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A . N a r u š y t ė s n u ot r .

7

Laimutė Ligeikaitė

Rafał Bujnowski, „Žemyn“. 2016 m.

Vilniaus tapybos trienalė „Nomadiški vaizdai“

9

Nauji filmai – „Naktiniai gyvuliai“
7 meno dienos | 2016 m. gruodžio 16 d. | Nr. 41 (1193)

Paskelbtieji Juliaus Juzeliūno metai,
pažymint kompozitoriaus 100-metį,
praėjo labai turiningai. Muzikų
bendruomenė nuoširdžiai dalyvavo
daugybėje stambių ar smulkesnių
koncertų, salės irgi nebuvo tuščios.
Kaip unikalus projektas, Juzeliūno
metus papildė įdomi, netgi interaktyvi paroda „Juzeliūno kabinetas:
modernėjantis lietuviškumas“ Nacionalinėje dailės galerijoje. Jos rengėjas kompozitorius Šarūnas Nakas,
Juzeliūno mokinys, ten eksponavo
ne tik fotografijas, instaliacijas,
schemas ir t.t. (beje, kol dar veikia,
rekomenduoju apsilankyti), bet ir
sugebėjo sukurti trumpus filmus,
kondensuotais vaizdais, trumpais
užrašais ir Juzeliūno muzikos fonu
perteikiančius kelionės į Sankt Peterburgą, baleto ar operų kūrimo
istorijas. Ekrane galime išvysti ir
1968 m. sukurtos operos „Žaidimas“

(ne)pastatymo detektyvą. Begarsio išdainavo visas solines partijas, taip
kino stilistika suvaidintos (pasi- parodydami, kad kūrinys visiškai
telkti profesionalūs aktoriai ir vie- „įkandamas“. Tačiau galutinis vieno
nas muzikas) scenos, perteikiančios autoritetingo solisto verdiktas, neautoriaus ir teatro artistų bei „par- atmetant ir partijos funkcionierių
tinių“ konfliktus, kompozitoriaus įsikišimo, padėjo tašką. Opera neišgyvenimus, kompromiso paieš- buvo pastatyta. Žinant jos siužetą ir
kas, ekrane atrodo gana šmaikščiai. tuo metu neįprastą muzikinę kalbą,
Bet tikrovė buvo kur kas niūresnė, o dar galima suprasti – anuomet buvo
liūdnai pagarsėjusi istorija apie vis numarintas ne vienas įdomus kūrikylančias kliūtis šį veikalą iki galo nys. Tačiau kodėl po kelių dešimtmeįgyvendinti palieka ne vieną klaus- čių istorija pasikartojo? Suabejoję
tuką. Solidžiausio Juzeliūno kūry- veikalo komercine sėkme, juo prabos tyrinėtojo, šviesaus atminimo turtinti repertuarą atsisakė ir dabarprofesoriaus Algirdo Ambrazo tinis Lietuvos nacionalinis operos
monografijoje randame faktų apie ir baleto teatras; Kauno muzikinio
operos „kryžiaus kelius“. „Žaidimas“ teatro vadovai, „pusmetį vartę gautą
buvo įtrauktas į LNOBT meno ta- operos medžiagą, ją sugrąžino“;
rybos patvirtintų spektaklių 1970 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos
planus. Tačiau kilo nesutarimų pasiūlymams dėl koncertinio atlitarp autoriaus ir atlikėjų. Kompo- kimo atsispyrė ir Nacionalinis simzitorius atmetė siūlymus koreguoti foninis orkestras; muzikiniam telepartijas, taisyti kai kurias partitūros filmui neatsirado reikiamų lėšų. „Aš
vietas. 1971 m. koncertmeisterė Bi- samprotauju taip: jeigu man pavyko
rutė Šernaitė paskambino operos
klavyrą, o dirigentas Jonas Aleksa N u k e lta į 3 p s l .
1 psl.
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Intelektualumo ir spontaniškumo dermė
Luko Geniušo ir Nacionalinio simfoninio orkestro koncertas
Živilė Ramoškaitė

Tokį, o ne kokį kitą pavadinimą
padiktavo Luko Geniušo atlikti du
fortepijono literatūros šedevrai –
pirmu numeriu pažymėti Piotro
Čaikovskio ir Maurice’o Ravelio
koncertai. Šiuos kūrinius gruodžio
10-ąją pianistas skambino su Modesto Pitrėno diriguojamu Nacionaliniu simfoniniu orkestru.
Ar atliekant kūrinį būna idealus
intelekto ir spontaniškumo santykis? Jeigu jo esama, ar galėtume kokiu nors objektyviu būdu, pasitelkę
patikimus įrankius, apskaičiuoti šį
santykį ir nustatyti, kiek procentų
intelekto ir kiek spontaniškumo
telpa genialioje interpretacijoje? Tokio uždavinio, esu tikra, nėra sau
iškėlęs nė vienas muzikantas, nors
panašius, kitais žodžiais įvardijamus dalykus daugelis jų praeityje
svarstė, tebesvarsto ir dabar. Tokie
svarstymai ypač artimi atlikėjams,
visa siela atsidavusiems muzikai ir
kartu pasiryžusiems eiti savosios
individualybės, savo talento diktuojamu keliu. Ar talentas gali diktuoti? Taip, jis diktuoja nepaisant
nieko, nepaisant išorinių aplinkybių, ar tai būtų meninė konjunktūra,
ar mados, ar dar kokie kiti dalykai.
Galvoju, žinoma, apie pianistą
Luką Geniušą, fortepijono meno
jaunąjį grandą, pasiklausius jo
pastarųjų kelerių metų įvairios
muzikos interpretacijų, tvirtai apsigyvenusių atmintyje, kaskart pasipildančių naujomis, kaip šiame tik
ką įvykusiame koncerte. Atlikdamas kūrinį Lukas Geniušas, greta
tobulai valdomos fortepijono klaviatūros ir labai rimto pokalbio su
atliekama muzika, atranda vietos
spontaniškiems minties ir jausmo
proveržiams. Kartais visai netikėtiems, bet įtikinamiems ir pagrįstiems, atmetantiems skepsį ir kriticizmą. Savuosius sprendimus jis

geba pateikti taip, kad juos tiesiog
priimtum be polemikos ir pasipriešinimo. Todėl ir parašiau grandas.
Jei kam nors tai sukels abejonių, pateikiu neatremiamą argumentą: Lukas Geniušas yra pirmasis per visą
mūsų fortepijono meno istoriją atlikėjas lietuviška pavarde, laimėjęs
dviejų pianistams reikšmingiausių pasaulio konkursų – Fryderyko
Chopino Varšuvoje ir Piotro Čaikovskio Maskvoje – laurus. Tai, kad
jam buvo paskirtos antrosios, o ne
pirmosios premijos – tikrai ne esminis dalykas. Kas šių konkursų klausėsi, turbūt pritars, kad skirtumą tarp
pirmos ir antros premijos laureatų
įžvelgti ar „išmatuoti“ labai sunku.
Čaikovskio konkursą jis užbaigė
įspūdingai įkūnytu Antruoju šio
kompozitoriaus koncertu. Žinoma,
galėjo pagroti populiarų Pirmąjį,
tačiau nuėjo kur kas sunkesniu
keliu, tarsi sakydamas, kad lengvi
sprendimai jam neįdomūs. Dabar
Vilniuje jis sugrįžo prie Pirmojo
Čaikovskio koncerto ir pagrojo jį
savaip, apmąstęs kūrinio vaizdinius,
formos ypatybes, atsisakęs chrestomatiniam atlikimui būdingo
atviro emocingumo, ryškių spalvų,
didžiulių kontrastų, tačiau labai įtikinamai. Skambino įsiklausydamas
į kiekvieno akordo, frazės, moduliacijos prasmę, derino jų raiškos
spalvas ir niuansus, vedančiuosius ir šalutinius balsus, tobulai
įgarsino turtingą kūrinio faktūrą.
Jautei didžiulę pianisto mąstymo
koncentraciją, plačiai nusidriekusius vaizduotės plotus. Fortepijonas
skambėjo, bet negriaudėjo. Netgi
pirmieji įžangos akordai nebuvo
pergalingai triuškinantys, bet galios
ir prakilnumo jiems visiškai pakako.
Į šią iki smulkmenėlės laisvai valdomą muziką tartum staigus vėjo
šuoras įsiverždavo tviskantys virtuoziniai pasažai, oktavų lavinos, šuoliuojančios akordų grandinės. Kaip
spontaniška improvizacija, staiga

Lukas Geniušas ir Modestas Pitrėnas
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sujudinanti mąslią muzikos tėkmę. dramatizmą, jis gali būti linksmas tinkamos, o kieno – melagingos ar
Viena bičiulė prisipažino vos susi- ir žėrintis. Kurdamas šį opusą auto- apskritai klaidingos. Beje, šį Ravelio
valdžiusi nuo karštų aplodismentų, rius net norėjo jį pavadinti divertis- koncertą pianistas įrašė į naujausią
kaip gerame džiazo koncerte, po mentu, bet paskui apsigalvojo. Jame orkestro kompaktinę plokštelę „Orpirmosios dalies kadencijos. Man svarbiausia – veržlus judėjimas, ri- kestro divertismentas“, pasirodžiuypač įsiminė antroje dalyje viduri- tmas, gyvybė. Bet vidurinėje dalyje sią koncerto metu.
nės padalos prestissimo valsiukas, staiga prabyla fortepijonas, lėtai
Savo triumfališką pasirodymą pipianisto atliktas tartum sapnuojant vinguriuodamas gana keistą, šiek anistas užbaigė Leonido Desiatnifantastinį vaizdelį. Įgyvendinti sa- tiek liūdną, šiek tiek neapibrėžtą kovo muzikiniu pokštu, rusiškai pavąją viziją simfoniniame kūrinyje melodiją, kuriai pritaria kairės vadintu „Rondo pogonia“ (galbūt
reikalingas labai draugiškas ir dė- rankos valso ritmu klaidžiojantys verstume kaip „Gaudynių rondo“,
mesingas orkestras. Malonu konsta- akordai. Šiems fortepijono garsams mat tai muzika lėlių teatrui).
tuoti, kad M. Pitrėno rankos veda- atitaria aukštai skriejanti fleitos meJei čia padėčiau galutinį tašką,
mas jis tokiu ir tapo, galima sakyti, lodija, o dalies pabaigoje – švelnusis pagrįstai pasipiktintų Nacionalikūrė kartu su pianistu, pasitelkęs anglų ragas. Lukas Geniušas, prie- nis simfoninis orkestras ir jo vavisas turimas priemones. Ypač pa- šingai nei įžymioji Martha Argerich, dovas Modestas Pitrėnas. Nes, be
girtinas dėmesys garso kokybei, šią muziką atlieka sausokai, jausmo aptartų fortepijono koncertų, buvo
styginių spalvingumui, lanksčiam požiūriu netgi atsietai, sakytum, as- atliktos trys dalys iš Georges’o Bisoluojančių pučiamųjų frazavimui. meniškai nedalyvaudamas galimoje zet pirmos ir antros siuitos „Arlietė“.
Per pertrauką atsikvėpusi nuo jausmingoje poemoje. Apie tokį Ši vaizdinga muzika labai gražiai
karštų aplodismentų, antroje da- sprendimą galima galvoti įvairiai, ir skambiai pradėjo koncertą. O jį
lyje publika klausėsi Ravelio Pir- o Argerich pavardę paminėjau ne užbaigė žėrinčiai pagrotas Ravelio
mojo Koncerto G-dur. Čia pia- dėl to, kad pirščiau jos požiūrį, bet „Bolero“. Šiuose orkestriniuose kūnistas ir orkestras pademonstravo kad priminčiau įvairias tų pačių kū- riniuose puikiai atsiskleidė orkestro
veržlumą, energiją, kai per kraš- rinių įprasminimo galimybes. Tas grupių meistriškumas, skoningi pūtus liejasi šmaikštūs pokštai, žėri pačias natas muzikoje galima per- tikų solo epizodai, darnus bendras
spalvų fejerverkai, amerikietiško teikti ganėtinai skirtinga emocija, skambesys. Beje, kaskart orkestre
džiazo atskambiai, pursloja džiu- energija, nevienoda garso spalva. pastebiu jaunų naujų veidų, kugios emocijos. Kompozitorius pats Panašiai kaip skaitant dramą ar rie, sprendžiant iš girdimo rezulsakė, kad koncertas nebūtinai turi poeziją. Bet literatūros atveju griež- tato, į kolektyvą įsilieja pagirtinai
pretenduoti į neapsakomą gelmę ir čiau sprendžiame, kieno intonacijos sėkmingai.

Kokybės ženklai

Trio „FortVio“ 10-mečio koncertas Nacionalinėje filharmonijoje
Paulina Nalivaikaitė

Per dešimtį metų įsitvirtinęs kaip
vienas ryškiausių lietuvių kamerinės muzikos ansamblių ir brandžiai
atstovaujantis fortepijoninio trio
žanrui, „FortVio“ gruodžio 7-osios
vakarą Nacionalinėje filharmonijoje surengė šventę klausytojams
ir sau, paminėdamas gyvavimo
dešimtmečio sukaktį. Koncertas
tapo puikia proga pasigėrėti trio
atlikėjų – Indrės Baikštytės (fortepijonas), Ingridos Rupaitės-Petrikienės (smuikas) ir Povilo Jacunsko
2 psl.

(violončelė) – bendro darbo rezul- muzikavimą Mykolo Romerio klodų ir atspindinčios šio amžiaus išryškėjo muzikos melodingumas,
tatais, kuriuos, be kita ko, atspindi universitete. Visi atlikėjai taip pat pliuralizmą – sklandė ir impresio- kurį atskleisti daugiausia teko smuiir nemažai aukštų įvertinimų kon- yra aktyvūs ir kitoje koncertinėje nistiški, ir neoklasikiniai, ir mini- kininkei, o jai šiltu garsu atitarusi
kursuose, taip pat ir 2015 m. pel- veikloje: I. Baikštytė nuolat kon- malistiniai-neoromantiniai, ir eks- violončelė iš prigimties lengvam,
nyta Lietuvos Vyriausybės kultūros certuoja su lietuvių ir užsienio presyvūs atbalsiai.
takiam kūriniui suteikė sodrumo.
instrumentininkais arba solo su
Pirmoje dalyje girdėjome dviejų Vaizdingoji „Mėnulio šviesa“ taryir meno premija.
„FortVio“ atlikėjai ansamblinio orkestrais, o I. Rupaitė-Petrikienė XX a. pradžios prancūzų kompo- tum tapo įžanga, atpalaiduodama ir
muzikavimo patirtimi dalinasi už- ir P. Jacunskas yra ir styginių kvar- zitorių – Claude’o Debussy ir Mau- leisdama klausytojams ne iš karto
siimdami pedagogine veikla – visi teto „ArtVio“ – nariai.
rice’o Ravelio – kūrybą. Šventinį įkliūti į vėliau plūstelėjusius vis intrys dėsto LMTA Kamerinio anKolektyvo dešimtmečio kon- vakarą pradėjo Tomo Petrikio aran- tensyvesnės ir dramatiškesnės musamblio katedroje (I. Baikštytė – dar certas tarytum skilo į dvi keletu žuota Debussy „Mėnulio šviesa“ iš zikos sūkurius.
ir Koncertmeisterio), pianistė ir aspektų kontrastingas dalis. Tai „Bergamo siuitos“, užliejusi publiką
Abu pirmos vakaro dalies komsmuikininkė taip pat darbuojasi Na- kamerinė pirmoji ir Lietuvos ka- šviesiais pasteliniais sąskambiais ir pozitoriai, Debussy ir Ravelis, yra
cionalinėje M.K. Čiurlionio menų meriniu orkestru pasodrinta antroji. trapia muzikos tėkme. Originalų
mokykloje; be to, I. Rupaitė-Petri- Šventiniam vakarui buvo pasirink- kūrinį fortepijonui praturtinus
N u k e lta į 3 p s l .
kienė ir P. Jacunskas dėsto kamerinį tos kompozicijos iš XX a. kūrybos smuiko ir violončelės tembrais,
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sukurti kažkokią vertybę, tai nie- orkestras ir jo meno vadovas Ginkur nedings, anksčiau ar vėliau ji taras Rinkevičius. 2007-aisiais,
pasirodys, kiek beužsitęstų operos inspiruotas profesoriaus Ambrazo,
atlikimas“, – Ambrazo knygoje pa- Juzeliūno 90-osioms gimimo meteikiami paties Juzeliūno žodžiai.
tinėms orkestras parengė operos
Tenka tik apgailestauti dėl ne- koncertinį atlikimą Kongresų rūsėkmingos veikalo brovimosi į muose (dirigavo G. Rinkevičius, dasceną istorijos. Taip, anais laikais lyvavo choras „Brevis“, režisavo Neideologijos prievaizdai kiek įmany- rijus Petrokas). Beje, tas atlikimas
dami draudė viską, kas vakarietiš- užfiksuotas Lietuvos kompozitorių
kai nauja ar modernu, neturėjome sąjungos išleistoje kompaktinėje
įgūdžių atlikti šiuolaikinę muziką. plokštelėje. Po beveik dešimtmečio,
O ko trūksta jau daugiau kaip porą gruodžio 10 d., operą vėl išgirdome
dešimtmečių gyvenant su atsivėru- toje pačioje scenoje, su beveik tais
siomis techninėmis ir netgi finan- pačiais atlikėjais.
sinėmis galimybėmis, turint labai
Jau nestebina, jog operos siužetas
profesionalių atlikėjų? Matyt, kaip pagal šveicaro Friedricho Dürrendabar sakoma, tik „politinės va- matto apysaką „Avarija“ šiandien
lios“. „Žaidimas“ yra artimas XX a. tebėra aktualus, nors gana fantasVakarų Europoje paplitusioms ka- magoriškas. Sugedus automobimerinėms operoms (prisiminkime liui, komersantas Trapsas priverstas
kad ir Albano Bergo, Luciano Be- nakvynės ieškoti mažame miesrio, Phillipo Glasso ir kt. veikalus), telyje. Jis priglaudžiamas buvusio
kurios simbolizuoja moderniąją teisėjo namuose, kur sutinka dalyšalies kultūrą. Savo menine verte vauti savotiškame žaidime: nukaršę
minėtiems autoriams nė kiek ne- šeimininko bičiuliai, kadaise teisinusileidžiantis Juzeliūno „Žaidi- ninkai, savo malonumui nagrinėja
mas“, pridėjus įdomius režisūrinius įvairias praeities ir dabarties bylas.
sprendimus, tikrai galėtų gyvuoti Iš pradžių nesugalvojęs jokio nuscenoje. Tiesa, nors tik per žingsnį, sikaltimo, bet priėmęs pasiūlytą
lietuviškos šiuolaikinės operos kaltinamojo vaidmenį, Trapsas
srityje šiek tiek pasistūmėjome į per žaismingą apklausą prie vaišių
priekį – LNOBT repertuare buvo stalo pasimėgaudamas atskleidžia
ir Broniaus Kutavičiaus „Lokys“, ir vis naujas savo nusikalstamo elOnutės Narbutaitės „Kornetas“, ke- gesio detales. Tapęs savo šefo Giletas vaikiškų operų. Nežinau kaip gakso žmonos meilužiu, jis pats
dėl vadinamosios komercinės sė- išprovokuoja šio ryšio atskleidimą,
kmės, tačiau, tarkime, itališkomis kas nulemia staigią širdininko Giromantinėmis operomis juk neįma- gakso mirtį. Pamažu Trapsas vis
noma teigti savo kultūrinio identi- labiau įsisąmonina nusikalstamą
teto, atspindėti savo šalies muzikos savo veiklos pobūdį, prisiima atmeno raidos aktualijų. Be to, dar sakomybę dėl šefo mirties ir neturime ir ką prikelti, kam atiduoti tikėtai įvykdo teisėjų jam juokais
skolą – nepelnytai sovietinės ideo- paskelbtą mirties nuosprendį. Pologijos žlugdyti ir dulkėmis užnešti kalbyje su Ambrazu Juzeliūnas yra
talentingi veikalai verti sugrįžti. nusakęs pagrindinę kūrinio idėją.
Bent jau iš pagarbos savai muzi- Be kita ko, jis teigė: „Kai pagrindikos istorijai ir jos kūrėjams.
nis veikėjas daro niekšingą darbą,
Operos „Žaidimas“ atveju garbin- faktiškai įvykdo žmogžudystę, jis
gai išspręsti šią „problemą“ ėmėsi nė nesusimąsto (...). Sovietmečiu
Lietuvos valstybinis simfoninis buvome įpratinti atsakyti už visus
At k e lta i š 2 p s l .

