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„Raudonkepurė“ Nacionaliniame dramos teatre
M . A l e k s o s n u ot r .

Džuljeta lifte

Nauja baleto „Romeo ir Džuljeta“ versija Lietuvos nacionaliniame
operos ir baleto teatre
Helmutas Šabasevičius

Prieš Sergejaus Prokofjevo baleto
„Romeo ir Džuljeta“ premjerą, įvykusią Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre spalio 28 d.,
surengtoje tarptautinėje konferencijoje latvių muzikologas Mikus Čeže priminė, kad romantiškas Džuljetos balkono, po kuriuo
dūsauja Romeo, vaizdinys tėra vėlesnių Williamo Shakespeare’o tragedijos interpretatorių fantazijos
vaisius.
Krzysztofo Pastoro balete balkono nėra – Džuljeta čia kyla aukštyn ir leidžiasi žemyn nelyg lifte,
prigludusi prie veidrodinės sienos
ir svajingai žvelgdama kažkur virš
žiūrovų galvų. Šis lifto įspūdį sukuriantis režisūrinis sprendimas nėra
svarbiausias šio spektaklio motyvas, bet tai vienas iš elementų, pabrėžiančių Shakespeare’o parašytos
ir Sergejaus Prokofjevo įgarsintos

istorijos siekį ieškoti naujų kontaktų su nūdienos pasauliu.
Universalų pasakojimą apie neapykantą, meilę ir mirtį Pastoras
drauge su dramaturgu Willemu
Brulsu siekia dar labiau universalizuoti įprastu pastarųjų dešimtmečių operų ir baletų interpretatoriams būdu, veiksmą priartindamas
prie žiūrovų šį kartą ne tiek erdvės,
kiek laiko požiūriu. Romeo ir Džuljeta susitinka Romoje, o jų istorija
nusidriekia nuo XX a. 4-ojo iki
9-ojo dešimtmečio, pabaigoje pasiekdama ir mūsų dienas.
Vaizdo projekcijose taikaus ir
skubančio gyvenimo vaizdus keičia dokumentiniai Karo metų bei
teroristinio išpuolio Bolonijos traukinių stotyje 1980 m. rugpjūčio
2 d. kadrai, dviejų šeimų neapykantą paverčiantys amžina, visuotine, mirtina neganda.
Pastoro „Romeo ir Džuljeta“ –
baleto meno požiūriu vidutinio
amžiaus sulaukęs spektaklis; jo

premjerą Škotijos baleto trupė parodė 2008-aisiais, po keleto metų,
2014-aisiais, šis baletas buvo pastatytas Lenkijos nacionalinėje operoje ir „Joffrey Ballet“ trupėje Čikagoje. Tai įprastas šio Sergejaus
Prokofjevo kūrinio kelias į Lietuvos sceną – ir jo pirmtakai, rusų
choreografų Nikolajaus Bojarčikovo (1977) bei Vladimiro Vasiljevo
(1993) pastatyti baletai, į Lietuvą pateko jau išbandyti kitose scenose.
Toks pasirinkimas – mažiau rizikingas, tačiau didesnę dalį kūrybinio proceso paverčia gamybiniu, ir
tik artistams suteikia progą ieškoti
naujų vaidmens interpretacijų.
„Romeo ir Džuljeta“ – racionalus kūrinys, aiškiai pasakojantis
žinomą istoriją muzika, kuri šiam
pastatymui šiek tiek patrumpinta,
gavus kompozitoriaus anūko Gabrielio Prokofjevo pritarimą. Dviejų
dalių baleto vaidinimas suskirstytas
N u k e lta į 4 p s l .
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Muzika

Rudeninė (už)GAIDA
Aktualiosios muzikos festivalio „Gaida“ koncertų įspūdžiai
Viltė Žakevičiūtė

Po įspūdingo atidarymo festivalis
„Gaida“ žengė toliau ir pristatė gausią šių metų programą. Spalio 22-ąją
įvyko keli pasirodymai. Šiuolaikinio meno centre turėjome progą išgirsti bei išvysti Lietuvos ansamblių
tinklo (LENsemble) surengtą koncertą. Programos koncepciją kūrė
ansamblio vadovas Vykintas Baltakas. Daug dėmesio tą vakarą buvo
skirta vizualiniams kūrinių sprendimams. Tokį sumanymą skelbė ir
pavadinimas: „Muzika vaizde &
vaizdas muzikoje“. Buvo atliktos
kelios lietuvių kompozitorių premjeros: Vytauto V. Jurgučio „Telosferos“, nukeliančios į mistinių garsų
pasaulį, kurį kūrė styginiai instrumentai ir gyvoji elektronika. Įdomūs vizualiniai sprendimai leido
medituoti ir gėrėtis garso ir vaizdo
sinteze. Meditacinį kūrinio poveikį
padėjo įgyvendinti Akvilės Anglickaitės vaizdo dailė.
Anatolijaus Šenderovo „...after
Chagall“ pasirodė įdomus, gal kiek
per daug iliustratyvus kūrinys. Jautėsi emocija, nemažai simbolių, pasak autoriaus, kūrinys tarsi gaivina
prieš daug metų patirtus įspūdžius
Jeruzalėje. Iš tiesų, kūrinio sudėtis
žadino vaizduotę ir leido paganyti
akis: pavaizduoti vitražai, naudojami keli mušamieji, fortepijonas, styginių kvartetas ir nepaprastas klarneto
skambesys, kuriuo gėrėtis leido Andrius Žiūra. Galbūt klarnetas ir buvo
ta vinis kūriniui „sukalti“ – kompoziciškai jis buvo gražus, – tačiau mintis
tarsi liko neišbaigta.
Įdomi buvo Thierry De Mey
kompozicija „Light Music“, skirta
vienam atlikėjui – dirigentui. Pasitelkta tik vizualizacija, be gyvo atlikėjo. Kūrinys gana stiprus emociškai, tačiau per daug ištęstas.
Vis dėlto jo koncepcija neatrodė
banali, išsiskyrė vizualinis aspektas. Dirigentas, matomas vaizdo
projekcijoje, pasirenka atlikimo
tempą, atitinkantį jo širdies pulsą.
Tad nuolatinė, gyva garsų pulsacija
lydėjo per visą kūrinį. Kompozicijoje buvo aiškiai jaučiama (rodoma)
užuomina į muziką kaip tylos paralelę. Jei tektų išsirinkti įdomiausią
(ar paveikiausią) vakaro kūrinį, šis,
manau, tiktų labiausiai.
Stefano Prinso kompozicija
„Piano Hero No. 1“ buvo atliekama
koncertiniu fortepijonu, papildytu
tam tikrais techniniais sprendimais:
signalų perdavimams naudojamas
kompiuteris, stygomis groja virtualus pianistas, medinis rezonuojantis instrumento korpusas pakeistas
garsiakalbiais. Toks pasirodymas
priminė performansą, konceptualų
meną, kuris susilaukia skirtingų
nuomonių. Pati būčiau linkusi
žvelgti skeptiškai, nes po tokių pasirodymų kyla klausimas, ar menas
2 psl.

apskritai egzistuoja. Tačiau publika
kūrinį priėmė kaip naujieną, nors
tai toli gražu nėra nauja.
Po Matthew Shlomowitzo keturių dalių kompozicijos „Popular Contexts, Volume 2“, kurioje
siekta atkreipti dėmesį į įsiklausymo patirtis, išgirdome Michaelo
Beilo kūrinį „Karaoke Rebranng!“,
kuris išsiskyrė įdomiais sprendimais – kiekviena kūrinio padala
(jų yra 10) trunka vieną minutę
ir yra 29 taktų apimties. Ši vienos
minutės frazė nuolatos kartojama
ją perkuriant. Prieš tai nuskambėjusios minutės garsas ir vaizdas įrašomas ir ne tik kitą minutę
kartojamas, bet ir tampa atspirties
tašku tolesniam komponavimui.
Šis opusas kilo iš prieš tai parašyto
„Banng!“, kur naudojama Mozarto
operos „Užburtoji fleita“ Nakties
karalienės arijos garsinė medžiaga.
Naujesnėje versijoje šios arijos
užuominas taip pat išgirdome.
Kūrinius fortepijonui atliko
Stéphane’as Ginsburghas – ne tik
puikus pianistas, bet ir performansų atlikėjas. Nors atlikimo požiūriu koncertas buvo labai profesionalus, jis išsitęsė ir ilgainiui
prarado klausytojų dėmesį.
Šiaip taip sulaukėme kito, DADA
šimtmečio minėjimui skirto pasirodymo „Cabaret Voltaire retourné“.
Benas Šarka, Kęstutis Šapoka ir
Gintaras Sodeika surengė provokacijas dadaizmo tema. Po prieš
tai vykusio koncerto tokia provokacija „be provokacijos“ tikrai atgaivino ir džiugino. Performansas
neatrodė įkyrus ar dirbtinas. Jis
buvo paveikus, nes tikras. Vakarą
pavyko išgelbėti.
Spalio 23-iosios koncertas – kur
kas jaukesnis ir ne toks chaotiškas.
Pasirodė klavesinininkė Goska
Isphording ir akordeonistas Maciejus Frąckiewiczius. Skambėjo
Michało Moco, Gérardo Grisey,
Pēterio Vasko, Simono Steeno-Anderseno, Justės Janulytės ir Pierre’o
Jodlowskio kompozicijos. Kelios
iš jų dedikuotos specialiai šiam
duetui: tai J. Janulytės „Harp is a
Chord“ (Lietuvoje skambėjęs pirmą
kartą) ir P. Jodlowskio „Lessons of

Anatomy–Book of Harpsichord“
(klavesinui, elektronikai ir vaizdo
projekcijai). Įdomus ir profesionalus duetas pasirodė itin patraukliai.
Profesionaliai atlikta J. Janulytės
kompozicija išsiskyrė iš kitų ir nuskambėjo įtikinamai. Įdomi kūrinio
idėja – du labai skirtingos prigimties instrumentus, kaip sako autorė,
„apjungiant į „monochrominį“ mechanizmą, tarsi sukonstruojant utopinį instrumentą, turintį ir klavesino, ir akordeono ypatybių“.
P. Jodlowskio kūrinyje labiausiai patraukė vizualioji pusė. Visas dėmesys buvo sutelktas į klavesinininkę. Bet Goska Isphording
buvo per mažai teatrališka. Kartais
jos vaikščiojimas scenoje, tarsi turėjęs perteikti kontempliatyvias
idėjas, man atrodė dirbtinas. Taigi
stipriausio vakaro kūrinio laurus
skirčiau J. Janulytei už gebėjimą panardinti laike ir prijaukinti ramybę
(nors kūrinys išlaikė ir įtampą).
Spalio 25-ąją „Gaidoje“ turėjęs
skambinti prancūzų fortepijono
meistras Pierre-Laurent Aimard,
deja, nepasirodė dėl netikėtai užklupusios ligos. Tačiau festivalio organizatoriai praneša, jog koncertas
įvyks gruodžio 16-ąją. Tad unikaliu
atlikėju galėsime pasidžiaugti kiek
vėliau.
Festivaliui įgavus pagreitį, spalio 26-ąją svečiavosi šiuolaikinės
muzikos ansamblis iš Slovakijos
„Quasars Ensemble“ (dirigentas
Ivanas Buffa). Ansamblio nariai
kūrinius atliko profesionaliai, nepaprastai sukauptai ir itin „švariai“.
Tai gal netgi trikdė. Koncertas praėjo sklandžiai, tačiau kūriniai nesujaudino, nors sukomponuoti
itin meistriškai, iš daugelio galėtume pasimokyti – koncerto programą sudarė, galima sakyti, šių
dienų Europos šiuolaikinės muzikos mainstreamas, taip pat atlikta
ir įžymiosios australės Lizos Lim
kompozicija. Manyčiau, koncerte
buvo labiau reprezentuotas pats
ansamblis, meistriškai atliekantis
šiuolaikinę muziką. Nors kai kurie iliustratyvūs momentai kažkiek paveikė. Pavyzdžiui, Christopherio Trebue Moore’o kūrinyje

Zbignevas Ibelhauptas, Michael Gordon, Robertas Šervenikas ir LVSO
D. M at v e j e vo n u ot r a u ko s

Keturi kvartetai ir pianistas Joris Sodeika

„Dementia Praecox“ atlikėjai į sceną
žengė nešini plastikiniais maišeliais,
plastiko buteliais, kažkuo biriu pripildytais balionais – visa tai turėjo
sukelti aliuzijas į autoriaus nusakytą
idėją: „Dementia praecox – demencija, silpnaprotystę sukeliantis psichinių funkcijų pažeidimas.“
Ne vienas labai nekantriai laukėme keturių kvartetų koncerto
„Quartettissimo“. Šis spalio 27-osios
koncertas buvo įdomus dar ir tuo,
jog nuskambėjo net penki lietuvių kompozitorių kūriniai, tarp
kurių trys premjeros: Žibuoklės
Martinaitytės „Sort Sol“, Ramūno
Motiekaičio „X ciklai“ bei Rūtos
Vitkauskaitės „Nušviesti lygumai“.
Taip pat atliktos Simono Steen-Anderseno ir Pēterio Vasko kompozicijos. Juliaus Juzeliūno šimtmetį
priminė jo „Raga keturiems“. Be to,
retai scenoje išvysime keturis kvartetus vienu metu. Griežė Čiurlionio, „Chordos“, „ArtVio“ ir „Mettis“
kvartetai.
Įdomus, iliustratyvus Ž. Martinaitytės kūrinys „Sort Sol“. Kaip
sako kompozitorė, kūrinys paremtas paukščių sparnų judėjimo
trajektorijomis (kūrinio pavadinimas išvertus iš danų kalbos reiškia
„juodąją saulę“ – tai reiškinys, kai
priartėjęs paukščių būrys tarsi ją
uždengia). Čiurlionio ir „ArtVio“
kvartetai buvo susėdę netradiciškai su aliuzija į išskleistus paukščio sparnus. Ir iš tiesų, kartais vos
girdimi flažoletų motyvai, tai tolstantis, tai artėjantis garsas, vienas
po kito įstojantys instrumentai
tarsi sukūrė atskiras dimensijas,
laiko erdvę. Kūrinys nuskambėjo
kaip tam tikra būsena. Tiesa, šiek
tiek trikdė pačios kompozitorės
dirigavimas scenoje. Gal jo net
nereikėjo.
Įdomūs ir R. Motiekaičio „X
ciklai“. Kaip sakė kompozitorius,
kūriniui reikia daugiau įsiklausymo pastangų, nes jis subtilus
ir verčiantis gerokai įtempti ausis. Jautėsi kompozicijos kvadratiškumas (kurį minėjo ir pats autorius). Tačiau tai padėjo suvokti
plėtojimo sprendimus – logiškus
ir aiškius. Šiaip ar taip, nors ir reikalaujantis didesnės tylos, kūrinys
nuskambėjo gaiviai. Daugiausia
prie to prisidėjo solistai – jautriai
garsais „spalvinę“ akordeonistas

Raimondas Sviackevičius ir perkusininkas Andrius Rekašius.
Rūtos Vitkauskaitės premjera
„Nušviesti lygumai“ atrodė silpniau.
Nors kompozitorės „užgriebtos“
idėjos tikrai buvo geros ir vertos
plėtojimo, kūrinys, manyčiau, neįvyko. Mąstydama kodėl, pagrindine
priežastimi įvardyčiau norėjimą
„labai daug per labai trumpai ir ne
iki galo“. Tarsi pritrūko plėtojimo, o
gal visko buvo per daug? Kaip sako
pati autorė, „kūrinys gimė iš inspiracijų – vaikystėje nugroto smuiko
garsų, vėliau kūryboje vis atsikartojančios erdvinės muzikos styginiams
ir eilės erdvinių kūrinių tamsoje ir
šviesioje, tikrais ir įsivaizduojamais
garsais apglėbiančių klausytoją ar jų
grupę“. Erdvinis kūrinio sprendimas – keturiuose skirtinguose salės
kampuose susodinti kvartetai. Du –
ant scenos, kiti du – klausytojams
už nugarų. Tačiau, nors kūrinio
įdomu klausytis, man jis pasirodė
per daug eklektiškas.
P. Vasko „Viatore“ nuskambėjo
nenaujai, bet įtaigiai. Vis dėlto gerai, kad tokią muziką galime pavadinti „gražia“ ar „emocionalia“ (be
to, kad meistriška), ji geba veikti ir
kelti emocijas, nors tokie epitetai
daugeliui atrodo atgyvenę. Gerą
įspūdį taip pat paliko S. SteenoAnderseno „Study for String Instrument No. 1“. Čia autorius apsiribojo nesudėtingais sprendimais,
tačiau meistriškai juos plėtojo. Kaip
rašoma apie kūrinį, „pjesė užrašyta
kaip judesių partitūra, ją gali atlikti
bet kuris styginis instrumentas ar
apskritai bet koks instrumentas. Tai
tarsi grojančiojo choreografija“. Ir iš
tiesų kompozicija priminė savotišką
šokį. Įtikino ir atlikimo kokybė.
Koncertą užbaigė dadaizmu dvelkiantis Gintaro Sodeikos kūrinys
„Tettigonia perdida“ („Žiogas paklydėlis“). Jam atlikti buvo pasitelkti
visi keturi kvartetai bei pianistas
Joris Sodeika. Kūrinys „pasakojo“
apie žiogo paklydimus ir tikėjimą,
jog DADA dar gyvas. „Šis kūrinys –
tai žiogo paklydėlio apeiga – meditacija DADA tema“, – sakė kompozitorius. Čia išgirdome džiazo
elementų, ritmizuotų melodijų
vingių ir kitų smagumų. Tuokart,
visai nesunkiai klausantis, buvo
N u k e lta į 3 p s l .
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Tarsi įžengus į kino kadrą
Ūlos Ulijonos Žebriūnaitės ir Lietuvos kamerinio orkestro koncertas
Živilė Ramoškaitė

Dar išvakarėse Ūla Žebriūnaitė
sakė, kad šis koncertas jai labai
svarbus, nes pasirodys kartu su
Lietuvos kameriniu orkestru, su
kuriuo, diriguojant Sauliui Sondeckiui, ji pagriežė savo pirmąjį
koncertą su orkestru. Taip pat dėl
to, kad gros toje pačioje scenoje tą
patį kūrinį, kaip ir prieš dvidešimt
metų, – Niccolò Paganini Sonatą per
la Grand Viola. Ir dar vienas, bene
pats jai maloniausias dalykas, kad
koncerte bus pagerbtas pirmasis ir
mylimiausias jos alto profesorius
Petras Radzevičius. Šis koncertas
įvyko Nacionalinėje filharmonijoje
spalio 26 d., programą sudarė Roberto Šerveniko diriguojami Luigi
Boccherini, Gioacchino Rossini,
Paganini, Benjamino Britteno ir
Davido Shorto (g. 1951) kūriniai.
Jau septinti metai, kaip Ūla Ulijona Žebriūnaitė gyvena Turine, yra
Turino nacionalinio radijo ir televizijos orkestro altų grupės koncertmeisterė. Kolegos ją gerbia ne
tik dėl aukšto profesionalumo, bet
dar ir todėl, kad neretai ji tampa
tarpininke tarp italų muzikantų ir
gastroliuojančių užsienio dirigentų,
savo pastabas orkestrui išsakančių
svetimomis kalbomis. Pamačiusi,
kad italų kolegos tų pastabų nesupranta, ji imasi tarpininkauti. Ūla susikalba keliomis užsienio kalbomis, o
italų kalbą išmoko per dvejus metus.

