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Eglė Ridikaitė, „Prie Agnės“. 2015–2016 m.

Sienos (ale)

V. I lč i u ko n u ot r .

Eglės Ridikaitės paroda „Atėjai, pamatei, išėjai: kultūringos grindys“
VDA parodų salėse „Titanikas“
Apie tai galima pasiskaityti Da- „Pagaliau, sveikas protas reikalauja,
lios Klajumienės knygoje „Vilniaus kad [grindų] piešinys būtų plokšgyvenamųjų namų interjerų dekoro čias, tai yra, kad atrodytų kaip vienPer Eglės Ridikaitės parodos atida- elementai: nuo klasicizmo iki mo- tisas paviršius, o ne imituotų kubus
rymą juokavom, kad 2016-ieji buvo derno“ (VDA, 2015). Mokslininkė arba iškilimus, kaip kartais nutinka.
grindų metai, bent jau „Titanikui“. ir menininkė vaikščiojo po laipti- Iš tiesų, nėra nieko nemalonesnio,
Pirmo aukšto sales betonu užliejo nes tuo pat metu, dalijosi radiniais. kaip statyti koją ant akivaizdžių neEglė Grėbliauskaitė, antrame liko Knygoje grindų skyrius – paskuti- lygumų, kurie jus sužeistų, ir jūs ritos pačios plytelės, bet oi kaip jos nis. Kaip pripažįsta knygos autorė, zikuotumėte parkristi, nors jie [nepasikeitė, kai Ridikaitė ant sienų iš- grindis iki šiol mažai kam rūpėjo lygumai] tebūtų nevykęs ir kvailas
kabino Vilniaus grindis (kuratorė tyrinėti, nors kaip tik jos dažnai nu- melas.“ (p. 531) Taigi net puošniauVilma Mačianskaitė). Žinoma, ne lemdavo ir kitus puošybos elemen- sios grindys turi būti padarytos taip,
pačias grindis, o jas vaizduojančias tus. Iš tiesų grožėdamiesi pastatais kad galėtum eiti į jas nekreipdamas
drobes. Ir ne bet kokias, o gražias žiūrime į viršų, akimis iščiupinė- dėmesio. Ir vis dėlto...
arba, kaip pati Eglė įvardijo parodos jame langų formas ir stiuko lipdiKaip tik gyvenu tokiame name,
pavadinime, „kultūringas“ grindis, nius, įsimename siluetus, o į grindis statytame paskutiniame XIX a. delaiptinėse išklotas XIX a. pabaigoje – užmetame akį tik tada, kai reikia šimtmetyje, kur laiptinėje išlikuXX a. pradžioje, šiek tiek daugiau nusivalyti kojas, ar už ko nors už- sios mozaikinės grindys. Žinoma,
nei prieš šimtą metų. Tuomet kaip kliuvę. Beje, Klajumienės knygoje jas mačiau – netgi per purvą, kutik ir išpopuliarėjo mozaikinės radau šiuo požiūriu intriguojančią rio, gyventojų nutarimu, niekas čia
grindys. Jos buvo ir antikinės Ro- citatą – XIX a. prancūzų menotyri- neplauna. Tos grindys – vis tas pats
mos prisiminimas, ir moderniza- ninko Henry Havardo rekomendacijos pasekmė.
cijas renkantis grindų ornamentiką: N u k e lta į 7 p s l .
Agnė Narušytė

1 psl.
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Skirtingos bendrybės
Kelios paskutinio metų vakaro mintys

Edmundas Gedgaudas

Franzo Kafkos apsakymo „Bado
meistras“ („Ein Hungerkünstler“)
herojus gyveno laikais, kai ilgą laiką
narve badaujantį žmogų už pinigus
galėdavo stebėti publika. Ji vargu ar
pagalvodavo apie tai, kad badavimui atsidavęs asmuo tą priima kaip
natūralų dalyką, be kurio jo gyvenimas netektų prasmės. Taip šiuo
ironišku tekstu teigiama, jog meno
adresatui sunku arba ir neįmanoma
suvokti kūrybai atsidavusio žmogaus tikrųjų dingsčių.
Kažkurioje „Bado meistrui“
(spektakliui pagal bene paskutinį
Franzo Kafkos apsakymą) skirtoje
recenzijoje perskaičiau, jog jį pažiūrėjus norisi galvoti apie daug dalykų,
kurie su juo lyg ir nesusiję. „Vakarienė paruošta!“ Negi jau? Kaip tos
dienos trumpėja... Pone Bulgakovai, girdėjot? Dar vakar grįždamas
namo šitaip ir panašiai fantazuodamas stebėjausi Viktorijos Kuodytės
gebėjimu tapti ir „bado meistru“, ir
prieš tris dienas mano trečią kartą
žiūrėtos (eisiu ir ketvirtą) „Didvyrių aikštės“ Ana – tokiais tarsi viskuo skirtingais personažais. Dabar, gal įspūdžiams praeities link

pakrutėjus, tariuosi apčiuopęs
Anos ir Meistro bendrą bruožą –
tvirtybę, kurios nesuvaidinsi, nors
tai (irgi anot recenzijos) tik aktorės
virtuoziškumas, rodantis skirtingas
jos artistinių galių apraiškas. O gal,
pagalvojau, dar ir žodžius pranokstančių dialogų su Krystianu Lupa
ir Eimuntu Nekrošiumi atgarsius?
Bandydamas prisiminti, kiek
patirčių, paženklintų įvairiausio
„tik virtuoziškumo“, Vilniuje per
2016-uosius gaivino mano jėgas,
mintyse pasikviečiau paskutinę
metų dieną vieną kitą, neatsistebėdamas skirtingomis jų apraiškomis. Kuo ne „bado meistras“ Ūla
Ulijona Žebriūnaitė? Mintyse gretinu Niccolò Paganini sonatą „Per
la Grand Viola“ ir antroje koncerto
dalyje skambėjusią Fantaziją pagal
italų filmų muziką, Davido Shorto
parašytą Ūlai, nebegyvenančio kino
režisieriaus dukrai. Klausausi nostalgiškų savo jaunystės melodijų,
dėl išskirtinio Ūlos artistiškumo
ir virtuoziškumo gniaužiančių
kvapą. Čia – ir su jos talentu tobulai sutapęs altas, ir su muzika bendraujanti išmintis. Netrukus dar ir
valiūkiškas, sąmojį su metaforos iškalba ar net slaptu liūdesiu sujungęs šokis aplink Lietuvos kamerinį

orkestrą, su kuriuo ji prieš dvidešimt metų, diriguojant Sauliui Sondeckiui, grojo tą patį Paganini kūrinį. Ar daug kas apie tą staigmeną
žinojo, kaip ir apie kontrastuojančias koncerto dalių sukneles? Saikingi antrosios „aukso blyksniai“
ir auksiniai italų neorealizmo metai, kuriuos itin vertino Ūlos tėvas,
o ir toliau jais gėrisi ne bet kokių
artistinių aukštumų pasiekusi jos
mama. Saulės blyksniai pro spalio
sambrėškas...
Nieko nenutuokdamas apie „Vaidilos teatrą“ A. Jakšto gatvėje, senokai įsidėmėjau jam priskiriamą „Vaidilos teatro“ salė
eklektinės architektūros, bet puikios akustikos salę (apie 1990-uo- įspūdžių. Su kamerinei aplinkai ir nebeliko iš ko įsigyti tikrą konsius rekonstruojant Filharmoniją skirtu instrumentu nesiginčydamas, certinį fortepijoną... Ne, „Yamaha“
čia vykdavo nemažai koncertų). Da- jis šį jo bruožą pavertė privalumu – anaiptol neprastas – juk ir naubar joje, nors retokai, irgi galima unikalios Andriaus interpretacijos jutėlaitis, ir firma garsi. Bet teko
patirti tikrojo meno įspūdžių – bū- stulbino netikėtumais ir anksčiau nugirsti, jog Seime kai kas pasvatent čia ne per seniausiai klausiausi neįsivaizduotų atradimų džiaugs- joja apie ten rengtinus koncertus
Andriaus Žlabio rečitalio. Pirmoje mais. Štai jums dar vienas „bado ir fortepijoną, tad štai šis gal kaip
dalyje jam koncertinio instrumento meistras“, dar vienas beribės mei- tik toks? Imkite jį, o kiek pristigtų
matmenų nesiekiančia „Yamaha“ lės, kūrybingumo ir pasišventimo iki koncertinio „Vaidilai“, tesumoka
paskambinus Bacho Šeštąją partitą, menui pavyzdys. Apie tokį vargu mecenatai, taip gaivindami taurius
per pertrauką su Aleksandru Jurge- ar ką nutuokė tą salę kadaise lipdi- Pacų, Vileišių ar Montvilų laikams
lioniu svarstėme – išties puiku, bet niais dabinę darbininkai ir jos da- būdingus turtingų žmonių gestus.
kokio atsako Andrius iš „Yamahos“ bartiniai restauruotojai, prikaišioję
Jau už langų pykši... Įžengiant į
sulauks pasiūlęs jai Beethoveną ir nemažai kainavusių, bet pigiai at- Naujuosius – mano kuklūs linkėjiypač Prokofjevą? O įvyko tai, ką da- rodančių žiburėlių. Kad šie „salės mai visiems „bado meistrams“, kubar skiriu prie stipriausių 2016-ųjų meną“ deramai apšviestų? Tad gal rių, ačiū Dievui, nestokojame.

Džiazas kitaip

Arūno Šlausto ir Mariaus Šinkūno koncerto įspūdžiai
Algirdas Klova

Metų pabaigoje visuomet gausu
įvairiausių žanrų koncertų, festivalių, kurie klausytojui suteikia
progą pasirinkti mėgstamą muziką.
Vienas jų, „Kalėdinis Vilnius“, tarp
švenčių vyko Trakų Vokės dvare.
Jame dalyvavo didelis būrys jaunų,
talentingų Lietuvos muzikų. Mane
ypač sudomino vienas koncertas,
kuriame darniai suskambo jaunatviškas entuziazmas ir muzikinė patirtis. Tai garsus džiazo pianistas
Arūnas Šlaustas ir jaunas vibrafono virtuozas Marius Šinkūnas,
D. K lov i e n ė s n u ot r .
beje, žinomas ir kaip radijo laidų Arūnas Šlaustas ir Marius Šinkūnas
vedėjas.
Pirmiausia norėčiau pagirti pui- Japonijoje. Nuolat veda vibrafono egzistavimo prasmę – tai instrukią dvaro salės akustiką ir pasi- meistriškumo pamokas Sankt Pe- mentas, skirtas perduoti signalams
džiaugti specialiai šiam festivaliui terburgo meno licėjuje, koncer- iš vienos gyvenvietės į kitą. O aš
išnuomotu 1904 metų fortepijonu tuoja su džiazo, šiuolaikinės ir svajojau apie kosmosą, svajojau
,,Bechstein“. Vibrafonas Lietuvoje klasikinės muzikos atlikėjais. Vil- žiūrėti į Žemę iš kitur. Tada išgirnėra itin populiarus instrumentas, niaus Balio Dvariono muzikos dau Gary Burtoną, jo instrumentą,
o daugelio respublikinių ir tarp- mokykloje yra atidaręs pirmąją ir pasakiau sau – palieku viską ir
tautinių konkursų laureatas Ma- vibrafono klasę Baltijos šalyse. Ka- einu mokytis groti vibrafonu! Išrius Šinkūnas yra vienintelis profe- daise Marius mokėsi groti būgnais ėjau iš visų darbų, pardaviau masionalus Lietuvos vibrafonininkas. ir staiga panoro vibrafonu: „Buvo šiną, palikau merginą ir išvykau
Savo žinias jis gilino Prancūzijoje, tokia akimirka, kai pažiūrėjau į bū- į Ameriką dėl vibrafono“, – sako
JAV, ilgą laiką gyveno ir mokėsi gnus ir supratau jų atsiradimo ir Marius Šinkūnas.
2 psl.

Puikus pianistas ir kompozito- skambėjimo sukelti vaizdiniai man
rius Arūnas Šlaustas, gerai žinomas priminė vaikystę ir kelionių metu
ne tik džiazo, bet ir akademinės matytas karuseles, bei romantiškąją
muzikos atlikėjas, baigęs klasikinį „Lopšinę“. Kompozicijose labai aiški
fortepijoną Lietuvos muzikos ir te- teminė medžiaga, forma, charakteatro akademijoje, tapo tarptautinio ris, jos pakankamai techniškos, bet
M.K. Čiurlionio pianistų konkurso ir melodingos, skambios, jose daug
laureatu, surengė ne vieną rečitalį, ir romantikos, ir džiaugsmo.
koncertavo su Lietuvos kameriniu
Šalia A. Šlausto kūrinių skambėjo
ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu ir džiazo klasika: Ralpho Townerio
orkestrais; grojo šiuolaikinių aka- „Icarus“, Chicko Coreos „No misdeminių kompozitorių kūrinius tery“, Toshihiro Akamatsu „Nossolo ir su ansambliu „Ex Tem- talgija“. Visi kūriniai labai charakpore“, kurį su draugais kadaise ir teringi, puikiai aranžuoti, gražiai
įkūrė. Jo karjera džiazo scenoje pritaikyti vibrafonui. Atlikti jie
jau trunka tris dešimtmečius. Tai buvo ne tik virtuoziškai, bet ir
unikalus muzikas, nuolat derinan- jautriai, jaučiant charakterį ir tiek
tis akademinę muziką su džiazu ir akademinei muzikai, tiek džiazui
savo koncertuose bei kūriniuose būdingus niuansus. Groti virtuotai aiškiai demonstruojantis taip, ziškus kūrinius beveik visiškoje
kad net būna sunku suvokti, kur tamsoje, žinoma, didžiulis iššūkis
kuris žanras. Esu daug kartų jį bet kuriam muzikantui, bet su juo
girdėjęs ir drauge grojęs. Nuolat buvo puikiai susidorota. Beje, reipatenki į stebuklingą žanrų san- kia pasakyti, kad muzikos nuotaika
dūros pasaulį.
ir emocionalumas puikiai derėjo
Šiame koncerte išgirdome net ke- prie žvakių šviesos, rūmų aplinturis labai charakteringus A. Šlausto kos, o kūrinius jaukiai pristatė pats
kūrinius: temperamentingą, tačiau Marius Šinkūnas. Tokie koncertai
protingai santūrų „Ugnies šokį“, visuomet praskaidrina nuotaiką,
ne per liūdnai svajingą „Elegiją“, sukelia malonius prisiminimus ir
margaspalvę „Karuselę“, kurios leidžia susikaupti, pamąstyti.
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„Kultūriniai pasireiškimai“ turi tęstis
Baltijos muzikos festivalį Londone prisiminus
Agnė Barysaitė-Johnson

Kelias savaites vos pūškuojančiu
Londono metro važinėjau į Noting Hilą. Čia 2016 m. lapkričio 5 –
gruodžio 10 d. vyko Baltijos muzikos festivalio koncertai. Jų buvo
aštuoni, taigi aštuonios kelionės iš
rytų į vakarų Londoną, arba, kaip
sakytų londoniečiai, „iš Rytų į Vakarus“. Šiandien dar kartą kartoju
šią kelionę, kad ramiai atsisėdusi
Noting Hilo kavinėje pasidalinčiau
savo įspūdžiais.
Žodis „ramiai“ Noting Hilui netinka. Žymusis antikvarinių dirbinių turgus Portobello gatvėje bei
populiaraus filmo „Noting Hilas“
filmavimo vietos traukte trauke
turistus. Vasarą čia vyksta Noting
Hilo karnavalas – milijoną lankytojų sutraukiantis gatvės festivalis,
kurio metu vietiniai gyventojai užkala savo namų langus ir išvažiuoja.
Įsitaisiusi itališkoje kavinėje įsijungiu kompiuterį. Jame atsiverčiu 1948 m.
laikraščio „Žiburiai“ kopiją. Ten
spausdinamas Vlado Jakubėno rašinys „Su lietuvių solistais po Angliją“. Pirmojo sakinio gale Jakubėnas riebiu šauktuku trimituoja, jog
pabaltijiečių menininkai iš karo pabėgėlių stovyklos Vokietijoje atvyko
koncertuoti į Londoną! Įvardija ir
koncertų organizatorių – Baltų tarybą Didžiojoje Britanijoje. Vėliau
tęsia: „Galbūt pagaliau pasaulis pradės atkreipti dėmesį į mus ir ims
žiūrėti ne tik kaip į pigią raumenų
jėgą, bet domėtis ir mūsų kultūriniais pasireiškimais?“
Ar tik istorija nesikartoja? 2016 m.
Baltijos muzikos festivalį Londone
organizavo Baltijos muzikos draugija kartu su Baltų taryba – ta pačia
organizacija, apie kurią rašo Jakubėnas. Būtent jų surengtas „Jaunųjų
Baltijos talentų“ koncertas tapo šių
metų festivalio pirmuoju koncertu.
Jame grojo Londono aukštosiose
muzikos mokyklose studijuojantys

Anonsai

Juliaus Andrejevo
atminimo vakaras
Sausio 7 d. žymus lietuvių kompozitorius, pianistas, pedagogas Julius
Andrejevas būtų šventęs 75 metų jubiliejų. Deja, garbus menininkas šios
sukakties nesulaukė – lapkričio 29 d.
iškeliavo į amžinybę. Tačiau gausus
būrys jo kolegų ir mokinių sumanė
pagerbti muziko atminimą. Sausio 7 d. 19 val. Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos Didžiojoje salėje
vyks vakaras, skirtas profesoriui Juliui Andrejevui (1942–2016) atminti.
Drauge su Lietuvos kompozitorių sąjunga rengiamo koncerto programoje skambės Juliaus Andrejevo
kūriniai ir jo buvusių studentų interpretuojami klasikos opusai.