siejami su impresionistine tradicija,
bet vis dėlto šio stiliaus grynuolis
yra Debussy, o Ravelis, nors kai kurios jo kompozicijos alsuoja impresionizmu, vis dėlto linko į neoklasikinę manierą. Toks ir buvo koncerte
atliktas keturių dalių Ravelio Trio
a-moll. Tai klasikine struktūra besiremiantis ciklas, Ravelio praturtintas savita harmonija, impresionizmo prieskonių ir spalvingumo
suteikiančiais artikuliacijos efektais.
„FortVio“ išlaikė emocinį balansą,
neleisdami demonstratyviai prasiveržti finalo aistroms, tačiau pakankamai atskleisdami jo veržlumą – tai
derėjo su neoklasikine kūrinio estetika. Tvirtai ir giliai, atskleidžiant
niūroką koloritą, buvo atlikta trečioji kūrinio dalis – Passacaille.

kitus: koks nors šmikutis pridarė kokių eibių – ir visi mušamės į krūtinę:
„mes kalti, pražiūrėjome, laiku nesiėmėme priemonių...“ Visi kalti, tik
ne tikrasis kaltininkas. Mano nuomone, reikšmingiausias dalykas yra
atsakomybė už savo paties jausmus,
poelgius. Manau, kad tai nėra vien
mūsų nacionalinė, bet visai žmonijai bendra ir aktuali problema.
Dürrenmatto apsakyme vyksta
savotiškas žaidimas: su sąžine, su
gyvenimu, su žmonėmis. Atsakomybės jausmas čia įgauna gilesnę
prasmę, žmogus tarsi žaidžia su
savo esybe, su pačia gyvenimo
esme. Štai kodėl, sumanęs rašyti
operą, aš ją pavadinau „Žaidimu“
(A. Ambrazas, Julius Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos panorama, p. 206).
Beje, operoje gali būti ir dar vienas „žaidimo“ rakursas, galbūt ne
mažiau aktualus: netobulos teisinės
sistemos („į pensiją išėjęs teisingumas“, kaip dainuoja teisėjas) žaidimas su žmogumi, provokacijos, gudrūs
spąstai, galimybė sužlugdyti ir labiausiai savimi pasitikintį žmogų.
Taip, tai nevienareikšmė psichologinė drama, o jos atskleidimas bei
įkūnijimas muzikiniu pavidalu yra
neabejotinai genialus Juzeliūno
darbas, ne tik aprėpiant kūrinio visumą, formą, dramaturgiją, bet ir
jautriai komponuojant subtiliausius
niuansus, psichologinių būsenų ir
situacijų kaitos dinamiką.
Kaip žinia, Juzeliūnas čia siekė
įgyvendinti simfoninę operos dramaturgijos koncepciją, tad būtent
orkestras plėtoja visą teminę medžiagą, jam pavedami savarankiški
ir reikšmingi epizodai, pereinantys vienas į kitą, lyg būtų veriamas
įvairiaspalvis vėrinys. Rinkevičiaus
diriguojamas orkestras grojo atsidavęs, sudėtingoje partitūroje sugebėjo išryškinti atskiriems personažams būdingas intonacijas,
perteikti jų charakteristikas, tiksliai ir raiškiai skambėjo atskiri
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tembrai, trumpų, juzeliūniškų motyvų kombinacijos, iš kurių beveik
nepertraukiamai audžiamas visas
muzikinis audinys. Nors pasitaikė
varinių instrumentų slystelėjimų,
orkestras grojo pasigėrėtinai sklandžiai ir švariai. Tiesa, nustebino
tai, jog Rinkevičius nuo pradžios
iki pat pabaigos išlaikė nepaprastai greitą tempą. Opera prašvilpė
lyg vienu ypu. Nenusižengiant autoriaus sumanymui dėl nenutrūkstamai dinamiškos simfoninės plėtotės, manyčiau, vis dėlto reikėjo
kai kuriose vietose daryti ilgesnes
pauzes, sulėtinti tempą, kas sustiprintų muzikos paveikumą ir padėtų geriau išgirsti vokalinį tekstą.
Kai kur dainininkai su orkestru
nesuspėjo, kai kur jų žodžius užgožė aštresni tembrai. Nepaisant to,
vaidmenų atlikėjai nusipelno ypač
daug komplimentų. Kadaise operos
solistus išgąsdinusias rečitatyvinio
pobūdžio partijas, dažnai pereinančias į kalbamą tekstą, visi įveikė be
vargo. Sudėtingą pagrindinį Trapso
vaidmenį pagirtinai parengė bosas
Tadas Girininkas, įtikinamai nubrėžęs ir psichologinio virsmo – nuo
nebaudžiamo turtuolio iki sąžinės graužiamo mirtingojo – liniją.
Raiškiai solinius ir ansamblinius
epizodus dainavo „žaidėjų“ kompanija – Rafailas Karpis (prokuroras), Mindaugas Zimkus (teisėjas),
Arūnas Malikėnas (gynėjas), Egidijus Dauskurdis (smuklininkas) –
natūraliai kurdami ir tragikomiškus savo personažų charakterius,
demonstruodami puikią dikciją,
meistrišką balso valdymą, ritmo

pojūtį. Beje, visi „teisininkai“ dalyvavo ir 2007-aisiais. Gerai suvokdamas kontrasto svarbą dramaturgijoje, Juzeliūnas partitūroje
išryškino antraeilį šeimininkės
Simonos vaidmenį. Kartkartėmis
pasirodydama papildyti vaišių stalą
gėrimais ir patiekalais, juos anonsuodama trumpomis replikomis
ir lydima kone pramoginio pobūdžio muzikos, Simona išsklaido besikaupiančią įtampą. Kaip ir prieš
dešimtmetį, Simonos partiją charakteringai atliko Jovita Vaškevičiūtė. Ponios Gigaks vaidmeniu,
nors jam operoje skirta ir mažiausiai dėmesio, sėkmingai debiutavo
jauna dainininkė Lina Dambrauskaitė. Darnų foną solistams kūrė
Kauno valstybinis choras (meno
vadovas Petras Bingelis). Šis kolektyvas garsėja sudėtingų ir stambių veikalų atlikimu, tad džiugu, jog
epizodiškos choro replikos ar kulminacinių momentų pasodrinimas
jiems nepasirodė nevertas dėmesio
ir choras sėkmingai debiutavo istoriniame operos atgimime.
Reikia pasakyti, kad koncertinis
„Žaidimo“ atlikimas su minimalia,
nepretenzinga ir skoninga Nerijaus
Petroko režisūra visiškai pasiteisina.
Veikalas, Juzeliūno sumanytas kaip
„simfoninė opera“, natūraliai gali
gyvuoti ir koncertinėje scenoje.
Belieka tikėtis, kad bus surasta galimybių tokį operos variantą parodyti dar ne kartą (ir ne po dešimties
metų), nes susidomėjimas – ne tik
muzikų bendruomenės, bet ir plačiosios publikos – buvo didžiulis.

Antroje koncerto dalyje gaivius
prancūziškus sąskambius pakeitė
kaimyno latvio Pēterio Vasko ir lietuvių autoriaus Anatolijaus Šenderovo opusai. Prie „FortVio“ prisijungė Lietuvos kamerinis orkestras,
tą vakarą jam dirigavo Modestas
Barkauskas. Orkestro pagriežtas
Vasko Cantabile alsavo maleriška
gelme ir, kaip sufleruoja pavadinimas, melodingumu. Cantabile
nuskambėjo ne patetiškai, veikiau –
jautriai, bet didingai, atskleidžiant
dainingą ir plačią melodiją.
Koncerto kulminacija tapo Anatolijaus Šenderovo Trio Grosso for- „FortVio“ ir Lietuvos kamerinis orkestras
D. M at v e j e vo n u ot r .
tepijonui, smuikui, violončelei ir
kameriniam orkestrui. Tai nėra vi- tokio žanro opusas lietuvių muzi- atskleidė ekspresyvų, sonorinį musiškai naujas kūrinys – Trio Grosso koje. Pats kompozitorius teigė, jog zikos pobūdį, kurį dar labiau payra „FortVio“ dešimtmečiui skirta trio partitūra liko beveik nekeista, gyvino ir užaštrino partitūros
1984 m. Šenderovo parašyto Forte- tačiau jai suteiktas sodresnis, sim- papildymas mušamųjų tembrais
pijoninio trio Nr. 2 versija su or- foniškas kontekstas, išplėtoti or- (jų partiją atliko Andrius Rekakestru; anot anotacijos, tai pirmasis kestro ir trio dialogai. Tokia sąveika šius). Šenderovo kūrybai būdinga

ekspresija ir emocinis krūvis šioje
kompozicijoje pasireiškė itin intensyviai, o atlikėjai juos ištransliavo ypač įtaigiai. Iš „FortVio“ ansamblio sruvo didžiulė dramatinė
sugestija ir visiškas atsidavimas
muzikos tėkmei, kartu nepaliekant abejonių dėl atlikimo meistriškumo. Akivaizdu, kad per dešimtmetį ansamblis supynė tvirtas
tarpusavio gijas, kuriomis jautriai
ir vieningai reaguoja vieni į kitus.
Koncertas iš tiesų buvo dingstis
pasidžiaugti ir tiesiog pasimėgauti
profesionaliu, išraiškingu, įtaigiu
trio ir Lietuvos kamerinio orkestro
muzikavimu. Net neabejoju, kad
dar po dešimtmečio „FortVio“ ir
toliau bus kokybės ženklas, garantuojantis įtaigias ir klasikinio, ir modernaus repertuaro
interpretacijas.
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Teatras

Simboliai ir ženklai, archetipai ir
stereotipai

Karolinos Žernytės pojūčių spektaklis „Pirmapradis“ Lietuvos nacionaliniame dramos teatre
Dalyvaujant Karolinos Žernytės stovinčios vandens pripildytos vorežisuotame „Pirmapradyje“ už- nios efektas. Vanduo, kuris dažnai
rištomis akimis, atsiduriama ne siejamas su pasąmone ir emocijų
Einame Lietuvos nacionalinio dra- kažkur kitur, o savyje. Kiekvieną pasauliu, nes gali prasibrauti bet
mos teatro koridoriais ir lipame tokiam žiūrovui sukeltą pojūtį ar kur, čia yra stovintis, sustingęs ir
juos jungiančiais laiptais. Ne itin veiksmą praplečia jo paties vaizdi- niekur kitur persikelti nepajėgus. O
didelius atstumus. Taip mokytojos niai, o laikas ir erdvė dėl neišven- juk sapnuose pasireiškiančių simkartais vedasi mokinius į kitą klasę. giamo „čiadabartiškumo“ tampa bolių interpretacijai labai svarbi jų
Kažkur, kur galėtų ne tik padiktuoti beribiai. Spektaklio metu tamsoje aplinka. Tačiau čia, daiktams atsiinformaciją, bet ir parodyti tuos da- prabėga visas gyvenimas: vaikystė, randant praktiškai iš niekur ir būlykus, apie kuriuos kalbama. O šį- kai jauti rūpestį, jaunystė, per ku- nant tiesiog aktorių rankose, tegakart kalbama apie pasąmonę: apie rią išryškėja tavo vienatvė ir tampa lime suvokti juos ne kaip simbolius,
jos siunčiamus signalus, simbolius svarbu įsitvirtinti aplinkoje, am- o kaip ženklus, ir šie, nori nenori,
ir su ja sietiną archetipų pasaulį. žiaus vidurys, kai jau viskas pa- ne plečia, bet greičiau blokuoja
Tad keliaujame banguojančia, ne- siekta ir ta aplinka nuvilia, ir se- fantaziją.
darnia vorele lyg bendrame sapne, natvė, kai vėl pajuntamas rūpestis
Kita didelė problema – spektaklio
kurio interpretacijos neišvengiamai ir grįžtama į save. Per šią kelionę dramaturgija (dramaturgas – Jaupriklauso nuo kiekvieno iš mūsų susiduri su savo baimėmis, savo nius Pisaravičius). Aktorių sakomas
būsenų: nuo dabarties, praeities pa- tamsa, svajonėmis, vyriškąja / mo- tekstas pernelyg tiesus – tai tarytum
tirčių, nuotaikų, aplinkybių ir net teriškąja puse, pasyvumu, energija, pavienės, kūrėjams svarbiausios
šiek tiek nuo to, kas dar tik laukia sau pačiam netikėtomis reakcijo- Carlo Gustavo Jungo paskaitų fraateityje. Tačiau visgi pagrindinis „Pir- mis, vaizdiniais ir troškimais. Ke- zės, kurias kartais tiesiog pažodžiui
mapradžio“ interpretacijos skirtumas lionės laiptais, liftais, koridoriais nė iliustruoja veiksmas. Taip šešėlinė
kyla ne iš mūsų savasties, o susijęs su kiek neprailgsta. Tai akimirkos, per individo pusė, tai, kas paslėpta, čia
dalyvavimo jame pobūdžiu: ar esame kurias gali pailsėti nuo į tave įbestų tampa paprasčiausiu šešėliu, anvienas iš aštuonių savanorių užrišto- žvilgsnių, kurių nematai, bet jauti, truoju žmogumi, kartojančiu kito
mis akimis, ar likusi reginčioji masė.
nuo veiksmo, kurį vis iš naujo tenka veiksmus. Anima (moters pirmaVadinamasis savanoris iš tiesų čia mėginti suprasti, nuo nuolatinės vaizdis vyro psichikoje), animus
yra savotiškas tarpininkas. Jam, ne- kaitos. Tai tos ilgos, nesuskaičiuo- (vyriškoji moters psichikos pusė)
tekusiam regos galimybių, lemta įsi- jamos poilsio dienos, per kurias ta- archetipai čia pavirsta stereotipais:
kūnyti ne tiek į aktorių, kiek į naivų rytum nieko nevyksta ir kurių vis moterims užmaunamos bokso piršvaiką. Regis, tokiu būdu, dėl tamsos iš naujo prireikia, kad vėl galėtum tinės, o vyrams gražinami veidai.
sukelto reagavimo ir suvokimo ty- būti savimi.
Bėda ta, kad žmogaus santykiai su
rumo, šiam žiūrovui iš tiesų įmaTuo tarpu likusiai, reginčiai žiū- šiais archetipais nuolat kinta kartu
noma pasiekti tiesioginį ryšį su ar- rovų daliai, toks „čia ir dabar“ daly- su juo, o toks trumpas jų iliustravichetipine realybe ir bent trumpam vavimo pojūtis vargiai pasiekiamas. mas, įdaiktinimas tą jų kitimą neryškiau ir garsiau pajausti pasąmo- Ir stebint spektaklį iš šių pozicijų iš- gailestingai nubraukia. Žinoma, nonės siunčiamus signalus.
eina toks lyg pirmajame koridoriuje rint užgriebti ir pagrindines Jungo
Milda Brukštutė

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

idėjas, ir net jo paties biografiją, gi- žiūrovų patirtys būtų daugiau malesniam to atvaizdavimui nelabai ir žiau lygiavertės, nereikėtų jo neigti
yra galimybių. Užsimerkusiajam tai (vietomis erdvę pagražinančios deyra veiksmas, akistata su savimi, ir talės nesiskaito) ar suvokti jį kaip
visa, kas jį supa tarytum sapne, yra pašalinį kitų patirčių liudininką.
jo paties pasąmonės užkaboriai. Suprantu, kad spektaklio kūrimas
Daugiau painiavos čia ir nereikia. neregintiems reikalauja daug paTačiau šią kelionę stebinčiajam stangų, bet galbūt tuomet verta
šioji naiviai pažodžiui į kitą pusę kreiptis į dar vieną režisierių, kuris
išversta pasąmonė mažai ką gali su- šalia to kurtų pilnavertį reginčiųjų
teikti. Nors, žinoma, neatmeskime spektaklį? Kitu atveju net ir įspūgalimybės, kad stebintįjį tai galėtų dinga patirtis užsimerkus gali nupaskatinti domėtis analitine psicho- blankti, antrą kartą atėjus pažiūrėti
logija, ieškoti Jungo knygų ar net į ją iš šalies ir pamačius tai, ką ankskreiptis į analitiką, kurio padeda- čiau teko išgyventi, ne kaip kažką
mas jis galėtų mėgautis paslaptinga asmeniško ir itin svarbaus, o tik
kelione į save, trunkančia kur kas kaip bandymą užmegzti kontaktą
ilgiau nei spektaklis.
su pavieniais ženklais, netekusiais
Regėjimas – irgi pojūtis, beje, savo simbolinių galių.
taip pat labai jautrus. Ir norint, kad

Jaunimo teatro jaunimas

Vido Bareikio režisuotas „Pasirinkimas“
Rimgailė Renevytė

Atėjęs į teatrą tarsi savanoriškai pasiduodi melui. Lauki pažadėtos apgaulės, net nesusimąstydamas, kad
tai bus netikra. Bet kartu vis dėlto
žinai, jog tai melas. Ir kaip tau pavyksta išgyventi netikrą tikrovę? O
kas, jeigu ši apgaulė suardoma. Jeigu
žiūri į melą, kuriame įsipina tiesa. Ar
tai vis dar teatras? O galbūt tu jau
nebesi žiūrovas? Gal tave jau apgavo
ir jokios kitos apgaulės čia nebus?
„Pasirinkimo“ premjera Jaunimo
teatre savo žiūrovus išties apgauna,
o melas ir tiesa tampa lygiaverte
priemone kuriant spektaklį. Šio
spektaklio turinį būsimieji aktoriai
kuria patys – iš savo asmeniškų istorijų ir skaudžių patirčių, o režisierius aktoriams nubrėžia spektaklio
taisykles: balansuoti tarp tikra ir netikra. Įdomu, kad aktoriai dalinasi
4 psl.

