo kolektyvu
Birštone, o štai festivalyje „Vilnius
Jazz“ – nauja programa „Šokiai“ su
„Amber Quartet“. Pirmiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į visiškai naują
D. Pulausko muziką, ji kaip visada
brandi, bet šįkart ypač nuotaikinga,
linksma ir charakterinė. Kiekviena
dalis – šokis – spindi, žaižaruoja jai
būdingais skambesio ir ritmo elementais. Čia galėjai išgirsti Lotynų
Amerikos, Afrikos, Azijos šalių šokių elementų, suskambėdavo lyg ir
dervišų šokių muzikos garsai, bulgariški ritmai, svajingas lėtas valsas, tango, lyg rytas Argentinoje, ir
dar daug kas, artinantis šią muziką
prie world jazz žanro. Ypač graži
buvo šios programos instrumentuotė. Styginių kvartetas skambėjo
tai kaip kamerinis orkestras, tai
kaip improvizuojantys solistai. Nenuostabu, visi kvarteto nariai turi
nemenką džiazinio muzikavimo
patirtį. Labai reikalingas čia man atrodė perkusininkas Artūras Pranckūnas, apjungiantis visumą. Gal tik
šį kartą pasigedau daugiau paties
Dainiaus Pulausko solo epizodų.
Viačeslavo Ganelino, Petro Vyšniausko ir Arkadijaus Gotesmano
trio koncertas, matyt, būtų buvęs
kiek kitoks, nei jis buvo Lietuvai
netekus Leonido Donskio, kuris
turėjo šį trio pasirodymą pristatyti. Pasikeitė koncepcija, matyt,
ir pati muzika, ir idėja. Trio programa buvo dedikuota šiam iškiliam filosofui, skambėjo labai sukauptai, liūdnokai. Žinoma, visos
V. Ganelino koncertų programos
turi savo individualų veidą, pasižymi išankstiniu apmąstymu ir
parengimu. P. Vyšniauskas puikiai papildė filosofines ir muzikines programos mintis, o A. Gotesmanas pasirodė esąs labai subtilus
partneris, savitai praturtinęs muzikos audinį. Ši santūri, mąstymu pagrįsta kompozicija gražiai užbaigė
specialųjį festivalio koncertą.
Ketvirtadienio koncertas sutraukė gausų būrį klausytojų, matyt, šį kartą suveikė reklama. Svečiai iš Prancūzijos Vincent Peirani
2 psl.

(akordeonas) ir Emile Parisen
(saksofonas) su programa „Belle
Époque“ buvo pristatyti itin skambiai: „Šie jauni paryžiečiai – bene
karščiausios Prancūzijos džiazo
žvaigždės, per pastaruosius kelerius
metus susižėrusios svarbiausius
prancūzų džiazo apdovanojimus.
Du džiazo chameleonai nusilenkė
gimtinės muzikos tradicijoms bei
jas pagimdžiusiai epochai, kupinai laisvės, laimės ir nerūpestingo
džiaugsmo.“ Žinoma, vaidybos,
emocijų ir netgi cirko čia tikrai
netrūko, techninės akordeono virtuozo galimybės akivaizdžios, bet
pati muzika?.. Panaikinus ribas tarp
džiazo ir visų kitų žanrų, ši muzika Andrew Lamb, Arkadijus Gotesmanas ir Warren Smith
nieko labai naujo neįneša: prancūziška miuzetė, šansonas, Paryžiaus prancūziškai, moteriškai ramiam ir
Na ir turbūt vienintelis pasaulyje Pirmoji grupė iš Olandijos „De Beir pievų bei ganyklų garsai įdomiai lyriškam vakarui – tikra audra su „Vikingų džiazo“ (kaip jis pats va- ren Gieren“ įnešė geros, skaidrios
jungiami su Sidney’aus Bechet ir įsišėlimu pirmoje ir visišku pašėlimu dina) atstovas Matsas Gustavsso- nuotaikos ir protingo švelnumo
kitų džiazo korifėjų muzika, kuri antroje dalyje. Pirmieji į sceną lipo nas ir jo grupė „The Thing“. Kiek užtaisą. Jų muzikos buvo labai mataip pat gerokai pritempta prie grupė „Atomic“, kurios aiškus lyderis agresyvus, galingas, atšiaurus jo lonu klausytis, ji buvo grindžiama
prancūziškų gyvenimo skonių.
yra švedų saksofonininkas, klarne- saksofono tembras, liepsnojančios tai minimalistinėmis struktūromis,
Antrame vakaro pasirodyme vy- tininkas ir kompozitorius Fredrikas improvizacijos puikiai susilieja su tai besiliejančia muzikos tėkme. Nė
ravo jautrūs pasakojimai apie sene- Ljungkvistas. Jautėsi jo sumanus va- ryškia roko muziką ir punk estetiką vienas iš trijų muzikantų neišsiskyrė
lio akordeoną, draugų keliones po dovavimas, nepastebimais publikai primenančiomis boso ir mušamųjų ryškesniais „kaskadininkų“ triukais
kalnus, gamtovaizdžius, tekančias ženklais jis lengvai organizavo viso ritminėmis formulėmis. Ši muzika ar ypatinga svarba kolektyve, tieupes, Paganini ir tambūriną. Išgir- grojimo tvarką. Be to, jis yra ir tikras nepalieka abejingų nė vieno. Šio siog vienas kitą tinkamai papildė
dome kanadiečius – pianistę Ma- saksofono virtuozas, savo improviza- trio kūriniai supurto kaip žemės ir kūrė gražią muziką, kartais
rianne Trudel ir jos grupę „Tri- cijomis užpildantis viską, ko galėtų drebėjimas. Jų sprogstama energija stipriai priartėjančią prie šiuolaifolia“. Mane labiausiai sužavėjo pritrūkti muzikoje. Grupė virtuoziš- stulbina, nardina į transą. Stebint, kinės akademinės.
perkusininkas Patrickas Graha- kai ir sklandžiai geba supinti avan- kaip trijulė taškosi prakaitu, kokius
Mano supratimu, didžiausiomis
mas, puikiai ir išradingai valdantis gardinį džiazą ir šiuolaikinės akade- apokaliptinius garsus išgauna savo festivalio žvaigždėmis galima laikyti
daugybę perkusinių muzikos instru- minės muzikos idėjas. Stebina ir šio instrumentais, norisi staugti ar kaž- saksofono virtuozą Andrew Lambą
mentų. Étienne’as Lafrance – ramus, kolektyvo gebėjimas atsinaujinti. Kad kaip triukšmauti kartu su jais. Ne- ir perkusijos maestro, garbaus amsantūrus ir melodingai grojantis ir kiek ši grupė pasiektų, ji visada paprastai taikliai parašyta festivalio žiaus pasaulio džiazo veteraną Warreną Smithą iš JAV. Jie muzikavo
drauge su Arkadijumi Gotesmanu.
Labai įdomi buvo kompozicijų architektūra. Kiekviena jų prasidėdavo mušamųjų, perkusijos dueto
improvizacijomis, tarsi kildavo vis
aukštyn ir garsyn, o galų gale lyg iš
dangaus pasigirsdavo paties Lambo
saksofonas. Įvardinti čia kokį nors
stilių nebūtų įmanoma, nes muzika,
nors ir gan marga, taip nuosekliai
susiliejo į vieną visumą, kad bandyti ieškoti stilistikos turbūt nevertėtų. Nebent galima prisiminti,
kad pats Andrew Lambas tiki, jog
muzika gali pagydyti visuomenę,
atkurti visatos harmoniją. Savo
kūryboje jis remiasi afroamerikietiško džiazo, bliuzo, bažnytinėmis
tradicijomis. Kaip teigia daugelis
kritikų, šis virtuozas savo saksofonu gali „žviegti“ kaip grynakraujis free džiazo žvėris, tačiau dažnai
prasiveržia gražūs, sakralūs garsai.
Folk World džiazo kibirkštėlė
D. K lov i e n ė s n u ot r a u ko s
Marianne Trudel ir grupė „Trifolia“
festivalyje buvo Tamara Obrovac
kontrabosininkas, na, o pati Ma- atrodo išalkusi eksperimentų, buklete: „The Thing“ muzika pul- ir jos „Transhistria Ensemble“ iš
rianne Trudel – labai moteriška pi- trokštanti tapti dar išradingesnė suoja džiazo laisve ir kontroliuojama Kroatijos. Tamara Obrovac yra
anistė, kurios muzika kartais kiek ir drąsesnė. Kai kas šią muziką va- roko jėga: tai, kas atpažįstama, iš- viena įspūdingiausių Kroatijos
priminė Keitho Jarretto ar Avishai dina siurrealistiniu džiazu, kuris tirpsta gaivališkoje, tamsioje im- muzikių ir viena ryškiausių EuCoheno kompozicijų skambesį ir nepaklūsta jokiai komponavimo provizacijų magmoje. Tai aitrus, ropos etnodžiazo dainininkių. Ji
melodines slinktis. Žodžiu, buvo logikai, tačiau aš tą logiką, kurią baugokas džiazas.“ Priduriu – rei- pelnė net 8 Kroatijos nacionalinius
malonu jų klausytis.
diktavo Fredrikas, puikiai jaučiau kalaujantis iš muzikantų labai daug muzikos apdovanojimus „Porin“,
Penktadienį išgirdome dvi švedų ir manau, kad tiksliausias posakis jėgos ir ištvermės.
ir norvegų grupes. Tai buvo ti- apie šią grupę būtų „sinchroninis
Šeštadienio vakarui buvo parengkras kontrastas prieš tai regėtam ryklių plaukiojimas“.
tas, mano galva, per didelis krūvis. N u k e lta į 3 p s l .
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Muzika

Romantiškoji rudens pora

Sonatos ir Roko Zubovų fortepijoninio dueto ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas

Jurgita Valčikaitė

Nostalgija dvelkiančio spalio
15-osios vakarą ruduo apdovanojo
gausiais saulės spinduliais, salsvu
nukritusių lapų aromatu... Tačiau
romantikų širdis tą vakarą šildė ne
tik liepsnojanti gamta, bet ir Nacionalinėje filharmonijoje suskambėję „Didžiųjų romantikų“ kūriniai. Tyčia ar ne, vakaro programą
jungė poros skaičius: du kompozitoriai, du pianistai, du fortepijonai,
dirigentas Robertas Šervenikas ir
Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas). Iš tiesų,
apgalvota ir skoningai parinkta
koncerto programa – Johanneso
Brahmso „Tragiškoji uvertiūra“,
op. 81, Ketvirtoji simfonija e-moll,
op. 98, bei Maxo Brucho Koncertas
dviem fortepijonams ir orkestrui,
op. 88a, – nuteikė ypatingai.
Pirmieji „Tragiškosios uvertiūros“ akordai priminė garsią frazę
„Sustok, akimirka žavinga!“ Johanno Wolfgango Goethe’s „Fausto“
pastatymui kurta kompozicija suskambėjo sukeldama tikrą jaudulį.
Paveikus ir kupinas vidinio tragizmo veikalas tarsi įkūnijo Goethe’s personažo istoriją. Matyt,
kūrinio pasisekimą lėmė Brahmsui artimi egzistenciniai klausimai.
Žmogaus prigimties ir jo galių problema, išreikšta Fausto tragedijoje,
savaip atsispindėjo ir kompozitoriaus kūrybiniame kelyje, kurį tarsi
šešėlis visą gyvenimą persekiojo
Ludwigo van Beethoveno figūra.
Kaip ir pagrindiniam Goethe’s kūrinio veikėjui, Brahmsui taip pat
ramybės nedavė neišsprendžiamos
prieštaros tarp didelių siekių, noro
aprėpti būties begalybę ir menkų
žmogaus galimybių, ypač girdint

„už nugaros žingsniuojantį tokį milžiną kaip Beethovenas“.
Po šios didingos ir emocine prasme sudėtingos įžangos pirmą kartą
drauge su Nacionaliniu simfoniniu
orkestru scenoje pasirodė šeimyninis duetas – pianistai Sonata Deveikytė-Zubovienė ir Rokas Zubovas. Dažnai koncertų programoms
rinkdamiesi rečiau atliekamus kūrinius, šįkart duetas paskambino
konservatyviojo romantiko Maxo
Brucho Koncertą dviem fortepijonams ir orkestrui, op. 88a.
Taip pat, kaip prieš šimtmetį
kompozitorių sužavėjo seserų Rose
ir Ottilie Sutro fortepijoninis duetas, kuriam ir buvo skirtas šis koncertas, šį vakarą publiką pakerėjo
Zubovų pora. Ideali darna, konsonansiškas atlikimas – taip būtų
galima įvardinti nepriekaištingą
dueto ansambliškumą. Natūraliam, santūriam atlikimui žavesio
suteikė atlikėjų susižvalgymas. Ramybę ir šilumą skleidęs nuosaikus
dueto muzikavimas sužavėjo daugelį to vakaro klausytojų. Vis dėlto,
nepaisant aukšto atlikėjų meistriškumo, kompoziciją maksimaliai atskleisti sutrukdė perdėm garsus orkestro akompanimentas. Nedidelę
filharmonijos salę dar „Tragiškosios
uvertiūros“ pradžioje forte skambesiu užliejęs orkestras neleido išnirti
fortepijonų (netgi dviejų!) tembrui.
Matyt, Brahmso padiktuota nuotaika dar kurį laiką neapleido nei
orkestro muzikantų, nei dirigento.
Tačiau suskambus paskutiniams
Brucho Koncerto akordams, salėje pasigirdo didžiulės ovacijos.
Tenka pripažinti, jog tokį šiltą publikos įvertinimą lėmė seniai dueto
užsitarnautos simpatijos. Buvo matyti, kad didelė dalis tą vakarą susirinkusiųjų atėjo pasiklausyto būtent
jo. Gaila, tačiau tinkamai jį išgirsi

At k e lta i š 2 p s l .

daugiausia – už geriausius world
muzikos albumus ir kaip vokalistė,
buvo pripažinta geriausia Kroatijos
menininke. 2009-aisiais jai įteiktas
ordinas „Danica Croatia“ už nuopelnus šalies kultūrai. Obrovac
menas sulaukė ir tarptautinio pripažinimo. Muzika, kurią mes girdėjome, remiasi tradicinėmis kroatų
Liudas Mockūnas
liaudies dainomis, labai skoningai
D. K lov i e n ė s n u ot r .
palydimomis akordeono (Fausto
Sekmadienį mus pakvietė vieBeccalossi), gitaros ar mandolinos
nintelis
festivalio dieninis kon(Urošas Rakovecas) bei kontraboso
certas
–
konkursas
„Vilnius Jazz
(Žiga Golobas), ramiai perauga į
Young
Power“,
kuriame
dalyvavo
džiazines improvizacijas, kuriose
grupės
„TDT“,
„Trio
Sin“
ir saksotaip pat gausu nacionalinės muzifonų
kvartetas
„Katarsis4“.
Konkurkos elementų. Kompozicijos labai
sas
surengtas
jau
11-ą
kartą.
Džiazo
profesionaliai ir protingai sukonsjaunimui
jis
tampa
pirmuoju
rimtu
truotos, leidžia susipažinti su Kroatiišbandymu
ir
svarbia
kūrybos
pajos kultūra, jose skamba šalies kalraiška
ateičiai,
dažna
grupė
būtent
bos regionų dialektai.
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Pianistai Sonata Deveikytė-Zubovienė, Rokas Zubovas ir LNSO, dirigentas Robertas Šervenikas

pavyko tik biso metu. Prisėdus pi- kūriniu buvo pradėtas koncertas.
anistams, už nugaros pasigirdęs Turbūt nesuklysime pasakydami,
klausytojo komentaras „gal dabar jog Ketvirtoji simfonija – Brahišgirsime fortepijoną“ leido manyti, mso Opus Magnum. Didingas, mojog daugelį koncerto atlikimas šiek numentalus kūrinys įkūnija trapų
tiek nuvylė. Suskambėjus pirmie- grožį ir sudėtingą gyvenimo tikrovę.
siems Brahmso „Meilės valso“ akor- Prieštara tarp širdies troškimų ir
dams, publika tarsi nušvito, neslėp- negailestingo likimo – vėlgi fausdama nuoširdžių šypsenų. Švelnus, tiškosios tragedijos atspindys.
kone matinis fortepijono tembras,
Pradžioje skambantis lyrinis,
nors ir trumpai, nudžiugino sub- nostalgijos kupinas motyvas bei
tilaus fortepijono skambesio išsiil- elegiška pirmos dalies nuotaika
gusius klausytojus. Akivaizdu, šiam tarsi nubrėžia takoskyrą tarp gėduetui nebūtina demonstruoti vir- rio ir blogio, laimės ir liūdesio.
tuozinių numerių, siekiant pelnyti Simfonija dramaturgijos požiūriu
publikos simpatijas. Nuskambėjus kontrastinga, tačiau jos filosofiniai
paskutiniams valso akordams abe- matmenys ir pasiekiamas emocijonių neliko: didieji vakaro roman- nis gylis kur kas platesni, nei leitikai – Sonata ir Rokas Zubovai.
džia suvokti akivaizdūs ženklai.
Antroje koncerto dalyje vėl su- Antroje ir ketvirtoje dalyse skamskambėjęs Brahmsas grąžino į pra- bančios Johanno Sebastiano Bacho
džią, sukurdamas dar vieną paralelę. choralo temos tarsi liudija apie dvaIr ne dėl to, jog šio kompozitoriaus sinės ramybės paieškas, siekiamybę
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prisiliesti prie dieviškosios didybės.
Būtent tokia – dieviška antroji dalis
Andante moderato, kupina romantinių apmastymų ir svajingo valtornos solo, tarsi užliūliavo visus klausytojus. Švelnus tembrų mirgėjimas,
lengvi styginių pizzicato žingsniai...
Tą akimirką pritrūko tik saldaus
nukritusių lapų aromato. Tačiau
netrukus pasigirdęs scherzo tarsi
gaivaus oro gūsis gražino į tikrovę –
nuožmią kompozitoriaus kovą su
pasauliu, kuri, ketvirtoje dalyje Allegro energico e passionato įkūnijusi
vidinę žmogaus tragediją ir bejėgiškumą, netrukus tapo visa griaunančia
jėga – lyg savotiška kompozitoriaus
pergale prieš save ir Beethoveno palikimą. Raiškiai Roberto Šerveniko
padiriguota Ketvirtoji simfonija suskambėjo kaip vientisas, milžiniškas monolitas, taikliai atspindėjęs
vėlyvojo romantizmo stilistiką.