At k e lta i š 2 p s l .

daugmaž aišku, kad DADA tebėra
gyvas, bet galbūt mažiau aktualus
mums, nei žiogui...
Šiais metais legendiniam JAV
kompozitoriui, minimalizmo atstovui Stevui Reichui sukanka 80
metų. Tad spalio 28-osios koncertas
buvo tarsi dedikacija maestro jubiliejui. Klausėmės unikalaus ansamblio iš Vokietijos „In Process“
(vadovas, įkūrėjas ir dirigentas Ulli
Götte), atliekančio tik minimalistinius kūrinius. Skambėjo S. Reicho
„Octet (Eight Lines)“ – pirmą kartą
Lietuvoje, – ir bene ryškiausias bei
svarbiausias XX a. minimalizmo
opusas „Music For 18 Musicians“.
Koncertas sulaukė itin gausaus
klausytojų būrio, kaip dar nė viename festivalio koncerte neteko
regėti. Toks susidomėjimas patvirtina, jog Reicho ar apskritai tokios
krypties muzika dar gaji ir aktuali.
Iš tiesų, ansamblio meistriškumas
nepaliko abejingų. Abi kompozicijos nuskambėjo energingai, sukauptai ir profesionaliai. Natūraliai
ritmizuota muzikos tėkmė leido panirti tarsi į begalinio laiko sūkurį,
nors valandos trukmės „Music
For 18 Musicians“ – iššūkis ne tik

Paskutinį sykį Lietuvoje Ū. Žebriūnaitė koncertavo prieš gerus
ketverius metus. Tada ji atliko kamerinės muzikos programą su pianiste Indre Baikštyte. Pamenu ryškų
ir aistringą muzikavimą, o ypač atmintin įstrigo jos pačios atlikta Broniaus Kutavičiaus siuitos smuikui
ir fortepijonui „Nuo madrigalo iki
aleatorikos“ aranžuotė altui ir „Madrigale“ papildomai sukurta partija
balsui, kurią grodama ji pati ir dainavo. Koks drąsus ir meniškai įtaigus sumanymas, pagalvojau tada.
Jį pagyrė ir kūrinio autorius. Dabar matau, kad Ūlos kūrybiškumas
veržte veržiasi toliau. Jai per ankšta
būti mėgstama ir vertinama orkestro koncertmeistere ir akademiškai
rimta soliste, jai reikia laisvės fantazuoti, kurti naujas idėjas, ieškoti
kažko nepaprasto. „Pastaruoju
metu pajutau, tarsi būtų atsivėrusios nematomos durys, išsilaisvinau
iš kažkokios nesuprantamos kontrolės ir griežtumo. Pagalvojau, o kodėl
nepabandyti kitaip“, – sako Ūla.
Štai taip atsirado ryžtas imti ir užsakyti kūrinį, kuriame suskambėtų
gražiausios temos iš italų filmų.
Kas nors būtinai paklaus, kodėl
italų, kodėl filmų muzikos, kodėl
Davidas Shortas? Pirmiausia todėl,
kad gyvenimas nestovi vietoje! Todėl, kad Ūla Žebriūnaitė yra kino
režisieriaus Arūno Žebriūno ir
lakios vaizduotės dainininkės Giedrės Kaukaitės dukra, todėl, kad ji
mėgsta ne vien muziką, bet ir kiną,

ypač Federico Fellini, Luchino Visconti filmus, kuriuos mėgo ir jos
tėvas. Todėl, kad ji pajuto laisvės
skonį ir nori groti tai, kas šiuo metu
jai labiausiai patinka. Italų kino
aukso amžiaus kompozitorius buvo
Nino Rota, tad jo sukurtos melodijos ir skamba Shorto Fantazijoje
altui ir orkestrui. Spėju, kad dar
vienas „todėl“ būtų ilgametis koncertavimas su Gidonu Kremeriu
ir „Kremerata Baltica“, kur panašių naujų idėjų, realizuotų būtent
„kitaip“, niekada nestigo. Prisiminiau ir G. Kremerio pomėgį kinui,
kuriam jis paskyrė netgi specialią
Ūla Ulijona Žebriūnaitė, dirigentas Robertas Šervenikas ir LKO
D. M at v e j e vo n u ot r .
kompaktinę plokštelę, pavadintą
„Le Cinema“. Joje, tarp kitų, Kremeris įrašė net du Rotos kūrinius. paryškintos riebiais juodo pieštuko op. 35, Nr. 4 F-dur, Rossini Sonatą
Paganini Sonatą Ūla griežė ne- brūkšniais. Ar šis į kino kadrą žen- styginiams Nr. 3 C-dur ir Britteno
peržengdama įprastų akademinio giantis personažas juokiasi, ar ver- „Paprastąją simfoniją“, op. 4.
atlikimo normų, išryškino muzi- kia? Skambant kūriniui, besikaitaIlgamečiam orkestro altų konkos dainingumą, jausmingumą, liojant liūdnoms, nostalgiškoms ir certmeisteriui profesoriui Petrui
savitą energiją. Jei laukei ryškes- cirko balaganą primenančioms Ro- Radzevičiui buvo suteiktas orkesnių paganiniško temperamento tos melodijoms, kaitaliojosi ašaros tro Garbės nario titulas. Jo buproveržių, spontaniškumo, galė- ir juokas, kaip gyvi rikiavosi įvairūs vusi mokinė Ūla Žebriūnaitė užjai jų ir pasigesti. Buvo juntama, filmų personažai ir vienas jų, atgi- augo į pasaulyje koncertuojančią
kad muzikinis vyksmas ne tik ge- jęs čia pat, filharmonijos scenoje. menininkę. Koncertą ji užbaigė
rai apgalvotas, bet ir labai tvirtai Šio personažo rankose instrumen- profesoriui skirtu bisu – Shorto
kontroliuojamas.
tas be žodžių kalbėjo apie svajonę, Fantazijos fragmentu, – palydėtu
Shorto Fantazija prasideda ypač apie skausmą ir džiaugsmą, apie be- džiaugsmingais sukiniais ir žemu
gerai žinoma melodija iš Fellini sisukantį gyvenimo kaleidoskopą... reveransu. Publika buvo „paguldyta
filmo „Kelias“ su neprilygstama
Roberto Šerveniko diriguojamas ant menčių“.
Giullietta Masina, sukūrusia Džel- Lietuvos kamerinis orkestras šiame
Šventė baigėsi. Kur dabar pasominos vaidmenį. Ūla pasirodė koncerte atliko ne tik solistės par- sisuks Ūlos Žebriūnaitės mintys?
scenoje su cirko rūbu – ryškiai tnerio vaidmenį. Savo meistriš- Artimiausias jos darbas – alto
raudona palaidinė, blizganti juoda kumą orkestras patvirtino labai solo Hectoro Berliozo simfoniliemenė, juokingai papūstos kel- nuotaikingai ir juvelyriškai tiks- joje „Haroldas Italijoje“, o kas tonės ir tragikomiškos išraiškos akys, liai pagrojęs Boccherini Simfoniją, liau – sužinosime.

atlikėjams, bet ir klausytojams. Šiek sakė, jos tikisi šį puikų kolektyvą vienius (pasak jo, tik penktoji datiek trukdė „dirbtinis“ garsas, lei- išgirsti ir Niujorke.
lis yra išplėtota, sujungianti iki
džiamas iš kolonėlių. Tačiau abu
Festivalio mini maratonas bai- tol skambėjusias), bet klausantis
kūriniai suskambėjo nepalikdami gėsi koncertu Vilniaus kongresų rū- tai buvo sunku pastebėti. Kūriabejingų.
muose spalio 29 dieną. Klausėmės nyje tarsi siekta netvarkos efekto,
Iš karto po puikaus „In Process“ Lietuvos valstybinio simfoninio or- ir klausantis jis jautėsi. Efektingas
pasirodymo laukė kitas – šiuolaiki- kestro ir solistų: bene ryškiausio Eu- orkestro ir pianistų derėjimas panės muzikos ansamblio „Synaesthe- ropoje fortepijoninio dueto „GrauS- liko gerą įspūdį.
sis“ koncertas. Ansamblis dar gana chumacher Piano Duo“ ir pianisto
Po pertraukos įvyko festivalio
jaunas, – dirigentas Karolis Varia- profesoriaus Zbignevo Ibelhaupto. užsakymu sukurto Zitos Bružaitės
kojis ir kompozitorius Dominykas
Koncertą pradėjo Lucos Fran- opuso „Simfortas Skydas“ premjera.
Digimas jį įkūrė 2013 metais, – ta- cesconi kompozicija „Macchine Kūrinys simfoniniam orkestrui, tačiau sparčiai ir užtikrintai įrodo, in Echo“, atlikta „GrauShumacher“ čiau su juo pasirodė ir broliai Bazakad yra galingas ir kupinas energi- dueto ir orkestro. Kūrinys žavėjo rai (Motiejus Bazaras – klavišiniai,
jos. Skambėjo simpatiškos žinomo sąskambių įvairove. Kaip sakė pats Mykolas Bazaras – bosinė gitara,
JAV kompozitoriaus Michaelo Gor- kompozitorius, jam patinka užbu- Benediktas Bazaras – mušamieji).
dono kompozicijos „acdc“ ir „For rianti, tarsi veidrodinių atspindžių Kaip kompozitorė rašo anotacijoje,
Madeline“, S. Steeno-Anderseno žaismė, kai du fortepijonai skam- „Vieno dinaminio ženklo (forte) kū„Amid“, Matthiaso Leboucher „Un- bina unisonu su orkestru. Kūrinys rinys, kuriame kontrastai formuoderwards II“ (pirma kūrinio versija leido fortepijonams skleistis įvai- jami tembriškai, tarsi norint išgauti
buvo skirta tradiciniam kinų mu- riomis spalvomis, tarsi parodant ištisinį stiprumo efektą. Simfortu
zikos instrumentų ansambliui, o plačias instrumento galimybes. pavadinau todėl, kad orkestrą įsinaujoji dedikuota ansambliui „Sy- Orkestras tuo metu, intriguoda- vaizdavau kaip didelį skydą, sieną,
naesthesis“). Taip pat nuskambėjo mas klausytojus, nuolat žaižaravo nutolusių istorinių laikų gynybos
G. Grisey „Vortex Temporum I, II, garsų mozaikomis. Po efektingo simbolius.“ Kompozitorė išlaikė
III“ fortepijonui ir penkiems instru- pirmo kūrinio nuskambėjo Phi- sau būdingą braižą, nes, kaip ir
mentams. Šio kūrinio pasirinkimas lippe’o Manoury „Zones de turbu- kituose jos kūriniuose, galėjome
byloja, jog ansamblis sparčiai tobu- lences“, dedikuotas minėtam forte- išgirsti priešinant skirtingus stilėja ir yra reiklus sau. Beje, kom- pijoniniam duetui. Tai penkių dalių lius (su tradiciniu orkestru girdipoziciją kolektyvas rengė vasaros kūrinys, tarsi švelni provokacija su mas roko ritmo mušamųjų skamkursuose su žymiausiais G. Grisey humoro prieskoniu. Dalys trumpu- besys, bosinė gitara ir pan.). Toks
muzikos žinovais. Džiugu, kad an- tės, efektingos, bet kartais atrodė, tembrų mišinys kūriniui suteikė
samblis puoselėja gražias ambicijas jog tai tarsi vienos ilgos padalos plačias skambėjimo galimybes.
ir nenustoja stebinti, o patenkintas karpymas į mažesnes. Nors pats Išgirdome romantinių, džiazinių
savo kūrinių atlikimu M. Gordonas autorius išskiria visas dalis kaip sąskambių, vietomis popmuzikos
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ir roko atspalvius. Kūrinys abejingų
nepaliko, klausytojų buvo sutiktas
audringais aplodismentais.
Po efektingos premjeros į sceną
žengė pianistas Zbignevas Ibelhauptas. Jis atliko solisto partiją Michaelo Gordono kūrinyje „The Unchanging Sea“ (premjera Europoje,
pirmą kartą suskambėjo prieš du
mėnesius Sietle, JAV). Tiesą sakant,
kūrinys tiesiog užbūrė. Meistriškai
sukomponuota muzikos tėkmė,
pulsacija ir ritmo dimensijos tapo
tikra atgaiva. Įsijautusio Zbignevo
Ibelhaupto skambinimas ir orkestro
susikaupimas leido gėrėtis ryškiu
pasirodymu. Meistriškai apgalvota
kūrinio plėtotė klausytojus pagavo
nuo pat pirmųjų taktų. Nuolat auganti įtampa neleido nuslūgti dėmesiui. Pasiekęs aukščiausią įtampos tašką kūrinys staiga... baigėsi,
klausytojus (sakyčiau, ir atlikėjus)
palikdamas ekstazėje. Vakaro finalas nepaprastai įspūdingas!
Šių metų „Gaida“ – spalvinga,
įdomi ir intriguojanti – dar nesibaigia! Po nedidelės pertraukos išgirsime legendinį „Kronos“ kvartetą
iš JAV, pamėgtą ir laukiamą Philipą Glassą, taip pat rafinuočiausius elektroninės muzikos kūrėjus
iš Jungtinės Karalystės „Autechre“
bei kitus atlikėjus ir intriguojančius
kūrinius.
3 psl.

Šokis

Džuljeta lifte
At k e lta i š 1 p s l .

epizodais, kuriuos kartais atskiria
savotiški stop kadrai, „gyvųjų paveikslų“ kompozicijos – vienu tokių ir pradedamas baletas, kai muzikai skambant palengva išryškėja
lyg senoje fotografijoje sustingusi
minia, netrukus pradedanti jai pavestą pasakojimą.
Pirmas veiksmas – monochrominis, su aiškiai skaitoma spalvų simbolika: Kapulečiai vilki griežtai juodais ir baltais, Montekiai – šviesių
pilkšvų atspalvių drabužiais, o Džuljeta – lyg tyras baltas potėpis šioje
kontrastingoje drobėje – pirmą kartą
pasirodo ne puotoje, kaip įprasta, bet
lyg vaiduoklis slinkdama po kūnais
nusėtą sceną dokumentinių karo
kadrų fone.
Choreografas išradingai derina
masines scenas ir duetus, sukurdamas nuosekliai dinamišką reginį. Gretinant apibendrintus ir
iliustratyvius plastinius sprendimus
sukurtas spektaklis primena šachmatų žaidimą, kuriame kai kurių iš
anksčiau žinomų veikėjų (pavyzdžiui, Auklės), nebeliko, kai kurie
sukurti naujai – dvi Džuljetos draugės tampa ne tik jos patikėtinėmis,
bet ir Merkucijaus bei Benvolijaus
šokių partnerėmis.
Pastoras neslepia nesitikįs laimingos pabaigos, todėl ir pirmas
veiksmas baigiasi ne pagrindinių
herojų glėbyje: meilės prisipažinimus nutraukia scenoje pasirodę
miestiečiai, kurių srautai įsimylėjėlius nuneša į skirtingas puses.
Taip pat baigiasi ir visas spektaklis – jaunuolių mirtis nesantaikos nesustabdo, šeimos susirenka
savo mirusiuosius ir viena kitą
ignoruodamos patraukia į priešingas puses. Tai yra svarbiausios
konceptualios naujovės, kurios vis
dėlto papildomų prasmių ar svorio
spektakliui nesuteikia.
„Romeo ir Džuljetos“ personažų
linijos brėžiamos tradiciškai, tik
Romeo nuo pat pradžios skiriamas taikdario vaidmuo, kol šias jo
pastangas sužlugdo jį iš pusiausvyros išvedusi Merkucijaus mirtis.
Merkucijus atvirai erzina Kapulečių
šeimos vyrus, tyčiojasi iš jų sarkastiškai lankstydamasis Kapulečiui ar
su apsimestiniu lipšnumu sėsdamas
Tebaldui ant kelių. Ponas Kapuletis – autokratas, paskui kurį paklusniai tipena jo klano atstovai. Ponia Kapuleti – elegantiška dama,
jos santykis su Džuljeta įdomesnis
antrame veiksme, po Merkucijaus ir
Tebaldo mirties: būtent ji pakviečia
pas dukrą Tėvą Lorencą, o Džuljetai
tariamai mirus sustingusi žvelgia į
dukros kūną – išverkusi visas ašaras
prie Tebaldo, o gal žinodama, kad
tai apgaulė?
Lietuviškas indėlis į šį Pastoro
spektaklį – artistų vaidmenys. Programoje – net penkios pagrindinių
veikėjų poros, dvi iš jų šoko premjeriniuose spektakliuose.
4 psl.