savo asmeninėmis istorijomis, bet
Spektaklio erdvė – didžiosios funkciją – tai primena savotiškus
apgaulė visgi įvyksta, tik kiek ki- salės scena, kurios viduryje stūkso brechtiškus zongus. Emocinio attaip, nei mums įprasta. Pirmąsias pagrindiniai Paulės Bocullaitės sce- siribojimo spektakliui suteikia ir
spektaklio istorijas užbaigia do- nografijos elementai: didžiulė smė- pasakotojas, tarpininkaujantis tarp
kumentinė vaizdo medžiaga, už- lio dėžė, virš jos – tokio paties dy- veikiančiųjų ir žiūrinčiųjų. Tarsi sufiksuota kūrybinėje „Pasirinkimo“ džio šiltnamis-narvas. Žiūrovai taip stabdydamas laiką scenoje, pasastovykloje, todėl tai sukuria au- pat scenoje, apsupę veiksmo vietą kotojas nusako mums aplinkybes,
tentiškumo įspūdį. Kita vertus, per visą spektaklį lieka stebėtojais. būsimus įvykius, jų pasekmes. Jis
tuo pat metu spektaklio fiktyvumą Greičiausiai scena pasirinkta norint tarpininkauja ne tik tarp aktorių ir
išduoda Vidą Bareikį įkūnijantis sumažinti atstumą tarp aktorių ir žiūrovų, bet ir tarp jausmo bei raJaunimo teatro aktorius Sergejus žiūrovų.
cionalios minties, todėl į pasakoIvanovas. Tarsi norėtųsi kurso va„Pasirinkimo“ scenoje pasirodo tojo pastabas reaguojama taip pat
dovą ir spektaklio režisierių scenoje ne vien vaidinantys, bet ir grojantys stipriai, kaip ir į emocines aktorių
matyti nuo pradžių, tačiau tai būtų aktoriai: scenos gilumoje įsikūrusi išraiškas. Šis sprendimas primena
tik bandymas dar labiau save ap- spektaklio grupė kuria muzikinį latvio Valterio Silio „Barikadas“ bei
gauti tikrumo iliuzija. Šią apgaulę foną ir taip pat nuslopina emocinę „Miškinį“, kur tarpusavy derinama
spektaklyje sustiprina Mindaugas įtampą po intensyvios vaidybinės dramaturgija ir asmeninė nuomonė,
Nastaravičius, tikroms aktorių is- scenos. Grupės apdarai (kostiumų aktorius ir asmenybė.
torijoms pritaikydamas gudrias dailininkė Aistė Radzevičiūtė) ir
Vido Bareikio mokiniai, II LMTA
dramaturgines taisykles. Vystantis dainų tekstai primena šimtadienio aktorinio meistriškumo kurso stuveiksmui daugėja ir paties teatro: do- afterparty, bet energija trykštantis dentai, kalba apie didžiausius savo
kumentiškumas pereina į teatrališ- „Šiltnamio efektas“ (taip spektaklyje gyvenimo sukrėtimus, išgyvenimus,
kumą, o asmeniškos istorijos virsta vadinasi grupė) atlieka aktoriams netektis ir sudėtingiausius pasirinvaidmenimis.
bei žiūrovams dėkingą atokvėpio kimus. Bent dalį šių išpažinčių sieja

jų pasirinkimas būti teatre. Ir išties
tai svarbi tema, ypač jaunam aktoriui, bandančiam ne tik atrasti bei
pažinti, bet ir išmokti valdyti save
kaip pagrindinį būsimos profesijos
instrumentą. Matyt, šiuos dalykus
išmano ir spektaklio režisierius,
todėl leidžia teatro priemonėmis žaisti tikrove (ir net nesvarbu
kokia).
Jaunimo teatro spektaklyje „Pasirinkimas“ Vidas Bareikis su savo
studentais juda netikėta ir pavojinga linkme. Netikėta, nes ruošiant
būsimus aktorius LMTA praktikoje
retai pasitaiko etiudų, skirtų aktorystės ir paties teatro temai, o ką
jau kalbėti apie spektaklius. Juolab
kad ir kurso vadovai (dažniausiai
režisieriai) specialiai aktoriams
spektaklių paprastai nekuria, o
N u k e lta į 5 p s l .
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Teatras, Šokis

Grįžtanti atmintis

Atkurtų Lietuvos choreografų kūrinių koncertas „Baleto atmintis
Žilvinas Dautartas

Tarsi po gilaus letargo miego, trukusio dešimtmečius, Lietuvos baletui, bent jau jo jauniausiai kartai,
po truputį grįžta atmintis. Prisimenami ne tik tie, kurie kūrė baleto
spektaklius Vilniaus ar Kauno scenose, bet ir tie, kurie juos atliko. O
juk tų atlikėjų – jau ne viena ir ne
dvi kartos. Išties džiugu, kad pagaliau ir mes turime galimybę grįžti
prie savo šaknų, suvokti, kad visa,
ką šiandien turime geriausio šalies
baleto scenose, yra ne tik nūdienos,
bet ir praeities kartų įdirbis. Tad galime tik pasidžiaugti, kad atsirado
entuziastų, pasiryžusių garsiai ir
įtaigiai prabilti apie praeities kartas.
Bene prieš keletą metų M.K. Čiurlionio menų mokyklos Choreografijos skyriuje gimė graži idėja – į
skyriaus mokinių koncertinį repertuarą įtraukti nacionalinių kompozitorių ir choreografų kūrinių. Gal
ši graži idėja būtų taip ir likusi tik
idėja, jei nebūtų susidariusi savita
„kritinė masė“ (taip vadinu kelių
žmonių, suvienytų tos pačios idėjos,
grupę). Ir kai prie skyriaus pedagogų prisijungė šio, jau konkretaus
projekto iniciatorius, baleto kritikas
Helmutas Šabasevičius, projekto
koordinatorė, Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos dėstytoja Rūta
Kudžmaitė, „žodis tapo kūnu“.
Atkurtų Lietuvos choreografų
kūrinių koncertas „Baleto atmintis“, skirtas Lietuvos baleto jubiliejui, buvo parodytas M.K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre.
Dėkodami pagrindinei projekto
rėmėjai Lietuvos kultūros tarybai bei meno ir kultūros žurnalui
„Krantai“, tikimės, kad šis projektas,
suteikęs galimybę pačiai jauniausiai
mūsų baleto kartai prisiliesti prie
lietuviškos choreografijos paveldo,
neapsiribos tik šiuo vienu renginiu. Kol Choreografijos skyriuje
dar dirba mokytojai, patys kadaise

šokę pagrindinius ar epizodinius gruodžio 3 dieną. Šis projektas –
vaidmenis, yra galimybė praplėsti puikiausias įrodymas, kad suviene tik baletmeisterių, stačiusių mūsų nijus jėgas tikrai galima daug nuteatruose nacionalinių ir užsienio veikti. Reikia padėkoti buvusiai
kompozitorių kūrinius, bet ir pa- Choreografijos skyriaus vadovei
čių kompozitorių sąrašą. Manau, Linai Puodžiukaitei-Lanauskienei,
to verti ir Juozas Indra bei Benja- suteikusiai pirmąjį impulsą, ir ją
minas Gorbulskis, Vytautas Bace- pakeitusiam Eligijui Butkui, sugevičius ir Balys Dvarionas, Bronius bėjusiam taktiškai perimti šią saKutavičius ir Anatolijus Šenderovas. votišką estafetę. Juk ir vadovams, ir
Kaip vertas bent jau mokyklos Šokio skyriaus mokytojams teko spręsti
teatro sceną išvysti Čigonų šokis iš dilemą – kaip optimaliai panau„Sužadėtinės“, specialiai Jadvygai Jo- doti turimus išteklius, kad būtų
vaišaitei-Olekienei sukurtas Juozo parodyti ne tik choreografai ir jų
Pakalnio, arba Audronės ir Ugniaus kūriniai, bet ir sudarytos galimybės
Adagio iš J. Indros baleto „Audronė“. pasirodyti kuo didesniam mokinių
Gal galima būtų į projekto tęsinį būriui. Ar tai pavyko? Manau, taip.
įtraukti ir mūsų primabalerinos Pirmiausia renginio režisieriaus,
choreografo Vytauto Brazdylio
dėka. Natūralu, kad vakarą pradėjo Svanildos variacija iš legendinės Leo Delibes’o „Kopelijos“, kurią
stabiliai sušoko dešimtokė Gabrielė
Ilčiukaitė. Ištraukos iš baletų keitė
viena kitą chronologine tvarka, pagal premjerų datas. Tiesa, gal ne visos jos išlaikė laiko egzaminą, bet
buvo ir tikrų perliukų. Vienas jų –
Jūratės ir Kastyčio Adagio iš J. Pakalnio baleto „Sužadėtinė“. Čia į
vieną jausmų kamuolį susipynė
buvusios skyriaus mokinės, pagrindinės Nacionalinio operos ir
Fragmentas iš Antano Rekašiaus
baleto teatro baleto solistės Olgos
baleto „Amžinai gyvi“
Konošenko subtilus meistriškumas
Genovaitės Sabaliauskaitės pasta- ir jauno šokėjo Jeronimo Krivicko
tytą vienaveiksmį baletą „Frančeska nuoširdus, neperdėtas paslauguda Rimini“ pagal Piotro Čaikovskio mas, santūrus dėmesys partnerei.
muziką (1962 m. tai buvo bene pir- Švelnia atlikimo maniera patraukė
mas bandymas mūsų atlikėjams ir ir dvyliktokė Marina Filipova, sužiūrovams parodyti naujas chore- šokusi Kregždutės variaciją iš Igoografijos kryptis) arba Kauno mu- rio Morozovo baleto „Daktaras
zikinio teatro ilgametės baletmeis- Aiskauda“. „Mano pirmasis pas de
terės Irenos Ribačiauskaitės statytą deux“ sukurtas choreografės Nata„Aušrinę“ pagal Juozo Pakalnio „Su- lijos Topčevskajos-Šiekštelienės pažadėtinės“ muziką. Visa tai galima gal Wolfgango Amadeus Mozarto
įgyvendinti, juk turime ir gausų būrį muziką ir atliktas devintokės Anasjaunųjų atlikėjų, ir profesionalių pe- tasijos Semaško ir septintoko Jono
dagogų, ir choreografijos restaurato- Kertenio, nudžiugino ne tik solistų,
rių. Ko gero, atsiras ir rėmėjų.
bet ir nedidelio solistės bendraklaNa, o dabar apie projektą „Ba- sių „kordebaleto“ stiliaus pojūčiu.
leto atmintis“, įvykusį Šokio teatre Fragmentas iš baleto „Archegono
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tiesiog keletą studentų įtraukia į
savo spektaklių masines scenas.
Tiesa, pirmosios ryškiausios šios
„taisyklės“ išimtys, ateinančios į
galvą – tai Valentinas Masalskis,
kurio pedagoginė praktika nebūtinai turi būti laikoma režisūriniais
darbais, ir Gintaras Varnas su savo
pirmuoju aktorių kursu, kurį baigė
ir Vidas Bareikis, atrodo, antraisiais
studijų metais pastatęs pirmąjį bendrą kurso spektaklį – realybės šou
parodiją „Žvaigždžių kruša“. Šiuo
atveju galime tik spėlioti, ar dėl
Gintaro Varno įtakos Vidas Bareikis stato spektaklį savo studentams ir kalba apie juos kaip apie
būsimus aktorius. Tarp aktorinės
spektaklio raiškos ir režisieriaus
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bei dramaturgo kūrybinio rezultato justi skirtumas. Veikiausiai
spektaklis režisieriaus „suveržiamas“ atsižvelgiant į savo studentų
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galimybes. Galbūt netgi dėl to išryškėja minimalistinė forma, o susitelkiant į dramaturginius lūžius
kertiniu elementu tampa tema ir

Adagio iš Juozo Pakalnio baleto „Sužadėtinė“

žemė“ pagal Juliaus Juzeliūno muziką – vienas tų mūsų choreografijos kūrinių, kurie sėkmingai išlaikė
laiko egzaminą. Choreografo Alfredo Kondratavičiaus subtiliai parinkta plastika, judesių harmonija,
išsaugodama kiek ritualinio šokio
piešinį, natūraliai papildė netikėtą
kompozitoriaus ekskursą į egzotiką. Manau, kad ir atlikėjos – solistė Emilija Šumacherytė (12 kl.) ir
jos kolegės (8, 9 ir 10 kl.) – sugebėjo
perteikti tą egzotikos prisodrintą
atmosferą. Labai etiškai pasielgė
renginio režisierius Vytautas Brazdylis, savo choreografijos pristatymui pasirinkęs fragmentą iš Antano
Rekašiaus baleto „Amžinai gyvi“.
O juk galėjo parodyti savą neblėstančią „Kopelijos“ interpretaciją.
Choreografo Egidijaus Domeikos
kompozicijos „Metų laikai“ (pagal
Giuseppe’s Verdi muziką iš operos „Sicilijos mišparai“) fragmentai tapo tarsi anonsu gruodžio 31 d.
premjerai. Baleto vakaro finale – jau
kone klasika tapusios choreografinės miniatiūros – Anželikos Cholinos „Gulbė“ (spektaklio „Pamišusių merginų šokiai“ fragmentas
pagal Camille’o Saint-Saënso muziką) ir Jurijaus Smorigino „Mano
gyvenimas“ pagal Jules’io Massenet
muziką. Nežiūrint šių miniatiūrų
minorinės nuotaikos, jų herojų
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tragiškumo, jų finalas be slogaus
pasmerktumo. A. Cholina „Gulbėje“
atskleidžia „čechovišką“ mažo žmogaus didelę tragediją, J. Smoriginas
„Mano gyvenime“ – pirmosios mūsų
balerinos Olgos Malėjinaitės tragišką likimą. Sėkmingai su savo užduotimi susitvarkė ir Vakarė Radvilaitė (9 kl.), ir Vitalija Montrimaitė.
Beje, V. Radvilaitė, kiekvieną kartą
atlikdama šią miniatiūrą, sugeba
„įnešti“ naujų atspalvių. Tikiuosi, kad
ir V. Montrimaitė šią miniatiūrą atliks dar ne kartą. Įgyvendinant šį
projektą, milžinišką darbą nuveikė
ir skyriaus mokytojai – Jolanta Vymerytė, Aleksandras Semionovas,
Gražina Dautartienė, Beatričė Tomaševičienė, Aušra Bagdzevičienė,
Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė,
Audronė Domeikienė, Petras Skirmantas, Giedrės Zaščižinkaitė.
Norisi tikėti, kad mes dar ne kartą
galėsime gėrėtis ir džiaugtis mūsų
choreografų ir jaunųjų atlikėjų, būsimų „žvaigždžių“ ir „žvaigždučių“
kūryba. Tik neklijuokim etikečių
„anas tada ir tada buvo geresnis,
ryškesnis ir t.t.“ Nelyginkime
O. Malėjinaitės su dabartinėmis
atlikėjomis arba LNOBT baleto
artisto Arno Kunavičiaus su pirmuoju Jonio iš J. Juzeliūno „Ant
marių kranto“ atlikėju Henriku Kunavičiumi, Arno tėvu.

jos atlikimas. Kita vertus, galbūt ir sprendimas kelia dvejonių dėl pašis Bareikio spektaklis gali būti lai- ties profesionalumo: „Pasirinkimas“
komas pedagogine priemone? Aki- lygiateisiškai varžosi su visu repervaizdu, kad „Pasirinkimas“ gyvuos tuaru, o į teatrą „sugrįžęs“ jaunimas
tol, kol būsimieji aktoriai mokysis tarsi jau ir nebekelia sau tobulėjimo
profesijos, o jiems bręstant kaip reikalavimų (žinoma, nekalbu apie
aktoriams keisis ir pats spekta- spektaklio, kaip pedagoginės prieklis. Čia slypi ir pavojus, ir galimy- monės, svarbą, kuri neabejotinai
bės tobulėti: galbūt ilgainiui išblės yra). Beje, ši situacija nesvetima
jaunų aktorių jautrumas ir liks tik ir OKT/Vilniaus miesto teatrui, ir
režisūrinė forma, o gal priešin- LNDT, ir kitiems teatrams, kai šagai – spektaklis atsivers naujomis lia profesionalų darbų rodomi stuspalvomis. Tai ypač svarbu kalbant dentų spektakliai, gelbstint net ir
apie „Pasirinkimą“, kai spektaklyje žymiausiems Lietuvos režisieriams,
dar tik auga pasauliui jautrios as- su(pa)prastina paties teatro kokybę
menybės, o šiandieninis jų spek- ir nepelnytai mažina žiūrovų lūkestaklis primena judančią, iš rankų čius. Tad pačiam Jaunimo teatrui, o
vis išsprūstančią gyvastį. Tam tikra ir daugumai Lietuvos teatrų reikėtų
prasme iššūkius priima ne tik ak- atidžiau įvertinti spektaklio įsilietoriai, bet ir pats Jaunimo teatras, jimo į teatro repertuarą aplinkybes
leisdamas jaunimą į profesionalaus ir jas paaiškinti būsimam žiūrovui.
teatro Didžiąją sceną. Juk šis teatro
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Muziejai

Atsakomybė atminčiai
Apsilankius istorinio naratyvo muziejuose Lenkijoje
Pa b a i g a . P r a dž i a n r . 4 0 ( 1 1 9 2 )

Kamilė Rupeikaitė

Originaliame Oskaro Schindlerio
fabrike įkurtas Krokuvos miesto
vokiečių okupacijos metais muziejus – vienas iš keturių Krokuvos miesto muziejaus padalinių,
atidarytas 2010-aisiais. Jogailaičių
universiteto Judaizmo instituto docentė dr. Edyta Gawron, viena iš
muziejaus koncepcijos O. Schindlerio fabrike kūrėjų, pasidalino patirtimi, įgyta dirbant prie projekto,
ir pabrėžė, kad neįmanoma atskirti
lankytojams skirtos pagrindinės žinutės nuo pastato istorijos – pastaroji turi tapti integruota naratyvo
dalimi. Nusprendus kurti muziejų
O. Schindlerio emalės indų fabrike,
buvo svarstomos trys koncepcijos –
Holokausto istorijos muziejaus,
Schindlerio istorijos muziejaus ir
muziejaus, skirto Lenkijos teisuoliams. Supratus, kad tai būtų ėjimas
lengviausiu keliu, – būtų buvę itin
lengva „parduoti“ Schindlerio istoriją tame pastate, ypač dėl garsiojo
Steveno Spielbergo filmo „Šindlerio sąrašas“ (1993) įtakos, – tačiau
galimai sukeliant istorijos interpretacijos komplikacijų, galiausiai visų
trijų koncepcijų buvo atsisakyta ir
pasirinkta ketvirtoji, papasakojant
Krokuvos miesto ir jo gyventojų,
tiek lenkų, tiek žydų, istoriją vokiečių okupacijos metais (1939–1945).
Siekiant išvengti interpretacinių nesusipratimų, muziejuje neakcentuojama paties Schindlerio istorija dėl
jo priklausomybės nacių partijai; ji
pasakojama sudėtingos karo laikotarpio miesto istorijos kontekste. Be
to, muziejaus kūrėjai pabrėžia ir tai,
kad būtų istoriškai neteisinga koncentruotis į vieną teisuolį, kai Lenkijoje yra ir kitų teisuolių, išgelbėjusių daugybę gyvybių, tik apie juos
pasaulis nežino. Vis dėlto istorinis
Schindlerio darbo kabinetas su
išlikusiu originaliu stalu, žemėlapiu ir grindimis laikytinas vienu iš
ekspozicijos akcentų. Šioje erdvėje
dominuoja simbolinės „Išgyvenusiųjų arkos“ instaliacija, kurią sudaro tūkstančiai emaliuotų puodų,
primenančių gamintus Schindlerio
įdarbintų žydų karo metais.
Muziejus nepaprastai interaktyvus, ekspozicijose įtikinamai, netgi
provokuojančiai atkurta istorinė
aplinka nuo prieškarinės Krokuvos iki sovietų atėjimo. Svarbi ekspozicijos dalis – žodinė istorija, integruoti išgyvenusiųjų liudijimai,
tad asmeniniai žmonių išgyvenimai persipina su Antrojo pasaulinio karo įvykiais. Naudojama apie
70 garso takelių su įrašais, papildančiais istorinį naratyvą. Tiesa, garso
instaliacijos kelia rūpesčių gidams,
nes sudėtinga vesti ekskursijas dėl
pernelyg stipraus garsinio fono. Be
to, originalus fabriko pastatas nėra
6 psl.

