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Štai taip mes virstame
šaltiniais

Modernaus meno centro „Susitikimo pradžia“ kino teatro
„Lietuva“ liekanose
Monika Krikštopaitytė

Jau šį mėnesį prasidės „Lietuvos“
kino teatro griovimo darbai, o tai
reiškia, kad šiomis dienomis vieta,
kurioje telpa daug mūsų prisiminimų, pereis į būtąjį laiką ir galbūt
kas nors ateityje klausinės, prašys
prisiminti kaip žinių ar patirties
šaltinio. Ir tada prisimerkusi imsiu vardinti, kad čia karštą vasaros
dieną su šimtais kitų pro ašaras
žiūrėjau „Titaniką“, po „Šokėjos
tamsoje“ gerą pusdienį tylėjom, o
visai vaikystėj laukdama filmo, matyt, „Muzikos garsų“ įkvėpta, mėginau suskaičiuoti, kiek drabužių
galima pasiūti iš milžiniškos aksominės ekrano užuolaidos. Dabar
yra virsmo momentas. Jis visada
jausmingas.

Jaustume vien tik liūdesį, jei iš- tam pritaikytoje patrauklioje aplindraskytas, aplaidumu suniokotas ir koje ir mėginti atkurti / ugdyti kulužsistovėjęs pastatas būtų tiesiog tūros ir Lietuvos žmonių ryšį – rodo
nugriautas arba virstų nebepriei- naują mūsų visuomenės žingsnį, kai
nama, brangiomis durimis užkai- uždirbta gerovė taikoma ne vien
šyta akla miesto vieta. Atvirkščiai – sau, o ir prasmingiems darbams.
atsisveikinimo graudumas lygiai Tiems, kurie turi ilgalaikę vertę,
tokia pat porcija atskiestas džiaugs- yra naudingi visai valstybei, ne tik
mingu jauduliu dėl to, kuo ši vieta atriekiant sumą pinigų, bet ir metaps. Kuo bus 2018 m. atsidarysian- tai iš metų juodu darbu, strateginiu
tis naujasis Modernaus meno cen- planavimu rodant pavyzdį.
Tikiu, kad kitose srityse yra švietro muziejus su įvairios paskirties
erdvėmis ir besikeičiančiomis paro- sių žmonių, einančiu panašiu keliu,
domis kiekvienam iš mūsų, supra- tačiau dailės srityje tokio masto mesime tik kurį laiką pagyvenę drauge, cenatystės būta seniai, gal tik anoje
sukūrę kelis biografijos puslapius. Nepriklausomybėje. Stebuklu vadinu
Bet jau dabar apima džiugi nuojauta ne patį muziejų, mano darbas vėnuo minties, kad mums prieš akis liau jį bus sąžiningai kritikuoti (t.y.
pildosi stebuklas.
analizuoti), bet virsmą, kai dailė
Danguolė ir Viktoras Butkai savo iš vargšų humanitarų hobio virsta
iniciatyva – surinkti Lietuvos dailę
(nuo 1960), deramai ją pristatyti N u k e lta į 6 p s l .
1 psl.

Muzika, Teatras

Trys muzikinės intencijos
Mintys po koncerto „Pelėjas ir Melisanda“ Nacionalinėje filharmonijoje
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Vasario 4-osios simfoninės muzikos vakaras Nacionalinėje filharmonijoje turėjo ne vieną intenciją.
Viena jų – muzikams profesionalams ir melomanams pristatyti
įdomią asmenybę, Ignacijų Feliksą
Dobrzyńskį. Šis lenkų pianistas ir
kompozitorius atstovauja romantikų epochai. Mokėsi Varšuvos
konservatorijoje drauge su Fryderyku Chopinu, juos vienija panaši stilistika. Skiriamuoju bruožu
įvardyčiau poetikos lygmenį: Chopinas – atlapaširdis poetas, septyniolikmetis Dobrzyńskis – racionalesnis. Tikriausiai jis buvo techniškas
pianistas, vėliau ir dirigentas. Daug
koncertavo Austrijoje, Vokietijoje,
užsiėmė pedagogo veikla, net kūrė
metodiką („Grojimo fortepijonu vadovas“), komponavo, paliko ir patriotiniais Adomo Mickevičiaus
tekstais sukurtų dainų. 1824 m.
Dobrzyńskis sukūrė trijų dalių
Koncertą fortepijonui ir orkestrui
As-dur, op. 2. Jį klausytojai ir išgirdo
Vilniuje. Tai pianistinio meistriškumo,
mokėjimo valdyti garsą gražiuose lyriniuose epizoduose reikalaujantis
kūrinys. Vos kelias repeticijas su orkestru turėjusiai pianistei Aleksandrai Žvirblytei tai buvo didelis iššūkis.
Juolab kad rengtasi vienam koncertui
(menu laiką, kai solistams buvo galimybė didžiulį savo darbą parodyti
bent du kartus: Kaune ir Vilniuje).

A. Žvirblytės pasirodymas šiame
koncerte turėjo svarbią intenciją –
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, tarptautinių
konkursų laureatė taip pažymėjo
penkiasdešimtmetį. Talentingos
muzikės, koncertinio gyvenimo
organizatorės, pedagogės dešimtmečiai įprasminti darbu. Ilgametės pamokos, studijos profesorės Olgos
Šteinberg klasėje, stažuotės Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos profesorių Levo Vlasenko, Michailo Pletniovo, Nikolajaus Suko
klasėse. Pianistė tobulinosi Vokietijoje, Šveicarijoje. Nestokojo
darbštumo ir valios besirengdama
tarptautiniams konkursams – pelnė
laureatės vardą M.K. Čiurlionio pianistų konkursuose Vilniuje (1989,
1991), Y.K.A.A. (Young Keyboard
Artists Association, Oberline, JAV,
1991), Grand Prix Nikolajaus Rubinšteino konkurse (Paryžiuje,
1999). Pianistė bendradarbiauja su
Lietuvos orkestrais ir dirigentais,
rengia programas su įvairiausiais
atlikėjais, džiazo improvizatoriais.
Disciplinuota prigimtis, kovingas
charakteris stimuliuoja įvairią jos
veiklą. Pedagogė geba parengti
studentus tarptautiniams konkursams, iš kurių jie grįžta laureatais.
O greta – vadovauja Tarptautiniam
M.K. Čiurlionio muzikos festivaliui
ir koncertinei organizacijai „Klasika LT“. Už produktyvią veiklą ir
profesinį meistriškumą A. Žvirblytė buvo apdovanota Kultūros

ministerijos ženklu „Nešk savo
šviesą ir tikėk“.
Dobrzyńskio jaunystėje sukurto
Koncerto atlikimas parodė puikų
solistės pianistinį meistriškumą. Jis
aprėpia ne tik pirštų bėglumą, bet ir
garso valdymo dalykus. Neforsuota
dinamika, nesentimentali niuansuotė, raiški artikuliacija. Analitinis žvilgsnis į muzikos tekstą dera
su nuoširdžiu emocionalumu. Pianistės artistiškumas ne dirbtinis, o
padiktuotas muzikos emocijų. Beveik be pauzių grojamas Koncerto
tekstas galėjo tapti pasažų kolekcija.
Tačiau A. Žvirblytė gebėjo įžvelgti
jų gyvybę, frazuočių raiškai suteikė
kalbėsenos prasmių. Antroji dalis
žavėjo rafinuota kantilena. Nacionaliniam simfoniniam orkestrui dirigavo Robertas Šervenikas. Tiesa,
jautėsi, kad repeticijų buvo mažoka,
nes dėmesingumo pritrūko.
Trečioji koncerto intencija buvo
susieta su ypač retai atliekamos dodekafonijos – XX a. pradžios naujos
muzikos kūrimo sistemos – autoriaus Arnoldo Schönbergo muzikos interpretacija. Girdėjome pagal Maurice’o Maeterlincko dramą
sukurtą simfoninę poemą „Pelėjas
ir Melisanda“, op. 5.
Kūrinys sudėtingas, nes kompozitorius siekė muzika perteikti
ne tik emocijų kaitos linijas, bet ir
dramos siužetą. Ekspresyvi Schönbergo muzika dar seka Richardo
Wagnerio, Richardo Strausso pėdomis. Nors kūrinys atliekamas be

Aleksandra Žvirblytė, LNSO, dirigentas Robertas Šervenikas

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

pertraukos, muzikoje kompozito- scena. Jos tema pinasi su kitais leirius išryškino nuotaikų niuansus, tmotyvais. Ketvirta dalis – finalas su
nurodė skirtingo tempo, konkre- išplėtota repriza. Trombonų ir tričių scenų emocinę išraišką (Heftig, mitų choralas – Melisandos mirtis,
Lebhaft, Langsam, Sehr langsam, bet jam priešpriešinama meilės
Breit ir kt.) ir ją išdėstė keturių da- raiška, įkūnyta smuiko solo. Tokie
lių struktūroje. Albanas Bergas yra fragmentai rodo muzikos turtindėmesingai analizavęs ir kitą svarbų gumą ir galimybes „vizualizuoti“
šios muzikos elementą: leitmotyvų dramą. Tačiau kaip tik tokios drasistemą, sukūrusią muzikos drama- mos neišgirdome. Triukšmą priturgiją. Atlikimui būtų pagelbėję minusiuose griausminguose tutti
lengvai pasiekiami įdomūs, analiti- epizoduose paskendo leitmotyvai
niai Bergo tekstai („Pelleas und Me- ir ekspresionistinis orkestro virpelisande, kurze thematische Analyse sys, netgi reikšmingi smuiko solo.
von Alban Berg mit Thementafel“ Pasigedau orkestro grojamų raiškių
arba „Warum ist Schönbergs Musik piano epizodų, kurie būtų praturso schwer verständlich?“).
tinę įvairiaspalvę partitūrą. Gaila ir
Įžanga. „Miške kažkas verkia... gerai grojusių muzikantų – girdėKas ten, prie šulinio? Maža mer- josi tik pučiamųjų epizodo dialogaitė verkia...“ Skamba likimo mo- gas. Orkestras jau buvo bepradedąs
tyvas ir Melisandos tema. Anglų ra- prasmingai muzikuoti. O gal taip
gas, fagotas, bosinis klarnetas – Golo pat buvo mažai laiko ne tik įsigitemos palyda. Trečia dalis Quasi linti į partitūrą, bet ir ją parengti?
adagio – Pelėjo ir Melisandos meilės

Bėgimas – ne tik sveikata, bet ir visiškas
išsekimas
Su aktoriumi Arūnu Sakalausku kalbasi Daiva Šabasevičienė
Teatro kasdienybė nėra kasdieniška. Kartais aktoriai užsuka į
Lietuvos nacionalinio dramos teatro 251 kabinetą – vieną seniausių teatre, kurio jokia valdžia niekada neremontavo, nekeitė baldų.
Užsuka, nes šiame kabinete saugoma šis bei tas apie juos, apie jų
kurtus spektaklius. Vieni patyli ir
išeina, kiti prasitaria, kad norėtų
šnektelti, bet geriau kur nors kitur,
nes teatre „visos sienos turi ausis“. Kartais ant baltų popieriaus
lapų rašomi pareiškimai, kuriuose
dėstomos priežastys, dėl ko vienas
ar kitas pasitraukia iš teatro. Paaiškinti sunku, todėl suglamžyti
lapai, nepasiekę šiukšliadėžės, it
balti rožių žiedai nukloja kilimą,
o sukurta „instaliacija“ vėl atgaivina aktoriaus sielą ir jis aprimęs
grįžta „į gyvenimą“.
2 psl.

aikštę“ žmonės pamilo dar ir
Dabar, kai Lietuvoje po teatrus Anksčiau taip nebūdavo; tekstas
dėl to, kad pajuto begalinę ak„makaluojasi“ ne tik režisieriai, bet nėra vinių kalimas į grindis. Žodis
torių meilę būtent darbo proir aktoriai, daug kas nukeliauja į turi pražysti, sakinys turi suskamcesui. Tuo metu iš jūsų – aktoužmarštį. Už kūrėjus planuoja kiti, bėti. To neišmoksi. Tam reikia laiko.
rių – sklido ypatinga energija.
ir jų vis daugėja. Tai ir užfiksavau Mes pradėjome per daug skubėti.
viename iš trumpų pokalbių su Na- Pasidarėme slidininkais, – slystame
Tarkim, neseniai matėme režicionalinio dramos teatro aktoriumi paviršiumi.
sieriaus Krysztofo Warlikowskio
Arūnu Sakalausku.
Režisieriai virto vadybininkais,
„Varšuvos kabaretą“. Daugelis buvo
savo „ryšių su žiniasklaida atstosusižavėję, sakė, kad tai geriausias
Keista tai būsena?
vais“. O teatras, nors ir stovi kur stospektaklis, kurį matė savo gyveŠiandien viskas greitėja, o infor- vėjęs, stebina tuo, kas jame vyksta.
nime. Paryžiuje iš šio spektaklio
du trečdaliai žmonių išeidavo po
macija plūsta didžiuliais srautais. Skubame, tarytum nesuprasdami,
Teatras, kuris taip pat yra visuome- kad ateis kitas laikas, kad tai padapusvalandžio. Ten visai kitas lygis.
nės ląstelė, negali atsilikti. Jau ke- rys kiti. Visa tai persismelkia per
Žiūrovams buvo nuobodu, nes jau
lintą spektaklį susiduriu su tuo, kad visas teatro sritis.
matyta. Taip, tai visiškai pasenęs
Arūnas Sakalauskas
tekstas kažkaip „nelimpa“. Iki šiol
teatras. Kai kurie režisieriai turi po
J . B u d r a i č i o n u ot r .
žodžius išmokdavau repeticijose. Dėl to ir pamilome Krystianą
kelis genialius spektaklius, bet turi
žodžio prasmių, gyvenimo paDabar spektaklius turime išleisti Lupą: jis sustabdė teatrinę
ir prastų.
tirties junginių su tuo žodžiu.
Opus klausimas – premijos. Kas
per labai trumpą laiką. Režisieriai įtampą. Viskas vyko nevyksTrumpam atvykęs jis tarytum
vis dažniau sako: „Išmokite tekstą, tant. Repeticijos – unikalūs
gali pasakyti, ko vertas aktorius?
sustabdė teatrinės kultūros
aš ateisiu sustatyti.“ Jie neturi išei- mediumo seansai, kur buvo
mirtį. Manau, kad „Divyrių
N u k e lta į 3 p s l .
ties, juos taip pat spaudžia laikas. kalbama apie tūkstančius
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Kinų Naujieji metai Vilniuje
„Šilko kelio“ koncertas Nacionalinėje filharmonijoje
Algirdas Klova