čia surengia savo debiutinį pasiro- papildantis vandens skambėjimas naujuoju orkestro meno vadovu
dymą. Pasirodžius visiems kon- inde, į kurį buvo įmerkiamas ins- tapo gitaristas ir kompozitorius
kurso dalyviams, koncertavo grupė trumentas, gerai apgalvota ir su- Olivier Benoit, nardęs po kur kas
„Horny Horns“. Ją prieš trejus metus ręsta kūrinio forma pradžiugino platesnius vandenis – domėjosi
subūrė Lietuvos muzikos ir teatro savo naujumu ir branda.
eksperimentine elektronika, šokiu,
akademijos absolventas, bekomproAntroje koncerto dalyje išgir- videomenu, reiškėsi teatre ir cirke.
misis improvizuotojas, saksofono dome kolektyvą, kurio visi labai Galbūt todėl buvo pradėta baiminnovatorius, 2009-ųjų konkurso laukė. Tai Prancūzijos džiazo pa- tis, kad kolektyvas gali nutolti nuo
nugalėtojas (su grupe „Yrinauda“) sididžiavimas „Orchestre Natio- džiazo. Taigi, natūralu, kad šiuo
Dovydas Stalmokas. Vakarinio kon- nal de Jazz“ („Nacionalinis džiazo metu jų kūriniai gan smarkiai sucerto pradžioje buvo apdovanota orkestras“), šiemet švenčiantis 30- panašėjo su muzika kinui. Muzika
„Vilnius Jazz Young Power“ kon- metį. Nuo 1986-ųjų net vienuolika labai išradinga, išraiškinga ir įdomi,
kurso nugalėtoja – grupė „TDT“, kartų pasikeitė kolektyvo sudėtis, nors gana marga. Kolektyve ne tik
o už nuopelnus Lietuvos džiazui – jam vadovavo visa virtinė asme- puikūs solistai, bet ir geri savo gruavangardinės eksperimentinės mu- nybių. Tačiau orkestro kūrybinis pių lyderiai. Tai rodo ir jų elgesys –
zikos bei laisvojo džiazo būgninin- polėkis niekada nebuvo išblėsęs, noras išlikti vedliu, nuolatinis blaškas Dalius Naujokaitis, šiuo metu jis įsitvirtino šalies džiazo istori- kymasis po sceną, kuris retkarčiais
gyvenantis JAV.
joje kaip nuolat atsinaujinanti, vi- griauna orkestro įvaizdį.
„Vilnius Jazz“ baigėsi, muzika nuVėliau išgirdome puikų Liudo siems muzikos žanrams atvira eksMockūno solo pasirodymą. Liu- perimentų laboratorija. Ir tai jautėsi tilo, bet liko tik metai iki jubiliejidas nuolat stebina sugebėjimu pa- koncerte – orkestrinio džiazo žanrą nio festivalio. Jį Antanas Gustys jau
čiomis įvairiausiomis, kartais, atro- keitė kameriniai epizodai, akade- mato. Belieka palinkėti jam sėkmės
dytų, kraštutinėmis priemonėmis minės ir elektroninės muzikos pro- ir laukti.
kurti nuostabiai gerą, vertingą pro- veržiai, solo momentai. Naujumas
duktą. Ir šį kartą saksofono garsus jautėsi dar ir todėl, jog 2014-aisiais Algirdas Klova
3 psl.
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Laikinas normalumas

Apie Krzysztofo Warlikowskio spektaklį „Varšuvos kabaretas“
Lina Klusaitė

Pasak Michelio Foucault, tra- Ir išties, spektaklyje šiuo pojūčius kurios maža dalis slypi kiekviediciją kalbėti apie seksualumą ne- aštrinančiu „prieskoniu“ žymima name iš mūsų. Pateikdamas saatskleidžiant paslapties principo kone viskas – pradedant akto- votišką žvilgsnį iš viršaus, režisieįtvirtino dar karalienės Viktorijos rių fizika, Namibijos juodaodžių rius, lyg koks Thorntonas Wilderis
epocha, XIX a. pradėjusi slopinimo pliaukštelėjimo garsais vaizdo įraše „Mūsų miestelyje“, užima stebėtojo
erą, kuri tęsiasi iki šių dienų. Įtrauk- ir baigiant mirtimi, kuri atsiduria poziciją. Tik stebimas čia ne ramus
tas į kontroliuojamą pasakojimą, pasakojimo apie orgazmą epicen- XIX a. pabaigos kaimelio gyveniseksualumas tapo diskursu, regu- tre. Šiuo požiūriu tragiškų Rugsėjo mas, o fašizmo indoktrinuoto Varliuojančiu ne tik troškimo ir ma- 11-osios įvykių susiejimas su sek- šuvos (Berlyno) elito apokaliptinis
lonumo formas, bet ir nustatančiu sualumo kontekstu gali pasirodyti prieškario vaizdas. Diskutuojant
padorumo taisykles, tylos, takto, išties šventvagiškas. Vis dėlto toks apie Richardo Wagnerio muziką
santūrumo sferas. Taip žodžiai gretinimas „Kabarete“ turi savo čia formuluojama rasės grynumo
„seksas“ ir „orgazmas“ buvo išstumti simbolinį pagrindą, randamą ny- ideologija, kalbama apie populiaiš viešosios kalbėsenos, gėjų klubai čiškoje „amžino sugrįžimo“ kon- cijos valdymą, smerkiamas žydų
ir viešnamiai virto triukšmo – ne- cepcijoje, apimančioje nuo visokių nacionalizmas, rūšinė zoologija
legalaus seksualumo zonomis, o baimių išlaisvinančius svaigulio ir pakeičiama rasine antropologija.
psichiatrų kabinetai įtraukti į legi- ekstazės fenomenus karnavališkose Vokiečių tauta įsivaizduojama
timaus pelno apyvartą. „Varšuvos bakchanalijose. Pagal šią koncepciją kaip vienintelė, sakanti tiesą. Takabarete“ Warlikowskis puikiai iš- mirtis suvokiama ne kaip baigtis, o čiau vietoje to klesti veidmainystė,
naudoja šias Foucault nužymėtas kaip naujos būties prielaida, apsiva- manipuliacijos, slepiama panieka
draudimo kryptis. Kurdamas fan- lymas, laikinas savojo aš praradi- ir neapykanta. Niekas nesako to,
tazminį muzikos, dainų, haliuci- mas ir susiliejimas su aukštesniuoju kas atsispindi jų akyse. Įtampoms
nuojančios sąmonės ir sapnų priso- pradu. Simboliška, kad minėtiems augant, ilgainiui ima ryškėti, kad
drintą pasaulį, kur savo vietos ieško įvykiams skirtą performansą gėjų tai žmonės, nutylintys tiesą, savo
nelaimingi, atstumti, aistrų užval- klube suvaidina hipių porelė (pran- tikruosius jausmus, žydišką kilmę,
dyti individai, keistos, translytės, cūzų šokėjas Claude’as Bardouil ir Hitlerio kompleksą. Žmonės, kulyg iš Pedro Almodorovo filmų nu- Małgorzata Hajewska-Krzyszto- riuos kausto baimė, ideologija ir vis
žengusios būtybės, režisierius tarsi fik), savo beprotiška laukine aistra labiau smaugia tyla. Gretinant juos
plėšia seksualumo paslapties šydą, prieš tai reprezentavusi gyvenimą su akvariumo metafora, jie pasirodo
tuo pačiu suskliausdamas norma- kaip nenutrūkstantį gaivališką or- kaip žuvys, slepiančios atminties
lumą kaip universalią, visiems pri- gazmą. Jų atliekamas ritualas skam- skausmą. Tačiau ir zoologijos sode
imtiną būtinybę.
bant „Radiohead“ albumui „Kid-A“ akvariumai sprogsta, užslėpti jausŽvelgiant iš šios perspektyvos, primena ne tiek atsisveikinimą su mai, baimės kada nors prasiveržia...
anoniminės normalių žmonių pa- žemiška būtimi, bandymą galutiWarlikovskis čia pateikia ištisą
tirtys tampa ne ką mažiau svarbios. nai išnykti, kiek hipiškos psichode- plejadą ryškių, komplikuotų chaĮ šį lauką patenka psichiatrės Sofi- likos, marihuanos rūkymo, dūmų rakterių ir likimų personažų, kujos (Maja Ostaszewska) – šeimos kamuolių lydimą išnykimo, ištir- rie, suvaidinti talentingų aktorių ir
moters, reprezentuojančios išmintį pimo, susiliejimo, pabėgimo nuo nuolatinių režisieriaus bendražygių,
ir išsilavinimą, istorija apie nepati- pasaulio troškimą bei amžiną su- tampa gyvąja spektaklio materijos
riamą orgazmą, tik dar labiau išryš- grįžimą. Moteris, pristačiusi miru- jėga, tikra atgaiva žiūrovo akims bei
kinanti režisieriaus konstruojamą sius artimus žmones, ragina paleisti ausims. Kai scenoje pasirodo Magpriešpriešą tarp tariamo norma- išėjusiųjų dvasias ir tęsti gyvenimo dalena Cielecka, vaidinanti niekada
lumo ir anomalijos, privalomo šventę. Pasaulis gali tuoj pat pasi- neišsiblaivančią, į pramogų pasaulį
padorumo ir seksualinės laisvės. baigti, tad mirtis čia pasitinkama bandančią prasimušti Salę, kartais
Warlikowskio nuolat užduodamas kaip puota maro metu, o rožinis valiūkiškai pinčiukišką, o kartais
savo liūdną egzistenciją panardiklausimas „ką reiškia gyventi gėjaus karstas sušvinta auksiukų konfeti.
kūne“ čia pratęsiamas į „ką reiškia
Neatsitiktinai spektaklio veiksmų nančią į prabangius kailinius, sugyventi moters kūne“, kai viskas pirmąsias scenas Warlikowskis pranti charizmos vertę. Iš pažiūaplinkui be saiko seksualizuojama. pradeda svarstymais apie visatą, ros laisvo elgesio, kvailoka būtybė,

Mačiusieji bent vieną Krzysztofo
Warlikowskio spektaklį žino, kad
šis lenkų režisierius nekuria gražaus
teatro. Tuo įsitikinti buvo galima
dar 2004 m. „Sirenose“ parodytuose
Sarah Kane „Apvalytuose“, žiūrint
„(A)pollonia“ vaizdo įrašą Naujosios
dramos akcijoje (2012 m.), apie tai
kalbėjo ir pats režisierius jo kūrybinį portretą šių metų festivalio
klubo programoje pristačiusiame
dokumentiniame filme „Nauja
svajonė: Krzysztofas Warlikowskis“. Naująja lenkų teatro viltimi
vadinamo režisieriaus spektakliai,
nors ir naudoja populiariosios kultūros klišes, grožio standartus, yra
toli nuo saugaus miesčioniškos publikos scenos meno supratimo. Tai
veikiau iš gyvos žaizdos, asmeninės
patirties gimstantis teatras, provokuojantis savo atvirumu, kalbantis
tik apie skaudžius, ribinius, obsceniškus, uždraustus dalykus. Kartu
tai teatras, bandantis įveikti susvetimėjusį aplinkos priešiškumą,
ieškantis savojo tapatumo ir sąlyčio
su gimtąja vieta. Warlikowskio manymu, visiškai save išreikšti galima
tik tėvynėje – aplinkoje, priešiškoje
tavo atžvilgiu, tad jo kūryba dažniausiai gimstanti iš konfrontacijos su savimi ir sociumu, nuolatinio
konflikto su lokalia bendruomene.
Turint omenyje prokatalikiškos Lenkijos politinį klimatą, dominuojančias konservatyvias visuomenės pažiūras, tai nė kiek nestebina. Kaip
ne kartą minėjo pats režisierius, jam
teatras – rezistencijos vieta, kur jis
gali nusimesti socialinių normų suvaržymus ir būti savimi.
„Varšuvos kabaretas“, kurį, anot
Warlikowskio, inspiravo du filmai –
1972 m. sukurtas Bobo Fosse’o miuziklas „Kabaretas“ ir Johno Camerono Mitchello „Shortbus“, taip
pat išreiškia režisieriaus santykį su
valdančiuoju šiuolaikinės Lenkijos
elitu. Pirmuoju istoriniu kontekstu
brėžiamos fašistinės Vokietijos paralelės su dabartinės Varšuvos valdančia dauguma, antruoju – stebimas
uždaras paribių erdvių gyvenimas
po rugsėjo 11-osios įvykių Niujorke.
Abiem atvejais režisieriui svarbu ne
tiek istorinis patirties adekvatumas, kiek ribinius įvykius išgyvenančių žmonių normalumas ir tai,
kas jiems nutinka karo bei visokių
kraštutinių ideologijų, įskaitant ir
seksualines transgresijas, išpažinimo metu. Pats priskiriantis save
queer – seksualinių mažumų grupei,
režisierius savo kūryboje vadovaujasi nuostata, kad paradigminė yra
tik normaliųjų patirtis – realybės
konstitucijoje anomalijos nedalyvauja. Kitoks, iš oficialaus diskurso
išstumtas seksualumas bei teisė apie
jį atvirai kalbėti ir tapo kone visų
Warlikowskio spektaklių tema.
„Varšuvos kabaretas“
4 psl.
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išmokusi naudotis vyrais kaip ir
jie ja, vėliau ji nusipelno daugiausia simpatijų už tai, kad išlieka vieninteliu spektaklyje žmogumi, kuris neapsimeta ir iš tiesų sako tiesą.
Beviltiškai įsimylėjęs rašytojas Kristoferis (Andrzejus Chyra), nesuvaldantis erotinių fantazijų apie Salę,
galiausiai pasiduoda ideologinėms
manipuliacijoms iš savo nebaigto
kūrinio lapų sudėliodamas svastiką.
Kraupi Magdalenos Popławskos žydės su pramuštu smilkiniu scena
atskleidžia patologinį Frico santykį
su moterimi, kuri išdrįso jam nepaklusti. Elgdamasis su ja kaip valdytojas su pavaldine, vokietis su žyde,
galiausiai jis išsiduoda, jog pats yra
žydas. Komiškai liūdna nuo scenos
nueinančios pagyvenusios madame
Žaklin istorija – paskutinė jos meilės viltis pasirodo taip pat esąs žydas.
Kiekvienas „Kabareto“ epizodas
primena groteskinio realizmo estetiką, kurioje dera nešvankūs motyvai, skausmas ir į kūniškus ekscesus
centruota pasaulėjauta. Režisierius meistriškai varijuoja humoro
jausmu, leisdamas žiūrovams patiems nuspręsti, kiek scenoje yra
juoko, o kiek tragedijos, desperatiško liūdesio ar svaiginančios ekstazės. Juokas čia sulygina socialines
apačias ir viršūnes, nekuria dogmų
ir nėra autoritarinis, už jo neslypi
jokia prievarta. Juokas pateisina ir
savikontrolę vis labiau prarandančius personažus. Spektaklio pabaigoje juos regime kaip visiškai užvaldytus sekso manijos, pavergtus
libidinio kito aistros. Čia svarbus
tampa Jaceko Poniedziałeko Justino
publikai adresuojamas klausimas,
į kurį sukrenta visa Warlikowskio
kvestionuojamos veidmainiškos
moralės ir absoliučios laisvės susidūrimo esmė: „Seksas išlaisvina
ar įkalina?“ Atsakymą sugestijuoja
Sofijos kuriamas įvaizdis – išstatyta nukryžiuotojo poza, apimta
negalios beprotybės ji žaloja save,
kad susilietų su gamtos pasauliu
ir patirtų orgazmą. Galutinis savęs suvokimas vis tiek įvyksta per
meilę. Niekas nesikeičia ir į Sofijos kabinetą savo problemas spręsti
užklydusios gėjų Džeimsono (Piotr
Polak) ir Džeimeso (Masiej Stuhr)
porelės santykiuose. Scenoje pasirodęs su undinės uodega – gėjų
simboliu, savo sapnų pasaulyje
paskendęs Džeimsonas vis tiek
išduoda savo ilgametį partnerį ir
sekso apoteozę išgyvena su kitu.
Išlikdamas sąžiningas sau, kritiškas savo personažams, „Kabaretą“
Warlikowskis užbaigia iliuziniu viražu sugrąžindamas žiūrovus atgal į
sceną, teatrą, Vilnių, ir klausdamas,
„ar šiame mieste žmonės gali mylėti ir būti laimingi?“ Kas žino, gal
vieną dieną imsime ir sužinosime
ne tik tai, bet ir „ką mes apskritai
veikiame šioje visatoje“. Kaip tas
berniukas, grojantis Bachą...
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„Sirenų 2016“ dienoraščiai I
Apie spektaklius „Švarus miestas“ ir „Nutekinimo pamokos“
Alma Braškytė