pritaikytas ekspozicijai, pernelyg
ankštas, todėl lankytojams sudėtinga prasilenkti.
Ekspozicijoje naudojama labai
daug simbolikos. Atskleidžiamus
istorijos pokyčius simbolizuoja
grindys, medžiagiškai ir faktūriškai
besikeičiančios sulig skirtingais istorijos etapais, kad lankytojas netgi
fiziškai tuos pokyčius pajustų. Muziejaus dizainas gali sukelti dviprasmiškus potyrius – pavyzdžiui, viename iš kambarių grindys išklotos
plytelėmis su svastikomis (plyteles
gaminusi kompanija pareikalavo,
kad Lenkijos vyriausybė užtikrintų,
jog už tokį veiksmą kompanija nebus patraukta baudžiamojon atsakomybėn, nes nacių simboliai
Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, yra
draudžiami). Ekspozicijos dizaineriai motyvavo, jog pasirinko grindis
su svastikomis, siekdami sustiprinti
lankytojo suvokimą, kokiame pavojuje atsidūrė okupuotos Krokuvos
gyventojai.
Vienas iš labiausiai patikusių dizaino sprendimų – ant uždengtų
autentiškų pastato langų rodomos
istorinės nuotraukos. Realistiškai
atrodo geto namų instaliacijos, atskleidžiančios gyventojų kasdienybę, ankštą gyvenimą gete. Baltos
gipsinės žmonių figūros tarp realių buities apyvokos daiktų, netgi
tikros duonos (idant būtų sukurtas
iš tikrųjų čia vykstančio gyvenimo
įspūdis) atrodo tarytum vaiduokliai,
efemeriškai egzistuojantys ant gyvenimo teisės praradimo ribos.
Dizaineriai – scenografas Michałas Urbanas ir teatro režisierius
Łukaszas Czujus – sukūrė ekspoziciją kaip teatro ar kino naratyvą.
Lankytojas atranda visokį, patį įvairiausią miestą, jo užkaborius, paženklintus dramatiškos istorijos.
Tai ir tramvajus, kurio languose
sukasi miesto kasdienybės kadrai, ir
siaurutės geto gatvelės, ir kirpykla...
Galima atrasti savo asmeninę patirtį
su praeitimi. Ekspoziciją tarytum
apibendrina „Pasirinkimų salė“ – tai
skulptūrų instaliacija, simbolizuojanti įvairias etines dilemas, su kuriomis žmonės susidurdavo per karą.
Krokuvoje, kaip ir Vilniuje, yra
išlikę prieškario žydų gyvenimo
pėdsakų ir istorinių pastatų, juos
galima laikyti „miestais-muziejais“,
o štai Varšuvos istorinė situacija
visai kitokia: iš sostinės geto, deja,
neišliko nė vieno pastato, žydiškas
paveldas čia sunaikintas.
Varšuvos sukilimo muziejų, kuris įkurtas buvusioje tramvajų pastotėje ir skirtas Varšuvos 1944 m. sukilimui, inicijavo ir 2004 m. įsteigė
tuometinis Varšuvos meras, buvęs Lenkijos prezidentas Lechas
Kaczyńskis. Tai pirmasis istorinio
naratyvo muziejus Lenkijoje, pradėjęs istorinių, itin interaktyviai
įrengtų muziejų bumą ir tarytum

suformavęs naujosios muziejininkystės standartus šalyje. Tai buvo
pirmasis „Nizio Design International“ kompanijos sukurtas muziejus ir iki šiol laikomas geriausiu
kompanijos darbu. Beje, šis muziejus unikalus tuo, jog turi veikiančią
koplyčią (!), kurioje sekmadieniais
vyksta pamaldos.
Tai „sunkus“ muziejus, prisodrintas ir vaizdinės, ir garsinės informacijos. Tuo siekiama lankytoją
įtraukti į istoriją, kai lankytojas ir
ekspozicija „bendradarbiautų“. Tačiau atkreipėme dėmesį į tą pačią
problemą, kaip karo metų muziejuje Krokuvoje – garsinių instaliacijų keliamas triukšmas nėra parankus ekskursijas vedantiems gidams.
Ekspozicijoje pateikiama daug papildomos, detalesnės informacijos
į ją norintiems pasigilinti lankytojams – stalčiukuose, atvartuose ir
pan. gausu rašytinių dokumentų,
nuotraukų, liudijimų. Jaunuosius
lankytojus itin sudomina kanalizacijos tunelio replika – ja galima
praeiti, patiriant, kaip tuneliu naudodavosi pogrindyje besislapstę
Varšuvos sukilimo dalyviai.
Muziejaus saugomi eksponatai
labai įvairūs – ir didžiulė ginklų
kolekcija, ir meilės laiškai. Tarp
išskirtinių eksponatų – originalus
„Goliath“ tankas, kuris sprogdindavo barikadas. Vienas unikaliausių ir labiausiai branginamų eksponatų – lapelis su malda, kurią savo
tėvui užrašė 8 metų mergaitė; kišenėje prie širdies laikyta vaiko malda
padėjo vyrui stebuklingai išgyventi,
kai į jį pataikė kulka.
Varšuvos sukilimo muziejus yra
gausiausiai lankomas Varšuvoje ir
yra Lenkijos muziejų „Top 10“ lyderis – per metus jį aplanko 600 000
lankytojų, per dieną – 2000. Ekspozicija, atsižvelgiant į lankytojų
srautus, veikia nuo 8 val. ryto. Muziejus fenomenalus tuo, kad jo lankytojų skaičius per 12 egzistavimo
metų nuolat stabiliai kyla. Todėl jau
galima kalbėti apie šio muziejaus
sėkmę. Anot direktoriaus pavaduotojo Paweło Ukielskio, Lenkijoje
įprasta domėtis istorija. Paklaustas, ar, atsiradus „Polin“ muziejui,
nebijo konkurencijos, P. Ukielskis
patikino, kad tikrai ne, nes geri muziejai visada traukia dėmesį.
Išties, matant rezultatą – didžiulį,
sudėtingą muziejų – sunku patikėti,
kad ekspozicijai sukurti komanda
turėjo tik 13 mėnesių (!) laiko. Buvo
suburta apie 20 specialistų – istorikų, politikų, filologų, teatrologų
ir kt. Kuriant muziejų, labai aktyviai jau dirbo stiprus viešųjų ryšių skyrius, skatinęs visuomenės
susidomėjimą būsimu muziejumi.
Kad lankytojai neprarastų intereso ir šiandien, muziejus yra parengęs jį reprezentuojančią 20 stendų
parodą, kuri rodoma įvairiose šalyse.

Muziejaus metinis biudžetas – 20
milijonų zlotų, pusę sumos jie susirenka iš savo pajamų, o pusę skiria
Varšuvos savivaldybė, kuriai muziejus priklauso.
Varšuvos sukilimo muziejus, galima sakyti, jau atlaikė laiko išbandymą, o apie Lenkijos žydų istorijos muziejaus („Polin“), kurio
nuolatinė ekspozicija atidaryta
2014 m. spalį ir šiandien suburia
didžiules minias, ateitį kalbėti dar
anksti. Šiandien tai yra vienas populiariausių Lenkijos ir gal net Rytų
Europos muziejų, kurį pamatyti, be
jokios abejonės, būtina. Muziejus
stovi kadaise čia buvusios žydiškosios Varšuvos centre – teritorijoje,
kurią Antrojo pasaulinio karo metais naciai pavertė getu. Tarptautinį
konkursą kurti pastato dizainą laimėjo suomių architektas Raineris
Mahlamäki. Lenkijos žydų istorijos muziejus yra pirmoji Lenkijoje
viešosios ir privačios partnerystės
institucija, kurią įkūrė Kultūros
ministerija, Varšuvos savivaldybė
ir Lenkijos žydų istorijos instituto
asociacija.
Išskirtina tai, kad „Polin“ yra
daugiau nei muziejus – tai ištisas
kompleksas kultūrinių paslaugų,
kurios taip pat jau yra subūrusios savo vartotojus. Muziejus visų
pirma pradėjo funkcionuoti kaip
kultūrinis ir edukacinis centras;
antro aukšto patalpose rodomos
laikinos parodos, filmai, vyksta diskusijos, koncertai, paskaitos. „Polin“
rengia metodinę medžiagą mokytojams, deda ją savo interneto svetainėje ir glaudžiai bendradarbiauja
su Švietimo ministerija.
„Polin“ nuolatinės ekspozicijos – „naratyvo muziejaus“, kurį kūrė tarptautinė daugiau nei 120 ekspertų komanda – pagrindinis tikslas yra
papasakoti tūkstančio metų žydų
istoriją Lenkijoje „iš vidaus“, matomą pačių žydų, kaip aktyvių istorijos veikėjų, akimis, todėl neskiriamas dėmesys nei žydų diasporai
už Lenkijos ribų, nei lenkų ir žydų
santykiams. Kiekvienoje ekspozicijos (jai dizainą irgi kūrė „Nizio
Design International“) galerijoje
koncentruojamasi į dabar aspektą,
o ne į praeitį, ir į Lenkijos žydų istoriją kaip integralią Lenkijos istorijos dalį. Tai nėra kolekcijų muziejus. Svarbiausia jam – ne eksponatai,
o istorijos tėkmė, jos pasakojimas,
tad eksponatai svarbūs tiek, kiek
tą istoriją gali atskleisti, o ne patys būti istorija. Tokią koncepciją
tarptautinė muziejų bendruomenė
vertina prieštaringai, tačiau pagrindinis orientyras vis dėlto yra lankytojas. Tradiciniame muziejuje,
pagrįstame išdėliotais eksponatais
kaip savaiminėmis istorinėmis ir
kultūrinėmis vertybėmis, ekspozicinis naratyvas dažniausiai formuojamas pagal turimą kolekciją,

Lenkijos žydų istorijos muziejaus
(„Polin“) ekspozicijos fragmentas

jos vertingiausius eksponatus. O
šiandieninis muziejus turi reprezentuoti temų, jų sąveikos, istorijos
interpretacijų įvairovę, išryškinti
pažinimo proceso džiaugsmą, padėti lankytojui per jo recepciją dalyvauti muziejaus „kūrimo“ procese.
Todėl modernaus muziejaus ekspozicija grindžiama atitinkamu naratyvu, kuriam išryškinti pasirenkami
nebūtinai originalūs eksponatai, o
pats muziejus nebūtinai turi turėti
suformuotą gausią kolekciją.
Šiandien kuriamų naujų muziejų
akcentas – technologiniai sprendimai, kurie, viena vertus, ilgainiui
ima vis mažiau stebinti, nes esame
persisotinę įvairiausių informacinių dirgiklių. Kita vertus, šiandieninėje muziejininkystėje ekspozicijų dinamika ir vizualiniai efektai
jau yra mažų mažiausiai neišvengiami, atsižvelgiant į dabartinę
lankytojų kartą. Dėl kai kurių dizaino sprendimų „Polin“ ekspozicijoje būtų galima diskutuoti (man
nuolatinė ekspozicija vizualiuoju
aspektu pasirodė pernelyg eklektiška ir perkrauta), tačiau pasitelkti
technologiniai sprendimai ir interaktyvumas, be jokios abejonės, pakeri lankytoją – juk smagu pačiam
rankiniu būdu atsispausdinti XVI a.
Talmudo titulinį lapą, išspręsti istorines užduotis terminaluose ar
panaršyti virtualioje įspūdingų
senovinių leidinių bibliotekoje.
Tačiau apeiti 4000 kv. m. išsidėsčiusią aštuonių galerijų nuolatinę
ekspoziciją, nuosekliai įsigilinant
į pasakojamos daugiasluoksnės istorijos peripetijas, ir mums, muziejininkams, pasirodė nemenkas
iššūkis, net ir su neįtikėtinai šaunia gide, mus labai profesionaliai
ir šiltai visos kelionės metu globojusia Agnieszka Kus. Tiesa, „Polin“
turi sugalvojęs puikią sistemą, palengvinančią muziejaus lankymą mažiau laiko turintiems asmenims:
N u k e lta į 8 p s l .
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Dailė

Linksmasis labirintas

XVI tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė „Nomadiški vaizdai“ Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje
Agnė Narušytė

Nomadai, rizomos ir labirintai jau
tapo kultūrine mada. Žiniasklaidos diskursui pritaikyta Gilles’io
Deleuze’o ir Félixo Guattari filosofija ragina nebe maištauti, o pramogauti. Klajonės kažkieno nubraižytu
taku be tikslo ką nors naujo sužinoti, prisiminti ar apmąstyti šiems
laikams tinka. Minotauras apdairiai nužudytas. Pasistengiama, kad
už kiekvieno posūkio lauktų staigmena. Ir kad išėjimas būtų randamas be Ariadnės siūlo, jau seniai
sutrūkinėjusio keliaujant po interneto svetaines, dirbtuves, virtuves
ir sandėliukus.
Tokia schema paranki parodoms,
neperšančioms nei požiūrio, nei tezės apie meno padėtį, nepretenduojančioms apibendrinti, nes to padaryti dabartiniame nuo informacijos
sproginėjančiame pasaulyje nebeįmanoma. Pamačiusi Vilniaus tapybos trienalės anotacijoje sąvoką
„labirintas“, prisiminiau prieš dvejus
metus tuo pačiu metų laiku Šiuolaikinio meno centre veikusį Dainiaus Liškevičiaus „Labyrinthus“,
kuris mane tebevedžioja sąmonės
vertikalėmis ir Žemės erdvėlaikiais.
Tačiau tokie kūriniai atsitinka itin
retai, jų patirtį reikia suskliausti
kaip išankstines nuostatas. Žinodama, kad dvylikos šalių tapybos
dabarties labirintą konstravo Linas
Liandzbergis, nusiteikiau smagiam
nuotykiui – ir neapsirikau.
Taikomosios dailės ir dizaino
muziejus – puiki vieta linksmajai
labirinto versijai. Erdvė čia sudalinta į skirtingo dydžio kambarius,
į kuriuos patenkama pro antikvarinius baldus ir kilimus. Grindų mozaika primena senuosius ŠMC laikus, kai tas margumas trukdydavo
eksponatams, todėl grindis visi vadindavo „zelcu“ – buvo tokia dešra
su lašiniais. Taigi tapybos dabartis
įsodinama į architektūrinę praeitį
ir tai iškart kuria autoironišką metanaratyvą. Jis netrikdo tradicinio
tapybos mėgėjo, o linkusiems atsižvelgti į aplinką primena kadaise
piktas tradicinio ir šiuolaikinio
meno šalininkų diskusijas, pralaimėtą tapybos kovą dėl parodų
rūmų ir „mirtį“.
Vis dėlto tapyba, prisikėlusi iš mirusių, net sugeba įvilioti publiką į
prisnūdusias muziejų erdves. Čia
nepasiilgsti tradicinės parodos, kai
tenka eiti palei begalinę baltą sieną
nuo paveikslo prie paveikslo. Tiesiog nėra kada, nes kiekviename
kambaryje nustebina vis kitoks
„tapymo“ būdas, kai paveikslai išlipa iš rėmų, o spalvoti kvadratai
byra iš drobių, kad virstų stačiakampiais gretasieniais potėpiais erdvėje (Mihkel Ilus, Kristi Kongi –
abu iš Estijos). Etikečių skaitymas
tampa dar vienu nuotykį žadančiu
veiksmu, nors kai kurie menininkai

medžiagas slepia, o kiti pasitenkina pagrindo atšokusių spyglių šuorai
tradiciniu „drobė, aliejus“, kuris (Jan Poupě, Čekija) – atrodo kaip
šiame metodų ir medžiagų kalei- dėlionių variantai. Jų spalvos ir atdoskope beveik nuvilia neišsipil- skraidintos asociacijos priklauso
džiusiu lūkesčiu. Kur kas smagiau ša- nuo autoriaus kultūrinio išprusimo
lia tradicinės Kristapo Ģelzio (Latvija) ir noro pasiduoti kintančios žiūros
lovatiesės perskaityti žodžius „poli- svaiguliui. Pavyzdžiui, kai Rafałas
etilenas“ ir „plastiko klijai“.
Bujnowskis (Lenkija) išpjauna
Erdvinių įvykių gausa netrukdo įkypą žvilgsnį į naktinį peizažą paįsigilinti į kūrinius ir, kaip siūlo versdamas jį daiktu ar nukreipia
organizatoriai, atrasti savo kelius „kamerą“ aukštyn, kur keli jau paper šį labirintą. Jo konfigūracija siruošę nušokti.
neįmantri, todėl klajojama asmeŽiūrovas čia irgi gali kai ką nuninėmis vaizdų, idėjų ir prisimi- veikti. Skubančiam padeda salių
nimų jungtimis. Tačiau tai nereiš- prižiūrėtojos, jau gerai išstudijakia, kad kūriniai išdėstyti bet kaip. vusios ekspoziciją: „pažiūrėkite iš
Nuo privalomo pasakojimo atpa- šito taško ir pamatysite, kas palaiduojančios filosofų idėjos čia ne- vaizduota“. Atsistoju, ir kybančių
tampa atmestinumo ir tinginystės stačiakampių gretasienių sienelėje
pateisinimu, kaip dažnai pasitaiko. išryškėja veidas – iš keturių taškų
Nieko neįvardindamas Liandzber- vis kitos spalvos (Ramūnas Čepogis vis dėlto veda žiūrovą slaptuoju nis). Ši anamorfozė, kitaip nei Holtakeliu ir įsodina numatytas jung- beino, neslepia nieko siaubingo, tik
tis į suvokimo procesą. Nors, aišku, primena, kad gali būti ir kitų ypagaliu klysti, nes gal tai – tik mano tingų taškų ir kad šis tavo susikonspačios atpažintų patirčių sugene- truotas labirintas vos išėjus iš muruota iliuzija.
ziejaus iširs. Tai – viena šio žaidimo
Arba vaidmuo kuratoriaus žai- taisyklė ir nekaltoji jo pusė.
dime, pagalvoju prisiminusi pirDvi puses skiria atokvėpio zona –
mąjį kambarį, kur pasitinka Jolan- Merike Estnos (Estija) instaliacija „Mėtos Kyzikaitės naminiai žaidimai. lynoji lagūna“, kuri pati turi „dieSpintoje kybantys drabužiai virsta ninę“ ir „naktinę“ puses. Dieninė
nudirtais kailiais ir, kaip kokiame šviesoje skandina griūties tikrovę – tik
Narnijos tęsinyje, iš ten pasirodo įsižiūrėjęs pamatai, kad smaragdine,
meška, dar galima apsivilkti dino- geltona, rožine spalvomis aptaškyti
zauro kostiumą ir eiti į karą. Tokių neveikiantys ventiliatoriai, skudulengvų transformacijų priminimas – rai ir šiukšlės. O naktinėje pusėje,
kaip tik tamsiuoju metų laiku su- priešingai, nėra jokios griūties, tik
gurusioms sieloms. O žiūrovui nuo spalvotų šviesos ruožų tinklas po,
pat pradžių užduodama programa: virš ir aplink keturias mažytes plažaisti. Tuomet šalia kybantys Da- netas. Matau, kaip dailininko dirbvido Schnello paveikslai, užuot tuvę primenanti netvarka virsta
pranešę apie tikrovės irimą, tampa abstrakcijos tvarka, beprotybė –
kaladėlių, virbų ir augalų sistema, konstruktyvistiniu racionalumu,
kurios atsipalaidavusias detales ga- formų begalybė – minimalizmu, solima perdėlioti kaip nori.
cialinės padugnės – šviesos poetika.
Toliau aptinkami kūriniai – jau Ši lagūna – ne tik trienalės, bet ir
minėti plastmase dengti liaudiški kūrybos metafora. Bet kaip tik sulig
raštai, išardyti paveikslai, spal- jos naktinėje pusėje kybančiu Marvotų bokštelių miškas, regis, nuo kuso Åkessono (Švedija) paveikslu

Jolanta Kyzikaitė, „Parodomasis žaidimas“. 2016 m.
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Jens Fänge, „Mūsų apšviestas kambarys“. 2016 m. „Žaidimas žaidime“. 2012 m.
„Išsišokėlis“. 2015 m. „Delnas“. 2016 m.