Gražiai atšventėme tradicinius
Naujuosius metus sausio 1-ąją, kas
norėjo, šventė ir stačiatikių Senuosius Naujuosius metus, na o dabar
turėjome galimybę pasveikinti vieni
kitus pagal Rytų kalendorių. Tam
buvo skirtas koncertas „Didieji
kinų Naujieji metai. Fučuno kalnų
capriccio ir Vartai į Šilko kelio simfoniją“, rengiamas su „Eesti Kontsert“ ir „Wu Promotion“. Garsių
Kinijos orkestrų ir solistų atvykimas į Vilnių yra ilgo bei turiningo
Lietuvos nacionalinės filharmonijos ir Kinijos kultūros institucijų
bendradarbiavimo rezultatas. Lietuvos nacionalinės filharmonijos
generalinė direktorė Rūta Prusevičienė ne kartą yra minėjusi, kad
dar nuo 2006 m. plėtojamas darbas
su Kinijos koncertinėmis organizacijomis gausių vaisių ėmė duoti nuo
2014-ųjų. Koncertų „Didiesiems
kinų Naujiesiems metams“ tradicija prasidėjo 1998 m. prestižinėje
Vienos „Musikverein“ salėje ir jau
20 metų tęsiasi visame pasaulyje.
2017 m. įvairiuose žemynuose vyks
apie 30 koncertų, simbolizuojančių
Šilko kelią ir sėkmingai plėtojamus
kultūrinius mainus. Trečioji šio
„Šilko kelio“ programa driekiasi ir
per Lietuvą.
Filharmonijos salėje vasario 3 d.
grojo Džedziango tradicinis orkestras
ir Šaansi televizijos kinų orkestras,
taip pat solistai Fan Cong (guanzi)
bei Lu Tingting (erhu). Dirigavo
Zhang Lie. Šie orkestrai puikiai
reprezentuoja Kinijos muzikinę
kultūrą. Abu kolektyvai yra Nacionalinio menų fondo konkurso
nugalėtojai. Šaansi televizijos kinų
orkestras, įkurtas 1950 m., yra vienas seniausių ir profesionaliausių
šalies kolektyvų. Džedziango tradicinis orkestras, įkurtas 1957 m.,
yra dainų ir šokių teatro kolektyvas, įgijęs puikią reputaciją savo šalyje ir užsienyje. Per pastaruosius
penkiasdešimt metų čia išaugo žymiausi kinų tradicinės muzikos atlikėjai. Tiesą sakant, mane nustebino

ypač jaunas muzikantų amžius ir jų
gebėjimas ne tik techniškai pagroti
labai sudėtingus naujus kūrinius,
bet ir puikiai pajusti senąsias muzikos tradicijas. Pasirodo, neseniai
į orkestrus atėjo daug jaunų žmonių,
baigusių svarbiausias Kinijos konservatorijas. Kartu jie kuria jaunatvišką,
energingą kolektyvų įvaizdį.
Su orkestrais pasirodė ir solistai. Vienas jų – Fan Cong, grojantis
instrumentu guanzi – taip Kinijos
šiaurėje vadinamas pučiamasis instrumentas guan, turintis dvigubą
liežuvėlį (kaip obojaus, zurnos ar
duduko). Tai skvarbaus, žvarbaus
tembro medinis (bambukinis) senovinis pučiamasis instrumentas.
Solistas yra Šaansi televizijos kinų
orkestro muzikantas, baigęs Siano
konservatoriją, sulaukęs palankių
kompozitoriaus Zhao Jipingo vertinimų. 2013 m. jis pelnė aukso bei
sidabro medalius Kinijos liaudies
muzikos konkurse, 2014 m. buvo
įvertintas aukso medaliu tarptautiniame instrumentininkų konkurse. Kita solistė Lu Tingting yra
Džedziango tradicinio orkestro
muzikantė, grojanti dviejų stygų
strykiniu instrumentu erhu, kartais Vakarų pasaulyje vadinamu
kinų, arba dvistygiu smuiku. Erhu
yra populiariausias Huqin tradicinių strykinių instrumentų šeimos atstovas, naudojamas įvairių
Kinijos etninių grupių. Solistė šio
meno pradėjo mokytis nuo penkerių, pas savo tėvą, vėliau studijavo
Šenjango konservatorijoje. Tris
kartus laimėjo konkursą „Kinijos aukso varpas“, aukso medalius
Liaoningo, Džedziango regionų bei
jaunųjų atlikėjų konkursuose. Pastebėjau itin gražų jos instrumento
garsą ir puikų muzikės techninį bei
meninį pasirengimą.
Man labai pasisekė, nes koncerto
organizatoriai sudarė galimybę pakalbinti dirigentą Zhang Lie, kuris
yra Kinijos nacionalinės orkestrų
asociacijos direktorius, Kinijos
muzikų asociacijos narys, Dirigentų komiteto vicepirmininkas.
Jis diriguoja Kinijos nacionaliniam
radijo orkestrui, yra Centrinės

konservatorijos orkestro meno
vadovas ir kviestinis dirigentas, be
savo šalies kolektyvų, dar diriguojantis Honkongo, Singapūro, Taivano orkestrams, dirbęs kitose Azijos šalyse, Europoje, JAV. Zhang Lie
yra ir kompozitorius, kurio kūryba
įvertinta aukštais apdovanojimais.
Koncertas pavadintas „Didieji
kinų Naujieji metai. Fučuno
kalnų capriccio ir Vartai į Šilko
kelio simfoniją“. Ar skambėję
kūriniai skirti specialiai šiai
šventei?
Mes jau dvidešimt metų drauge Dirigentas Zhang Lie ir orkestrai Vilniuje
su Švietimo ministerija organizuoTaip, programoje mes norėjome
jame kinų Naujųjų metų šventimą atskleisti ir tradicinėmis kinų inkoncertų forma, todėl ir kūrinių tonacijomis bei kitais elementais
vardai yra pavadinime. Kūriniai grįstą muziką, ir šiuolaikinę kinų
nėra specialiai parašyti šiai pro- muzikinę kultūrą. Nors kai kurie
gramai, bet jie vienaip ar kitaip su- kūriniai parašyti net prieš šimtą
siję su šia švente. Tiesiog koncertas metų, visa ši muzika yra šiuolaikviečia jus į simbolišką kelionę: įžy- kinė, tik kai kuriuose kūriniuose
musis Šilko kelias prasidėjo Šaansi labai aiškus nacionalinis bruožas, o
provincijoje – iš jos yra vienas šių kituose jis sunkiau apčiuopiamas, jį
orkestrų, o Fučuno kalnas ir jo pa- paryškina instrumentų skambesys.
pėdė atveria ypatingą Džedziango
Ar tokių didelių orkestrų suprovincijos kraštovaizdžio grožį.
jungimas į vieną kažkuo atspindi kinų muzikos tradiciją,
Jūs pats esate ir kompozitogal paryškina skambesį, išreišrius, ir aranžuotojas, taip pat
diriguojate Kinijos kompozito- kia jos didingumą?
rių kūrinius. Kodėl būtent šių
Vienas orkestrų yra iš Šiaurės Kikompozitorių kūriniai įtraukti
nijos, o kitas iš Pietų, jie yra skirį šią didingą programą?
tingi ir padeda geriau atskleisti Ki-

Mes labai kruopščiai atrenkame
kūrinius šių koncertų programoms.
Šį kartą pasirinkome šiuolaikinius
Kinijos kompozitorius, kurie atstovauja tiek Pietų, tiek Šiaurės Kinijos
regionams, nes jų muzika labai skiriasi. Šie kompozitoriai gerai žinomi ir
jų darbai svarbūs šalies kultūrai. Zhao
Jiping yra kompozitorių sąjungos pirmininkas, Liu Yuan – muzikos akademijos profesorius.
Klausydamasis repeticijos
pajutau, kad kai kuriuose
kūriniuose labai stipriai jaučiama kiniška dvasia, o kai
kurie yra gal net europietiškai šiuolaikiški. Ar taip norėta parodyti kinų muzikos
įvairiapusiškumą?

nijos dydį, išryškinti daug būdingų
muzikos bruožų. Be to, per pastaruosius metus šiems orkestrams sukurti kūriniai yra pelnę daug apdovanojimų, yra svarbūs. Žinoma,
jauniems skirtingų tradicijų muzikantams nėra lengva vieniems prie
kitų prisitaikyti, bet kartu grodami
jie dar geriau perteikia kūrinių
esmę. Aš pats kiek galėdamas jiems
padedu, nes esu abiejų šių orkestrų
dirigentas.

Ar šie orkestrai groja ir tradicinę muziką? Ar instrumentai,
kurie čia skamba, yra autentiški, ar stilizuoti, priartinti
prie šiuolaikiško skambesio?
Visiškai etninės muzikos šiame
koncerte negrojame, tik autorinius

D. K lov i e n ė s n u ot r .

šiuolaikinių Kinijos kompozitorių
kūrinius, tačiau juose yra nemažai
etninių elementų. Kalbant apie instrumentus, norėčiau pasakyti, kad
kai kurie jų iš tiesų yra modernizuoti, šiek tiek patobulinti, o kai
kurie visiškai autentiški ir labai senoviniai, siekiantys net kelis tūkstančius metų.
Šie kolektyvai kartais pavadinami simfoniniu orkestru. Kas
juose yra simfoniško?
Kinijoje yra tokia tradicija, kad
būtent tradicinės muzikos orkestrai tampa simfoniniais, atitinka jų
struktūrą. Žinoma, negalima jų vadinti grynai simfoniniais orkestrais,
nes instrumentai kitokie, bet skambesys jau priartėjęs. Kai kurie mušamieji instrumentai, violončelės ir
kontrabosai yra visiškai tradiciniai
orkestro instrumentai. Grupės taip
pat kaip simfoninio orkestro – styginiai, pučiamieji, mušamieji – skirstomos pagal aukštuosius ir žemuosius instrumentus.
***
Orkestro muzikantai savo vadovui įteikė metų simbolį – didžiulį
raudonai auksinį gaidį, jis buvo padėtas prie dirigento pulto ir puikavosi per visą koncertą. Po didžiulės
dviejų dalių programos dar skambėjo net trys bisai, kurių vienas
buvo lietuvių liaudies dainos „Ant
kalno gluosnis“ aranžuotė. Beje, pastebėjau, kad lietuvių muzika puikiai skamba atliekama nacionaliniais kinų instrumentais.

atrodo, pabrėžiu, – tik man taip Nesvarbu, kokie būtų įstatymai, aš Kas yra aktoriaus profesija?
Teatre žmonės labai jautrūs, ypač
atrodo, – neturėtų būti teatro už- vis tiek sakysiu, kas yra kas.
Turi išmokti vaidinti. Jaunas kai kalbama apie jų darbą. Du ar
Aišku, ir senatvė artinasi, atmin- žmogus mokosi kūrybos – vaidy- trys aktoriai gali kalbėtis normadavinys. Tam yra profesionalai, jie
tuo
užsiima.
tis
ne tokia gera... Vis dažniau pra- bos – ir staiga jis „užšoka ant liai, bet jeigu sueina dešimt–penBėda ta, kad niekas nežino aktorių
darbo specifikos. Aš, pavyzdžiui,
Kartais galima sakyti, kad teisi- dedi galvoti – kiek liko?
arklio“: jau išmokau. O to nega- kiolika – viskas, nebesusikalbėsi.
negalėčiau kalbėti apie architektūrą, nuosi neišmokęs teksto, bet aš iš
lima išmokti. Tai baigiasi natūra- Aktoriai jaučia, kuris yra geresnis,
nebent profaniškai. Apie literatūrą – principo jo nesimokau, nes už va- Mąstantis žmogus išprotėtų,
liai, tavo kūryba išsenka arba šiek kuris prastesnis. Aktorių draugystė
irgi. Apie muziką – juo labiau. Taip landą gaunu 70 euro centų. Grįžus jei nebūtų senatvės. Kartais
tiek dar tęsiasi, o mokėjimas – lieka. labai efemeriška. Jos kaip ir nėra.
ir jie, kitų profesijų žmonės, negali namo visiškai nelieka jėgų. Tiesiog protu neįmanoma suvokti reaIr tu visą laiką gali vaikščioti po
kalbėti apie mus. Nesakau, kad ap- nėra laiko. Ir kai režisierius, kuris, lybėje vykstančių dalykų.
sceną, tekstą sakyti normaliai... Yra Nes jūs esate lyg ir konkurentai?
dovanotieji – blogi aktoriai, bet ne- ne paslaptis, už aktorių uždirba
Gal. Kai jauni žmonės ateina į tea- tokių aktorių ir yra kitokių. Nėra
Bet mes negalime būti konkurenšimtąkart daugiau, leidžia sau sa- trą, tu jiems atleidi jų neprofesionalumą, klaidos ir nėra baimės. Nebūtinai tai. Tai yra elementaru, nes to, ką
teisybę taip pat stebiu.
Kadangi beveik nėra nepriklau- kyti šiek tiek per daug, tai žemina nes į juos malonu žiūrėti. Jie gali „varyti“ ji ir turi būti.
tu suvaidinai, nieks kitas niekada
somos spaudos, nepriklausomos ir uždaro kelius kūrybai.
pro šalį, bet vis tiek į juos malonu žiūnesuvaidins. Lygiai taip pat tu netelevizijos – nepriklausomos žiNepakantumas kito nuomonei. rėti, o kai tu daraisi vyresnis, privalai Maksimalus savęs išgryninisuvaidinsi taip, kaip gali suvaidinti
tavo kolega.
niasklaidos, – teatras pradėjo so- Pavyzdžiui, dėl to, ką sakau, galiu viską daryti teisingai. Antraip atrodysi mas – savižudiška situacija?
cializuotis. Jis pradėjo narplioti įsigyti milijoną priešų. Nė kiek ant kvailys, neįgalus. O kai darai „teisingai“, Aktoriai, likę be „odos“, labai
greit išprotėtų.
socialinius reiškinius. O tai, man jų nepykstu, nes tai yra jų nuomonė. tuomet neįdomu. Tai ir yra baisu.
Parengė Daiva Šabasevičienė
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Muzika

Transliuoti šiuolaikiškumą
Apie kūrybą, ansamblį „Symphens“ ir šiuolaikinės muzikos sklaidą
2016 m. vasarą koncertinę veiklą
pradėjo šiuolaikinės muzikos ansamblis „Symphens“. Tai jaunatviškas
kolektyvas, savo sudėtimi primenantis sumažintą simfoninį orkestrą. Apie jo įkūrėją, kūrybinę veiklą
bei šiuolaikinės muzikos problemas
kalbame su kompozitore, muzikologe, atlikėja bei ansamblio meno
vadove Brigita Jurkonyte.
Ar suburti ansamblį – seniai
brandinta mintis? O gal ji kilo
spontaniškai?
Pats ansamblis susikūrė kūrybinio darbo procese. Ir atlikėjai, ir aš
kaip kompozitorė, ir mano kolegos –
visi dirbome, ir tai susisiejo į gražų
iki šiol besitęsiantį projektą. Specialiai šios idėjos nebrandinau. Pernai
parašiau kūrinį „Devynios pakopos
į dangaus miestą“ pučiamųjų kvintetui, smuikui, altui, violončelei,
kontrabosui (šie devyni instrumentai yra Jeronimo Kačinsko „Noneto“
atitikmuo) bei fortepijonui. Tokia
sudėtis primena sumažintą simfoninį orkestrą, kuriame kiekvienas
atlikėjas atstovauja visai instrumentų grupei. Pradėjau ieškoti muzikantų kūrinio įrašui. Pakviečiau
LMTA studentų, absolventų bei Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų
mokyklos mokinių. Įrašų metu ir
pirmajame koncerte dirigavo iš Ispanijos į Lietuvą studijuoti atvykęs
jaunas dirigentas Danielis Monteagudo-Garcia de Orte.
Praėjusių metų gegužę prasidėjo
labai graži draugystė su Vilniaus
dailės akademijos dekanu Česlovu
Lukensku. Jis pasiūlė surengti pirmąjį kolektyvo koncertą savo stovykloje Vepriuose, 2016-ųjų Mažojoje kultūros sostinėje. Su kurso
draugais Benu Lunnu, Justina Trinkūnaite ir Agne Mažuliene pamanėme, jog tai puiki proga, ir parengėme savo kūrinių programą. Taip
pat įtraukėme Jeronimo Kačinsko
„Kamerinę fantaziją“ bei „Nonetą“
(naują redakciją mūsų ansambliui
parengė jaunas britų kompozitorius
B. Lunnas). Grįžtant iš Veprių smuikininkas Eduardas Bogdanovas net
sugalvojo pavadinimą „Symphens“,
kuris reiškia Symphonic ensemble –
simfoninis ansamblis.
Esu baigusi fortepijono specialybę J. Naujalio menų mokykloje
(pas mokytojus Birutę Kumpikienę,
Avenirą Ūsą) ir savo gyvenimo kelią ilgą laiką siejau su šia profesija.
LMTA lankiau fortepijono fakultatyvą pas profesorių Leonidą Melniką. Pradėjau groti kūrinius iš
tarpukario laikotarpio. Tiesiog fanatiškai pasinėriau į tarpukario ir
5–6-ojo dešimtmečių spaudą – sisteminau ir tyrinėjau asmeninį dirigento ir pianisto Rimo Geniušo
archyvą, saugomą jo namuose, eidavau į Vrublevskių biblioteką ir
kopijavau didžiausius senų laikraščių lakštus. Natūralu, kad „užmiršti“
4 psl.

šio laikotarpio opusai persmelkė ir
mano atlikėjišką veiklą. Grojau ir
parengiau nedidelę paskaitą apie
Jono Nabažo kūrybą, koncertuose
atlikau Antano Račiūno, Vlado
Jakubėno, Vytauto Bacevičiaus
kompozicijas.