Kadaise, emocijomis perkrautoje
teatrinėje kompanijoje, keistoje
ir efemeriškoje, dainavom baladę
apie jūreivišką ilgesį. Kompanija
seniai išsiblaškė, bet eilutės „o kai
ant denio sirenos kaukia, širdy atbunda ilgesys“ pasirodė neįtikėtinai gyvybingos. Kaskart, ištarus „sirenos“, iš paskos atplūsta – ne, ne
ilgesys, bet ilgesio prisiminimas.
Baladė buvo dar praėjusiam tūkstantmety, tarptautinio teatro festivalio LIFE’o klestėjimo laikais, bet
jos ilgesio užuominą įkūnijo ir kasmet atgaivina jau naujajam tūkstantmety (2004) prasidėjusios Vilniaus
„Sirenos“, šiemet jau tryliktosios. Jų
neužgniaužė krizės (makroekonominės nei mikromoralinės) ar
kritika (su kritikais) – kiekvienas
ruduo į miestą atneša tą specifinį
(kartais sprogstamą) poros savaičių
rudeniškos tamsos ir žvarbos (arba
paskutinės šilumos aksomo) ir lūkesčio mišinį. Ne tiek svarbu, kad
tuos ryškiausius, labiausiai trokštamus užsienio spektaklius (tokių
keleto pastarųjų metų „Sirenose“
paprastai būna vienas du, apsuptų
spiečiaus kuklesnių) turbūt galėtume, leidęsi teatro piligrimystėn,
pamatyti kokio priartėjusios Europos teatro scenoje ir patys – emociškai sutankintos „Sirenų“ dienos kai
kam yra tapusios būtinąja metų ciklo dalim, kai gali išvysti ne tik „ko
nematęs“, bet ir tuos, kurių senokai nematei ir (net nežinojai, kad)
pasiilgai. Kur neįpareigojanti vis tų
pačių pasisveikinimo frazių ir bravūriškų replikų, kuriomis apsikeičiame teatrų holuose ar tarp žiūrovų eilių, kiekybė nejučiom virsta
kuklia, bet tikra savos teatro bendruomenės pojūčio kokybe.
***
Pusė šiųmetinių „Sirenų“ užsienio spektaklių (trys iš šešių) buvo
sukurti „Europolio“ programoje,
festivaliui bendradarbiaujant su
Goethe’s institutu ir Miuncheno
„Müchner Kammerspiele“ teatru.
Į „Europolį“ buvo įtraukta ir kaip
tarptautinės „Sirenų“ programos
dalis parodyta ir viena didžiausių pastarojo meto lietuviško teatro staigmenų bei tarptautinių
sėkmių, dramaturgės Vaivos Grainytės, kompozitorės Linos Lapelytės bei režisierės ir scenografės Rugilės Barzdžiukaitės opera „Geros
dienos!“ (2013). Spektaklis, gimęs
iš įsiklausymo į balsus ir istorijas tų,
kurių tradiciškai nesiklausoma, – prekybos centro kasininkių. Apie šį nepretenzingą, bet stebėtinai taiklų ir
nesentimentalų netradicinės operos spektaklį, retą turinio ir formos
dermės atvejį, jau daug rašyta, ir
tikiuosi (nes spektaklio šįkart neteko pamatyti iš naujo), kad jis per
tuos kelerius nuo premjeros prabėgusius metus sugebėjo išsaugoti

savąjį atjautos ir švelnaus absurdo
pojūtį bei demokratišką neprofesionalių balsų choralą. Šiaip ar taip, Lietuvos kasininkių „Geros dienos!“
pradėjo tarptautinę „Sirenų 2016“
savaitę ir turėjo tapti gera įžanga kitam „Europolio“ spektakliui artima
mažojo (kad ir kaip anachronistiškai
šiandien skambėtų šita nekorektiška
sąvoka) šiandieninės Europos žmogaus tema: graikiškam dokumentinio teatro spektakliui „Švarus miestas“ iš Nacionalinio teatro Atėnuose.
Kai sužinojau, kad „Švaraus
miesto“ režisieriai, tekstų autoriai
ir tyrėjai Anestis Azas ir Prodromos
Tsinikoris yra dirbę režisieriaus padėjėjais ir tyrėjais vilniečiams „Sirenų“ dėka neblogai pažįstamoje
vokiečių trupėje „Rimini Protokoll“,
o iš būsimo spektaklio pristatymo
festivalio reklaminėje medžiagoje
tapo aišku, kad tai dar vienas tokiu
dokumentinio teatro principu sukurtas spektaklis, kartu su spontanišku skepsiu kilo ir klausimas, ką
toks jau gerai pažįstamas ir naujumo įspūdžio nustojęs teatro kūrimo būdas dar gali duoti pačiam
teatrui? Kokią ypatingą teatro patirtį jis gali suteikti žiūrovui išskyrus patį dokumentiškumą? Ir kuo
teatrinio dokumentiškumo patyrimas skiriasi nuo kad ir publicistinio ar kino dokumentiškumo?
Žiūrovas su tokiais klausimais salėje nėra palankiausias žiūrovas
nei spektakliui, nei festivaliui. Vis
dėlto graikų garbei teko pripažinti,
kad formos gyvybingumą lemia ne
jos nugyventas metų (ir tuo principu sukurtų spektaklių) skaičius, o
kažkokie kiti kriterijai. Į sceną išėjo
penkios įvairaus amžiaus (maždaug
nuo trisdešimties iki šešiasdešimties) moterys, kaip vėliau paaiškėjo,
į Graikiją, Atėnus, imigravusios iš
Pietų Afrikos Respublikos, Filipinų,
Bulgarijos, Albanijos ir Moldovos.
Visos jos, nepriklausomai nuo tėvynėje turėto statuso ir išsilavinimo
(dauguma baigusios universitetus,
viena jame ir dėsčiusi, tiesa, komunizmą, kita diplomuota architektė),
dirba samdomomis graikų namų tvarkytojomis, be to, nors jau daug metų
praleido Graikijoje, ne visos turi dokumentus ir šalyje gyvena legaliai.
Tai tam tikra prasme statistinės
naujõsios Europos istorijos, savotiški gyvieji naujosios Europos
didmiesčių socialinių paribių tipažai, likimai, apie kuriuos, skaičiuojamus šimtais tūkstančių, o gal ir
milijonais, kasdien girdime ir skaitome, veidai, kuriuos matome lankydamiesi Europos miestuose. Bet
čia, teatro scenoje, jie ne tik išplėšti
iš šimtatūkstantinės daugiskaitos
anonimiškumo, – stovėdamos Mažojoje Nacionalinio teatro scenoje
šios penkios moterys ištinka žiūrovus ne tik savo asmens konkretybe, savo veido, povyzos, balso individualumu, bet ir savo likimais.
Papasakotais, beje, be jokio patoso,
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gana santūriai, net šykščiai – spektaklio veikėjos kalba abstrakčioje
sceninėje erdvėje su keletu jų, kaip
namų tvarkytojų, kasdienę aplinką
žyminčių ženklų, tiesiogiai salei
arba šnekasi tarpusavy (šitie momentai teatro įspūdžio prasme bene
silpniausi), dainuoja, šoka, imituoja
pokalbį skype’u su užsieny gyvenančiais savo vaikais. Tuose pasakojimuose – ne tik statuso ir buvusio
gyvenimo tėvynėje praradimai.
Daug daugiau: juose praradimai
artimųjų, vaikų, tapatybės, pagarbos ir savigarbos, ištisos griūtys
nelogiškų, neužtarnautų neteisingumo, beteisiškumo patirčių ir, kas
turbūt svarbiausia, jokios didesnių
permainų vilties. Viltys, kurias šitos moterys puoselėja, nėra susijusios su radikaliais jų be galo suvaržyto gyvenimo pokyčiais, o tik
su nedideliais pasikeitimais, kurie
leistų joms kiek lengviau atsikvėpti
ir apmalšintų baimės bei neteisingumo jausmus, kuriuose jos yra
priverstos gyventi. Turėdamas visa
tai galvoje galėtum tikėtis akistatos su beprasmei kančiai apatiškai pasidavusiais, sugniuždytais
žmonėmis.
Bet čia ir glūdi „Švaraus miesto“
stiprybė ar net akibrokštas, paverčiantis klausimą apie dokumentinio teatro formos gyvybingumą jei
ne beprasmiu, tai bent jau antriniu.
(Beje, „švara“ spektaklio pavadinime tik iš dalies yra užuomina apie
spektaklio herojų profesijas; daug
svarbiau jo kūrėjams yra kalbėti
apie dalies permainų krečiamos
Europos „senbuvių“ sumanymus
bandyti ieškoti kaltų išsitraukus iš
suplėkusių sąmonės kertelių rasinio
„grynumo“ ir „švaros“ idėjas.) Visame tame varge ir sykiu tuose klasikinės dramos herojų likimo lūžius
primenančiuose lemties viražuose,
kur viskas prarandama ir viskas paaukojama, randi tokį ramų ir nuoseklų savojo gyvenimo prasmės ir
vertės suvokimą, tokį pasiaukojimo
stoiškumą, kad kiekvienos iš penkių spektaklio moterų paveikslai
su visa jų nepaneigiama neliteratūrine konkretybe tampa lygiaverčiai
dramaturgų sukurtiems sceniniams
moterų paveikslų etalonams. Regis,
kad dramatiškus ir skaudžius, bet savus ir sąmoningai prisiimtus likimus
išgyvenančios spektaklio moterys
šioje dokumentinio teatro sukurtoje
situacijoje taip pat lieka laimėtojomis. Jų gyvenimo istorijos, įgavusios
sceninę išraišką (tegu daugeliu atžvilgiu netobulą: galima prikibti ne
tik prie kai kurių dirbtinokų, organikos stokojančių spektaklio epizodų,
bet ir prie dažnos dokumentinio teatro bėdos – spektaklio dramaturginės dinamikos nesuvaldymo) – pasidalintos, pamatytos ir išgirstos, su
išryškėjusia ir kiekvienai jų unikalią
vertę suteikiančia prasmingo poelgio (ar poelgių virtinės) gija, įgauna
nepaneigiamą prasmės matmenį.

„Nutekinimo pamokos“

„Švarus miestas“

Būtent prasmės matmens man labai stigo kitame „Europolio“ programos spektaklyje, vokiečių trupės „machina eX“ sugalvotame
teatriniame žaidime „Nutekinimo
pamokos“, kur nedidelės žiūrovų
grupės galėjo valandai panirti į interaktyvaus teatro seansą, jungiantį
kompiuterinio žaidimo, politinio
trilerio, instaliacijos ir vaidybinio
teatro elementus. Nacionalinio teatro studijos patalpose buvo įkurti
du žiūrovams ir aktoriams laisvai
judėti skirti kambariai – jaunos poros butas su nebaigtomis išpakuoti
dėžėmis, pilkas ir unifikuotas, su tokiais pat unifikuotai pilkai vilkinčiais „jaunaisiais profesionalais“,
ir apytamsis, tarsi požemyje, kažkokios ne visai legalios IT įmonės
biuras, su jame, matyt, daug laiko
praleidžiančių darbuotojų pėdsakais – keletu fotografijų ir asmeninių daiktų, įjungtais kompiuterių
ekranais su juose šviečiančiomis
nepažįstamomis programomis ir
stalu su brėžiniais per vidurį. Trys
aktoriai (minėtoji „jaunųjų profesionalų“ pora pirmajame kambaryje ir
trilerio veikėją primenanti aktorė
antrajame) minimaliai, beveik netiesiogiai, užuominomis ir neprimygtinais gestais bendraudami su
kambariuose pasklidusiais žiūrovais įtraukia juos į interakciją: iš
pradžių pastūmėdami į dingusių
daiktų paieškas ir šitaip netiesiogiai
paaiškindami žaidimo taisykles, o vėliau ir į trilerišką veiksmą – netolimą
ateitį, kurioje Vokietijos gyventojai
turi pasirinkti: pasilikti Europos
Sąjungoje ar ją palikti (spektaklio
premjera įvyko likus beveik pusmečiui iki brexito, 2016 vasarį). Žinia
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apie slaptą informaciją, kurią galima nuslėpti arba paviešinti ir nuo
kurios gali priklausyti Vokietijos ir
ES ateitis, tampa šio žaidimo ašimi.
Jame dalyvaujantys žiūrovai patys
tampa virtualaus politinio trilerio
veikėjais: nuo jų sprendimų priklausys veiksmas ir atomazga.
Pati interaktyvaus teatrinio žaidimo forma yra tikriausiai produktyvi („machina eX“ trupės kūrėjai
per šešerius gyvavimo metus yra sukūrę apie dešimtį tokių spektakliųžaidimų, panašiu principu grįstas
ir dabar Vilniuje vaidinamas Rusų
dramos teatro „Kodas: Hamlet“), tačiau jos gyvybingumas ir sėkmingas (ar nesėkmingas) įsikomponavimas į teatro lauką ar pasilikimas
virtualių žaidimų teritorijoje, mano
galva, priklausys nuo tos sprendimų
srities, į kurią bus įtraukiama spektaklyje-žaidime dalyvaujanti publika.
„Nutekinimo pamokose“ absoliuti
dauguma užduočių ir sprendimų,
kuriuos reikėjo priimti, buvo elementarūs ar sudėtingesni loginiai
galvosūkiai. Vienintelius kitokio
pobūdžio – moralinio, vertybinio,
politinio, psichologinio – sprendimus teko padaryti tik žaidimo
pradžioje (kai reikėjo apsispręsti,
leistis į informacijos nutekinimo
avantiūrą ar ne) ir pabaigoje (laikytis viešumo principo, kad ir kokius
padarinius tai atneš, ar nesilaikyti;
be to, nuo šių sprendimų, atrodo,
ir nedaug kas tepriklausė, žaidimo
eiga buvo nulemta iš anksto). Likusią spektaklio valandą subjektyviai
išgyvenau kaip be galo nuobodžią:
vis dėlto teatrą suvokiu kaip intensyvios etinės ir estetinės sąveikos
(o ne vien loginio mąstymo) lauką.
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Dailė

Parodų trikampis ir klaidų būtinybė
At k e lta i š 1 p s l .

bendradarbiavimas su jais turėtų
būti suvokiamas kaip puoselėtinas dalykas. Nes meno paskirtis
yra bendravimas. Juolab galima
pakartoti banalų teiginį, kad menas padeda pažinti Kitą, neiškeliant kojos iš namų (nors reikia ir
to). Tad, sakysime, lenkų kuratoriaus Krzysztofo Stanislawskio kuruota paroda „Once upon a time“,
skirta lenkų animacijos bei plakato
meno klasikai, ne tik tiesia tiltus
tarp dviejų tautų, bet ir ugdo, plečia akiratį, tiesiog informuoja. Toks
būtų mano personalinis prioritetas.
Lygiai taip pat „Titanikas“ turėtų ne
tik plūduriuoti savame – saugiame
ir ramiame užutėkyje, bet ir pats
plaukti į platesnius vandenynus.
Bandome tai inicijuoti (kad ir akademinės bendruomenės atstovų kūrybos pristatymus už Lietuvos ribų),
matysime, kas pavyks.
Galop dar vienu prioritetu buvo,
yra ir, tikiuosi, bus – „klasikų“ pristatymas. Vienas iš didesnių akibrokštų, kurį patyriau sugrįžęs į
Akademiją po keliolikos metų, kad
dabartiniai tapybos ar net dailėtyros studentai mažai žino tokių menininkų kaip Raimundas Sližys ar
Ričardas Povilas Vaitiekūnas pavardes. Esu įsitikinęs, kad solidesnės ar
intymesnės retrospektyvos (reikia ir
tokių, ir tokių) yra tų pačių studijų
proceso dalis. Netgi neatsiejama...
Tad apibendrindamas nubrėžčiau tokį trikampį: studentų iniciatyvos – tarptautinės parodos – klasikų pristatymai. Ši triada, manau,
egzistavo ir Viktoro Liutkaus laikais, esu linkęs ją puoselėti ir palaikyti. Prie šios geometrinės figūros
šliejasi tokie lyg ir nediskutuotini
įvykiai kaip studentų diplominių
darbų gynimai, kurių viešinimui,
manau, yra skiriama per mažai dėmesio (bet visuomet galima pasitaisyti), doktorantų metinė paroda
(dėl pastarosios vidinės būtinybės,
tiesą sakant, pats šiek tiek abejoju),
taip pat vadinamosios „Meno celės“ – geriausių tų metų absolventų
(bakalaurų ir magistrų) pasirodymai – jų atidarymas paprastai
orientuojamas į kultūros ir meno
festivalio „Tebūnie naktis“ tinklelį.
Tiesa, Akademija yra pakankamai
galinga institucija ir jos renginiams
nebūtina tapti kokio nors kito festivalio dalimi, ji pati turi inicijuoti ir
diktuoti. Bet gal čia jau mano biurokratinis susireikšminimas?
Manau, kad jei taip dar ir
nėra, tai galėtų būti. O kokios,
anot tavęs, būtų parodų svajonių proporcijos: kiek klasikų,
kiek studentų, kiek teminių
ar kitokių parodų? Aš labai
ilgiuosi solidžių personalinių
parodų. Ypač vidurinės kartos, kurie jau nebe jauni ir
tik žingsnis iki klasikų. Tokių
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parodų, kurios juos ir paverstų
klasikais.
Mano svajonė būtų harmonija.
Tolygus ir subalansuotas studentiškų, tarptautinių ir „klasikinių“
parodų pateikimas. Kartais net iš
Akademijos darbuotojų išgirstu
skeptišką (bet, ačiū Dievui, labiau
retorinį) klausimą: „O kam to reikia?“ (ypač kalbant apie ne studentiškus projektus). Žinau, kad įtikinti
šiuo atveju reikia ne žodžiais, bet
darbais, tačiau vėl pakartosiu, kad
į visą tą trejetą žiūriu kaip į neatsiejamą ir studijų proceso, ir mūsų
kultūrinio gyvenimo dalį. Nes Akademija nėra tik technikumas, ruošiantis amatininkus ir gyvuojantis
iš jų studijų krepšelių, tai ir kultūros reiškinys.
Dėl „solidžių personalinių“
parodų sutinku su tavo, Monika,
ilgesiu – jų taip pat ilgiuosi. Aišku,
šiokiu tokiu akibrokštu laikyčiau
asmeninę patirtį, kai susidūriau su
muziejinio uždarumo problema.
Pats dirbau viename iš didžiųjų Lietuvos muziejų, kurio administracija
dažnai laikosi pozicijos nieko nerodyti, niekam nieko neskolinti ir tegul viskas būna uždaryta, paslėpta,
užmiršta. VDA muziejui bandant
inicijuoti keletą rimtesnių parodų,
patirta, kad tai yra sisteminė tradicija, kad ne vieno muziejaus vadovybė, netgi privatūs kolekcionieriai,
viešai deklaruojantys savo mecenatystes, kartais (galbūt ir dėl nesusikalbėjimo) virsta kuo tikriausiais
„stabdžiais“. Ką gi – tegul tai būna
blogaisiais pavyzdžiais, kaip pačiam
nereikia elgtis.
Ar tu, kaip vadovas, turi teises ar net prievoles inicijuoti
kokias nors parodas, jei matai,
kad „Titaniko“ parodiniam tinkleliui to trūksta?
Taip, nors pagrindinis balsas priklauso Muziejaus tarybai, ir aš turiu
teisę inicijuoti. Bent jau taip manau.
Vis dėlto savo pagrindiniu kaip iniciatoriaus tikslu (juk esu ne tik dailėtyrininkas, bet ir muziejininkas)
laikyčiau didesnį kaip „podukra“
gyvenančio VDA muziejaus pristatymą, jo atvėrimą didesniam
žiūrovų būriui. Vilniaus dailės
akademija turi nenusakomus
turtus – daugybę metų kauptus
studentų (o ir dėstytojų) kūrinius,
nuo kursinių iki diplominių. Būtent šioje institucijoje galima susipažinti su tokių menininkų kaip
Rimvidas Jankauskas-Kampas, Raimundas Sližys, Šarūnas Sauka ir
daugelis kitų kūrybinio gyvenimo
pradžia (netgi pradžių pradžia).
Tad mano ilgalaikis tikslas yra VDA
meno muziejaus rinkinių propagavimas ir sklaida.
Suprantama, kad atrenkant
paraiškas dalyvauja taryba.

Kaip ją rinkaisi? Kiek narių ją
sudaro ir kaip dažnai ji kinta?