įjungiama antroji parodos žaidimo
taisyklė: mergaitės sapne lapės iškamša užpuola paukščio iškamšą.
Tai irgi slypėjo Kyzikaitės spintoje. Kad žaisti būtų įdomu, virsmai
turi būti makabriški ir bent šiek tiek
pavojingi. Mirties baimė ir vaizduotės pabaisos turi tykoti po spalvotų
figūrų paviršiumi kaip po žemės
pluta verdanti jos „šerdis“ (Ragna
Bley, Norvegija), kaip įvairių audeklų „Geležine uždanga“ užlietas
valdovas. Šiurpiausias iš šių Mircea
Suciu (Rumunija) nutapytų figūrų
man yra maskuojamu kareivišku
audiniu apdengtas „Natiurmortas“ –
jo kūnas tik neaiškiai mirguliuoja
tarsi margųjų grindų užkratas. Šis
kartu ir esantis, ir nesantis, ir gyva
būtybė, ir skulptūra savo nepasiekiamumu ir galia primena generolą iš
Gabrielio Garcios Márquezo „Patriarcho rudens“.
Bet ne visos metamorfozės turi
kelti šiurpulį. Gulbė iš Laisvydės
Šalčiūtės „(Melo)dramų“, Jono Gasiūno paveikslo kalėjime užmigęs
orinis policininkas, Ewos Juszkiewicz (Lenkija) moterys iš klasikinių paveikslų su grybų, žolynų ir
šaknynų galvomis ironizuoja stereotipus ir linksminasi šaipydamiesi iš gandų, mitų, žiniasklaidos
ir interneto plepalų, pigių meilės
receptų ir detektyvų. Autoironija
juos perspjauna Žygimantas Augustinas, kuris pagaliau pasidavė tėvų
duoto vardo lemčiai ir mėgina vaizdais reinkarnuotis į karalių Žygimantą Augustą. Šios jau keletą metų
trunkančios „kelionės į save“ pabaigoje jis visiškai susidvejina, o kartu
ir keičia mūsų požiūrį į istorines asmenybes. Visai šalia Alma Heikkilä
(Suomija) su panašia išdaigininkės
šypsenėle augina mikroflorą, ir po
švytinčiais žaliais (bet pelėsių jau
ėdamais) paveikslais randi auksinį
š..., kurį iš pradžių palaikai gyvate,
susirangiusia ant gliaumėtų pinigų krūvelės, iškakotos netoliese
pūpsančio balto gipsinio užpakalio. „Gelbėkime planetą“, tarsi bijodama išsižioti ne vietoje primena
sumažėjusi reklaminė lentelė, irgi
apėjusi grybais.
Išėjimas iš šio labirinto toks
pats taiklus kaip įėjimas, juo labiau kad jie gali apsikeisti vietomis

priklausomai nuo žiūrovo pasirinkimo. Švedas Jensas Fänge, tiesiai
ant sienos nutapęs „Mūsų apšviestą
kambarį“, grąžina į daiktišką taikomosios dailės muziejaus aplinką – ir
ten, ir čia tarp baldų ant sienų kybo
paveikslai. Tikri, tik Fänge’s – ryškesni, saulėti ir, nepaisant to, šiurpesni. Nes čia tėvų „pirminės scenos“ regėjimo traumą nutylintys
vaikų žaidimai keliauja iš „tikrovės“ į paveikslus ir net šešėlius, o
jų žiaurumą bando nuslėpti spalvingas kambarių dizainas – visai
„kaip namie“.
Taigi apsukus visą labirintą aiškėja, kad jo klaidumas buvo tariamas – čia veikia gana griežtos
žaidimo taisyklės. Ir kad žaidimo
lengvumas – irgi tariamas, įviliojantis ryškiaspalviais nuotykiais, o
paskui atveriantis skaudulius, grėsmes ir baimes. Parodantis, kad fikciją ir tikrovę skiriančios sienos
pralaidžios. Taigi ši paroda – gera
linksmų pramogų ir intelektualinių
nuotykių dozė šiuo tamsiuoju metu,
įžanga Kalėdoms.
P.S. Taip pat veikia satelitinis parodos projektas – ukrainiečių tapytojo
Rustamo Mirzoevo paroda „Beveik
realybė“ galerijoje „Cechas Vilnius“
(Vytenio g. 6, Vilnius) ir Lietuvos
šiuolaikinės tapybos paroda Kauno
paveikslų galerijoje (K. Donelaičio
g. 16). Dalyvauja: Aistė Kirvelytė,
Indrė Ercmonaitė, Kęstutis Grigaliūnas, Marta Vosyliūtė, Andrius
Zakarauskas, Eglė Ulčickaitė, Eglė
Karpavičiūtė, Kęstutis Lupeikis, Ričardas Bartkevičius, Auris Radzevičius, Arūnė Tornau, Aušra Andziulytė, Dainius Trumpis, Darius
Jaruševičius, Laura Slavinskaitė,
Romualdas Balinskas, Simona Lukoševičiūtė, Vidmantas Jusionis,
Antanas Obcarskas, Irma Leščinskaitė, Ramūnas Grikevičius, Algis
Griškevičius, Miglė Kosinskaitė,
Linas Gelumbauskas, Kunigunda
Dineikaitė, Mykolė Ganusauskaitė,
Simonas Kuliešis, Vidmantas Zarėka, Kristina Ališauskaitė.
Trienalė veikia iki gruodžio 31 d.
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
(Arsenalo g. 3a, Vilnius)
Dirba antradieniais–šeštadieniais 11–18 val.,
sekmadieniais 11–16 val.
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Kinas

Snuff kinas ir mirties fenomenas
Straipsnis parengtas kaip monografijos Vizualinė prievarta kine dalis (tyrimus
ir leidybą remia Lietuvos kultūros taryba, sutarties nr. S/HUM - 4 (6.49)/2016).

Nerijus Milerius

Meno santykis su mirtimi – itin
specifiškas. Taip yra todėl, kad
mirtis mene figūruoja ne kaip viena
(nors ir privilegijuota) tema, bet
kaip paties meno testavimo ir išbandymo būdas. Viena vertus, mirtis visada nurodo į tokią ribą, kurios
menas nėra pajėgus peržengti. Antra vertus, tam tikros meno formos
ar paskiri menininkai sudaro tokį
tandemą su mirtimi, kuris suteikia
pridėtinį intensyvumą ne tik sukurtiems meno kūriniams, bet ir pačiai
mirčiai bei jos suvokimui.
Toks meno ir mirties tandemas
efektyviausiai veikia būtent tada,
kai meno ir mirties poveikis yra
abipusis. Atrodytų, vieša mirties
bausmė savaime yra tokia intensyvi,
kad jai nereikia jokių kitų ją sustiprinančių dirgiklių. Vis dėlto viešos
mirties bausmės dažnai būdavo organizuotos taip, kad primintų ritualą ar net gerai surežisuotą reginį.
Prancūzų meno istorikas Danielis
Arasse savo 1987 m. veikale „Giljotina ir teroro vaizduotė“ aprašė ešafotą kaip teatro sceną, o viešą nukirsdinimą – kaip teatro spektaklį.
1992 m. amerikiečių avangardo klasikas Peteris Wilsonas pastatė Georgo
Büchnerio pjesę „Dantono mirtis“,
kur pačią teatro sceną suformavo
kaip ešafotą, o tamsą perskrodžiančią šviesą – kaip giljotinos geležtę.
Giljotina kaip teatras. Teatras kaip
giljotina. Giljotina ir teatras skolina
vienas kitam savo stiprybę, kartu
tikėdamiesi įveikti savo pačių trūkumus. Teatralizuojant mirties
bausmę, nukirsdinimui siekiama
suteikti tobulą reginio – spektaklio – formą. Suformuojant sceną

kaip ešafotą, patį spektaklį norima riba. Kaip tiesioginio smurto vizuatransformuoti į simbolinę mirties linio fiksavimo fenomenas, snuff, be
nuosprendžio ir bausmės įvykdymo jokios abejonės, yra nelegalus. Taerdvę.
čiau kadangi snuff kinas ne tiesioTen, kur giljotina ir teatras pa- giai vaizduoja smurtą, o kuria kineradoksaliu ir net kiek makabrišku matografinį naratyvą apie smurto
būdu praturtina vienas kitą, giljo- vaizdavimą, jis turėtų – bent jau iš
tina ir teatras funkcionuoja kaip principo – garantuoti nekaltumą
reversiški, t.y. tam tikru aspektu užtikrinantį alibi ir vaizdavimo
vienas į kitą išverčiami, bet ne ta- laisvę.
patūs fenomenai. Wilsono teatras
Vis dėlto bet kokio smurto vaiznegali nukirsdinti. Tačiau Wilsono davimo laisvė snuff kine niekada
teatras gali sukurti situaciją, kurioje nėra absoliuti. Simptomiška, kad
kiekviena odos pora įmanoma pa- snuff ar gretutinių požanrių kino
jausti, ką reiškia būti nukirsdintam. filmai kartkartėmis uždraudžiami
Ar įmanoma žengti dar toliau? Ar įtarus, jog juose į kinematografinį
įmanoma, kad meno erdvė būtų ne naratyvą įpinti ir panaudoti brutasimbolinio, o realaus nusikaltimo laus smurto kadrai iš tiesų yra dovieta? Ar įmanomas toks reginys, kumentiniai. Net jei įrodoma, kad
kuris savo žiaurumu ir kraupumu pavaizduoti tariamai dokumentigalėtų nužudyti? Būtent tokie klau- niai kadrai yra surežisuoti, pasisimai kyla arba yra numanomi is- taiko atvejų, kai bylos prieš tokių
panų kino režisieriaus Alejan- filmų kūrėjus nutraukiamos, bet leidro Amenabaro „Tezėje“ („Tesis“, dimas demonstruoti patį snuff filmą
1996) – variacijoje snuff fenomeno, nepanaikinamas. Nepaisant teismiesančio neabejotinu giljotinavimo nio persekiojimo rizikos, toks bair kitų viešų mirties reginių pavel- lansavimas ties legalumo riba yra
dėtoju, tema.
naudingas pačiam snuff kinui, kuriam svarbu sukurti ir nuolat palaiKinematografinis reginys kaip
kyti smurto dokumentalumo regigiljotina
mybę kaip smurto realumo efektą.
Kodėl snuff kinas pasiekia viĮ šią ploną ribą tarp vaidybišzualinės prievartos intensyvumo kumo ir dokumentalumo ir nurodo
ribą, akivaizdžiai išduoda pati šio Amenabaro „Tezė“. Iš pažiūros, tai –
termino reikšmė. Slengo žodyne paprastas kino filmas apie studentę
reiškiantis „nužudymą“, „snuff “ Angelą, kuri rašo kursinį darbą
kyla iš senosios anglų kalbos žodžių („tezę“) audiovizualinės prievartos
„snithan“ (skersti), „snide“ (nužudyti tema. Rinkdama medžiagą darbui,
sukapojant) ir „snid“ (kapoti). Prie ji susipažįsta su bendramoksliu
šių itin žiaurų nužudymą žyminčių Chema, kuris rodo jai savąją vizusenosios anglų kalbos reikšmių da- alinės prievartos kolekciją (būtent
bar pridedamas ir šios prievartos čia vaizduojami tokie kadrai, kurių
vizualinio fiksavimo komponen- statusas – dokumentinis ar vaidytas. Taigi snuff dabar reiškia mak- binis – lieka neatskleistas ir ambisimalios prievartos fotografavimą valentiškas). Trokšdama išvysti vis
ar filmavimą, o snuff kinas – kine- žiauresnes prievartos formas, Anmatografines variacijas snuff feno- gela aptinka nelegalią vaizdajuostę
su snuff smurtiniais vaizdais. Kaip
meno tema.
Itin kontroversišką snuff statusą ir sugestijuoja žanrinės konvencijos,
akivaizdžiai išreiškia ir nuolatinis Angela pati privalės tapti snuff vaizsnuff balansavimas ties legalumo dus filmuojančių nusikaltėlių taikiniu.

Tačiau esminis „Tezės“ akcentas paženklina filmą jau po naratyvinės filmo kulminacijos, tokiu
būdu akivaizdžiai išsiduodant, kad
filmo esmė išdėstyta visai ne ką tik
pamatytame kinematografiniame
pasakojime apie snuff kiną, o finalinėje atkarpoje, kurioje papasakoto
naratyvo atžvilgiu viskas esmiškai
reikšminga jau yra įvykę. Po to, kai
apsirikusi ir sužeidusi savo draugą
Chemą Angela vis dėlto sugeba ištrūkti iš tikrosios snuff gamintojų
komandos pinklių, ji aplanko savo
sužeistą bičiulį ligoninės palatoje.
Angelai ir Chemai pamažu taikantis ir besišnekučiuojant, palatose
esantis televizorius transliuoja žinią apie demaskuotą snuff gamintojų gaują. Ruošiantis pateikti keletą
snuff pavyzdžių, televizijos diktorė
perspėja žiūrovus apie smurtinį
būsimo reportažo pobūdį, kartu –
kaip ir priklauso – sudarydama sąlygas išjungti televizorius ir nieko
nežiūrėti. Susitaikiusiems Angelai ir
Chemai smagiai traukiant ligoninės
koridoriumi „į laisvę“ ir viena po
kitos pro praviras duris rodant ligoninės palatas, tampa aišku, kad niekas iš ligonių savo televizorių nėra
išsijungęs. Būtent snuff kadrus žiūrinčių, prie lovų prikaustytų senų,
vietomis net leisgyvių ligonių su palaikymo vamzdeliais šnervėse vaizdas
ir yra „Mokslinio darbo“ kinematografinis punctum (Roland’o Barthes’o terminais kalbant), kuris perkelia filmo
ašį iš naratyvo į vaizdo ir žiūrovo santykio plotmę.
„Ciniškojo proto kritikoje“ Peteris
Sloterdijkas yra parodęs, kaip technologijų pažanga medicinoje esmiškai modifikavo per amžius nusistovėjusį santykį tarp gyvenimo ir
mirties. Visais laikas medicina, kaip
įtvirtinta ir Hipokrato priesaikoje,
įsipareigodavo bet kokiomis aplinkybėmis besąlygiškai stoti gyvybės
pusėn. Pasak Sloterdijko, vystantis
medicinos technologijomis, gyvybę

sugebama palaikyti ir „seniai sukriošusiuose, nebegyvybinguose
kūnuose“ (Ciniškojo proto kritika,
1999, p. 324). Deja, taip gydytojas
papuola į savo paties priesaikos
paspęstus spąstus, nes, besąlygiškai
stodamas gyvybės pusėn, jis tampa
privilegijuotu galios centru, įgaunančiu svertus ciniškai nuvainikuoti paciento gyvybės orumą (p. 324–325).
Perkeldamas filmo akcentą į snuff
vaizdus susiruošusias žiūrėti leisgyvių ligonių palatas, Amenabaras paprastai ir aiškiai parodo, kad būtent
tokie maksimalaus smurto vaizdai
šių dienų visuomenėje funkcionuoja kaip šoko ir reanimavimo
priemonė, nors akimirkai leidžianti
šiuos vaizdus stebinčiam žiūrovui
suvokti, jog jis yra gyvas. Filme Angelos dėstytojas profesorius Castro
(kaip vėliau paaiškėja, ir nelegalaus
snuff vaizdų sindikato gamybos narys) paskaitoje skambiai pareiškia,
kad ispanų kinas atgims tada, kai
duos žiūrovams tai, ko šie trokšta.
Filmo pabaiga neleidžia apsirikti –
leisgyviai žiūrovai neišjungs smurtinių snuff vaizdų, nes būtent jie ir
yra tas uždraustas, bet trokštamas
vaisius, kuris yra būtinas jų gyvybėms palaikyti. Tačiau neišjungdami televizorių ir žiūrėdami žiūrovai sukuria tokių vaizdų rinkos
paklausą, vadinasi, atveria erdvę
prievartai ir jos filmavimui, t.y. erdvę
„viešai mirties bausmei“.
Tokia filmo pabaiga aktyvuoja ne
vien mirties reginio aukos, bet ir –
netgi gerokai ryškiau – mirties reginio žiūrovo pusę. Atrodė, kad teatro,
kaip giljotinos, tikslas – priversti
žiūrovą pajusti, ką reiškia pasijusti
aukos „kailyje“. Tačiau „Tezė“ perkuria šią situaciją ir parodo, kaip žiūrovas vien žiūrėjimo aktu gali prisidėti
prie žudymo, t.y. kokiu būdu pats
žiūrovas transformuojamas į žudiką.
Toks netikėtas rakursas ženkliai perkeičia vizualinės prievartos šių dienų
visuomenėje tyrimo akcentus.