Tarpukariu čekų kolektyvas „Nonetą“ atliko Čekijoje, Lietuvoje ir
Londone. 1993 m. kūrinys skambėjo
JAV, o 1997 m. – festivalyje „Gaida“
(tada įvyko pirmas lietuviškas šio
kūrinio atlikimas). 2007 m. „Nonetas“ buvo grojamas Taikomosios
Ansamblis „Symphens“
dailės muziejuje, koncerte, skirtame
Pati esi kaunietė. Galbūt ir dėl
Kačinsko 100-mečiui. Taigi, jei nesu- inkubatoriaus ir visuomenė ją
to Lietuvos tarpukario kultūra
klydau, esame treti lietuvių muzikan- priimtų kaip normą?
tau tokia svarbi?
tai, gyvai koncerte atlikę „Nonetą“.
Tai labai sudėtinga. Dirbdama
Taip, tikrai, Kaunas iki dabar yra
muzikos mokykloje pamačiau, kad
absoliutus tarpukario veidas ir aš Jei jau chrestomatinis mojauniems žmonėms šiuolaikinė muderniosios lietuvių muzikos
tuo didžiuojuosi.
zika nėra tokia jau neįdomi ar atkūrinys, deja, yra labai retai
grasi. Kai parodau partitūras ar muKada įvyko jūsų ansamblio pri- atliekamas, ką ir kalbėti apie
zikines kompiuterines programas,
jaunųjų kompozitorių kūrybą,
sistatymas Vilniaus publikai?
jie labai susidomi. Reikia pradėti
2016 m. spalio 30 d. Vilniaus kuri paprastai suskamba pirmą nuo jaunimo, bent jau tų, kurie į
Jono Meko vizualiųjų menų cen- ir paskutinį kartą. Kaip manai, muzikos mokyklas atėjo tobulintre. Įdomu, kad su centro direk- kodėl šiuolaikinė muzika taip
tis, tapti išprususiais klausytojais.
Švietėjiškai veiklai galime kviesti
toriumi Gintaru Sodeika pradėjau sunkiai skinasi kelią į koncerbendradarbiauti kaip muzikologė, tinį repertuarą?
ir muzikantus iš svetur, kad jie papasikalbėjome apie Fluxus meną,
Manau, kad čia susiduria labai sidalintų su mūsų atlikėjais savo rebuvo labai įdomu. Prasitariau jam, daug problemų, kurias galima apta- pertuaru ir patirtimi. Dalijimasis
kad buriu ansamblį. Pasakiau, ko- rinėti įvairiais rakursais. Dabar, kai idėjomis, bendradarbiavimas gali
kią programą rengiame koncertui ypač daug tenka dirbti su muzikan- paskatinti jaunus žmones domėtis
Vepriuose, o jis ir sako – reikia ir tais, pradėjau suvokti vieną svarbų šiuolaikine muzika.
Vilniuje ją išgirsti!
dalyką – šiuolaikinė muzika turi
būti patogi atlikėjams. Tokia, ku- O kaip jūsų ansamblio viduje
Kokia buvo ansamblio „Symprią būtų galima groti bet kurioje vyksta kasdienis darbas, kuris
hens“ reprezentacinio koncerto erdvėje ir prijungti prie įvairios užtikrina tobulėjimą?
programa?
muzikinės programos. Repertuaro
Atlikimo ir interpretacijos ko-

Vilniuje buvo atlikti Kačinsko klausimas yra vienas sudėtingiau„Nonetas“, „Kamerinė fantazija“, sių. Jeigu kiekvienas koncertas būtų
taip pat mano kūrinys „Devynios toks kaip „Gaidos“ festivaliuose, kupakopos į dangaus miestą“ bei ko- riuose nuskamba daug premjerų,
legų opusai. Su latve Margarita Ga- sudėtingų kūrinių, ilgainiui atlikėpchenko esame ir kompozitorės, ir jai tokių programų atsisakytų. Tai
pianistės – daug metų bendradar- labai daug laiko ir jėgų reikalaujanbiaujame. Paėmiau tris jos kompo- tys kūriniai ir galbūt kartais būna
zicijas ir pakviečiau jaunąją kūrėją į parašyti prieš instrumento galimyLietuvą. Taip pat koncerte nuskam- bes ar muzikantų mąstyseną...
bėjo Beno Lunno „Piano Sonata No.
2“, ją atliko Vincenzo de Martino, Ne paslaptis, kad ir laiko pao Agnės Mažulienės „Canticum tikrinti XX a. muzikos perlai,
duorum“ smuikui solo atliko Mar- parašyti tikrų kompozicijos ir
tynas Švėgžda von Bekkeris. Kon- instrumentuotės meistrų, yra
certe dirigavo jaunasis menininkas atliekami gana retai. Kodėl
Mantvydas Drūlia. Pats svarbiausias taip yra? Ar su šia problema
įvykis buvo Kačinsko „Noneto“ at- susiduriama tik Lietuvos, ar ir
likimas. Jam rengėmės labai rimtai – užsienio muzikos plotmėje?
Kai tenka vykti į užsienio konferenpasikvietėme jauną dirigentą, profesoriaus Juozo Domarko studentą cijas, šiuolaikinės muzikos festivalius
Vytautą Kiminių. Į paskutinę repeti- ar meistriškumo kursus, pasiklauciją sutiko ateiti ir pats maestro Do- sau ten vykstančių koncertų. Matau,
markas. Jis įkvėpė visą orkestrą ir pa- kad ten dažnai atliekami prasmingi
dėjo į kūrinį pažvelgti naujai. Nuo ir įvertinti šiuolaikinės muzikos kūtarpukario praėjo daug laiko, tačiau riniai. Netgi nauji opusai kartojami
mes vis dar nežinome, kaip reikia ne viename koncerte. Kodėl taip yra?
atlikti atonalią – ateminę muziką. Galbūt esu neteisi, nes koncertinių
Puikiai suprantu, kad čekai tikrai įstaigų reikalų puikiai neišmanau,
tai mokėjo, nes turėjo Aloiso Hábos tačiau greičiausiai daug ką lemia
kompozicijos klasę, jo mikrotoninę teatrų, koncertinių salių organizamuziką. Lietuvoje jauni žmonės su- toriai ir meno vadovai, parenkantys
pranta, kas yra šiuolaikinė muzika, repertuarą, besitariantys su orkestrais
tačiau neturi įgūdžių ją atlikti, kad ši ir atlikėjais.
skambėtų „orkestriškai“, kad muzikantai atrastų bendrą artikuliaciją. Vadinasi, visuomenėje yra
nusistovėjusi klasikinės muzikos klausymosi tradicija. O
Kačinsko „Nonetas“ ir šiais
šiuolaikinė tarsi lieka užribyje
laikais skamba įdomiai, ne
ir yra įdomi tik tam tikram
veltui yra tapęs XX a. lietuvių
muzikos klasika. Galbūt domė- žmonių ratui. Kaip manai, ką
reikėtų daryti, kad ši muzika
jotės, kiek kartų jis skambėjo
po truputį išeitų iš savojo
anksčiau?

D. G o l u b ov s ka j o s n u ot r .

savastis – šiuolaikinės muzikos kūrinių, kurie yra rašomi specialiai sumažintam simfoniniam orkestrui,
atlikimas. Po gruodžio mėnesį vykusio kalėdinio koncerto sulaukėme daug palankių nuomonių ir
pagyrimų, jog pagaliau Lietuvoje
atsirado sumažintas simfoninis orkestras, kuris gali groti įvairiose salėse, plačios skalės programą.
Galbūt kompozitoriams dabar
atsiras poreikis rašyti kamerinę, bet kartu ir orkestriškai
skambančią muziką?

Be abejo. Šiuo metu rašau savo
baigiamąjį magistrinį kūrinį Lietuvos nacionaliniam simfoniniam
orkestrui. Kai rodome būsimo kūrinio eskizus, ne vienas kompozitorius, vertinimo komisijos narys
pasako, jog tai tikriausiai pirmas ir
paskutinis kartas, kai mes, studentai, galime parašyti simfoniniam
kybė gludinama pirmiausia per orkestrui. Ir man į galvą dingtetiesioginį kompozitoriaus ben- lėjo mintis – juk galima rašyti arba
dravimą su muzikantais. Siekiame, aranžuoti savo simfoninį kūrinį sukad patys kompozitoriai išmoktų mažintam orkestrui „Symphens“!
kalbėti apie savo kūrybą: ją paaiš- Yra sakoma: anas kompozitorius
kinti ir dirbti su muzikantais, kad rašo „orkestriškai“, o šis turi „kamekūrinys nuskambėtų taip, kaip to rinį mąstymą“, nors jo partitūroje
nori autorius. Repeticijose ne vie- yra trigubo simfoninio orkestro sunas išsakome savo nuomonę: aš dėtis. Manau, kad svarbiausia yra
kaip kompozitorė, smuikininkas ne instrumentų kiekis, bet vidinis
Eduardas Bogdanovas, fagotistas kompozitoriaus girdėjimas.
Tomas Girskis kaip atlikėjai, Vytautas Kiminius kaip dirigentas – Kokie būtų tavo artimiausi
taip ieškome kompromiso, sąlyčio tikslai, artėjantys koncertai?

taškų. Tačiau į tobulėjimo procesą
Vasario 10 d. dalyvausime Vilreiktų pažvelgti plačiau – tam daž- niaus dailės akademijos organizuonai padeda ir tarpdiscipliniškumo jamame tarptautinės meno doktosiekis. Č. Lukenskas yra puikus rantūros grupės „ArcInTex“ ir mūsų
performansų ir eksperimentinės ansamblio pasirodyme-performuzikos žinovas. Jis pasakojo apie manse „Vaizduotės pluoštas“. Reneksperimentinės muzikos filosofiją – ginys vyks Bernardinų bažnyčios erkaip reikia įsivaizduoti ir įsijausti į dvėse. Idėjos autorius – Č. Lukenskas.
performanso procesą, kas yra Rytų Aš šiam projektui sukūriau muziką
mąstymo logika ir estetika. Tai – šio (gyvai atliekamus garsus jungiu su
meno atspirties taškas. Č. Lukensko elektronika) bei choreografiją. Taip
dėka mes ne tik galėjome suprasti, pat turime idėjų parengti šiuolaikikas yra performansai, bet ir pajausti, nės muzikos programą, orientuotą į
ką reiškia būti ansamblyje. Groda- „naująjį sakralumą“ ir kažkiek į amemas sudėtingus kūrinius kiekvie- rikietišką minimalizmą, tačiau apie
nas galvoja, kaip įveikti savo partiją, ateitį visada kalbu labai atsargiai.
kiekvienas „kovoja už save“. Šiame
procese groji ir vaikštai tamsoje (to- Sėkmės įgyvendinant visus
kiu būdu muzikantai kontaktuoja ne ansamblio tikslus. O gal ateiakimis, o klausa), stengiesi girdėti tyje turėsime nebe sumažintos
bendrą skambesį, garsų blokus. Tai sudėties, o visą simfoninį orir yra ansambliškumas. Po vieną čia kestrą „Symphens“? Tačiau ar
tuomet nedingtų jūsų pradinės
neišgyventum.
idėjos žavesys?
Labai platus, kūrybiškas jūsų
Ačiū! Tiesa. Mes ir patys sau lininteresų laukas. O kur yra jūsų
kime neišsiplėsti iki Gustavo Mahišskirtinumas?
lerio sudėties orkestro.
Išbandę įvairias muzikos rūšis ir
jų aranžuotes supratome, kad mūsų

Kalbino Goda Marija Gužauskaitė
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Teatras

Žalia pievelė ant tiksinčios bombos

Visagino gyventojų istorijos
Daiva Šabasevičienė

Sausio 29 d. Visagine įvyko „Žalios pievelės“, būsimo Lietuvos
nacionalinio dramos teatro spektaklio, pirmojo etapo pristatymas.
Teatro istorijoje yra pavyzdžių, kai
pirmieji parodymai, nors ir neapibrėžtų kontūrų, būna įdomesni nei
vėliau išbaigti darbai. Reikia tikėtis,
kad „Žaliai pievelei“ taip nenutiks.
Visaginas – iš Rusijos atvykusių
atominės energijos specialistų ir jų
šeimų miestas, anksčiau vadinęsis
Sniečkumi. Prieš kelis dešimtmečius čia veikė du atominės elektrinės reaktoriai, o šiandien mieste
gyvena žmonės, kurie, uždarius jėgainę, negrįžo atgal į Rusiją, – liko
Lietuvoje ir ją vis dėlto pamilo.
Praėjo dvidešimt septyneri metai nuo pirmojo reaktoriaus paleidimo. Suplanuoti keturi reaktoriai,
spėta pastatyti du, vienas iš jų jau
sustabdytas, kitas stabdomas. Branduolinių reaktorių uždarymas nepraeina be pėdsakų, lieka radioaktyvios atliekos, be to, visaginiečiai
ne tik savo mintimis, bet ir rankomis turi sunaikinti tai, ką patys sukūrė. Kas yra tie žmonės, kokia jų
tapatybė, susiformavusi su šia galios anatomija? Kokia psichologinė
visaginiečių būsena? Kaip gyvena
tie, kurie kadaise statė atominę, o
šiandien turi rūpintis, kad sustabdyti reaktoriai būtų saugūs?
Tai nusprendė patyrinėti Nacionalinio dramos teatro komanda. Rimantą Ribačiauską, „Sirenų“ festivalio metu kuravusį teatro „Rimini
Protokol“ lietuvišką variantą „Remote Vilnius“, įkvėpė naujos teatro
formos, gimstančios už tradicinio
teatro ribų. Jis neieškojo „iš piršto
laužtų“ aktualijų, kurias šiandien
gana „madinga“ integruoti repertuariniuose teatruose. Jis, dirbdamas su vokiečiais ir šveicarais,

susidomėjo gyva Lietuvos žaizda – Vi- organiškai integruojasi į dabartinę
saginu. Ratas plėtėsi: buvo pakviesti Lietuvą; kiti išlieka it vaikai, dar kiti –
Kristina Werner ir Jonas Tertelis, aiškiai bręstantys Lietuvos antagoneseniai prisijungė Kristina Savic- nistai. Nenuostabu, nes pagrindikienė ir kompozitorius Martynas nis informacijos šaltinis – Rusijos
Bialobžeskis.
televizija.
Patyrinėjus santykinai mažą ląs„Žalios pievelės“ kūrėjams svartelę – kelių žmonių gyvenimą, atsi- biausia – „sukabinti“ skirtingų
skleidžia realybės piktžaizdės. Bū- žmonių likimus kaip tam tikrą užsimam teatro projektui pasirinkti darą ląstelę. Pasitelkdami autentiškadaise „importuotų“ žmonių liki- kus pasakotojus kūrėjai analizuoja
mai. Visaginiečiai tikėjo savo atei- konkretų objektą – AE, kuri tampa
timi, mėgavosi gerove, o šiandien ryškia dramaturgijos ašimi, nes Viliko prie „suskilusios geldos“, todėl sagine „pasiklydusi“ istorija reflekkiekvienas miesto langas, kiekvie- tuoja šiandienos žmonių atmintį.
nos šeimos istorija yra lyg sustinScenoje – laisvi ir kartu aplinkygusio laiko muziejus.
bėse įkalinti devyni žmonės. AktoMiesto langai daugiausia nekeisti riais tapę visaginiečiai, jų autentiški
ir nedažyti nuo 1975-ųjų, kai buvo tekstai skleidžia didelę energiją, lyg
pastatyti pirmieji daugiabučiai. būtų fiziškai sugėrę ją iš atominės
Šiukšles surenka mašinos, dar nuo elektrinės. Žiūrovai negali nuspėti,
sovietmečio atvykstančios tam tikru apie ką ir kaip prabils vienas ar kitas,
laiku, kai gyventojai turi jas išnešti. sėdintis prieš juos. Jiems patiems
Bet miestas švarus švarutėlis. 1992 m. sunku nujausti, kas jų kasdienybėje
pašventinta Jono Krikštytojo Gi- yra svarbiausia. Spektaklio kūrėjai
mimo cerkvė įsprausta tarp sovie- ne tik atrenka, išgrynina žmonių
tmečio blokinių namų (stačiatikių papasakotas istorijas, bet ir paverparapija čia įregistruota 1990-aisiais, čia jas impulsų pilnais atradimais.
pirmosios pamaldos vyko butuose,
Režisūros studijas baigusi jauna
o 1991 metais – Ignalinos AE per- moteris, AE dirbanti viešųjų pirduotame name). Ši raudonų plytų kimų specialistė, moksleivė, AE
šventyklėlė primena, kad žmogaus inžinierius, statybos ir remonto
niekur neveda ir išvesti negali jokie cecho sekretorė, kinologas (prisiinžineriniai keliai. Kai ekonomistai ir statęs kaip „valstybės sienos tarnypolitikai priima sprendimus, jie nesi- bos prie Lietuvos Respublikos vidairo į žmones, jų emocijos, reakcijos daus reikalų ministerijos, Ignalinos
niekam neįdomios.
rinktinės, branduolinės energetiPolitinė, socialinė, ekonominė, kos objekto apsaugos dalinio reakultūrinė radiacija Visagine tokia gavimo skyriaus jaunesnysis spestipri, kad neliko neapšvitinto nė cialistas, vyresnysis puskarininkis,
vieno žmogaus. Vyresnieji vengia kinologas“), jauna mama, žmogus,
apie tai kalbėti, nes tai tolygu gyvos kuris visą gyvenimą veikia tik tai,
žaizdos draskymui. Jauni žmonės kas jam patinka, moksleivis, kurio
atviresni, jiems paprasčiau per siū- senelis AE užėmė aukštas pareilomą teatrinę formą praverti savo gas, – tipiški Visagino gyventojai.
autentiškus išgyvenimus. Jaunes- Šie žmonės, tapę aktoriais, „bannės kartos žmonės nepatyrė to- gavo“ ne tik savo emocijomis, bet
kio stipraus emocinio ir socialinio ir keistų siužetų pasakojimais, o
sukrėtimo kaip jų tėvai ir seneliai. pasibaigus veiksmui ir atidenTačiau tik nedidelė jaunimo dalis gus langus už jų išryškėjo „nebylus“