Gabrielės Vingraitės plakatas

studentai iš Lietuvos, Latvijos ir
Estijos. Lietuvai atstovavo pianistės Gabrielė Sutkutė, Ugnė Vazgilevičiūtė bei altininkė Barbara
Gumėnaitė.
Vėl grįžtu prie Jakubėno straipsnio. Įdomu, jog 1948-aisiais, kaip ir
dabar, lietuviai, latviai ir estai Londone bandė veikti išvien. Koordinuoti trijų šalių diasporų veiksmus
išeivijoje nėra paprasta. Jei kalbėčiau apie dabartinį šių bendruomenių ryšį, sakyčiau, jog jis yra labiau
simbolinis: žmonės sueina, kartu
prisimena mus jungiančius istorinius įvykius – trėmimus, Baltijos
kelią. Tačiau kai reikia tikslingai
ir sistemingai kartu veikti, ta vienybė išskysta: kaip trys žmonės
po viena antklode: vienas tempia į
vieną, kitas – į kitą pusę. Ir vis dėlto
į bendrystės puoselėjimą nevertėtų
žiūrėti pro pirštus. Kai 2016-ųjų vasarą vienas įtakingas JAV politikas
Estiją pavadino Sankt Peterburgo
priemiesčiu – krūptelėjome visi,
nepaisydami to, kas esame – estai, lietuviai ar latviai. Taigi sąsajos
čia atsiranda iš bendros istorinės
patirties.
Tos sąsajos atsispindėjo ir festivalio koncertų programose. Tarkim, kad ir antrajame koncerte,
kuriame skambėjo lietuvių, latvių ir
Šitaip bus atspindėti du bene svarbiausi J. Andrejevo veiklos barai – muzikos kūryba ir pedagogika.
Koncerte skambės penki kompozitoriaus opusai, sukurti įvairiais jo
gyvenimo laikotarpiais. Pradedant
„Metamorfoze. Quasi una sonata“
(1980) fleitai solo (atl. Karolina Baleckaitė) ir baigiant vienu vėlyviausių J. Andrejevo kūrinių – 2012 m.
sukurtu „Canto Segundo“ (teksto
autorius Jorge Cuña Cassabellas),
kurį atliks J. Andrejevo kamerinio
ansamblio klasės absolventai, trio
„Claviola“ ir sopranas Ernesta Juškaitė (Astos Krikščiūnaitės kl.).
Taip pat skambės du 1986 m. kūriniai. Tai kvartetas „Festivo“, kurio naują interpretaciją vos prieš
metus drauge su kompozitoriumi
rengė to paties pavadinimo styginių kvartetas „Festivo“ (Minadora
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estų kompozitorių kamerinė muzika: Onutės Narbutaitės „Rudens
riturnelė“, Broniaus Kutavičiaus
„Aštuonios Stasio miniatiūros“,
Arvo Pärto „Adagio“ bei Pēterio
Plakidžio „Romantiškasis trio“.
Juos atliko „Orphic Trio“ – Orpheus
Papafilippou (smuikas), Williamas
Routledge’as (violončelė) ir Rimantas Vingras (fortepijonas) bei altininkė Nichola Blakey. Šis ansamblis nuosekliai ir kryptingai dirba,
kad lietuvių kompozitorių muzika
būtų atliekama Londono kultūrinėje terpėje: 2012 m. jie surengė Broniaus Kutavičiaus muzikos koncertą,
2013 m. – Onutės Narbutaitės, dar
po metų – Anatolijaus Šenderovo
kūrinių koncertus Karališkojoje Gruodžio koncertas. Smuikininkas Christopher Horner ir
I . M at u l a i t y t ė s n u ot r .
pianistas John Lenehan
muzikos akademijoje.
Su dideliu malonumu klausiausi
Juozo Gruodžio kūrinių šeštajame Jurgio Juozapaičio, Broniaus Kuta- tikroji bendruomeniškumo dvasia
festivalio koncerte. Juos atliko Velse vičiaus, Vykinto Baltako, Vidmanto išskleidė savuosius sparnus...
gyvenantys smuikininkas Christop- Bartulio, Anatolijaus Šenderovo,
Surimtėjusi norėčiau prisiminti
heris Horneris ir pianistas Johnas Loretos Narvilaitės bei Sadie Har- Vlado Jakubėno muzikos koncertą
Lenehanas. Koncertą atlikėjai pa- rison kūriniai smuikui solo. Mano (lapkričio 17 d.). Kūrinius nuostaskyrė šviesaus atminimo muziko- supratimu, tai buvo ypatingas kon- biai atliko Guildhallo aukštosios
logui profesoriui Algirdui Am- certas. Visų pirma, Rusnės Matai- muzikos ir dramos mokyklos probrazui – tai jis supažindino šiuos tytės atlikimas tiesiog puikus. Kita fesorius violončelininkas Olegas
britus su Juozo Gruodžio muzika. vertus, šioje programoje tarsi pa- Koganas bei pianistai Polina Kogan,
Paminėsiu, jog Ch. Horneris ir J. Le- tys kūriniai brėžė kartų skirtumų Rokas ir Sonata Zubovai. Skambėjo
nehanas yra įrašę šio mūsų klasiko ribas. Net kūrėjų biografijos atspin- „Serenada“ violončelei ir fortepijokompaktinę plokštelę.
dėjo kaitą, kuri mūsų šalyje įvyko nui, Polina Kogan atliko abi rapsoTrys festivalio koncertai buvo per ketvirtį amžiaus – naujoji kom- dijas fortepijonui, Rokas ir Sonata
paskirti kiekvienos šalies muzikai. pozitorių karta yra nepalyginamai Zubovai skambino baleto „Vaivos
Estų ansamblis – Marike Kruup labiau integruota į Vakarų Europos juosta“ transkripciją keturioms ran(smuikas), Stenas Heinoja (forte- muzikinį gyvenimą.
koms. Rengdami šį koncertą, festipijonas), Mirjam Mesak (sopranas)
Beje, apie biografijas. Lietuvos valio organizatoriai dirbo kartu su
bei Kristiina Rokashevich (fortepi- muzikos informacijos ir leidybos Vlado Jakubėno draugija ir jos pirjonas) – atliko Marto Saaro, Ester centro internetinis puslapis tapo mininke Irena Skomskiene. Ir tarsi
Mägi, Heino Ellerio, Eduardo Tu- nepamainomu šaltiniu ieškant in- kažkoks mistiškas sutapimas: kaip
bino, Lepo Sumeros, Kuldaro Sinko formacijos apie lietuvių kompozito- dabar atsimenu skaidrią, intymią
ir Arvo Pärto kūrinius. Latvių mu- rius ir jų muziką. Tiesa, pastebėjau šio koncerto atmosferą – toks įspūziką grojo „Balanas Trio“ – Roberts du dalykus. Atrodytų, jog Lietuvos dis, jog Jakubėno muzikos klausėBalanas (smuikas), Margarita Ba- kompozitoriams labai svarbu išvar- mės lyg rankomis susikibę; kita rytą
lanas (violončelė) ir Cristianas dyti visas premijas ir valstybinius mus pasiekė žinia apie ponios IreSandrinas (fortepijonas). Skam- apdovanojimus. Atvirai, britų klau- nos Skomskienės netektį... Kas žino,
bėjo Jāzepo Vītolo, Jānio Mediņio, sytojui tie apdovanojimai nieko ne- gal ne rankomis, o sielomis per tą
Pēterio Plakidžio ir Pēterio Vasko sako. Kitas dalykas – kūrybos apra- koncertą buvome susikibę?
kūriniai. Lietuvių muziką pri- šymuose sunku surasti vieną ar kitą
Dar norėčiau paminėti dvi festistatė smuikininkė Rusnė Matai- unikalų autoriaus bruožą. Skaitai, ir valio edukacines programas. Rokas
tytė. Skambėjo Vytauto Barkausko, bene visi atrodo „vieni ryškiausių Zubovas pristatė Čiurlionio kūrybą
savo kartos atstovų“ ir pan. Dargi Ellen Wilkinson pradinės mokyklos
Šernaitė, Rūta Mažolytė, Vita Bar- radau, jog vienas yra „lietuviškasis Rytų Londone moksleiviams. Trečtušytė, Evaldas Petkus; Audronės Bartókas“. Pagalvojau, kurio galo dalis mokinių šioje mokykloje yra
Vainiūnaitės kl.), ir „Trys dzūkiški britų klausytojui eiti klausyti lie- lietuviai. Rimantas Vingras Vlado
motyvai“, atliekami profesoriaus tuviškojo Bartóko, kai galima nu- Jakubėno kūrybą pristatė Londono
kolegų Rimanto Armono (violon- eiti ir pasiklausyti tikro Bartóko? lietuvių mokyklos „Švyturiukas“
čelė) ir Irenos Uss-Armonienės Nors visiškai suprantama: vienaip moksleiviams. Patikėkite, Anglijoje
(fortepijonas). Nuskambės ir svar- žiūrima iš Lietuvos, kitaip – pavyz- mokyklų, kuriose trečdalį mokinių
biausiam J. Andrejevo instrumentui – džiui, britų akimis.
sudaro lietuvių vaikai, ne viena ir
Grįžtu prie festivalio. Paskutinis ne dvi. Sakyčiau, jog ir nuo tokių
fortepijonui – skirta kompozicija
„Estampas“ (1988), skambins Mo- koncertas sulaukė daugiausiai klau- edukacinių programų gali priklautiejus Bazaras (Petro Geniušo kl.). sytojų. Tai nenuostabu: Londone syti, ar tie vaikai pasijus Lietuvos
Buvę J. Andrejevo studentai taip susibūrę lietuvių, latvių ir estų cho- kultūros dalimi, ar ne.
Galbūt teisūs tie, kurie sako, jog
pat atliks dalį iš Roberto Schu- rai giedojo kalėdines giesmes. Konmanno Sonatos Nr. 1 a-moll (Ber- certas tapo puikia dovana Noting istorija kartojasi, tačiau vis kitu panardas Petrauskas, smuikas, Simona Hilo gyventojams: jie ne tik patys vidalu. Jakubėnas pats daug darė,
Zajančauskaitė, fortepijonas; doc. dr. atėjo, bet ir šunų atsivedė. Mat čia kad į mus būtų žiūrima kaip į „kulIndrės Baikštytės kl.) bei Maxo Bru- Anglija: jeigu į bažnyčioje vykstantį tūrinius pasireiškimus“ kuriančią
cho Pjesę Nr. 3 iš 8 pjesių ciklo, op. 83 lietuviškų, latviškų ir estiškų kalė- tautą. Nuo kiekvieno iš mūsų irgi
(atl. trio „Claviola“). Renginį ves kom- dinių giesmių koncertą anglas atsi- labai daug kas priklauso. Man atpozitorė Zita Bružaitė.
veda vaikus ir žmoną, tai dar nieko rodo, jog šis festivalis buvo vienas
nereiškia. Bet jeigu su šunimi ateina, iš tų „kultūrinių pasireiškimų“. Jis
Rengėjų inf.
tai jau ypatingas ženklas – vadinasi, pavyko. Tas darbas turi tęstis.
3 psl.

Teatras

Lenkų teatro skaistykla ir rojus

Tarptautinis teatro festivalis „Boska Komedia“ Krokuvoje (I)
Ieva Tumanovičiūtė

„Lenkija dar nepražuvo, kol teatras
gyvas“, – skelbia 9-ojo tarptautinio
teatro festivalio Krokuvoje „Boska
Komedia“ („Dieviškoji komedija“)
šūkis. „Kas mes esame? Mes – menininkai, mes – žiūrovai, mes – lenkai, mes – europiečiai. Ir kuo galime
tapti?“ – klausia gruodžio 8–17 d.
vykusio festivalio meno vadovas
Bartoszas Szydłowskis. Atsakymų
į klausimus kūrėjai ir žiūrovai ieškojo trisdešimt keturiuose teatriniuose įvykiuose, iš kurių teko
dalyvauti devyniuose, – daug ar
mažai? Pakankamai, kad tarčiau,
jog „Sirenose“ matytas Krzysztofo
Warlikowskio „Varšuvos kabaretas“
išliko paveikiausiu sezono spektakliu, tačiau tai nesumenkina
„Boska Komedia“ festivalio patirčių. Kelionę pradėsiu nuo „Purgatorio“ („Skaistyklos“) – ypatingų ir
papildomų renginių – programoje
dalyvavusio tarpdisciplininio kūrinio „Wyspiańskis išlaisvina“ (kuratorius Szydłowskis).
Skirtingose Juliuszo Słowackio
teatro Krokuvoje erdvėse buvo
pristatyti septynių menininkų kūriniai. XIX a. pabaigos teatro pastato eksterjeras ir interjeras atliepia Paryžiaus operos architektūrą ir
dizainą. Veiksmas prasideda lauke,
kur teatro fasado užrašą „nacionalinis“ bent trumpam pakeičia žodis
„nepriklausomas“, tapęs pagrindine
vakaro tema – laisva variacija Stanisławo Wyspiańskio pjesės „Išlaisvinimas“ (1902) motyvais. Pirmasis
per šią klajonę išsilaisvina teatro
žiūrovas, nes jo žvilgsnio nevaldo
režisierius, jo minčių neatakuoja
aktorių emocijos, – kiekvienam suteikiama laisvė tiesiog būti ir rinktis, kaip ir kiek dalyvauti. Tarp kolonų, paauksavimų, raudono laiptų
kilimo – tarp eklektiško neorenesansinio ir neobarokinio spindesio – galima sukurti demokratišką
atmosferą, kurioje skirtingi menininkai atskleidžia ne tik lenkų
teatro istorijos faktus, bet ir minties apie teatro meno misiją Lenkijoje raidą.
Ant teatro vestibiulio lubų projektuojamas pokalbis su Krystianu
Lupa. Teatro fojė, už puotos stalo,
garbingiausioje vietoje tarp žiūrovų,
sėdi manekenas su televizoriumi
(atstojančiu galvą), iš kurio su susirinkusiais apie teatro praeitį kalbasi
aktorius Jerzy Trela, kol įrašo pauzės sustingdytas jo veidas priverčia
dalyvius įsitraukti į diskusiją apie
tai, koks turėtų būti teatras šiandien.
Laiptais leidžiasi istoriniais kostiumais vilkintys aktoriai, ironiškai
vaizduojantys patoso kupinus didikus ir didikes, kurių viena, sudėjusi rankas maldai, nepaliaudama
kartoja: „Polska, Polska, Polska“, –
ar sugebėtume mes taip nusijuokti
4 psl.

iš „Lie-tu-vos“? Kelionės finale žiūrovai atsiduria teatro scenoje, kur
per orkestro ir aktorių muzikinę
kompoziciją diskutuojama apie išsivadavimą iš įkalinančios „Lenkijos“ idėjos, iš romantinės peraugusios į nacionalistinę. „Wyspiańskis
išlaisvina“ – kūrinys, kurio metu
įsisąmoninama istorija, tautos
mentalitetas ir keliami klausimai
šiandienai, o svarbiausia – išsilaisvinama iš teatro ribų.
Iš „Purgatorio“ kilkime į „Paradiso“ („Rojų“) – jaunųjų režisierių
konkursinę programą, iš kurios
teko matyti lygiai pusę – keturis
spektaklius: tris apie menininkus,
vieną apie karą. Biografiniai spektakliai apie menininkus – viena
iš jaunųjų programos tendencijų,
o režisierės Katarzynos Kalwat
„Holzwege“ tapo įsimintiniausiu
iš festivalyje matytų kūrinių. Trys
aktoriai, bandydami suprasti prieštaringą lenkų minimalistinės muzikos kompozitoriaus ir pianisto
Tomaszo Sikorskio asmenybę,
leido scenoje prabilti kompozitoriaus garsų pasauliui: Zygmuntas
Krauze – kompozitorius, pianistas ir Sikorskio bendražygis – spektaklyje skambino draugo kūrinius

tylą ir išgirsti aplinką, Tyndykas
priminė, kas yra gera vaidyba (kai
aktorius nesistengia tiesmukai sufleruoti, ką jaučia jo personažas), o
Kalwat paliko erdvės žiūrovų mintims (po itin „rėksmingų“ spektaklių
tai tapo vertybe).
Žiuri pasirinko kitaip ir iš „Paradiso“ programos apdovanojo režisierės Magdos Szpecht spektaklį
„Schubertas. Romantinė kompozicija dvylikai aktorių ir styginių
kvartetui“. Ką gali padaryti dvylika skirtingo amžiaus aktorių, iš
kurių pusė yra neprofesionalai, kad
neleistų suskambėti Franzo Schuberto styginių kvartetui „Mirtis ir
mergelė“? Jie gali vaikščioti, atlikti
įvairius judesius po vieną ir poromis, „šokti“, o svarbiausia – neslėpti
mėgėjiškumo ir įvairiais būdais
oponuoti garsams. Nepaisant neprofesionalių aktorių įgūdžių visi
juda tiksliai, schematiškai – pareigingai paklusdami režisierės ir choreografo reikalavimams. Spektaklis
įsimena sterilia, pastelinių spalvų ir
išgrynintų formų estetika, atrodytų,
tokia svetima romantinei Schuberto
muzikai (iš toli ataidi prisiminimai
apie Christophą Marthalerį – tik
be dainų ir blyškesnio kolorito).
Režisierė galbūt sąmoningai siekė
prieštarauti kompozitoriaus kūriniui, kurio muzikinė kompozicija
nuo spektaklio pradžios buvo perkuriama, pertraukiama ir papildoma šiuolaikinės muzikos kūrėjo

„Wyspiańskis išlaisvina“

įrašytos patirties, kurios neįmanoma suvokti protu.
Režisierė Aneta Groszyńska
spektaklyje „Zapolska Superstar
(arba kaip pralošti, kad laimėtum)“
taip pat nekuria tradicinės biografijos apie lenkų rašytoją, dramaturgę ir aktorę Gabrielą Zapolską
(1857–1921). Stilizuoti, XIX a. menantys kostiumai, nugara į žiūrovus, ironiškai pasitelkiant gestus ir
deklamaciją, suvaidinta ištrauka iš
Henriko Ibseno „Lėlių namų“ nuo
pradžių nurodo, jog spektaklis bus
apie teatrą. Trys aktorės tampa Zapolska, projekcijoje keičiasi datos ir
vietos, scenoje – situacijos, iš kurių
susidėlioti vientisos istorijos apie
Zapolskos asmenybę neįmanoma
(to ir nesiekiama). Žiūrovų juokas
liudija, kad mokyklą baigusi ne