Atsakomybė atminčiai
At k e lta i š 6 p s l .

parengtos individualių turų (1, 1,5 ir prioritetai – objektai, kuriais bus
Ši refleksija toli gražu neatspindi
3 val. trukmės) atmintinės, siūlan- galima pakeisti dabartinei ekspo- visų aplankytų institucijų ar įvykučios koncentruotus maršrutus, taip zicijai pasiskolintus kitų įstaigų sių susitikimų. Aišku viena – istopat dalinamas atspausdintas žody- eksponatus; objektai, kurie turi rinio naratyvo muziejai Lenkijoje
nėlis su ekspozicijoje vartojamais savo istorijas, taip pat pokario ir yra puiki vieta mokytis visuomenės
terminais – puiki mintis, kad ne- šiuolaikinis menas. Muziejaus po- santykio su istorine atmintimi. Apreikėtų visų terminų aiškinti ekspo- litika – nedubliuoti kolekcijų for- lankius minėtus muziejus ir susitizicijoje. Vienas ryškiausių ekspozi- mavimo, t.y. nerinkti atitinkamos kus su jų vadovais bei kuratoriais
cijos akcentų – neišlikusios XVII a. temos (pvz., judaikos) eksponatų, nustebino, kiek daug dėmesio Lenmedinės Gvozdzieco (Gwoździec) jeigu juos renka kitas muziejus.
kijos kultūros politikoje skiriama
sinagogos stogo ir polichrominių
Be jokios abejonės, „Polin“ yra muziejų steigimui ir plėtrai. Mulubų rekonstrukcija pagal išsaugotą vienas moderniausių muziejų Euro- ziejai suvokiami ne kaip kultūrinio
dokumentaciją, subūrusi tarptau- poje. Tačiau muziejaus darbuotojai gyvenimo paraštėje egzistuojantys
tinę istorikų, architektų, menininkų šiek tiek nerimauja dėl ateities, nes (ar vegetuojantys) objektai, kuriuos
ir Lenkijos studentų komandą.
išlaikyti technologijas itin brangu, iš pasigailėjimo kultūros ministe„Polin“ kolekcijoje kol kas yra tad būtina įvertinti šią finansinę rijai ar savivaldybėms tenka šiaip
7000 eksponatų, tad vyksta tolesnė naštą ilgalaikėje muziejaus gyva- ne taip išlaikyti, o kaip itin svarjų paieška. Kolekcijos formavimo vimo perspektyvoje.
būs švietimo centrai, formuojantys
8 psl.

visuomenės žinias, turintys didelę bendradarbiautų profesionalai, kad
įtaką šalies ekonomikai, turizmui, ekspozicija būtų sukurta dialogo, o
piliečių savimonės ir tapatybės ug- ne monologo principu, kad lankydymui, šalies įvaizdžiui pasaulyje. tojai būtų ugdomi kelti etinius klauPolitinė valia puoselėti muziejus simus, o ne vien tikėtis iš anksto
yra stipri, nes politikai supranta, suformuluotu atsakymų. Kelionės
kad geri muziejai – šalies pasidi- metu naujai išryškėjo abipusio, itin
džiavimas. Tiesa, visada yra rizika, glaudaus istorijos ir kultūros ryšio
kad politikai, siekdami populia- suvokimas: kultūra yra istorijos darumo, ypač steigiant istorinio na- lis, kaip ir istorija yra neatsiejama
ratyvo muziejus, gali „žaisti į vienus nuo kultūros. Geras muziejus –
vartus“, be diskusijos ir objekty- viena perspektyviausių galimybių
vios istorinių įvykių (perspekty- užtikrinti lankytojui universalią, o
vos) analizės. Tačiau, dr. Edytos kartu ir unikalią patirtį: asmeninį
Gawron žodžiais tariant, muziejus prisilietimą prie istorijos.
turi būti sąžiningas prieš lankytoją
ir jausti atsakomybę. Itin svarbu, Kamilė Rupeikaitė
kad kuriant ekspozicijų naratyvus
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Šuo apsaugos nuo įtūžio
Krėsle prie televizoriaus
Vroclave vykusi Europos kino apdovanojimų ceremonija nesulaukė
mūsų televizijų dėmesio: Lietuvoje
įprasta džiaugtis tik savimi. Tačiau
praėjusį šeštadienį jos praleido
progą parodyti tikrą kino Europos
kultūros dvasia persmelktą šventę,
kurios rengėjams nerūpi prabangūs
drabužiai ir nenuoširdžios padėkos.
Vakarą virtuoziškai vedęs lenkų aktorius bei angažuotas intelektualas
Maciejus Stuhras kartu su Europos
kinematografininkais, neatsisakydami šventiško tono, kalbėjo apie
svarbius dalykus – kino ir apskritai meno esmę, priminė apie Europos vienybei iškilusią grėsmę ir
Jakutijoje kalintį režisierių Olegą
Sencovą. Prasmingos ceremonijos
dalyvių mintys nesugriovė ceremonijos, tik paryškino vakaro bravūrišką ar autoironišką intonaciją ir
kvietimus ginti menininko laisvę.
Ko vertas kad ir Baltųjų rūmų kabinete („Kortų namelio“ dekoracijose) įsitaisiusios Agnieszkos Holland priminimas, kad „posttiesos
laikais privalome skelbti tiesą“ ar
už kūrybos indėlį apdovanoto scenaristo Jeano-Claude’o Carrière’o

prisiminta kartu su Luisu Buñueliu
kadaise atrasta mintis, esą geras
scenaristas kiekvieną rytą „turi
užmušti savo tėvą, išprievartauti
motiną ir išduoti tėvynę“. Paaiškinu
patriotams: jis turėjo omenyje, kad
menininkas kasdien privalo išlaisvinti
savo vaizduotę, juolab kad nėra prasmės aprašinėti paprastą kasdienybę.
Gal todėl kinematografininkų
vaizduotę taip jaudina mafija. Šįvakar (LRT, 16 d. 23.10) Joe Carnahano
filme „Rūkstantys tūzai“ (2006) buvęs gangsterių vadeivos globotinis,
iliuzionistas Asas nusprendžia duoti
parodymus prieš Las Vegaso mafiją, o gangsteriai už jo galvą pasiūlo
milijono dolerių premiją. Premija
traukia dešimtis įvairiausių žudikų
ir kitokių laimės ieškotojų. Tačiau
Asą saugantys FTB agentai turi ir
savo tikslų. LRT Kultūra rytoj (17 d.
21 val.) siūlo prisiminti 1973 m. Richardo Fleischerio sukurtą kriminalinę dramą „Donas mirė“. Tada itin
populiarus aktorius Anthony Quinnas filme suvaidino mafijos „krikštatėvį“. Jo mirtis sukelia sumaištį, nes
trys mafijos „šeimos“ pradeda kovoti
už teisę užimti jo vietą.

1984 m. Pedro Almodovaro filmo
„Ką padariau, kad to nusipelniau?“
(LRT, 22 d. 21 val.) veikėja Glorija
(Carmen Maura) taip pat taps žudike. Ši pavargusi moteris kartu su
vyru, anyta ir dviem sūnumis gyvena mažame butelyje Madrido pakraštyje. Ji dirba aštuoniolika valandų per parą, todėl nenuostabu,
kad moters jėgas palaiko amfetaminas. Juolab kad vyras taksistas tik
prisimena savo meilės ryšį su vokiečių dainininke ir nuolat klausosi jos
dainos „Nur nicht aus Liebe Winen“.
Čia jau reikia atiduoti duoklę Almodovaro humoro ir kičo jausmui,
mat šią slaviškų melodijų dainą Zarah Leander (jos balsą ir girdime)
dainavo 1939 m. Carlo Froelicho
muzikiniame filme apie kompozitoriaus Piotro Čaikovskio ir rusų
aristokratės meilę.
Filmo siužetas žada daug netikėtumų, tačiau gal net įdomiau stebėti, kaip Almodovaras elgiasi su
žiūrovų pamėgtais žanrais ir kaip
priverčia juoktis tada, kai iš tikrųjų
gaila gyvenimo nuolat skriaudžiamos Glorijos. Režisierius yra sakęs,
kad jam buvo svarbu filmą susieti

„Geriau nebūna“

su italų neorealizmu: „Man neorea- rašytojai tampa radikalesni ir piklizmas – tai melodramos aspektas, tesni. Ko gero, šis terminas tiktų ir
suteikiantis daug reikšmės ne tik Jameso L. Brookso filmo „Geriau
jausmams, bet ir visuomenės sa- nebūna“ (LRT, 17 d. 23 val., LRT
vivokai. Neorealizmas pašalina iš Kultūra, 19 d. 21 val.) veikėjui
melodramos viską, kas dirbtina, bet rašytojui Melvinui, kuris nekenišsaugo pagrindinius jos elementus. čia visų, gyvena užsidaręs knygų
Filme „Ką padariau, kad to nusi- prigrūstuose namuose ir dėl savo
pelniau?“ didžiąją dalį melodra- keisto būdo nuolat patenka į komišmos elementų pakeičiau juoduoju kas situacijas. Rašytojo gyvenimas
humoru. (...) Humoras padeda is- pradeda keistis, kai jis apsiima papanams kovoti su viskuo, kas juos globoti ligoninėje atsidūrusio kaiverčia kentėti, kas žadina nerimą, myno gėjaus šunį Verdelą. Pagrinsu mirtimi.“ Gaila, kad ispanus ir dinį vaidmenį filme sukūrė Jackas
Ispaniją garbinantys lietuviai neiš- Nicholsonas, jo partneriai – Helen
Hunt ir Gregas Kinnearas, Verdelą
moko iš jų šio jausmo.
Skaitydamas beveik tūkstančio suvaidino net šeši Briuselio grifonai.
puslapių Johno Le Carré’biografiją „Geriau nebūna“ – iš tų filmų, kurie
aptikau iki šiol negirdėtą terminą primena: artėja Kalėdos.
Jūsų –
„Alterszorn“, kuriuo apibūdinamas
senatvinis įtūžis, ir teiginį, esą vėJonas Ūbis
lyvaisiais savo gyvenimo metais

Su mylimaisiais nesiskirkite
Nauji filmai – „Naktiniai gyvuliai“

Živilė Pipinytė

Madų kūrėjas Tomas Fordas kine
debiutavo 2009 m. filmu „Vienišas
vyras“. Tai buvo subtili Christopherio Isherwoodo romano ekranizacija. Antrojo filmo reikėjo palaukti.
„Naktinių gyvulių“ („Nocturnal animals“, JAV, 2016) premjera
įvyko šiemet Venecijos kino festivalyje, kur filmas buvo apdovanotas „Sidabriniu liūtu“ – Didžiuoju
žiuri prizu. Tai taip pat ekranizacija:
Austino Wrighto romanas „Tonis ir
Siuzan“ JAV aukštai vertinamas, pas
mus jis iki šiol nežinomas.
Fordas pats rašė scenarijų ir, matyt, norėjo kuo tiksliau išsaugoti kūrybos temą, kuri romane itin svarbi.
„Naktiniai gyvuliai“ šią temą bando
plėtoti trimis lygiais. Pagrindinė
filmo veikėja yra Los Andželo dailės galerijos savininkė Siuzan (koks
būtų šių dienų ambicingasis amerikiečių filmas be ypatingo Amy
Adams meistriškumo?). Filmas
prasideda fantasmagoriškais parodos atidarymo vaizdais, kuriuose
užfiksuotos pusamžės nuogos moterys. Jų masyvūs, riebalų juostomis
apdribę kūnai kartoja sporto sirgalių – šokėjų judesius. Tai pirmasis
sluoksnis – Siuzan kasdienybė, susijusi su galerija, gražuoliu vyru
Hatonu (Armie Hammer), šeimos

finansine ir jausmų krize. VakarėRyte po vernisažo Siuzan gauna nuo kaltės jausmo. Tačiau knygoje taisykles. Dirbti su aktoriais jis taip
lyje dalyvaujantis moters draugas siuntinį – jos buvęs vyras Tonis at- parašyta istorija – metaforiška, mat pat moka, juolab kad ne kiekviegėjus – gal menininkas, o gal me- siuntė savo romano „Naktiniai gy- jos tikslas – sužadinti Siuzan kal- nas režisierius sugebėtų taip įtikinotyrininkas – atkreipia Siuzan vuliai“ rankraštį. Nemigos kanki- tės jausmą, prisiminimus apie gy- namai parodyti ciniško piktadario
dėmesį, kad šis pasaulis taip pat nama Siuzan skaito romaną, kurio venimą su Toniu ir savo išdavystę. (Aaron Taylor-Johnson) ir mirti beyra dirbtinis, ir pabrėžia, kad jame įvykius matome jos akimis, o ro- Kartu tai ir Tonio pasakojimas apie sirengiančio policininko (Michael
daug mažiau skausmo nei tikrame. mano veikėjas Edvardas įgyja To- tai, kaip jis kankinosi išėjus Siuzan. Shanon) santykius.
Gal todėl galerijos ar Siuzan namų nio pavidalą (abu vaidina Jake’as
Praeitis – trečiasis pasakojamos
Tačiau „Naktiniai gyvuliai“ paepizodams Fordas suteikia sarkas- Gyllenhaalas). Tai antrasis „Nak- istorijos lygmuo. Nors Siuzan vei- lieka manieringo, pernelyg stilitiško skambesio ir lynčiškų, net tinių gyvulių“ lygmuo, jis primena das ir replikos žada kažką siaubinga, zuoto ir kartu pernelyg paprasto
siurrealistinių atspalvių: tobuli in- Samo Peckinpah „Šiaudinius šunis“ gal net nusikaltimą, palaipsniui aiš- filmo įspūdį, lyg pagrindinė mintis,
terjerai, šaltos spalvos, agresyvūs arba žiaurias Michaelio Haneke’s kėja banali istorija apie du meniš- kurią norėjo suformuluoti režisiešiuolaikinio meno kūriniai ir me- pasakas. Romane aprašyta žiauri kos sielos jaunuolius, pamilusius rius, būtų perspėjimas, esą nereikia
gapolio šviesos gali žadinti tik ne- istorija: Teksaso dykuma naktį va- vienas kitą. Siuzan ištekėjo už To- skirtis su mylimaisiais, nes tai veda
rimą. Užtenka įsižiūrėti tik į Siuzan žiuojančius Edvardą ir jo žmoną nio nepaisydama savo turtingos tik į vienatvę ir dvasinę tuštumą.
namuose kabančią nuotrauką, ku- bei dukterį sustabdo trys niekšai. šeimos prieštaravimų, bet laikui Kad ir kaip Fordas stengtųsi auginti
rioje policininkas žolėmis apžėlu- Jie pagrobs, išprievartaus ir nužu- bėgant jos buržuaziškumas paima emocijas, galiausiai nė vienas filmo
siame lauke taikosi į rankas pakė- dys Edvardo žmoną ir dukterį. Pa- viršų. Siuzan suvokia, kad niekad lygmuo nesulaukia logiškos pabailusį meksikietį.
tirta tragedija vyrui bus neatsiejama nebus menininkė, todėl pasirenka gos. Pernelyg paprasti, net mokimeno istoriją, ji vis mažiau tiki To- niški atrodo ir montažiniai perėjinio literatūrine karjera ir nori, kad mai iš vieno pasakojimo lygmens
šis „nusileistų žemėn“. Pora išsi- į kitą. Tarp visų tų gražių, grėsmę
skiria, bet po daugelio metų Tonio žadinančių, nepriekaištingų ir emoromanas priverčia Siuzan suabejoti cingų kadrų dingsta filmo autoriaus
kadaise padarytu pasirinkimu.
noras kalbėti apie meno prasmę.
„Naktiniai gyvuliai“ – geras Prisiminimų epizode į Siuzan siūįrodymas, kad Fordas nesijau- lymą parašyti kažką universalesnio
čia mėgėjas filmavimo aikštelėje. Tonis atsikerta, kad visi rašo tik apie
Jo mizanscenos – tikslios, kadrai save. „Naktiniai gyvuliai“ vis dėlto
sukomponuoti nepriekaištingai, tapo pasakojimu ne apie kūrybos
operatoriaus Seamuso McGarvey galią išlaisvinti iš kaltės, nusivykamera ir Abelio Korzenewskio limo ar beprasmybės jausmo, bet
muzika tiksliai kuria vis augančią apie netikrus pasaulius, kuriuose
trilerio įtampą ir išryškina labirin- gyvena ir filmo personažai, ir juos į
tišką filmo struktūrą. Fordas gerai ekraną perkėlęs filmo autorius.
„Naktiniai gyvuliai“
išmano ir šiuolaikinį meną, ir žanrų
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G ruodžio 16–24
Parodos

iki 17 d. – XIX tarptautinės Vilniaus eksli-

Rašytojų klubas

brisų bienalės darbų paroda

K. Sirvydo g. 6

Vilnius

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto

Paroda „Sartų fotovasara 2016 / fotografi-

Nacionalinė dailės galerija

susitarus tel. 279 16 44

jos poetiškumas, poezijos fotografiškumas“

Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Jurgio Baltrušaičio rankraščiai:
visiems ir niekam“
Paroda „Juzeliūno kabinetas: modernėjantis lietuviškumas“, skirta kompozitoriaus
100-osioms gimimo metinėms
Ekspozicija ir momentinė dizaino parduotuvė „Dizaino fondas: sukurta Lietuvoje
7 dešimtmetyje“

Bažnytinio paveldo muziejus

Kūrybinių industrijų centras „Pakrantė“

Šv. Mykolo g. 9

Valakampiai, Vaidilutės g. 79

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Paroda „Piligrimų ženklai. Archeologiniai

Donato Jankausko skulptūrų paroda
„Malpa“

pamaldumo Marijai įrodymai viduramžių
Gdanske“

Kaunas

Šiuolaikinio meno centras

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Vokiečių g. 2

muziejus

Gabrielio Lesterio paroda „Devynių dienų

V. Putvinskio g. 55

savaitė“

Paroda „Užburtas vienaragio: Janas Eus-

Vilniaus paveikslų galerija

Šiaurės ir Baltijos šalių šiuolaikinio meno

tachyjus Kossakowskis. Tapyba, piešiniai,

Didžioji g. 4

paroda „(Ne)regimos svajos ir srovės“

smulkioji skulptūra“

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Paroda „Seklus, greitas ir dar neįvardintas“

M. Žilinsko dailės galerija

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

(iš ciklo „JCDecaux premija“)

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Nepriklausomybės a. 12

Galerija „Kairė–dešinė“

Paroda „Gyvenimas skulptūroje. Žakui

Radvilų rūmai

Latako g. 3

Lipšicui – 125“

Vilniaus g. 24

Paroda „Talino grafikos trienalė. Nugalėtojai“

Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 23 d. – Svajonės ir Pauliaus Stanikų

Paroda „Kolekcija: Belgija–Lietuva. Belgijos dailė iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio
dailės muziejaus rinkinių“
Japonijos meno paroda „Tokoshie (Amžinybė)“

Arsenalo g. 3A

paroda „Uraganas Theresa“

Kauno paveikslų galerija

XVI tarptautinės Vilniaus tapybos trienalės

Vilniaus fotografijos galerija

K. Donelaičio g. 16

„Nomadiški vaizdai“ paroda
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“
(iš Aleksandro Vasiljevo kostiumų ir aksesuarų kolekcijos)
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Antanas Mončys (1921–1993)
ir jo aplinka: Janas et Joëlis Marteliai
(1896–1966), Francisas Turbilis (1925–1991).
Skulptūra, tapyba, koliažai, piešiniai“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė

Stiklių g. 4
Ramūno Danisevičiaus fotoparoda „Arabesque life“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
nuo 16 d. – Manto Maziliausko kūrybos
paroda „Svečių kambarys arba Nemirtingumas“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Gia Ram personalinė tapybos paroda
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
nuo 20 d. – Žilvino Kempino paroda
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
nuo 20 d. – antroji Lenkijos grafinių ženklų

Advokato dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos

paroda 1945–1969 ir 2000–2015“

dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta

Galerija „Meno niša“

ir išsaugota“

J. Basanavičiaus g. 1/13

Raimondo Paknio fotografijų paroda „Išli-

nuo 16 d. – Annos Faniginos (Latvija)

kęs laikas. LDK mūrų istorijos“

6-osios tarptautinės akvarelės bienalės
„Baltijos tiltai“ paroda „Kryptys ir iššūkiai“
„Lūžio kartos“ mokytojas – Alfonsas
Vilpišauskas
XVI tarptautinės Vilniaus tapybos trienalės
„Nomadiški vaizdai“ paroda
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Šviesi ir nuskaidrinanti Linos Jonikės paroda „Paslaptys“ VDA parodų
salėje „Titanikas“ kuria tinkamą nuotaiką artėjančioms šventėms. Čia žaidžiama tekstilės funkcijomis saugoti ir slėpti, į švytinčius audeklus pakuojami Bernardinų sodo medžiai, automobiliai, motociklai, jais pridengiamas
Nukryžiuotasis, kuriam pamaldžios bobutės taip nubučiavo kojas, kad jų
jau beveik nebeliko. Tiksliau – vyniojami ne patys objektai, o jų fotografijos kaip tikrovės antrininkai. Kaip anotacijoje rašo Virginija Vitkienė,
„ji, tikriausiai, ir neįveikiamus rojaus atitvarus įsivaizduoja kaip tekstilinę skraistę, siuvinėtą ryžtingais adatos dūriais, kažkokio(s) svajotojo(s),
kuriam(-iai) absoliutus gėris yra didžioji paslaptis. Ratas sukasi kaip dygsniuojamas siūlas skaidriame Linos Jonikės kūrinių paviršiuje...“
Muzika
Gruodžio 17 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje skambės „Serenados styginiams“. Muzikuos Lietuvos kamerinis orkestras ir įžymūs svečiai. Tarptautinio Tiboro Vargos smuikininkų konkurso laureatas Borisas
Brovtsynas, jau būdamas šešerių, koncertavo Maskvos Didžiajame teatre.
Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos bei Londono Guildhallo muzikos
ir dramos mokyklos auklėtinis šiuo metu pasirodo su daugeliu orkestrų,
yra bendradarbiavęs su tokiais muzikais kaip seras Neville’as Marrineris,
Jurijus Bašmetas, Neeme Järvis, Vladimiras Fedosejevas, Maksimas Rysanovas, Aleksejus Ogrinčiukas bei kt. Kitas Lietuvos kamerinio orkestro
svečias, australų dirigentas Nicholas Miltonas Sidnėjaus konservatorijoje,
Mičigano valstybiniame universitete ir Juilliardo mokykloje studijavo
smuiką, dirigavimą, muzikos teoriją ir filosofiją. Jis tapo ne vieno konkurso
laureatu, yra pelnęs JAV ir Australijos apdovanojimų. N. Miltonas kviečiamas diriguoti pagrindiniams Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Anglijos,
Vengrijos, Prancūzijos, Ispanijos, Olandijos ir Azijos šalių orkestrams. Šiuo
metu jis yra Sarbriukeno (Vokietija) valstybinio operos teatro generalinis
muzikos vadovas ir vyr. dirigentas. Koncerte skambės Edwardo Elgaro,
Karlo Amadeuso Hartmanno, Antoníno Dvořáko, Josefo Suko kūriniai.