Premjeros

„Junas Gabrielis Borkmanas“
Jaunimo teatre
Vasario 10–11 d. 18 val. Valstybinio
jaunimo teatro Didžiojoje scenoje
įvyks viena reikšmingiausių 52-ojo
sezono premjerų – spektaklis „Junas Gabrielis Borkmanas“ pagal
norvegų dramaturgo Henriko Ibseno pjesę. Spektaklio režisierius –
Gintaras Varnas. Spektaklio scenografiją kuria nebe pirmą kartą Jūratė Onaitytė, Kostas Smoriginas, Dalia Overaitė ir Vidas Petkevičius
su G. Varnu dirbantis dailininkas
Gintaras Makarevičius. Vaidina vy- visi spiečiasi aplink pagrindinį, suvedamos sąskaitos su likimu. Kūresnės kartos teatro ir kino aktoriai svarbiausią ir galingiausią – Juną rinyje taip pat kalbama apie skirtinKostas Smoriginas, Dalia Overaitė, Gabrielį Borkmaną, potencialiai gas žmonių kartas – senąją, gyveJūratė Onaitytė, Vidas Petkevičius. sukaupusį savyje dieviškąją ir vel- nančią žlungančiomis iliuzijomis,
Pasak teatrologės Audronės Girdzi- niškąją patirtį. „Borkmanas“ – tai ir jaunąją – žmones, kurie nori tik
jauskaitės, „Junas Gabrielis Borkma- lyg didelės gyvenimo dramos fina- „gyventi ir būti laimingi“ – jie nieko
nas“ – viena aukščiausių Ibseno vė- las.“ Anot G. Varno, ši pjesė – apie nelaukia, o veikia čia ir dabar: iešlyvosios kūrybos viršūnių (1896), gyvenimo pabaigą. Čia permąs- kodami savosios laimės išvažiuoja,
galingų charakterių drama, kurioje tomi poelgiai, jų kaina ir prasmė, pabėga, emigruoja.
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pastatas „nebyliais“ langais. Tokių
Visagine daug. Jie mena gyvenimą,
skausmą, kurį vieni žmonės išsinešė
į nežinią, kiti – į Rusiją, treti – į
Europą.
Šį teatro laboratorijos seansą stebėjo kultūros ir politikos geografė
dr. Leila Dawney iš Braitono universiteto. Pastaruoju metu ji daugiausia dėmesio skiria bendruomenėms, susijusiomis su atomine
energetika. „Ką išgyvena žmonės,
įtemptai laukiantys tos akimirkos,
kai bus išjungta energija, apie ką
jie mąsto, kaip keičiasi. Kas su jais
vyksta po atominės elektrinės uždarymo? Bandant aprašyti šiuos procesus, dingsta labai svarbūs niuansai, o žiūrėdamas spektaklį tu viską
gali pajausti, išgyventi kartu“, – po
spektaklio pristatymo kalbėjo ji. Teatras kaip tik ir padeda šiems žmonėms suformuoti analitinį požiūrį į
juos supančias aplinkybes. Kiekviena
„dokumentinė“ istorija, išreikšta
gyva emocija ir tikrais jausmais,
gali būti prilyginta sceninių personažų gyvenimui.
Nemažai buvusių AE darbuotojų kaip priešnuodį pasirinko
meną. Buvusi inžinierė statytoja,
šiuo metu meno mokyklos mokytoja, dalyvavusi spektaklio pristatyme, su jo kūrėjais pasidalijo savo
prisiminimais: „Statyti buvo įdomu,

šiame mieste gyveno „vaikščiojančios enciklopedijos“. Mūsų vaikai
buvo keturmečiai, o mes dieną
naktį savo energiją aukojome elektrinės statybai. Šito perduoti neįmanoma, nes labai skausminga.
Juk sustojo visas gyvenimas! Tik
praėjus dvidešimčiai metų mes vėl
turime nuolatinį ryšį su artimaisiais
Rusijoje, nes tik dabar ten normaliai veikia internetas. Liūdniausia,
kad niekas negali atsakyti, kas mūsų
laukia. Gaila, aišku, ir dėl to, kad čia
praėjo mūsų jaunystė.“
Deimanto Narkevičiaus filme
„Lietuvos energija“ (2000) buvo pasakojama apie Elektrėnų elektrinę,
bet šių dviejų atminties reprezentacijų sulyginti negalima. Nors abiejų
šaltinis – konkretūs objektai, Visagine šalia kitų skaudulių opiausiu
klausimu išlieka laisvės koncepcija.
Ką patirs žiūrovas, kodėl šio gyvenimo tyrimas aktualus šiandien?
Kas yra ta „žalia pievelė“? Ar tai
keistai sustingęs laikas, ar kol kas
dar tiksinčios elektrinės žmonių gyvenimas tarp pušynų ir ežerų įsikūrusiame gete? Ar naujoji visaginiečių karta sugeba įprasminti realybę?
Ar Lietuvos nacionaliniam dramos
teatrui pavyks užčiuopti, ko baiminasi ir ko ilgisi šio krašto žmonės?
Ar praradimai jiems padovanos
naujus atradimus?

Per šeimos dramą Ibsenas vaizSpektaklis „Junas Gabrielis Borkmaduoja iš neapykantos gimusių nas“ turėtų sudominti klasikinio teiliuzijų žlugimą ir susitaikymą su atro gerbėjus, pasiilgusius gerų
likimu, su artimu žmogumi. K. aktorių, įsimintinų vaidmenų ir keSmorigino kuriamas bankrutavu- lionės į žmogiškų santykių gelmes.
sio bankininko Borkmano paveiksPjesė „Junas Gabrielis Borkmalas įkūnija didelių užmojų žmogaus nas“ Lietuvoje statyta du kartus:
likimo saulėlydį. Borkmano ir jo 1974 m. Šiaulių dramos teatre ir
gyvenimo moterų seserų dvynių 1981 m. Valstybiniame akademi(J. Onaitytė ir D. Overaitė) nuož- niame dramos teatre (dabar – Liemioje kovoje už savo gyvenimo iliu- tuvos nacionalinis dramos teatras).
zijas tėvai pasirengę paaukoti vie- Režisierius G. Varnas prie H. Ibnintelę savo atžalą. Ibsenas kelia seno dramaturgijos grįžta beveik
klausimą – ar vaikai gali būti at- po 20 metų: 1998 m. jo statyta „Heda
sakingi už su jais siejamas tėvų vil- Gabler“ (Kauno nacionaliniame dratis? Ir atsako – ne. Borkmanų sū- mos teatre) iki šiol laikoma viena ryšnus išsilaisvina iš šeimos gniaužtų kiausių šios pjesės interpretacijų Lieir pasirenka laisvą bohemišką gy- tuvos scenoje. G. Varnas labai vertina
venimą, kuris taip pat žada liūdną norvegų dramaturgą dėl jo pjesėse
atomazgą... Palikdamas Borkmanų meistriškai naudojamų simbolinių
šeimą ant žlugusių gyvenimo iliu- prasmių, gebėjimo išreikšti gyvenizijų griuvėsių, Ibsenas suteikia ap- mui pasmerkto žmogaus ir jo sansivalymo galimybę. Pjesės finalą tykio su visuomene prieštaringumą.
persmelkia tikrų jausmų ilgesys ir
gyvenimo trapumo suvokimas.
Jaunimo teatro inf.
5 psl.

Dailė

Eklektiškas vasaris
Trumpa parodų Kaune apžvalga
Vytautas Paplauskas

Dalinuosi mintimis apie kelias neseniai atsidariusias ir jau užsidarančias, daugiau ir mažiau dėmesio vertas parodas, kurias šį mėnesį
galima aplankyti Kaune.
Geriausias 2016 metų kūrinys
Didžiausio parodų lankytojų
susidomėjimo šį mėnesį, tikėtina,
sulauks „Geriausio metų kūrinio“
paroda, veikianti Paveikslų galerijoje. Nors tai ir vienas didžiausių,
plačiajai masei – ir laukiamiausių
reiškinių Kauno parodiniame gyvenime, tenka tik pakartoti ne kartą
išsakytą mintį, kad parodos meninis lygis išties nuvilia. Dominuoja
mėgėjiška, infantili, perdėm lyriška
ar pseudointelektuali kūryba. Kaip
įprasta, daugiausia rodoma tapyba,
šiek tiek skulptūros ir truputis grafikos darbų. Tiesa, kai kurie autoriai pasitelkia koliažo ar asambliažo
technikas, tačiau nei estetine, nei
konceptualia prasme šie darbai
nepatraukia. Išsiskiria nebent slapyvardžiu Vulovak pasivadinusio
autoriaus darbelis „Susiliejimas“,
man pasirodęs kaip žaisminga Lucio Fontanos ir kitų, XX a. viduryje
tapybą bandžiusių dekonstruoti autorių kūrybos replika.
Drįsčiau sakyti, kad šių metų
„Geriausio metų kūrinio“ ekspozicija atrodo netgi prasčiau nei praeitų. Tąkart šiokiu tokiu proveržiu
buvo kūrybinės grupės „The flag
project“ rodytas videofilmas apie
to paties pavadinimo meninę akciją.

Deja, projektas nebuvo pastebėtas
ir negavo nė vieno apdovanojimo.
Šiemet videomeno darbų parodoje
apskritai nėra. Panašu, kad Kauno
kūrėjai (nes parodoje rodomi daugiausia kauniečių darbai) yra pernelyg prisirišę prie tradicinių dailės technikų, o ypač – prie tapybos.
Kažko naujo dar būtų galima tikėtis
iš jaunųjų menininkų, bet jie vengia dalyvauti šiame renginyje arba
kartą sudalyvavę daugiau nebesiveržia tapti šio renginio dalimi.
Prisimenu praeitais metais rodytus neblogus jaunų tapytojų Gintarės Marčiulynaitės ir Simonos
Lukoševičiūtės darbus. Deja, šiemet abi menininkės sudalyvauti
„rinkimuose“ nebepanoro. Šiųmetinėje parodoje nedalyvauja ir kone
kasmet po darbelį rodžiusi vyresnės
kartos atstovė Elena BalsiukaitėBrazdžiūnienė, kuri, beje, ne kartą
(pagrįstai) buvo ir apdovanota. Kita
vertus, profesionalios modernistinės
tapybos šiųmetinėje parodoje šiek
tiek yra – eksponuojami Romano
Averincevo, Alono Štelmano, Viliaus Ksavero Slavinsko darbai. Na,
o mano favoritas – Eglės Velaniškytės tapybos darbas „Aš ateinu“, tiesa,
matytas jau ne vieną sykį kitų, tiek
tapytojos personalinių, tiek grupinių parodų kontekste. Tačiau dėl to
darbo vertė nė kiek nesumenksta,
„Geriausio metų kūrinio“ kontekste ji
netgi išauga, nes ne itin brandžių kūrinių apsupty labai išryškėja Velaniškytės gebėjimas jautriai ir subtiliai
kalbėti religinėmis temomis, dažais
ir teptuku perteikti dvasinius virpėjimus (dvasingumas – žodis, kuris,

kalbant apie šios tapytojos kūrybą,
neskamba patetiškai ir banaliai).
Paroda Kauno paveikslų galerijoje (K. Donelaičio g. 16) veikia iki
vasario 19 d.
Aušra Vaitkūnienė. Gamtos gurmano kabinetas
Prano Griušio parodos „Kauno modernizmas. Brailis“ ekspozicija D. S l av i n s ko n u ot r .
Prisipažinsiu, mane visad žavėjo
tapytojos Aušros Vaitkūnienės eks- ir čia užgimusius bliuzo, džiazo ir tema – Kauno modernizmo archipresyvi gestinė raiška ir spalvų pa- rokenrolo ritmus. Antra, dėl pačios tektūra, tačiau jos menininkas neatjauta. Panašu, kad šios menininkės ekspozicijos įtaigumo. Meditaty- vaizduoja nei tapybinėmis, nei fotokūrybai mažai kas lieka abejingi. vią ir kontempliacijai nuteikiančią grafinėmis priemonėmis. Vietoj to
Net toks daugelio dailės reiškinių nuotaiką kuria specialiai parodai eksponuojamos paminklinių braiatžvilgiu kritiškas ir nepatiklus sukurta prietema ir švelniai me- lio raštu užrašytų lentelių fotografimeno apžvalgininkas kaip Kęstutis lancholiškas vokalas, sklindantis jos, atspaustos ant drobės. Savo paŠapoka kartą yra parašęs gana jaus- galerijos erdvėje. Originaliai iš- sirinktos temos „nevaizduoja“ ir I.
mingą pagiriamąjį tekstą apie Vait- eksponuotos ir pačios fotografijos, Šerpytytė. Menininkė kalba apie tekūnienės parodą, tąkart veikusią sugrupuotos į tam tikrus prasmi- roristinės grupuotės ISIS vykdomas
„Titanike“ Vilniuje. Tiesa, „Meno nius telkinius, kuriuos tyrinėjant egzekucijas, tačiau jas parodoje reparke“ šįkart eksponuojama ne tik pamažu veriasi parodos autorių prezentuoja tik „Google“ paieškos
menininkės tapyba, bet ir piešiniai, sudominusi tema.
metu ne visiškai atversti atvaizdai –
skulptūriniai objektai bei įvairūs arParoda Kauno fotografijos gale- vienos spalvos, dominavusios netefaktai, kurių visumą Vaitkūnienė rijoje (Rotušės a. 1) veikia iki va- atverstose fotografijose, pikseliai,
paversti skulptūriniais objektais.
pristato kaip kabinetą. Šiame ka- sario 26 d.
binete mokslas pinasi su menu, tiŽodžiu, referentas, kalbant semiokrovė – su fikcija, o žaismės ekspoPranas Griušys. Kauno moder- tikų kalba, yra nematomas, tačiau
zicijai suteikia subtilus menininkės nizmas. Brailis
numanomas, nes atvaizdai, kurie
humoro jausmas. Manau, kad paGaila, kad iki šio teksto pasiro- vis dėlto rodomi, su šiuo referentu
tiks ir modernaus, ir šiuolaikinio dymo užsidarys VDU menų gale- vienaip ar kitaip yra susiję.
meno gerbėjams.
rijoje „101“ veikianti Prano Griušio
Tad rekomenduoju apsilankyti
Paroda galerijoje „Meno parkas“ paroda „Kauno modernizmas. Brai- bent I. Šerpytytės parodoje Vil(Rotušės a. 27) veikia iki kovo 3 d. lis“. Manau, šią parodą mielai būtų niuje. Na, o VDU menų galerijoje
apžiūrėję tie, kurie planuoja apsi- „101“ P. Griušio parodą nuo vasaShane Lavalette. One Sun, One lankyti ir nuo vasario 3 d. Šiuolai- rio 7 d. pakeis „Jaunojo tapytojo”
Shadow
kinio meno centre Vilniuje veikian- konkurso laureato Leonido AlekParodą Kauno fotografijos ga- čioje Indrės Šerpytytės parodoje seiko tapybos darbų ekspozicija
lerijoje verta aplankyti dėl kelių „Patyrimo nebuvimas“. Abiejose „after‘days. Walking“, kuri taip pat
priežasčių. Pirma, dėl nekonven- parodose kūriniams įgyvendinti verta dėmesio.
cinio, tradicinei dokumentikai ne- pasirinkta netipinė meninė strateParoda VDU menų galerijoje
būdingo asociatyvaus pasakojimo gija, kurią trumpai nusakyčiau taip: „101“ (Muitinės g. 7) veikė iki vavaizdais apie JAV pietines valstijas vaizduoti nevaizduojant. P. Griušio sario 3 d.