Scena iš spektaklio „Holzwege“

fortepijonu. „Holzwege“ kūrėjai Wojteko Blecharzo komentarais. Lenkijoje būsiu negrįžtamai kai ką
nuo pradžių leido suprasti, jog tea- Su jausminga Schuberto muzika praradusi iš lenkų literatūros patras taps avangardo kompozitoriaus spektaklio kūrėjams nepavyksta mokų ir išspręsti visų spektaklio
kūrybos pasaulio tyrimo įrankiu ir užmegzti dialogo, nes tai, ką regi rebusų nepavyks. Spektaklis gudrus,
priemone įsijausti į Sikorskio išgy- scenoje, prasilenkia su kompozi- į jo audinį įpintos teatro istorijos
venimus. Aktorius Tomaszas Tyn- toriaus kūryba ir ją supaprastina. žinios, o šeši aktoriai vaidina taip,
dykas nevaidino Sikorskio, jis leido Spektaklyje naudojamuose ekra- lyg ketintų pralošti, t.y. blogai – stežiūrovui stebėti atvirą tapsmo kitu nuose pasirodančios ištraukos iš reotipine mimika ir gestais pabrėžprocesą, kuriame jam padėjo ko- kompozitoriaus dienoraščių pri- tinai iliustruoja ir išdidina reakcilegos, trumpam virsdami vis kitais mygtinai nurodo į vienatvės ir ne- jas į situacijas, kad tikrai „visiems“
personažais. Krauze, atlikęs Johno išsipildžiusios meilės motyvus, o salėje būtų aišku, apie ką kalbama
Cage’o kūrinį „4’33“, leido pajusti tai taip pat atitolina nuo garsuose (susimąstau, kad Lietuvoje panašiai

vaidina pradedantys studentai).
„Yra dvi teatro rūšys: blogas ir geras“, „egzistuoja vaidybos konvencijos“, – byra spektaklio frazės, atrodo,
kad „vaidinti blogai“ – sąmoningas
kūrėjų pasirinkimas, tačiau ar padeda jis laimėti? Pastišas teatro konvencijų tema gali juokinti arba erzinti. Dirginančio vaidybos stiliaus
„nesugriauna“ nei šokiai, nei dainos,
nei monologai, – spektaklio kūrėjai
pralošė, kad pralaimėtų.
Šiandienos karinių konfliktų
akivaizdoje režisieriaus Jakubo
Skrzywaneko spektaklis „Cinko
berniukai“ skamba aktualiai, tačiau bent jau mane paliko abejingą. Sustingę aktoriai scenoje
atgyja stilizuotais militaristiniais
judesiais, užtraukia karišką, šiuolaikiškai aranžuotą dainą, netrukus
pasirodo vedėjai. „Koncertas“ tęsiasi –
ironiškų dainų daugėja, atsiranda
monologų, skamba net grėsmingas
balsas „iš dangaus“: „Aš esu saulė
virš Afganistano“, kuri, virtusi kolektyvinės atminties idėja, įžengia
į sceną indėno pavidalu. Pastarasis yra spektaklio kūrėjų vaizduotės, išjudintos Svetlanos Aleksijevič
dokumentinės prozos, padarinys.
Nobelio premijos laureatė „Cinko
berniukuose“ kolekcionuoja dokumentinius Afganistano karą (1979–
1989) patyrusių kariškių, medicinos
seserų, motinų monologus, kuriuose atsiskleidžia nutylėtos SSRS
propagandos „herojiškais idealais“
patikėjusiųjų tragiškos patirtys.
Skrzywanekas spektaklyje ironizuoja militaristinį patosą, tačiau
estradinė forma užgožia žmogiškąją kančią ir tik retkarčiais, ypač
finaliniame motinos monologe, atsklinda tolimas karo siaubo aidas.
Matyta „Paradiso“ programos
dalis liudija, kad jaunoms režisierėms ir režisieriams teatras vis dar
rūpi – kiekviename spektaklyje yra
metateatrinių intarpų, kuriuose apmąstomos teatro meno galimybės
ir jo ribos. Kas buvo svarbiausia
ilgesnę kūrybos patirtį turintiems
režisieriams, pristato „Inferno“
(„Pragaras“) programa, tačiau pagrindiniam „Boska Komedia“ festivalio lenkų spektaklių konkursui
skiriu antrą straipsnio dalį.
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Dailė

Praaugusi save ir išsikerojusi
Keramikos paviljonas Panevėžyje

kūrybinė laisvė. Ir tik atsitiktinai darbai. Pastarieji, kurti 1992 m., –
dalis darbų susigrupuoja į tris ka- dideli, dėl plonų sienelių, metalo
tegorijas: zoomorfinės ar antropo- oksidų ir atitinkamai pasirinktos
Panevėžio tarptautiniai kerami- morfinės figūros, indo apraiškos ir formos atrodantys lyg seniai erokos simpoziumai pradėti rengti abstrakcija (šios dvi neretai pinasi zijos paveikti, išplonėję „gelžga1989 metais. Iki 2002-ųjų jie vyko tarpusavyje). Antropomorfinės fi- liai“, buitiniai, bet visai nebuitiški
kasmet, vėliau – kas dvejus metus. gūros dažniausiai – romantiški ir rakandai.
Kaskart prašnekus apie simpoziKiekvieno simpoziumo kataloge juslingi moters pavidalai (Hilberto
skaičiai vis didėja. Dabar, įvykus Jatkevičiaus, Vilijos Balčiūnienės, umų kolekciją minimas Amerikos
21 simpoziumui, kolekciją sudaro Giancarlo Scapino, Inese Brants). lietuvis Rimas VisGirda (tapytojo
daugiau nei 600 kūrinių, sukurtų Zoomorfinėmis formomis savitas Viktoro Vizgirdos sūnėnas). Jo bio163 menininkų iš 35 valstybių. Nuo idėjas perteikia velsietė Meri Wells, grafija ir ryšiai su Lietuva jau gana
pat pirmųjų simpoziumų, sparčiai amerikietė Heidi Preuss Grew, lie- plačiai aprašyti (panašu, kad šis
kaupiantis kolekcijai, planuota sta- tuvė Aldona Jonuškaitė-Šalte- menininkas yra ar bent jau buvo
tyti atskirą pastatą nuolatinei ke- nienė. Priešingai nei amerikiečio traktuojamas kaip savotiškas praramikos ekspozicijai. Šnekant kiek Kirko Manguso „Pudelis“ (2001) našas, meno šauklys, nusileidęs į
sarkastiškai, vietoje bent jau kokio ar Nerutės Čiukšienės kompozi- Lietuvą jos Atgimimo laikotarpiu iš
20-mečio, praėjusių metų gruodį cija „Vasara“ (2002), jie nevaizduoja taip aukštinamų Vakarų). Jo skulpšventėme pirmąjį pagaliau atida- aiškaus ir lengvai atpažįstamo gy- tūrinė keramika labai skiriasi nuo
Keramikos paviljonas
E . I va n a u s ko n u ot r .
ryto Keramikos paviljono gimta- vūno. Tai mitologiniai ar pasakiški kitų kolekcijos kūrinių, žvelgiant ne
dienį. Šia svarbia, nors ir maža hibridai, turintys kelių gyvūnų po- tik į vietinį, bet ir į pasaulinį kon- Kim (Pietų Korėja), Grigorijus Mol- išgyvenimus, kiti nevengia detalių
proga norisi bent trumpai apžvelgti žymių ir tarsi siūlantys pažvelgti į tekstą. VisGirdos darbai tarsi nu- čanovas (Rusija), Valery Kaltyhinas gausos, siužetinio pasakojimo. Apsesamą kolekciją ir pristatyti naujus priešingybę žmogui ar žmogišku- žengę iš amerikietiškojo Holivudo, (Baltarusija), Jurijus Musatovas ir kritai ši kolekcija parodo, kaip toli
kūrinius.
mui apskritai.
reklamos pasaulio, pulsuoja ryš- jauniausia, ką tik studijas baigusi keramika yra pažengusi nuo pirmiPanevėžio tarptautinių keramiKaip lietuviai turi Juozą Ado- kiomis, popartiškomis spalvomis. bei visus savo darbais nustebinusi nės, utilitarios savo paskirties. Per
kos simpoziumų techninė bazė monį ar Jonuškaitę-Šaltenienę, taip Kūrinių forma aptaki ir gana lako- Natalija Zuban (Ukraina). Kūrinyje 27 metus vykusį 21 simpoziumą ma(tvirtas šamoto molis, didžiulė Latvijos keramikos neįmanoma įsi- niška, priešingai nei piešiniu kuria- „Pradžia“ ji žaidžia minimalistine tyti ir pasaulinė keramikos raida,
krosnis, aukšta degimo tempe- vaizduoti be Peterio Martinsono. mas detalus vaizdas. Jo darbai la- forma, kurios pagrindinė idėja yra jos poslinkiai ir pokyčiai. Panevėratūra ir kt.) traukte traukė kera- Architektūriški jo tiltų motyvai biau primena suaugusiems skirtus, augimas. Nors skulptūros viršus žio simpoziumai visada teikė galimikos pasaulyje garsias užsienio rodo, kaip tas pats simbolis gali šaržuotus animacinius personažus yra grubus ir tarsi nuplėštas, toks mybę palyginti lietuvių keramiką
nei tradicinę keramiką.
neužbaigtumas ir yra užuomina į su kitų šalių tendencijomis, išvysti
Visai kitaip atrodo šalia jo eks- tolimesnį augimą (galbūt meninin- panašumus ir skirtumus, įvertinti
ponuojami taip pat į JAV emigra- kės potencialo). Korėjietis Kim savo savo pozicijas pasaulio keramikos
vusio lietuvio, simpoziumų pradi- darbais reflektuoja laiko ir erdvės kontekste.
ninko Alvydo Pakarklio „Vapsvų santykį („Perkėlimas I. Vieta“ ir
Anksčiau buvo įprasta Panevėžį
namai“ (1998). Penki šiltų žemės „Perkėlimas II. Laikas“), Šipalytė na- pristatyti kaip keramikos Meką.
spalvų, tarsi moters figūros for- grinėja namų temą. Jos sukurti avi- Pastaruoju metu Lietuva tikrai
mos lizdai kuria jaukumo ir sau- liai – tai saugi, patikima vieta, kuri negalėtų skųstis šios dailės šakos
gumo – namų – įspūdį. Tik nedi- nebūtinai priklauso nuo geografijos. parodų ar renginių trūkumu. Be
delės skylutės šių namukų viršuje „Keliaujantys namai“ pirmiausia yra pavienių personalinių ir grupinių
sufleruoja, kad jie skirti ne mums. jausmas, tradicijos ir šaknys. Šių- parodų yra organizuojami jau taip
Nepaaiškinamas ryšys su žeme tie- mečiuose kūriniuose, kaip ir visoje pat tradiciniai keramikos pavasariai
siog dvelkia nuo šio darbo, kuris kolekcijoje, vyrauja asmeninės dai- ir tarptautiniai kaulinio porceliano
atrodo labai archajiškas. Anot italų lininkų temos, dažnai ir savireflek- simpoziumai Kaune, Gvidas Raumeno kritiko Lorenzo Barberi, lie- sija. Nemažai kolekcijos darbų yra donius periodiškai pristato Vilniaus
tuviai išlaikę stiprų ryšį su gamta. eksperimentiniai, bet juk natūralu, keramikos bienalę. Tačiau uždarius
Tą rodo tiek medžiagos, tiek formos kad norisi išbandyti didelės kros- keramikos ekspoziciją Lietuvos daiir spalvų gama (Rūta Marija Purvi- nies galimybes. Kartais pasitaiko ir lės muziejuje ir Keramikos muziejų
naitė, „Lietuvių keramika Italijoje“, socialinių aktualijų. Kai kurie daly- Kaune, šis paviljonas yra bene vieT. S ta s e v i č i a u s n u ot r .
Alvydas Pakarklis, „Vapsvų namai“. 1998 m.
Dailė, 2016 , Nr. 1, p. 20). Apžvelgus viai subtiliai, švariai ir nedaugžo- nintelė dėmesingai sutelktos kerašiuolaikinę (ir iš dalies XX a. pabai- džiaudami perteikia savą požiūrį ir mikos vieta mūsų šalyje.
pavardes (Philipas Cornelius, Ma- išreikšti skirtingas idėjas – jungtį gos) amerikiečių, Vakarų Europos
koto Hatori, Giancarlo Scapinas ir ir atskirumą.
keramiką, matyti, kad joje vyrauja
daugelis kitų) ir geriau ar mažiau žiLietuvių keramika savo aukso ryškus, netgi agresyvus koloritas,
nomus lietuvius. Kolekcijoje galime amžių išgyveno XX a. pabaigoje dominuoja abstrakčios formos ir
pamatyti keramikų Audriaus Janu- iki pat nepriklausomybės atgavimo. antropomorfinės figūros, kurios
šonio, Hilberto Jatkevičiaus Arūno Lijana Šatavičiūtė yra pastebėjusi, dažnai hiperbolizuojamos, pateiGedmino kūrybinio kelio pradžią. jog radikaliausiais ieškojimais tai- kiamos reklamos amžių atitinkanJanušonis, dalyvavęs simpoziume komojoje dailėje pasižymėjo bū- čiomis formomis (dažniausiai mo1996, 2002 ir 2014 m., sukūrė visiš- tent keramika (Lijana Šatavičiūtė, teris, ryškiomis lūpomis, seksualia
kai skirtingos stilistikos darbų. Jo „Jubiliejinis keramikos pavasaris“, laikysena ir pan.), kurios net ne vi„Fontanų“ serija (1996) pasižymi Dailė, 2016, Nr. 1, p. 42). Galbūt suomet perteikia ironišką požiūrį
architektūriškumu, dideliais gaba- dėl išaugusių techninių galimybių, (tai pastebima ir Kanzase, JAV, vyritais, natūralistiškomis formomis. siekio atsiriboti nuo utilitarios ir kusioje parodoje „50 moterų ir jų
Tik lengvas ironijos prieskonis lei- taikomosios keramikos paskirties indėlis į keramikos meną“, kurioje
džia suprasti, jog kūriniai „Pašerk lietuviai mažai dėmesio skyrė ar- tarp šiuos apibūdinimus pelniusių
papūgą“ (2014) ar „Ji taip ir nesu- chajiškai indo formai. O užsienie- darbų savo stilistika išsiskyrė būprato, tai buvo didelis priekalas ar čiai jos nevengė. Neįprastomis indo tent lietuvės Jonuškaitės-Šalteniemažas arklys“ (2014) sukurti to pa- formomis ir interpretacijomis žavi nės keramika).
ties keramiko. Vėlesni kupini iro- taivaniečio Jeng-Daw Hwango arVasarą įvykęs XXI tarptautinis
nijos, kurią sustiprina pasitelktos batiniai (stilizuotos kojos, raitytos simpoziumas tęsė tradicijas. Šiemet
ready-made detalės.
skysčiams skirto indo formos, su- jame dalyvavo 7 keramikai: Rūta
Tokioje gausioje kolekcijoje ne- kurtos remiantis Kinijos arbatinukų Šipalytė ir Eglė Einikytė-Narkeviverta ieškoti bendrų temų – me- miesto Isingo keramikos tradicijo- čienė (Lietuva), visus dominęs, bet
O rg a n i zato r i ų n u ot r .
nininkams būdavo suteikiama mis, 2001 m.), Philipo Corneliuso gana paslaptingas išlikęs Jae Gyu Meri Wells, „Kartais puiku būti kitokiam“ ir „Ką?“. 2002 m.
Aurelija Seilienė
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Dailė

Nugalėtojų paroda

Talino grafikos trienalės istorija pristatoma galerijoje „Kairė–dešinė“
Eha Komissarov

Vilniaus grafikos meno centras organizuoja parodų ciklą, supažindinantį su Europoje vykstančiais
ryškiais tarptautiniais grafikos renginiais. Šiemet pristatoma nuo 1968 m.
gyvuojanti Talino grafikos trienalė,
jos ekspozicijoje ,,Nugalėtojai“ rodomi laureatų iš viso pasaulio darbai. Parodos kuratorė – ilgametė
trienalės prezidentė, estų menininkė
Eve Kask. Ekspozicija parengta Lietuvos kultūros tarybai parėmus,
bendradarbiaujant su Estijos dailės
muziejumi ir Estijos banku. Paroda
suskirstyta į tris temines dalis: Baltijos respublikų bendros parodos sovietmečiu; pereinamojo laikotarpio
(paskutinio XX a. dešimtmečio), trienalių grafika ir XXI a. kūriniai, kilę
iš atsinaujinusių grafikos formų ir
kuratorinių parodų. Tai viena iš trijų
apžvalgų, kurią parengė „Kumu“
meno muziejaus kuratorė, Talino
grafikos trienalės tarybos narė Eha
Komissarov.
Talino grafikos trienalė pirmą
kartą surengta 1968 m. kaip bendra Estijos, Lietuvos ir Latvijos
paroda – trijų nacionalinių dalių
svarba nesumenko ištisus keturis
dešimtmečius. Trienalė įvyko praėjus dvejiems metams po Krokuvos
bienalės, ir šių dviejų renginių ryšys
išliko iki XX a. pabaigos. Pirmoji
paroda Taline buvo pavadinta „Modernybė ir grafikos forma“, tačiau
šis pažangos siekį išreiškiantis pavadinimas iš tikrųjų buvo veikiau
puošybos detalė. Paskui buvo ilga
pertrauka, ir tik 1992-ųjų trienalė
bei nuo 1998 m. rengtos parodos
pradėjo su konkrečia tema siejamo
pavadinimo tradiciją. Pasak Estijos
meno kritikų, pirmosios sovietmečio trienalės buvo ieškojimų ir augimo etapas.
Dalyvaujančių šalių grafikos mokyklų ir jų lygio skirtumai išryškėjo
jau per pirmąją trienalę, vis dėlto
jos atgarsiai apsiribojo spontaniškais nuomonių susidūrimais.
Tačiau jau 1972-aisiais vykusioje
2-ojoje trienalėje estų kritikai atkreipė dėmesį į Baltijos šalių grafikos mokyklų skirtybes. Iš to meto
spaudos gerai matyti, kaip buvo
traktuojamas šis klausimas. Polemiką tarp dalyvių kurstė perdėtas
Estijos grafikų domėjimasis techniniu tobulumu ir „simbolio idėjos
įtakojama vizualia raiška, aiškumo
stokojančiais, sudėtingais grafiniais
vaizdais“. Estijos kritikų ginamiems
vaizdams ir metaforoms netrūko išmonės, jais buvo siekiama perteikti
įvairius žmogiškosios patirties nulemtus požiūrius.
Savo straipsnyje jauna Estijos
meno muziejaus grafikos ekspertė
Mai Levin, atsakydama į kritiką,
rašo, kad moderni grafika kuria
subjektyvesnius vaizdus, siekia
6 psl.