Viktoras džiaugėsi naujomis
saugyklomis ir svajojo, kad
„dėstytojai per paskaitas galės
atsivesti į saugyklas studentus
ir demonstruoti originalus.“ Ar
tai vyksta?

Parodinis procesas „Titanike“
vyksta labai paprastai. Spalio mėnesį yra renkamos / teikiamos paraiškos ateinančių metų parodoms.
Paraiškos forma yra VDA tinklalaVis dar naujomis saugyklomis
pyje (www.vda.lt/lt/titanikas). Tuo- irgi be galo džiaugiuosi. Ypač kai
met jas nagrinėja VDA muziejaus prisimenu savo studijinę patirtį ir
tarybos nariai ir balsuodami vie- prieš dvidešimt metų buvusią saunas patvirtina, kitas, deja, atmeta. gyklų situaciją. Gaila tiktai, kad
Muziejaus tarybos kadencija pagal tose saugyklose telpa mažesnė
reglamentą trunka trejetą metų. fondų dalis. VDA muziejuje bent
Šiais metais kaip tik turėjau atlikti jau nominaliai saugoma beveik dvipareigą ir suburti naują Tarybą. Ją dešimt tūkstančių eksponatų. Kiti
tvirtina VDA prorektorius menui, yra sukaišioti visur, kur tik galima,
kuris paprastai būna ir jos pirmi- jų saugojimo sąlygos komplikuoninkas. Dalį Tarybos sudaro VDA tos. Kaip muziejininkas siekiu, kad
bendruomenės nariai – dėstytojai, būtų užtikrintas tų objektų (o kartu
bent kelių katedrų vedėjai. Kad tai juos kūrusių žmonių) orumas. Juonebūtų visiškai uždaras dalykas, ir lab kad bent jau sovietiniais laikais
V. Liutkus, ir šį kartą aš kviečiame tuometinio Dailės instituto metožmones „iš šono“. Taryboje būna iki diniai kabinetai, iš kurių ir sufordešimt narių, jos sąrašas yra vieši- muotas vėlesnis muziejus, būdavo
namas VDA tinklalapyje.
formuojami „laisvanorišku prievartiniu“ būdu. Žvelgiant muziejiniu,
Minėjai, kad dabar veikianti
dailėtyriniu aspektais, tie objektai,
skulptoriaus Mykolo Saukos
bėgant laikui, panašiai kaip vynas,
paroda labai gerai lankoma.
bręsta ir įgauna vis kitokią vertę.
Kiek svarbus lankomumas
Štai, dar ne taip seniai buvo neverrenkantis būsimas parodas? Ar tinama tarpukario laikų – Stepono
jis nėra pavojingas kriterijus?
Batoro universiteto Dailės fakulNes populiarumas tai dar nėra
teto – studentų kūryba ar stalinikokybė. Ar yra numatomi konės epochos „produkcija“. Dabar tai
kie nors žingsniai, kaip poputiesiog įdomu ir istoriškai vertinga.
liarinti pačią erdvę ir parodas,
Tad apmaudu, kad dar ne taip sekurios neturi populiarumo
niai kai kuriuos fonduose saugotus
elemento, bet yra vertos būti
tapybos darbus kai kas iš dėstytojų
atrastos?
duodavo studentams užtapyti (esą
Lankomumas yra svarbus argu- „čia nieko verto“) arba patys studimentas, bet tikrai ne esminis. As- juojantys, įkvėpti šio požiūrio, taip
meniškai aš skeptiškai žiūriu į ma- elgdavosi. Mano nuomone, tai yra
dinguosius reiškinius, taip pat labai tiesiog neetiška.
noriu, kad „Titanikas“ prisidėtų vieDabartinės saugyklos yra viešos –
šinant tų pačių jaunų menininkų jas pamatyti gali visi norintys. Dėsveiklą ar nepelnytai primirštų vy- tytojai (ypač Tapybos katedros) jas
resniųjų kūrybą. Žinoma, visuomet iš tiesų naudoja kaip medžiagą savo
yra lengviausia nugraibyti grietinėlę paskaitoms. Pats pakartosiu, jog
ir kliautis žinomomis, populiario- noriu jas atverti ir teminių parodų
mis pavardėmis. Tuomet ir darbo, pavidalu (nebūtinai „Titanike“, paroir pastangų reikia mažiau. Pats esu dos gali keliauti).
su tuo susidūręs, kai įkyrėjau televizijos ir laikraščių žurnalistams, Ar „Titanike“ reikia rodyti
nuolat skambindamas ir zyzda- dabar Akademijoje dėstančių
mas dėl jaunų menininkų inicia- menininkų personalines parotyvų, į kurias tūlo žiniasklaidos at- das? Klausiu tavo pozicijos,
stovo dėmesį patrauksi tik į šoną nes Liutkus anuomet jautė
įremdamas revolverio vamzdį (čia, įtampą, kad nebūtų privaloma
žinoma, juokauju). Nuvilia, kai iš- šių puikių erdvių paversti nugirsti atsakymą, esą „nekvieskite į lemta erdve, kur vyktų vien
jaunų, dar nežinomų menininkų jubiliejinės ir panašios paroparodas – mums reikia jau išgar- dos. Aš asmeniškai norėčiau
sėjusių kūrėjų“. O dar jeigu išgirsta, matyti dėstytojų parodas, nes
kad studentai... Paskui toji pati vi- spėju, kad jos priverstų dausuomenės dalis krokodiliškai ver- gelį apgalvoti, o gal ir net
kia dėl masinės migracijos... Bet čia rimčiau susimąstyti apie tai,
reikia dirbti, darbuotis ir siekti, kad ką jie kuria, kaip atrodo, ar
dar turi ką pasakyti.
taip nebūtų.
Kita vertus, Mykolo Saukos paroda
buvo priimta į „Titaniką“ tikrai ne
dėl numatomo jos populiarumo ir
lankomumo, o dėl meninės kokybės. Šis kriterijus yra ypač svarbus
priimant paraiškas.

Reikia ir verta rodyti dėstytojų
parodas. Viktoro Liutkaus jaustą
įtampą patyriau ir aš, nes kartais tuo
akademiniu statusu bandoma naudotis. Nemanau, kad visų dėstytojų
kūrybą būtina rodyti „Titanike“, nes

geras dėstytojas ne visuomet būna
puikus menininkas (ir atvirkščiai),
bet, kaip jau minėta, tai yra vienas
iš prioritetų. Vis dėlto į pirmenybes
reikia žiūrėti vadovaujantis sveiku
protu ir realiomis galimybėmis.
Noriu pasidžiaugti menininkės
Eglės Grėbliauskaitės meno
projektu – kaip buvo panaikintos salių grindys, t. y. nudaužytos plytelės, kurios pašaipiai
vadinamos „euroremontu“,
„pirtim-tualetu“, ir atvertas
neutralus, į kūrinius nesibraunantis paviršius. Kokių yra galimybių jos kūrinį praplėsti ir
kitame aukšte?
Pats irgi džiaugiuosi Eglės meno
kūriniu – naujomis grindimis „Titanikui“. Tai kainavo daug jos laiko,
pastangų, energijos ir, svarbiausia, pinigų. Šiuo atveju „Titanikas“ gavo ne tik įdomų, diskusijas
keliantį meno kūrinį, bet ir pagerintą architektūrinį sprendimą. Turiu pasakyti, jog „Titaniko“ erdvės
yra gana sudėtingos ir komplikuotos ne tik dėl grindų, bet ir lubų ar
net sienų.
Taip, teko įtarti esant kūriniu
radiatorių biges. Nepaisant
to, „Titanikas“ yra dėl vietos,
erdvumo ir įteisinančio akademinio efekto patraukli
erdvė, o tai labai įpareigoja.
Ar vadinamasis „Krematoriumas“ – keramikų kiemelyje esanti patalpa, dabar
atverta parodinei veiklai, –
yra laisvesnė studentiškos kūrybos ir kuravimo vieta? Ar tai
„Titaniko“ padalinys? Kokia
šios vietos misija, vizija?
Pavadinimas „Krematoriumas“
neturėtų nieko šiurpinti ir gąsdinti, tai yra 9-ajame dešimtmetyje įrengtos keramikų krosnys.
Bet ar gali būti po „Titaniko“ dar
koks nors baisesnis pavadinimas?
Tiesą sakant, tose patalpose pastaruoju metu buvo laikoma dalis
VDA muziejaus fondų, tad papildomos ekspozicinės erdvės atsiradimas buvo inicijuotas ir norint
išgabenti eksponatus iš ne visai tinkamos laikymui terpės. Kita vertus,
tai tikrai yra laisvesnė studentiškos
kūrybos ir kuravimo vieta, kurioje
nėra ir tokios griežtos komisijos atrankos, ir formalizuoto plano. Tai
aplinka (bent taip įsivaizduoju) eksperimentavimui, netgi sąmoningam klaidų darymui, nes be jų (ar
baikščiai jų vengiant) negali vykti
nei normalus studijų, nei kultūros
procesas apskritai.
Kalbino
Monika Krikštopaitytė
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Konceptualaus stiklo paieškos
Tarptautinė stiklo bienalė „2 D→“ Vilniaus galerijose
Žydrūnas Mirinavičius

Spalio mėnesio pradžia Vilniuje pažymėta svarbiu įvykiu stiklo meno
kūrėjams: dviejose miesto parodinėse erdvėse – Dailininkų sąjungos
ir Šv. Jono gatvės galerijose – eksponuojami trečiosios (ankstesnės
vyko 2012 ir 2014 m.) tarptautinės
stiklo bienalės „2 D→“ dalyvių kūriniai. Šioje stiklo menininkės Dalios
Truskaitės kuruojamoje parodoje
(latvių ekspoziciją kuravo Barbala
Gulbe, estų – Kati Kerstna) savo kūrinius eksponuoja 27 menininkai iš
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Suomijos ir Vokietijos.
Lapkritį ši ekspozicija, papildyta
estų stiklių kūriniais, bus rodoma
Pernu Naujojo meno muziejuje,
gruodį – Raplos apskrities šiuolaikinio meno centre Estijoje, o atskira estų stiklo menininkų kolekcija šiuo metu eksponuojama Vinco
Grybo memorialiniame muziejuje
Jurbarke. Bienalės pavadinimas nurodo, kad kūrinių išeities taškas yra
dvimatė plokštuma, tačiau siekiama
iš jos išeiti, ją transformuoti erdvėje,
taip pat ieškoma stiklo, kaip kūrinio
medžiagos, galimybių šiuolaikinio
meno kontekste. Dar vienas tikslas,
itin aktualus vilniečiams stikliams, –
tai siekis apžvelgti kadaise lyderiavusios Vilniaus vitražo ir architektūrinio
stiklo mokyklos pozicijas, numatyti
naujas jos tendencijas ir galimybes.
Per pastaruosius porą dešimtmečių vilnietiškoji vitražo mokykla prarado gyvastingumą, buvo išstumta iš
architektūrinių ir parodinių erdvių.
Tai, kas kadaise buvo šios mokyklos
privalumas – vitražo, kaip monumentalaus, architektūrinio meno
samprata, – pakitus visuomeninei
santvarkai, architektūros pobūdžiui,
užsakovų prioritetams, beliko sunkiasvore tradicija. O Kauno stiklo
mokykla lanksčiau adaptavosi labiliame šiuolaikinio meno kontekste. Ieškodami šių reiškinių šaknų istorijoje matome, jog ryškus
meninio stiklo sampratos skirstymas į vaizduojamąjį ir taikomąjį buvo
nulemtas XX a. viduryje. Lietuvoje
nuo 4-ojo dešimtmečio dominavo
vitražo tradicija, klestėjimą išgyvenusi 7–8-uoju dešimtmečiais. LSSR
valstybiniame dailės institute Vilniuje vitražo specialybė buvo priskirta prie vaizduojamojo meno ir
dėstoma Monumentaliosios tapybos katedroje šalia freskos ir mozaikos specialybių, vitražas buvo
traktuojamas kaip architektūros
meno rūšis. Tokia vitražo, kaip monumentalaus vaizduojamojo meno,
samprata atitiko sovietinio ideologiškai angažuoto meno idealą, todėl
buvo itin palaikoma. Be to, monumentalioje modernistinio stiliaus
XX a. architektūroje sau vietą natūraliai rado monumentaliosios dailės rūšys – freska, mozaika, vitražas.

Tačiau šalia vitražo iš lėto, tarsi antrame plane plėtojosi kaunietiškoji
taikomojo pobūdžio, kamerinio
mastelio, dekoratyvinio stiklo mokykla. Dekoratyvinio stiklo pozicijos sustiprėjo tik XX a. 9-ajame
dešimtmetyje, Kauno pramoninės
dailės fakultete įteisinus aukštąsias
meninio stiklo specialybės studijas,
įkūrus profesionalias dirbtuves su
įvairias stiklo apdirbimo technikas
siūlančia technologine baze. Šis laikotarpis tapo lemiamu lūžio tašku
abiem stiklo mokykloms: ideologiškai angažuota ir nuo architektūros priklausoma vitražo samprata
nuėjo istorijos užmarštin kartu
su griuvusia sovietine imperija ir
draugišką menams modernistinę
architektūrą pakeitus ekscentriškam architektūriniam postmodernizmui bei racionaliai, unifikuotai,
konstruktyvų karkasą stiklo sijonu
apsisiautusiai biurų architektūrai.
Stiklo gamyklos užgesino brangiomis dujomis kūrenamas krosnis, o
vitražo studijos Vilniaus dailės akademijoje paniro į sąstingį, naujovių nepripažįstančią saviizoliaciją.
Klasikinis vitražas pasirodė besąs
su laiko tempais nespėjantis sunkiasvoris menas. O nei nuo konkrečios architektūros, nei nuo ideologijos nepriklausantis dekoratyvinis
stiklas savo nedideliais masteliais
ir kameriniu, dizainišku pobūdžiu,
įvairesnėmis technologinėmis galimybėmis, užėmė lyderio pozicijas Lietuvos meninio stiklo judėjime. Paskutinė solidi tarptautinė
vitražo paroda įvyko 1995 metais.
Paradoksalu, bet pastate, kuriame
ji vyko, šiuo metu įsikūrusi Nacionalinė dailės galerija išbraukė vitražą iš vaizduojamojo meno gretų
ir šios meno rūšies nepristato savo
kolekcijose.
Prieš keliolika metų Kaune susibūrusi kuratorių komanda ėmėsi
organizuoti tarptautines stiklo
meno trienales „Vitrum Balticum“,
atliepiančias į pasaulines studijinio stiklo judėjimo tendencijas.
Vilniuje, „Dalios“ galerijoje, praeitame dešimtmetyje buvo surengtas architektūrinio meninio stiklo
parodų ciklas „Stiklo amžius“, kur
bandyta praplėsti stiklo kūrinio,

Rait Prääts, „Rekonstrukcija“. 2013 m.

kaip architektūrinio meno, ribas.
Pastarojo laikotarpio stiklo meno
tendencijos rodo, kad monumentaliojo ir kamerinio stiklo sampratos
susilieja, stiklo dailininkai nepaiso
cechinės priklausomybės vilnietiškai ar kaunietiškai mokykloms, universaliai išnaudoja įvairias stiklo
apdirbimo technologijas. Ši tendencija nėra nauja, pasaulis seniai
žengia šia kryptimi, tą liudija stiklo
mokyklų studijų programos, autorinio kūrinio sampratą deklaruojantis studijinio stiklo judėjimas. Tai
atsispindi ir Bornholme (Danija)
vykstanti bienalė „European Glass
Context 2016“, kurioje šiemet dalyvavo 4 Lietuvos stiklo menininkai. Maža to, stiklą kaip konceptualią
medžiagą atranda vis daugiau įvairių
sričių menininkų; ant šio „arkliuko“
joja tarptautinė Venecijos bienalė
„Glasstress“.
Tad kuo pasižymi ši „2 D→“ bienalė? Visų pirma – tai ekspozicija,
kuri šįkart okupavo dvi radikaliai
priešingas erdves: šiuolaikinės architektūros, skaidrią ir natūralios
šviesos sklidiną LDS galerijos erdvę Vokiečių gatvėje ir prieblandoje skendinčius senojo Vilniaus
rūsius Šv. Jonų gatvės galerijoje.
Abiejose erdvėse kūriniai laisvai
randa sau vietą, dažnai netradicinę
tokiai trapiai ir skaidriai medžiagai
kaip stiklas: ant grindų, sienų, pakylų. Paradoksalu, jog vos vienas
kūrinys (Lino Labanausko „San
Franciskas“) eksponuojamas lange
– tradicinėje vitražo vietoje. Storo
stiklo kūriniuose, eksponuotuose