Štai taip mes virstame šaltiniais
At k e lta i š 1 p s l .

turtingo gyvenimo dalimi. Būdami perskiriantys laiptai. Šį jausmo dvi- žmogui neprieinamas operatožmonėmis iš šalies, jie tapo jungian- prasmiškumą įvaizdino Cooltūris- rinės patalpas. Link jų kelią rodė
čia grandimi tarp meno ir nemeno čių su Adomu Žudys parengta au- Vitalijaus Červiakovo „Einanti eipasaulių. Žinoma, dabar Butkai jau diovizualinė instaliacija „Ko nesakė lutė“ (2017), kuri išdavikiškai ryšdaugiau nei savi meno bendruome- Zaratustra“.
kia šviesa skandavo tamsos paslėpnėje, nes ne tik pirko pagal įgeidį,
Parodos-dedikacijos kuratorė Jo- tus visur aplinkui esančius užrašus,
bet ėjo susitikti, klausė, skaitė, lanta Marcišauskytė-Jurašienė, pui- menančius „Lietuvos“ apleistumo
kvietė, domėjosi, dalyvavo, subūrė kiai suvokdama situacijos rituališ- laiką, kai ją „pribaiginėjo“ bastūnai
komandą. Jie pirma patys tapo tuo, kumą, į parodą įtraukė kūrinių su ir kiti griuvėsių mėgėjai.
Mažus tik sau kambarėlius gavo
kuo kvies tapti muziejus – smalsiais, gyvūnais. Lyg iš pasakos (ar filmo)
pabėgęs lakstė Aurelijos Maknytės Lino Jusionio tapybos darbas „Ceišprususiais žiūrovais.
Nepaisant džiaugsmo, „Lietu- žmogus-zuikis, akį merkė Juozo mento sodas 1“ (2016) ir Marijos
vos“ dingimas reiškia tuštumą, o Laivio „Lapė“, norus siūlė galvoti Šnipaitės objektai bendru pavaditai verčia liūdėti. Todėl sumanymas stambi „Žuvis“ (iš mobiliųjų skulp- nimu – „1 km/h“. Tuščias Jusionio
surengti atsisveikinimą su paroda- tūrų serijos, 2005–2015 m.). Gy- fontanas, sustingę Šnipaitės augalai
dedikacija „Susitikimo pradžia“ la- vūnų buvimas ramino, erdvę vertė ir keistieji Nerijaus Ermino objektai
bai padėjo išgyventi vidines virsmo stebukline – mažiau grėsminga.
aparatinėje, atrodo, tęsė „Lietuvos“
komplikacijas. Tai lyg ėjimas atsiKino salės erdvė kaip išskrosto vienatvės temą. Pokyčių laukimas
sveikinti su mirštančiuoju, kai tuoj banginio pilvas prarytų bet ką, net įgavo niūrumo.
išgirsi naujos jo inkarnacijos kūdi- didžiagabaričio skulptoriaus DoTodėl Kristinos Inčiūraitės inskėlio klyksmą. Viena staiga suma- nato Jankausko (Duonio) pames- taliacija „Žlugimas. Antra dalis“
žėjusia ranka dar moji milžiniškai tas „Batas“ (2016 m.) atrodė paly- (2017) sukelia palengvėjimą. Prie
kino salės erdvei, kita skrodi įsi- ginti menkas. Iš miunhauzeniškos salės 88, kur kadaise būta kėdžių
vaizduojamą muziejaus kubą, spė- padėties norėjosi vaduotis bėgant įsimylėjėliams, ant laiptelių išdėlioti
liodama, kurioje vietoje bus pastatą į intymesnes ir kadaise paprastam iš stiklo išpjauti žodžiai – Romos
6 psl.

Mannas, 1964) ištraukos, kur girdisi trumpas desperatiškas Sophios
Loren monologas. Nors atpasakoti
sudėtinga, kūrinys turi išlaisvinančios energijos, kaip laiku ištėkštas
riebus keiksmažodis. Jis toks tikras
galvojant ne tik apie „Lietuvos“
kino teatro žlugimą, bet ir Lietuvos kino studijos, ir visos kultūros
tyvuliavimą tarp politinių gražbylysčių ir jų neatitinkančių realių
rezultatų.
„Susitikimo pradžia“ vyko tik
vieną dieną. Tirštai ir intensyviai.
Kristina Inčiūraitė, „Žlugimas. Antra
Atsisveikinimo terapija buvo atlikta,
dalis“, 2017 m.
vieta išglostyta, susipažinimo ir fantazijų inicijavimo įdirbis padarytas.
V. V i ta l e u s n u ot r .
Dabar lauksime progos garsiai nusiimperijos laikotarpiu paplitę popu- keikti iš nuostabos ir pasitenkinimo,
liariausi lotyniški keiksmažodžiai kai architekto Danielio Libeskindo
pagal Melissos Mohr monografi- projektas stos mums prieš akis ir
jos „Holy Sh*t: A Brief History of kultūringai nusiteikusi miesto benSwearing“ (2013) duomenis ir garso druomenė turės kur užbėgti ne tik
takelis, padarytas iš filmo „Romos kavos.
imperijos žlugimas“ (rež. Anthony
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Dailė

Nepaminklinis santykis
Pokalbis su poetu ir tarpdisciplininių menų kūrėju Juliumi Žėku

Kontramonumentams. Jie ska- keistenybių, kaip ir mes visi. Štai
tina permąstyti nusistovėjusias su šypsena galime prisiminti, kaip
paminklinių kūrinių viešojoje er- Vinco Mykolaičio egzaminui nepadvėje normas, stengiasi išprovo- siruošusios studentės segdavosi kuo
kuoti mūsų mąstymą, taip pat už- trumpesnį sijonėlį, kad skaistusis
duoda klausimą, kas iš tiesų yra profesorius, visas įkaitęs iš gėdos,
monumentalumas, įreikšminimas kuo greičiau pasirašytų ir išprašytų
ir susireikšminimas. Tradiciniai pa- už durų. Galime pasakoti apie tai,
minklai herojams yra tarsi protezai, kaip Balys Sruoga pirštis atėjęs ilkurie mums įdiegiami kaip vienin- gais drobiniais marškiniais, išsirotelė norma ir kuriais mes turėtume vęs ąžuoliuką, susivėlęs ir užsisegęs
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iššūkis ar pokštas. O juk mūsų ke- iki įgyvendinimo prabėgo septylias ir buvo kaip tik toks, nenorė- neri metai. Taip nutiko dėl įvairių
jome nieko smerkti ar kritikuoti.
biurokratinių kliūčių, kurias Julius
Kitas ne ką mažiau svarbus, o Zareckas šauniai atlaikė. Ir pagaliau
gal ir dar svarbesnis šio kūrinio 2015-ųjų pabaigoje paminklas buvo
raktas yra susijęs su mintimi, jog pastatytas.
paminklas, kaip žanras, kaip tam
tikra meno rūšis, jau ir pats nusi- Vienuolyno gatvė, kurioje ir papelno paminklo. Minėjau, kad įpa- statėte „Paminklą paminklui“,
minklinę žmogų ar įvykį, taip tarsi yra viena seniausių gatvių Ukmerlinkėdami jam amžinos atminties, gėje. Kaip pasirinkote šią vietą?
dažnai tik sukuriame naują stabą,
Matyt, mus prisišaukė tenykštis
Paminklas paminklui
su kuriuo sunku atrasti artimą san- genius loci. Viename Vienuolyno
gintaro karolius. Ne vieną galėtume tykį, todėl gal visai ir neparadok- gatvės gale stovi Švč. Trejybės bažnustebinti ir tikra istorija apie tai, salu, kad jis vėliau tampa pamirš- nyčia, kitame – buvusi sinagoga
kaip vyskupas Baranauskas tarp tamas, praeinamas jo nepastebint... (dabar sporto mokykla). Būtent
„Anykščio šilelio“ posmų išvedinėjo Tad pastatykime šiam atminties tarp tų dviejų kulto pastatų atsimatematines teorijas. O štai Done- žanrui paminklą ir tesiilsi ramy- rado kubas.
laitį galėčiau įvardyti net kaip anų bėj. Užtenka.
It koks Kaabos akmuo?
dienų megaintelektualą, tik, deja,
gyvenusį nepalankiomis sąlygo- Kodėl buvo pasirinkta būtent
Taip, kubą galima išvysti ir kaip
mis, kaime, tarp būrų, kur žmonės kubo forma, o ne kiti įprasti pos- juodąjį Mekos akmenį – Kaabą.
nemokėję nei skaityti, nei rašyti, tamentų variantai, tarkime, koĮdomu ir tai, kad nors realybėje šis
todėl niekas negalėjęs jo deramai lona ar stačiakampė platforma?
objektas veikiau primena stačiaA . K u l i ka u s ko n u ot r .

Niekuomet pernelyg nesibičiuliavau remtis: „Štai, šitas yra tas, kurį reisu kanonizuotomis paminklinėmis kėjo pastatyti ant pjedestalo.“ Ir
skulptūromis, bet niekuomet savęs viskas, nebepaliekama jokių kitų
dėl to pernelyg ir negraužiau. Žiūriu alternatyvų, jokių klausimų, joį Vilniaus skvere sėdinčią Žemaitę ir kių interpretacijų. O kontramonuklausiu, kur ta stipri mylinti mote- mentalieji sprendimai dažniausiai
ris, išleidusi 30 metų jaunesnį savo yra nepatogūs šabloniniam mąstymylimąjį už savo dukters? O Simo- mui, nes neprimeta tokių reikšmių.
nas Daukantas Papilėje iškilęs tiek Jas reikia atsikapstyti ar susikurti
aukštai, kad net suabejočiau, ar tai pačiam. Rytų išminčiai sako, kad
ta pati išradingoji vargo pelė, kuri praminti keliai į naujas ganyklas
į Vilniaus universiteto biblioteką neveda, todėl mūsų užduotis šiannešdavosi šiaudų sustirusioms ko- dien yra paraginti žiūrovą išbristi
joms susišildyti... Postamentai, ka- iš įprastinių vėžių. Kaip sakydavo
noniškumas ir idealizuotų klišių tei- mūsų blaivybės tėvas vyskupas Mogimas, būdingi klasikiniam paminklui, tiejus Valančius, „kiekvienas lietuanot Zigmo Vitkaus, tarsi eliminuoja vis privalo nors kartą gyvenime užkitokias jo patirtis. Įmuziejina eks- lipti ant Žąsino kalno ir apsidairyti.“
ponuojamą asmenybę ar įvykį po
ideologiniu stiklu, suplokštindamas Yra tokia karvės užpakalio
alegorija. Žurnalistas, atvykęs
mano santykį su jais.
Visa laimė, jau pasitaiko ir netra- į vieną kaimelį, paklausė viedicinių atvejų, skatinančių permąs- tinių, kodėl jų bažnyčia totyti monumentalizmą ir siūlančių kia puošni, dabinta auksais ir
savą išeitį. Nors iškiliomis antraš- brangiais audeklais. Argi tikėtėmis spauda iki šiol nemirgėjo, bet jimas neturėtų būti paprastesdar 2015-aisiais menų sintezės judė- nis? Ir viena moteriškė jam atjimo „Sintezija“ iniciatyva Ukmer- sakė: „Žinai, kai šešias dienas
gėje iškilo „Paminklas paminklui“. per savaitę žiūri karvei į užTai metro aukščio kubas iš gabro, pakalį, septintą norisi pasižiūprimenantis nepretenzingą posta- rėti į ką nors didingesnio…“ Ar
mentą. Vieno iš paminklo autorių, vis dėlto tu pats nemanai, kad
poeto ir tarpdisciplininių menų kū- paminklai yra tas vertikalusis
rėjo Juliaus Žėko manymu, šian- matmuo, kuris išpildo žmodien nebepakanka to, ką mums gaus poreikį pakylėti žvilgsnį
siūlo įprasčiausi paminklų tipai, t. y. aukščiau kasdienybės?
„falocentriniai“ ir „raudų kalneliai“.
Man pagarba žmogui gimsta, kai
Pirmieji diegia į kolektyvinę sąmonę regiu tikrumą. Kai matau, kad jis
etaloninį modelį, antrieji skirti pa- nemeluoja, neapsimetinėja, nevaizguosti, išsiverkti ar net pagrūmoti duoja, koks jis yra nuostabus ar net
skriaudikams.
didvyris. Kai autoritetą pastatome
ant pjedestalo, susikuria atstumas...
Tad kokių paminklų mums rei- Pabandyk jį pastatyti ant bačkos, o
kia šiandien? Jei reikia išvis?..
paskui pasikalbėti su juo. Judu jau
Po to, kai Julio Cortázaras pasiūlė nebebūsite lygūs.
žaisti klases, Roland’as Barthesas
Nenoriu pasakyti, kad negerbiu
nužudė autorių, o mūsų eseistikos žmonių, kuriems yra pastatyti pagrandai nušovė siužetą, šiandieni- minklai. Tiesiog manau, kad pasnio žmogaus sąmonė ėmė laisvėti, tarieji dažnai yra linkę mus suprieieškoti daugiau būdų pažiūrėti į tą šinti. Pastatyk paminklą Žemaitei
patį reiškinį ir taip plėsti reikšmių ar Donelaičiui, ir štai jie tampa
lauką. Atsirado daugiau vietos al- moksleivių nekenčiamomis figūroternatyvai visose meno srityse: mis, nors iš tiesų, drąsiai galėčiau
tiek literatūroje, tiek muzikoje, tiek teigti, Donelaitis yra genialiausias
teatre... tiek ir monumentalistikoje. lietuvių rašytojas. Pasodink jį ant
Tad šiandien labai svarbu, kad žiū- postamento – taps chrestomatiniu,
rovas neliktų tik pasyviu stebėtoju, nevalgomu. Paminklai sugadina ne
kuriam primetamos reikšmės. Rei- patį žmogų, o santykį su juo.
kia tokių paminklų, kurie jam padėtų jaustis aktyviu, klausiančiu da- Tad kaip, tavo manymu, reikia pateikti šias nusipelniusias
lyviu ar net bendraautoriu.
asmenybes?
O kokiam tipui priskirtumėte
Kalbėti apie juos kaip apie pasavo paminklą?
prastus žmones, turėjusius savų

įvertinti. Štai kur slypi šių asmenybių grožis ir įstabumas. Nebūtina
sodinti jų ant sosto. Džiaukimės jais
kaip savais.
Kas įkvėpė jūsų idėją?

Idėjos dirva įvardinčiau šių laikų
konceptualizmo perviršį, meno
menui problemą ir iš to kylantį
žmonių atsiribojimą nuo paties
meno ar net neapykantą jam.
Pamenu, 2008-aisiais bičiulio
poeto ir fotografo Ričardo Šileikos
paskatintas sudalyvavau lino simpoziume Vepriuose. Ten – begalinis
ačiū tau, Ričardai, – susipažinau su
menininku Juliumi Zarecku – vienu
didžiausių Ukmergės kultūros aktyvistų. Vieną vakarą susėdę prie
bendro stalo ėmėme kelti ir gvildenti fundamentaliuosius klausimus apie meno prigimtį, kol galų
gale iškilo klausimas: kodėl gi nepastačius paminklo toms tuščioms ir
įkyrioms diskusijoms „kas yra menas?“, „kas nėra menas?“, „kas yra ar
nėra meno paskirtis?“ ir t. t. Argi šitas absurdo teatras nenusipelnė paminklo? Ir tada pasigirdo žodžiai:
„O kodėl gi nepastačius paminklo
pačiam postamentui? Juk tai ant
jo įprastai statomi visi paminklai.
Tad postamentas yra iš tiesų pagarbos nusipelnęs artistas!“ Ir ta idėja
mums labai patiko, tačiau kitą rytą
supratau, kad čia trūksta poezijos...
„Paminklas postamentui“ skambėjo
kaip kažkoks akustiškai neišgrynintas
žodžių junginys, keliantis pernelyg rimtas asociacijas, o to mums visai nereikėjo. Norėjosi lengvumo. Taip ir gimė
„Paminklas paminklui“.
Bet juk, pakeitus vieną žodelį,
pakito ir pati koncepcija?
Nors poetiniai sumetimai ir „pakoregavo“ koncepciją, idėja išliko
ta pati. „Paminklas paminklui“ iš
esmės yra tautologija, arba, kaip
sakoma liaudyje, sviestas sviestuotas. Jis skamba absurdiškai, tarsi