asociatyvumo, dažnai reiškiamo reikalaujančioms daug kruopštaus
siurrealistine kalba. Tokią simbo- darbo, – ofortui, minkštajam laliką ji matanti ir lietuvio Petro Rep- kui, mecotintai ir t.t.; buvo ieššio, ir latvio Semjono Segelmano koma, kaip šias technikas panaudarbuose („Tallinna II Graafika- doti naujai. Uždaroje sovietinėje
triennali ülevaade“, Kunst, 42, 1972). visuomenėje įsigalėjęs technologiš- Ekspozicijos fragmentas
Suvokus, kad jaunesnioji grafikų kumo kultas kėlė pavojų, kad grakarta Lietuvoje ir Latvijoje eina tuo fikos menas gali įstrigti vien tech- vaizdai (Raulis Meelis, Jüris Okas, Pabaltijo grafikos meistrų (ypač
pačiu keliu kaip ir Estijos grafikai, nikų ir rankos įgūdžių erdvėje. Ši Leo Lapinas, Tõnis Vintas ir kt.) ir estų ir lietuvių) pastaraisiais metrienalėje atkreiptas dėmesys į iš- problema buvo aktyviai aptariama kiti labai šiuolaikiški motyvai. Ta- tais einama antrąja linkme. (...) [P]
ryškėjusius kartų skirtumus. Visa 9-ajame dešimtmetyje.
čiau tokie darbai niekada netap- asaulis estų dailininkams rodosi patai įsiūbavo polemiką apie tradici8-uoju dešimtmečiu tapo aišku, davo trienalės laureatais. Dažnai tie slaptingas pirmiausia dėl savo perjos svarbą. Dėmesys šiam klausi- kad trienalė ima sakralizuoti ir patys menininkai gaudavo prizų ir mainingumo, metamorfoziškumo,
mui neatslūgo iki XX a. 9-ojo de- kanonizuoti tam tikras konkrečias apdovanojimų tarptautinėse grafi- chameleoniškumo. (...) Čia, aišku,
šimtmečio vidurio; vėliau visų trijų technikas naudojančius ir tam ti- kos parodose, kuriose dalyvaudavo vėl paminėtinas jau ne kartą aptarparodoje dalyvavusių šalių požiū- kro tipo vaizdus kuriančius me- neoficialiai ir slapta, ir tai pakirs- tas jų [estų] dailininkų sugebėjimas
ris į grafikos meną supanašėjo. Estų nininkus. Stengtasi, kad uždaros davo pasitikėjimą trienalės arbitrais. išraiškingai „prakalbinti“ tuščiąsias
lakšto vietas, efektyviai panaudoti
erdvės ir formos kontrastą, optimaliai pajungti meno tikslams įvairių
grafikos technikų specifiką. Bet
šiuokart ypač norėčiau pabrėžti,
kad daugelyje estų grafikų darbų
buvo galima pajusti trapumo jėgą:
blyškių spalvų derinys, plonelytės linijos ar vos įžiūrimi taškeliai
kartais veikė taip įtaigiai, kaip toli
gražu ne visuomet veikia stambus
štrichas, ryški spalva ar lapidariška
forma.“ („Maailmast ja inimesest“,
Kunst, 64/2, 1984. Cit. iš: to paties
aut., „Pora trienalės bruožų“, Literatūra ir menas, 1983-10-15).
Apibendrinant sovietinį laikotarpį reikia nuoširdžiai padėkoti
tiems, kuriems 1968 m. kilo mintis surengti šią trienalę. Nuo 1968
iki 1991 m. tai buvo svarbus regiono
meno įvykis, nors hierarchinėje sovietų meno sistemoje grafika užėmė
antrą vietą. Pirmenybė buvo atiteO rg a n i zato r i ų n u ot r a u ko s
Ekspozicijos fragmentas
kusi socialistinio realizmo idėjas
skaitytojams skirtoje trienalės apž- visuomenės sąlygomis rengiamoje Vėliau apie trienalės vertintojų ša- iliustruojančiai tapybai ir monuvalgoje, 1984 m. almanache „Kunst“ trienalėje neatsirastų išsikvėpimo liškumą jos ideologinis vadas Jüris mentaliajai skulptūrai. Sovietų Są64/2, latvių meno kritikas Janis ženklų. Avangardo ir konceptualio- Hainas rašė: „Iki pastarosios triena- jungoje imta kalbėti apie Baltijos
Borgas straipsnyje „Tiems, kam sios grafikos atstovas Raulis Meelis, lės kiekvienos respublikos atstovai grafikos mokyklą, bet mokyklos sąper trisdešimt (6-oji Talino grafi- nors ir laikėsi radikalios meninės vertinimo komisijoje turėjo vienodą voka šiuo atveju tiesiogiai nereiškė
kos trienalė)“ rašė: „Kalbant apie programos, vis dėlto dalyvaudavo svorį, tad latvių ir lietuvių nuomonė bendro stiliaus, ji veikiau apėmė
latvių indėlį, vertėtų prisiminti, kad trienalėse, o 1978 m. rašė apie nau- nusverdavo. Čia esama ir bendros menininkus, kurių reputacija buvo
Latvijoje jaunieji menininkai viešai jas tendencijas Vakarų mene. Bie- problemos – estų formos raciona- siejama su trienale ir dalyvavimu
ėmė rodytis tik 8-ajame dešimtme- nalės modelis ir principas darbus lumas ir tikslumas visiškai nesude- joje. Grafikos meną šiame regione
tyje ar net vėliau. Lyginant su estų eksponuoti pagal atskiras šalis jam rinami su latvių ir lietuvių meno labai pamėgo ir vertino plačioji pugrafika, pažymėtini ir mentaliteto atrodė nebepatrauklūs. Anot jo, to- supratimo kriterijais.“ („Kaheksas, blika. Dauguma menininkų buvo
skirtumai. Latvijoje intelektualiąją kia paroda nepateikia geros apž- rahvusvaheline“, Kunst, 76, 1991)
gana gerai žinomi, o jų estampai
įtaką pakeitė emocingesnės vaiz- valgos, kiekviename jos skyriuje
Baltijos šalių grafikos mokyklos puošė privačius interjerus. Trienalė
dingos interpretacijos; trienalės rodoma daug panašių darbų, o ak- darėsi vis panašesnės viena į kitą, žengė koja kojon su permainomis
arbitrai buvo linkę šią tendenciją centų įžvelgti neįmanoma („Graafi- tapo viena kitos veidrodiniu atspin- to meto mene ir įtraukdavo vienoje
priimti ir palaikyti.“
kakonkurssidega seostuvalt“, Kunst, džiu. 1980 m. trienalės atidarymo ar kitoje Baltijos šalyje atsirasdavuSovietmečiu Baltijos šalių me- 54/4 1978).
proga surengtose konferencijose sias naujoves. 1989-aisiais 8-oji Tanininkai mėgo kurti nespalvotos
„Nugalėtojų“ parodoje apsilankęs pradėtas dialogas su nauja Lietuvos lino trienalė inicijavo sistemos regrafikos reprodukcijų rinkinius. XXI a. žiūrovas gali susidaryti kiek ir Latvijos meno kritikų karta – jos formą – išplėsti parodą pridedant
Tokiam intymiam formatui gerai iškreiptą įspūdį apie trienalę. Turint retorika ir požiūris jau buvo kito- tarptautinę dalį. Apie tarptautinį
tiko lyrinė emocinė traktuotė – itin galvoje laikotarpį, trienalės darbų kie. Ypatingo susižavėjimo ir dėmesio trienalės formatą svajota jau seniai,
ryški Baltijos šalių grafikoje. Juoda atrankos ir eksponavimo politika sulaukė Alfonso Andriuškevičiaus pa- ir dabar jis tapo ranka pasiekiamas.
ir balta spalvomis menininkai ga- buvo įspūdingai liberali, palyginti, sisakymai ir straipsniai Estijos žinias- Užsidegę organizatoriai kalbėjo, kad
lėjo išgauti ekspresyvų, įtampos pavyzdžiui, su įprastine apdovano- klaidoje: jis nebesiejo grafikos meno tradicinis formatas išsikvėpęs, jo gakupiną vaizdą. Vienas iš neabejo- jimų skyrimo politika – ji dažnai su folkloru, naudojo gerokai subtiles- limybės išeikvotos. Tad paskutinio
tinų trienalės pasiekimų – eksperi- neatitikdavo realios padėties paro- nius ir prasmingesnius analizės būdus. XX a. dešimtmečio išvakarėse tvirtai
mentavimo ir techninės meistrystės doje. Sklaidydami 8-ojo ir 9-ojo
,,Nemaža pabaltijiečių grafikų (...) tikėjome nauja pradžia.
svarba kūryboje. Grafika plėtojosi dešimtmečio parodų katalogus, yra linkę kurti stipriai dvelkiančius
sudėtingumo link: darbai turėjo pastebėsime, kad Estijai atstovauja paslaptimi, slėpiniu darbus. (...) Iš anglų k. vertė Daina
aiškiai liudyti menininko rankos ne elementariu piešiniu paremta [Paslaptingumo] dozė mažėja, me- Valentinavičienė
įgūdžius, techninių priemonių iš- grafika, nors tuomet ji buvo ska- nui čiauškant buitiniais klausimais,
manymą ir gebėjimą jomis naudo- tinama, o tokie kūriniai, kuriuose didėja, kai kalbama apie egzisten- Paroda veikia iki sausio 28 d.
tis. Pirmenybė buvo teikiama kla- taikomi fotomechaniniai ekspe- cinio pobūdžio problemas. Matyt, VGMC galerija „Kairė–dešinė“
sikinėms giliaspaudės technikoms, rimentai, pasitelkiami erotiniai galima tvirtinti, kad gerokos dalies (Latako g. 3, Vilnius)
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Sienos (ale)
At k e lta i š 1 p s l .

filmas, sukamas penkiolika metų,
kai tempiu aukštyn ką nors sunkaus: vaiko vežimėlį, dviratį, naujametinius ir gimtadienių pirkinius,
sofą, lentynas, lagaminą. Anksčiau
jos netgi pykindavo, kai laiptinėje
apsigyvenę narkomanai ant jų darydavo viską. Teko aklinai užsidaryti, bet jų kvapai neišsivalė net tą
vienintelį kartą, kai kažkas išplovė
laiptinę Kalėdoms. Tiesa, adatų nebėra – jas išnešiojo vėjas.
Bet kartą paskambino Eglė ir pasakė iš Laimos Kreivytės girdėjusi,
kad mano laiptinėje gražios grindys, gal galėtų užeiti nusifotografuoti? Tik manęs nebuvo namie, tad
ji laukė valandą – gal kas nors iš
kaimynų ves šunį. Paskui dar atėjo
kelis kartus. Nuklojo kilimėlius ir
fotografavo, piešė kiekvieną plytelę. Paskui gerdavom arbatą. Man
įstrigo Aistės Kisarauskaitės mintis, kad Eglė renka grindis kaip XIX a.
mokslininkai entuziastai herbariumus, idant nykstantys augalai
išliktų bent fotografijose ar piešiniuose („Eglės Ridikaitės flâneur“,
www.15min.lt). Stebint Eglę, laiptinės grindys ėmė tapti kažkuo daugiau. Dabar jas jau pamačiau ant
sienos – ne tik atpažįstamas (kiekvienos grindys – unikalios), bet ir pavadintas „Prie Agnės“. Tai jaudina:
mano gyvenimo filmas – permontuotas, paverstas poetine metafora. Įtariu, kad panašiai atsirado ir pavadinimai „Įėjimas prie Andžės“, „Prie
Paukščio“, „Grindys, kurias matė
Vilma“... Eglės grindys – tai bendrystės salos mieste. Kisarauskaitė
teisi, kad šios „laiptinės niekada
nėra tuščios“. Kai kurias mindo beveik vien kultūringi žmonės: „Kultūros barai“, „Kairė–dešinė“, „Skaitykla“... Kitomis pereina visi, tik ar
mato? („Bankas (pas Nemeikšį)“).
O kartais grindis Eglė įvardija įspūdžiu: „Žydiškos / Pilkai mėlynos“,
„Kaip svastika“, „Stambulas (ale)“.
Anonimiškas masinės gamybos
keraminėmis ir betono plytelėmis
išklotas pagrindas tampa asmeniškas. Kūrinys pakeičia objektą jo nė
nepaliesdamas.
Įdomu, kad Eglė iščiupinėja grindis po plytelę, o paskui drobės neliečia. Ji gamina trafaretus kiekvienai ornamento detalei, purškia
aerozolinius dažus keliais sluoksniais – taip pat kaip išpurškė bobutės skareles. Purškimas itin tinka
grindims, nes susidaro „kaip tikra“
plytelių danga, tarsi drobė būtų pats
daiktas. Be to, purškimas sulaiko
Eglę nuo gestų ekspresijos: „Mano
teptukas – oras, – sako ji. – Oras
tarp manęs ir drobės – trafareto padiktuotas taisyklių labirintas.“ Tas
oro tarpas, matyt, ir sukuria vos
juntamo vibravimo efektą. Grindys
yra medžiagiškos ir kartu tvyro kaip
vizijos. Jos yra ir tiksliai tos, ir kažkuo kitokios. Kad tiksliai tos, rodo

ir videofilmas: Eglė atkartoja plytelių kreivumą, nuskilimus ir nusidėvėjimus. Kartais įdeda plytelę
atvirkščiai – vos pastebima ornamento klaida tampa istorijos įrašu
grindyse. Taip ji pagamina naujas –
rankų darbo – grindis. Tai, ką nuzulino kojos, atgaivina rankos, išlipdo
iš prietemos kaip ypatingą radinį.
O tarp mindymo ir minkymo, tarp
kasdienio dėvėjimo ir estetinės patirties – oras. Nesusisiekiančios sritys. Ir vis dėlto galinčios per atstumą žvilgtelėti viena į kitą.
Bet Eglė atkuria ne viską. Vienos laiptinės prižiūrimos ir kasdien prausiamos šampūnais, kitų
tarpeliuose, įskilimuose susikaupęs
šimtmečio purvas. Paviršius parudavęs, nesimato tikrųjų spalvų. Eglė
galėjo išpurkšti grindis kaip yra –
V. I lč i u ko n u ot r a u ko s
su purvu ar be jo. Tuomet grindys Eglė Ridikaitė, „Kultūros barai“. 2014 m.
būtų ne tiek „kultūringos“, kiek
„socialios“ ar „asocialios“. Tikriau- priežastis man yra ir žinoma, ir ne. dalys sukeptų ir būtų tokios kietos „Titanike“ – šimtmečio negandas
siai šiuo aspektu jas patyrinėti Bet paslapčių zonos yra ir skirtingų kaip plienas, lauko špato. Spalvos atlaikiusios grindys.
būtų įdomu, bet tuomet atsirastų dydžių stačiakampės išpjovos. Ma- iš dalies būdingos pačiam moliui,
Grįžtame į „Titaniką“, nes dar nevertės: vienos grindys būtų „teigia- nosiose grindyse žinau, ką tai reiš- iš dalies išgaunamos naudojant pasakiau svarbiausio. Grindys tai
mos“, kitos „neigiamos“. Kadangi kia: išėjimas ir jį iš abiejų pusių su- metalo oksidus. Šias sudedamą- grindys, bet kai jos iškabinamos ant
manosios būtų „neigiamos“, itin spaudusios metro storio sienos. Bet sias dalis smulkiai sumalus, jos iš- sienų, ir dar tiksliai parinkus vietas,
gerai suprantu, kas būtų prarasta. kitų laiptinių konfigūracijų priežas- džiovinamos ir paverčiamos mil- pritaikius salių proporcijoms, susiSavo vardu pavadintomis grindimis ties nežinau ir tai jaudina – vaiz- teliais. Sausi milteliai supilami į kuria naujas statinys. „Eksponuonegalėčiau didžiuotis. O dabar Eglė duotė ima kurti svetimos kasdie- formas ir smarkiai supresuojami; dama savo „grindis“ vertikaliai, mesiūlo pamilti grožį po savo kojomis. nybės scenarijus. Todėl sausio 7-ąją jie tampa tokie kieti, kad galima nininkė suardo įprastą suvokimo
Parodoje apžiūrinėdama grindis reikės nueiti į Donato Jokūbaičio juos paimti, sudėti į kapsules ir logiką. Tačiau tik taip jų grožis iš
įsitikinau, kad grožį papildo ir pa- ekskursiją „Nesumindyta istorija“ – kaitinti aukštoje temperatūroje, dulkėtos tamsos yra pakylėjamas
slaptys. Kitaip nei bobutės skarelės, gal jis papasakos tikrąsias istorijas? nustatytoje pirometru.“ (p. 532) į susižavėjimo, atminimo ir pagarkurios buvo kvadratinės, grindys Klajumienės knygoje jų nėra, nes Ir taip toliau. Kažkuo primena bos praeičiai avansceną“, – rašo
Rasa Andriušytė-Žukienė. Grindų
ornamentai, tapę sienų dekoru, primena jau nebe Romą, nebe XIX a.
pabaigos prabangą, o Rytus. Jų
ritmas pagauna banaliąsias „Titaniko“ grindų plyteles, agresyvųjį
lubų raibuliavimą ir sumontuoja
naują erdvę. Mįslingieji stačiakampiai virsta langais ir vartais į neapibrėžtą ten. Ir – keista – ornamentai,
grindyse sudėti tik dėl mados, kad
būtų malonesnė aplinka, nesiekiant
nei prasmės, nei erdvinės iliuzijos,
atsidūrę ant sienų ima vaizduoti:
bangas, lelijas, snaiges, ramunes,
žvaigždes, kurios tampa simboliais, įgyja maginę galią. Užėję į
parodą, atsiduriame šventovėje. Ji
pastatyta iš to, kas yra čia pat, Vilniuje, – labiausiai nužeminta, užmiršta, išniekinta.
Jei Eglė Ridikaitė mus būtų pakvietusi tik pažiūrėti laiptinėse paslėptų grindų, būtų nuostabu. Bet ji
Eglė Ridikaitė, „Kalvarijų 10 (įėjimas)“. 2016 m.
mus dar pavedžiojo po įsivaizduojamą šviesos miestą. Rašydama teyra įvairiausių formų. Jas, žinoma, jai rūpėjo ištirti grindų kilmę. Bet, Eglės purškimo metodą. Bet mane bevaikštau. Ir tikiu, kad šiais mediktuoja laiptinių išplanavimas. Bet pasirodo, plytelių gamintojai savo šie milteliniai-oriniai burtai įkve- tais bent jau Vilniuje atsitiks kažkas
ką reiškia tas pilkumos kampas ant ženklu žymėdavo kitą pusę, tad jo pia trapumo ir kietumo prieštara- gero.
tavo grindų? – klausinėjo manęs nepamatysi plytelės nenulupęs. Pa- vimu: daugybė anų laikų interjero
kiti parodos lankytojai. Ten – san- slaptis yra grindų pagrindas!
dekoro elementų išnyko, o štai laip- Paroda veikia iki sausio 21 d.
dėliukas, sakau aš. Jame – tamsa, tik
Tačiau apie plytelių gamybą vis- tinių grindys liko. Neprižiūrimos, VDA parodų salės „Titanikas“
kartais du vyrukai iš gatvės (tokie kas smulkiai žinoma. Klajumienė trypiamos, brūžinamos, jos yra, ir (Maironio g. 3, Vilnius)
Broliai Rankelės) ten brazdinasi pa- cituoja tyrinėtojos Margitos Euler tiek. Tiktai „Artifex“ galerijoje Eglė
sišviesdami žibintuvėliais. Nedrįstu aprašymą: „Jų [metlacho plytelių] eksponuoja meno tikslais betonu Dirba trečiadieniais–šeštadieniais 12–18 val.,
nei spoksoti, nei klausti, ką jie ten masė susideda iš įvairių molio rūšių, užlietas keramines grindis, išklo- sekmadieniais 12–16 val.
veikia. Taigi tos grindų pilkumos kvarco ir, kad šios sudedamosios tas jau nepriklausomybės laikais.
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Filmas yra filmas
„Youngblood“ kino mokyklos susitikimai