Ypač įdomu buvo stebėti Kristinos Gudžiūnaitės Džuljetą, kuri
įgauna akivaizdžių Antigonės
bruožų – atrodo, kad meilė Romeo
jai yra ne tik meilė, bet ir galimybė
ištrūkti iš slegiančio, kampuotais,
agresyviais judesiais brėžiamo Kapulečių pasaulio, pasipriešinti despotiškam tėvui. Scenose su tėvu jos
reakcijos staigios, judesiai pabrėžtinai aštrūs; šiltesnis jos požiūris į
motiną, o duetuose su Romeo atšiaurumas ištirpsta ir virsta vaikiškai trapiu, nuoširdžiu jausmu, kuris
paskutiniame epizode įgauna ryškių tragedinių intonacijų. Kažką panašaus teko išgyventi pirmą kartą
pamačius Rasos Samuolytės Džuljetą Oskaro Koršunovo „Įstabiojoje
ir graudžiojoje Romeo ir Džuljetos
istorijoje“. Gudžiūnaitės Romeo –
Genadijus Žukovskis – ekspresyvus ir jautrus, jis aršiai kovoja su
Tebaldu ir visiškai palūžta prie mi- Kristina Gudžiūnaitė (Džuljeta) ir Genadijus Žukovskis (Romeo)
rusios Džuljetos guolio.
Jaudinantį Džuljetos paveikslą biografijos posūkis. Jau kelis prinSavitos abi premjerinių speksukūrė Anastasija Čumakova – cus sukūręs šokėjas atrado visiškai taklių Kapulečių poros. Stotingas,
jos herojė keičiasi kartu su spek- kitokių, piktdžiugišką jo herojaus skvarbaus žvilgsnio Martynas Ritaklio siužetu, iš naivios mergaitės prigimtį įtaigiai atskleidžiančių meikis neįsivaizduojamas prie jovirsta mirtį dėl meilės pasirenkan- spalvų.
kio derybų stalo – jam turi paklusti
čia moterimi. Romo Ceizario RoAndriaus Žužžalkino artistiš- visi. Išdidi Olgos Konošenko Kapumeo – santūrus, tačiau spektakliui kumas leido jam lengvai įsikūnyti leti trumpam orumą praranda apįsibėgėjant matyti, kaip skleidžiasi į plastišką ir kandų Merkucijų – raudodama Tebaldą, o scenose su
jo jausmai, kuriuos sugebėjo pabu- tai raiškus kontrastas tiesmukam, Džuljeta randa šiltesnių motiniškų
dinti Džuljeta, o finalas sujaudina priklausomybės savo klanui val- vaidybos detalių. Ernestas Barčainuoširdžia neviltimi.
domam ir jausminių atspalvių ne- tis taip pat ryškina Kapulečio egoVienas didžiausių spektaklio at- pažįstančiam ir nevertinančiam Te- centrišką išskirtinumą (toks yra ir
radimų – Manto Daraškevičiaus baldui. Antroje premjeroje šį vaidmenį choreografinis šio personažo pieTebaldas. Šis šokėjas įsiminė jau atliko Voicechas Žuromskas, taip šinys); šaltą jo žmonos grožį Rūta
senokai, sukūręs raiškų Rogožino pat sukūręs lankstų, šmaikštų per- Lataitė naudoja kaip šarvą, apsauvaidmenį balete „Idiotas“, kurį sonažą, gebantį tapti ta kibirkštimi, gojantį ją nuo nereikalingų jausmų,
choreografinių projektų teatre kuri įplieskia tragiškai pasibaigiantį tačiau ir jis esminėse scenose tampa
„Vilniaus baletas“ buvo pastatęs Ju- neapykantos gaisrą (pirmoje prem- pažeidžiamas, padeda išvengti vierijus Smoriginas. Naujasis Daraš- jeroje Žuromskas šoko Benvolijų; nareikšmio vaidmens schematizmo.
kevičiaus vaidmuo trykšte trykšta tai Merkucijaus ir Romeo bičiulis;
Simbolinį Tėvo Lorenco vaidmenį
energija ir tampa tuo gaivališku šių draugų choreografiniai trio at- sukūrė Eligijus Butkus ir Igoris Zaaklos neapykantos įsikūnijimu, apie spindi pozityvią Montekių energiją ripovas; Džuljetos drauges premkurį daugiausia ir pasakoja Pastoro ir joie de vivre, kurio stokoja sta- jerose gyvai šoko Maja Dolidze,
spektaklis.
gnatoriai Kapulečių vyrai. Benvo- Gohar Mkrtchyan ir Haruka Ohno,
Stanislavo Semianiuros Tebal- lijų antrojoje premjeroje aistringai nedidelį Pario vaidmenį atliko Jedas – įdomus šio šokėjo artistinės šoko Kipras Chlebinskas).
ronimas Krivickas. Viena kitos

Anastasija Čumakova (Džuljeta) ir Romas Ceizaris (Romeo)

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

nekenčiančias Montekių ir Kapulečių stovyklas jausminiu požiūriu visaverčiais judesiais įkūnijo
kordebaleto artistai, šokę tiksliai,
darniai, azartiškai. Tikroviškumo
spektakliui stengtasi suteikti pasitelkus ir kelias mimanso artistų
poras, antrame veiksme improvizuojamais foniniais šokiais mėginančias įsijausti į džiugią gatvės
šventės atmosferą.
Scenografijos ir kostiumų dailininkė Tatyana van Walsum padėjo
pasiekti choreografo ir dramaturgo
užsibrėžtų tikslų – Romos gatvės
perspektyva, pirmame veiksme
pilkšva, antrajame nusidažo šiltomis viltingomis spalvomis; juodų
marmurinių kolonų eile sukuriamas Kapulečių rūmų įspūdis, keliomis iš viršaus nusileidžiančiomis
plokštėmis su ažūrinėmis linijomis
kuriam laikui atitveriama koplyčios
erdvė, Džuljetos guolį ženklina
balta lengvo audeklo draperija, kuriai pakilus lova virsta kapų rūsio
postamentu.
Kostiumų siluetai ir spalvos taip
pat atitinka choreografo sumanymą: vengiama smulkmeniškų
detalių ir puošmenų, kuriami abstrahuoti XX a. vidurio aprangos komentarai, o pačioje spektaklio pabaigoje mirusių Romeo ir Džuljetos
kūnus artistai išneša apsirengę šiuolaikiniais laisvalaikio drabužiais.
Šviesų dailininkai Bertas Dalhuysenas ir Wijnandas van der Horstas
sukūrė plastišką spektaklio atmosferą, ryškesniais kontrastais pabrėždami esmines spektaklio vietas: pirmąjį Džuljetos pasirodymą,
Merkucijaus ir Tebaldo, Romeo ir
Džuljetos mirčių epizodus.
Abi premjeras temperamentingai ir plastiškai dirigavo spektaklio muzikos vadovas ir dirigentas
Modestas Pitrėnas; kituose spektakliuose batutos imsis ir Modestas
Barkauskas.
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Teatras, Tarp disciplinų

„Raudonkepurė“ kryžkelėje
Pauliaus Tamolės spektaklis Lietuvos nacionaliniame dramos teatre
Ramunė Balevičiūtė

Kartkartėmis vis prisimenu garsiąją
Bertolto Brechto frazę, kad geras teatras turi griauti publikos lūkesčius.
Nepaprastai smagu, kai ją galima
pritaikyti ir teatrui vaikams, deja,
dažnai vis dar įkalintam tarp stereotipų ir išankstinių nuostatų, koks
turi būti šiai publikai skirtas spektaklis. Juk, vesdami vaikus į „Raudonkepuraitę“, tikimės išvysti bent jau
mielą mergaitę, ryšinčią raudoną
skarelę ar kepuraitę, ar ne? Taip
pat, ko gero, tikimės moralo, kad
reikia klausyti mamos ir nesivelti į
draugystes su nepažįstamais suaugusiais. Naujajame Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje
viskas kitaip (na, beveik viskas, bet
apie tai – šiek tiek vėliau).
Tiesa, didžiausiu lūkesčių griovėju ir naujos – šiuolaikinės – istorijos kūrėju vis dėlto reikėtų laikyti dramaturgą Joëlį Pommerat.
Ne inscenizuoti klasikinę pasaką,
o rinktis šiuolaikinę pjesę vaikams
(ją išvertė Akvilė Melkūnaitė) – tai
dar vienas labai svarbus žingsnis
teatro vaikams modernėjimo link.
Suaugusiųjų auditorijai iš kūrinio
„Šitas vaikas“, pastatyto taip pat Nacionaliniame dramos teatre, galimai pažįstamas prancūzų autorius,
panaudodamas gerai žinomą pasakos siužetą, sukūrė poetišką, jautrią
ir liūdnoką istoriją apie vaikų ir suaugusiųjų santykius.
Paprastai aš palaikau požiūrį, kad
geras kūrinys vaikams turi būti skirtas tik vaikams, o ne „visai šeimai“.

Scena iš spektaklio „Raudonkepurė“

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

Bet pripažįstu, kad yra išimčių, ir regis, labiausiai susitelkia į vaiko
Pommerat „Raudonkepurė“, ko pasaulio perteikimą, tačiau ne per
gero, yra ta išimtis. Mamoms ir tė- personažus ir ne per jų santykius,
čiams ši pjesė gali daug atverti apie o per aplinką, per vaiko žvilgsnį į
juos pačius ir jų santykius su savo pasaulį. Raudonkepurės vaidmeraudonkepurėmis ir su savo pačių niui Tamolė pasirinko jauną aktėvais. Man bežiūrint „Raudonke- torę Kamilę Petruškevičiūtę, nė iš
purę“, atmintin sugrįžo Pomme- tolo neprimenančią visų elzų, aukrat mintis, išsakyta pristatant „Šitą saplaukių ar pagaliau kakių makių
vaiką“: „Reikia pragyventi ištisą gy- vaizdinio. Aktorė nevaidina gyvyvenimą, kad išsilaisvintum nuo naš- bingos mažos mergaitės, veikiau ratos, kurią tėvai užkrauna ant savo miomis ir santūriomis – galbūt kiek
vaikų pečių“... O ką „Raudonkepurė“ monotoniškomis – intonacijomis
atveria vaikams? Turbūt skirtingus bei neutralia laikysena bando perdalykus, todėl labai svarbu, kad vai- teikti uždaro, gal net kiek autistiško,
kus į teatrą atvedę suaugusieji pas- bet kartu ir labai racionalaus vaiko
kui su jais kalbėtųsi, padėtų atpa- žvilgsnį. Atrodo, kad spektaklio kūrėžinti jausmus, situacijas, mintis.
jai bet kokia kaina stengiasi išvengti
Pommerat labiausiai akcentuoja „tradicinio“ draminio teatro, vietoje
vaiko vienišumą ir artumo su mama jo siūlydami istoriją ar bent jos verilgesį. Taip pat troškimą kuo grei- tinimą susikurti patiems žiūrovams.
čiau suaugti, įveikti savo baimes. Bet čia, mano manymu, spektaklis
Pauliaus Tamolės spektaklyje šie skyla į dvi dalis, reprezentuojančias
akcentai neišryškėja. Režisierius, skirtingus teatro tipus: vienokį teatrą

stebime iki Vilko pasirodymo ir jau
kitokį – jam pasirodžius.
Kad vaikai yra kviečiami būti
spektaklio dalimi, pirmiausia sufleruoja Laurynos Liepaitės scenografija: Mažojoje LNDT scenoje
atitveriamas uždaras kubas, kurio
grindys išklotos piešimo popieriumi su nebaigtais piešti ar bent
spalvinti piešiniais. Vaikai raginami
savaip pabaigti kurti scenografiją,
tik gaila, kad paskui jų kūrybinis indėlis niekaip nepanaudojamas. Ant
kubo sienų atgyja iš anksto paruošti
vaizdai (projekcijų autorius – Aivaras Ligeika). Aktoriai Justas Tertelis
(puikusis Tėtis iš „Menų spaustuvės“ „Tėčio pasakos“), Eimantas Pakalka, Gediminas Rimeika, Vitalija
Mockevičiūtė ir Kamilė Petruškevičiūtė „apžaidžia“ tuos vaizdus, visą
laiką palaikydami glaudų kontaktą
su publika. Mažiesiems žiūrovams
suprantama, bet ne infantilia kalba
aktoriai pakaitomis pasakoja apie
Mergaitės gyvenimą iki lemtingojo
susitikimo; į šį pasakojimą efektingai įsiterpia šokėjas Laurynas Žakevičius, vaidinantis kelionėje Mergaitę lydintį Šešėlį.
Ir tada Mergaitė sutinka baisųjį žvėrį. Pommerat nieko nepasako apie jo išvaizdą, tačiau jį akivaizdžiai sužmogina, vėliau netgi
mesteli užuominų apie pedofiliją.
LNDT „Raudonkepurės“ kūrėjai
pasirenka grėsmingą nepažįstamąjį parodyti kaip šiurpoką vilko
iškamšą. Nors ji kalba pabrėžtinai žmogišku, net psichologiškai niuansuotu balsu, Vilko išvaizda akivaizdžiai jį išskiria iš

kitų, parodo kaip kitą, svetimą
ir kartu labai realų. Tačiau vis
tiek kartu su Vilku į spektaklį
įsiveržia ir kitas teatras, tarytum
pasprukusi nuo šiandieninės tikrovės persekiojimo senoji pasaka. Dar
Vilkui lūkuriuojant už užuolaidos –
senelės trobos durų, Senelę vaidinanti Vitalija Mockevičiūtė spektaklį stipriai pakreipia įprasto pasakos
vaidinimo link. Vėliau, Vilkui jau
įėjus į vidų, vaikai suvis praranda
dalyvavimo teisę, aktoriai jų tarsi
nebepastebi. Tačiau kartu dėl pabrėžiamo Kamilės Petruškevičiūtės
atsiribojimo vaikai nepanardinami
ir į sapnišką siaubo atmosferą, juntamą Pommerat tekste. Gana ilgas
Vilko, apsimetančio senele, ir Mergaitės pokalbio epizodas praradęs
savo įtampą ir realios grėsmės pojūtį.
Spektaklio, kaip, beje, ir pjesės,
atomazga man atrodo šiek tiek skubri, galbūt sąmoningai vengiant
moralo. Mergaitei su Senele „išlipus“ iš Vilko pilvo, Justo Tertelio
pasakotojas trumpai praneša, kad
dabar mergaitė jau suaugusi, o jos
mamytė – sena, bet jos gyvena netoliese, todėl joms patogu dažnai
susitikti. Kas ir kodėl įvyko ir kokias pasekmes šis įvykis galėjo turėti, paliekama tėvų namų darbams.
Vaikai dar pakviečiami pabaigti
savo piešinius ant scenos grindų,
ir šią dalį būtų galima sėkmingai
panaudoti edukaciniam aspektui,
tačiau tai jau lieka ateities spektakliams. O tam, kad šią pasirinktą
kryptį būtų galima sėkmingai tęsti,
edukacijos nereikėtų vengti ir patiems teatro vaikams kūrėjams.

Ša! Moteris kalba

Performansas „Platonių puota“ VDA parodų salėse „Titanikas“

Karolina Rimkutė

Bekeliaudama į spalio 23 d. „Titaniko“ parodų salėje vykusį feministinį performansą „Platonių puota“
išties nekantravau išvysti keleto
į puotą užsukusių vyrų reakcijas,
kai jiems, šį ypatingą vakarą neturintiems teisės kalbėti, įklotais bus
užklijuojamos burnos, kaip prieš
keletą metų pasakojo Neringa Mikalauskienė, išvydusi performansą
Paryžiuje. Didžiam nusivylimui,
Vilniuje šio elemento atsisakyta –
menininkės iš Prancūzijos nenorėjo išgąsdinti ne itin pažįstamos
lietuviškos publikos.
O publikos visgi susirinko nemažai, atrodo, lyg ir neužteko visiems
išdalinti lietuviškai atspausdintos
Platonės Faidros kalbos, duodamos paskaityti, kol neprasidėjo

puota. Įžengę į salę, visi apstojome
užklotą stalą ir dar kiek paramstėme sienas, kol po užklotu kažkas
pradėjo judėti – žiūrovų apsuptyje
iš daugiadienių išgertuvių kėlėsi
Platonės. Žiovaudamos jos dairėsi
į svečius, rąžėsi, galop prasibudinusios įpylė sau ir kitiems iš po
stalo traukiamo vyno (vienas butelis sudužo ir tapo netyčine auka
dievams), abejingai ragavo gėrybes,
kartu su gėlėmis nuklojusias stalą.
Netikėtai stalo centre išvydome Faidros galvą. Stebėjosi ne tik ji, bet ir
likusios Platonės – iš pradžių jos
niekinančiai tampė galvos plaukus
ir į ją baksnojo, bet vėliau, Faidrai
prakalbus, puotos dalyvės pradėjo
dažyti jai veidą ir puošti gėlėmis ištampytus plaukus.
Faidras Platono „Puotoje“ –
Atėnų aristokratas, vidinio Sokrato rato narys, gerbiamas asmuo,
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privilegijuotas pradėti filosofų
dialogą apie meilę. O Faidrą filosofių būrelyje pasitinka grėsmė – jos
galva patiekta ant stalo tarp gėrybių.
Faidra turi įtikinti likusias puotos
dalyves savo žodžiu, idant galėtų išsilaisvinti, todėl pradeda abstrakčią Scena iš performanso „Platonių puota“
J . Lo b a n ovo n u ot r .
patriarchalinės filosofijos dekonstrukciją. Platono „Puotoje“ Faidras kito vyro, nes teisingiausia, gražiau- melancholija ir visu kitu, kad galėtų
pasakoja apie Alkestidę, vienintelę sia, geriausia meilė yra tik tarp jų. linksminti, prablaškyti filosofą. Juk
paaukojusią savo gyvybę dėl myliDialoge Platonės mėgina išsi- taip sakė ir Friedrichas Nietzsche:
mojo Admeto. O Faidra Platonių aiškinti, kas yra toji Moteris? Ne- moteris – didvyrio pramoga... Ta„Puotoje“ kvestionuoja Alkestidės žinoma jos sudėtis, metafizinis čiau vos tik atsiranda pareigybės ir
savižudybės tikslą – ar ji nusižudė matas; moteris prilyginama nuo- norai sau, moteris tampa „baisesnė
iš meilės, o gal mėgindama išsiva- dingam augalui, kuris dvokia, bet už žydą“, anot Emanuelio Levino, ji
duoti iš vergiškos, bereiškmės padė- ir paslaptingu būdu traukia. Nepa- yra tikriausia Kito paradigma. Čia
ties? Platonas pasakoja, kad dievai judinama moters mistifikacija ją že- pat prisimenama Marguerite Potaip susižavėjo Alkestidės pasiau- mina iki priemonės – prisimena- rete, už nenorą nusileisti vyrui (vis
kojimu, jog apdovanojo... Admetą, mos jos pareigybės vyrui (mylėti, dėlto krikščioniškojo Dievo bruogrąžindami žmoną iš Hado dar gimdyti, maitinti, globoti), pramo- žas yra vyriškumas) ir užsičiaupti
gražesnę, nei buvusi prieš tai. Tuo gos – moteris esti it kalėdinė eglutė,
tarpu vyras dėl moters „Puotoje“ pagal nustatytas ribas padailinta
N u k e lta į 6 p s l .
nesiaukoja, mirti sutinka tik dėl didele krūtine, svajonėmis, kvaila
5 psl.