Spektakliai

17 d. 18.30 – F. Schillerio „MARIJA STIUART“. Rež., scenogr. aut. – A. Areima

Paroda „Paletė ir gyvenimas“
Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Sigitos Dackevičiūtės, Ramunės Staškevičiūtės ir Aistės Juškevičiūtės paroda „Bendra zona I“
Zinaidos Dargienės paroda „Laimos tinklas“
Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
iki 23 d. – Juozo Budraičio paroda „Mano

Vilnius

18 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI IEŠKO

Nacionalinis operos ir baleto teatras

SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras

17 d. 19 val. – Gala koncertas K. Pastoro jubiliejui. Dirigentai M. Staškus, M. Barkauskas
21 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“.
Muzikinis vad. ir dir. – M. Staškus,
dir. – J. Geniušas
22 d. 18.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“.
Dir. – M. Barkauskas

Valstybinis jaunimo teatras
16 d. 18 val. – P. Zelenkos „NYKSTANČIOS
RŪŠYS“. Rež. – R.A. Atkočiūnas
17 d. 15 val., 18 d. 12, 15 val. – PREMJERA!
„COLIUKĖ“. Rež. – R. Matačius
20 d. 18 val. – G. Steinsson „LUKAS“.
Rež. – A. Latėnas

Paryžius“

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

LINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas

paroda „Laivų sąrašas“

Klaipėda

16 d. 18.30 – „KOSMOSAS+“. Rež. – K. Deh-

22 d. 18 val. – A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“.

Senasis arsenalas

Galerija AV17

KKKC parodų rūmai

lholm („Hotel Pro Forma“)

Rež. – A. Latėnas

Arsenalo g. 3

Aušros Vartų g. 17

Didžioji Vandens g. 2

Vienuoliktoji respublikinė medalių trienalė

Eglės Lekevičiūtės paroda „Paviršius“

nuo 16 d. – Leo Ray (Izraelis) tapybos darbų

Kazio Varnelio namai-muziejus

Jono Meko vizualiųjų menų centras

paroda „Begalinis paveikslas“

Didžioji g. 26

Malūnų g. 8

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Ramūno Paniulaičio (1957−1982) kūrybos
retrospektyva

Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Linos Jonikės paroda „Paslaptys“
iki 18 d. – Gintaro Makarevičiaus tapyba
nuo 21 d. – Eglės Ridikaitės paroda
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 23 d. – Jelenos Škulienės paroda-tyrimas „Simply complicated“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai
Telšių galerija
Telšiai, Kęstučio g. 3
Eglės Čėjauskaitės-Gintalės paroda „Balsai ir daiktai“
K. Praniauskaitės viešojoji biblioteka
Telšiai, Respublikos g. 18
Jungtinė Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto IV kurso studentų (skulptūros bei metalo meno specialybių) paroda
„Emocijos“

10 psl.

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Grytės Pintukaitės ir Natalijos Janekinos

Adaukto Marcinkevičiaus (1936–1960) fotografijų paroda „Optimistai ir skeptikai /
1954–1959 metų fotografijos“
Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
Vytauto Kumžos paroda

tapybos paroda „Apie mus“

Baroti galerija

Projektų erdvė „Sodų 4“

Aukštoji g. 3/3a

Sodų g. 4

Jono Buračo tapyba

iki 17 d. – Arturas Bumšteino performansas

Klaipėdos galerija

„Vieno garso istorija“
Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Pauliaus Lileikio fotoparoda
Mindaugo Meškausko fotoparoda „Amžinas atvaizdas“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno
galerija „Vėjas“
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Angelai“
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2
Andrzejaus Strumillo tapybos paroda
„Psalmės“
nuo 20 d. – tarptautinė medalių paroda,
skirta menininko ir pedagogo Boriso Šaco
atminimui

21 d. 18 val. – R. Thomas „AŠTUONIOS MY-

17 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR

Salė 99

MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas

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

18 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽA-

MAS“. Rež. – D. Rabašauskas (99 salė)

SIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis
20 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI
IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS
ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas
21 d. 18.30 – Sofoklio, Euripido, Aischilo
„OIDIPO MITAS“. Rež. – G. Varnas
Mažoji salė
17 d. 12, 15 val. – PREMJERA! J. Pommerat
„RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė
18 d. 16 val. – PREMJERA! A. Rutkēviča
„GYVŪNAS (KU KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas

Bažnyčių g. 6

20 d. 19 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“.

Sofijos Kanaverskytės paroda „Kalėdinė

Rež. – G. Kriaučionytė

dovana“

21 d. 19 val. – „NUTOLĘ TOLIAI“.
Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

Šiauliai
„ Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Tarptautinė kalėdinių miniatiūrų paroda
„Jau atvažiuoja Šventa Kalėda“
Vytauto Šerio (1931–2006) paroda „Vytautas Šerys: kūrybinio palikimo fragmentas.
Monotipijos“

Klaipėdos jaunimo teatro spektakliai
22 d. 10.30 – „GRYBŲ KARAS“. Rež. – V. Masalskis
22 d. 19 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

Oskaro Koršunovo teatras
18 d. 19 val. OKT studijoje – „PO LEDU“ (pagal F. Richterį). Rež. – A. Areima
20 d. 19 val. Menų spaustuvėje – „MIRANDA“.
Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
16 d. 18.30 – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“
(su lietuviškais titrais). Rež. – G. Surkovas
17 d. 18.30 – J.G. Ferrero „GRONHOLMO
METODAS“. Rež. – A. Jankevičius
18 d. 10, 15 val., 21 d. 10 val., 22, 23 d. 10,
12 val. – „KALĖDINĖ EGLUTĖ MAŽIESIEMS“. Rež. – J. Volodko
18 d. 12 val., 20, 21 d. 11, 14 val. – PREMJERA! A. Puškino „PASAKA APIE CARĄ
SALTANĄ“. Rež. – P. Vasiljevas
18 d. 18.30 – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. – M. Poliščiukas
22 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS

Studija
16 d. 17, 19 val. – „AKMUO. VANDUO. GELUONIS“. Rež. – K. Žernytė

IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus
Vilniaus teatras „Lėlė“

17 d. 16 val. – PREMJERA! I. Šeiniaus „KUPRE-

Mažoji salė

LIS“. Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Marke-

18 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių

Dailės galerija

vičius. Vaidina A. Vozbutas, J. Kalvaitytė

Vilniaus g. 245

18 d. 16 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EURO-

nuo 15 d. – Sigito Prancuičio paroda „Kūry-

POS ŠIRDIES“ . Rež. – K. Smedsas (Suomija)

bos metskaitlis“

Vilniaus mažasis teatras

16 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!

16 d. 18.30 – „MUZIKINIS KABARETAS II“

D. Statkevičienės „8 MINUTĖS“.

(organizatorius VšĮ „Sostinės renginiai“)

Rež. – S. Pikturnaitė

Petro Rakštiko paroda „Keramika, piešiniai,
fotografija“

Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė
„Menų spaustuvė“
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16 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AKLOJI

Klaipėda

I. Baublytė ir L. Domikaitė). Akompanuoja

DĖMĖ“. Choreogr. – V. Jankauskas. Šoka

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

S. Mikulė, V. Blažienė ir I. Baublytė (klave-

G. Kirkilytė, R. Butkus (Vyčio Jankausko

16–18 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREM-

sinas, pozityvas ir gotikinė arfa)

šokio teatras)

JERA! G. Grajausko „PAŠALINIAMS DRAU-

22 d. 18 val. – edukacinis užsiėmimas

17 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PASAKA

DŽIAMA“. Rež. – O. Koršunovas

APIE KARALIUS“. Rež. – S. Degutytė

21, 22 d. 12 val., 23 d. 12, 15, 18.30 Didžiojoje

(„Stalo teatras“)

salėje – PREMJERA! K. Grahame’o „VĖJAS

17 d. 17 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio
„DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“.
Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
18 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)
20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – spektakliskoncertas „KRYTIS“. Rež. – M. Meilūnas
21 d. 10, 12 val. Juodojoje salėje – „APIE
MEILĘ, KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“.
Rež. – A. Giniotis („Atviras ratas“)
21 d. 18.30 Juodojoje salėje – gyvo garso
koncertas „5 pirštai – kumštis“. Atlieka
A. Giniotis, I. Stundžytė, J. Urnikytė, J. Šarkus, G. Kiela („Atviras ratas“)
21 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus
„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas („Atvira erdvė“)
22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „VAIKYSTĖ“.
Rež. – K. Vilkas (Debiutų scena’16, kooprodiuseris OKT/Vilniaus miesto teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
16 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Loher „KLAROS SANTYKIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA!
Th. Manno „FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
18 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
20 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos
„BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas
21 d. 12 val. Rūtos salėje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“.
Rež. – A. Jankevičius
22 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. – V. Malinauskas

GLUOSNIUOSE“. Rež. – A. Gluskinas
22 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo
„KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“.
Rež. – P. Gaidys
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
16 d. 18.30 – Naujametinis varjetė

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
16 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. – A. Giniotis
18 d. 18 val. – N. Leskovo „LEDI MAKBET IŠ
MCENSKO APSKRITIES“. Rež. – R. Banionis

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
17 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.
18 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.
Rež. – V. Mazūras
18 d. 18 val. – PREMJERA! N. Vorožbit „SAŠA,
IŠNEŠK ŠIUKŠLES!“ Rež. – S. Moisejevas
20 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas
22 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras.
Solistas B. Brovtsynas (smuikas). Dir. –
N. Miltonas. Programoje E. Elgaro,
A. Dvořáko, J. Suko ir kt. kūriniai
joje salėje, – „Parodos paveikslėliai“. Valstybinis Vilniaus kvartetas, A. Gurinavičius
(kontrabosas), aktoriai T. Čižas, P. Markevičius, šokėja G. Grinevičiūtė, režisierė
J. Vansk, dailininkas V. Čepkauskas

16 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS MON-

18 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

TEKRISTAS“. Dir. – J. Janulevičius

muziejuje – R. Butvila (smuikas), A. Paley

17 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“.

(fortepijonas). Programoje S. Prokofjevo

Dir. – J. Geniušas

kūriniai

18 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“.

18 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –

Dir. – J. Janulevičius

N. Bakula (akordeonas, bandonija), T. Dešu-

18 d. 18 val. – N. Rimskio-Korsakovo „CARO

kas (smuikas, elektrinis smuikas, mandolina)

SUŽADĖTINĖ“. Muzikinis vad. ir dir. –
E. Pehkas (Estija). Dir. – J. Janulevičius

Vilnius

21 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-

Kongresų rūmai

JOJE“. Dir. – J. Janulevičius

16 d. 19 val. – A. Paley (fortepijonas), Lietu-

22 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“.

vos valstybinis simfoninis orkestras.

Dir. – J. Janulevičius

Dir. – G. Rinkevičius. Programoje L. Berns-

16, 17, 21, 22 d. 10, 12 ir 14 val., 18–20 d. 10 ir
12 val. – PREMJERA! D. Bisseto „MEGZTINIS“. Rež. – G. Aleksa
18 d. 19.30 – L. Janušytės „KOREKTŪROS
KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė
20 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-

Šv. Kotrynos bažnyčia
22 d. 18 val. – „Spindintys Brodvėjaus miuziklai“. Atlikėjai O. Kolobovaitė (sopranas),
L. Mikalauskas (bosas), V. Lukočius (fortepijonas). Programoje R. Rodgerso, F. Loewe,
J. Bocko, A.L. Weberio ir kt. kūriniai
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose
16 d. 18 val. – koncertuoja jaunieji vilniečiai.
„Muzikinės Kalėdos“. Dalyvauja Vilniaus
„Lyros“ muzikos mokyklos mokytojos R. Bagotyrienės fortepijono klasės mokiniai
17 d. 12 val. – koncertuoja jaunieji vilniečiai. Dalyvauja Vilniaus J. Tallat-Kelpšos
konservatorijos ir muzikos mokyklos „Lyra“
fleitos mokytojos L. Šulskutės mokiniai
„Muzikos galerija“

teino, G. Gershwino kūriniai
17 d. 12 val. – „Kalėdinės giesmės“. Atlieka „Liepaičių“ chorinio dainavimo
mokyklos chorai (vadovės S. Balčiūnaitė,
D. Mickevičiūtė, N. Timofejeva, J. Dirgė-

Nacionalines kultūros ir meno premijas pelnė:
architektas Audrius Ambrasas – už jautrų miesto erdvių formavimą ir
profesinę atsakomybę; aktorius Vytautas Anužis – už klasikinės aktorinės
mokyklos šiuolaikiškumą;
džiazo muzikai Viačeslavas Ganelinas, Vladimiras Tarasovas, Vladimiras Čekasinas – už Lietuvos džiazo mokyklos kūrimą (už viso gyvenimo kūrybą);
tapytoja Rūta Katiliūtė – už abstrakčiosios tapybos turiningumą;
režisierius Gytis Lukšas – už kūrybišką nacionalinės literatūros interpretaciją kino kalba (už viso gyvenimo kūrybą);
rašytojas Valdas Papievis – už egzistencinės patirties raišką ir atnaujintą romanų estetiką.
Šiemet iš viso buvo pateiktos 28 kultūros ir meno kūrėjų kandidatūros
premijai gauti. Praėjusią savaitę komisija iš jų atrinko dvylika pretendentų.
Kasmet skiriamos ne daugiau kaip šešios Nacionalinės kultūros ir meno
premijos, iš jų ne daugiau kaip dvi premijos gali būti skiriamos už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną. Nacionalinė
kultūros ir meno premija siekia 30 tūkst. 400 eurų.

Bibliografinės žinios

Gedimino pr. 37
17 d. 17 val. – „Angelo prisilietimas“. D. Kazonaitė (sopranas), G. Kiršaitė (mecosopranas), M. Umbrulevičiūtė (fortepijonas)
18 d. 12 val. – interaktyvus muzikinis spektaklis vaikams „Imbierinė pasaka Muzikos
karalystėje...“
19 d. 18 val. – B. Mar monospektaklis
„Poetė“ (S. Nėries dienoraščių ir eilėraščių
temomis)

GROŽINĖ LITERATŪRA
Galvų medžiotojai : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Ugnius Mikučionis. –
2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 302, [1] p.. –
(Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-929-1 (įr.)
Įkvėpti tylą : memuarai / Paul Kalanithi ; pratarmė: Abraham Verghese ; iš anglų kalbos
vertė Eglė Podčašinskienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] ([Silakrogs] : PNB Print
Ltd). – 174, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-932-1 (įr.)
Itališkos vedybos : [romanas] / Nicky Pellegrino ; iš anglų kalbos vertė Simona Dobrovols-

21 d. 18 val. – Vokalinės muzikos rečitalis.

kytė. – Vilnius : Sofoklis, 2017 (Gargždai : ScandBook). – 334, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. –

Atlieka V. Noreika (tenoras), R. Mikelaitytė-

ISBN 978-609-444-200-1 (įr.)

Kašubienė (fortepijonas)

Ką aš kalbu, kai kalbu apie bėgimą / Haruki Murakami ; iš japonų kalbos vertė Jurgita Po-

22 d. 18 val. – „Kūdikėlio Jėzaus belaukiant...“. A. Čepaitė (aktorė), R.-M. Palšauskaitė (fortepijonas). Programoje O. Messiaeno „20 žvilgsnių į kūdikėlį Jėzų“,
F. Pessoa lyrika

Va k a r a i

lonskaitė. – 3-ioji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). –
191, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-23-584-2 (įr.)
Lėtojo laiko aky : [eilėraščiai] / Vladas Braziūnas ; [dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 108, [4] p. :
iliustr.. – Tiražas [600] egz.. – ISBN 978-9986-39-909-4 (įr.)
Maestra : romanas / L.S. Hilton ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius : Alma littera,
2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 301, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-2584-7 (įr.)

18 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Kauno kamerinis teatras

„Giesmių vainikas“

Paskelbti 2016 metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureatai

Vilnius

Meilužis japonas : romanas / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. –

Rašytojų klubas

Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 244, [3] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN

16 d. 18 val. – A. Kaziliūnaitės naujos poezi-

978-609-01-2612-7 (įr.)

jos knygos „esu aptrupėjusios sienos“ pri-

Mergina iš Bruklino : romanas / Guillaume Musso ; iš prancūzų kalbos vertė Donata Pleske-

statymas. Dalyvauja poetė A. Kaziliūnaitė,
fotografė L. Stasiulionytė, poetas ir knygos
redaktorius B. Januševičius, literatūros
kritikė V. Cibarauskė, psichodelinio folko
grupė „Elas ir Sparkis“ (vokalas ir dainų
tekstai – I. Toleikytė, gitara – V. Aškinis,
klavišiniai – G. Dautartas)
19 d. 17.30 – vakaras „Vilniaus krašto žmonės“, skirtas spaudos, kultūros darbuotojo,

vičienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 351, [1] p.. – Tiražas [3000] egz.. – ISBN 978-9955-23-940-6 (įr.)
Nemezidė : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Rūta Suchodolskytė. – Vilnius :
„Baltų lankų“ leidyba, [2016] ([Silakrogs] : PNB Print Ltd). – 463, [1] p.. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Klaidingas serijos ISSN: ISSN 2029-2579. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN
978-9955-23-930-7 (įr.)
Pabaigos jausmas : [romanas] / Julian Barnes ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. – 2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 155,

vertėjo J. Čekio 100-osioms gimimo meti-

[1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-23-714-3 (įr.)

nėms. Dalyvauja literatūrologė A. Lapins-

Raudongurklė : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Agnė Petrauskaitė. – 4-oji

kienė, rašytojai R. Gudaitis, E. Mikulėnaitė,

laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 474, [1] p.. – (Kri-

K. Saja, vertėja D. Linčiuvienė, tautosaki-

minalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-931-4 (įr.)

ninkė L. Kudirkienė, muzikologė J. Buro-

Rūkas virš slėnių : romanas / Romualdas Granauskas. – 2-asis patais. leid.. – Vilnius : Lietu-

kaitė, vertėjo sūnėnas A. Čekys. Koncertuoja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos
muzikos ansamblis „Kankleliai“ (vad.
D. Čičinskienė). Vakarą veda A. Gudelis

laitė, E. Jaraminienė, A. Steponavičiūtė-

20 d. 17.30 – koncertuoja LMTA doc. A. Sta-

Zupkauskienė, J. Vaitkevičienė). Progra-

siūnaitė ir jos dainavimo bei kamerinio dai-

vos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Standartų sp.). – 278, [2] p. : portr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9986-39-920-9 (įr.)
Silva rerum IV : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016]
([Silakrogs] : PNB Print Ltd). – 397, [3] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 6000
egz.. – ISBN 978-9955-23-939-0 (įr.)
Sūnus : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Alvyda Gaivenienė. – Vilnius : „Baltų

TAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

moje Lietuvos ir užsienio kompozitorių

navimo klasės studentės: A. Buškevičiūtė,

kūriniai chorui bei gražiausios kalėdinės

V. Datenytė, V. Dunauskaitė, R. Dzimidaitė,

Kauno mažasis teatras

giesmės

E. Girčytė, P. Glušniova, E. Kviatkovskaja,

antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas [4500] egz.. – ISBN 978-9955-23-941-3 (įr.)