Tas paprasčiausias kubas, ypač kampį gretasienį, išvertus iš arabų
minimalistinių formų monolitas, kalbos „kaaba“ reiškia kubą. Julius
mums primena apie paprastumą. Jo Zareckas pasiūlė pakylėti paminklą
matmenys yra 1 x 1 x 1 m. O kas yra virš žemės: po juo buvo sumontuota
metras? Didis mokytojas, kuriam organinio stiklo pakyla ir apšvietiniekuomet neprilygsi? Jeigu nori, mas, todėl dabar naktį kubas atrodo
tebūnie tai paminklas „metrui“. Ku- lyg levituojantis – pamėtėtas į dangų.
bas pastatytas taip, kad kiekvienas
žmogus galėtų ant jo užsilipti ir pats Ar būta asociacijų ir su Kazipasimatuoti bei pajausti, ką reiškia miru Malevičiumi? Jo „Juobūti paminklu, kad iš tiesų tai nieko das kvadratas“ irgi neprimeta
pernelyg ir nereiškia – buvai, tebesi reikšmių ir tėra tik mūsų projekcijų ekranas...
ir tebebūsi tas pats žmogus...
Tinka ir Kaaba, ir Malevičius, ir
Kiek žmonių šiam projektui
visos kitos jūsų asociacijos bei pro„Sintezija“ sujungė šį sykį?
jekcijos. Vienam tai tebus masyvus
Julius Zareckas, Simonas Liūga, akmens monolitas grynuolis, kitas
Saulius Sakalis, Egidijus Darulis ir norės ant jo užsilipti ar pamatyti,
aš buvome pagrindiniai autoriai ir kaip tas kubas naktį levituoja, dar
iniciatoriai. Tačiau dirbo ir daugiau kitas piktinsis iššvaistytais pinižmonių. Kartu su Širvintų pamin- gais, o kam nors tai tebus funkcinis
klų dirbtuvių darbininkais ieško- objektas, it kokie prisėdimui skirti
jome akmens apdirbimo būdų: iš kubeliai Europos aikštėje Vilniuje...
pradžių poliravome paviršių, vėliau Jei prie viso to atsiras dar ir Ma„apdorojome“ jį bučarda, kad atras- levičiaus lygmuo – aš už, o netgi
tume daugiau stichinio grožio. Pi- prieš, kaip sakė Nobelio premijos
nigų buvo nedaug, tad pirmiausia laureatas Lechas Wałęsa (juokiasi).
net siūlyta paminklą nuliedinti iš Kontramonumentai tokie ir yra –
betono ir apklijuoti akmens plokš- jie nepateikia baigtinių atsakymų.
tėmis, bet man tai skambėjo kaip paBeje, smagu, kad nuo „Juodo
sityčiojimas. Didžiulis ačiū už paramą kvadrato“ sukūrimo iki mūsų juoRimui Keliočiui, kurio dėka akmuo dojo kubo atsiradimo praėjo lygiai
atkeliavo net iš pačios Karelijos.
šimtas metų. Taigi iškilmingo jubiliejaus proga juodasis kvadratas
Pasityčiojimas, sakai... Betgi
susilaukia 3D versijos!
jūs tam tikra prasme ir tyčiojatės, pokštaujate...
Paminklas stovi jau dveji metai,
Man labai svarbus grynumas. jo atidengimo vis dar nebuvo.
Jeigu aš pats apsimestinis, tai ir Kada numatyta inauguracija?
mano pokštas bus netikras. Beje,
pirmoji mintis buvo pastatyti popierinį kubą performansų ir mažųjų
teatro formų festivalio „Camera
obscura“ proga, tačiau visgi norėjosi palikti miestui ilgaamžiškesnę
dovaną. Akmuo yra akmuo...
Kiek laiko užtruko visas šis kūrybinis procesas?
Akmenį apdirbti užtruko kelis
mėnesius, bet nuo idėjos gimimo

Ceremonija numatyta vasario 11-ąją.
Europos skubios pagalbos telefono
numerio 112 dienos proga čia, kaip
ir dera šventajam miestui, susirinks
piligrimai, sveikuoliai, poetai ir visi
kiti geros valios ir linksmų plaučių
žmonės. Bus ne tik kubas, bet ir
kubilas! O gal ir dar daugiau netikėtumų ir pokštų. Kviečiam visus!
Vivat paminklui!
Kalbino Justina Tulaitė
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Kinas

Gviana yra ir Lietuvos dalis
Pokalbis su režisieriumi Antoninu Peretjatko

Šiemet prancūzų kino festivalis Šaltąjį karą, tik vėliau tas politinis
„Žiemos ekranai“ atidarytas vieno atspalvis išnyko.
įdomiausių šiuolaikinių komedijų
Prisimenu vieną interviu su rekūrėjo Antonino Peretjatko filmu žisieriumi Brianu De Palma, ku„Džiunglių įstatymas“ („La Loi de riame jis kritiškai pasisakė apie
la jungle“). Ši juosta atsidūrė 8-oje Woody Alleną ir Steveną Spielbergą.
vietoje tarp dešimties geriausiųjų Jis sakė, kad šie režisieriai prarado
žurnalo „Cahiers du cinéma“ kri- ryšį su tikrove, su paprastais žmotikų išrinktų 2016 metų filmų.
nėmis: skraido privačiais lėktuvais
„Džiunglių įstatymas“ – antrasis ir t.t. Režisierius turi jausti realybę,
vaidybinis ilgametražis 42 metų re- jos „temperatūrą“, kuria gyvena
žisieriaus filmas. Debiutinė kome- paprasti žmones, ir suvokti, pavyzdija „Liepos 14-tos mergina“ („La džiui, ką reiškia stovėti eilėje, laukti
Fille du 14 juillet“) 2013 m. pateko į patikros prieš skrydį lėktuvu. Beje,
Kanų festivalio programą „Dvi re- man patinka stebėti žmones oro
žisierių savaitės“, buvo nominuota uoste – kaip jie elgiasi, bendrauja
nacionaliniam „Cezario“ apdova- su apsaugininkais. Tai daug pasako
nojimui už geriausią debiutą, o re- apie žmones, suteikia įkvėpimo.
žisieriaus vardas pradėtas minėti Man irgi teko patirti „Džiunglių
tarp jaunųjų Prancūzijos kino įstatymo“ situaciją oro uoste, kai
vilčių: Justine Triet, Guillaume’o reikia laukti eilėje, nors eilės nėra.
Braco, Sébastieno Betbedero ir kt. Ir į Vilnių, festivalio atidarymą, atAnkstesni Peretjatko trumpame- skridusiam aktoriui Vincent’ui Matražiai filmai, sukurti baigus studi- caigne’ui nutiko lygiai tas pats.
jas Nacionalinėje Louis Lumière’o
Realybė ar fikcija. Vien stebėti
aukštojoje kino mokykloje, taip realybę neužtenka, reikia pažiūrėti
pat sulaukė dėmesio, o dokumen- į ją režisieriaus žvilgsniu, kitaip tai
tinis „Už grotų“ („Derrière les bus televizijos reportažas, o ne filbarreaux“, 2009) apie režisieriaus mas. Svarbu sugebėti ta sava vizija
Jacques’o Audiard’o „Pranašo“ fil- pasidalinti. Ji gali patikti žiūrovams,
mavimą gavo Prancūzijos kritikų gali nepatikti. Svarbu, kad skatintų
prizą („Prix du Syndicat de la diskusijas.
Critique“).
Gyvenime kokia nors situacija
Į Vilnių pristatyti savo filmo re- gali būti visai nejuokinga. Pavyzžisierius Peretjatko atvyko ne vie- džiui, gatvėje nukritęs žmogus, bet
nas, o su abiejų savo ilgųjų filmų nufilmuota ji tampa juokinga, nes
aktoriumi Vincent’u Macaigne’u. režisierius sugeba pažiūrėti į ją viŠis teatro režisierius bei aktorius sai kitu kampu. Komiškumas pataip pat laikomas jaunosios kartos siekiamas, kai rodomas ryšys tarp
prancūzų kino žvaigžde, kartais net personažo ir visuomenės. Arba
vadinamas „naujuoju Depardieu“. personažas, turintis neteisingą
Politinėje burleskoje „Džiunglių nuomonę apie visuomenę. Arba
įstatymas“ jis suvaidino Marką atvirkščiai – visuomenė apie perŠateną – nevėkšlą stažuotoją iš sonažą. Komedijos personažas yra
Standartų ministerijos, nusiųstą į tarsi žuvis, išmesta ant kranto. Jis
Prancūzijos Gvianos, esančios Pietų turi žūtbūt išgyventi, išsigelbėti,
Amerikoje, džiungles prižiūrėti sli- tuoj pat išspręsti problemą. Komedinėjimo trasos tiesimo normų.
dija įdomi, nes smalsu, ar veikėjas
Keletas režisieriaus minčių iš su- išsisuks, ar pakeis nuomonę apie
sitikimų su žiūrovais per viešnagę aplinką, ar visuomenė pakeis savo
Vilniuje.
nuomonę apie jį, ar ji klydo. Štai
taip komedija ir virsta visuomenės
Kaip atsirado „Džiunglių įsta- kritika, pasaulio atspindžiu, o ne tik
tymo“ idėja. Stebint mus supantį prajuokina. Charlie’io Сhaplino ar
pasaulį. Kiek daug jame absurdo! Jacques’o Tati komedijos atspindi
Pavyzdžiui, rengiamas futbolo čem- visuomenę per veikėją, visai nuo jos
pionatas Katare, kur nėra pakanka- nutolusį. Chaplinas, sakykim, rodo
mai tinkamų futbolo aikščių, kur personažą gamykloje, kur darbo sąper karšta futbolininkams žaisti, lygos labai sunkios. Taip pabrėžiakur reikia specialiai statyti vėsi- mas pasaulio, aplinkos absurdiškunimo įrangą... Tad kodėl negalime mas, bet ne veikėjo.
Ne tik komedijos, bet ir kiti žanstatyti slidinėjimo trasos džiunglėse?
Beje, Gviana yra Prancūzijos dalis, riniai filmai gali būti visuomenės
o jei Prancūzijos – tai ir Europos atspindys. Nebūtinai kritika, bet
Sąjungos, o jei ES, tai ir Lietuvos. atspindys. Sakykim, Fritzo Lango
Žinote, Lietuvoje, kaip ir Gvia- filmas „M“ nėra tik detektyvas, reinoje, veikia tokios pat standartų kia ieškoti giliau. Ten ne tiek svarbu,
normos.
kas yra žudikas, bet koks visuomeAr komedija yra visuomenės nės požiūris į nusikaltimą ir nusiveidrodis. Komedijos šiandien ne- kaltėlį. Šiandien atrodo, kad 3-iojo
vertinamos. Manoma, kad komedi- dešimtmečio vokiečių minios pojos prajuokina, bet neatspindi šiuo- žiūris labai panašus į dabartinės
laikinės visuomenės. Tas atspindys visuomenės, ypač išreikštą sociaakivaizdus, kai žiūri filmus vėliau. liniuose tinkluose.
Pavyzdžiui, filmai apie Džeimsą
Dokumentika. Atrodytų, kad
Bondą – iš esmės juk jie buvo apie dokumentiniai filmai turėtų būti
8 psl.

tikraisiais visuomenės veidrodžiais,
bet taip nėra. Jei nėra subjektyvaus
žvilgsnio, tai tokia dokumentika
tampa tiesiog televizijos reportažu. Realybę transformuoja ne tik
kamera, bet ir režisieriaus požiūris.
Pasirinkti filmo herojai elgiasi vienaip, kai juos filmuoji, kitaip, kai
jų nefilmuoji. Įdomu stebėti, kad
filmuojami žmonės pateikia save
taip, kaip nori, kad juos matytų visuomenė. Pavyzdžiui, akcentuoja
savo priklausymą kokiai nors profesijai ir pan. Tad filmo režisierius
turi mokėti tuo pasinaudoti – apeiti
ar palikti, bet pasinaudoti. Galime
prisiminti ir dokumentinio kino
pradininką Robertą Flaherty. Filme
„Nanukas iš Šiaurės“ jis prašė suvaidinti žvejybos scenas, nes jam buvo
svarbu parodyti, kaip elgiasi žmonės tomis sąlygomis, o ne objektyvią
realybę. Manau, kad dokumentinį
filmą sunku sukurti – reikia geros
temos, charizmatiškų herojų, kitaip
filmas nepasiseks. Kino mokykloje
bandžiau kurti dokumentines juostas, bet greit supratau, kad dokumentinis filmas lengvai gali tapti
melu ir propaganda. Vaidybiniame
kine kartais net lengviau įžvelgti
realybę nei dokumentiniame. Vaidybiniame filme prisiliečiame prie
realybės turėdami galimybę keisti
herojų elgesį, vienaip ar kitaip pakreipti jų veiksmus. Man patinka
Jeano Cocteau frazė: „Kinas – melas, sakantis tiesą.“
Realybę paversti išmone. Mėgstu
transformuoti realybę, suteikti jai
kitą prasmę. Filme „Liepos 14-tos
mergina“ reikėjo dokumentinės
medžiagos – karinio parado, t.y.
ceremonijos, kurios taisyklės itin
griežtos. Dalyvavo abu Prancūzijos
prezidentai: ir buvęs Nicolas Sarkozy, ir esamas François Hollandas.
Galėjome filmuoti tik iš nurodytos
vietos, karinio parado judesiai besikartojantys, vis tie patys, taisyklės
griežtos. Ką įdomaus padaryti? Sugalvojome padidinti kadrų skaičių.
Taip pat paprašiau aktorių prieš
paradą sustoti prie karinės technikos. Dar pasinaudojau montažo
triukais ir pavyko parodyti situacijos komizmą. Tai buvo mano estetinis sprendimas – realias scenas
filmuoti taip, kad jos taptų išmone.
Ir labai laisvai improvizuoti. Panašiai elgėsi ir Naujosios bangos režisieriai. Mūsų filmavimo grupė
juda laisvai. Jei, sakykim, šviesa
gražesnė kitoje gatvės pusėje, tai į
ją ir pereisime, nepaisydami griežto
filmavimo plano. Kai kitame filme
biudžetas leido patiems režisuoti
šventės ceremoniją specialiai filmavimui, pavyko ne taip juokingai
nei filmuojant dokumentiškai. Tad
galima sakyti, kad mano filmai yra
tarp tikrovės ir išmonės.
Komedija ir tradicijos. Prancūzijoje yra gilios komedijos tradicijos. Man labai patinka Louis de
Funèso komedijos, jos rodo, kaip

Antonin Peretjatko ir Vincent Macaigne

žmonės gyveno 7-ajame dešimtmetyje. Tačiau jose stinga žvilgsnio į tų laikų visuomenę. Nors ne
visada. Pavyzdžiui, filme „Didysis
restoranas“ („Le Grand Restaurant“,
1966 ) rodoma virtuvės hierarchija,
o iš tiesų ten matome stiprią prancūzų visuomenės hierarchiją. Tad
šis filmas – tos griežtai hierarchizuotos visuomenės parodija. Šiandien daug kas jau pasikeitė, o tos
senos komedijos suteikia galimybę
pagauti epochos dvasią. Aš kuriu ir
komediją, ir satyrą. Tokią barokinę
komediją, burleską. Komedija turi
keletą sluoksnių ir man labai įdomu
juos vieną po kito atskleisti. Kartais
reikia nutolti nuo realybės, kad geriau ją suprastum.
Apie aktorius. Aktoriai vaidina,
ne tik skaito tekstą. Man yra tekę
dirbti ir su profesionalais, ir su neprofesionalais. Darbas su neprofesionalais kine turi pavojų. Įsijungus
kamerai, neprofesionalus aktorius
gali ir nepadaryti, ko iš jo tikiesi.
Aktoriai dažnai atvyksta į filmavimo aikštelę trumpam, tik kelioms
dienoms. Kiti filmavimo grupės nariai jau būna susigyvenę, turi savų
įpročių, o aktoriui reikia greitai įsilieti į filmą, tuoj pat gerai padaryti,
ko iš jo tikimasi. Manau, neprofesionalui tai beveik neįmanoma. Net ir
profesionalams stengiuosi sudaryti
kuo komfortiškesnes filmavimo sąlygas, scenas filmuoti su kuo mažesne grupės dalimi, kad tik aktorių
mažiau blaškytų ir trikdytų. Net nenaudoju pliauškės, nes ji žymi ribą
tarp fikcijos ir realybės. Pliauškės
garsas reiškia, kad aktoriai turi vaidinti, o mes norim natūraliai į realybę įvesti išmonę.
Kitas pavojus, kai neprofesionalai vaidina šalia patyrusių, žinomų
aktorių. Įsivaizduokime Alainą
Deloną turguje pardavinėjantį pomidorus šalia valstiečių. Iš karto
pratrūktume juokais. Su tokiu
„mišiniu“ reikia elgtis atsargiai. Tai
buvo ir viena iš priežasčių, kodėl
mano pirmajame filme atsisakė vaidinti Mathieu Amalricas.
Kalbėjausi apie tai su Jacques’u
Audiard’u, kuris filmuoja ir neprofesionalus. Jo nuomone, kartais geriau dirbti su neprofesionalais, nes jiems lengviau vadovauti.

„ Ž i e m o s e k r a n ų “ n u ot r .