Dailė

Šildo kūną, skaidrina sielą – kas?

Bienalės paroda „Tekstilė: sielai ir kūnui“ Kėdainiuose, Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje

„seilinukų“ instaliacija „Euronašlaičiai“, kurią lydėjo šveitimo garsas.
Dalis tekstilininkų Vilniuje eksponuotus darbus šiuo metu rodo asmeninėse parodose, todėl neišvysime tikrai išskirtinių darbų, tarp jų
Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės kryželiu siuvinėtų metalo
indų, Jurgos Šarapovos autorine
technika atliktų tekstilinių skulptūrų, E.G. Bogdanienės instaliacijos
„Žemyna“, šiemetinės Lodzės tekstilės trienalės sidabro laimėtojos Laimos Oržekauskienės meditatyvaus
fotoaudinių ciklo.
Nepaisant aplinkybių nulemtų
praradimų, tenka konstatuoti, kad
Kėdainių ekspozicija neatrodo
skurdi, apstu kūrinių, kurie tenkina ir sielos, ir kūno poreikius. Be
to, kameriškesnėje ekspozicijoje išryškėja tie darbų privalumai, kurie
neretai paskęsta didelių ir efektingų
kūrinių apsuptyje, pirmiausia – gilesnis asmeniškumas, emocinis ir
egzistencinis pradas.
Nemažai žiūrovų paprastai į tekstilės parodas traukia norėdami išvysti tradicinį audimą, siuvinėjimą,

skiautinius, vėlimą. Ir šįsyk juos
džiugina Zinaidos Vogėlienės, Felikso Jakubausko (ką tik parvežusio sidabro medalį iš prestižinės
tekstilės bienalės „Nuo Lodzės iki
Pekino“ Kinijoje), Ievos Augaitytės
tapiserijos, stilinga Danutės Valentaitės kompozicija „Piešti ir austi!“,
ažūrinė Virginijos Degenienės
skraistė „Gėlių darželis“, Teklės
Ūlos Pužauskaitės nuo lubų besidriekiantis audinys „Persikūnijimas“, interpretuojantis lietuviškų
ir rytietiškų tradicijų samplaiką. Ne
mažiau tekstiliškas Jūratės Mitalienės koliažų ciklas „Mažosios istorijos“ iš vaškuoto popieriaus, siuvimo
mašinos dygsniais persiūto su ant
laikraščių nubraižytomis drabužių
iškarpomis, rankdarbių šablonais,
ornamentų piešiniais.
Visuomet intriguoja šiuolaikinės tekstilės hiperrealizmo pavyzdžiai – kompiuterinėmis staklėmis
išaustos žakardinės kompozicijos
(Kristina Daukintytė Aas, Erika
Girčienė, Remigijus Ščerbauskas),
pribloškiančios fotografiškai tiksliu vaizdu. Fotografija, skaitmeninės technologijos seniai užvaldžiusios lietuvišką tekstilės meną, joms
šioje parodoje atstovauja netikėtą
akimirką fiksuojanti Linos Jonikės
(dar 1997 m. pelniusios tarptautinį
pripažinimą už fotoaudinius) „Dovana“ ir įtaigi Vaivos Lašienės „Saviplaka“, pasirinkta parodos plakatui.
Naujausias tekstilės technologijas
videofilme „Kvėpavimas“ (filmavo
E.G. Bogdanienė) demonstruoja
Žydrė Ridulytė – odos audiniu vadinamas polivinilo acetatas (PVA),
dengiantis autorės veidą, paveiktas
vandens keičia tekstūrą, traukia odą,
sunkina kvėpavimą.
Ne vieno autoriaus darbas
verčia susimąstyti, skaityti kūrinio idėją, apipinti ją savomis

primena Eglės Rakauskaitės performanse „Be kaltės kaltiems. Pinklės. Išvarymas iš rojaus“ kasomis
supintas, baltas sukneles apsirengusias mergaites. Iš Platono „Puotos“
gimęs ir iki pat šių dienų sėkmingai
besivystantis moteriškos, kaip pasyvios, meilės suvokimas moteris
įkalina, verčia jas pasilikti kaip kitas
tragiškoje puotoje. Ir tik vienybės
pojūtis bei drąsa kvestionuoti seksistinę filosofijos sandarą paskatina
atsistoti ir išsiblaivyti.
Po performanso įvykusioje Laimos Kreivytės moderuotoje diskusijoje pristatytos visos septynios
performanso atlikėjos ir jų asmeninės prisijungimo prie projekto istorijos. Performanso sumanytojos

Kristina Mitalaitė ir Nicole Miquel,
kamuojamos įsiūčio dėl moters pozicijos neegzistavimo klasikinėje filosofijoje, nusprendė feministiniu
rakursu perrašyti Platono veikalą
„Puota“. Prie jų prisijungė Maud
Thomazeau, pasiuvusi vieną pagrindinių performanso elementų – staltiesę, vėliau atėjo K. Mitalaitės parašytos kalbos įkūnytoja Marriane
Seleskovitch ir po truputį gretos
ėmė pildytis.
Diskusijoje menininkės prisipažino jau pavargusios nuo pirmosios Platonių „Puotos“ staltiesės –
antroji kalba jau pastatyta, trečioji
perrašoma šiuo metu, keliami
tikslai perrašyti visas septynias, o
vis dar tenka strigti tokiame tarsi

Lijana Šatavičiūtė

Taip, tai audinys, tai tekstilė, kurios
įvairios rūšys – drabužiai, buities
reikmenys ir interjero dirbiniai –
lydi žmogų nuo gimimo iki mirties,
puošia jo buitį, žadina vaizduotę,
gydo sielą. Be tekstilės neapsieiname savo kasdienybėje ir ritualuose, ji įaugusi į mūsų būtį, todėl
jos tiesiog nepastebime. Audiniai –
lietuvių pasaulėjautos dalis, nes lino
ar vilnos pluoštas – pirmapradė
medžiaga, senovėje apdainuota,
mitologizuota, išaukštinta ir kartu
subuitinta, tarsi neįvertinta, prašyte
prašosi naujo žvilgsnio.
Šiemetinė bienalė „Tekstilė: sielai ir kūnui“, birželį veikusi Vilniuje,
galerijoje „Arka“, o rugsėjį perkelta
į Kėdainius, skirta apmąstyti tą pastebimą ir nepastebimą tekstilės esatį,
balansuojančią tarp tekstilės elitiškumo ir masiškumo, tarp meno ir
gyvenimo. Todėl greta unikaliųjų
kūrinių eksponuojami dekoratyviniai audiniai, dizainerių sukurti
drabužiai ir objektai. Funkcionaliosios tekstilės, tiesa, santykinai nedaug, tačiau faktas, kad į parodą
pakviesti tekstilės dizaineriai, kalba
apie nusistovėjusių ribų laužymą ir
artėjimą prie to, kas pasaulyje vadinama jau ne „tekstilės menu“, o
„tekstilės kultūros“ terminu.
Tekstilininkai savo parodose visada laukia ir kitų sričių menininkų.
Šiais metais tarp tokių buvo kelios
žinomos tapytojos (Sigita Maslauskaitė, Arūnė Tornau, Kristina Kurilionok), pora skulptorių (Andrius
Erminas, Valentinas Butanavičius),
buvo grafikų, keramikų, metalo dailininkų. Skirtinga kūrybinė patirtis
lemia nevienodą žvilgsnį į kultūrinį
ir istorinį paveldą, tradicijas ir masinę kultūrą.

Raminta Beržanskytė, „Budelio kalavijai“. 2014 m.

Tiesa, reikia iškart patikslinti,
kad dvi tos pačios parodos ekspozicijos siūlė tarsi dvi skirtingas
tekstilės visuotinumo interpretacijas. Šviesios ir jaukios Janinos
Monkutės-Marks muziejaus-galerijos salės negalėjo sutalpinti
didelio formato kūrinių, suteikusių socialinio prieskonio vilniškei
bienalės ekspozicijai. Kėdainiuose
neatsirado vietos gigantiškai Loretos Švaikauskienės kompozicijai,
susiūtai iš darbo drabužių detalių,
savitai interpretuojančiai Kristijono
Donelaičio poemą „Metai“. Čia netilpo didelės erdvės reikalaujantys
A. Tornau ir S. Maslauskaitės darbai,
taip pat Eglės Gandos Bogdanienės
ir Jolantos Vazalinskienės projektas „Spalvotas pasaulis“, neįgaliųjų
dienos centro lankytojų piešinius
pritaikęs žaismingiems drabužių
audiniams ir aksesuarams. Neišvydome Manto Televičiaus projekto –
kartu su proto negalią turinčiais asmenimis nunerto spalvingo kilimo
(„Žmogus“). Kėdainiuose nebūtų
išsitekusi ir Renatos Vinckevičiūtės iš švitrinio popieriaus padaryta

Remis Ščerbauskas, „Tšš...“. 2014 m.
A . N a r u š y t ė s n u ot r a u ko s

interpretacijomis. Vietomis šmėkščioja karo nuojauta (V. Butanavičiaus „Septyni mėnesiai tarnystės
arba paženklintieji“) ar Europą užplūdusių karo pabėgėlių tema (Remio Ščerbausko „Tšš...“). Negali
abejingai praeiti pro Dovilės Gudačiauskaitės paslaptingą veltą drabužį, primenantį vienuolio apdarą.
Tokio neapsivilksi, tačiau jame
Brailio raštu įspausti šventraščio
žodžiai apie dvasinį ir fizinį aklumą
daro didelį poveikį.
Būtų neteisinga teigti, kad bienalėje sielos poreikius atspindi vien
unikaliosios tekstilės kolekcija, o
materialiąją, kūniškąją sferą – drabužiai ir dekoratyviniai audiniai.
Verčiantis stabtelėti Jolantos Talaikytės ryškiai raudonas širdies pavidalo apsiaustas, virtęs savarankišku
objektu, kaip ir Renatos Maldutienės votais nusagstytas LDK laikus
menantis drabužis („Pacų raudona“) patvirtina, kad funkcionalioji tekstilė gali būti ne mažiau paveiki už „tikrą“ tekstilės meną.
Paroda veikia iki lapkričio 5 d.
Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija
(Basanavičiaus g. 45, Kėdainiai)
Dirba antradieniais–penktadieniais 10–18 val.,
šeštadieniais 10–15 val.

Ša! Moteris kalba
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sudeginta – už raganystes. Žinoma, vyriškumą, ir pasakykime atvirai –
moteris tokia ne itin kankinė, jos kas nori užimti nutildytos moters
skausmai yra vulgarūs ir nuodė- poziciją?
mingos prigimties, ne tokie dieFaidra ragauja ir stengiasi suviški kaip Kristaus ar kokio kito kramtyti gėrybes – filosofų postukankinto vyro.
latus, tačiau, užuot nurijusi, juos
Taigi išryškėja paprasta moters išspjauna. Likusios Platonės tai
apibrėžtis – ji yra būtis Jam. Ji ne- juokiasi, tai šlykštisi Faidros kalba,
gali būti nei pranaši, nei panaši į tačiau ir pačių pilvuose besikauabsoliutą – vyrą. Kalbėti ji neturi piančios dujos išduoda patriarchų
proto, Faidros palyginamo su Eroto postulatų virškinimo keblumus.
nužudyta aborto liekana, politine, Atrasti bendrą kalbą su Platonėdogmomis aprengta lėle, kurią fi- mis padeda Faidros arijos, kurios
losofai perduoda iš kartos į kartą. veikia kaip sireniška komunikaciUžtat moteris gali puikiai megzti, jos priemonė. Galiausiai Platonės
kol vyrai skaito ir filosofuoja; o jei pasmerkia filosofų meilės konkito pozicijos nepaisoma, tai juk cepciją ir drauge pakyla nuo stalo.
gali sumenkinti iškilaus patriar- Balta staltiesė, apjungianti ir tuo
cho, pavyzdžiui, Arvydo Šliogerio, pačiu įkalinanti moteris, šiek tiek
6 psl.

pirminiame „virškinimo“ etape. Tačiau šis strigdantis kartojimas tikriausiai pasireiškia ne tik atliekant
performansą, bet ir gyvenimiškoje
realybėje – iš salės pasigirdęs susirūpinęs klausimas „ar jūs neigiate
vyro lytį?“ rodo, kad dominuojančios moters pozicijos egzistavimas
net ir trumpalaikiame meniniame
veiksme (beje, šioje plotmėje didžioji dalis konteksto – vyrai) gąsdina nors vis dar galingą, bet nuolat
savo maskulinizmą kvestionuojantį
ir taip pat nuo patriarchalinės politikos kenčiantį vyrų pasaulį.
Karolina Rimkutė
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Fotografija

Magiškasis miestas

Paroda „Magiškas veidrodis“ Vytauto Didžiojo universiteto menų galerijoje „101“
Tomas Pabedinskas

Parodos „Magiškas veidrodis“, surengtos Vytauto Didžiojo universiteto menų galerijoje „101“, kuratorė Daiva Citvarienė ekspozicijos
anotacijoje klausia: „Kaip mes prisimename Kauną? Kaip mūsų atmintyje Kaunas atrodo sovietmečiu
ar tarpukariu? Su kokiais vaizdais jį
siejame? Ar mūsų prisiminimai yra
„autentiški“, susiję su mūsų patirtimis? O gal juos padiktuoja senos
miesto nuotraukos, laikraščiuose,
albumuose ar interneto platybėse
matytos fotografijos?“ Tokie klausimai, susiję su fotografijos įtaka
kolektyvinei atminčiai, šiandien
atrodo labiau retoriniai, nes atsakymas iš anksto numanomas – taip,
fotografija, kaip ir kitos realybės reprezentacijos formos, kuria mūsų
atmintyje gyvuojančius miesto
vaizdinius.
Tokį apibendrintą atsakymą
konkrečiame Lietuvos fotografijos
kontekste patikrino ir asmenine patirtimi pagrindė filosofas Nerijus
Milerius. Tik jo subjektyvios impresijos, suteikiančios žmogišką
turinį abstraktiems teoriniams
svarstymams, buvo susijusios ne
su Kaunu, o su sostine. „Būdamas
toli nuo Vilniaus ir jį prisimindamas, niekada negaliu būti tikras, jog
prisimenu ne kokią nors kadaise
matytą Vilniaus fotografiją. Prisimenami Vilniaus vaizdiniai atrodo
tarsi koks fotografijų albumas. [...]
Tarp fotografijos, kaip meno kūrinio, ir miesto, kaip tikrovės, nėra
saugios distancijos, kad prisiminimuose galėtum juos neklysdamas
atskirti“, – dalinasi savo įspūdžiais
N. Milerius ir juos apibendrindamas teigia: „Taigi fotografija sukuria regimą ir prisimenamą Vilniaus
kontūrą.“1 Savo teiginius filosofas
formuluoja prisimindamas įvairių
laikotarpių ir paskirčių Vilniaus fotografijas: nuo XIX a. žymių fotografų darbų iki šių dienų turistinių
atvirukų.
Žvelgiant į konkrečiu laikotarpiu
vieno autoriaus sukurtas fotografijas, išryškėja dar vienas atvaizdų
formuojamo miesto vaizdinio aspektas – jo priklausomybė nuo istorinių aplinkybių. XX a. 8-ajame
dešimtmetyje Kauną įamžinusiose Lietuvos fotografijos mokyklos atstovo Romualdo Rakausko
darbuose fotografijos tyrinėtoja
Agnė Narušytė atpažįsta „sovietinės ideologijos slegiamo miesto
jausmą“, būdingą brežnevinės stagnacijos laikotarpiui, kai „cenzoriai
uoliai prižiūrėjo, kad kūrėjai laikytųsi taisyklių, kad visuomenę pasiektų tik ideologiškai nepriekaištingas naratyvas“2.
Vis dėlto šie svarstymai apie fotografijos reikšmę mūsų atmintyje išliekančiam miesto vaizdiniui labiau

susiję su netiesioginiu, bet asmeniniu dialogu tarp fotografų ir jų
darbus interpretuojančių kritikų
bei jų subjektyvia patirtimi. Romualdas Rakauskas nostalgiškai
prisimena, kaip „devyniolikmetis sutiko Vilnių“ 3 XX a. 6-ojo
dešimtmečio pabaigoje, o kauniečiai rašytojas Kęstutis Navakas ir
fotografas Gintaras Česonis jau
naujajame tūkstantmetyje „ėjo į
savo miestą, lyg nusprendę susitikti su juo“ kurdami albumą „Sutiktas Kaunas“. Nors tai buvo „ir
bandymas įminti Kauno kodą, [...]
tačiau visų pirma – [dviejų kūrėjų]
pasivaikščiojimas po savo miestą,
bandant su juo kalbėtis“4. Fotografai savo miestus atvaizduose interpretuoja taip pat subjektyviai bei
pasikliaudami asmenine patirtimi,
kaip ir apie jų darbus rašantys kritikai tekstuose. Todėl ir tose interpretacijose užgimstantys miesto vaizdiniai nėra visuotiniai, jie labiau
priklauso kūrybos, o ne kasdienybės ir ją užpildančios populiariosios
kultūros sričiai.
Tačiau kaip tik į ją atsigręžia
parodos „Magiškas veidrodis“ kuratorė D. Citvarienė. Nors šalia mažiau žinomų autorių fotografijų ar
nuotraukų iš Lietuvos centrinio
valstybės archyvo, privačių Jono
Palio ir Antano Burkaus kolekcijų
parodoje eksponuojami žymių fotografų (Vytauto Augustino, Povilo
Karpavičiaus, Romualdo Rakausko,
Romualdo Požerskio, Aleksandro
Macijausko, Gintaro Česonio) darbai, tai nekeičia bendro įspūdžio,
kad paroda – pirmiausia reprezentacinių ir spaudos fotografijų
rinkinys, į kurį retkarčiais įsiterpia mėgėjiškos estetikos kadrai.
Šiose fotografijos srityse svarbiau
ne autorinis braižas, o „taikomoji“
fotografijos paskirtis, kurią pačia
bendriausia prasme šiandien ir vadiname kolektyvinės atminties kūrimu. Tad nenuostabu, kad parodoje atsiskleidžia ne individualus
atskirų autorių kūrybinis braižas,
bet skirtingais laikotarpiais vyravusi fotografijos estetika, populiarusis „skonis“, o atidžiau įsižiūrėjus – ir tos estetikos perteikiamas
ideologinis kontekstas. Įspūdį, kad

Parodos „Magiškas veidrodis“ vaizdas. 2016 m.