Barbala Gulbe, „Atsiminimų kibiras I–XII“. 2016 m.
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erdvėje atstu nuo lango (Ivo Lillo
„Tinklų rezgimas“, Andos Munkevicos „Potvynis“, Dainio Gudovskio
„Gyvybės audinio struktūra“) šviesa
tyvuliuoja stiklo gelmėje. Radikaliai kitą šviesos sampratą atskleidžia
Neringos Vasiliauskaitės ir Jenso
Gusseko kūriniai, eksploatuojantys
optines dichroinio stiklo savybes.
Natūraliai sau vietą ant sienos ir
grindų rado mozaikos technika sukurtas Lottos Söder diptikas „Pėdsakai“ ir „Trapus bagažas“. Senuosiuose rūsiuose kūriniai randa sau
atskirą nišą ir sušvinta nuo koncentruoto dirbtinio apšvietimo (Kairi
Orgusaar „Versmė“, Raito Präätso
„Rekonstrukcija“).
Antra parodos ypatybė – dalyvių
geografija. Užsimota pristatyti Baltijos šalių ir artimiausių kaimynų
stiklo meno tendencijas. Tačiau
menininkai tokie skirtingi, kad
sunku apibendrintai kalbėti apie atskiros šalies stiklo mokyklą. Ankstesnėse parodose labiau tradicinius stiklo kūrinius eksponavę latviai šįkart
pateikė autorinę stiklo sampratą, kur
stiklas yra ne dominuojanti materija,
o integrali kūrinio dalis, padedanti
atskleisti konceptualią, išgrynintą
idėją (B. Gulbes „Atsiminimų kibiras I–XII“, Ramonos Peksenos „Du
mėnuliai“). Estų kolekcija išsiskiria
išgryninta asmenine kiekvieno autoriaus pozicija. Netikėtai įdomus
perėjimas iš skaisčios parodinės
šviesos nutviekstos salės su Merles
Kannus intymios asmeninės patirties paveikslais (serija „Piktžolės“)
į dramatiškos šviesos ir šešėlių salę
su nebūtin skriejančiomis stiklo
kaukėmis (Piret Ellamaa „Prarastos sielos“). Lenkų kolekcija taip
pat pristato radikaliai skirtingus
autorius: nuo Antoninos Joszczuk
poetiškos erdvinės instaliacijos
„Perkėlimas“ iki vitražinių, postmodernios eklektikos vaizdiniais
švytinčių Kalinos Bańkos šviesdėžių. Vokietijai atstovauja Jensas
Gussekas su politiškai angažuotu
kūriniu „Lesbos“, Judith Röder – su
raminančiai levituojančia balzgana
vaizdo instaliacija „Užuolaidos“.
Lietuvių kolekcija šįkart kelia
daug klausimų dėl „stiklo meno“,
„stiklo kūrinio“ sampratos – ypač

tada, kai kalbama apie teminę stiklo
meno parodą. Ar užtenka stiklo kūrinio sudėtyje (lakštinio stiklo, veidrodžio, stiklo taurių), kad jis būtų vadinamas stiklo kūriniu? O ar neturi
teisės būti vadinamas stiklo meno
kūriniu darbas, sukurtas iš organinio stiklo, tačiau atskleidžiantis
esminę stiklo savybę – skaidrumą –
ir leidžiantis kurti daugiasluoksnes
vaizdinių gelmes (Eimanto Ludavičiaus „Miestas“, „Panerių gatvė“)?
Beje, E. Ludavičiaus pavyzdys iliustruoja, jog iš kitos dailės srities atėjęs menininkas sėkmingai išnaudoja stiklo ypatybes savo kūryboje.
O ar užtenka eksponuoti švarią
dichroinio stiklo imanentinę šviesą
ir optiką tikintis, jog ji prabils asmeninėmis autoriaus patirtimis, nes tą
sugestijuoja poetiškas kūrinio pavadinimas? Ar eksponuotina stiklo
meno parodoje instaliacijos gamtoje fotografija? Ne veltui straipsnio pradžioje aptariau istorinį
stiklo meno raidos kontekstą. Lietuvos, ypač Vilniaus monumentalaus stiklo mokyklos atstovai, regis,
vis dar negali nukirpti bambagyslės nuo architektūros. Netekę monumentalių architektūrinių erdvių
vitražams, į parodines erdves jie
eina su monumentalaus mąstymo
rudimentais: vis dar deklaruojamas
siekis iš plokštumos eiti į erdvę, norima išsivaduoti iš vaizduojamojo
meno tradicijos ir įvaldyti dekoratyvią stiklo plastiką, pakylėti stiklą
į šiuolaikinio konceptualaus meno
lygmenį (šiuo atveju stikliai pavydžiai žvelgia į tekstilę, kuri pastarąjį
dešimtmetį įsitvirtino konceptualaus meno lauke).
Čia išryškėja dar viena šios
parodos ypatybė – jos koncepcija. Jau pavadinimas nurodo
plokštumos transformaciją į erdvę.
Nestebina, jog parodos kuratorės
D. Truskaitės kūrinys „Uždengti“
aiškiausiai įkūnija šią idėją „suglamžytu“ stiklu, chameleoniškai
imituojančiu kitos medžiagos savybę. Šio kūrinio idėja ir atlikimas
aiškūs, jis turi potencijos plėtotis
iki didesnių architektūrinių mastelių. Dar vienas šio pobūdžio kūrinys – latvio Arčio Nimanio „Lašas mėnesienoje“, pajėgus užvaldyti
architektūrinę erdvę. Švedžių Brigittos Ahlin ir Sirkkos Lehtonen
„Oho“ optiškai kinetiška kompozicija įtraukia į meditatyvų ėjimą ratu,
užvaldo patalpos erdvę ir tampa
traukos centru joje. Tačiau kiti kūriniai netelpa į parodos koncepcijos rėmus deklaruodami autorinę
nepriklausomybę. Galbūt todėl ši
paroda yra tokia įvairialypė ir nenuspėjama, stebinanti individualia
stiklo traktuote.
Parodos Vilniuje veiks iki spalio 22 d.
Dailininkų sąjungos galerija (Vokiečių g. 2)
Šv. Jono gatvės galerija (Šv. Jono g. 11)
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Suteikti balsą nutildytiems
Pokalbis su Ognjenu Glavonićiumi
1999 m. NATO bombarduojant
Jugoslaviją Dunojuje nuskandintas
sunkvežimis su 53 negyvų žmonių
kūnais. Tai civiliai albanai, nužudyti
Serbijos policijos ir armijos pareigūnų. Tyrimai neatlikti, informacija slepiama. 2001-aisiais ir 2002-aisiais
Belgrado priemiesčiuose atrastos
penkios masinės kapavietės, jose – 700
palaidotų žmonių. Į dokumentinio kino
festivalio „Nepatogus kinas“ konkursinę programą įtrauktas serbų režisieriaus Ognjeno Glavonićiaus filmas
„Gylis 2“ („Depth Two“, 2016) bando
atrasti giją tarp kraupių įvykių, pasitelkdamas nusikaltėlių, dalyvių ir
aukų parodymus. Liudininkų balsus
lydi neseniai nufilmuoti vietovių
vaizdai. Tai, apie ką kalba filmas, – vis
dar vieša paslaptis.

Dokumentinį filmą „Gylis 2“
sukūrėte rengdamasis vaidybiniam filmui, kurį dar tik
pradėsite filmuoti. Kaip kilo
mintis imtis abu filmus jungiančios temos?
Prieš daugiau nei šešerius metus
internete perskaičiau du straipsnius,
susijusius su filmuose vaizduojamais įvykiais. Vienas straipsnis
pasakojo apie Serbijoje rastas masines kapavietes, kitas buvo slapto
įvykių liudininko, per karą dirbusio sunkvežimio su šaldymo įranga
vairuotoju, parodymai. Straipsniai
daug informacijos nesuteikė, bet
mane sukrėtė. Nustebau, kad iki tol
nieko apie šiuos nusikaltimus nebuvau girdėjęs, o juk viskas vyko
maždaug už šešiolikos kilometrų
nuo mano namų. Bandžiau daugiau
sužinoti, klausinėjau savo šeimos
narių, draugų, tuometinių universiteto kolegų, bet niekas nieko nežinojo, nerodė ir entuziazmo sužinoti
daugiau. Ši tema ėmė mane persekioti. Supratau, kad noriu sukurti
filmą, pradėjau ieškoti tinkamiausios formos temai perteikti.

Ognjen Glavonić

ruošdamasis vaidybiniam filmui.
Nėra didelio skirtumo, ar kursiu
vaidybinį, ar dokumentinį filmą.
Tiesiog svarbu rasti tinkamiausią
formą istorijai papasakoti, formą,
prasmingai ir jautriai sujungsiančią
visus filmo elementus. Dokumentiniame filme parodžiau nusikaltimo
mastą ir kontekstą, o vaidybiniame
žiūrovai stebės, kaip vienas iš dalyvių ima suprasti, į ką jis įsivėlė, jo
reakciją ir jausmus. Pradėjau kurti
„Gylis 2“ ir gyvenimą leidžiu kurdamas kiną, nes noriu kalbėti apie nematomus ir paslėptus dalykus, apie
kuriuos žmonės nenori kalbėti. Tai
gali būti jausmai, vidinis pasaulis,
kažkas, kas vyko jų šalies ar gimtosios vietovės istorijoje. Noriu suteikti balsą tiems, kurie buvo neišgirsti, pamiršti ar nutildyti. Filmo
„Gylis 2“ medžiaga įstrigo mano galvoje ir tiesiog privalėjau ją perkelti
į ekraną.
Filme naudojate Hagos tribunolo teismo surinktų parodymų įrašus. Nusprendėte

matyti vaizdus – vietas, upę, kelią. kuris šešis mėnesius dirbo masinėje Žudynių ir masinių kapaviečių
vietos, apie kurias pasakojama
Nusprendžiau tuos vaizdus sujungti kapavietėje, kai ji buvo atrasta.
filme, nėra kaip nors pažymėsu parodymais ir taip „Gylis 2“ pratos. Ar šis filmas – tam tikras
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Šis filmas gali inforjos bazės zonoje. Norėdamas ten
filmuoti ar patekti, privalai gauti dėdamas kurti filmą. Šie žmonės muoti ir sujudinti kai ką žmogaus
oficialų leidimą. Suradome daug kalba tiems, kurie užsakė, liepė viduje, bet didesniu mastu liks nežmonių, bet niekas nesutiko su jiems taip elgtis, tiems, kuriuos jie matomas. Ne tik dėl temos, bet ir
mumis kalbėtis. Tada gavome iš nuskriaudė, ar tiems, kurie juos dėl formos. Man svarbu, kad ši
ministerijos leidimą filmuoti, bet skriaudė. Gali justi ir įtampą, ir tema išlįstų „į šviesą“, nes dabar
tik vieną konkrečią dieną. Taip baimę, ir palengvėjimą, kiek su- yra nutildyta visomis prasmėmis.
ši diena tapo pirmąja filmavimo mažinus juos slėgusią naštą. Jeigu Iš dalies taip, tai savotiškas atmidiena. Planavau daryti kitaip: iš būčiau juos kalbinęs pats, manau, nimo paminklas.
pradžių paimti interviu ir tik tada žmonės būtų jautęsi kitaip, gal laisŠis filmas – ne pirmas bandynuspręsti, kokius vaizdus filmuoti. viau, ir filmas būtų kitoks.
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nus, ruošiant masines kapavietes,
parodymais. Filmą montavome plačiau – apie smurtą, trauBūtent. Mano šalyje visi stengiasi
mines
patirtis,
užtildytas
sau
pasilikti aukos poziciją. Visada
dešimt mėnesių.
istorijas.
stengiamasi parodyti, kad mes buKaip atrinkote filme naudotus
Siekiau sukurti atvirą filmą. vome didesni aukos, nei kiti. Atsaliudininkų parodymus?
Atvirą žiūrovų jausmams ir vaiz- koma – taip, tai atsitiko ir mums
Mūsų rasti parodymai truko duotei. Norėjau įtraukti juos į filmo buvo dar blogiau. Šis filmas – ne
400 valandų. Viską peržiūrėjome. istorijos kūrimą, leisti patiems su- tik paminklas, nes paminklai nėra
Pirmoji filmo versija buvo pen- jungti atskiras dalis. Su tuo susijęs kuriami „kitam“, jie kuriami tik sakių valandų. Daug liudininkų, is- sprendimas nerodyti liudininkų viems. „Gylis 2“ – vienas iš būdų
torijų, vaizdų, archyvinės medžia- veidų. Veidas asocijuojasi su kon- nelaikyti savęs geresniu ar pragos. Filmas „neveikė“. Tada mes krečiu žmogumi. Klausydamas našesniu už kitus, išskirtiniu. Čia
yra problemos šaknys. Tai vyksta
visur pasaulyje. Pavargau kalbėti
apie „kito“ atsakomybę. Kamerą
nukreipiu į mus pačius ir mūsų
pačių tamsą. Tik taip įmanoma
atsiriboti nuo sentimentalumo ir
propagandos, kuri beveik be išimčių sutinkama tokiose istorijose.
Pavargau gyventi nacionalistinėje
mitologijoje, bandau kovoti su šiuo
pavojumi.

Kaip į vaidybinio filmo kūrimą
įsiterpė dokumentinis?
Tada dar mokiausi universitete,
todėl svarsčiau pastatyti trumpametražį filmą apie sunkvežimio
vairuotoją, pervežantį lavonus.
Nusprendžiau, kad vaidybinis filmas – geriausia forma šiai istorijai. Pradėjau intensyviai ieškoti ir
rasdavau vis daugiau informacijos,
liudininkų parodymų ir įvykių detalių. Paraleliai ieškojau finansavimo filmui, deja, tai sekėsi labai
sunkiai. Šis procesas truko ilgai,
po trejų ar ketverių metų supratau, kad turiu daugiau informacijos nei planavau panaudoti. Nenorėjau dėti visko, apie ką sužinojau.
Be to, mastas labai didelis. Tai ne
viena masinė kapavietė ir begalė
valstybiniu lygiu į nusikaltimus
įsitraukusių žmonių. „Gylis 2“ atsirado iš medžiagos, kurią radau
8 psl.

Filme kalbate apie savo
šalies piliečių įvykdytus
nusikaltimus.

Kadras iš filmo „Gylis 2“

nerodyti liudininkų veidų. Parodymus girdime kaip užkadrinį
balsą, ekrane matydami įvairius vaizdus (peizažus, įvykių
vietas). Kas atsirado pirmiau –
parodymai ar vaizdai?

su montažo režisiere Jelena Maksimović nusistatėme taisykles, kurios padėtų atrinkti parodymus ir
kartu baigti filmą. Nusprendėm
naudoti tik tų liudininkų, kurie dalyvavo įvykiuose, matė ir lietė savo
Radęs liudininkų parodymus – rankomis, parodymus. Atsisakėme
šimtus puslapių teksto, kaip apsės- politikų ir žmonių, kurie melavo
tas ėmiau juos skaityti. Neturėjau bandydami išbristi iš bėdos. Maparodymų garso ar vaizdo įrašų, tik nau, kad visi, dalyvavę šiuose įvyspausdintą variantą. Skaitydamas kiuose, iš dalies yra tos politikos ir
neįsivaizdavau nei žmogaus veido, režimo aukos. Patys paėmėme innei balso, bet ilgainiui pradėjau terviu tik iš vieno žmogaus. Iš vyro,

balso, gali pradėti galvoti apie
kitas istorijas, įvykius, kuriuos
girdėjai. Norėjau palikti daugiau
laisvės žiūrovų vaizduotei, nes
taip visi klausimai išlieka ilgiau
ir filmui pasibaigus. Žiūrovai jau
matė daug veiksmo ir karinių
filmų, todėl nemanau, kad būtinai
turime rodyti veiksmą ir karą, jei
norime kalbėti apie karą ir baimę.
Šis filmas man taip pat yra ir būdas kalbėti apie gailestį, empatiją
ir supratimą.

Kiekviena tauta turi savo nusikaltimų istoriją ir reikia apie tai kalbėti.
Tu neteisini ir nesmerki, bet kalbi
apie atsakomybę tų, kurie atsakingi
už nusikaltimus. Jeigu garsiai apie
tai nešnekėsi, jie toliau vaikščios
nenubausti. O jeigu jautiesi gerai,
kad nusikaltėliai yra laisvi, tik todėl, nes nenori apkaltinti ir diskredituoti tavo tautos, valstybės
ar religijos, tai didžiulė ir klampi
problema. Turi rūpėti nusikaltimai,
kuriuos padarė tavo kaimynai. Tai
yra logika, kuria vadovaujuosi savo
filme. Mano filmas nėra tik apie Kosovo karą, mano filmas apie Serbiją
ir kitas šalis.
Kalbėjosi Dovilė Grigaliūnaitė
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Kinas

Lėtosios peržiūros. Dialogas #3. Istorija
Margarethe von Trottos „Rosa Luxemburg“ ir Martos Meszaros „Dienoraštis mano vaikams“
Lina Kaminskaitė-Jančorienė

Dėmesys istorijai, praeičiai, atminčiai – išskirtinis Naujosios bangos
palytėto Vidurio Rytų Europos
kino bruožas. Kaip teigia tyrinėtojai, socialistinio laikotarpio kinematografinės praeities reprezentacijos čia atliko kelias funkcijas:
konsolidavo tautinę savimonę dėl
nacionalinės bendrystės jausmo ir
suteikė galimybę gilintis į universalius moralinius klausimus. Dar
vienas šio regiono kino bruožas –
įprastų šeimyninių saitų tarp vaikų
ir tėvų trūkis. Karo, pokario metais
tėvų netekę našlaičiai – vis dažnesni
vėlyvojo socializmo filmų herojai.
Praeitis, trauminės patirtys nesvetimos ir Martai Meszaros. Į jas
režisierė gilinasi filme „Dienoraštis
mano vaikams“ (1982, į ekranus išleistas 1984 m.), tapusiame pirmąja
keturių režisierės kino dienoraščių
dalimi. Tačiau, priešingai nei kiti į
universalumą, kitaip tariant, pasakoti Didžiąją istoriją pretendavę Vidurio Rytų Europos istoriniai filmai,
pastarasis į stalinizmo metus gręžėsi pasakodamas subjektyvią, savą,
asmeninę istoriją. Kita vertus, istorinės temos suasmeninimas – ne tik
autorinė režisierės strategija, bet ir
laisvės suvaržymų, ribojusių galimybę kalbėti tam tikromis temomis, pasekmė. Istorijos suasmeninimas, nukėlimas į šeimos lygį leido
ją „nupolitinti“ arba kalbėti užuominomis, be deklaracijų.
„Dienoraštis mano vaikams“ – autobiografinis filmas. Atliepiant dienoraščio struktūrai, jis sudarytas iš
svarbiausių pagrindinės herojės Julijos – pokariu iš Sovietų Sąjungos

Rodo TV

Naisių stilistai ir tiesa
Nors beprotybės Lietuvoje užtenka –
ji visada iškyla į paviršių kartu su rinkimais ir būsimų ministrų sąrašais,
šį savaitgalį siūlau pasinerti į kitokią. Garsių režisierių Federico
Fellini, Louis Malle’io ir Roger
Vadimo 1968 m. sukurtos „Nepaprastos istorijos“ (LRT kultūra,
22 d., 21 val., LRT, 23 d. 23 val.) –
tai trijų Edgaro Allano Poe novelių ekranizacija. (Beje, originalus
itališkas filmo pavadinimas „Trys
žingsniai į beprotybę“.) Thomas
Mannas yra rašęs, kad tik išgirdus
Edgaro Allano Poe vardą prieš mus
iškyla spindintis ir fantastiškas, įsimylėjusio grožį ir mirtį poeto rafinuoto jausmingumo pasaulis, apie
kurį svajojo Goethe ir Hoffmannas.
Kiekvienas iš trijų režisierių savaip
įsivaizdavo šį pasaulį.
Kičo stilizuotojas Roger Vadimas, sukūręs pirmąją novelę „Grafienė Metcengerštein“, nepraleido
progos pasigrožėti tuometine savo