Vilniuje įsikūrusi kino mokykla aikštelėj nėra įtampos, gali atsipa- elgtis su dialogais. Yra režisierių,
„Youngblood“, rengianti edukaci- laiduoti, žinai, ką daryti. Lietuvoje kurie būtinai nori, kad viskas būtų
nius režisūros, scenarijaus ir vai- aktoriai yra išgąsdinti despotų re- pasakyta taip, kaip parašyta, kad
dybos kursus jaunimui, pradėjo žisierių, nes jų pilna teatre. Teatre visas sakinys, žodžiai, būtų būtent
susitikimų ciklą. Jų tikslas – supa- būna, kad tave spaudžia, žemina. toje vietoje. Man tai nėra svarbu,
žindinti studentus su skirtingais Nuvažiavę į Norvegiją filmuotis, nes svarbiausia, ką aktorius pasako,
kino kūrimo aspektais.
pradėjome iš karto klausinėti – kaip pasisakymo esmė, ir tai padeda, nes
Pirmame susitikime Andrius režisierius, ar labai piktas? Rėkia la- taip išvengiu literatūriškumo.
Blaževičius ir aktorius Marius bai? Mums sako, baikit, čia nebūna,
Repšys prisiminė bendradarbia- kad režisierius rėktų ant aktoriaus. Mariau, kai gauni ir perskaitai
vimo pradžią ir šiais metais pasiA. B.: Andrzejaus Wajdos kino scenarijų, kaip supranti, ar tau
rodysiančio pilnametražio „Šventa- mokyklos mokymuose klausiausi jis patiko?
sis“ filmavimą. Filmas bus rodomas vokiečių režisieriaus Volkerio
M. R.: Skaitau ir bandau įsivaizfestivalyje „Kino pavasaris“ ir rudenį Schlöndorffo paskaitos apie darbą duoti save ir kaip sakyčiau tuos dipasirodys Lietuvos kino teatruose. su aktoriais. Jis pasakojo, kaip pir- alogus. Jeigu save matau ir atrodo
Pateikiame susitikimo fragmentus. mąkart režisavo operą. Labai bi- įdomu, – sutinku filmuotis. Jei nejojo ir kreipėsi į žymų operos re- patinka ir nelabai ką gali pakeisti,
žisierių patarimo. Tas režisierius paskui labai kankiniesi.
Mariau, filme „Bergenas“ vaijo paklausė: „O kada tu dainuoji?“
dinai su aktoriumi Vidu Petke- Schlöndorffas: „Na, kartais dai- Ar būna, kad prašai režisievičiumi. Kaip sekėsi dirbti su
nuoju prausdamasis po dušu.“ – riaus keisti dialogus?
tokiu patyrusiu aktoriumi?
„Kodėl po dušu?“ – „Nes esu atsiM. R.: Aišku, juk negerai, kai
Marius Repšys: Mokiausi ketvir- palaidavęs.“ – „Tas pats ir su operos nepatogu sakyti tekstą. Kita vertus,
tame kurse ir prisimenu, kad iš pra- dainininkais – jie turi gerai jaustis, jeigu tu jį sakysi pagal save, gali nudžių buvo labai sunku. Pirmiausia būti atsipalaidavę.“
skambėti gatvinė kalba. Reikia atirepetavau namuose su menamu Petdžiai žiūrėti, atsirinkti. Priklauso ir
kevičiumi, nes nusprendžiau, kad rei- Ar nebūna atvirkštinės reaknuo žanro.
kia jį „nugalėti“. Kažkaip prasilaužiau. cijos – kai režisierius nerėkia,
O jei gauni scenarijų su tokiu
Andrius Blaževičius: Petkevi- yra pagarbus, ramiai šneka,
personažu, kurio visai nesučius buvo pirmas patyręs aktorius, tada pristinga pasitikėjimo?
M. R.: Manau, režisierius turi la- pranti? Ką tada daryti?
su kuriuo dirbau. Marius tada ne-

viruoti tarp griežtumo, pagarbos ir
M. R.: Bandyti suprasti.
gerumo. Jeigu būsi per griežtas –
aktorius užsiblokuos, būsi per ge- Yra taip buvę?
ras – per daug atsipalaiduos. Man
M. R.: Yra. Būna, gauni naują
geras pavyzdys yra Yana Ross. Į jos pjesę, vaidmenį, turi jį analizuoti,
repeticijas aktoriai nevėluoja, vi- skaityti, žiūrėti, ieškoti papildomos
sada ateina pasiruošę. Ji nėra jokia medžiagos. Bandai save įsivaizduoti,
Kaip pavyko sukurti tą
despotė, bet jeigu ką nors ne taip kaip pats elgtumeisi, koks tai tipapasitikėjimą?
padarysi, – šakės, gausi malkų, ir žas, koks charakteris. Yra visokių
metodų. Labai retais atvejais perA. B.: Pirmiausia, jis tiesiog matė, bus už ką.
kad darbas vyksta rimtai. Mes daug
sonažas tiesiog prilimpa, nes gavai
kartų filmavome scenas, skirtingais Visuose Andriaus filmuose Ma- vaidmenį, kuris tau tinka. Tai ir yra
rakursais. Petkevičiaus daugiau- riaus personažas yra Vytautas.
tavo darbas – analizuoti, suvaidinti.
sia filmavosi Algimanto Puipos Ar tai tas pats Vytautas, ar perFilme „Šventasis“ vaidmuo
filmuose, kur nufilmavus sceną sonažai skiriasi?
nieko negali pakeisti. Filmuojant
A. B.: Tikrai ne tas pats. Filme „Vy- buvo rašytas specialiai Ma„Bergeną“ jis žinojo, kad turėsime tautas“ rodoma 10-ojo dešimtmečio riui. Ar yra skirtumas vaidinti
daug montažo galimybių.
pradžia, buvęs kaimietis grįžta į savo personažą, kuris yra parašytas
kaimą, iškasa mirusią mylimąją ir pa- tau, ir kai tiesiog esi atrinktas
Mariau, kas sukelia pasitikėmyli, „Bergeno“ Vytautas – marozėlis, vaidmeniui?
jimą režisieriumi?
„Šventajame“ – tiesiog paprastas vyruM. R.: Aš kine ir aš pas Andrių
buvo toks žinomas, kaip dabar, o
Vidas Petkevičius jau buvo teatro ir
kino legenda. Baisu buvo jam skambinti, pusvalandį ruošiausi. Dirbti
buvo labai malonu, matėsi, kad jis
pasitiki.

M. R.: Pasitikiu kiekvienu re- kas. Vytautas reiškia „regintis tautą“, yra du skirtingi dalykai. Man yra
žisieriumi, bet tik darbo procese Lietuvos istorijoje buvo du svarbūs teatras, kinas ir trečia linija – „pas
sprendžiu, ar iš tikrųjų juo galima Vytautai – Landsbergis ir Didysis. Andrių“. Dar pastebėjau, kad Anpasitikėti. Stengiuosi atsižvelgti į vi- Kurdamas filmus, nuo pat trečio drius visuose savo filmuose mėgsta
sas režisieriaus pastabas, bet jeigu kurso pirmiausia galvoju, kad kuriu naudoti neskoningą muziką.
A. B.: Nes filmų personažai klauatrodo, kad jis nesupranta, ką ir filmus apie Lietuvą. Visi jie buvo apie
kaip daryti, tada pats kuriu.
Lietuvą, todėl toks vardas buvo svar- sosi būtent tokios muzikos. Pavyzbus personažui – jis didžiavyris, bet džiui, man nepatinka, kai filmas rePapasakokit apie savo bendro
kartu jis išgėrinėja ir važiuoja už- alistiškas, o jame skamba simfoninė
darbo pradžią. Kai pradėjote
darbiauti į Norvegiją.
muzika. Man patinka, kai muzika
filmą „Vytautas“, buvote stukontrastuoja su vaizdu, sukuria videntai. Ką darote kitaip?
Andriau, noriu paklausti apie
sai kitą prasmę. Ir ta pati popmuM. R.: Andrius viską taip pat darbą su teatro aktoriais, kaip pa- zika sukuria visai kitą reikšmę, kai
daro, jis turi savo metodiką, kuri vyksta pasiekti tokio rezultato?
ji derinama su realizmu.
nepasikeitė nuo antro kurso, ir aš
A. B.: Man atrodo, kad svarbiaujuo pasitikiu.
sia pasirinkti aktorius. Neturiu jo- Ar nebūna, kad žiūri į savo
kio recepto. Petkevičių buvau ma- personažus iš aukšto?
Kokia yra ta Blaževičiaus
tęs Puipos ir Vytauto Žalakevičiaus
A. B.: Ne. Bet kaip atsiranda
metodika?
filmuose, žinojau, kad jis tikrai gali meilė, nežinau, tiesiog pradedi nuo
M. R.: Jis visada atviras pasiūlymams. Žinau, kad galiu siūlyti, jis
apsvarstys – sutiks, nesutiks, leis
daryti, kaip man patogu. Turi gerą
skonį, nėra lėkštas. Jis ne despotas,
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vaidinti kine.

Svarbiausia – gerai pasirinkti?
A. B.: Taip. O po to yra kitas sunkus etapas, kai reikia labai lanksčiai

pradžių – ir myli. Esu iš tokios pat
aplinkos, iš Žirmūnų daugiabučio,
visa mano giminė iš ten. Yra tokių
žmonių, kurie grįžta iš darbo ir nori
tik žiūrėti televizorių. Nebūtinai

„Šventasis“

todėl esi blogesnis žmogus. Mane repetavome. Daugiau tikrai nieerzina, kai filmų personažai yra ne- kur nerepetavome. Vos ne iš vatikroviški, negyvenimiški, kai negali karo tekstą gauni, turi jį mokėti
su jais susitapatinti, kai jie yra didvy- kitą dieną. Ir aikštelėje kuri kažriai, kaunasi, viską daro, kad pasiektų kokį personažą.
tikslą. Erzina, nes taip nebūna gyvenime. Filmų būna visokių. Truputį Mariau, kai jūs dirbate su
gerų, truputį blogų, kartais blogesnių. Andriumi, galima sakyti, kad
Man atrodo, kad lietuvių kinas per esate trise – Marius, Andrius
26 metus parodė labai nedaug tokių ir personažas Vytautas. Ar
tiesiog paprastų žmonių. Jeigu jie ir kartais neatrodo, kad Andrius
buvo paprasti, vis tiek filosofuojantys. nori, kad vaidintum jį?
M. R.: Vis tiek žmogus, kad ir
„Šventojo“ personažas gali ir
kiek kurtų, tai daro nuo savęs. Kuri
nepatikti. Mariau, kai perskaivaidmenį – darai nuo savęs, rašai –
tei scenarijų, ar atradai, kuo jis irgi. Taip vaizduotė dirba – nuo
tau gali patikti?
to, kokią tu gyvenimišką patirtį
M. R.: Aš dar Andriui skambinau, turi. O kokią gyvenimišką patirtį
sakau – čia visiškai aš. Tada išgy- turi, taip ji veikia tavo pasąmonę.
venau krizę, pats gal mėnesį laiko O tavo vaizduotė ir pasąmonė yra
prasėdėjau mašinoje. Sutapo viskas. labai glaudžiai susijusios (juokiasi).
Čia giliai pasakiau.
Andriau, į ką atsižvelgi, kai nežinai, koks aktorius tiktų vie„Šventasis“ – pirmasis Annam ar kitam personažui?
driaus pilno metražo filmas.
Mariau,
tu jau vaidinai kituose
A. B.: Iš pradžių atsirenku pagal
tipažą, o po to duodu skaityti tekstą. pilnametražiuose filmuose?
Dažniausiai aišku būna išgirdus,
M. R.: Iki tol buvo „Traukinio
kaip perskaitomas pirmas sakinys. apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir
Jeigu pradedu abejoti, galvoti, tai jau Paulius“, „Redirected / Už Lietuvą!“,
yra blogas ženklas, vadinasi, kad nėra „Gautas iškvietimas“. Paskutiniu metu
taip blogai, bet nėra ir visiškai aišku, pastebėjau, kad dauguma nori suir tada laukiu to, kuris ateis, pasakys trumpinti filmo kūrimo procesą, ypač
tą vienintelį sakinį ir bus aišku.
scenarijaus rašymą. „Gautas iškvietiM. R.: Visų vaidyba skirtinga. mas“ parašytas birželį ar liepą, nufilVienas baigė studijas pas Rimą muotas rugpjūtį per devynias pamaiTuminą, kitas pas Joną Vaitkų ir nas. Emilis Vėlyvis taip pat ką tik baigė
visų yra skirtingas požiūris. Žiūri filmuoti, vasarį jau premjera. Tą ilgą
filmą ir matai – vienas taip vaidina, ki- procesą visi be reikalo nori praleisti.
tas – kitaip. Nesuderinta. Todėl man
atrodo, kad atranka būtų naudin- Andriau, ar skiriasi pasiruošigiausia, jei būtų žiūrima, ar bus mas trumpam ir ilgam filmui?
ansamblis, nes vienas vaidina laA. B.: Tiesiog daugiau dirbi, kitobai ryškiai, kitas – subtiliai, dar ki- kių skirtumų nelabai yra. Tik galiu
tas – juokina.
pasakyti, kad man kurti pilnametražį labiau patinka. Nesu didelis
Atrodo, kad Lietuvoje nelabai
filmavimų gerbėjas, man labiau parūpi skirtingi vaidybos stiliai.
tinka viską sugalvoti ir tada monYra arba blogai, arba gerai.
tuoti. Bet šitą filmą filmuojant man
M. R.: Pasižiūri, pavyzdžiui, Ru- pirmą kartą buvo malonu, tai todėl
sijos, Amerikos kiną – ten labai ryš- net neramu – taip viskas gerai buvo.
kiai visi vaidina. Man keista, kodėl
Ką patartum kitiems, kurie dar
lietuviams taip nepavyksta.
A. B.: Man atrodo, kad pas mus tik kurs filmus?

A. B.: Svarbu gerai parašytas scenėra tos kitokios vaidybos tradicijos. Amerikiečiai prieš šimtą metų narijus, aš rašiau kartu su Tekle ir
priprato prie tokios vaidybos ir Marija Kavtaradzėmis, kitas svarjiems ji natūrali.
bus dalykas – prodiuserė Marija
M. R.: Manau, kad jie ir vaidmens Razgutė. Ji surinko nuostabią kopasiruošimui daugiau laiko turi. mandą. Visi profesionalai ir buvo
Nėra kaip pas mus, kai viskas vyksta gera atmosfera. Gera filmavimo grupė
filmavimo aikštelėje. Jeigu pas mus su geru humoro jausmu – labai svarbu.
aktoriui mokėtų tiek, tada, aišku, Todėl ir Marių svarbu turėti filmagalėtume skirti laiko pasirengimui. vimo aikštelėje, nes jis turi gerą humoro jausmą, pajuokina visus. Labai
Kuriant spektaklį, būna pasierzina, kai žmonės susirenka ir kenčia.
ruošimo laikotarpis, filme yra
Nesuprantu, kam to reikia. Filmas yra
kažkiek tų repeticijų, bet...
filmas, gyvenimas svarbiau.
M. R.: Arba nėra. Kiek aš kine
vaidinau, tik pas Blaževičių mes Parengė Teklė Kavtaradzė
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Sveiki atvykę į tikrovės dykumą
Nauji filmai – „12 kėdžių“
Ilona Vitkauskaitė