D. C i t va r i e n ė s n u ot r a u ko s

šiuo atveju svarbi ne tiek kūryba ar sovietiniu laikotarpiu iškilusį „MerTaigi paroda „Magiškas veidrokonkrečios fotografijos, kiek foto- kurijaus“ prekybos centrą ir daugia- dis“ – tai dar viena proga sąmoningrafinių atvaizdų paplitimo kasdie- bučių namų rajonus, fotografijose gai atskirti praeities reprezentaciją
niame gyvenime ir įsitvirtinimo vis dar nušviestus saulės ir pasken- nuo tiesioginės patirties ir autenkolektyvinėje sąmonėje būdai ir dusius pavasario žieduose.
tiškos atminties. To nepadarę riziformos, dar labiau sustiprina greta
Kodėl tokias Kauno fotografi- kuojame likti gyventi „magiškame“
fotografijų eksponuojamos senos jas verta iš senų spaudos puslapių, mieste, kur istoriją pakeičia „amKauno atvirutės bei turistiniai archyvų, privačių kolekcijų ar vi- žiną to paties pasikartojimą atitinvadovai.
siems prieinamų interneto svetai- kanti būties forma“, o „žmogus užSkirtingų laikotarpių ir įvairių nių perkelti į galerijos erdvę? Pa- miršta, jog tai jis gamino atvaizdus,
autorių fotografijas sujungti į vieną žintis su Kauno istorija šiuo atveju kad pagal juos orientuotųsi tikroekspoziciją leidžia ir pasikartojantis nėra svarbiausias tikslas – infor- vėje“ ir nebegalėdamas jų šifruoti
atvaizduose įamžintų miesto vietų macija apie miesto praeitį minė- pasiduoda haliucinacijai5. Tokios
ir objektų pasirinkimas. Kauno at- tuose šaltiniuose yra netgi lengviau situacijos metafora tampa viena
vaizdai parodoje grupuojami ne tik prieinama ir išsamesnė (šiuo po- iš parodos ekspozicijos dalių –
chronologiškai, bet taip pat tarsi lai- žiūriu parodą reikšmingai papildo instaliacija, kurioje nuolat besikantis kolektyvinės atminties struk- tęstinis su miesto atmintimi susijęs keičiančios projekcijos atsispindi
tūros, kurioje miesto vaizdinį daž- projektas internete www.atmintie- veidrodžiuose ir užpildo vieną iš
niausiai nulemia keletas geriausiai svietos.lt). Tačiau galerija suteikia senamiesčio rūsių efemeriškais
žinomų miesto simbolių: senamies- galimybę tokiam atvaizdų suvoki- Kauno istorijos atvaizdais. Lygiai
čio panorama nuo Aleksoto kalno, mui, kuris kitomis aplinkybėmis taip ir kasdienybėje nereflektuoRotušės aikštė, Laisvės alėja, Sobo- būtų mažai tikėtinas. Meno gale- jamoje kolektyvinėje atmintyje
ras, Kauno pilis ir t.t. Kartu šiuose, rijos erdvė tampa tarsi kabutėmis, egzistuoja ne baigtinis konkrečių
kaip skelbia parodos anotacija, į kurias patenka eksponuojamų fo- Kauno fotografijų rinkinys, bet
„ikoniniuose“ atvaizduose galima tografijų vaizdinė kalba. Parodoje vis pasikartojančių atvaizdų nuoatpažinti ir laikui bėgant besikei- fotografijų ryšiai su jų pirminiais lat perkuriamas, neapčiuopiamas
čiantį miesto veidą, išnykstančius kontekstais ir paskirtimi nutrau- miesto vaizdinys.
ar miesto gyvenime įsitvirtinančius kiami. Galerijoje fotografijos idevis kitus Kauno akcentus: ne kartą ologinis ar komercinis pranešimai Paroda veikia iki lapkričio 11 d.
griautus ir vėl statytus tiltus per netenka įtaigumo – jie vis dar yra VDU menų galerija „101“
Nemuną, tarpukaryje modernaus atpažįstami, bet jau tik kaip savitas (Muitinės g. 7, Kaunas)
miesto simboliu tapusį Centrinio (meninio) tyrimo objektas. Paro- Dirba pirmadieniais–penktadieniais 11–17 val.
pašto pastatą, didžiuosius tarybi- dos rengėjų keliami klausimai tik
1
nių laikų užmojus primenančias nurodo šio sąmoninga refleksija
Nerijus Milerius, „Trys subjektyvios imhidroelektrinės statybas, vėlyvuoju pagrįsto fotografijų suvokimo gai- presijos, bylojančios, jog fotografija kuria
res, o tyrėjo vaidmenį perima pats Vilnių“, Margarita Matulytė, Agnė Narušytė,
žiūrovas.
Camera obscura. Lietuvos fotografijos istorija
Atsiribojus nuo atvaizdų ir jų pra- 1839-1945, Vilnius: Vilniaus dailės akademidinių kontekstų peršamų interpre- jos leidykla, 2016, p. 292.
2
tacijų, nesunku suprasti, kad fotoAgnė Narušytė, „Romualdas Rakauskas
grafija iš tiesų kuria mūsų atmintį. apie Vilnių ir Kauną“, Romualdas Rakauskas,
Šis teiginys, žinoma, turi išimčių Šiokiadieniai, Kaunas: Kauno fotografijos gair nėra absoliučiai teisingas, bet lerija, 2012, p. 178–180.
3
parodoje lengva suprasti, kad mūsų
Romualdas Rakauskas, „Pradžios prisilieasmeniniai prisiminimai yra glau- timas“, Šiokiadieniai, op. cit., p. 5.
4
džiai susipynę su fotografine praeiKęstutis Navakas, „Penkiasdešimt susities reprezentacija. Pavyzdžiui, so- tikimų“, Kęstutis Navakas, Gintaras Česovietmetį lengva „prisiminti“ kaip nis, Sutiktas Kaunas, Kaunas: Meno tvirtovė,
išblukusių spalvų atvirutę, nors 2009, p. 5.
5
toks šiandieninio miesto atvaizdas
Vilém Flusser, Fotografijos filosofijos link,
atrodytų kaip paprastas techninis vertė Indrė Dalia Klimkaitė, Vilnius: Išmintis,
Parodos „Magiškas veidrodis“ vaizdas. 2016 m.
brokas, neatitinkantis tikrovės.
2015, p. 15, 116.
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Kinas

Menu turi užsiimti menininkai, o ne
valdžia
Andrzejus Wajda apie „Povaizdį“
Lapkričio 3 d. atidaroma „Scanorama“ rodo paskutinį didžiojo lenkų
režisieriaus Andrzejaus Wajdos
filmą „Povaizdis“(„Powidoki“).
Lenkijoje filmas ekranus pasieks ateinančių metų sausį, bet filmas jau
rodytas Toronto, Romos, Gdynės
kino festivaliuose. Spalio 9 d. miręs
režisierius dar spėjo Gdynėje pats
pristatyti filmą – juo buvo paminėtas Wajdos 90-metis. „Povaizdis“
pasakoja apie paskutinius tapytojo
avangardisto, meno teoretiko, pedagogo Władysławo Strzemińskio
(1893–1952) gyvenimo metus. Tapytojas susijęs ir su Vilniumi: čia
Strzemińskis kartu su žmona skulptore Katarźyna Kobro apsigyveno
1922-aisiais, dirbo piešimo mokytoju, kartu su Vytautu Kairiūkščiu
surengė pirmąją lenkų avangardo
parodą. Gdynės kino festivalio išvakarėse Wajda davė interviu Joannai Poros (PAP agentūra). Pateikiame šio pokalbio bei pokalbio
su Valerijumi Masterovu, rugpjūtį
išspausdinto žurnale „Ogoniok“,
fragmentus.

Strzemińskį nuo valdžios
atakų, primindavo, kad tai iškilus menininkas, pripažintas
visame pasaulyje, kad jis įkūrė
pirmą Lenkijoje ir antrą Europoje šiuolaikinio meno muziejų,
todėl jo svarba negalima abejoti.
Tačiau ministro tai neįtikino.
„Povaizdis“ pasakoja apie juodžiausią pokario Lenkijos laikotarpį, apie 1948–1952 metus, kai
mene buvo diegiamas socialistinis
realizmas. Tais blogiausiais laikais
skambėjo būtent tokie žodžiai. Ir
menininkams buvo taikomi tokie

Jūsų filme kultūros ministras
kreipiasi į tarptautiniu mastu
pripažintą menininką žodžiais: „Povaizdis“
„Jus, pone Strzemiński, reikėtų
apribojimai, kokius parodžiau
nustumti po tramvajumi“. Tas
filme. Strzemińskis, kaip menininpatas ministras sako kalbą,
kas, formavosi Rusijoje, kur tada rakurioje pabrėžia, kas „partija
dosi pats avangardiškiausias savo
vykdo kultūros puolimą“ ir
laiko menas. Jis bendravo su Malekviečia meno mokyklų studen- vičiumi, Kandinskiu. Į Lenkiją kartu
tus „kovoti su kosmopolitizmu
su skulptore Katarźyna Kobro jis perir keliaklupsčiavimu prieš Vasikėlė 1922-aisiais. Prieš tai Rusijoje
karų kultūrą“.
jis matė revoliuciją ir suvokė, kad
Tai autentiški kultūros ir meno po 1922-ųjų Sovietų Sąjungoje neministro Włodzimierzo Sokors- turi šansų būti menininku. Daukio kalbos fragmentai. Šis tekstas guma lenkų menininkų anksčiau
egzistuoja ir dalį jo panaudojau nebuvo susidūrę su tokia sistema,
filme. Jei gerai pamenu, šią kalbą kokią matė Strzemińskis. Iš pradžių
Sokorskis pasakė meno mokyklų lenkų menininkai manė, kad nieko
suvažiavime Poznanėje. Jame da- panašaus negali būti. Strzemińskis
lyvavau ir aš, Lodzės kino moky- apie tą sistemą žinojo daug anksklos studentas. Žodžiai, kuriais So- čiau, todėl išvyko iš SSRS, atvažiavo
korskis kreipiasi į Strzemińskį, esą į Lodzę, kad galėtų tęsti savo avanjį reikėtų nustumti po tramvajumi, gardinę tapybą.
nesusiję su Strzemińskiu, bet tikri.
Manau, kad turėjau teisę juos pa- Pasaulinė „Povaizdžio“ premnaudoti filme. Iš tikrųjų tuos žo- jera įvyko Tarptautiniame
džius būtent iš ministro Sokors- Toronto kino festivalyje. Filkio išgirdo Witoldas Lutosławskis. mas buvo sutiktas ovacijomis.
Tai įvyko po susirinkimo, kuriame Pasak festivalio direktoriaus
Lutosławskis ryžtingai gynė meni- Pierso Handlingo, „Povaizdis“ –
ninko laisvę. Tada Sokorskis, su- „stipriausias, pikčiausias passinervinęs, kad kažkas drįso pasi- tarųjų metų“ Jūsų filmas. Ar
priešinti jo pažiūroms, išeidamas iš jaučiate pyktį?
salės pasakė Lutosławskiui, kad jį
reikėtų „nustumti po tramvajumi“.
Lutosławskis šią istoriją papasakojo
man. Kurdamas „Povaizdį“ pagalvojau, kad dabar tinkamas momentas priminti tuos žodžius.
Tapytojo pažįstami, kiti kūrėjai, stengdamiesi apginti
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Yra įvairių nuomonių, kokia turi
būti meno raida, ar jis turi tarnauti
skirtingoms politinėms grupėms.
Šiuo filmu aš norėjau perspėti apie
bet kokį valstybės įsikišimą į meno
reikalus. Kaip kad sakė Strzemińskis, menas turi būti vertinamas
ne už jo naudingumą, bet tik už
kūrybą, už tai, kad mums atveria

naujas galimybes, naują pasaulį, su gailestingąja sesele Katia Kobro,
naują požiūrį. Tokia yra meno kuri vėliau tapo jo žmona ir garsia
vertė ir manau, kad tai privaloma skulptore. Tapęs visišku invalidu
iki šiol. Ar šis filmas gimė iš pyk- būdamas 22-ejų, jis rado save kičio? Ne. Greičiau iš mano didelės tame – dailininko ir teoretiko gypatirties. Iš to, kad mačiau tokius venime. Strzemińskis draugavo su
laikus ir žinau, kur jie veda.
Tatlinu ir Malevičiumi, šis jo iniciatyva surengė parodą Varšuvoje. Aš
Kodėl autoritariniai režimai ir
ilgai jaučiau šios istorijos poveikį
sistemos įnirtingai atakavo to- ir iš pradžių norėjau sukurti filmą
kius žmones kaip Strzemińskis, būtent apie keistą Strzemińskio ir
Lutosławskis?
Kobro sąjungą. Tačiau imdamasis
Todėl, kad tokia sistema turėjo psichologinio filmo negalėjau tibūti vientisa. Visi turėjo jai pa- kėtis, kad jo scenaristu taps mano
klusti. Kova su individualybėmis, mylimas Dostojevskis. Pagaliau nusprendžiau sukurti politinį filmą
ir susikoncentruoti į Strzemińskį
pirmaisiais pokario metais – pačiu
blogiausiu Lenkijoje stalinizmo laikotarpiu, tais ideologinio spaudimo
menininkui laikais. Strzemińskis
buvo originalus menininkas, fantastiškas Lodzės dailiųjų menų akademijos pedagogas. Dabar mokykla
pavadinta jo vardu. Jo darbus, tarp
jų ir po mirties išspausdintos garsiosios „Matymo teorijos“ mašinraštį, studentai platino nelegaliai.
Prieš jo paskaitas studentai ir profesoriai varžėsi, kas greičiau užims
laisvas vietas. Bet 1952 m. kultūros
N u ot r a u ka i š „ S ca n o r a m o s “ a rc h y vo
ministro įsakymu jis buvo nušamenininkais, nepritariančiais sis- lintas nuo dėstymo ir išmestas iš
temai, buvo politinio įvaizdžio dalis. Lenkijos dailininkų sąjungos „už
neatitikimą socialistinio realizmo
Kaip tokie žmonės kenkė
normoms“. Faktiškai originalus mesistemai?
nininkas buvo išmestas į gatvę, kur
Juk visi turėjo mąstyti vieno- jį ir rado. Gydytojai nustatė bado
dai. Jei kas nors mąstė kitaip ir dar ligos diagnozę.
bandė pasisakyti – ar kaip menininkas, ar kaip pilietis, to užteko, Filmo pavadinimas neįprastas.
kad jis taptų „santvarkos priešu“. Kaip jį paaiškintumėte?

Toji santvarka negalėjo gyventi
be priešų. Jai buvo būtinas priešas.
Taip elgdamasi su Strzemińskiu ir
į jį panašiais, valdžia rodė, kad gali
padaryti visiškai viską, būti absoliučiai nuosekli iki pat pabaigos.
Strzemińskio biografijoje buvo
Aleksandro II Maskvos kadetų
korpusas, Inžinierių mokykla
Peterburge. Pirmajame pasauliniame kare jis buvo sužeistas, mokėsi ir dėstė Laisvosiose
dailės dirbtuvėse (buvusioje
Stroganovo meno akademijoje), vadovavo Liaudies švietimo komisariato meno skyriui, darbo Smolenske ir tik
1922-aisiais nelegaliai kirto
sieną su Lenkija...

Šio žmogaus gyvenimas vertas
kvapą gniaužiančio serialo. Pradedant siaubingu sužeidimu 1916 m.,
sprogus granatai. Strzemińskis
buvo išminuotojų būrio vadas. Po
sprogimo jam amputavo dešinę
koją ir kairę ranką, buvo sužeistos akys. Jį išsiuntė gydytis į ligoninę Maskvoje. Ten jis susipažino

Jis atėjo iš Strzemińskio „Matymo teorijos“. Žiūri į daiktą, nukreipi žvilgsnį, bet prieš tai buvęs
vaizdas akimirksniui dar lieka akyse,
o ant jo užsikloja naujas vaizdas. Tą
teoriją pritaikiau kinui. Po daugelio metų mano dabartinis pasaulio
matymas užsideda ant vaizdų, kurie ateina iš praeities. Ėmiausi filmo,
nes ir pats kadaise mokiausi tapybos. Bet svarbiausia, kad norėjau
parodyti: negalima priimti tokios
politinės sistemos, kurioje valdžia
diktuoja menininkui, ką jis turi tapyti ir kaip turi elgtis.
Tai filmas apie principingą
žmogų, kuris nenori išsižadėti
savo įsitikinimų ir pasipriešina
sistemai. Taip Jūs kalbėjote
pasibaigus filmavimui. Kokia
yra universalioji „Povaizdžio“
tema? Ar bandote ją susieti su
dabarties situacija?
Susiduriame su valdžios bandymais paveikti meną. Pas mus kalbama apie tai, koks turi būti tautinis menas, kas yra menas, o kas
nėra. Sukūriau filmą apie praeities