„Rosa Luxemburg“

į tėvynę sugrąžintos našlaitės – iš- Jie – vienintelė bendrystės su mirugyvenimų. Atminties ir užmaršties siais tėvais jausmo užuovėja. Motisąveika – pagrindinis filmo leitmo- nos ilgesys paaiškina ir didžiulę Julityvas, nulėmęs ir filmo struktūrą: jos trauką kinui – tai ne tik galimybė
realų filmo veiksmą papildo vaikys- pabėgti nuo nemielos tikrovės, bet
tės retrospekcijos, archyviniai kadrai tarsi palaikomas ryšys su mama.
ir pokariu rodytų filmų ištraukos.
Santykiai taip pat įgauna ir alegoLinijinio laiko trūkiai leidžia priar- rinę funkciją: Magda atstovauja statėti prie Julijos išgyvenimų (mamos linistiniam režimui, Julija – visuoir tėčio ilgesys, vienatvė), o kartu menei, kuri nenori su juo taikstytis.
panirti į pokario atmosferą. Pasta- Julija taip pat įkūnija individualų
rąją kuria archyvinių kadrų intarpai, maištą prieš visuotinę, kolektypateikti subjektyviu herojės žvilgs- vinę užmarštį arba valdžios intenniu. Dar viena, kiek svarbesnė šių cijas kurti naujas vertybes senųjų
kadrų (filme tai kino žurnalai, ro- sąskaita. Dabartis ir praeitis supriedomi kino teatre) funkcija – oficia- šinama ir filmo erdvėje: griaunamo
liosios, viešai deklaruotos istorijos Budapešto senamiesčio vaizdai,
reprezentacija, kuri yra priešinga kaimo kraštovaizdis ir nostalgiška
asmeninei Julijos patirčiai.
Julijos reakcija į dabartį, priešinimasis
Trintį tarp viešo (kolektyvinio, naujos sistemos primestai modernideklaruojamo, istorijos) ir asme- zacijai. Santykį su laiku nusako ir tai,
ninio (individualaus išgyvenimo, kad „Dienoraštis mano vaikams“ yra
atminties) sustiprina santykiai tarp nespalvotas (kitaip nei kitos dienomerginos ir jos mama būti preten- raščių dalys), tai kuria ne tik autentišduojančios aktyvios komunistės ir kumo, dokumentalumo įspūdį, bet ir
vienišos moters Magdos. Primesta, prisideda prie nykios pokario atmosįnorius tenkinanti šios motinystė feros, kur patirtis vienspalvė ir ribota.
nemiela Julijai ir todėl, kad valTai nebuvo pirmas filmas, kritidinga, griežta Magda – visiška prie- kavęs stalinizmą, jo pasekmės višingybė Julijos motinai – kėsinasi į suomenei, žmogui. Kurti filmus šia
merginos asmeninę patirtį. Magdos tema Vengrijoje pradėta jau 8-ojo
noras disciplinuoti Juliją kaskart ją dešimtmečio pradžioje. Tikėtina,
panardina į vaikystės atsiminimus. jog prisidėjo ir pakankamai liberali,
žmona Jane Fonda, kuri nuoga joja nuolat persekioja šviesiaplaukės
ant balto arklio degančioje pievoje. mergaitės su baltu kamuoliu vizija.
Louis Malle’is sukūrė tikrą šedevrą Ko gero, nereikia priminti, kad anantrininko tema, teigiantį, kad blo- gelėlis finale taps velniu.
gis visada glūdi žmogaus viduje. Jo
Denniso Lee filmas „Jonvabanovelėje „Viljamas Vilsonas“ Alai- liai sode“ (TV1, 21 d. 23.35) – apie
nas Delonas suvaidino vaikystėje šeimą. Tik kiekvienas jos narys
bendraamžių persekiotą sadistą, išgyvena savo tragediją. Liza (Jukuris išlošia nuostabią moterį. Ją lia Roberts) žuvo autokatastrofoje,
suvaidino pati garsiausia ir geidžia- kurios kaltininkas – jos vyras Čarlis
miausia tų laikų žvaigždė Brigitte (Willem Defoe). Poros sūnus MaiBardot, beje, geriausius vaidmenis klas (Ryan Reynolds) nusprendžia
sukūrusi būtent Malle’io filmuose. parašyti knygą apie savo vaikystę,
Finalinė veikėjo dvikova su an- bet tam priešinasi visi. Japonų kiltrininku – vienas tiksliausių ro- mės režisierius yra sakęs, kad filmantikų mėgtos antrininko temos mas – autobiografinis, jis vadinasi
sprendimas kine.
Ko gero, pati netikėčiausia bus
Federico Fellini novelė „Niekad neįkeisk savo galvos velniui“ – tokios
vizijų, pabaisų ir antiklierikalinės
ironijos koncentracijos nepamatysite jokiame kitame didžiojo režisieriaus filme. Tai ir filmas apie gundymą – šią temą Fellini mėgo. Jo
veikėjas anglų aktorius Tobis, kurį
suvaidino Terence’as Stampas, atvyksta į Romą vaidinti „katalikiškame vesterne“. Jis – narkomanas,
alkoholikas ir biseksualas, kurį „Nepaprastos istorijos“
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atvira kūrybinė aplinka, mat Vengrijoje valdžia mažai kišosi į kūrybinį procesą. Tačiau tai nereiškė,
kad buvo įmanomas visiškas atvirumas. Kad kalbėjimo galimybės buvo
ribotos, patyrė ir šis filmas – režisierė
turėjo pašalinti du epizodus: Staliną šlovinančio sovietų filmo „Berlyno žlugimas“ (rež. M. Čiaurelis,
1950) ištrauką ir kadrus, rodančius
„valstybės priešo“, 1949 m. nužudyto
Vengrijos komunistų partijos veikėjo Laszlo Rajko laidotuves.
Meszaros pelnė tarptautinį pripažinimą, Specialusis žiuri prizas
Kanuose tapo pirmu tokiu aukštu
apdovanojimu režisierei moteriai.
Margarethe von Trottos filmas
„Rosa Luxemburg“ (1986) taip pat
sulaukė dėmesio Kanuose – Barbara Sukowa buvo apdovanota už
geriausią moters vaidmenį.
Filmus vienija ne tik apdovanojimai ar istorijos tema, bet ir kalbėjimo apie ją būdai. Abu filmai istorinius įvykius suasmenina, tiesa,
remdamiesi skirtingomis strategijomis: Meszaros tai daro pasirinkdama asmeninę, autobiografinę
prieigą, von Trotta – per viešos,
politinės figūros biografiją, kurią
pasakoja atskleisdama herojės intymią, asmeninę, kitaip tariant, neviešą erdvę. Šiame filme atskaitos
tašku didiesiems įvykiams papasakoti pasirenkama ne asmeninė
istorija, o atvirkščiai – didysis pasakojimas suasmeninamas per autobiografinę liniją. Istorinių personalijų suasmeninimas buvo naujas
ir netikėtas reprezentavimo būdas,
prieštaravęs klasikiniam didžiųjų
istorijos veikėjų vaizdavimo kanonui. Beje, todėl filmas savo laiku
buvo smarkiai kritikuotas.

„Rosa Luxemburg“ pasakoja apie
vieną iškiliausių, tiesa, kontroversiškai vertinamų, XX a. politinių
figūrų, socialistinių judėjimų Vokietijoje ir Lenkijoje pradininkę,
marksizmo teorijos interpretatorę.
Pasikartoja von Trottos herojų ir temos pasirinkimo motyvas – ji imasi
nepatogios, apeitos temos, „suproblemina“ kitaminčius ir visuomenės
atstumtuosius. Kurti filmą apie Rosą
Luxemburg tada buvo nepatogu ir
gana drąsu, nes Vokietijos visuomenės atmintyje ši figūra atliko skirtingus vaidmenis: Vakarams – tai buvusi išdavikė, Rytams – socializmo
vertybių simbolis, kankinė.
Kaip ir kituose filmuose, ir šiame
režisierė gilinasi į ribines būsenas –
kalėjimo, smurto, bando suprasti
atotrūkio tarp utopijos ir realybės, arba siekiamybės ir realybės
priežastis. Von Trotta yra prisipažinusi, kad jai įdomiausia gilintis į
dvilypę žmogaus prigimtį. Dvilypumą ji sieja su romantizmo tradicija, būdinga ir moderniajai vokiečių kultūrai. Prigimties dvilypumą
atskleidžia pagrindinės veikėjos
charakteris – ji vienokia viešojoje
erdvėje (ryžtinga, kovinga), bet visiškai kitokia asmeninėje (jautri, pažeidžiama). Filmas tarsi pratęsia konflikto tarp to, kas yra vieša, ir to, kas
asmeniška, temą.
Spalio 27 d. 18 val. Šiuolaikinio meno
centro kino salėje įvyks ketvirtasis dialogas, kurio tema – maištas. Kino kritikė Santa Lingevičiūtė pristatys Martos
Meszaros „Dienoraštį mano mylimiesiems“ („Naplo szerelmeimnek“, 1987) ir
Margarethe von Trottos „Antrąjį Kristos Klagės pabudimą“ („Das zweite
Erwachen der Christa Klages“, 1978).

kaip ir vieno didžiųjų JAV poetų numylėtinis Michele Placido vaiRoberto Frosto eilėraštis. Manau, dino komisarą garsiajame seriale
kad jis ir yra geriausias „Jonvaba- „Aštuonkojis“) turi tris vaikus – aklių sode“ raktas.
torę, gydytoją ir didelės kompanijos
„Niekad neįkeisk savo galvos vel- personalo vadybininką. Režisierius
niui“ Fellini tiksliai įvardijo nau- neslepia, kad kuria groteskišką Berjųjų laikų bruožą: velnias dažnai lusconi Italijos portretą, todėl politiprisidengia infantilumu. Niekad kas – korumpuotas, aktorė – niekam
nedemonizuoju politikų – kiekvie- tikusi, vadybininkas – kvailas kaip
nas jų yra kilęs iš savųjų Naisių, bato aulas, o gydytojas komunistas
bet išbandymo infantilizmu jie seniai nepalaiko ryšių su šeima. Atpaprastai neišlaiko. Apie politiko rodytų, viskas aišku, bet po susitiSpanjolos šeimą pasakoja ir Massi- kimo su prostitute, pasibaigusio inmiliano Bruno filmas „Tegyvuoja sultu, politikas ima kalbėti tik tiesą.
Italija“ (LRT, 26 d. 22.50). ŠeiDenniso Dugano komedijos „Su
mos galva Mikelė (sovietų žiūrovų kirpėju Zohanu geriau nejuokauk“
(LRT, 22 d. 23 val.) veikėjas Zohanas (Adam Sandler) – buvęs „Mossad“ agentas. Vyrui nusibodo kariauti su teroristais ir jis nusprendė
įgyvendinti savo svajonę – tapti stilistu Niujorke. Žiūrėdamas į nepriekaištingą Vilniaus mero šukuoseną
ir prie jos prilipdytą šypseną, vis pagalvoju, kad šis pasirinko ne tą profesiją. Juk neatsitiktinai lietuviai jį
išrinko pačiu stilingiausiu politiku.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Spalio 21–30
Parodos

Bažnytinio paveldo muziejus

Lietuvos nacionalinės UNESCO

Šv. Mykolo g. 9

komisijos galerija

Vilnius

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Šv. Jono g. 11

Nacionalinė dailės galerija

Paroda „Piligrimų ženklai. Archeologiniai

Rouhollaho ir Rahimo Fallahi (Iranas) fo-

Konstitucijos pr. 22

pamaldumo Marijai įrodymai viduramžių

tografijų paroda „Kai džinai palieka žemę“

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Gdanske“

Lietuvos ir D. Britanijos meno projekto

Galerija „Kairė–dešinė“

„Padainuok man labanakt“ („Sing me to
Sleep“) paroda
Paroda „Algis Skačkauskas (1955–2009).
Tapyba“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Orientalinės dailės kolekcijos paroda
Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
iki 30 d. – Liucijos Jūratės Kryževičienės
paroda „Kūrybinės transformacijos“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Juozo Budraičio paroda „Mano Paryžius“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Stanislovo Žvirgždo jubiliejinė fotografijų
paroda „2010–2016 metų fotografijos“
Advokato dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos
dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta
ir išsaugota“
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos
ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto
susitarus tel. 279 16 44
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20

Paroda „Lilies of the streets (Gatvės lelijos)“

iki 29 d. – 9-osios tarptautinės mažosios

(festivalio „Nepatogus kinas“ dalis)

grafikos trienalės „Vilnius 2016“ paroda
„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
nuo 18 d. – fotoparoda „Filadelfijos gatvės:
Vilniaus fotografijos galerija

Savičiaus g. 11

Stiklių g. 4

Algimanto Švėgždos paroda „Rudens ir žie-

iki 22 d. – Alvydo Donėlos paroda „Kultū-

mos meditacijos“

ros namai“

Vlado Vildžiūno galerija

Pamėnkalnio galerija

Lobio g. 6a

Pamėnkalnio g. 1/13

Martyno Lukošiaus skulptūrų paroda „Li-

iki 22 d. – Nezaket Ekici (Berlynas) videoins-

beral minds“

taliacija „Dantis už dantį – nužudytoms
Turkijos moterims atminti“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 29 d. – Romualdo Inčirausko paroda „Iš
garažo (skulptūra, medaliai ir .....)“
iki 22 d. – tarptautinė stiklo meno bienalė
„2 D→“
Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
iki 27 d. – Vytauto Tomaševičiaus tapybos
darbų paroda „Nuostabios kasdienybės
atspindžiai“
Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 22 d. – tarptautinė stiklo meno bienalė
„2 D→“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 25 d. – Jolantos Kyzikaitės tapybos paroda
„Kauliukų tapyba“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
iki 25 d. – Trečioji tarptautinė šiuolaikinio
metalo meno bienalė „Metalofonas: ryšiai“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

paroda „Susivokti. Dar kartą / Double

Parodų salės „Titanikas“

awareness“

Maironio g. 3

Pylimo galerija

konkurso paroda „Idėja – daiktas 2016“
iki 22 d. – Mykolo Saukos skulptūros paroda
„Pasijuntu stebimas kito“
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 29 d. – Karolinos Kunčinaitės paroda
„Danguje ir ant žemės“
Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Neringos Poškutės ir Albino Jukumo paroda
„Distancija“
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44
iki 22 d. – paroda „Leopoldas Surgailis
(1928–2016). In memoriam“
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai
Telšių galerija
Kęstučio g. 3
iki 29 d. – paroda „Pradžia“, skirta Telšių
amatų mokyklos 85-mečiui (dabartinis
VDA Telšių fakultetas)
Petro Liukpetrio tapybos paroda
Romualdo Inčirausko paroda „Kaip tai
padaryta“

10 psl.

iki 30 d. – Igorio Kalinausko tapybos paroda
„Įvykių horizontas“
M.K. Čiurlionio namai

Vilniaus dailės akademijos galerijos

iki 29 d. – Algimanto Švėgždos piešinių

Igorio Kalinausko meno galerija
Pilies g. 36–44

1970–1985“

Pilies g. 40

„Krematoriumas“

Goštauto g. 2/15

Latako g. 3

Nuolatinė ekspozicija

Indrės Ercmonaitės tapybos paroda

„Skalvijos“ kino centras

iki 26 d. – Dedongo Zhengo tapybos darbų

Pylimo g. 30
iki 29 d. – Lietuvos medžio drožėjų kūrinių
paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“
Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
Akvilės Magicdust ir Antano Dubros (Stryts)
kūrybos paroda „Konfeti logika“
Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Pranciškaus Smuglevičiaus paroda „Domus Aurea“
Meno ir edukacijos centras „Rupert“
Vaidilutės g. 79
Traviso Jeppeseno darbų paroda „Žodis“
Galerija„Dailės klasika“
Ligoninės g. 2
Vytauto Igno paroda „Sulės ir mėnuliai“
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Kaunas
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Gyvenimas skulptūroje. Žakui
Lipšicui – 125“
Paroda „Kolekcija: Belgija–Lietuva. Belgijos dailė iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio
dailės muziejaus rinkinių“

Dailė
Dabar puiki proga prisiminti du iškilius ir mus jau palikusius tapytojus
neoekspresionistus. Lietuvių liaudies tradicijų temomis sukurti Leopoldo
Surgailio (1928–2016) paveikslai veikia gaivališkais mostais ir liaudies meno
archaika. Tiesa, jo paroda galerijoje „Akademija“ užsidaro jau šį šeštadienį, spalio 22 d., tad reikia paskubėti. O iš šeimos, privačių kolekcijų ir
valstybinių institucijų surinktais Algio Skačkausko (1955–2009) paveikslais, juose šėlstančiais istoriniais, literatūriniais, mitologiniais, krikščioniškais vaizdiniais Nacionalinėje dailės galerijoje bus galima mėgautis
iki pat gruodžio vidurio.
Muzika
Visame pasaulyje koncertuojanti altininkė, Gidono Kremerio vadovaujamo orkestro „Kremerata Baltica“ solistė, Turino nacionalinio radijo ir
televizijos orkestro (RAI, Italija) altų grupės koncertmeisterė, Ūla Ulijona
Žebriūnaitė nedažnai matoma Lietuvos scenose. Tad spalio 26 d. 19 val.
koncertas su Lietuvos kameriniu orkestru Nacionalinėje filharmonijoje
yra ypatinga šventė jos talento gerbėjams. Su orkestru atlikėja pagrieš
temperamentingus ir spalvų kupinus kūrinius – Niccolò Paganini Sonatą
per la Grand Viola (ją su šiuo orkestru yra atlikusi diriguojant šviesaus
atminimo Sauliui Sondeckiui) bei Davido Shorto Fantaziją italų filmų
muzikos temomis altui ir orkestrui, ją kompozitorius parašė specialiai
Ū. Žebriūnaitei. Atlikėja griežia italų meistro Matteo Goffrillerio altu, pagamintu 1722 m. Venecijoje. Po įspūdingų vasaros gastrolių Liuksemburge,
Ispanijoje, Šveicarijoje, Slovėnijoje ir Lenkijoje grįžęs Lietuvos kamerinis
orkestras koncerte dar gros Luigi Boccherini, Gioacchino Rossini ir Benjamino Britteno opusus. Diriguos Robertas Šervenikas.

Spektakliai

22 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT

Paroda „Halinos laikas ir Gederto menas“
iki 30 d. – šiuolaikinio meno festivalio
„Kaunas mene“ paroda
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Laimos Drazdauskaitės paroda (iš ciklo
„Lūžio kartos vardai“)
6-osios tarptautinės akvarelės bienalės
„Baltijos tiltai“ paroda „Kryptys ir iššūkiai“
„Post“ galerija

GODO“. Rež. – R. Tuminas

Vilnius

23 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ

Nacionalinis operos ir baleto teatras

PARKO DĖDE!“. Rež. – O. Lapina

22 d. 12, 15 val., 23 d. 12 val. Kamerinėje sa-

25 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“.

lėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“.