1928 m. pasirodęs Iljos Ilfo ir Jevgenijaus Petrovo satyrinis romanas
„Dvylika kėdžių“ – unikalus porevoliucinės Rusijos, išgyvenančios audringus socialinius pokyčius, dokumentas. Romanas sulaukė ne vienos
ekranizacijos, pirmąkart į ekraną
buvo perkeltas dar 1933-iaisiais:
bendros čekų ir lenkų gamybos
filmą sukūrė Martinas Fričas ir Michalas Waszynskis. 2004 m. „Dvylikos kėdžių“ ėmėsi vokiečių kino
režisierė Ulrike Ottinger, teigdama,
kad ši knyga vėl įgijo aktualumo ir
gali būti suprasta kaip buvusių Sovietų Sąjungos šalių dabartinės būklės alegorija. Regis, šios klasikinės
knygos aktualumą pajuto ir televizijos laidų vedėjas, komikas, muzikantas, politikas ir kitų sričių veikėjas Algis Ramanauskas-Greitai.
Algio Ramanausko filmą „12 kėdžių“ (Lietuva, 2016) sunku vertinti
kaip savarankišką kino atvejį. Jei
nebūčiau skaičiusi Ilfo ir Petrovo
knygos ar mačiusi kultinės Leonido
Gaidajaus komedijos, sunkiai suprasčiau, kas ir kodėl vyksta kino
ekrane. Šio romano žinomumu ir
populiarumu Ramanauskas bei
filmo reklaminė kampanija atvirai ir manipuliuoja. Esu įsitikinusi,

kad tai paveiks poros savaitgalių
ar galų gale mėnesio kino teatrų
lankomumo statistiką, bet kaip intelektualinis ar kinematografinis
produktas ši Ramanausko versija,
atvirai sakant, yra visiškas niekalas.
Tačiau ji irgi gali pasiūlyti nemažai peno sociologams arba bent jau
iliustruoti jų samprotavimus apie
šiuolaikinę Lietuvą ir jos psichologinę būklę.
„12 kėdžių“ veiksmą filmo autoriai
perkėlė į šias dienas. Buvęs stribas
Kisa (Julius Žalakevičius), suprask,
Ipolitas Matvejevičius Vorobjaninovas, ir šiuolaikinis Ostapas Benderis
(Mantas Stonkus) – VSD darbuotojas, toks lietuviškas „slaptasis agentas“ – leidžiasi po Lietuvą ieškoti
kėdėje paslėptų komunistės Kisos
uošvienės brangenybių. Paraleliai
brangenybių ieško ir kunigas Fiodoras (Dalius Skamarakas), filme
rodomas pasitelkiant visą sovietinės antiklerikalinės propagandos
energiją: jis ne tik buvęs nomenklatūrininkas, „persivertęs“ į kunigus nepriklausomybės metais (nes
jokio skirtumo tarp partijos ir bažnyčios nėra, teigia filmas), tačiau ir
laisvai kirviu bemosikuojantis žudikas. Filme vietos atsirado ir moterims – ilgakojėms blondinėms aptemptais rūbeliais arba išvis be jų,
ryjančioms „sasyskas“, kalbančioms

a la suvalkietiška tartimi arba gulančioms į lovą su vos tik sutiktu
vyriškiu (čia, suprask, meilės linija).
Ramanauskas eina lengviausiu
keliu, visomis prasmėmis klibantį
siužetą (juk visi ir taip jį žino!),
vienplanius bei neįdomius personažus, veiksmo filmų klišes atmiešdamas išties ne pačiu rafinuočiausiu humoru, muštynių, prievartos
scenomis, jau autoriniu braižu tapusiais „prispaustais balsais“, oro
gadinimo, tuštinimosi, vėmimo,
spjaudymosi ir kitokiomis scenomis. Taip, pasak režisieriaus ir
scenarijaus bendraautoriaus (kartu
su Justu Mamontovu), jis „dorojasi“ su sovietmečio nostalgija,
kolchoznikų arba, kitaip, vatnikų
sentimentais. Todėl buvę sovietiniai nomenklatūrininkai, funkcionieriai filme tampa nevykėliais skerdikais ir vilkolakiais, o šiuolaikiniam
jaunimui atstovaujantis „medinis“
(kitaip sunku įvardinti aktoriaus
vaidybą) Manto Stonkaus kuriamas personažas nugali visas kliūtis
ir filmo pabaigoje yra apdovanojamas, žinoma, ginklais, pinigais
ir moterimi. Taip, pamirškime
bet kokią nors kiek sudėtingesnę
mintį, tragiškas gaidas, nuskambėjusias Ilfo ir Petrovo romane. Juk
plokščioje tikrovės sampratoje tai
neįmanoma.

Rodo TV

Truputis nostalgijos
„Džiaze tik merginos“ pabaigoje nuskambėjusi frazė „Kiekvienas turi
savo trūkumų“ („Nobody’s perfect“) neatsiejama nuo Billy Wilderio. Ji iškalta ir ant režisieriaus
antkapio. Wilderio filmai jau seniai tapo Holivudo klasika, prie jų
nuolat grįžtama. LRT kultūra (7 d.
21 val., LRT, 8 d. 23.10) siūlo prisi- „Titulinis puslapis“
minti vieną paskutinių režisieriaus redaktoriaus Henrio (Michael Ke- 9 d. 22.15) – savaip taip pat gamyfilmų. Tai 1974 m. pasirodžiusi ko- aton) gyvenimo valandas, kai jis binis. Jo veikėjai – grupė speciamedija „Titulinis puslapis“. Filmo bando užkirsti kelią sensacingam liųjų agentų, kuriuos prancūzų vyherojai – du Čikagos žurnalistai, straipsniui apie žmogžudystę, kalti- riausybė siunčia atlikti ypatingos
kuriuos suvaidino mėgstamas re- nančiam du jaunus afroamerikiečius, užduoties – sunaikinti laivą, gažisieriaus duetas Jackas Lemmonas kurie iš tikrųjų nėra žmogžudžiai. benantį į Angolą kontrabandinius
ir Walteris Matthau. Vienas jų nori
Bijau, šis filmas sužadins nostal- ginklus. Laivo šeimininkas – Šveivesti ir palikti dienraštį, kitas – vy- giją, nes per tuos keliasdešimt metų carijoje įsikūręs turtuolis verslininriausiasis redaktorius – nesirengia nuo jo pasirodymo iš esmės pasi- kas, išeivis iš Baltijos šalių. Filme
skirtis su darbuotoju.
keitė požiūris į žiniasklaidą. Nuo- vaidina Vincent’as Casselis, Monica
„Titu l i n is pusl apis“ – g ar- monę formuoja nebe ji, o įvairūs Belluci, Charles’is Berlingas, André
sios screwball comedy, Howardo tinklalapiai, „Facebook“ ir pan., ku- Dussollier. Kartu su režisieriumi jie
Hawkso „Jo mergina Penktadienis“ riais lengva manipuliuoti ar skleisti bando atsikratyti Holivudo sufor(1940) perdirbinys. Biografei Char- nepatikrintą informaciją arba tai, muotų panašaus pobūdžio filmų
lotte Chandler Wilderis yra prisi- ką politkorektiškai kažkodėl vadi- stereotipų ir grįžti prie Jeano-Pierpažinęs: „Esu prieš perdirbinius, name „posttiesa“, o ne paprasčiau re’o Melville’io intelektualaus krimines jei filmas yra geras, nereikia melu.
nalinio kino tradicijos, nors abejoju,
jo perdirbinėti, o jei blogas, kokia
Be abejo, „Laikraštis“ – iš tų ar tai pavyko.
2012 m. „Oskaruose“ triumfavęs
prasmė?“ ir pridūręs, kad „Titulinis filmų, kuriuos galima vadinti „gapuslapis“ – ne iš tų filmų, kuriais jis mybiniais“. Juose rodomas kokia Beno Afflecko filmas „Operacija
didžiuojasi.
nors veikla užsiimančio kolektyvo „Argo“ (LNK, 8 d. 22.30) grįžo
Rono Howardo 1994 m. filmo gyvenimas, neapeinant ir to ko- prie 8-ojo dešimtmečio JAV politi„Laikraštis“ (LRT, šįvakar, 6 d. lektyvo narių asmeninių santykių. nio trilerio tradicijų. Affleckas filme
21 val.) veiksmas rodo dvide- Frédérico Schoendoerfferio 2004 m. atkūrė sėkmingą CŽV misiją, kuri
šimt keturias Niujorko dienraščio filmas „Slaptieji agentai“ (LNK, jau įėjo į istoriją. Kai po 1979-ųjų
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„12 kėdžių“

Vis dėlto Ramanausko „12 kėdžių“ Užkalnį (vienoje iš filmo scenų)?
yra tik vienas iš daugelio pavyzdžių, Arba „kietą“, apsukrų, be principų
kaip, pasitelkiant žemiausio lygio jaunuolį, per daug neaušinantį burretoriką (nesvarbu, kinematogra- nos ir bet kokia proga naudojantį
finę, publicistinę ar kt.), bandoma smurtą, dėl pinigų troškimo galintį
„prastumti“ vieną ar kitą ne pačią susidėti net su įtartiniausios repurafinuočiausią nuomonę arba įsi- tacijos tipais? Taip pat nesuprantu,
vaizdavimą apie socialinę tikrovę. kuo iš principo Ramanausko viziRamanausko pasvarstymai apie joje skiriasi Kisa ir Benderis. Nes
dvi Lietuvas: kolchoznikus ir ne, tikslai jų tokie patys (pinigai ir moyra mažų mažiausiai vienareikš- terys), tik manieros kitokios. Banmiai, dogmatiški, neadekvatūs ir dydamas demaskuoti sovietinę praatskleidžia vyraujančios nuomo- eitį ir jos įtaką dabarčiai, minėtąją
nės viešojoje erdvėje nykumą. Ta- sovietmečio nostalgiją, Ramanausčiau ką Ramanauskas pasiūlo kaip kas parodo ne ką kitą, o dabartinės,
alternatyvą Juliaus Žalakevičiaus neoliberalios Lietuvos pilkumą ir
personažo atstovaujamai Lietu- paprasčiausios vaizduotės trūkumą.
vai? Maistu springstantį Andrių
revoliucijos Irane įkaitais tapo JAV
ambasados darbuotojai, šešiems iš
jų pavyko rasti prieglobstį Kanados
pasiuntinio namuose. Tačiau ilgai
ten likti pavojinga, todėl CŽV agentas Tonis (pats Affleckas) pasiūlo
rizikingą amerikiečių evakuacijos
planą. Amerikiečiai apsimes filmavimo grupės nariais, Irane ieškančiais įspūdingos „natūros“ mokslinės fantastikos filmui „Argo“. Kad
viskas atrodytų kuo įtikinamiau,
net įkuriama kino studija, užsiimsianti filmo gamyba. Tačiau
reikia įtikinti ir besislapstančius
amerikiečius, kad pabėgti iš Irano
įmanoma.
Affleckas vaidina tikrą amerikiečių didvyrį, todėl nuolat pabrėžia, kokia atsakomybė gula ant jo
veikėjo pečių. Kita vertus, tokia
patriotiško filmo idėja, kokią įkūnijo „Operacija „Argo“, man regis,
daug įtikinamesnė už įvairių tautos
kančių demonstravimą, kuris mūsų
laukia lietuviškuose filmuose jau visai netrukus.
Jei nusibodo iš televizoriaus ekrano
sklindanti skurdi patriotinė retorika,
kurią, pavyzdžiui, nuolat demonstruoja čia, regis, apsigyvenęs seimūnas Laurynas Kasčiūnas, pasižiūrėkite Jameso Ivory filmą „Auksinė
taurė“ (LRT, 11 d. 22.50).
Amerikiečių rašytojas Henry Jamesas savo knygose teigė, kad gera
proza turi priminti išsilavinusių
žmonių pokalbį. Rašytojas laikė
„Auksinę taurę“ savo geriausiu

romanu. Jis parašytas paskutiniu
Jameso kūrybos laikotarpiu, kai
jam buvo prikabinta sudėtingo autoriaus etiketė, mat vėlyvuosiuose
kūriniuose jau matyti sąmonės
srauto koncepcija, kurią po dvidešimties metų „Ulise“ įgyvendino
Jamesas Joyce’as.
„Auksinės taurės“ veikėjas italų
kunigaikštis Amerigo atvyksta į
Londoną. Jis greit patenka į salonus,
pasineria į meilės intrigas, pradeda
daryti karjerą, nori vesti amerikiečių
magnato milijardieriaus bei kolekcionieriaus Ververio dukterį, nors
myli neturtingą Šarlotę, ir svajoja
restauruoti šeimos pilį. Jam būdinga
tas pats, kas ir daugumai Jameso herojų, – balansavimas ties riba.
Amerikietį Ivory išgarsino Henry
Jameso, Edwardo M. Forsterio, Kazuo Ishiguro romanų ekranizacijos –
elegiški filmai apie aristokratus, jų
vertybes, papročius ir susidūrimą
su turtingais amerikiečiais. Režisieriaus filmams būdingas akademizmas pasireiškia įspūdingomis,
stilingomis mizanscenomis, tiksliai
atkurta epocha („Auksinėje taurėje“
stulbina atkurtas XIX a. pabaigos –
XX a. pradžios Londono materialusis pasaulis), puikiu aktorių ansambliu – vaidina Uma Thurman,
Kate Beckinsale, Jeremy Northamas,
Nickas Nolte. Ivory net buvo pašiepiamas, esą stengiasi būti britiškesnis už pačius anglus.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Sausio 6–15
Parodos

Paroda „Linksmų Šventų Kalėdų! Tarpuka-

M.K. Čiurlionio namai

rio kalėdiniai atvirukai iš Editos Mildažytės

Savičiaus g. 11

Vilnius

kolekcijos“

Šveicarijos lietuvių bendruomenės foto-

Nacionalinė dailės galerija

iki 7 d. – paroda „Piligrimų ženklai. Ar-

grafijų paroda, skirta Lietuvos valstybės

Konstitucijos pr. 22

cheologiniai pamaldumo Marijai įrodymai

atkūrimo 100-mečiui

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

viduramžių Gdanske“

Paroda „Juzeliūno kabinetas: modernėjan-

Venclovų namai-muziejus

Šiuolaikinio meno centras

Pamėnkalnio g. 34

Vokiečių g. 2

Jurgos Ivanauskaitės (1961–2007) fotogra-

iki 15 d. – Gabrielio Lesterio paroda „Devy-

fijų paroda „Tibetas – kita realybė“

tis lietuviškumas“, skirta kompozitoriaus
100-osioms gimimo metinėms
iki 15 d. – paroda „Jurgio Baltrušaičio rankraščiai: visiems ir niekam“

nių dienų savaitė“
Šiaurės ir Baltijos šalių šiuolaikinio meno

Vilniaus paveikslų galerija

paroda „(Ne)regimos svajos ir srovės“

Didžioji g. 4

iki 11 d. – paroda „Seklus, greitas ir dar neį-

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

vardintas“ (iš ciklo „JCDecaux premija“)

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

S. Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2-41
iki 12 d. – Irenos Antaninos Suveizdienės
tapybos darbų paroda

Teatras

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Radvilų rūmai

Paroda „Talino grafikos trienalė.

muziejus

Vilniaus g. 24

Nugalėtojai“

V. Putvinskio g. 55

Gedimino pr. 43

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

Fotografijos konkurso paroda „Debiutas“

Arsenalo g. 3A

Vilniaus fotografijos galerija

Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“

Stiklių g. 4

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Ramūno Danisevičiaus fotoparoda „Ara-

A. Goštauto g. 1

besque life“

Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija

Pamėnkalnio galerija

Paroda „Antanas Mončys (1921–1993)
ir jo aplinka: Janas ir 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
iki 9 d. – Raimondo Paknio fotografijų paroda
„Išlikęs laikas. LDK mūrų istorijos“
iki 8 d. – advokato dr. Jauniaus Gumbio
Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda
„Surinkta ir išsaugota“
Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
iki 8 d. – vienuoliktoji respublikinė medalių trienalė
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto
susitarus tel. 279 16 44
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Kęstučio Vasiliūno personalinė grafikos
paroda „Memento Mori“
Eglės Ridikaitės paroda „Atėjai, pamatei,
išėjai: kultūringos grindys“
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 14 d. – Eglės Ridikaitės paroda „Atėjai,
pamatei, išėjai: kultūringos grindys“
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“
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Pamėnkalnio g. 1/13
iki 7 d. – Manto Maziliausko kūrybos paroda
„Svečių kambarys arba Nemirtingumas“
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Žilvino Kempino paroda
Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
iki 14 d. – Adasos Skliutauskaitės, Deimos
Katinaitės, Ievos Skauronės, Kazės Zimblytės, Lenos Chvičijos, Rasos Jonės Šataitės,
Sigitos Maslauskaitės paroda „Kvietimas“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 14 d. – Lenkijos grafinių ženklų paroda.
1945–1969 ir 2000–2015
Patrick Murphy fotografijų paroda „Prabėgomis
Vilniaus akvarelininkų sekcijos akvarelinės
tapybos paroda „Laiškai ateičiai“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
nuo 10 d. – Tauro Kensmino paroda „Kitur“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Jono Daniliausko tapybos paroda „Dangaus
ir vandens mėlynė“

Paroda „Užburtas vienaragio: Janas Eustachyjus Kossakowskis. Tapyba, piešiniai,
smulkioji skulptūra“
iki 8 d. – „Įkvėpimo nakties“ floristinių
objektų paroda
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Japonijos meno paroda „Tokoshie (Amžinybė)“

6-osios tarptautinės akvarelės bienalės
„Baltijos tiltai“ paroda „Kryptys ir iššūkiai“
iki 15 d. – „Lūžio kartos“ mokytojas – Alfonsas Vilpišauskas
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Paroda „Paletė ir gyvenimas“, skirta
140-osioms Antano Žmuidzinavičiaus gimimo metinėms
Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Romo Juškelio (1946–2016) paroda
Galerija „Kauno langas“
M. Valančiaus g. 5
iki 9 d. – kalėdinė autorinių papuošalų
paroda „Siurprizas“
Galerija „Aukso pjūvis“
K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53
Valdo Pelegrimo medžio angelų paroda
„Paskutiniai vaikystės angelai“
Adomo Galdiko piešinių paroda „Kelionių
bloknotas“
Irmanto Kazlausko keramikos paroda „Kasdienybės pakylėjimai“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Gražinos Kuprevičienės kalėdinių žais-

galerija „Vėjas“

liukų paroda „Žygimantų dvaras ir XIX a.

Vilniaus g. 39 / 6

pabaigos – XX a. pradžios lietuvių tautinis

Paroda „Angelai“

kostiumas“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Jolantos Mašidlauskienės keramikos paroda

muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2
Andrzejaus Strumillo tapybos paroda
„Psalmės“

„Žiemos fajansas“.
Gelgaudiškio dvare iki 15 d. – Rasos Gedutienės keramikos paroda „Lydima angelų“
Kauno miesto muziejaus rotušės

Tarptautinė medalių paroda, skirta meni-

skyrius

ninko ir pedagogo Boriso Šaco atminimui

Rotušės a. 15

Lietuvos nacionalinės UNESCO

nuo 6 d. – jungtinio lietuvių ir italų dai-

komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
iki 7 d. – bulgarų fotografo ir kino režisieriaus Boriso Konstantinovo Taskovo fotografijų paroda „Kampung Jerai“
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
iki 10 d. – Alio Balbieriaus, Dainiaus Dirgėlos, Dainiaus Gintalo, Gyčio Norvilo,
Ričardo Šileikos ir kitų fotografijų paroda
„Sartų fotovasara 2016 / fotografijos poetiškumas, poezijos fotografiškumas“
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Ričardo Šileikos paroda „Keturi laikai“

Muzika

Kauno paveikslų galerija

Kaunas

„Prospekto“ fotografijos galerija

Iki sausio 28 d. reiktų spėti aplankyti kadaise legendinei Talino grafikos
trienalei skirtą parodą „Nugalėtojai“, kuri veikia LDS galerijoje „Kairė–
dešinė“. Kaip ir galima spėti pagal pavadinimą, joje rodomi trienalės nugalėtojai. Jau vien tai įdomu: sekti, kam tenka šlovė pradedant sovietmečiu baigiant dabartimi. Ekspozicija – tarsi mažytis muziejus, atskriejęs iš
Estijos su griežčiausiais gabenimo, išpakavimo ir rodymo reikalavimais.
Tai unikali galimybė nuosekliai pasidomėti puikiai parengtu pasakojimu
ir prisiminti, iš kur atėjome, kas anuomet atrodė modernu. Paskutinių
metų nugalėtojai – labai įdomūs šiuolaikinio meno pavyzdžiai.