įvykius, jis tvirtina, kad kištis į meną
nėra valdžios uždavinys. Menu turi
užsiimti menininkai, o ne valdžia.
Jei situacija tokia, kad tampa svarbus menininkų balsas, visuomenė
šį balsą supras ir priims tokį meną,
kokį kuria menininkai. Nėra reikalo dirbtinai tą meną politizuoti.
„Povaizdis“ – tai taip pat pasakojimas apie žmones, kurie
supo Strzemińskį paskutiniais
jo gyvenimo metais, apie reakciją į jo situaciją. Jaudinanti
filmo scena rodo didžio menininko mirtį: Strzemińskis
nukrenta ir guli parduotuvės
vitrinoje tarp manekenų. Per
langą matyti gatve einantys
ir į gulintįjį nereaguojantys
žmonės.
Toks buvo šios scenos sumanymas. Todėl tai ir vyksta vitrinoje.
Jis nukrenta, o kartu akivaizdu, kad
gatvė gyvena savo gyvenimą.
Rusų režisierius Aleksandras
Sokurovas neseniai sakė, kad
norėtų sukurti bendrą rusų ir
lenkų filmą, kuris padėtų sugriauti pastaraisiais metais atsiradusią sieną tarp Lenkijos ir
Rusijos. Jis pridūrė, kad mielai
padirbėtų su Jumis.
Jau esu sakęs, kad laikau Sokurovą vienu talentingiausių kino
kūrėjų. Jis neužsiima nevaisingomis kelionėmis po praeitį, sąskaitų
suvedinėjimu su tuo, kas seniai
baigėsi. Kaip ir kiekvienas tikras
menininkas, jis pradeda nuo savęs. Pritariu Sokurovui, kad mūsų
bendras filmas galėtų sujungti nutrauktus ryšius. Pasitelkus kultūrą,
o greičiausiai būtent kiną, galima
lengviau nugalėti negatyvias praeities dramas. Pasaulis nėra tik juodas
ir baltas. Istorinių įvykių įvertinimas reikalauja atskiro ir rimto pokalbio. Visi bandymai kurti siaurą
nacionalistinį kiną baigiasi totaliu
meniniu žlugimu. Nes tokio kino
žiūrovas yra trumpalaikis, toks kinas dažnai kuriamas skubant, tai
dirbtinis veiksmas. Patriotu šiandien skelbiamas tas, kuris pakartoja
oficialų valdžios požiūrį. Tai apsimestinis grįžimas į praeitį, jis labai
provincialus. Bet kuriuo atveju praeitis dabar jau nebegali vaidinti lemiamo vaidmens, net tragiškiausi
jos puslapiai. Ėmiausi Katynės temos tik todėl, kad mano tėvas buvo
viena iš daugelio jos aukų. Dabar
Katyne dažnai naudojamasi konjunktūriniais politiniais sumetimais.
Kai kurie pseudopolitikai net vadina
„antrąja Katyne“ lėktuvo katastrofą
šalia Smolensko. Tai nepadoru.
Parengė Kora Ročkienė
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Kinas

Apie policininką ir dabartį, kurios nėra
Nauji filmai – „Karalių pamaina“

nervinasi, juolab kad, regis, vir- personažus. Kiekvienas tai daro pašininkai pamiršo ir apie jaunuolį, sitelkdamas savo patirtį. Gavenoir apie jo užduotį. Tai matydamas nis pabrėžia personažo intelektą,
Igno Miškinio filmo „Karalių pa- ligoninės apsaugininkas (Paulius bet kartu ir susitaikymą su situamaina“ (Lietuva, Latvija, 2016) Ignatavičius) visaip tyčiojasi iš po- cija, kai karjera ir darbas brangioje
veiksmas perkelia į brangią privačią licininko ir jo pareigos jausmo.
ligoninėje pateisina visus komproligoninę, neprieinamą didžiai daDar ligoninėje liko Vido Petke- misus. Tai šių dienų pasirinkimas.
liai Lietuvos gyventojų. Ligoninė vičiaus vaidinamas pacientas – ci- Petkevičius analizuoja savo veikėjo
ištuštėjo didžiųjų metų švenčių iš- niškas senas nomenklatūrininkas, psichologiją ir jam pavyksta įtikinti
vakarėse. Šį ypatingą laiką medikai buvęs sovietų veikėjas. Budintis gy- žiūrovus šio žmogaus (o kartu ir jo
vadina karalių pamaina. Operato- dytojas (Dainius Gavenonis) žino, atstovaujamos epochos) blogio barius Rolandas Leonavičius ligoninę kad šis žmogus kadaise pakenkė jo nalumu. Petkevičiaus personažas –
nufilmavo taip, kad ji primintų re- tėvui. Aistė Diržiūtė vaidina slaugę tai praeitis, kuri kaip erkė siurbiasi
klaminį klipą, skirtą ištroškusiems ir kartu nomenklatūrininko anūkę, ir į dabartį. Naivus ir nepatyręs, lotylos ir visiškos ramybės. Tačiau to- bet dramaturgiškai jos funkcija zungais kalbantis Sodeikos policibulai tuščia erdvė nuolat kiša koją sunkiai apibūdinama. Greičiausiai ninkas atsiduria tarp šių dviejų perfilmo veikėjams – jie „nelimpa“ prie filmo kūrėjai prisiminė anekdotus sonažų ir kartu tarp dviejų tikrovių,
gražių interjerų ir ligoninės švaros, apie seseles ir nusprendė, kad žiū- dviejų elgesio modelių. Jis turėtų
todėl koridoriais, erdviu holu, pala- rovai turi teisę paganyti akis į jauną, simbolizuoti šviesią šalies ateitį, bet
tose ar lifte juda taip, lyg būtų atsi- gražiai besišypsančią merginą. Mo- aktorius akivaizdžiai persistengia ir
tiktinai čia užklydusios marionetės. terys Miškinio filmuose paprastai taip įspūdingai varto akis, kad poErdvė pabrėžtinai sterili, pagaminta nereikalingos arba tik be reikalo licininkas atrodo tiesiog groteskišpagal visas vadinamojo „eurore- komplikuoja pagrindinių veikėjų kas. Gėdinga ir skandalinga šalies
monto“ taisykles. Ji tokia negyva, vyrų problemas. Ne išimtis ir „Ka- praeitis – nacių kolaborantas – nekad, regis, savaime gali žadinti dras- ralių pamaina“.
reaguoja į tai, kas vyksta aplink jį.
tiškas veikėjų reakcijas.
Filmo autoriai pateikia mini- Jis guli ir pamažu miršta. KažkuScenaristas Saulius Drunga ir mumą informacijos apie šiuos žmo- riuo momentu net gali pasirodyti,
Miškinis per Kalėdas ligoninėje pa- nes. Matyt, bijo, kad taip jie praras kad Miškinis siūlo užjausti šitą
liko tik kelis personažus, kuriuos savo simboliškumą ir pagrindinis žilą senį, kurio tyko negailestingi
ir stebėsime visą filmą. Tai jaunas filmo konfliktas – dramatiškos pra- žiniasklaida ir teisingumas. Pačiu
policininkas (Vainius Sodeika), eities bei rinktis kurią nors pusę realistiškiausiu „Karalių pamainos“
saugantis nusikaltėlį – komos iš- nuolat reikalaujančios dabarties su- personažu tampa kiekvienam attiktą nacių pagalbininką. Polici- sidūrimas – išnyks kaip dūmas. Ak- pažįstamas Ignatavičiaus apsaugininkas pirmąkart gavo tokią svar- toriai atvirkščiai – visaip bando pa- ninkas – su tokiais chamais susibią užduotį, todėl nepaliaujamai gyvinti ir sukonkretinti simboliškus duriame kasdien, jie neišnyksta iš
Živilė Pipinytė

Rodo TV

Talentai ir gerbėjai
Pirmoje 8-ojo dešimtmečio pusėje
JAV buvo tik trys aktorės, kurios galėjo patraukti žiūrovus į kiekvieną
savo filmą. Tai Barbra Streisand,
Lisa Minelli ir Pam Grier. Pastaroji buvo vadinama „Blaxploitation“
kino karaliene. Ji vaidino paprastas merginas, kurias veikti dažniausiai paskatina keršto motyvas.
Tokia mergina tampa žudike, atsakydama į jos šeimos patirtą prievartą. Ji naudoja ginklus, kung fu
ir moterišką žavesį, kad atkeršytų
niekšams. Grier filmų scenarijai
buvo rašomi su mintimi apie aktorę, dažnai ir jos įkvėpti. Ji buvo
juodosios galios ir afrocentrizmo
simbolis, kitos garsios juodaodės
Angelos Davies kino atitikmuo.
Davis – filosofė ir „Juodųjų panterų“ dalyvė – buvo apkaltinta terorizmu ir sulaukė gynėjų visame
pasaulyje, net tarp sovietų vaikų,
kuriems mokyklose buvo aiškinama apie Davis didvyriškumą.
Grier herojes įkvėpė Davis stilius ir,
žinoma, stiprios, karingos moters,
besididžiuojančios afrikietiškomis
šaknimis, suvokiančios savo grožį
bei seksualumą, įvaizdis. „Blaxploitation“ kino moterys buvo tradicinio moters vaizdavimo amerikiečių
filmuose antitezė. Grier paskatino
Holivudo prodiuserius investuoti į

„Rokas ir jo broliai“

kovinius moterų filmus. Abejoju, ar
be jos herojų būtų atsiradusi Lara
Kroft ar „Nužudyti Bilą“ Jaunoji.
Vienas didžiausių Grier gerbėjų,
suprantama, yra Quentinas Tarantino, lyginęs jos svarbą su Johno
Wayne’o. Kai Grier šlovė ėmė blėsti,
jis 1997 m. sukūrė „Džeki Broun“
(TV1, šįvakar, lapkričio 4 d. 23.15) –
gana laisvą Elmore’o Leonardo romano „Romo punšas“ ekranizaciją,
kurioje Grier suvaidino juodaodę
keturiasdešimtmetę stiuardesę,
norinčią apgauti ir nusikaltėlius,
ir FTB. Siužeto nepasakosiu, juolab kad filmas ilgas – 145 minutės.
Tik atkreipsiu dėmesį, kad Grier
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buvo geras pretekstas Tarantino
sugrįžti prie 8-ojo dešimtmečio
kino stiliaus ir net garso takelio.
Nors „Džeki Broun“ kritikai vertino gana prieštaringai, jis tapo
įrodymu, kad Tarantino sugeba ir
moka keistis, gali kurti filmus ne
tik spuoguotiems paaugliams, bet
ir keturiasdešimtmečiams.
Didžiojo Luchino Visconti filmas
„Rokas ir jo broliai“ (LRT Kultūra,
5 d. 22 val.) dar ilgesnis – trunka
180 minučių. Ekranuose jis pasirodė 1960-aisiais ir tai iki šiol yra
vienas svarbiausių ir geriausių italų
filmų. Vos pasirodęs, filmas sukėlė
daug diskusijų ir turėjo didžiulį

įvairių televizijos šou, forumų bei Todėl „Karalių pamainoje“ nuolat
Seimo, perdėtai pasitiki savimi, kie- žioji tuštuma, kurią Miškinis bando
kviename žingsnyje demonstruoja užpildyti tiršta, niūria, nelaimės
prastą humoro jausmą, skurdžią nuojautos pripildyta Edgaro Rubileksiką ir nuolat kalba apie seksą. nio muzika.
Ignatavičius ir pats, regis, vaidina
Seniai nemačiau filmo, kur drašou dalyvį.
maturgo ar režisieriaus intencijos
Skirtinga vaidybos maniera dar taip prasilenktų su jų galimybėmis
labiau nei teatrališki dialogai pa- ir galutiniu rezultatu. „Karalių pabrėžia veikėjų dirbtinumą. Regis, maina“ taip ir neišjuda iš išeities
Miškinis su Drunga pasitenkino taško: vykdydamas pareigą jaunas
tuo, kad sugalvojo skirtingus per- naivus policininkas susiduria su
sonažus, ir jiems visai nesvarbu, ką praeities ir dabarties pabaisomis,
tie žmonės veiks būdami kartu toje bet tai nieko nekeičia. Kai pasižiūri
pačioje erdvėje, kas iš tikrųjų tarp jų naują filmą, įdomiausia galvoti ne
įvyks per tą griežtai apibrėžtą filmo apie tai, kas jame parodyta, bet ką
laiką. Reguliariai kylančių ir neva norėjo pasakyti filmo kūrėjai. Tik
situacijos dramatizmą pabrėžian- abejoju, ar jauno policininko nečių isterijos ar pykčio priepuolių sugebėjimas adekvačiai suvokti ir
juk neužtenka, bet žengti žingsnį praeitį, ir tikrovę, yra ta žinia, kurią
link atviros satyros ar fantasma- siekė perteikti „Karalių pamaina“.
gorijos kūrėjams pristinga drąsos.
komercinį pasisekimą. Visconti
buvo kaltinamas natūralizmu, pesimizmu, prievartos ir žiaurumo
vaizdavimu, tačiau jau tada dauguma suprato „Roko ir jo brolių“
reikšmę.
Filmo veiksmas apima penkerius
metus, nuo tada, kai 1955-aisiais
valstietė Rozarija po vyro mirties iš
skurdžios Sicilijos atvyksta į Šiaurę –
Milane jau įsikūrė vyriausias sūnus.
Čia motina ir keturi jos sūnūs nori
pradėti naują gyvenimą. Jie tiki, kad
bus sotesni ir laimingesni. Visconti
kuria epinį pasakojimą, filmą, kuriame paprastų žmonių istorijos
įgyja mito lygmenį. Kartu tai ir klasikinį šeimos romaną primenantis
pasakojimas.
Režisierius rėmėsi Fiodoro Dostojevskio „Idiotu“: Alaino Delono
suvaidintas Rokas primena kunigaikštį Myškiną, jo blogasis brolis
Salvatorė (Renato Salvatori) – Rogožkiną, Nadia (Anie Girardot) – Nastasją Filipovną. Galima pamatyti ir
„Brolių Karamazovų“ motyvų. Visconti naudojosi ir Giovanni Testori
proza, ir Thomo Manno romanu
„Juozapas ir jo broliai“.
-Pats režisierius yra filmą pavadinęs 1947-aisiais sukurto neorealistinio filmo „Žemė dreba“, rodančio Sicilijos žvejus, tęsiniu, nes jam
buvo svarbu, kad kinas analizuotų
socialines problemas. Kiekvienas Parondi šeimos narys savaip
reaguoja į situaciją, kurioje atsidūrė, ir tai leido režisieriui sukurti

sudėtingų permainų ir modernėjančios visuomenės, „ekonominio
stebuklo“ epochą išgyvenančios Italijos portretą.
Vengrų režisieriaus László Nemeso „Sauliaus sūnus“ (LRT Kultūra, 9 d. 23.15) – iš pačių garsiausių pastarųjų metų filmų, bet ir jis
vertinimas prieštaringai. „Sauliaus
sūnuje“ atkurtos 48 Aušvico zonderkomandos, deginusios lavonus,
nario Sauliaus Auslanderio gyvenimo valandos. Režisierius norėjo
perteikti konclagerio kalinio būseną, todėl kadre matome tik tai,
ką galėjo matyti filmo personažas.
Girdėjau sakant, esą tai padeda patirti ir suvokti filmo veikėjo išgyvenamą neviltį ir siaubą.
Manau, prieštaravimų sulauks ir
10 metų kurtas ukrainiečių režisieriaus Olesio Sanino filmas „Vedlys“
(LRT, 10 d. 22 val.), pasakojantis
dramatišką 4-ojo dešimtmečio
Ukrainos istoriją ir utopinių idėjų
žlugimą. Būtent tokių vedamas
Charkove atsidūrė amerikiečių inžinierius Maiklas su sūnumi. Jis nori
padėti statyti socializmą, bet žūsta
tragiškomis aplinkybėmis, o berniukas tampa neregių liaudies dainių, vadinamų kobzariais, vedliu.
Trumpai filme pasirodo ir vienas
garsiausių šiuolaikinių ukrainiečių
rašytojų Serhijus Žadanas.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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L apkričio 4–13
Parodos

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

Vilnius

iki 12 d. – fotoparoda „Filadelfijos gatvės:

Nacionalinė dailės galerija

1970–1985“

Konstitucijos pr. 22

Pamėnkalnio galerija

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Jurgio Baltrušaičio rankraščiai:
visiems ir niekam“
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

Pamėnkalnio g. 1/13
Henriko Čerapo kūrybos paroda „Didžioji
tapybos legenda. Dirvonai. 1990–1995“
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Lino Jusionio paroda „Nuopuolis“

iki 12 d. – Tito Livio Negri ir Gabriellos
ninio stiklo paroda „Šviesos brangakmeniai“
„Vidaus reikalai“
Dailininkų sąjungos galerija

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Vokiečių g. 2

A. Goštauto g. 1

Algio Griškevičiaus tapybos ir objektų paroda

ekspozicija

„Suspenduota realybė“
Galerija „Meno niša“

Juozo Budraičio paroda „Mano Paryžius“

J. Basanavičiaus g. 1/13

Lietuvos nacionalinis muziejus

Donatos Minderytės instaliacija „Tinkamos

Naujasis arsenalas

aplinkybės“

Arsenalo g. 1

Galerija AV17

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Advokato dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos
dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta
ir išsaugota“
iki 13 d. – Stanislovo Žvirgždo jubiliejinė fotografijų paroda „2010–2016 metų
fotografijos“
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
Nuolatinė ekspozicija

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“

Galerijos „Atvira dirbtuvė“ (Lenkija) paroda

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

Paroda „Janas Bulhakas: Fotografuokite
širdimi!“

Paroda „Halinos laikas ir Gederto menas“

Radvilų rūmai

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“

muziejus
V. Putvinskio g. 55

Galerija „Arka“

Quercia (Italija) skulptūros, juvelyrikos ir me-

Aušros Vartų g. 17
Matthew Smitho (D. Britanija) paroda
„uolos/vanduo/medžiai/debesys“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
iki 13 d. – Vitos Balinskienės paroda „Iš akies“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Vlado Karatajaus (1925–2014) kūrybos paroda
„Gamtos spalvos“
Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
iki 12 d. – Julie Laenkholm (Danija) paroda
„Smuggling Borders of the Bodily Line“

„7md“ rekomenduoja

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Aušros Vartų g. 7

Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.

Kaunas

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
6-osios tarptautinės akvarelės bienalės
„Baltijos tiltai“ paroda „Kryptys ir iššūkiai“
iki 13 d. – Laimos Drazdauskaitės paroda
(iš ciklo „Lūžio kartos vardai“)
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Paroda „Paletė ir gyvenimas“, skirta 140-osioms
Antano Žmuidzinavičiaus gimimo metinėms
Kauno fotografijos galerija

Muzika
Lietuvoje gimęs violončelininkas ir dirigentas Lietuvos nacionalinės
premijos laureatas Davidas Geringas – vienas universaliausių dabarties
menininkų, sukaupęs įspūdingą repertuarą nuo baroko iki šiuolaikinių
kompozicijų, švenčia gražų jubiliejų. Legendinio Mstislavo Rostropovičiaus mokinys, 1970 m. prestižiniame Piotro Čaikovskio konkurse laimėjęs
I premiją ir aukso medalį, koncertuoja visame pasaulyje su svarbiausiais
orkestrais ir batutos meistrais. Lapkričio 9 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje vyksiantis koncertas, kuriame grieš D. Geringas ir Lietuvos
kamerinis orkestras, yra skirtas Maestro 70-mečiui. D. Geringas nuolat
rengia pasirodymus ir dirigento amplua. Šiame šventiniame koncerte su
Lietuvos kameriniu orkestru Maestro taip pat pasirodo ir kaip solistas,
ir kaip dirigentas. Skambės Felixo Mendelssohno, Franzo Schuberto ir
Wolfgango Amadeus Mozarto kūriniai.
Teatras
Lapkričio 5, 6 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje lenkų, lietuvių ir įvairių gestų kalbomis bus rodomas spektaklis „Vienas gestas“ (Jeden
gest). Šiame vieno garsiausių lenkų performerio, įvairių akcijų rengėjo
spektaklyje kurtieji pasakoja apie girdintiems nepažįstamą savo pasaulį.
Šio spektaklio premjera įvyko šių metų rugsėjo pabaigoje Varšuvos „Nowy“
teatre, žinomame kaip Krzysztofo Warlikowskio teatras.