16–31 d. 10, 12, 14, 16 ir 18 val. – U. Šimulynaitės

Valdovų rūmai

R. Murauskaitė, K. Vainoraitė ir pianistė

Svogūno lupimas : [biografinė knyga] / Günter Grass ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Če-

„KOTONAI PARYŽIUJE“. Rež. – R. Kimbraitė
16 d. 18 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė,
A. Baniūnas
20 d. 19 val. – N. Kino „ŽMOGUS, SKAITANTIS JŪSŲ MINTIS“. Rež. – N. Kinas
Kauno lėlių teatras

16 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje me-

lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 527, [1] p.. – (Kriminalinis romanas). – Virš.

N. Baranauskaitė

trauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 397,

nėje – H. Romero ir K. Vaiginis: „Strings and

Čiurlionio namai

[2] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-9986-39-917-9 (įr.)

Air“. Atlikėjai H. Romero (gitara, vokalas),

17 d. 15 val. – literatūrinė muzikinė po-

Tolimas Balčios kraštas : apysakos ir novelės / Juozas Aputis ; [sudarė Petras Bražėnas]. –

K. Vaiginis (saksofonas), F. Auxi (flamenko

pietė „Kalėdų palaima“. Dalyvauja aktorė

Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 675, [1] p. :

šokis), R.G. Pahlen (fortepijonas), styginių

D. Michelevičiūtė ir pianistas R. Zubovas.

portr.. – (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / visuomeninė redaktorių taryba:

kvartetas „Mettis“

Programoje M.K. Čiurlionio muzika bei

Viktorija Daujotytė … [et al.], ISSN 1822-2307 ; Nr. 37). – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-

18 d. 12 val. III manieristinėje antikameroje –

Šv. Rašto Psalmės, Benedikto XVI apmąs-

9986-39-915-5 (įr.)

17 d. 11 ir 13 val., 18 d. 11 val. – „ŽAISLIUKO

koncertas šeimai „Senelis sakmę sekė“.

tymai, L. Kunevičiaus, A. Zagajewskio,

ISTORIJA“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

Muzikuoja Vilniaus B. Dvariono dešimtme-

J. Vaičiūnaitės, D. Kajoko ir V. Bako poeti-

17, 18 d. 14 val. – E. Drungytės „KALĖDŲ

tės muzikos mokyklos išilginės fleitos mo-

niai tekstai

SAULĖ“. Rež. – A. Žiurauskas

kiniai ir jaunieji dainininkai (mokytojos
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11 psl.

Gruodžio 16–22
Savaitės filmai

Kino repertuaras

16–22 d. – Pjūklo ketera (JAV) – 20.50

21 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 18 val.

Vilnius

Zootropolis (JAV) – 10.10

22 d. – Karas (Danija) – 16.30

Forum Cinemas Vingis

Gerasis dinozauras (JAV) – 12.30

22 d. – Atkirtis (JAV) – 18.30

16–22 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų isto-

Skalvija

rija (3D, JAV) – 12, 15, 18, 21 val.
Blogasis Santa 2 (JAV) – 13.35, 15.50, 18.10,
20.30
Įsikūnijęs blogis (JAV) – 11.30, 15.50, 18,
20.15
18 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo
teatro – 17 val.
16 d. – Žvaigždžių karai. II maratonas – 11 val.
18 d. – Dainuok (3D, JAV) – 12.30
16, 17, 19–24 d. – Firmos kalėdinis balius (JAV) –
13.10, 16.20, 19.10, 21.45; 18 d. – 13.10, 19.10, 21.45

„Seklūs vandenys“

16–22 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 14.55,
17.50, 20.40

Geras berniukas ****

16–21 d. – Žemės drebėjimas (Rusija) – 14,

Šis Oksanos Karas filmas Sočyje vykusiame „Kinotavr“ festivalyje šiemet
laimėjo ir Didįjį, ir žiūrovų simpatijų prizus. Jame rodoma paprasto mokinio Kolios Smirnovo gyvenimo savaitė. Kolia įsimyli anglų kalbos mokytoją, kažkas padega mokyklos priestatą su naujais kompiuteriais. Lieka
kelios dienos iki mokyklos šventės, per kurias geras berniukas turi išsiaiškinti savo asmeninį gyvenimą, ištirti padegimą ir susitvarkyti santykius su
tėvais. Vieną pagrindinių vaidmenų filme sukūrė Ieva Andrejevaitė, jos
partneriai – Semionas Treskunovas, Konstantinas Chabenskis, Michailas
Jefremovas, Anastasija Bogatyriova, Tatjana Dogileva, Irina Pegova (Rusija, 2016). (Vilnius)

16.30, 21.10; 22 d. – 14 val.

Kalifornijos svajos ****

Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti (3D,

Debiutiniu filmu „Atkirtis“ išgarsėjęs Damienas Chazelle’as šįkart vėl
kalba apie muziką ir kartu plečia tradicinio miuziklo ribas. Mia (Emma
Stone) yra pradedančioji aktorė, ji dirba padavėja. Džiazo muzikantas Sebastianas (Ryan Gosling) groja kavinėje, kad pragyventų. Kai jų keliai susikirs,
juos abu sujungs troškimas pagaliau daryti tai, apie ką visąlaik svajojo. Meilė
suteiks jiems jėgų, bet kai karjera pradės klostytis, liks vis mažiau laiko ir
jėgų vienas kitam. Beje, originalus filmo pavadinimas „La la land“ – žargoniškas neegzistuojančios vietos, svajonių šalies pavadinimas. Taip pat vaidina
J.K. Simmonsas, Finnas Wittrockas, Tomas Everettas Scottas, Rosemarie
DeWitt, Meagan Fay (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Naktiniai gyvuliai ****

Prieš penkiolika metų Siuzan paliko Tonį – ambicingą rašytoją, išgyvenantį nuolatinę kūrybos krizę. Dabar ji yra galerijos savininkė ir laiminga
kito vyro žmona. Vieną dieną ji gauna Tonio knygos rankraštį. Tai žiaurus
trileris, kurį Siuzan suvokia kaip simbolišką kerštą už išsiskyrimą. Knygoje aprašomas matematikos profesoriaus Edvardo ir jo šeimos gyvenimas. Abu filmo sluoksniai – realus gyvenimas ir knygos siužetas – nuolat
persipina, susilieja. Knyga priverčia Siuzan įsižiūrėti į tamsą jos praeityje
ir širdyje. Savo antrąjį filmą garsus madų kūrėjas Tomas Fordas sukūrė
pagal Austino Wrighto romaną. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Amy
Adams ir Jake’as Gyllenhaalas (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Sąjungininkai ***

1942-ieji, Šiaurės Afrika. Žvalgybos karininkas Maksas (Brad Pitt) savo
kelyje sutinka prancūzų Pasipriešinimo judėjimo ryšininkę Marianą
(Marion Cotillard). Priešo užnugaryje ji vykdo mirtinai pavojingą misiją.
Roberto Zemeckio filme taip pat vaidina Jaredas Harris, Simonas McBurney,
Lizzy Caplan, Matthew Goode (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Seklūs vandenys ****

Naujasis prancūzų kino filosofų tradicijas tęsiančio Bruno Dumont’o
filmas – tai ekstravagantiškas, siurrealistiškas, kupinas absurdo, bet kartu – itin
rafinuotas ir preciziškas reginys. Jis nukels į 1910-uosius, gimtąją režisieriaus
Flandriją, kur prabangioje viloje gyvena turtuolių šeima. Šalia jų kukliuose
nameliuose glaudžiasi žvejai. Paplūdimyje pasirodo detektyvai, tiriantys
paslaptingą turistų dingimą, o tarp aristokratės ir žvejo užsimezga romanas. Gegas veja gegą, aktoriai Fabrice’as Luchini, Juliette Binoche, Valeria
Bruni Tedeschi, Jeanas-Lucas Vincent’as sąmoningai šaržuoja savo personažus, režisierius nuolat prisimena kino klasiką, bet šis nesiliaujantis
„prancūziškumo“ mėsinėjimas slepia ir socialinę kritiką. Dumont’as rodo,
kaip tarp skirtingų klasių nuolat kyla sienos, kaip „elitas“ nesuvokia, koks
jis juokingas ir apgailėtinas, ir klausia apie teisę būti kitokiam (Prancūzija,
Vokietija, 2016). (Vilnius)
****** – 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.

16 d. – Vajana (JAV) – 12.20; 17 d. – 11.10,
12.20; 18 d. – 16.30; 19–22 d. – 11.10, 12.20,
16.30 (lietuvių k.); 16, 18–24 d. – 11.30 (originalo k.)
18–24 d. – Vajana (3D, JAV) – 13.50
16–22 d. – Naktiniai gyvuliai (JAV) – 15.35,
18.55, 21.30
Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti
(D. Britanija, JAV) – 12.15, 18.15
D. Britanija, JAV) – 15.15
16, 17, 20–22 d. – Pjūklo ketera (JAV) – 13.20,
18.20; 18, 19 d. – 18.20
16–22 d. – Sąjungininkai (JAV) – 21.20
17, 18 d. – Didysis šunų pabėgimas (Kanada,
Ispanija) – 11.05
17, 18 d. – Troliai (JAV) – 11 val.
17, 20 d. – Atvykimas (JAV) – 18.45
19, 21 d. – Kitas pasaulis: kraujo karai
(JAV) – 18.45
17, 19, 21 d. – Šaunusis kapitonas: gyvenimas be taisyklių (JAV) – 21.25
18, 20 d. – Švyturys tarp dviejų vandenynų
(D. Britanija, JAV, N. Zelandija) – 21.25
16–22 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 11 val.
Žuvytė Dorė (JAV) – 13.30
Forum Cinemas Akropolis
16–22 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija (3D, JAV) – 13.20, 15.30, 18.30, 21.30
16–22 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija (JAV) – 10.30
Blogasis Santa 2 (JAV) – 13.40, 16, 18.20, 20.40
18 d. – Dainuok (3D, JAV) – 13.30
16–22 d. – Žemės drebėjimas (Rusija) – 13.10,
15.40, 19.20, 21.50
Firmos kalėdinis balius (JAV) – 14.30, 16.10,
18.50, 21.35
16, 19–22 d. – Vajana (JAV) – 10.10, 12.50; 17,
18 d. – 10.10, 12, 12.50
16, 17, 19–22 d. – Vajana (3D, JAV) – 11, 13.30,
16.05; 18 d. – 11, 16.05
16–22 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 18.10,
21 val.
Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti (3D,
D. Britanija, JAV) – 16.20, 18.40
Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti
(D. Britanija, JAV) – 10.20
Didysis šunų pabėgimas (Kanada,
Ispanija) – 10.50, 17 val.

16 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) –
17 val.; 18 d. – 15.50; 19 d. – 15 val. (seansas
senjorams); 20 d. – 19.20; 21 d. – 17 val.;
23 d. – 19 val.
16 d. – Namų slauga (Čekija) – 19.10; 18 d. –
20.10; 20 d. – 21.30; 21 d. – 19.10; 22 d. – 17 val.;
23 d. – 21.10
16 d. – Seklūs vandenys (Prancūzija, Vokietija) – 21 val.; 17 d. – 20.30; 19 d. – 17.10;
21 d. – 21 val.; 23 d. – 16.40
19 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 19.30;
20 d. – 17 val.
17 d. – Panelė Rūgštynė (Prancūzija) – 15.30
17 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 17.30
18 d. – Kino klasikos vakaras. Dainuojantys
lietuje (JAV) – 18 val.

Kaunas
Forum Cinemas
16–22 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija (3D, JAV) – 11, 13.50, 15.30, 18.30, 21.30
16, 17 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija
(JAV) – 23.40
16–22 d. – Blogasis Santa 2 (JAV) – 12.40, 14.55,
17.15, 19.25, 22.20
16, 17 d. – Įsikūnijęs blogis (JAV) – 13.30,
18.45, 21.40, 23.45; 18–21 d. – 13.30, 18.45,
21.40; 22 d. – 13.30, 21.40
18 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo
teatro – 17 val.
16 d. – Žvaigždžių karai. II maratonas –
11 val.
18 d. – Dainuok (3D, JAV) – 14.30
16, 19–22 d. – Firmos kalėdinis balius

Ciklas „Karlsono kinas“
17 d. – trumpametražių animacinių filmų programa vaikams „Pasakų pasaulis“ – 14 val.
18 d. – trumpametražių animacinių filmų
programa vaikams „Kalėdinis Tindirindis“ – 14.30

(JAV) – 15.10, 17.30, 20.30, 22.50; 17, 18 d. –
10.25, 15.10, 17.30, 20.30, 22.50
16–21 d. – Vajana (JAV) – 10.15, 14val.; 17,
18 d. – 10.15, 11.30, 14 val.; 22 d. – 10.15, 14.00,
18.20
17–22 d. – Vajana (3D JAV) – 12.55, 17 val.

Pasaka
16 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) – 17 val.;
17 d. – 16.45; 18 d. – 19 val.; 19 d. – 18.30; 20 d. –
18.45; 21 d. – 18.30; 22 d. – 19.30; 22 d. – 15.30
16 d. – Seklūs vandenys (Prancūzija, Vokietija) – 19.15; 17 d. – 15.30; 18 d. – 16.30;
19 d. – 20.30; 20 d. – 20.45; 22 d. – 16.45
16, 22 d. – Firmos kalėdinis balius (JAV) – 21.45
16 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 21 val.;
17 d. – 13 val.; 18 d. – 21.15; 20 d. – 21 val.;
21 d. – 20.45; 22 d. – 17 val.
16 d. – Namų slauga (Slovakija, Čekija) – 19.30;
17 d. – 18 val.; 18 d. – 14.30; 19 d. – 18.45
16 d. – Taksiukas (JAV) – 21.15; 18 d. – 19.15
17 d. – Troliai (JAV) – 12.45

16, 17 d. – Fantastiniai gyvūnai ir kur juos
rasti (D. Britanija, JAV) – 17.40, 19.40; 18 d. –
19.40; 19–22 d. – 11.45, 17.40, 19.40
17, 19–22 d. – Fantastiniai gyvūnai ir kur
juos rasti (3D, D. Britanija, JAV) – 14.40
16–22 d. – Pjūklo ketera (JAV) – 19.15, 22.10
17–22 d. – Naktiniai gyvuliai (JAV) – 19.50
16–22 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 15.40,
20.50
Troliai (JAV) – 10.30
Didysis šunų pabėgimas (Kanada, Ispanija) – 11.20
Sąjungininkai (JAV) – 16.40
17–22 d. – Atvykimas (JAV) – 22.30
16–22 d. – Zootropolis (JAV) – 10.30

17 d. – Vajana (JAV) – 14.30
17 d. – Naktiniai gyvuliai (JAV) – 21.30;
19 d. – 20.45; 21 d. – 21 val.; 22 d. – 22.15
17 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis
(Prancūzija) – 13.30; 18 d. – 17.15
17 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 15.30
17 d. – Naujienos iš Marso planetos (JAV) –
20.45; 18 d. – 21 val.; 21 d. – 21.15; 22 d. –
15 val.; 22 d. – 21.30
18 d. – Didysis šunų pabėgimas (Kanada,
Ispanija) – 12.45
18 d. – Dialogas su Josefu (rež. E. Josadė) –
13 val.
18 d. – Tėvas (rež. M. Sargsyanas) – 14 val.
18 d. – Igruški (rež. L. Lužytė) – 15.30
18 d. – Nesamasis laikas (rež. M. Vildžiūnas) – 16.45
18 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 18.45
18 d. – Paskutinė medaus mėnesio diena
(rež. R. Eltermanas) – 20.30
18 d. – Julija (rež. J.J. Baier) – 21.30
18 d. – 2 naktys iki ryto (Suomija, Lietuva) –
13.30; 19 d. – 19 val.
18 d. – Chuljeta (Ispanija) – 15.15
19 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 21 val.
Ozo kino salė

Naktiniai gyvuliai (JAV) – 13, 19.10

16 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 17 val.

Troliai (JAV) – 11.20

17 d. – Neoninis demonas (JAV) – 15 val.

Sąjungininkai (JAV) – 21.10

17 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) –

16, 18, 20, 22 d. – Atvykimas (JAV) – 18 val.

17 val.; 21 d. – 19.40

17, 19, 21 d. – Kitas pasaulis: kraujo karai

17 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,

(JAV) – 18 val.

Prancūzija, Vokietija) – 19 val.

Namai (JAV) – 13 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
16–22 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija (3D, JAV) – 12.35, 15.30, 18.25, 21.20
Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija
(JAV) – 10.15
Įsikūnijęs blogis (JAV) – 19.20, 21.40
Blogasis Santa 2 (JAV) – 16.10, 19, 21.25
18 d. – Dainuok (3D, JAV) – 13.20
16–22 d. – Firmos kalėdinis balius (JAV) –
10.50, 13.20, 15.50, 18.50, 21.30
Vajana (JAV) – 10.10, 16.10, 16.45
16, 17, 19–22 d. – Vajana (3D, JAV) – 13.20
16–22 d. – Fantastiniai gyvūnai ir kur
juos rasti (3D, D. Britanija, JAV) – 13.10,
16 val.
Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti
(D. Britanija, JAV) – 10.20
Žemės drebėjimas (Rusija) – 14.20, 18.25
Didysis šunų pabėgimas (Kanada, Ispanija) – 10.10
Troliai (JAV) – 12.10
16, 18, 20, 22 d. – Sąjungininkai
(JAV) – 18.30
17, 19, 21 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 18.30
16–22 d. – Pjūklo ketera (JAV) – 21.10
Naktiniai gyvuliai (JAV) – 20.50
Drakono lizdas (Kinija) – 10.30
Troliai Mumiai Rivjeroje (Prancūzija, Suomija) – 13 val.

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

7 meno dienos | 2016 m. gruodžio 16 d. | Nr. 41 (1193)