Geras profesionalas dažnai neklauso, ką sakai, slepiasi už savo
įprastų refleksų ir nepadaro, ko iš
jo reikalaujama.
Kino finansavimo problemos.
Viena iš šiandieninių prancūzų
kino finansavimo problemų –
skirti pinigus tik pagal filmo scenarijų. Tačiau vienas skaitydamas
scenarijų gali susikurti filmo vaizdą,
kitas – ne. Filmas nėra tik tai, kas
užrašyta. Kinas yra vaizdas ir garsas. Tokios finansavimo sistemos
rezultatai jaučiami prancūzų filmuose: čia daug kalbama, nes reikia išraiškingų dialogų, iš kurių viskas būtų aišku. Bandoma komizmą
perteikti tik dialogais. Tačiau filmas
gali būti juokingas ir be gerai „sukaltų“ dialogų. Komizmas turi kelis sluoksnius, juos ir įdomiausia
rodyti. Užrašyti burleską, komizmą
žodžiais – gana sudėtinga. Apskritai, rašyti juokingai yra sunku – pažiūrėkite, kiek pasaulinėje klasikoje
mažai didžių komiškų knygų: Miguelio de Cervanteso „Don Kichotas“, François Rabelais, gal dar kelios knygos.
Finansuotojų kišimasis į filmą
taip pat žalingas. Pavyzdžiui,
„Džiunglių įstatyme“ turėjome nufilmuoti sceną lėktuve. Paprašėme
„Air France“ pagalbos. Jie sutiko,
jei mūsų filme bus garsus aktorius
ir jis skris verslo klase. Nei to, nei
kito filme nebuvo, tad „Air France“
paprašė sumokėti už filmavimą jų
lėktuve 30 tūkstančių eurų. Nufilmavome šią sceną paviljone.
Prancūzijoje negalima filmuoti
žmogaus, einančio geležinkeliu, nes
tie vaizdai gali skatinti neatsargiai
elgtis. JAV, jei išsinuomoji filmui
geležinkelį, tokių draudimų nėra.
Kai Audiard’as filmavo „Pranašą“
apie Korsikos nusikaltėlius, sulaukė
priekaištų, kad kuria prastą Korsikos įvaizdį. Tuoj gal bus nebegalima
kurti filmų apie Antrąjį pasaulinį
karą, kad nejuodintume Vokietijos įvaizdžio. Dažnai žmonės mano,
kad filmo personažai atspindi režisieriaus mintis. Jei rodau rasistą,
nereiškia, kad pritariu jo mintims.
Tenka sukurti tokį veikėją, nes juo
paremta viso filmo istorija.
Parengė Neringa Kažukauskaitė
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Kinas

Ilgos kelionės
Krėsle prie televizoriaus
Elios Kazano filmą „Krantinėje“
(1954), kurį šeštadienį (11 d. 21 val.)
parodys LRT Kultūra, rasite tarp
geriausių dešimties visų laikų JAV
filmų, jis pelnė aštuonis „Oskarus“,
sukėlė audringas diskusijas. Filmas
iki šiol ir žavi, ir erzina tuos, kuriems kine nepriimtinas joks metaforiškas moralitė. Nespalvotas,
perkeliantis į Niujorko dokus, kurių darbininkai nepatenkinti savo
profsąjungų vadais – korumpuotais
nusikaltėliais, filmas gal primintų
seną dokumentiką, jei ne pagrindinį vaidmenį suvaidinęs ir po kito
Kazano filmo „Geismų tramvajus“
(1951) žvaigžde tapęs Marlonas
Brando. (Beje, iš pradžių buvo planuota pagrindinį vaidmenį atiduoti
Frankui Sinatrai.)
Brando vaidina buvusį boksininką, prižiūrintį tvarką dokuose.
Teris – subtilus, žiaurus, nuoširdus, jautrus, piktas. Tai sudėtingas personažas, kurį Brando kuria
sekdamas geriausiomis (beje, taip
pat Kazano iš dalies išugdytomis)
„Actor’s Studio“ tradicijomis. Profsąjungoms dirba ir Terio vyresnysis brolis, kadaise studijavęs teisę.
Teris įpainiojamas į dokininko nužudymą, tačiau nuspėjamą įvykių
eigą sugriauna nužudytojo sesuo
Edė (Eva Marie Saint), kuri prašo jo
padėti išaiškinti nusikaltimą. Kazanas rodo, kaip Teris pradeda keistis,
suvokti solidarumą su kitais, savo
meilę Edei.
Filmo „Krantinėje“ pagrindu
tapo spaudos straipsniai apie profsąjungas, gal todėl filmas buvo vadinamas proletarišku. Jame daug
dialogų, kartais net ir pernelyg
simboliškų, tamsūs kadrai kupini

ne tik dramatizmo, bet ir poezijos,
apskritai, filmo plastika itin įtaigi,
juolab kad didelė filmo dalis filmuota tikruose Niujorko dokuose.
Autentiškumą, realizmo efektą, deja,
menkina krikščionių tikėjimo akcentai, susiję su airiu kunigu Bariu
(Karl Malden), skelbiančiu moralinio atpirkimo, kančios, pasišventimo idėjas.
„Krantinėje“ sukėlė didelę audrą, nes visuomenė jau žinojo apie
profsąjungų ir mafijos ryšius, tačiau
daugiau kontroversijų žadino filmo
režisierius, kuris, kitaip nei dalis
Holivudo kolegų, neseniai buvo
davęs parodymus antiamerikinės
veiklos komisijai. Todėl Lindsay’us
Andersonas net pavadino filmo finalo toną fašistiniu. Kazanas iki šiol
yra nepriimtinas daliai Holivudo ir
JAV intelektualų, vadinamas išdaviku. Tačiau metams bėgant niekas
neabejoja jo filmų menine verte ir
poveikiu viso amerikiečių kino
raidai.
Jane Campion 1992 m. filmas
„Pianinas“ (LRT, 15 d. 22.50, mūsų
kino teatruose rodytas tikslesniu
pavadinimu „Fortepijonas“) pripažinimo sulaukė iškart ir buvo
apdovanotas Kanuose „Auksine
palmės šakele“. Egzistuoja daugybė filmo interpretacijų (bene
įdomiausios tos, kur daug dėmesio skiriama iškalbingiems veikėjų
kostiumams), tekstų, knygų. Tai
leidžia įsivaizduoti, kokį poveikį
jis darė amžininkams.
Kai pagalvoju, kaip jis gali būti
suvokiamas dabar, prisimenu kinotyrininkės Alicijos Helman frazę:
„Moteris gali arba tylėti, arba rašyti, traktuodama savo rašymą kaip

tylėjimą.“ Taip Helman kadaise apibūdino situaciją, kurią moteris gali
užimti vyrų pasisavintoje kalbos ir
kultūros erdvėje. Šis teiginys tinka
„Pianinui“ ir jo herojei Adai (Holly
Hunter), kuri būdama vaiku neteko
sugebėjimo kalbėti. Kartu su devynerių metų dukrele Flora (Anna
Paquin) XIX a., karalienės Viktorijos laikais, iš Škotijos ji plaukia į
Naująją Zelandiją. Ten jos laukia
būsimas vyras Stiuartas (Sam Neill),
už kurio laiškais Adą ištekino jos
tėvas. Nuo pat filmo pradžios girdime vidinį Ados monologą, pabrėžiantį, kad „Pianino“ pasakojimas
bus subjektyvus, bet kartu laisvas
nuo bet kokio išorinio tarpininko
įsikišimo. Tai moters monologas,
išpažintis apie jos išgyvenimus ir
jausmus. Ada pasakoja savo istoriją,
bet režisierė į filmą įdėjo ir daugelio
kartų moterų patirtį, ieškant savosios tapatybės. Ados tapatybė kristalizuojasi jai suvokiant savo lytį ir
seksualumą.
Tam, kad tai įvyktų, Ada nukeliaus į pasaulio kraštą – erdvės nugalėjimas taip pat yra kelias į save.
Campion apvertė aukštyn kojomis
mitą apie amžiną klajūną vyrą, Odisėją, kurio namuose laukia žmona.
Ada visąlaik gyveno pakraštyje,
nes tylėjimas ją savaime išstūmė iš
įprasto pasaulio, tačiau ji išreiškia
save ne žodžiais, o senovinio fortepijono garsais. Į paplūdimį žmonos
pasitikti atėjęs Stiuartas ir labiau
čiabuvį maorį primenantis jo kaimynas Beinsas (Harvey Keitel) bus
nustebinti atsivežtų daiktų, bet labiausiai fortepijono. Vyras nusprendžia jį palikti paplūdimyje – dabar
Ada iš tikrųjų tampa nebyle. Ji

Trumpos recenzijos

geldos, kuri šio filmo atveju ne tokia
jau susikilusi ir ne tokia jau gelda.

Vienu sakiniu: keturi
amerikiečiai ir prancūzas

„Skilimas“, rež. M. Night Shyama- galvosūkis ir staigmena, – tai, už ką Kennethą Lonerganą verta pagirti ir
lan, JAV
šį režisierių bent šiek tiek vertinai. jam atleisti net tas vietas, kai jis, man
Per rimti, kad būtų popsas, ir per
rodos, pernelyg plačiai, todėl disopopsiški, kad būtų autorinis kinas –
„Mančesteris prie jūros“, rež. nuojančiai kūrė tragiškiausias scenas
taip galima apibūdinti amerikie- Kenneth Lonergan, JAV
(gaisras, nuovada), pasitelkdamas bačio filmus, neišskiriant ir naujausio,
Tai labai liūdnas, beviltiškas, tie- rokinę T. Albinoni ir G.F. Händelio
kuriame Jameso McAvoy’aus herojus – siog gniuždantis filmas apie žlugusį muziką – tokią sunkiasvorę ir visa appsichopatas iš 22 asmenybių – pa- žmogų („Oskarą“ Casey Affleckui), imančią, jog ilgainiui (skamba labai
grobia tris merginas (motyvai aiš- kuriame, kitaip nei kituose ameri- ilgai) rizikingai priartėjančią beveik
kiau neartikuliuojami), rodos, tik kiečių indie filmuose, nepaliekama prie tragedijos parodijos.
tam, kad surengtų joms tų savo as- jokios vilties, kad tas žlugęs žmomenybių šou, – jam vykstant įdomu gus atsities, kad štai po daugybės
„Francas“, rež. François Ozon,
stebėti nebent aktoriaus persikū- negandų ateis šviesesnis rytojus, Prancūzija, Vokietija
nijimą (grynai iš profesinės pusės) išsilaisvinimas, kažin kokia vilties
Visą filmą laukiau, kada valiūnei pačią istoriją, iš kurios dingo kibirkštis: ne, viso to nėra, ir už tai kiškasis Ozonas mane apkvailins
ir pradės žaisti lūkesčiais, kino
žanrais ir filmo struktūra, bet veltui – „France“ prancūzas kuklus
kaip kareivio milinė, nuotaika nebūdingai elegiška bei sentimentali
ir tik keliose vietose justi, kad tarp
vėjyje virpančių kapinių berželių
lapų visgi plevena češyriška Ozono
šypsena: maždaug, galvokite, ką
norite, bandykite narplioti pasakojimą, piktinkitės, kad sukūriau
per paprastą filmą – aš pasitrauksiu
į šalį ir tyliai stebėsiu jus, didelių
prasmių visur ieškančius kritikus.

„Taksiukas“, rež. Todd Solondz,
JAV
Nueikite pažiūrėti „Taksiuko“
(dar rodo „Pasaka“), nes amerikietis Toddas Solondzas po penkerių
metų pertraukos naujai išgalando
kandumo ir juodojo humoro strėles, kurios paskutiniuose darbuose
buvo kiek atšipusios, ir šįkart jas nutaikė ne tik į vidurinės klasės amerikiečius ir jų atžalas (vaikai ir jiems
kylantys gyvenimo prasmės klausimai – režisieriaus arkliukas), bet taip
pat į susireikšminusius šiuolaikinio
meno kūrėjus, kurie nekenčia, bet
vis tiek kopijuoja jau seniai konceptualaus meno kliše tapusį Damieną
Hirstą, jaunus režisierius, kurie labai nori kurti kiną, bet paklausti, ką
gero matė paskutiniu metu, neįstengia įvardinti nė vieno filmo, bei liberalius dabarties paauglius, kurie
dar nežino, ko nori iš gyvenimo, tačiau jau žino, kad nuo jo pavargo
(„I Can’t Breath“ – skelbia herojės
marškinėliai) ir kad viskas taip užkniso, nepatinka ir erzina, jog lieka
tik viena – protestuoti.
„Francas“

„Auksas“, rež. Stephen Gaghan,
JAV
Jei ne masės priaugęs, nerangus
ir „pliktelėjęs“ Matthew McConaughey, kuris talentingai vaidina
nevykėlį, tačiau visai geros širdies
naudingų iškasenų ieškotoją Kenį
(vienas personažas jį pavadina
„meškėnu“ ir geresnį apibūdinimą
vargu ar sugalvosi – „meškėniškumą“ kuria net nelygūs priekiniai
Kenio dantys), pasakojimas apie
aukso ir pinigų troškimą būtų kur
kas nuobodesnis: juk „amerikietiškos svajonės“ istorijos panašios – iš
pradžių veikėjas nieko neturi, tada
staiga praturtėja, naudojasi pinigų
teikiamais malonumais ir trokšta
dar, kol vieną dieną – lyg iš giedro
dangaus – patiria nesėkmę ir pasijunta visų išduotas ir apleistas (šioje
scenarijaus vietoje dažniausiai veikia žmonos, sužadėtinės, draugės),
t.y. lieka prie tos pačios suskilusios
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„Krantinėje“

visąlaik jaučiasi svetima, ypač konvencionaliam pasauliui, kuriame
gyvena jos vyro šeima. Tai – kultūros pasaulis, maoriai reprezentuoja
natūrą, bet šio pasaulio Ada bijo. Jai
tai paslaptis. Prieš tapdama kino režisiere, Campion studijavo antropologiją, tad „Pianinui“ svarbi kultūros
ir natūros antinomijos tema filme kuriama nuosekliai ir tiksliai. Režisierė
nuolat pabrėžia, kad Ada ir Beinsas
nepriklauso nė vienam iš šių pasaulių,
jie „svetimi“ ir puritonams anglams,
ir maoriams, bet jie abu turi savo
„kalbą“ – muziką ir kūną.
Šią savaitę laukia daug filmų, kurių herojai atsidurs toli nuo namų.
Maggie Peren „Vandenyno spalvoje“ (LRT Kultūra, 15 d. 21.05)
rodo aktualią pabėgėlių problemą
keliais požiūriais. Kanarų salų policininkas Chosė ciniškai sprendžia
ant kranto išmestų pabėgėlių likimus, vokiečių turistė Natali nori
jiems padėti, jos gyvenime atsiranda pabėgėlis iš Kongo Zolia ir
jo sūnelis Mamadu. Bet Natali nesupranta, kad jos pagalba gali turėti
katastrofiškų pasekmių.
Lasse’s Hallströmo 2011 m. filmo
„Tai nutiko Jemene“ (LRT, 12 d.
21.55) veikėjas Fredas (Ewan McGregor) yra vyriausybės žvejybos ekspertas. Spaudos atstovė (Kristin

Scott Thomas) nori, kad Fredas
padėtų atitraukti rinkėjų dėmesį
nuo opių klausimų (pavyzdžiui,
karo Irake), ir prašo padėti užmegzti glaudesnius britų ir arabų
ryšius. Todėl Fredas priverstas vykti į
Jemeną, kurio šeichas svajoja dykumoje pradėti veisti lašišas ir rengti
jų žvejojimo varžybas.
Kartais dykumoje, žinoma, galima rasti visai netikėtų dalykų,
bet abejoju, ar filmo receptas tiktų
mūsų vyriausybei, nors biurokratiniais paradoksais, ji, ko gero, nenusileidžia britams. Aš mielai nukeliausiu į 1940-ųjų San Fransiską, kur
vyksta Roberto Moore’o 1978 m. komedijos „Pigus detektyvas“ (TV1,
12 d. 19.10) veiksmas. Privatus detektyvas Lu Pekinpa (Peter Falk) apkaltinamas nužudęs savo partnerį,
kurio žmona buvo jo meilužė. Kai
vyksta tyrimas, Lu kabinete pasirodo keista ponia, ieškanti senų
briliantinių kiaušinių. Pagal Neilo
Simono scenarijų sukurtas filmas
suteiks daug malonumo „Kasablankos“, „Ilgo miego“, „Maltos sakalo“, „Kinų kvartalo“, detektyvo Filipo Marlou ir leitenanto Kolambo
gerbėjams.
Jūsų –
Jonas Ūbis

Gediminas Kukta

9 psl.