Spektakliai

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

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Adaukto Marcinkevičiaus (1936–1960)
paroda „Optimistai ir skeptikai“
„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki 12 d. – Dainiaus Liškevičiaus paroda
,,Nykstanti riba“
VDU menų galerija „101“

VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

Vilnius

11 d. 18 val. – P. Demirskio „NESISTEBĖK, JEI

Nacionalinis operos ir baleto teatras

KAS NORS ATEIS PADEGTI TAVO NAMŲ“.

4 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“.

Rež. – A. Jankevičius

Dir. – M. Staškus

Salė 99

5 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSY-

4 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „PER-

RAS“. Dir. – M. Pitrėnas

PLEX“. Rež. – M. Klimaitė (Salė 99)

6 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR

5 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“. Insc. aut. ir

Muitinės g. 7

SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

rež. – V. Kuklytė (Salė 99)

iki 11 d. – paroda „Magiškas veidrodis:

9, 10 d. 18.30 – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pa-

6 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOG-

miesto atmintis fotografijoje“

gal S. Prokofjevo muz.). Dir. – M. Staškus

TAS LAIKAS“. Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė

Projektų erdvė „Kabinetas“

11 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“.
Dir. – J. Geniušas

„Šilainiai Project“ tarptautinės meno rezi-

Nacionalinis dramos teatras

B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

Didžioji salė

7 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽU-

4 d. 18.30 – Sofoklio, Euripido, Aischilo

VĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

dencijos paroda

Galerija „Kunstkamera“

Klaipėda

Ligoninės g. 4

Lietuvos dailės muziejaus Prano

5 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!

„OIDIPO MITAS“. Rež. – G. Varnas

8 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! B. Brechto

5 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“.

Pranciškaus Smuglevičiaus paroda „Domus

Domšaičio galerija

Rež. – Y. Ross

Aurea“

Liepų g. 33

6 d. 12 val. – „KOSMOSAS+“.

Galerija„Dailės klasika“

Paroda „Vytautas Kašuba (1915–1997). Ne-

Rež. – K. Dehlholm („Hotel Pro Forma“)

Ligoninės g. 2

matyti piešiniai“

6 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso

pamaldumo Marijai įrodymai viduramžių

Vytauto Igno paroda „Saulės ir mėnuliai“

KKKC parodų rūmai

Gdanske“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Didžioji Vandens g. 2

Galerija „Kairė–dešinė“

galerija „Vėjas“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Paroda „Piligrimų ženklai. Archeologiniai

Latako g. 3
Eglės Kuckaitės ir Evaldo Mikalauskio paroda
„Judu. Už pievos kalnai. Už kalnų pieva“
Vilniaus dailės akademijos galerijos

Vilniaus g. 39 / 6

iki 13 d. – Elenos Grudzinskaitės personalinė paroda „Įvietinta“

iki 6 d. – paroda „Kartelė“

Paroda „Postidėja IV. Karas“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Fotografijos galerija

muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2

Didžioji Vandens g. 2
iki 6 d. – Romano Piatkovkos (Ukraina) fo-

Lenkų tapytojo, grafiko, skulptoriaus, poeto,

tografijų paroda

rašytojo bei scenografo Andrzejaus Stru-

iki 8 d. – Indrės Ercmonaitės tapybos

Baroti galerija

millo tapybos paroda „Psalmės“

paroda „Krematoriumas“

Aukštoji g. 3/3a

Paroda „Ženklai ateičiai. Medaliai iš Vals-

Galerija „Akademija“

tybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus ir

nuo 4 d. – Arvydo Karvelio tapybos darbų

Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3

Pilies g. 44/2

privačių kolekcijų“

iki 5 d. – Lino Blažiūno paroda

Užupio „Galera“

„Spygliakritis“
Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
iki 5 d. – Neringos Poškutės ir Albino

Užupio g. 2a
nuo 4 d. – Mingailės Mikelėnaitės darbų
paroda „Plastiškos uolienos“
„Skalvijos“ kino centras

Oskaro Koršunovo teatras

A. Mapu g. 20

paroda „Be pavadinimo“
Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
iki 11 d. – Agnės Jonkutės paroda „Daiktai“

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras

„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas

4 d. 18.30 – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“
(F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen.
aut. ir rež. – B. Mar
5 d. 12 val., 6 d. 12, 15 val. – PREMJERA!

8 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATE-

A. Puškino „PASAKA APIE CARĄ SALTANĄ“.

DRA“. Rež. – O. Koršunovas

Rež. – P. Vasiljevas (Sankt Peterburgas), sce-

9 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR

nogr. – J. Rusakova, komp. – N. Morozovas

GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTO-

5 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR

RIJA“. Rež. – O. Koršunovas

PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – J. Laikova

Mažoji salė

Vilniaus teatras „Lėlė“

5 d. 15 val., 11 d. 20 val. – PREMJERA!

Didžioji salė

A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU KŪ)“.

4 d. 18.30 – „METEO“.

Rež. – R. Atkočiūnas

Rež. – A. Ivanova-Brašinskaja

Studija

5 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“.

11 d. 19 val. – PREMJERA! I. Šeiniaus „KU-

Rež. – A. Mikutis

PRELIS“. Insc. aut. – A. Vozbutas

6 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal

Vilniaus mažasis teatras

H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

5 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso,

Mažoji salė

R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“.

5 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠU-

Rež. – P. Galambosas (Vengrija)

LINĖLIS“. Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

6 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI IEŠKO

6 d. 14 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. ir dail. – R. Driežis

SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras
8 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR

„Menų spaustuvė“

Jukumo paroda „Distancija“

Goštauto g. 2/15

Žemaitės g. 83

Galerija „5 malūnai“

Aušros Barysienės paroda „Tokia nuotrauka“

Vyganto Paukštės tapybos paroda „Po de-

Malūnų g. 5

M.K. Čiurlionio namai

šimties metų“

iki 11 d. – Tonda Kinoko (Lenkija) perso-

Savičiaus g. 11

Remigijaus Venckaus fotografijos paroda

10 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.

nalinė paroda „Chaos or Utopia 42“

Algimanto Švėgždos paroda „Rudens ir žie-

Dailės galerija

Rež. – R. Tuminas

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

mos meditacijos“

Vilniaus g. 245

11 d. 18.30 – PREMEJERA! F. Schillerio „MA-

4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo

Dominikonų g. 15

Vlado Vildžiūno galerija

iki 5 d. – Ričardo Garbačiausko jubiliejinė kū-

RIJA STIUART“. Rež., scenogr. aut. – A. Areima

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas

Dailininkų Tamošaičių kūryba

Lobio g. 6a

rybos paroda „Rudens lygiadienis“

Valstybinis jaunimo teatras

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Martyno Lukošiaus skulptūros

rinkiniai

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų

Telšių galerija

bažnyčia

Kęstučio g. 3

Trakų g. 9

Stiklo meno paroda „Lūkesčių procesai“

Giedrės Bardzilauskės keramika

10 psl.

Šiaulių jaunųjų menininkų paroda

DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė

5,6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „VIENAS GES-

9 d. 18, 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“

TAS“. Rež. – W. Ziemilskis (Lenkija)

(teatras „Kitas kampas“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras

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

5 d. 18 val. – PREMJERA! G. Steinsson „LU-

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

Fotografijos muziejus

KAS“. Rež. – A. Latėnas

6 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodai-

Vilniaus g. 140

8 d. 18 val. – „PABAIGOS PRADŽIA“ (pagal

tės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakima-

A. Bushkowskio pjesę „Nepažįstami tarp

vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).

mūsų“). Rež. – A. Lebeliūnas

Rež. – A. Sunklodaitė

iki 13 d. – Mindaugo Kavaliausko paroda
„Kražių portretas. Sugrįžimas“
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11-oji Kauno bienalė, siekdama skatinti paminklinimo šiuolaikėjimą, kviečia profesionalius įvairių sričių menininkus teikti viešųjų erdvių
meno kūrinių idėjas, skirtas kolektyvinės atminties (reikšmingų įvykių,
asmenybių, idealų) įamžinimui arba esamų paminklų permąstymui. Pageidautina, kad „paminklus“ būtų įmanoma įgyvendinti ir kad jie galėtų
egzistuoti Kaune (jei labai reikia – ir Vilniuje) bent jau bienalės laikotarpiu,
o potencialiai ir neribotą laiką, tačiau nebūtinai turi būti amžini ar nekintantys. Bus galimybė parodyti ir geriausius neįgyvendinamus projektus.
Paminklai „niekam“, „nežinia kam“ ir „eiliniam žmogui“ nepageidautini.
Pageidautinos taktikos: įvietintas menas, intervencija, interakcija, provokacija, konceptualumas, nematerialumas, kitimas, konkretumas. Daugiau
informacijos www.bienale.lt
Projektų lauksime iki 2016 m. lapkričio 15 d. Pirmame etape bus atrinktos geriausios idėjos, o iš jų antrame etape – projektai, kuriuos įmanoma įgyvendinti. Kiekvieno atrinkto kūrinio autoriui (-ei) bus skiriamas
autorinis honoraras ir padengiamos realizavimo išlaidos.
Projektus ir cv arba nuorodas į savo tinklalapį siųsti kuratorei adresu
paulina.pukyte@biennial.lt
6 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Loher „KLAROS

5 d. 18 val. – S. Becketto „ŽAIDIMO PA-

SANTYKIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

BAIGA“. Rež. – P. Ignatavičius

8, 9 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo

6 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“

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

(K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų moty-

9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Areimos,

vais). Rež. – I. Norkutė

L. Udrienės „KARTU“ (pagal S. Žadano

6 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEI-

romaną „Depeche Mode“). Rež. – A. Areima

MININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – P.O. Enquisto

11 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“

simfoninis orkestras. Solistai M. Rysanovas

Bibliografinės žinios

(altas), K. Blaumane (violončelė). Dir. –
M. Pitrėnas. Programoje R. Strausso,
L. van Beethoveno kūriniai

GROŽINĖ LITERATŪRA

13 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Didysis magistras : [romanas] / Trudi Canavan ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vil-

joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai
šeimai „Žaismingos muzikos orkestras:
lėlės seka pasaką“. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. M. Bačkus). Rež. ir dail. –
G. Radvilavičiūtė. Programoje muzikinis šešėlių teatro spektaklis pagal lietuvių liaudies
pasaką „Katinėlis ir gaidelis“ bei
T. Makačino kūrinius

nius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 596, [2] p. : iliustr.. – Trilogijos „Juodasis magas“ 3-ioji knyga. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2497-0 (įr.) : [10 Eur 78 ct]
Druska jūrai : romanas / Ruta Sepetys ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma
littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 316, [2] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-012517-5 (įr.) : [8 Eur 47 ct]
Dvasių urna : novelės / Mindaugas Jonas Urbonas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, [2016] (Vilnius : Standartų sp.). – 131, [2] p.. – (Pirmoji knyga : PK). – Tiražas 800

13 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – ka-

egz.. – ISBN 978-9986-39-912-4

merinės muzikos koncertas „Meilės šviesa

Kasdienynas : sakiniai, 2012-2014 : [esė] / Aidas Marčėnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų

ir šešėliai“. Trio „RAMuzika“: A. Širvins-

sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 381, [3] p.. – Tiražas [1000] egz.. – ISBN

kaitė (sopranas), M. Dikšaitienė (smuikas),

978-9986-39-913-1

R. Blaškytė (fortepijonas). Dalyvauja

Klaipėda – Mėmelio paslaptis : miesto epas / Arvydas Juozaitis. – Vilnius : Alma littera,

S. Bušma (gitara). Programoje N. Paganini,
E. Granados, F. Tárrega, A. Vivaldi,
F.P. Tosti, A. Corelli, A. Lara kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
11 d. 19 val. – P. Giunteris (mušamieji),
E. Saksonas (mušamieji, Latvija), Lietuvos

2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 471, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-012518-2 : [10 Eur 21 ct]
Laisvės sūnus Tadas Kosciuška : kovotojas už JAV, Lenkijos ir Lietuvos laisvę : istorinis romanas / Valentina Zeitler. – Vilnius : Algimantas, [2016] (Vilnius : Standartų sp.). – 165, [2] p.. –
Tiražas [700] egz.. – ISBN 978-609-423-023-3 (įr.)
Mėlynojo banginio širdis : eilėraščiai / Dovilė Bagdonaitė ; [autorės piešiniai]. – Vilnius :
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Spauda). – 85, [1] p. : iliustr.. – (Pir-

valstybinis simfoninis orkestras. Dir. –

moji knyga : PK). – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9986-39-905-6

B. Schembri (Malta). Programoje G. Rossini,

Savižudžių saulė : romanas / Efraim Bauch ; iš rusų kalbos vertė Alfonsas Bukontas. – Vil-

P. Glasso, C. Francko kūriniai

nius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Standartų sp.). – 309, [1] p.. – Ti-

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

ražas [1000] egz.. – ISBN 978-9986-39-862-2

Rež. – A. Giniotis

7 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų

Senojo švyturio paslaptis : romanas / Santa Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Aušra Kaziu-

bažnyčioje – ciklo „Alma Mater musicalis“

konienė, Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 380, [2]

TORIAI“. Rež. – A. Kurienius

Panevėžys

koncertas „Suartinti muzikos“. Dalyvauja

p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-1884-9 (įr.) : [8 Eur 59 ct]

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Juozo Miltinio dramos teatras

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos moky-

Smėlio knyga : smulkioji proza / Jorge Luis Borges ; iš ispanų kalbos vertė ir komentarus pa-

„LŪŠIES VALANDA“. Rež. – M. Ķimele (Klaipėdos dramos teatras)

(pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“).

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

4 d. 18 val. – J. Strausso „ČIGONŲ BARONAS“. Dir. – V. Visockis
5 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“.
Dir. – J. Geniušas
6 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS
IR TAIKA“. Dir. – V. Visockis
6 d. 18 val. – „NOTRDAMO LEGENDA“.
Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas,
dir. – J. Janulevičius
9, 10 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO
ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Janulevičius
11, 12 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS
MONTEKRISTAS“. Dir. – J. Janulevičius
Kauno lėlių teatras
5 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „NORIU –
NEGALIMA, REIKIA – NENORIU“.
Rež. – A. Žiurauskas
6 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS

4 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ
AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“.
Rež. – G. Gabrėnas
5 d. 18 val. – L. Ruohonen „VYŠNIA ŠOKOLADE“. Rež. – L.M. Zaikauskas
6 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris
10 d. 18 val. – PREMJERA! K. Zanussi
„HYBRIS (PUIKYBĖ)“. Rež. – K. Zanussi
11 d. 19 val. – diskusija „Maidanas ir Vakarų
pasaulio dvasinės vertybės“

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
4 d. 18 val., 6 d. 16 val. Taikomosios dailės
muziejuje – „Tango spalvos“. T. Naranjo
(fortepijonas, Čilė), M. Weurlander (akordeonas, Suomija). Programoje Tango nuevo

GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

kompozicijos bei aranžuotės fortepijonui

9 d. 18 val. – muzikos, poezijos ir judesio

ir akordeonui

teatralizuotas koncertas „Šviesos misterija“.
Vokalistės K. Siurbytė ir A. Garbenčiūtė

6 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –
„XX amžiaus amerikiečių kompozitorių

klos kamerinis orkestras (vad. R. Sviackevičius), smuikininkų ansamblis (vad.
A. Kijevič). Koncertmeisterė A. Keslerienė,
J. Stupnianek (sopranas). Koncerto vedėja
muzikologė L. Ligeikaitė. Programoje
C. Jenkins, A. Vivaldi, G. Caccini, R. Broschi, Ž. Metallidi, J. Derbenko, A. Karas ir
kt. kūriniai

rengė Linas Rybelis. – 2-asis patais. leid.. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016]
(Kaunas : Spindulio sp.). – 459, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9986-39-906-3 (įr.)
Tarp devono ir gyvenimo atodangų : [geologo ir literato straipsniai, prisiminimai, bibliografijos rodyklė] / Vytautas Narbutas. – Vilnius : Akstis, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 671, [1]
p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-9986-759-45-4 (įr.)
Vienišės dienoraštis : arba nuotykiai, apie kuriuos nepasakojau savo vyrui : [romanas] / Kornelija. – Vilnius : Alma littera, 2016 ([Kaunas] : Kopa). – 239, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. –

9 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Trečiadie-

ISBN 978-609-01-2490-1 : [6 Eur 91 ct]

nio vakaras koncertas. Muzikuoja pianistai

Vienuolikta stotis : romanas / Emily St. John Mandel ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina

I.A. Méndez (Kosta Rika) ir V. De Martino

Chijenienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Standartų sp.). –

(Italija). Programoje M.K. Čiurlionio,

417, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-9986-39-911-7 (įr.)

V. Bacevičiaus, D. Scarlatti, M. Ravelio,

Vilnius review, 2016 : [contemporary literature from Lithuania] / [editor in chief Marius

E. Rautavaara, J. Fonseca, P. Hindemitho
ir kt. kūriniai
10 d. 14.30 Senjorų socialinės globos namų
salėje – jaunųjų dainininkų koncertas. Dalyvauja A. Lukaitė, J. Jope, E. Bešėnas,
N. Visockas. Koncertmeisterė G. Zalatorienė. Koncerto vedėjas muzikologas
V. Juodpusis. Programoje W.A. Mozarto,
E. de Curtis, F. Leháro, A. Lloydo Webberio,
S. Šimkaus, J. Indros, G. Kuprevičiaus,

Burokas] ; [comics: Miglė Anušauskaitė]. – Vilnius : Vilniaus reviu, [2016] (Vilnius : BALTO
print). – 156, [5] p., įsk. virš. : iliustr., portr.. – Antr. iš virš.. – Tiražas [450] egz.. – ISBN
978-609-95874-0-0
Vytauto vergo įdagas : apysaka ; Rudnia iškeliauja į dangų : novelės / Romas Gudaitis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Spauda). – 271, [1] p.. – Tiražas
[600] egz.. – ISBN 978-9986-39-910-0 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS
Haris Poteris ir Fenikso brolija : [apysaka] / J.K. Rowling ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vil-

11 d. 18 val. – tarptautinis Indijos klasikinio

muzika“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“.

meno festivalis „SurSadhana 2016“

Ansamblis „Musica humana“, S. Šiaučiulio

Klaipėda

E. Federavičius (perkusija), D. Butkevičius

13 d. 17 val. Didžiojoje renesansinėje

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

(kontrabosas). Solistai E. Davidovičius

menėje – „XVII a. muzika Lenkijoje ir Lie-

4 d. 12 val. Didžiojoje salėje – PREMJERA!