K. Donelaičio g. 16

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3

Europos dailė XVI–XIX a.

Dailė

„Susipažinkime su orkestru iš arčiau“ – tai koncerto, vyksiančio sausio
14 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje, motto. Lietuvos nacionalinio
simfoninio orkestro (LNSO) muzikantai tą vakarą į sceną žengia kaip solistai, grojantys pritariant bičiuliams ir maestro Modestui Pitrėnui. Jau ne
vienus metus rengiamas koncertas „Orkestras iš arti“ sulaukia nuoširdaus
publikos dėmesio, o visas būrys talentingų LNSO muzikantų – stygininkų
ir pūtikų – turi galimybę pademonstruoti savo meistriškumą atlikdami
įdomias, retai skambančias partitūras solo su orkestru.
Koncerte gros Paulius Biveinis (smuikas), Donatas Butkevičius (kontrabosas), Barbora Domarkaitė (smuikas), Valentinas Gelgotas (fleita),
Vytautas Giedraitis (klarnetas), Julius Klimavičius (fagotas), Olga Lužnova
(altas), Viktor Palej (obojus), Vitalija Raškevičiūtė-Gelgotė (altas), Rimantas Valančius (trombonas), Andrius Žiūra (klarnetas).

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“

„7md“ rekomenduoja

lininkų tapytojų parodų ciklo „Kontrasto
principu – Antitesi“ (Valdemaro Šemeškos,
Alinos Daiker Gulbinienės ir Alessandro
Rillo tapyba)
Projektų erdvė „Kabinetas“

Sausio 12–17 d. „Menų spaustuvė“ taps erdve, skirta vaikams, jų tėvams
ir mokytojams bei visiems, norintiems pamatyti KITOKĮ teatrą vaikams
ir jaunimui. Šių metų festivalio šūkis – „Įsivaizduoti paprasta!“, tad ir spektakliai
lavins jaunųjų žiūrovų vaizduotę ir įkvėps ja pasinaudojus išvysti dar
daugiau spektaklių magijos. Per šešias festivalio dienas trupės iš Belgijos,
Norvegijos ir Ispanijos parodys penkis spektaklius, o lektoriai iš Lenkijos ves seminarą pedagogams apie Forumo teatro edukacines galimybes.
Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII–XX a.

Keramikos paviljone – dueto „SkujaBraden“

I pusė. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinki-

porceliano paroda „Kreivai išaugę“

nių ir Andrejaus Balykos kolekcijos“

Fotografijos galerija

KKKC parodų rūmai

Vasario 16-osios g. 11

Didžioji Vandens g. 2

Fotografijų paroda „Prisiminimai apie ateitį“

iki 15 d. – Leo Ray (Izraelis) tapybos darbų
paroda „Begalinis paveikslas“

Spektakliai

Adaukto Marcinkevičiaus (1936–1960) fotografijų paroda „Optimistai ir skeptikai /
1954–1959 metų fotografijos“

Vilnius
Nacionalinis operos ir baleto teatras
6 d. 18.30, 15 d. 12, 18 val. – P. Čaikovskio

„Herkaus galerija“

„SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus,

Herkaus Manto g. 22
Kristinos Ancutaitės ir Linos Dūdaitės paroda
„Namai esi Tu“

M. Barkauskas
7 12, 15 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio
„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – J.M. Jauniškis, rež. –
J. Sodytė, scenogr. – K. Siparis

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

7 d. 18.30 – G.F. Händelio „ALEKSANDRO
PUOTA“. Dir. – R. Beckas

Žemaitės g. 83
Rimanto Tomo Buivydo skaitmeninės grafikos ir tapybos paroda „Veidai (ne)pažįstami“
Vytauto Šerio (1931–2006) paroda „Vytautas Šerys: kūrybinio palikimo fragmentas.
Monotipijos“
iki 10 d. – tarptautinė kalėdinių miniatiūrų
paroda „Jau atvažiuoja Šventa Kalėda“

8 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys
11 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“.
Dir. – R. Šervenikas
12 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal
J. Strausso muz.). Dir. – M. Staškus
13 d. 19 val. – Laisvės gynėjų dienai
G. Rossini „Stabat mater“. Atlieka solistai

Dailės galerija

S. Janušaitė (sopranas), E. Šidlauskaitė

Vilniaus g. 245

(mecosopranas), T. Pavilionis (tenoras),

iki 14 d. – Sigito Prancuičio paroda „Kūry-

L. Norvaišas (bosas), LNOBT choras (meno

bos metskaitlis“

vad. Č. Radžiūnas), LNOBT simfoninis or-

Petro Rakštiko paroda „Keramika, piešiniai,

kestras. Dir. – M. Staškus

fotografija“

Nacionalinis dramos teatras

Fotografijos muziejus

Didžioji salė

Vilniaus g. 140

6 d.18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ

iki 15 d. – Antano paroda „Iš fotoarchyvo“

KLASĖ“. Rež. – Y. Ross

Sauliaus Leonavičiaus šiuolaikinės skulp-

Šiaulių universiteto dailės galerija

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

tūros paroda „Mind the object#3“

Vilniaus g. 141

GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTO-

A. Mapu g. 20

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano

nuo 6 d. – Tomo Vaičaičio skulptūros, ins-

RIJA“. Rež. – O. Koršunovas

taliacijų ir objektų paroda „Erosas“

8 d. 14 val., 15 d. 12 val. – PREMJERA!
„KAULINIS SENIS ANT GELEŽINIO KALNO“

Domšaičio galerija

Panevėžys

Liepų g. 33

Dailės galerija

liaudies pasakojimą ir B. Žilytės iliustraci-

Paroda „Tradicijos ir naujovės. Taikomoji

Respublikos g. 3

jas). Rež. – J. Tertelis

iki 8 d. – Osvaldo Juškos tapybos paroda

11 d. 18.30 – P. Claudelio „APREIŠKIMAS

dailė ir dizainas iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių“

„Sena istorija. Stacijos“

(pagal J. Basanavičiaus užrašytą lietuvių

MARIJAI“. Rež. – J. Vaitkus
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12 d. 18.30 – A. Puškino „BORISAS GODUNOVAS“. Rež. – E. Nekrošius
14 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“.
Rež. – J. Vaitkus
Mažoji salė
7 d. 12 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas

10 d. 18 val. Rūtos salėje – F. von Schillerio
„PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – N. Gogolio
„Revizorius“. Rež. – R. Tuminas (Vilniaus

14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

12 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –

11 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus
Rež. – G. Kriaučionytė
14 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė
Studija
12 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).
Rež. – K. Smedsas (Suomija)
Fojė
8 d. 16, 19 val. – PREMJERA! „PIRMAPRADIS“ (pojūčių spektaklis pagal C.G. Jungo
biografiją ir idėjas). Rež. – K. Žernytė
9 d. 18 val. – „Pokalbiai ne apie teatrą. Sukilo masės: nuolat pildoma“

kantai: P. Biveinis (smuikas), D. Butkevičius

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio

(kontrabosas), B. Domarkaitė (smuikas),

Cukrinių rožių kvapas : [atsiminimai] / Eugenija Johnson ; [iliustracijos Onos Kvašytės]. –

„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
Kauno valstybinis muzikinis teatras
6 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“ (miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. –
K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – J. Janulevičius
7 d. 18 val. – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“.
Dir. – V. Visockis
8 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ
KEPURĖ“. Dir. – V. Visockis
8 d. 18 val. – L. Adomaičio „DULKIŲ SPINDESYS“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis
11, 12 d. 18 val. – PREMJERA! R. Planquette’o
„KORNEVILIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis
13, 14 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas roKauno kamerinis teatras

Rež. – B. Latėnas
7 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė
8 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“.
Rež. – E. Jaras
12 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“.
Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė
13 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys
Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė
13, 14 d. 18 val. – PREMJERA! F. Dostojevskio „BROLIAI KARAMAZOVAI“.
Rež. – P. Makauskas
Oskaro Koršunovo teatras
6, 12, 13 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto
„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
7 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre –
W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“.
Rež. – O. Koršunovas
8, 10 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo
„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

6–8 d. 18 val. – PREMJERA! Ž. Petano „ATRANKA“. Kūrėjai R. Endriukaitis ir
I. Taločkaitė
11, 15 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO
KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas
12 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“.
Rež. – A. Jankevičius
13 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
Kauno mažasis teatras
8 d. 12 val. – U. Šimulynaitės „KOTONAI
PARYŽIUJE“. Rež. – R. Kimbraitė
Kauno lėlių teatras
7, 8 d. 11 ir 13 val. – „ŽAISLIUKO ISTORIJA“.
Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė
7, 8 d. 12 val. – E. Drungytės „KALĖDŲ
SAULĖ“. Rež. – A. Žiurauskas

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
12 d. 18.30 – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
7 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“.
Rež. – N. Mirončikaitė

Rusų dramos teatras

8 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal

7 d. 10, 12, 15 val. – „KALĖDINĖ EGLUTĖ

S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė

MAŽIESIEMS“. Rež. – J. Volodko

8 d. 18 val. – N. Leskovo „LEDI MAKBET IŠ

7 d. 18.30 – šokio spektaklis „FIESTA: VAL-

MCENSKO APSKRITIES“. Rež. – R. Banionis

GYK, MELSKIS IR MYLĖK“

12 d. 16 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“.

8 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARA-

Rež. – R. Teresas

LIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis
8 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-

Panevėžys

V. Gelgotas (fleita), V. Giedraitis (klarnetas),
J. Klimavičius (fagotas), O. Lužnova (altas),
V. Palej (obojus), V. Raškevičiūtė-Gelgotė
(altas), R. Valančius (trombonas), A. Žiūra
(klarnetas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje

Gunterio žiema : [romanas] / Juan Manuel Marcos ; iš ispanų kalbos vertė Jūratė Deru-

Vilnius
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
7 d. 19 val. – profesoriaus J. Andrejevo atminimo vakaras. Dalyvauja K. Baleckaitė
(fleitai), J. Andrejevo kamerinio ansamblio
klasės absolventai, trio „Claviola“, E. Juškaitė (sopranas), R. Armonas (violončelė) ir
I. Uss-Armonienė (fortepijonas), M. Bazaras

Mirties lopšinė : [romanas] / Carin Gerhardsen ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. –

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Vilnius : Nordina, 2016 (Gargždai : ScandBook). – 297, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN

11 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – V. Juodpu-

978-609-8190-00-7

sio „2017 metų muzikos kalendoriaus“ pristatymas. Dalyvauja tarptautinių konkursų
laureatai
8 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje –
J. Babelytė (kontraltas, Lietuva, Italija),
G. Petrauskaitė (vargonai) ir Gailestingumo šventovės ansamblis (vad.
G. Adamonytė)

7, 8 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS

čiūtė]. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2016] (Vilnius : Spau-da). – 206, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-29-328-6 : [6 Eur]
The philosopher's wife : [a novel] / Dalia Dilytė ; [translated from the Lithuanian by Laima
Vincė]. – Vilnius : Sofoklis, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 271 p.. – Tiražas [200] egz.. –

nyčioje – J. Leitaitės kūrybos vakaras. Daly-

Striukos pasakėčios bet kam : (senoliam ir vaikam) / Vladas Kalvaitis ; [iliustracijos Danguo-

vauja J. Leitaitė (mecosopranas), P. Dauk-

lės Žukauskienės]. – Vilnius : Litera, 2016 (Šiauliai : Šiaulių sp.). – 70, [1] p. : iliustr.. – Tira-

šytė (smuikas), J. Suchanovas (fortepijonas),

žas 300 egz.. – ISBN 978-609-8144-44-4

L. Vaitkuvienė (fortepijonas). Koncerto

Svetimautoja : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. – Vil-

vedėja muzikologė L. Ligeikaitė. Programoje F. Schuberto, F. Chopino, G. Fauré,
A. Bražinsko, F. Bajoro, A. Šenderovo ir kt.
kūriniai
Valdovų rūmai
7 d. 15 val. – edukacinis užsiėmimas „Giesmių vainikas“. Edukatorius, klavesinininkas ir vargonininkas V. Norkūnas supažindins su senosiomis XIV–XVI a. Kalėdų
giesmėmis
Šv. Kotrynos bažnyčia
6 d. 19 val. – „Batutos meistrai“. Koncertas rengiamas kartu su Ciuricho aukštąja

nius : Vaga, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 230, [2] p.. – Tiražas 2000 egz. (papild.). – ISBN
978-5-415-02369-1 (įr.)
Šnipė : romanas / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. – Vilnius :
Vaga, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 179, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 5000 egz.. –
ISBN 978-5-415-02446-9 (įr.)
Taip skamba krintantys : [romanas] / Juan Gabriel Vásquez ; iš ispanų kalbos vertė Aistė
Kučinskienė. – Vilnius : Vaga, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 250, [4] p.. – Tiražas 1000 egz.. –
ISBN 978-5-415-02449-0 (įr.)
Tarp žemės ir dangaus : [eilėraščiai] / Audronė Onė. – Vilnius : Litera, 2016 (Šiauliai : Šiaulių sp.). – 180, [1] p.. – Tiražas 30 egz.. – ISBN 978-609-8144-40-6
Trauktis atsišaudant : apie knygas, laikus ir žmones / Jonas Juškaitis. – Vilnius : Homo liber,
2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 342, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-446-

menų mokykla. Vilniaus miesto savival-

133-0 (įr.) : [10 Eur 90 ct]

dybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras

Vidinis turtas : apybraižos ir esė / Hermann Hesse ; iš vokiečių kalbos vertė Zigmantas

(meno vad. ir dir. D. Katkus). Dirigentai

Ardickas. – Vilnius : Vaga, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 222, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. –

N. Coelho (Portugalija), G. Köhleris (Švei-

ISBN 978-5-415-02440-7 (įr.)

carija). Programoje J.B. Santos, D. Šostako-

Visa tai įvyko vakar = It all happened yesterday : [novelė] / Vilmantija McCarthy ; [į anglų

Vilnius
Rašytojų klubas
6 d. 17 val. – Rašytojų sąjungos literatūri-

JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

nės premijos laureato pagerbimo vakaras ir

13 d. 18 val. – PREMJERA! N. Vorožbit

Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premijos

Rež. – S. Moisejevas

Nepažįstamosios malda : [romanas] / Davis Bunn ; [iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevi-

ISBN 978-609-444-197-4 (įr.)

12 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR

„SAŠA, IŠNEŠK ŠIUKŠLES!“

Namas : romanas / Algimantas Kaminskas. – Vilnius : Homo liber, 2016 (Vilnius : BMK l-kla). –
143, [1] p.. – Tiražas [150] egz.. – ISBN 978-609-446-132-3 : [3 Eur 27 ct]

9 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų baž-

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

Vilma Dulevičienė. – Kaunas : Šviesa, 2016- . – Virš. aut. nenurodytos

ginį veda kompozitorė Z. Bružaitė

Va k a r a i

KAI“. Rež. – A. Mikutis

iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-32-337-2 : [14 Eur]
Literatūra : knygų atskleistas pasaulis : mokomoji knyga 9 klasei / Violeta Dumčiuvienė,
D. 2. – 2016 (Klaipėda : Druka). – 191, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 6500 egz.. – ISBN 978-5-430-

7 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO SMUI-

8, 14 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-

Laukimo saldi sula : [eilėraščiai] / Antanas Abakas. – Šiauliai : Lucilijus, 2016. – 213, [1] p. :

06625-3 : [10 Eur 85 ct]

KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

Rež. – A. Mikutis

Litera, 2016 (Šiauliai : Šiaulių sp.). – 125, [6] p. : iliustr.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-6098144-17-8 (įr.)

S. Zajančauskaitė (fortepijonas) ir kt. Ren-

TAS“. Rež. – R. Atkočiūnas

Rež. – A. Kėleris

Ką vadinom vardais : poezija / Sandra Avižienytė ; [iliustravo Diana Vizgirdaitė]. – Šiauliai :

(fortepijonas), B. Petrauskas (smuikas),

vičius kūriniai

ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS“.

kaitė. – Vilnius : Vaga, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 285, [2] p.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN
978-5-415-02448-3

Juozo Miltinio dramos teatras

7 d. 12 val. – S. Gedos „DAINUOJANTIS IR

tas). – 160 p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-420-525-5
Grožio mašina : esė / Sara Poisson. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). –

K. Serocki, G. Rossini, N. Rotos, G. Kuprevičiaus, P. Hindemitho, E. Blocho kūrniai

6 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-

KAS“. Rež. – M. Cemnickas

Gitana : [romanas] / Kęstutis Česnaitis. – Vilnius : Petro ofsetas, 2016 (Vil-nius : Petro ofse-

261, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-2621-9 : [7 Eur 42 ct]

RIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

8 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“.

[Grikieniai, Vilniaus r.] : [IMPEXINVEST], 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 79, [1] p. : iliustr.. –
Tiražas [300] egz.. – ISBN 978-609-95682-1-8 (įr.)

S. Prokofjevo, G. Gershwino, R. Strausso,

13 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BU-

Didžioji salė

[D.] 2 / [iš italų kalbos vertė Ina Jakaitė ir Rasa Paleckytė]. – [2016] (Vilnius : BALTO print). –

A. Sunklodaitė

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

7, 14 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“.