Rež. – R. Tuminas

Dir. – J.M. Jauniškis

26 d. 18 val. – „DURYS“ (VšĮ „Improvizaci-

28, 29 d. 18.30 – PREMJERA! S. Prokofjevo
„ROMEO IR DŽULJETA“. Libreto aut. W. Brulsas ir K. Pastoras, choreogr. – K. Pastoras,
muzikos vad. ir dir. – M. Pitrėnas, dir. –

jos teatras“)
26 d. 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“ (teatras
„Kitas kampas“)
Valstybinis jaunimo teatras

Laisvės al. 51A

M. Barkauskas, scenogr. ir kost. dail. –

nuo 21 d. – Dainiaus Liškevičiaus paroda

T. van Walsum (Olandija)

22 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS

Didžioji salė

,,Nykstanti riba“

Nacionalinis dramos teatras

VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

„F galerija“

Didžioji salė

23 d. 14 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUO-

Aušros g. 6

29, 30 d. 18.30 – PREMJERA! P. Claudelio

„Kaunas Photo“ fotografų darbų ekspozicija
Projektų erdvė „Kabinetas“
A. Mapu g. 20
iki 28 d. – Luko Šiupšinsko paroda

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
Elenos Grudzinskaitės paroda „Įvietinta“
Paroda „Postidėja IV. Karas“
Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
Romano Piatkovkos (Ukraina) fotografijos
Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Laisvydės Šalčiūtės paroda „(Melo)dramos.
Isterija“ (tapyba, objektai, instaliacija)

„APREIŠKIMAS MARIJAI“. Rež. – J. Vaitkus,
scenogr. – V. Narbutas, kost. dail. – D. Guda-

Salė 99
21 d. 18 val. – PREMJERA! M. Anderssono

A. Storpirštis, A. Ravdo, I. Raulynaitytė,
G. Ladygaitė, G. Urniežiūtė, G. Kederytė,

NYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas
23 d. 18 val. – „JIS IR JI“. Scen. aut. ir rež. – B. Mar

21 d. 19 val. – E. Palmetshoferio „HAMLE-

26 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS ŽAIDI-

TAS MIRĖ. GRAVITACIJOS NĖRA“.

MAS“. Rež. – D. Rabašauskas

Rež. – P. Ignatavičius

27 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“.

22 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-

Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
23 d. 12, 15 val. – PREMJERA! J. Pommerat
„RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė, dail. –
L. Liepaitė, komp. – V. Leistrumas. Vaidina
V. Mockevičiūtė, E. Pakalka, K. Petruškevičiūtė, G. Rimeika, J. Tertelis, L. Žakevičius

Agnės Jonkutės paroda „Daiktai“

26 d. 19 val. – „SAPNAS“ (A. Strindbergo

Klaipėdos galerija

pjesės motyvais). Rež. – K. Gudmonaitė

Žemaitės g. 83

Naugarduko g. 10/2

nuo 21 d. – Vyganto Paukštės tapybos paroda
„Po dešimties metų“

27 d. 19 val. – PREMJERA! I. Lausund „BESTUBURIADA“. Rež. – G. Kriaučionytė
Studija
22, 23 d. 16 val. – PREMJERA! I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius. Vaidina A. Vozbutas, J. Kalvaitytė
27 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. –

tybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus ir

iki 27 d. – Šiaulių miesto dailės mokytojų

privačių kolekcijų“

kūrybos paroda „XI“

K. Smedsas (Suomija)

Aistės Kisarauskaitės galerija

Dailės galerija

Vilniaus mažasis teatras

„Trivium“

Vilniaus g. 245

Vilkpėdės g. 7–105

Ričardo Garbačiausko paroda

Saulės Kisarauskienės paroda

Šiaulių jaunųjų menininkų paroda

22 d. 14 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMI-

Mažoji salė

NYS“. Rež. – O. Koršunovas

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

„BĖGIKAS“. Rež. – O. Lapina

P. Šimonis, P. Narijauskas

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

Projekto „Mazgas – jūra“ paroda

BAS“. Insc. aut. ir rež. – V. Bareikis

V. Anužis, N. Savičenko, D. Michelevičiūtė,

Galerija „si:said“

Bažnyčių g. 6

NIS“. Rež. – A. Giniotis
25 d. 18 val. – Ch. Palahniuko „KOVOS KLU-

čiauskaitė, komp. – A. Martinaitis. Vaidina

Galinio Pylimo g. 28

muziejaus Tolerancijos centras
Paroda „Ženklai ateičiai. Medaliai iš Vals-

„7md“ rekomenduoja

21 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,
rež. – A. Dapšys

Oskaro Koršunovo teatras
24, 25 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!
J. Thompsono „ŽUDIKAS MANYJE“.
Rež. – N. Walker
Rusų dramos teatras
22 d. 19.20 – „IŠEITI IR NEGRĮŽTI“ (Baltarusijos valstybinė meno akademija ir „Teatralny Praject Andreja Sauchanki“)
23 d. 14.15 – „MALЫŠ“ (Rokiškio kultūros
centro liaudies teatras)
23 d. 19.30 – „SENAMADIŠKA KOMEDIJA“
(Danų rusų teatras „Dialog“, Kopenhaga)
25 d. 18.30 – M. McDonagho „APLEISTI
VAKARAI“ (Kišiniovo valstybinis jaunimo
dramos teatras)
26 d. 18.30 – P. Priažko „PUIKUS GYVENIMAS“
(su lietuviškais titrais). Rež. – T. Jašinskas

Skaudžią netekties valandą
nuoširdžiai užjaučiame
aktorių Marių Repšį
dėl mylimo Tėvo mirties.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
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27 d. 18.30 – А. Strindbergo „FREKEN JU-

22 d. 11, 15 val. – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“.

27 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGE-

LIJA“. Rež. – S. Varnas (Моgiliovo srities

Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras

LIAI“. Rež. – D. Kazlauskas

dramos teatras)
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
21 d. 18.30 – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal
V. Šimkaus eiles). Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

„Dansema“
26 d. 18 val. – PREMJERA! „NEKROZĖ“.
Rež. – G. Kazlauskaitė ir E. Kazickaitė
(KMKT rezidentai: „Apeirono teatras“)
27 d. 18 val. – M. Duras „HIROSIMA, MANO

22 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ

MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Kauno mažasis teatras

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
21 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – aktualios muzikos festivalis
„Gaida“. Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras. Solistai E. Torquati (fortepijo-

Bibliografinės žinios
GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
50/50 žudikas : [romanas] / Steve Mosby ; iš anglų kalbos vertė Rasa Stašytė. – Vilnius :
Sofoklis, 2016 (Gargždai : ScandBook). – 382, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609444-195-0 (įr.)
Einšteino sapnai : [romanas] / Alan Lightman ; iš anglų kalbos vertė Ona Daukšienė. – Vilnius : Sofoklis, 2016 (Gargždai : ScandBook). – 108, [4] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-

23 d. 12 val. – „APIE TAI, KAIP KOLKA PAN-

21 d. 19 val. – N. Kino „ŽMOGUS, SKAITAN-

nas), F. Dillonas (violončelė), L. Mockūnas

609-444-193-6 (įr.)

KINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MARČIUS

TIS JŪSŲ MINTIS“. Rež. – N. Kinas

(saksofonas). Dir. – J. Bermanas. Progra-

Eumenidžių giraitė : nauji eilėraščiai ir vertimai / Tomas Venclova. – Vilnius : Versus aureus ;

NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO, ARBA

22 d. 12 val. – K. Žernytės „NORIU ARKLIUKO“.

moje V. Baltako, V. Germanavičiaus, L. Lim,

[Kaunas] : Studija be pykčio, [2016] (Klaipėda : Druka). – 79, [1] p.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN

GA-RA-RAR“ (pagal D. Charmsą). Scen. aut.,

Rež. – R. Kimbraitė

G. Kurtágo kūriniai

978-9955-34-632-6

22 d. 18 val., 28 d. 19 val. – F. Rame, D. Fo

23 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

„LAISVOJI PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė,

joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai

rež. – O. Lapina
Mažoji salė
22 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“.

A. Baniūnas

šeimai „Meilės daina“. C. Schumann šei-

Rež. – Š. Datenis

23 d. 14.30 – A. Slapovskio „NUO RAUDO-

mos istorija. G. Gedvilaitė (fortepijonas),

23 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal

NOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“.

L. Gedvilas (fortepijonas), aktorius P. Mar-

V. Odojevskio pasaką „Miestelis taboki-

Rež. – D. Rabašauskas

kevičius. Dalyvauja jaunieji atlikėjai:

nėje“). Rež. ir dail. – J. Skuratova

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

L. Voronovaitė (smuikas), E. Fedorcovaitė,

NAITĖS“. Rež. – R. Kimbraitė

A. Goehle, E. Voronovas (fortepijonas).

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“.

Kauno lėlių teatras

Rež. – J. Vansk, dail. – V. Čepkauskas, scen.

Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gu-

22 d. 12 val. – A. Žiurausko ir S. Bocullo

„Menų spaustuvė“

daitė (jaunųjų scenos menininkų programa
„Atvira erdvė“)

„MOLINIS SAPNAS“. Rež. – A. Žiurauskas
23 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“.

22 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „DVI SESU-

Rež. – A. Stankevičius

TĖS PER LIEPTELĮ“ (pagal japonų ir lie-

23 d. 18 val. – „URVINIS ŽMOGUS“

tuvių liaudies pasakas). Rež. – S. Degutytė

(„Idioteatras“)

(„Stalo teatras“)

26 d. 19 val. – S. Jakubausko spektaklis

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CHIMEROS

„KRIOKLYS PO LEDU“ (VšĮ „Bardai“)

KAROLIAI“. Choreogr. – A. NaginevičiūtėAdomaitienė (šokio teatras „Airos“)

Klaipėda

23 d. 13 val. ekskursija nuo Mindaugo paminklo

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

ir Kišeninėje salėje – edukacinis spektaklis

21 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA!

vaikams „SEKRETAI IŠ BŪTŲJŲ LAIKŲ“.

A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

22 d. 18.30 Didžiojoje salėje – I. Vyrypajevo

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KELIONĖ
NAMO“. Rež. – V. Bareikis (urbanistinio

„GIRTI“. Rež. – L. Vaskova
23 d. 12 val. Didžiojoje salėje – PREMJERA!

šokio teatras „Low Air“)

K. Grahame’o „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. –

25 d. 18.30 Kišeninėjė salėje – „LIETAUS

A. Gluskinas, scenogr. – A. Šulcaitė, komp. –

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

M. Bialobžeskis, choreogr. – D. Bakėjus. Vai-

rija „Atviras ratas“)

dina M. Urbonas, E. Brazys, J. Baranauskas,

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „VAI-

D. Stakėnas, G. Šimelionis, S. Lunevičius

KYSTĖ“. Rež. – K. Vilkas (Debiutų scena’16, koo-

23 d. 17 val. Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto

prodiuseris OKT/Vilniaus miesto teatras)

„LŪŠIES VALANDA“. Rež. – M. Ķimele
26 d. 18.30 Mažojoje salėje – M. Duras „SA-

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
21 d. 18 val. Didžiosios scenos vaidybinėje

VANOS ĮLANKA“. Rež. – S. Jačėnas
27 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko
„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“.

aikštelėje – instruktažas-spektaklis „MAIŠ-

Rež. – D. Rabašauskas

TAS“. Rež. – A. Jankevičius

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay
„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius
23 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).
Rež. – A. Sunklodaitė
23 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas
25 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto
„ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. – T. Erbrėderis
25, 26 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
26 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Danis
„AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“.
Rež. – A. Jankevičius

21 d. 18.30 – F. Wildhorno „BONI IR KLAIDAS“
22 d. 18.30 – E. Imre’s „MISTERIS X“ (libreto
autoriai A. Grünwald, J. Brammer,
R. Bunikytės režisūrinė versija)

23 d. 18 val. – G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. – J. Janulevičius
26 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“.
Dir. – J. Janulevičius
27 d. 18 val. – L. Adomaičio „DULKIŲ SPINDESYS“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

Maiklo K gyvenimas ir laikai : [romanas] / J.M. Coetzee ; iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. – 2-asis patais. leid.. – Vilnius : Sofoklis, 2016 (Gargždai : ScandBook). – 239, [1] p.. –
Maorės daina : [romanas] / Sarah Lark ; iš vokiečių kalbos vertė Danutė Šaduikienė. – Vil-

XXI amžių Japonijos ir Lietuvos kom-

nius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 589, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN

pozitorių muzika“. Ansamblis „Musica

978-609-01-2496-3 (įr.) : [11 Eur 67 ct]

humana“. Vokalinis duetas „Cantus coro-

Moteris juodais drabužiais : romanas / Susan Hill ; iš anglų kalbos vertė Linas Ruzgys. –

natus“: S. Liamo (sopranas), N. Petročenko
(mecosopranas). Solistai M. Takahashi,
A. Vizgirda (fleitos), R. Beinaris (obojus)
23 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „Žėrintys medinukai“. Iš ciklo „Muzika Trakų
pilyje“. Kristupo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetas: G. Gelgotas (fleita),
U. Dičiūnas (obojus), A. Žiūra (klarnetas),

Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Gargždai : ScandBook). – 254, [2] p.. –
Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-04-0090-6
Nepakeliama būties lengvybė : [romanas] / Milan Kundera ; iš čekų kalbos vertė Almis Grybauskas. – Pakart. leid.. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] ([Silakrogs] : PNB Print
Ltd). – 290, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-9955-23-921-5 (įr.)
Paslėpti veidai : romanas / Salvador Dalí ; iš prancūzų kalbos vertė Liucija BaranauskaitėČerniuvienė. – 2-asis leid.. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] ([Silakrogs] : PNB Print

A. Puplauskis (fagotas), P. Lukauskas (val-

Ltd). – 605, [2] p.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-9955-23-641-2 (įr.)

torna). Programoje H.Villos-Loboso,

Pinklės Pelenei : psichologinis detektyvas / Sébastien Japrisot ; iš prancūzų kalbos vertė Al-

S. Barberio, G. Ligeti kūriniai

gimantas Gudaitis. – Vilnius : Sofoklis, 2016 (Gargždai : ScandBook). – 174, [2] p.. – Tiražas

26 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

1700 egz.. – ISBN 978-609-444-189-9 (įr.)

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas

Poetinis Druskininkų ruduo = Druskininkai Poetic Fall : almanachas / sudarytojai ir redakto-

„...per la Grand Viola“. Lietuvos kamerinis
orkestras. Solistė Ū.U. Žebriūnaitė (altas).
Dir. – R. Šervenikas

riai Vytas Dekšnys, Vytautas Stankus. – Vilnius : Vaga, [2016]. – ISSN 1822-3079
2016. – [2016] (Vilnius : BALTO print). – 318, [2] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 350 egz.
Pražilę varnėnai : dienoraščiai / Sigitas Geda. – Vilnius : Versus aureus ; [Kaunas] : Studija be

Vilnius

pykčio, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 615, [1] p.. – Tiražas [800] egz.. – ISBN 978-9955-34-631-9

Kongresų rūmai

Prieskonių pirklio žmona : romanas / Charlotte Betts ; iš anglų kalbos vertė Džilda Janso-

21 d. 19 val. – pianisto A. Žlabio ir Lietuvos

naitė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 388, [2] p.. – Tiražas 2500

valstybinio simfoninio orkestro koncertas

egz.. – ISBN 978-609-01-2390-4 (įr.) : [9 Eur 67 ct]

„Andrius Žlabys: garsų romantika“. Dir. –
D. Raiskinas. Programoje R. Schumanno,

Pusė mano širdies : [lietuvių emigrantės pasakojimas] / Alė Ambrasaitė. – Kaunas : Obuolys
[i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Gargždai : ScandBook). – 173, [3] p.. – Tiražas 2200 egz.. –

L. van Beethoveno kūriniai

ISBN 978-609-04-0041-8

Vilniaus paveikslų galerija

Renesansas : romanas / Oliver Bowden ; iš anglų kalbos vertė Ignas Urnikas ir Giedrė Rin-

28 d. 18 val. – ciklo „M. K. Čiurlionis ir jo
miestai“ koncertas. Solistė U. Kryger (sopranas, Lenkija) ir pianistas R. Zubovas.

M. Karłowicziaus kūriniai

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

Šv. Kotrynos bažnyčia

21 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“.

21 d. 18 val. – „Muzika iš šaknų“. Atlikėjai

kos, F. Chopino, K. Szymanowskio ir

gienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Gargždai : ScandBook). – 523,
[1] p.. – Ciklo „Assassin’s creed“ knyga. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-04-0100-2
Roma : eilėraščiai / Mantas Balakauskas. – Vilnius : Versus aureus, 2016. – LXI, [1] p. :
iliustr.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-9955-34-621-0
Tamsių krautuvių gatvė : romanas / Patrikas Modiano ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas
Bieliauskas. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Gargždai : ScandBook). –
267, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-04-0101-9
Tyla : romanas / Shusaku Endo ; iš anglų kalbos vertė Rima Neverauskytė-Brundzienė. –

Rež. – R. Teresas

M. Litwinski (Lenkija), P. Cataldo (JAV),

22 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-

V. Pashnykas (Ukraina), A. Klova, L. Vaicenavi-

Vaižgantą). Rež. – J. Vaitkus

čiūtė, Ž. Trinkūnaitė. Koncertą veda A. Klova

315, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-04-0092-0

23 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“.

Šv. Jonų bažnyčia

Vaiduoklis : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Giedrė Rakauskaitė. – 2-asis

Rež. – A. Lebeliūnas
23 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

BURTŲ FLEITA“. Dir. – V. Visockis

[1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-471-067-4 (įr.)

aut. – G. Gedvilaitė

Šiauliai

21, 22 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“
K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – J. Janulevičius

denis. – Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016 (Vilnius : LEU l-kla). – 189,

23 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – „XVII–

Programoje W. Lutosławskio, S. Moniusz-

27 d. 16 val. – E. Rostand'o „SIRANO DE

23 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI

ražas 3500 egz.. – ISBN 978-9955-23-916-1 (įr.)
Lakštingalų krašto šiluma : suomių rašytoja Maila Talvio ir Lietuva : monografija / Stasys Skro-

(Kultinės knygos, ISSN 2424-3973). – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-194-3 (įr.)