(tenoras), A. Baublinskaitė, D. Šeibokaitė,

tuvoje: lietuviškoji birbynė kitaip“. An-

K. Grahame’o „VĖJAS GLUOSNIUOSE“.

A. Vizgirda (fleitos), R. Beinaris (obojus,

samblis „Reversio“: I. Obońska (klavesinas,

Karūna : [romanas] / Kiera Cass ; iš anglų kalbos vertė Irma Šlekytė. – Vilnius : Alma littera,

Rež. – A. Gluskinas

anglų ragas), L. Lapė (trimitas). Progra-

vargonai, Lenkija), M. Toporowski (klave-

2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 287, [4] p.. – Ciklo „Atranka“ 5-oji knyga. – Tiražas 2000

4 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA!

moje A. Coplando, J. Mandelo, G. Gersh-

sinas, vargonai, Lenkija), D. Klišys birbynė,

egz.. – ISBN 978-609-01-2511-3 (įr.) : [7 Eur 5 ct]

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

wino, A. Foote, J. Kerno, L. Bernsteino,

E. Čiplys (birbynė), K. Firlus (viola da

Mano didelis mažas Aš : [romanas] / Laura Varslauskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius :

Ch. Griffes, M. Arnoldo kūriniai

gamba, Lenkija)

Spauda). – 138, [3] p.. – Leidyklos „Alma littera“ 2016 m. surengto paauglių ir jaunimo literatū-

džiazo trio: S. Šiaučiulis (klavišiniai),

6 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio
„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
8 d. 18.30 Mažojoje salėje – M. Duras „SAVANOS ĮLANKA“. Rež. – S. Jačėnas
9 d. 18.30 Didžiojoje salėje – P. Zelenkos
„PAPRASTOS BEPROTYBĖS ISTORIJOS“.
Rež. – D. Rabašauskas
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
4, 5 d. 18.30 Teatro kolonų salėje – „Romansų

9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, 10 d. 18 val. Kauno valstybinėje

Valdovų rūmai

Va k a r a i

filharmonijoje – orkestro muzikos koncertas
D. Geringo 70-mečiui. Lietuvos kamerinis

Vilnius

orkestras. Solistas ir dirigentas D. Geringas.

Valdovų rūmai

Programoje F. Mendelssohno-Bartholdy,

4 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –

F. Schuberto, W.A. Mozarto kūriniai

prezidento V. Adamkaus knygos „Pokalbiai

12 d. 16 val. Gelgaudiškio dvare – ciklo

vakaras“

„Muzikos enciklopedija gyvai“ koncertas

5, 6 d. 12 val. – PREMJERA! „TEN, KUR GY-

„Dainuojame ir grojame Lietuvai“. V. Po-

VENA PABAISOS“

V. Bartulio ir kitų kūriniai

vilionienė (dainininkė), P. Vyšniauskas
(saksofonas)

nesilaikant protokolo“ pristatymas
Nacionalinė dailės galerija
5 d. 15–20 val. – konferencija „Unthinkable
Nomos“

nius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 733, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN
978-9955-08-433-4 (įr.) : [9 Eur 61 ct]
Ir vienąkart, Riči : [romanas] / Daina Opolskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius :
Spauda). – 185, [4] p.. – Leidyklos „Alma littera“ 2016 m. surengto paauglių ir jaunimo literatūros konkurso nominantė. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2502-1 : [3 Eur 83 ct]

ros konkurso nominantė. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2504-5 : [3 Eur 83 ct]
Mano dovanėlė : [pasakėlės] / Pranas Mašiotas ; iliustravo Lelija Bičiūnaitė. – Vilnius :
Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 93, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN
978-609-01-0701-0 (įr.) : [3 Eur 92 ct]
Metų ratas : eilėraščiai vaikams / Zita Gaižauskaitė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. –
Kaunas : Spaudos praktika, 2016 (Kaunas : Spaudos praktika). – 14, [2] p. : iliustr.. – Tiražas
3000 egz.. – ISBN 978-9955-402-14-5
Sukurk savo prietrankos dienoraštį : prietrankos dienoraštis / Rachel Renée Russell su Nikki
Russell ir Erin Russell ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2016
(Kaunas : Spindulio sp.). – 184, [102] p. : iliustr.. – Dalis puslapių skirta pildymui. – Tiražas
3000 egz.. – ISBN 978-609-01-1775-0 (įr.) : [5 Eur 37 ct]

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Šiauliai

12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

salėje, – orkestro muzikos koncertas rašy-

4 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MA-

tojo M. de Cervanteso mirties 400-osioms

paskaita „Flâneur: nuo XIX a. Paryžiaus iki

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

LŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

metinėms. Lietuvos nacionalinis

XXI a. Venecijos“

Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras
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9 d. 17 val. – menotyrininkės A. Narušytės

11 psl.

L apkričio 4–10
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius

„Daktaras Streindžas“
Asfaltas ***

Trys pasakojimai susiję su namu miesto centre. Trys susitikimai, šeši personažai. Užsisėdėjęs savo fotelyje Strenkovičius (Gustave Kerven), slaugė
(Valeria Bruni Tedeschi), paauglys Šarli (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)
Daktaras Streindžas ***

Populiaraus „Marvel“ bendrovės komikso ekranizacija. Talentingas
neurochirurgas Streindžas patenka į siaubingą avariją. Ieškodamas būdų
išgydyti savo pažeistas rankas jis atranda galimybes transformuotis erdvėje ir laike. Dabar jis – superdidvyris, jungtis tarp paralelinių tikrovių,
o jo misija – ginti žmoniją ir priešintis blogiui, kad ir kokiu pavidalu šis
pasirodytų. Pagrindinį vaidmenį pabandžiusio atnaujinti skaitmeninius
triukus Scotto Derricksono filme sukūrė Benedictas Cumberbatchas. Taip
pat vaidina Chiwetelis Ejioforas, Rachel McAdams, Benedictas Wongas,
Benjaminas Prattas, Tilda Swinton, Madsas Mikkelsenas (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
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 Vinčio 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, Klaipėda)
Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai ****

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)
Sąskaitininkas ***

Matematikos genijus Kristianas Vulfas dirba sąskaitininku pavojingiausioje nusikaltėlių organizacijoje. Kai juo vis labiau ima domėtis Finansų
ministerijos kovos su nusikalstamumu būrys, Kristianas pradeda bendradarbiauti su legaliu klientu – robotų gamybos srityje dirbančia firma. Jos
finansininkė rado milijonų dolerių „neatitikimą“. Tačiau kai Kristianui
pavyksta atskleisti finansinę firmos situaciją ir priartėti prie tiesos, aukų
skaičius ima pavojingai augti. Gavino O’Connoro filme vaidina Benas
Affleckas, Anna Kendrick, J.K. Simmonsas, Jonas Bernthalas, Johnas Lithgow
(JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Agnė Narušytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

12 psl.

6 d. – Svarbiausia – mylėti (Prancūzija, Ita-

4–10 d. – Megės planas (JAV) – 18.10

lija, VFR) – 19 val.

6 d. – D. Šostakovičiaus „Skaidrus upelis“.

6 d. – Vilis I-asis (Prancūzija) – 21.15

Transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro –

Forum Cinemas Vingis

7 d. – Ateitis (Prancūzija) – 14 val.

17 val.

4–10 d. – Didysis šunų pabėgimas (Ispanija,

7 d. – Europos kino akademijos nominantai

10 d. – Švyturys tarp dviejų vandenynų

Kanada) – 11, 13.05, 15.15, 17.25

ir laureatai 2015, I programa – 16.15

(D. Britanija, N. Zelandija, JAV) – 19.15

Pjūklo ketera (Australija, JAV) – 16.10, 21.30

7 d. – Velnias (Lenkija) – 20 val.

10–20 d. – „Scanorama 2016“ (festivalio

Megės planas (JAV) – 16.20, 19.10

8 d. – Europos kino akademijos nominantai

programa www.forumcinemas.lt)

6 d. – D. Šostakovičiaus „Skaidrus upelis“.

ir laureatai 2015, II programa – 17 val.

4–10 d. – Troliai (JAV) – 10.30, 13.05, 14.30

Transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.

8 d. – 6A klasė (Švedija) – 19 val.

Troliai (3D, JAV) – 12.15, 16.45

4–13 d. – „Scanorama 2016“ (festivalio pro-

8 d. – Ištikimybė (Prancūzija, Portugalija) – 20.15

4, 5 d. – Ouija. Blogio pradas (JAV) – 14.40,

grama www.forumcinemas.lt)

9 d. – Europos kino akademijos nominantai

17.15, 21.45, 23.30; 6–9 d. – 14.40, 17.15,

4–10 d. – Troliai (JAV) – 11.20, 13.40, 16 val.

ir laureatai 2015, III programa – 17.15

21.45; 10 d. – 14.40, 17.15

Troliai (3D, JAV) – 12.30

9 d. – Kiemas (Švedija) – 19.15

4–10 d. – Daktaras Streindžas (3D, JAV) –

Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 17.50, 20.30

9 d. – Guziukas (Lenkija) – 21 val.

13.30, 19, 21.40

Daktaras Streindžas (JAV) – 15 val.

10 d. – Žydroji nata (Prancūzija, Vokie-

4, 5 d. – Daktaras Streindžas (JAV) – 11, 16,

Ouija. Blogio pradas (JAV) – 13.40, 19.35

tija) – 18.30

18.30, 23.20; 6 d. – 11, 18.30; 7–10 d. – 11,

Kubo ir stebuklingas kardas (JAV) – 11.40,

10 d. – Vidurdienio ragana (Čekija) – 21 val.

16, 18.30

Pasaka

4, 5 d. – Gautas iškvietimas 3 (rež.

14 val.
Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vidmantas) – 21.45
Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 11.10
Sąskaitininkas (JAV) – 18.20
Mergina traukiny (JAV) – 21.10
Inferno (JAV, Japonija, Turkija, Vengrija) – 18.40
Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal (Kinija,

4 d. – Megės planas (JAV) – 18 val.; 5 d. – 19.30;
6 d. – 19.15; 7, 9 d. – 19 val.; 8 d. – 19.30;
10 d. – 15 val.; 10 d. – 18.45
4 d. – „Red Bull“ kino seansas. The Method
Movie x Nitro BOOM! – 20 val. (nemokamas seansas)

JAV) – 21.20

4 d. – 2 naktys iki ryto (Suomija, Lietuva) –

Forum Cinemas Akropolis

22.15; 5 d. – 17.30; 6 d. – 13.15, 18.45; 7 d. – 18.45;

4–10 d. – Didysis šunų pabėgimas (Ispanija,

9 d. – 21 val.

Kanada) – 10.30, 11.40, 13.50, 16, 17.10

4 d. – Chuljeta (Ispanija) – 17.30; 5 d. – 13.30;

Pjūklo ketera (Australija, JAV) – 12.50,

6 d. – 21.15; 8 d. – 21.30; 10 d. – 21.15

15.30, 18.10, 21 val.

4 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 19.30; 5, 9 d. –

Megės planas (JAV) – 19.20

19.15; 6 d. – 16.45; 7 d. – 20.45; 8 d. – 17.30

10 d. – Švyturys tarp dviejų vandenynų

4, 5 d. – Geriausios 2016 m. „Kanų liūtų“

(D. Britanija, N. Zelandija, JAV) – 18.30

reklamos – 21.30; 7 d. – 18.30

4–10 d. – Troliai (JAV) – 10.10, 11.10, 13.30,

4 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

14.35, 15.45; Troliai (3D, JAV) – 12.20, 16.50

(Prancūzija) – 17.45; 5 d. – 15 val.; 6 d. –

Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 13.10, 19.10,

18.30; 9 d. – 17 val.; 10 d. – 17.15

21.50

4 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

Daktaras Streindžas (JAV) – 10.40, 15.50

(Prancūzija) – 19.45; 5 d. – 15.15; 8 d. –

Ouija. Blogio pradas (JAV) – 14.50, 18, 20.30

21 val.

Sąskaitininkas (JAV) – 12.30, 18.40, 21.30

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

Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vidmantas) –

21.45; 5 d. – 17.15; 6 d. – 20.45; 8 d. – 17 val.;

15.20, 17.25, 19.30

10 d. – 21 val.

Inferno (JAV, Japonija, Turkija, Vengrija) –

5 d. – Didysis šunų pabėgimas (Ispanija,

18.20, 21.10

Kanada) – 13 val.; 6 d. – 15 val.

Kubo ir stebuklingas kardas (JAV) – 11, 13.20

5 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija, D. Bri-

4–9 d. – Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal

tanija, Prancūzija, JAV) – 17 val.; 8 d. – 17.15

(Kinija, JAV) – 18.30, 21.20; 10 d. – 21.20

5 d. – Troliai (JAV) – 15.30

4, 7, 8, 10 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) –

5 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 21.15; 7 d. – 21 val.;

12.40; 5, 6, 9 d. – 10.30, 12.40

9 d. – 20.30; 10 d. – 20.45

Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai

5 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) –

(JAV, Belgija, D. Britanija) – 15.40

13.15; 6 d. – 13.30; 9 d. – 17.15; 6 d. –13.30

4, 6, 8, 10 d. – Bleiro ragana (JAV) – 21.40

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

5, 7, 9 d. – Machinatoriai (JAV) – 21.40

19.45; 6, 7 d. – 20.30

4–10 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija,

5 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-

D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 21.35

zija) – 21.45

Slaptas augintinių gyvenimas (Japonija,

6 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 15.30

JAV) – 10.20

6 d. – Nematomas herojus (JAV) – 13 val.

Skalvija

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

Europos šalių kino forumas „Scanorama“

14.45; 9 d. – 21.15

4 d. – Gamtos klaida (dok. f., Danija) – 17.30

8 d. – Kino kursai „Kino skonis. Monta-

4 d. – Chamisso šešėlis, 1 dalis: Aliaska ir

žas“ – 19 val.

Aleutų salos (dok. f., Vokietija) – 19.30

10 d. – The Fourth Phase (Austrija, JAV, Ja-

5 d. – Meškinų pasaka (Italija, Suomija,

ponija, Rusija) – 19.15

Norvegija) – 12 val.

10 d. – Kino kursai „Kino balsas. Vizualinė

5 d. – Namų slauga (Čekija) – 13.45,

komedija“ – 19 val.

4, 7 d. – Inferno (JAV, Japonija, Turkija, Vengrija) – 16.45, 21.20; 5, 6, 8, 9 d. – 21.20;
10 d. –22 val.
4–10 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) –
10.20, 12.30
4–9 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 18.20, 20.30;
10 d. – 18.20
4, 5 d. – Bleiro ragana (JAV) – 21.10, 23 val.;
6–9 d. – 21.10
4, 5, 7–9 d. – Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal (Kinija, JAV) – 18.30
5, 6, 9 d. – Ledynmetis: susidūrimas
(JAV) – 10.50
4–10 d. – Panelės Peregrinės ypatingų vaikų
namai (JAV, Belgija, D. Britanija) – 15.20
5, 8 d. – Mergina traukiny (JAV) – 16.45
6, 9 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija,
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 16.45
4–9 d. – Machinatoriai (JAV) – 19.30
4–10 d. – Slaptas augintinių gyvenimas (Japonija, JAV) – 10.40

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
4, 5, 7–10 d. – Didysis šunų pabėgimas
(Ispanija, Kanada) – 10.10, 11.20, 12.20,
14.30, 16.40; 6 d. – 10.10, 12.20, 14.30,
16.40
4–10 d. – Pjūklo ketera (Australija, JAV) –
13.25, 15.10, 18.20, 21.10
10 d. – Švyturys tarp dviejų vandenynų
(D. Britanija, N. Zelandija, JAV) – 18 val.
4–10 d. – Gautas iškvietimas 3 (rež.
T. Vidmantas) – 16.15, 18.30, 20.30
4, 7, 8, 10 d. – Troliai (JAV) – 12.50, 13.45;
5, 6, 9 d. – 10.40, 12.50, 13.45
4–10 d. – Troliai (3D, JAV) – 11.30,
16 val.
4, 5, 7–10 d. – Ouija. Blogio pradas (JAV) –
15.50, 18.10, 21.30; 6 d. – 18.10, 21.30
4–10 d. – Daktaras Streindžas (3D, JAV) –
13, 18.50
Daktaras Streindžas (JAV) – 10.30, 15.35
4, 5, 7–10 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) –
11.10, 13.35; 6 d. – 11.10
4–10 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 18.20,

10 d. – 16.30
5 d. – Chamisso šešėlis, 2 dalis: Čiukotka ir

T. Vidmantas) – 14.45, 19.20, 21, 23.50;
6–9 d. – 14.45, 21 val.; 10 d. – 14.45, 21 val.

20.40

Kaunas

4–9 d. – Inferno (JAV, Japonija, Turkija,

Vrangelio sala (dok. f., Vokietija) – 17.30

Forum Cinemas

5 d. – Išsvajotieji (Austrija) – 15.30; 7 d. – 18.15

4–10 d. – Didysis šunų pabėgimas (Ispanija,

6 d. – Bethovenas. Gyvenimo dienos

Kanada) – 10.10, 11.30, 12.40, 13.40, 15.50

(VDR) – 12 val.

4, 5 d. – Pjūklo ketera (Australija, JAV) –

6 d. – Būgnas (Iranas, Prancūzija) – 14.45

12.50, 15.40, 18, 20.50, 23.40; 6–9 d. – 12.50,

6 d. – Nauja oda (Ispanija, Šveicarija) – 16.45

15.40, 18, 20.50; 10 d. – 12.50, 15.40, 19.20, 21.55

Vengrija) – 18 val.
4–10 d. – Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal
(Kinija, JAV) – 20.50
4, 6, 8, 10 d. – Bleiro ragana (JAV) – 21.20
5, 7, 9 d. – Machinatoriai (JAV) – 21.20
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