„Orkestras iš arti“. Lietuvos nacionalinis

[2009]- .
533, [2] p.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978-9955-29-333-0 : [8 Eur 20 ct]

maną). Dir. – J. Janulevičius

Rež. – P. Galambosas (Vengrija)

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
365 trumpi pasakojimai sielai / Bruno Ferrero. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai,

simfoninis orkestras. Solistai LNSO muzi-

Vilniaus mažasis teatras
R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“.

moje J.S. Bacho, A. Corelli, J.Ch. Bacho,

11, 12 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo

NYS“. Rež. – O. Koršunovas

13 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar

(smuikas), G. Kviklys (vargonai). PrograC.Ph.E. Bacho kūriniai

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

Bibliografinės žinios

tos), R. Beinaris (obojus), I. Girdžiūnaitė

mažasis teatras)

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

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

(sopranas), Ū. Čaplikaitė, A. Vizgirda (flei-

teikimas. Renginį veda A.A. Jonynas. Dalyvauja rašytojai K. Platelis, G. Kazlauskaitė,

kalbą vertė Asta Bareikienė]. – Vilnius : Litera, 2016 (Šiauliai : Šiaulių sp.). – 48, 44, [4]
p. : iliustr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Apverčiamasis leid.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN
978-609-8144-42-0
Viskas, ko tau nesakiau : [detektyvinis romanas] / Celeste Ng ; iš anglų kalbos vertė Ema
Bernotaitė. – Vilnius : Vaga, 2016 (Gargždai : ScandBook). – 316, [1] p.. – Tiražas 1300 egz.. –
ISBN 978-5-415-02447-6 (įr.)
Żony wielkich romantyków / Rimantas Šalna ; [tłumaczenie z litewskiego: Ire-na Fedorowicz, Alina Obolewicz]. – Wilno : [Petro ofsetas], 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 57, [2] p. :
iliustr., faks., portr.. – Tiražas [1000] egz.. – ISBN 978-609-420-519-4
Žibėjusi žvaigždė : [eilėraščiai] / Linas Šapoka. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2016. – 143 p.. –

D. Kajokas, A. Jakučiūnas, literatūros kriti-

Tiražas [1200] egz.. – ISBN 978-609-420-526-2

kės E. Baliutytė, V. Cibarauskė

Žodžiai : eilėraščiai / Benediktas Januševičius. – Vilnius : Žiemos žodžiai, 2016 (Vilnius :

Lietuvos nacionalinė filharmonija

9 d. 17.30 – vertėjos I. Aleksaitės sukaktuvi-

Mažoji sp.). – 79, [1] p.. – Tiražas [300] egz.. – ISBN 978-609-95561-2-3

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

8 d. 13 val. Visų Šventųjų bažnyčioje – VI

nis vakaras. Vakarą veda literatūros kriti-

„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius

J.S. Bacho muzikos festivalis. „Trys kara-

kas V. Sventickas. Dalyvauja R. Matulevi-

liai“. Ansamblis „Musica humana“. Solis-

čienė, K. Urba, D. Dilytė, V. Jarutis,

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

tai V. Kuprevičienė (sopranas), S. Liamo

N. Jazbutytė, K. Kazijevaitė-Astratovienė ir kt.

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

PASAKOS“. Rež. – N. Indriūnaitė

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras

8 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

Koncertai
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11 psl.

S ausio 6–12
Savaitės filmai

Kino repertuaras

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

11 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) –

14.50; 9 d. – 14.40 (seansas senjorams);

19 val.

Vilnius

12 d. – 21 val.

12 d. – Prisimenu motinos balsą (rež.

Forum Cinemas Vingis

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

A. Marcinkevičiūtė) – 16 val.

6–12 d. – Vikingas (Rusija) – 12.10, 15.10,

15.50; 11 d. – 17 val.

18.30, 21.30

9 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) –

Patriotų diena (JAV) – 11.20, 14.10, 15.40,

20 val.

Forum Cinemas

18.30, 21.30

8 d. – Kino klasikos vakarai. Amarcord (Ita-

6–12 d. – Patriotų diena (JAV) – 15.50, 18.40,

Kaunas

Užslėptas grožis (JAV) – 11, 13.20, 17, 19.20, 21.40

lija, Prancūzija) – 18 val.

21.30

11 d. – G. Verdi „Nabukas“. Tiesioginė

9 d. – Specialus vakaras. Muzikinio vaizdo

6–8 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 17.50,

premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

klipo „Per pusę“ pristatymas – 19 val.

20.10, 22.25; 9–12 d. – 14, 17.50, 20.10, 22.25

politeno operos – 18 val.

Ciklas „Atostogų kinas“

6, 8–10, 12 d. – Vikingas (Rusija) – 17.30

8 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 11.10

6 d. – Panelė Rūgštynė (Prancūzija) – 14.40

10 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 19 val.

12 d. – Kodėl būtent jis? (JAV) – 21.10

Ciklas „Karlsono kinas“

11 d. – G. Verdi „Nabukas“. Tiesioginė

6–12 d. – Eglutės 5 (Rusija) – 11.30, 13.40, 16,

7 d. – Tamsta Varlius (Olandija, Belgija) – 13 val.

premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

Drakonas atvyksta! ***

18.20, 20.30

8 d. – Nematomas herojus (Prancūzija, Bel-

politeno operos – 18 val.

1965-ieji. Policijos agentas Babakas iš Teherano atvyksta į salą, į kurią
tremiami šacho priešininkai. Agentas supranta, kad vienas iš tremtinių
ne nusižudė, o buvo pasmaugtas. Jo palaidojimas sukėlė žemės drebėjimą,
bet, pasirodo, tai vyksta per kiekvienas laidotuves. Suintriguotas Babakas
grįžta į salą kartu su geologu ir garso operatoriumi, kad ištirtų paslaptį.
Būtent šio trejeto likimą dabar ir bando išsiaiškinti kino dokumentininkų
grupė. Režisieriaus Mani Haghigi filme vyksta du tyrimai – policijos ir
menininkų, ankstesnis ir vykdomas dabar. Režisierius supina dokumentinę
dramą, film noir, fantastiką ir apmąstymus apie tiesos bei fikcijos ribas,
todėl žiūrint filmą galima lengvai pasiklysti tarp veikėjų, siužeto posūkių,
konvencijų, Irano istorijos. Tačiau visą šią maišalynę gana malonu žiūrėti,
nes nufilmuota puikiai, garsas ir muzika originalūs, gamtos vaizdai žavi,
o kūrėjų žaidimai su žiūrovais žadina fantaziją. Vaidina Amiras Jadidi,
Ehsanas Goudarzi, Homayounas Ghanizadehas (Iranas, 2016). (Vilnius)

Pakeleiviai (JAV) – 11.10, 15.50, 21.40

gija) – 14 val.

8 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 14 val.

Pakeleiviai (3D, JAV) – 13.45, 18.50

Pasaka

12 d. – Kodėl būtent jis? (JAV) – 19 val.

„Drakonas atvyksta!“

Patriotų diena ***

Šiame filme apie Bostono tragediją 2013-aisiais, kai teroristai pasikėsino
į maratono bėgikus bei žiūrovus, įvykiai papasakoti policininkų akimis.
Kai visi pritrenkti nelaimės, jie ieško sprogimų kaltininkų. Peterio Bergo
filme vaidina Katherine Russell, Michelle Monaghan, Markas Wahlbergas, Kevinas Baconas, Johnas Goodmanas, J.K. Simmonsas (JAV, 2016).
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Skrodimas **

Miesto pakraštyje rastas jaunos gražios merginos kūnas. Viskas rodo,
kad ji mirė nenatūralia mirtimi. Du teismo patalogoanatomai – tėvas ir
sūnus – turi per naktį atlikti skrodimą ir nustatyti mirties priežastį. Tai geriausi specialistai mieste, tikintys žmogaus proto galia. Jie dirba metodiškai,
atmesdami viską, ko negalima paaiškinti moksliškai. Tačiau netrukus jie
bus priversti patikrinti savo įsitikinimus. André Øvredalo filme vaidina
Emile’is Hirschas, Brianas Coxas, Ophelia Lovibond, Michaelas McElhattonas, Olwen Catherine Kelly (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Vikingas **

Dainuok (JAV) – 11, 13.4, 16.20 (lietuvių k.);
12 val. (originalo k.)
Dainuok (3D, JAV) – 14.30, 17 val.
6, 7, 9–12 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) –
11.20, 13.30, 15.40; 8 d. – 13.30, 15.40
6–9, 11, 12 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija (JAV) – 18.10, 20.40; 10 d. – 18.10
6–9, 11 d. – Žudikų brolija (D. Britanija,
Prancūzija, Honkongas, JAV) – 18, 21.10;
10 d. – 21.10; 12 d. – 18 val.
6, 8–12 d. – 12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 19.30, 21.40; 7 d. – 19.30
6–12 d. – Skrodimas (D. Britanija) – 21.45
6, 7, 10–12 d. – Troliai (JAV) – 11.10
6–12 d. – Vajana (JAV) – 13.20
6–10, 12 d. – Fantastiniai gyvūnai ir kur
juos rasti (D. Britanija, JAV) – 15.50
6, 8, 10, 12 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 18.50

6 d. – Belgų karalius (Belgija, Bulgarija,
Olandija) – 17.15; 7 d. – 13 val.; 8 d. – 19.15;
11 d. – 21.30; 12 d. – 17 val.
6, 11 d. – Drakonas atvyksta! (Iranas) – 19.15;
7 d. – 20 val.; 8, 10 d. – 19.30; 9 d. – 20.30;
12 d. – 19 val.
6 d. – Pakeleiviai (JAV) – 21.15; 7 d. – 22.15;
8 d. – 21.30; 10 d. – 17.30; 11 d. – 21.15; 12 d. – 21.30
6, 8 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 17 val.;
7 d. – 15.30; 10 d. – 16.45; 12 d. – 21.15
6 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 19.30; 7 d. – 18 val.;
8 d. – 21.15; 9 d. – 18.30; 10 d. – 21.15; 11 d. – 19.30;
12 d. – 15 val. (Senjorų arbatėlė)
6, 10 d. – Naktiniai gyvuliai (JAV) – 21.30;
7 d. – 22 val.
7, 8 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) – 15 val.
7 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 16.45

Forum Cinemas Akropolis

7 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) –

6–12 d. – Patriotų diena (JAV) – 10.30, 15.40,

19.45; 7 d. – 14.45; 8 d. – 20.45; 9 d. – 18.45;

18.30, 21.25

10 d. – 19 val.; 11 d. – 17.15; 12 d. – 19.15

Vikingas (Rusija) – 13.10, 16.10, 18, 21 val.

7 d. – Broliai (Norvegija) – 15.45; 8 d. – 14.30;

Užslėptas grožis (JAV) – 13.20, 15.40, 19.10,

10 d. – 18.45; 12 d. – 19.30

21.30

7 d. – Chuljeta (Ispanija) – 17.30

8 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 12.40

7 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis
(Prancūzija) – 19.30; 11 d. – 19 val.
7 d. – Florence (D. Britanija) – 21.30
8 d. – Troliai (JAV) – 13 val.

13.20, 15 val.

8 d. – 2 naktys iki ryto (Lietuva, Suomija) – 13.15

6, 7, 9–12 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) –

8, 12 d. – Seklūs vandenys (Prancūzija, Vo-

Ozo kino salė

Naujosios technologijos leidžia atkurti ankstesnių kartų atmintį, todėl
Kalumas Linčas gali patirti savo protėvio, kuris gyveno XV a. Ispanijoje,
nuotykius. Kalumas sužino, kad yra slaptosios žudikų brolijos palikuonis.
Sukaupęs daug žinių ir įgūdžių jis gali stoti į kovą su galinga ir žiauria
šių laikų tamplierių organizacija. Pernai ekranizavęs „Makbetą“, Justinas
Kurzelis šiame filme vėl pakvietė vaidinti Michaelą Fassbenderį ir Marion
Cotillard. Taip pat filme vaidina Jeremy Ironsas, Brendanas Gleesonas,
Charlotte Rampling, Ariane Labed (Prancūzija, JAV, D. Britanija, 2016).
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (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.

15.10, 20.15, 22.35; 7 d. –13.20, 15.10, 20.15, 23.50;
9–12 d. – 11.30, 13.20, 15.10, 20.15, 22.35
6, 7 d. – Vajana (JAV) – 10.20, 14, 16.30;
8–12 d. – 10.20, 16.30
6, 8–10, 12 d. – Eglutės 5 (Rusija) – 15.20,
20.30; 7, 11 d. – 15.20
6, 7 d. – Skrodimas (D. Britanija) – 21.45,
23.55; 8–12 d. – 21.45
Pakeleiviai (3D, JAV) – 13.40, 18.30
6, 7 d. – Pakeleiviai (JAV) – 17.40, 21.10, 23.45; 8,
6–9, 11 d. – Žudikų brolija (3D, D. Britanija,
Prancūzija, Honkongas, JAV) – 16.15, 21.40;
10, 12 d. – 21.40
6–12 d. – Žudikų brolija (D. Britanija, Prancūzija, Honkongas, JAV) – 12.45
6–9, 11, 12 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų
istorija (3D, JAV) – 18.50
(JAV) – 12.50
6 d. – Firmos kalėdinis balius (JAV) – 22.45;
7,9,11 d. – 19 val.

6–11 d. – Dainuok (JAV) – 10.10, 11.20, 12.30,
13.20, 15, 18.10; 12 d. – 10.10, 11.20, 12.30,

kongas, JAV) – 18.45; Žudikų brolija (D. Bri-

Sniego karalienė 3 (Rusija) – 11.10, 13, 15.40
6, 8 d. – 12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 13.20,

6–12 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija

12 d. – Kodėl būtent jis? (JAV) – 18.30

Žudikų brolija ***

6–12 d. – Dainuok (3D JAV) – 11 val.

10, 12 d 17.40, 21.10, 22.45; 9, 11 d. – 17.40, 21.10

7 d. – Dainuok (JAV) – 13.15

Ankstyvieji viduramžiai, X amžius. Kunigaikščiai pykstasi ir kaunasi
tarpusavyje. Jaropolkas išprovokavo Olego nužudymą, tad dabar jauniausias brolis pavainikis Vladimiras (Danila Kozlovskis) skuba keršyti
kartu su samdinių vikingų armija. Bet prieš pradėdamas karą su broliu
būsimas Rusijos krikštytojas atvyks į Polocką, kur išgėręs grybų gėrimo
prievartaus kunigaikštytę Rognedą (Aleksandra Bortič) ir nužudys jos tėvus. Aleksejaus Kravčiuko filmas, kurtas šešerius metus, vadinamas rusų
atsaku „Sostų karams“, o filmo dekoracijos panaudotos neseniai Kryme
atsidariusiam pirmajam kino parkui. Pats brangiausias metų filmas buvo
sumanytas kaip pasakojimas apie krikščionybės atėjimą į Rusiją. Pasak
kritikų, jame susiliejo visos rusų kino ambicijos, galimybės ir silpnybės,
bet kitam Vladimirui – Putinui jis patiko. Taip pat vaidina Maksimas Suchanovas, Svetlana Chodčenkova, Igoris Petrenka, Andrejus Smoliakovas
(Rusija, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

6–8 d. – Dainuok (JAV) – 10.30, 11.30, 13.30,
16 val.; 9–12 d. – 10.30, 13.30, 16 val.

6–12 d. – Troliai (JAV) – 11.20; Didysis šunų

10.20, 11.10, 12.40, 13.50, 14.50; 8 d. – 10.20,

kietija) – 16.45

11.10, 13.50, 14.50

8 d. – Naujienos iš Marso planetos (JAV) –

6–12 d. – Eglutės 5 (Rusija) – 11, 15.55, 17.30,

16.30; 11 d. – 21 val.

19.40, 21.50

8 d. – Gimme Danger (JAV) – 18.30; 12 d. – 15.30

Pakeleiviai (JAV) – 10.40, 16, 21.10; Pakelei-

9 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 21 val.; 12 d. – 17.30

viai (3D, JAV) – 13.15, 18.35

10 d. – Taksiukas (JAV) – 17 val.

12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 17, 19.20,

10 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

21.40

(Prancūzija) – 21 val.

Vajana (JAV) – 10.50

11 d. – Švyturys tarp dviejų vandenynų

Skrodimas (D. Britanija) – 20.40

(D. Britanija, N. Zelandija, JAV) – 16.45

Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija (3D,

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

JAV) – 21.20; Šelmis-1. Žvaigždžių karų is-

17 val.

torija (JAV) – 15.50

12 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) –

Žudikų brolija (3D, D. Britanija, Prancūzija, Hon-

21.45

pabėgimas (Ispanija, Kanada) – 10.40
6, 8 d. – Pjūklo ketera (JAV) – 19 val.
7, 9, 11 d. – Atvykimas (JAV) – 22.45

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
6, 8–12 d. – Vikingas (Rusija) – 17.50, 20.50;
7 d. – 18.30, 21.30
6–12 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 13.05, 18.20
Patriotų diena (JAV) – 15.30, 20.40
8 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 12.50
12 d. – Kodėl būtent jis? (JAV) – 18.30
6, 9–12 d. – Dainuok (JAV) – 10.20, 12.50,
13.50, 15.20; 7 d. – 10.20, 12.50, 13.50; 8 d. –
10.20, 13.50, 15.20
6–12 d. – Dainuok (3D, JAV) – 11.20, 16.20
Eglutės 5 (Rusija) – 13.45, 16, 18.50, 21.45
Sniego karalienė 3 (Rusija) – 10.10, 14.30

tanija, Prancūzija, Honkongas, JAV) – 13.10

6 d. – Broliai (Norvegija) – 18 val.

Skalvija

7 d. – Komuna (Danija, Švedija, Olandija) –

6 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 16.30

14 val.

6 d. – Drakonas atvyksta! (Iranas) – 19 val.;

7 d. – Pakeliui į amžinybę (Indija, Prancū-

7 d. – 21 val.; 9 d. – 16.50; 10 d. – 21 val.;

zija) – 19.30

11 d. – 19 val.; 12 d. – 17 val.

10 d. – Mariupolis (dok. f., rež. M. Kvedara-

7 d. – Geras berniukas (Rusija) – 16.50;

vičius) – 17 val.

10 d. – 17 val.; 12 d. – 19 val.

10 d. – Dvi naktys iki ryto (Lietuva, Suo-

Sniego karalienė 3 (3D, Rusija) – 11.30, 12.20
12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 16.40,
19, 21.20
Pakeleiviai (JAV) – 10.30, 16.20, 21.10
Pakeleiviai (3D, JAV) – 19.10
Vajana (JAV) – 11.10
Skrodimas (D. Britanija) – 21 val.
Žudikų brolija (3D, D. Britanija, Prancūzija,

8 d. – Naktiniai gyvuliai (JAV) – 20.20

mija) – 18.30

Honkongas, JAV) – 13.40

6 d. – Seklūs vandenys (Prancūzija, Vokie-

11 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,

6–11 d. – Žudikų brolija (D. Britanija, Pran-

tija) – 21 val., 7 d. – 18.40, 11 d. – 21 val.

Prancūzija, Vokietija) – 17 val.

cūzija, Honkongas, JAV) – 18.10
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