23 d. 12 val. – A. Kučinsko „MAKARONŲ OPERA“

Kauno valstybinis muzikinis teatras
(miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. –

Kai tapome laimingi : [romanas] / Anna Todd ; iš anglų kalbos vertė Renata Endzelytė. –
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 469, [1] p.. – (After). – Ti-

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
22 d. 18 val. – PREMJERA! „HYBRIS (PUIKYBĖ)“. Rež. – K. Zanussi. Vaidina V. Petkevičius, A. Dubaka, E. Matulaitė, O. Dautartaitė, A. Kėleris, J. Krutko, E. Špokaitė,
L. Mališauskaitė, E. Koriznaitė ir kt.
23 d. 12 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos
„PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis
23 d. 18 val. – J. Tätte’s „SANKIRTA SU PA-

Kauno kamerinis teatras

GRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

22 d. 13, 16.30 – A. Dilytės „NEGALIMA!“.

26 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KEL-

Rež. – A. Dilytė

KIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.
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22 d. 18 val. – vargonininkių L. Stonkutės ir
E. Rudokaitės vargonų muzikos koncertas „To-

2-oji laida. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Gargždai : ScandBook). –

leid.. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 462, [1] p.. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Klaidingas serijos ISSN: ISSN 2029-2579. – Tiražas

tentanz“. Programoje A. Gabrieli, B.P. Pastora-

2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-924-6 (įr.)

les, N. Bruhnso, J. Rheinbergerio ir kt. kūriniai

Varpai : literatūros almanachas / vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius. –

Va k a r a i

Šiauliai : Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2016. – ISSN 1392-0669

Vilnius
Rašytojų klubas
24 d. 17.30 – D. Čepauskaitės pjesių knygos
„Aš tave užmiršau“ pristatymas. Renginys iš
ciklo „Atradimai: knyga ir rašytojas“. Dalyvauja D. Čepauskaitė, L.S. Černiauskaitė,

[Nr.] 35 (2016). – 2016 (Šiauliai : Neoprintas). – 152 p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 800 egz.
Vienuolis : romanas / Matthew Lewis ; iš anglų kalbos vertė Giedrė Tartėnienė. – Kaunas :
Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Gargždai : ScandBook). – 570, [2] p.. – Tiražas
1500 egz.. – ISBN 978-609-04-0103-3
Vyrai be moterų : apsakymai / Haruki Murakami ; iš japonų kalbos vertė Gabija Čepulionytė. –
2-asis leid.. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] ([Silakrogs] : PNB Print Ltd). – 215, [1] p.. –

A. Šlepikas, aktoriai R. Samuolytė,

Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-927-7

D. Gavenonis

Žvaigždės aikštė : romanas / Patrick Modiano ; iš prancūzų kalbos vertė Vilius Litvinavičius. –

Stasio Vainiūno namai

Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Gargždai : ScandBook). – 220, [2] p.. – Ti-

26 d. 18 val. – A. Stasiulevičiaus kūrybos

ražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-04-0102-6

vakaras ir parodos „Skambanti tapyba“

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

atidarymas

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

11 psl.

S palio 21–27
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius
Forum Cinemas Vingis
21–24, 26, 27 d. – Troliai (JAV) – 11.10, 12, 14.20,
16.30; 25 d. – 11.10, 12, 16.30; 21, 24–27 d. – 13.50
(lietuvių k.); 22, 23 d. – 11.30, 13.50 (originalo k.)
21–25 d. – Troliai (3D, JAV) – 13.20, 15.40,
19 val.; 26, 27 d. – 13.20, 15.40
21–26 d. – Džekas Ryčeris: nesidairyk atgal
(Kinija, JAV) – 11, 13.40, 16.20, 18.40, 21.20;
27 d. – 11, 13.40, 16.20, 21.20
21–27 d. – Septynios minutės po vidurnakčio
(Ispanija, JAV) – 11.30, 14, 16.30, 18, 20.30
Karalių pamaina (rež. I. Miškinis) – 13.15,

„Asfaltas“
Asfaltas ***

Trys pasakojimai susiję su namu miesto centre. Trys susitikimai, šeši personažai. Užsisėdėjęs savo fotelyje Strenkovičius (Gustave Kerven), slaugė
(Valeria Bruni Tedeschi), paauglys Šarly (Jules Benchetrit), 9-ajame dešimtmetyje garsi aktorė Žana (Isabelle Huppert), ponia Hamida (Tassadit
Mandi), pas kurią į virtuvę nusileido amerikiečių astronautas (John McKenzie). Vieni prancūzų kritikai šį filmą vadina geriausiu ir poetiškiausiu
Samuelio Benchetrit kūriniu, kiti įsitikinę, kad jame dominuoja ne kartą
matytos klišės (Prancūzija, 2015). (Vilnius)
Inferno **

Dano Browno kriminaliniai romanai skirti ne intelektualams, o mėgstantiems apsimesti arba atrodyti kultūringais žmonėms. Juo labiau kad
tų romanų ekranizacijos paprastai kuriamos turistų pamėgtose vietose.
„Da Vičio kodo“ (2006) bei „Angelų ir demonų“ (2009) tęsinį Ronas Howardas taip pat filmavo ten, kur galima paganyti akis, – Florencijoje, Venecijoje, Stambule ir Budapešte. Šįkart profesorius Robertas Langdonas
(Tom Hanks) keliauja Dante’s pėdsakais ir bando įminti mįslę, aptiktą
švarko kišenėje. Turint omenyje, kad pagrindinis veikėjas atsibudo ištiktas amnezijos vienoje Romos ligoninėje, šįkart gelbėti pasaulį nuo pražūties profesoriui teks ypač sunkiomis sąlygomis. Taip pat vaidina Felicity
Jones, Irrfanas Khanas, Omaras Sy, Sidse Babett Knudsen (JAV, Japonija,
Turkija, Vengrija, 2016). (Vilnius, Kaunas)
Mergina traukiny ***

18, 21.10
27 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 18.30
22 d. – W.A. Mozarto „Don Žuanas“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko
Metropoliteno operos – 19.55
27 d. – Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 19 val.
21, 22, 23 d. – Hario Poterio filmų maratonas 2016
23 d. – miuziklas „Miss Saigon“ – 19 val.
26 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 18.30
21 d. – Inferno (JAV, Japonija, Turkija, Vengrija) –
16.40, 19, 21.40; 22–27 d. – 13.40, 16.40, 19, 21.40
21, 23–27 d. – Bleiro ragana (JAV) – 19.20,
21.30; 22 d. – 21.30
21–27 d. – Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vidmantas) – 15.40, 19.10, 21.20
21, 24–27 d. – Mergina traukiny (JAV) – 13.50,
21.10; 22, 23 d. – 13.50
21–27 d. – Machinatoriai (JAV) – 19.30, 21.50
21, 22, 24–27 d. – Mylėti negalima mirti (Indija) – 11.10, 20.30; 23 d. – 11.10
21, 24–27 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) –
14.30; 22, 23 d. – 11, 14.30
21–27 d. – Gandrų siuntų tarnyba (3D, JAV) – 16.50
22, 23 d. – Kubo ir stebuklingas kardas

Kiekvieną dieną Reičel (Emily Blunt) ryte sėda į priemiestinį traukinį
ir važiuoja į Londoną. Kasdien ji sutinka tuos pačius žmones ir stebi
tuos pačius namus, ypač vieną, stovintį arti bėgių, ir jo laimingus gyventojus. Neseniai ir ji buvo laiminga su Tomu, bet šis ją metė ir vedė kitą.
Reičel jaučiasi vieniša ir vis labiau priklausoma nuo alkoholio. Vieną
rytą Reičel pamatys tai, kas apvers aukštyn kojomis jos gyvenimą. Tate’o Tayloro filmo pagrindas – pernai pasirodęs anglų rašytojos Paulos
Hawkins detektyvinis romanas, iškart tapęs bestseleriu. Taip pat vaidina
Haley Bennett, Justinas Theroux, Luke’as Evansas, Lisa Kudrow (JAV,
2015). (Vilnius, Kaunas)

(JAV) – 11.20

Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai ****

21–27 d. – Troliai (JAV) – 10.30, 12.35, 14.50,

Vaikystėje Džeikobas girdėjo daug senelio pasakojimų apie ypatingų
vaikų prieglaudą. Šešiolikmetis Džeikobas vyksta į salą, kurioje senelis užaugo, ir atranda, kad egzistuoja pasaulis už laiko ir erdvės ribų,
o jame – ypatinga vieta, vadinama panelės Peregrinės ypatingų vaikų
namais. Jų gyventojai apdovanoti ypatingomis galiomis, bet jie turi
ir pavojingų priešų. Netrukus Džeikobas įsitikins, kad norėdamas apsaugoti savo naujus draugus jis turi pasinaudoti savo išskirtinumu. Filmą
pagal Ransomo Riggso knygą sukūrė įvairių keistenybių žinovas ir mėgėjas Timas Burtonas, jame vaidina Eva Green, Asa Butterfieldas, Rupertas Everettas, Terence’as Stampas, Judi Dench (JAV, Belgija, D. Britanija,
2016). (Vilnius, Kaunas)
Septynios minutės po vidurnakčio ****

Dešimtmetis Konoras kasdien turi kovoti su patyčiomis mokykloje, tačiau tikroji drama vyksta namuose – viena sūnų auginanti mama sunkiai
serga, o gydytojai tik skėsčioja rankomis. Šioje situacijoje Konoras įgyja
sąjungininką. Tai atgijęs senas medis – pabaisa iš Konoro sapnų. Jo pasakojamos istorijos padės berniukui suprasti, kad net jei griūva visas pasaulis, galima rasti savyje jėgų pasipriešinti nevilčiai. Pagrindinius vaidmenis
Juano Antonio Bayanos filme sukūrė Lewisas McDougallas, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbllas (JAV, Ispanija, 2016). (Vilnius, Kaunas)

22–27 d. – Kubo ir stebuklingas kardas (3D,
JAV) – 16.20
21–27 d. – Slaptas augintinių gyvenimas
(Japonija, JAV) – 11.40
Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai
(JAV, Belgija, D. Britanija) – 16 val.
21, 25–27 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 18.50; 22 d. – 19.20; 23 d. – 20.30
Forum Cinemas Akropolis
17, 18 val.; Troliai (3D, JAV) – 11.30, 13.40, 16 val.
Džekas Ryčeris: nesidairyk atgal (Kinija,
JAV) – 12.45, 15.20, 18.10, 20.50
Septynios minutės po vidurnakčio (Ispanija, JAV) – 15.30, 19.10, 21.20
27 d. – Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 19 val.
26 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 18.05;
27 d. – 18.30
21–27 d. – Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vidmantas) – 12, 14, 16.10, 19.20, 21.30
Inferno (JAV, Japonija, Turkija, Vengrija) –
13.10, 15.50, 18.20, 21 val.
Machinatoriai (JAV) – 13, 17.25, 21.50
21, 24–27 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) –
11, 14.35; 22, 23 d. – 10.10, 11, 14.35
21–27 d. – Kubo ir stebuklingas kardas
(JAV) – 10.20, 12.20, 16.50
Bleiro ragana (JAV) – 15.10, 19.40
Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai
(JAV, Belgija, D. Britanija) – 12.40, 20.10
Slaptas augintinių gyvenimas (Japonija,
JAV) – 10.40

****** – 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
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12 psl.

21, 23, 25 d. – Mylėti negalima mirti (Indija) – 18.05

22, 24 d. – Liepsnojantis horizontas (JAV) – 18.05

23 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Aus-

21–27 d. – Mergina traukiny (JAV) – 21.10

trija) – 15.30

21–26 d. – Bridžitos Džouns kūdikis Bri-

23 d. – Vėjų kryžkelėje (Estija) – 15.15

džitos Džouns kūdikis (Airija, D. Britanija,

25 d. – Kino kursai „Kino skonis. Filmo gar-

Prancūzija, JAV) – 18.30

sas“ – 19 val.

21–27 d. – Žuvytė Dorė (JAV) – 10.50

25 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) –

Jaunikis (Rusija) – 21.40

21 val.; 26 d. – 17.30

Skalvija

27 d. – Kino kursai „Kino balsas. Naujos

Festivalis „Nepatogus kinas“

bangos arba kino audra“ – 19 val.

21 d. – Trumpa išsilaisvinimo instrukcija

Ozo kino salė

(Prancūzija) – 17.30

21 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 17.30; 22 d. –

21 d. – Kieno šalis? (Prancūzija, Egiptas,

15 val.; 23 d. – 18.30; 26 d. – 18 val.

JAV) – 19.30

22 d. – kuratoriaus Jo-ey Tang pristatomų

21 d. – Behemotas (Kinija, Prancūzija) – 21.15

filmų pabaigų peržiūra „More More Than

22 d. – Alisa karo lauke (Lenkija) – 14 val.

Than Lovers Lovers,, More More Than

22 d. – Prancūzija – mūsų gimtinė (Kambo-

Than Friends Friends“ – nuo 18 val.

dža, Prancūzija) – 16 val.

(5 val. 30 min.)

22 d. – Iš miško (Izraelis) – 18 val.

25 d. – 2 naktys iki ryto (Lietuva,

23 d. – Šoa (Prancūzija) – I dalis (266 min.) –

Suomija) – 17 val.

11 val.; II dalis (284 min.) – 16.30

26 d. – Komuna (Danija, Švedija,

22 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Aus-

Olandija) – 19.40

trija) – 20 val.

27 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 18 val.

24 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 17.10; 25 d. –

Kaunas

19 val.; 26 d. – 21 val.; 27 d. – 19 val.
24 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) –

Forum Cinemas

15 val. (Seansas senjorams); 26 d. – 17 val.

21–27 d. – Troliai (JAV) – 10.30, 12.40, 15, 17.10

24 d. – Karalių pamaina (rež. I. Miškinis) –

Troliai (3D, JAV) – 11.30, 13.40, 18.20

19.10 (filmą pristatys režisierius); 25 d. –

21 d. – Džekas Ryčeris: nesidairyk atgal

21 val.; 26 d. – 19 val.; 27 d. – 17 val.

(Kinija, JAV) – 13, 15.40, 19.00, 20.50, 23.25;

25 d. – Chuljeta (Ispanija) – 17 val.; 27 – 21 val.

22 d. – 13, 19, 20.50, 23.25; 23–26 d. – 13,

22 d. – ciklas „Karlsono kinas“. Nematomas

15.40, 19.00, 20.50; 27 d. – 13, 15.40, 19, 21.50

herojus (Prancūzija, Belgija) – 12.20

21 d. – Septynios minutės po vidurnakčio

Pasaka

(Ispanija, JAV) – 17.30, 20.30, 23.40; 22 d. –
20.30, 23.40; 23–27 d. – 17.30, 20.30

„Nepatogus kinas“
21 d. – Alisa karo lauke (Lenkija) – 17.30

21, 22, 24–27 d. – Karalių pamaina

21 d. – Gylis 2 (Prancūzija, Serbija) – 19.30

(rež. I. Miškinis) – 18.45

21 d. – Akinanti saulėlydžio šviesa (Gruzija,

27 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 19.40

Vokietija) – 21.15

22 d. – W.A. Mozarto „Don Žuanas“. Tie-

22 d. – Šiukšlyno simfonija (Brazilija, Para-

sioginė premjeros transliacija iš Niujorko

gvajus) – 16 val.

Metropoliteno operos – 19.55

22 d. – Sex(ed) (JAV) – 18 val.

27 d. – Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 19 val.

23 d. – Iš miško (Izraelis) – 15 val.

23 d. – miuziklas „Miss Saigon“ – 19 val.

23 d. – Havarie (Vokietija) – 17.45

26 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 19.40

23 d. – Elektronikos atliekų istorija (Ispa-

21 d. – Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vi-

nija, Prancūzija) – 19.30

dmantas) – 10.40, 13.20, 15.20, 16.50, 19.20,

21 d. – Chuljeta (Ispanija) – 17 val.; 22, 25 d. –

21.25, 23.35; 22 d. – 13.20, 15.20, 16.50, 19.20,

21.30; 23 d. – 13.30; 26 d. – 17.15; 27 d. – 20.45

21.25, 23.35; 23 d. – 13.20, 15.20, 16.50, 19.20,

21 d. – Karalių pamaina (rež. I. Miškinis) – 19 val.;

21.25; 24–27 d. – 10.40, 13.20, 15.20, 16.50,

22 d. – 17.30; 23 d. – 18.30; 25 d. – 21.15; 26 d. – 17 val.

19.20, 21.25

21, 24, 26 d. – Geriausios 2016 m. „Kanų liūtų“

21, 24–27 d. – Gandrų siuntų tarnyba

reklamos – 21 val.; 22 d. – 19.45; 23 d. – 21.15;

(JAV) – 10.20, 11.50, 15.50; 22, 23 d. – 10.40,

27 d. – 20.30

11.50, 15.50

21, 25 d. – Kriaušių pyragėliai su levando-

21–26 d. – Inferno (JAV, Japonija, Turkija,

mis (Prancūzija) – 17.15; 22 d. – 15.15; 23 d. –

Vengrija) – 11.40, 14.20, 18.10, 21.40; 27 d. –

13.15; 26 d. – 19.30; 27 d. – 16.15

11.40, 14.20, 21.40

21, 25, 26 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 19.15;

21, 22, 24–27 d. – Mergina traukiny

22 d. – 19.30; 23 d. – 21 val.; 24 d. – 19 val.;

(JAV) – 21.10

27 d. – 15.30, 18.15

21, 22 d. – Bleiro ragana (JAV) – 21.50,

21, 23, 24 d. – 2 naktys iki ryto (Lietuva,

23.50; 23–25 d. – 21.50

Suomija) – 21.30; 22 d. – 22 val.; 22, 27 d. –

21, 22 d. – Machinatoriai (JAV) – 19.40, 23 val.;

17.15; 25 d. – 19.45; 26 d. – 21.15

23–25 d. – 19.40

22 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija,

21, 24–27 d. – Kubo ir stebuklingas kardas

D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 13.30; 25 d. –

(JAV) – 13.10; 22, 23 d. – 13.10, 13.10

17.15; 27 d. – 18 val.

21–27 d. – Mylėti negalima mirti

22, 23 d. – Troliai (JAV) – 13 val.

(Indija) – 15.30

22 d. – Mylėti negalima mirti (Indija) –

22, 23 d. – Ledynmetis: susidūrimas

14.45; 27 d. – 15 val. (Senjorų arbatėlė)

(JAV) – 10.50

22 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

21–27 d. – Slaptas augintinių gyvenimas

(Prancūzija) – 13.15; 25 d. – 17 val.

(Japonija, JAV) – 11.10

22 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) –

Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai

19.15; 24 d. – 18.30; 26 d. – 19 val.;

(JAV, Belgija, D. Britanija) – 14, 17 val.

27 d. – 21 val.

23 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija,

22 d. – Florence (Prancūzija, D. Britanija) –

D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 20 val.

21.15; 24 d. – 20.30; 26 d. – 21.30

21, 22 d. – Karo šunys (JAV) – 22.40
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