V asario 10–19
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Meninio ir mokslinio tyrimo paroda
„Miesto gamta: pradedant Vilniumi“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Nikolajus Rerichas ir Latvija“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“
(iš Aleksandro Vasiljevo kostiumų ir aksesuarų kolekcijos)
Rytų meno parodų ciklo paroda „Šilko kelias. Senoji Kinijos dailė“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
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
Paroda „Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50“
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26

Indrės Šerpytytės paroda „Patyrimo nebuvimas“

Muzikos galerija

Galerija „Kairė–dešinė“

Gedimino pr. 37

Latako g. 3

nuo 10 d. – Svajūno Armono paroda „Guo-

klausomybė laisvei“
M. Žilinsko dailės galerija

Muzika

džianti dainomis“
Rusų kultūros centras

Gedimino pr. 43
Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų
paroda „Lietuva – praskleidus debesų apklotą“
Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
iki 15 d. – Algirdo Petrulio paroda „102“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 11 d. – Nino Chakvetadzės ir Bubos Arabuli (Gruzija) tapybos darbų paroda „Greit
pavasaris“
Juozo Pranckevičiaus ir Jerzy Martynowo
(Lenkija) tapybos paroda „Spalva ir šviesa“
Tapybos, piešinių ir fotografijos atspaudų
paroda „Vilties išraiška“
„Arkos“ dailės galerijos ir Vilniaus „Minties“
vaikų globos namų kultūrinės edukacijos
projektas ir parodėlė „Menas užaugti“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Pauliaus Šliaupos paroda „Objektyvaus
matymo mitas“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
Vitalio Čepkausko ir Povilo Čepkausko paroda
„Pokalbis“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
iki 15 d. – Jolantos Navickienės fotografijų
paroda „Motociklais per Amerikos žemynus“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 11 d. – Miroslavos Šeibokienės tapybos
paroda „Sugrįžimas į save“
Projektų erdvė „Sodų 4“

Išganytojo g. 2
nuo 17 d. – Agnijos Koreniukės personalinė
grafikos darbų paroda „Kas ten?“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Menininkų grupės „Archyvas“ paroda „Pri-

Nepriklausomybės a. 12
Atnaujinta simbolistinės Europos dailės
ekspozicija
Krzysztofo Gierałtowskio fotografijų paroda
„Portretas be veido“
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
6-osios tarptautinės akvarelės bienalės
„Baltijos tiltai“ paroda „Kryptys ir iššūkiai“
Mildos Mildažytės-Kulikauskienės paroda
„Atsiminimai“, skirta dailininkės 80-ties
metų jubiliejui
Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Aušros Vaitkūnienės paroda „Gurmano
kabinetas“
Dalios Truskaitės paroda „Nepasakyti“
Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Shane’o Lavalette’o (JAV) paroda „Viena

Salė 99
18 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO

Klaipėda

11 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI

DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS

Oskaro Koršunovo teatras

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 19 d. – Sergejaus Poteriajevo ir SergeGruzijos šiuolaikinio meno paroda „Spė-

susitarus tel. 279 16 44

zenz paroda „Pasirodymas ir atsitraukimas“

jant ateitį“

Valdovų rūmai

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Gintauto Survilos kūrybos paroda „Pro“

galerija „Vėjas“

Baroti galerija

Vilniaus g. 39 / 6

Aukštoji g. 3/3a

nuo 10 d. – paroda, skirta Kazio Bradūno

Algio Skačkausko piešinių paroda

Paroda „Eksponatai. 2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės“
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Gintauto Vyšniausko (1958–2016) piešinių
paroda „Dievo bitė“
Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Marios Lobodos paroda „Švytinti, švytinti,
švytinti, sutinku savo pralaimėjimą“
Patricijos Jurkšaitytės paroda „Nacionalinė
portretų galerija“

100-mečiui „3X Vilnius“
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2
ninko ir pedagogo Boriso Šaco atminimui

Dailės galerija

Paroda „Sławik ir Antall. Lenkas ir ven-

Vilniaus g. 245

gras – didieji Teisuoliai. Trijų tautų – lenkų,

Rosandos Sorakaitės tapyba

vengrų ir žydų – didvyriai“

Povilo Ramanausko tapybinės instaliacijos

nuo 13 d. – Algirdo Savicko 100-osioms

Parodų salės „Titanikas“

Mėsinių g. 3

Maironio g. 3

Linos Beržanskytės Trembo paroda „Būsenos“

„Tarp žemės ir dangaus“
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 18 d. – Lauros Pavilonytės-Ežerskienės paroda „Tik(s)ėjimas“
Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Birutės Stulgaitės metalo meno paroda
„Iš radinių“

Užupio meno inkubatoriaus
ekspozicijų erdvė „Kalnas“
Krivių g. 10
Jono Kunicko tapybos darbų paroda „Prizmė“

gal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir
kt. muziką). Dir. – R. Šervenikas
11 d. 18.30 – P. Čaikovskio „EUGENIJUS ONEGINAS“. Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas
12 d. 15 val. – „KALĖDŲ PASAKA“. Šoka N. Juš-

11 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
12 d. 15 val. – I. Bergmano „INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. – V. Rumšas
14 d. 13 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
15 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“.
Rež. – S. Turunen
17 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
Studija
10 d. 13, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“.
Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
Vilniaus mažasis teatras
10 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso,
R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“.
Rež. – P. Galambosas (Vengrija)
12 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.
Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė
14 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė
15 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc.
aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė
17 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

leto solistai N. Juška, O. Konošenko, L. Roslekas, R. Ceizaris, I. Zaripovas (N. Juškos baleto

Series“

mokyklos spektaklis)

Valstybinis jaunimo teatras

14 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR

Didžioji salė

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 14 d. – Agnijos Koreniukės paroda „Sve-

DŽULJETA“. Dir. – M. Pitrėnas
17 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“.

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,
rež. – A. Dapšys

15 d. 19 val. OKT studijoje – S. Kane „APVALYTIEJI“. Rež., scenogr. – O. Koršunovas
11 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari pasakų motyvais). Rež. – M. Sasim
11 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONEGINAS“. Rež. – J. Vaitkus
12 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“.
Rež. – J. Ščiuckis
12 d. 18.30 – J.G. Ferrero „GRONHOLMO
METODAS“. Rež. – A. Jankevičius
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
11 d. 12 val. – „GA-RA-RAR“ (pagal
D. Charmsą). Rež. – O. Lapina
12 d. 12 val. – S. Gedos „DAINUOJANTIS
IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS“.
Rež. – A. Mikutis
15 d. 18.30 – „SMĖLIO ŽMOGUS“ (pagal E.T.A.
Hoffmaną). Scen. aut., rež., lėlių dail. –
G. Radvilavičiūtė
Mažoji salė
11, 12 d. 14 val. – PREMJERA! „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Sakse knygą „Pasakos apie
gėles“). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė,
dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukšienė, komp. –
F. Latėnas. Vaidina A. Grybauskaitė, E. Piškinaitė, S. Mikalauskaitė
„Menų spaustuvė“
10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAMOŠIUS
BEKEPURIS“ (pagal K. Binkio poemą).

10, 11 d. 18 val. – PREMJERA! H. Ibseno
„JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“.

Dir. – M. Staškus

Rež. – G. Varnas

18 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“.

14, 15 d. 18 val. – PREMJERA! F. Dostojevs-

Dir. – R. Šervenikas

kio „BROLIAI KARAMAZOVAI“.

Savičiaus g. 11

19 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“.

Rež. – P. Makauskas

nuo 10 d. – Deimos Katinaitės ir Renatos

Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-

17 d. 18 val., 19 d. 16 val. – M. Nastaravi-

nio menų mokyklos Baleto skyrius)

čiaus „PASIRINKIMAS“. Rež. – V. Bareikis

Maldutienės paroda „Spalvos Čiurlioniui“

12, 17, 20 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto
„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

Mažoji salė

Adomo Danusevičiaus paroda „Penis Mushroom

M.K. Čiurlionio namai

10 psl.

10 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pa-

Rež. – E. Lacascade'as (Prancūzija)

Vilniaus vartų komplekse, Gynėjų g. 14

Dominikonų g. 15

rinkiniai

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Rež. – J. Vaitkus
17 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“.

kos baleto mokyklos moksleivės, LNOBT ba-

čiuose pas iešmininką“

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Vilnius

ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas
15 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“.

„The Rooster gallery“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dailininkų Tamošaičių kūryba

Spektakliai

ir likimai“
Galerija „Šofar“

iki 12 d. – Felikso Jakubausko paroda

Žemaitės g. 83

Tarptautinė medalių paroda, skirta meni-

Vilniaus dailės akademijos galerijos

iki 19 d. – Dainiaus Trumpio paroda „Nuojauta“

Šiauliai
„ Laiptų galerija“
Vitos Žabarauskaitės tapyba

gimimo metinėms skirta paroda „Kartos

Vasario 11 ir 12 d. 14 val. Vilniaus teatro „Lėlė“ Mažojoje salėje premjera –
spektaklį visai šeimai sukūrė režisierė bei dramaturgė Nijolė Indriūnaitė
ir dailininkė Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė. Lėlių spektaklis „Gėlių istorijos“ pastatytas pagal latvių rašytojos Annos Sakses literatūrinių pasakų knygą „Pasakos apie gėles“. „Kartais išties nepaprasta bendrauti su
narcizais, tulpėmis, erškėtrožėmis, pelynais, šalavijais, žirniais – visokio
plauko ir būdo žmonėmis. Tačiau meilė – geriausias sodininkas. Nugeni
tai, kas nereikalinga: emocijas, ambicijas, iliuzijas – visas piktžoles. Tuomet sodas žydi“, – apie spektaklį pasakoja režisierė.

Didžioji salė

iki 18 d. – Linos Albrikienės ir Idos Divin-

Katedros a. 4

Teatras

Nacionalinis dramos teatras

jaus Rožino projektas „Cuba de Lituania“

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto

Lietuvos Nepriklausomybės 99-osioms metinėms vasario 16 d. 17.45 val.
Lietuvos nacionalinė filharmonija rengia iškilmingą koncertą Didžiojoje
salėje. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, valstybinis choras „Vilnius“, Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, diriguojami lietuvių
muzikos puoselėtojo maestro Roberto Šerveniko, atliks mūsų kompozitorių muzikos programą, kurioje greta Lino Rimšos ir Vaclovo Augustino
opusų skambės Jono Tamulionio ir Gedimino Zujaus kūrinių premjeros.
Koncertą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

saulė, vienas šešėlis“

Sodų g. 4

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Dailė
Būtina apžiūrėti Patricijos Jurkšaitytės parodą „Nacionalinė portretų
galerija“ Šiuolaikinio meno centre, kur rodoma 12 jaunų moterų portretų
serija, labai neįprastu būdu tapyta kelerius metus. Pozuojančios buvo sodinamos priešais veidrodį ir kviestos pasinerti į save. Iš kitos perregimo
veidrodžio pusės dirbo autorė. Šis išradingas tapymo įrenginys eksponuojamas atskiroje patalpoje. Parodoje labai įtaigus eksponavimas, jaudinanti
moterų vienatvė, o tapybos pobūdis įtraukia į pokalbį apie renesanso dailę,
jos savistabos liudijimus.
Visai kitaip veikia gretimoje salėje esanti Indrės Šerpytytės paroda „Patyrimo nebuvimas“. Čia skausmingi pasakojimai paverčiami į spalvines
abstrakcijas, o veiksmas rodo, kad žiaurumo nepakelia net reprezentacija.
Abi parodos veikia iki kovo 8 d.

Paroda „Grafika / piešiniai (iš Povilo Ričardo Vaitiekūno kolekcijos)“
„Prospekto“ fotografijos galerija

„7md“ rekomenduoja

Nuoširdžiai užjaučiame
redakcijos bendradarbį
Liudviką Jakimavičių
mirus mylimai mamai.
„7 meno dienų“ redakcija
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Rež. – C. Graužinis (teatras „Cezario grupė“)

Bibliografinės žinios

11 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.

Valdovų rūmai

11 d. 16 val. Juodojoje salėje – „NUTOLĘ

Rež. – V. Mazūras

17 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje me-

TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis

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

nėje – V. Ganelino, V. Tarasovo, V. Čekasino

MENAS. FOTOGRAFIJA

(teatras „cezario grupė“)

KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

koncertas

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!

12 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS

Algis Skačkauskas : [tapyba] : [albumas] / [sudarytojas ir teksto autorius Kęstutis Šapoka] ;

D. Statkevičienės „8 MINUTĖS“.

DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Rež. – S. Pikturnaitė

15 d. 11 val. – „VORO VESTUVĖS“.

12 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PA-

Rež. – V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

SAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis
12 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „DVI SESU-

Panevėžys

TĖS PER LIEPTELĮ“. Rež. – S. Degutytė

Juozo Miltinio dramos teatras

(„Stalo teatras“)

Šiaulių dramos teatro spektakliai

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

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

Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gu-

Vaižgantą). Rež. – J. Vaitkus

daitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

11 d. 12 val. – A. de Saint-Exuperi „MAŽASIS PRINCAS“. Insc. aut. ir rež. – Š. Datenis

Kaunas

11 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal

Nacionalinis Kauno dramos teatras

P. Vaičiūno dramą „Patriotai“).

10 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Loher „KLA-

Rež. – A. Giniotis

ROS SANTYKIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

12 d. 12 val. – „IŠGELBĖKIME KENGŪ-

11, 18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno

RIUKĄ“. Rež. – V. Kupšys

„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
12 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
12 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio
„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay
„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius
15 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

12 d. 18 val. – L. Ruohonen „VYŠNIA ŠOKOLADE“. Rež. – L.M. Zaikauskas
14 d. 18 val. – N. Simono „BASOMIS
PARKE“. Rež. – P. Stoičevas
14 d. 18 val. viešbučio „Romantic“ restorane
„DejaVu“ – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ
VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

Koncertai

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Lietuvos nacionalinė filharmonija

14, 15, 17–19 d. 18 val. – PREMJERA!

11 d. 14 val. Širvintų kultūros centro Kerna-

„ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno

vės filiale, 12 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios

vad. – K.S. Jakštas, muzikinis vad. – J. Geniu-

dailės ir dizaino muziejuje, – Valstybinis Vil-

šas, rež. – V. Streiča, dir. – R. Šumila, scenogr.

niaus kvartetas. Programoje J. Brahmso,

ir vaizdo projekcijų aut. – G. Makarevičius

F. Mendelssohno-Bartholdy kūriniai

Kauno kamerinis teatras

11 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

10 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas
12 d. 18 val., 14 d. 18, 20 val.– Ž. Petano „ATRANKA“.
Kūrėjai R. Endriukaitis ir I. Taločkaitė
16, 18, 22 d. 18 val. – PREMJERA! „ALKSNIŠKĖS“. Rež. – G. Padegimas, scenogr. ir kost.
dail. – B. Ukrinaitė, komp. – R. Martinkėnas.
Vaidina H. Savickis, A. Masiulionytė, S. Bladženauskaitė, A. Aleinikovas, V. Gasiliūnas ir kt.
Kauno mažasis teatras
11 d. 14 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“.
Rež. – D. Rabašauskas
12 d. 12 val. – U. Šimulynaitės „KOTONAI
PARYŽIUJE“. Rež. – R. Kimbraitė
14 d. 18 val. – N. Kino „ŽMOGUS, SKAITANTIS JŪSŲ MINTIS“. Rež. – N. Kinas

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas
„Viva il concerto!“. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas ir dir. – S. Krylovas (smuikas). Solistai P. Vernikovas, S. Makarova,
P. Jankovskytė (smuikai). Programoje A. Vivaldi, W.A. Mozarto, G. Kančeli kūriniai
16 d. 13.30 Gargždų kultūros centre – Valstybinis Vilniaus kvartetas, J. Šležaitė (sopranas)
16 d. 14 val. Šiaulių kultūros centro „Laiptų“
galerijoje – P. Vyšniauskas (saksofonas),
D. Vyšniauskas (trimitas), ansamblis „Blezdinga“ (V. ir V. Matuliai, J. Bakutis), G. Kovėra (dūdmaišis, ryla)
16 d. 17.45 Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje
salėje, – Vasario 16-osios iškilmingas koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, valstybinis choras „Vilnius“ (meno

Kauno lėlių teatras

vad. ir vyr. dir. A. Dambrauskas), Šiaulių

11 d. 12 val. – „PŪGOS DURYS“ (pagal R. Stan-

valstybinis kamerinis choras „Polifonija“

kevičiaus kūrinį). Rež. – A. Sunklodaitė

(meno vad. ir vyr. dir. E. Kaveckas). Solistės

12 d. 12 val. – „BALTAS ŽVĖRIŪKŠTIS“.

M. Baronaitė (sopranas), L. Dambrauskaitė

Aut. ir rež. – A. Dilytė
15 d. 18 val. – „MENAS“. Rež. – D. Kazlauskas („Idioteatras“)

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
10 d. 18.30 Mažojoje salėje – M. Duras „SAVANOS ĮLANKA“. Rež. – S. Jačėnas
11 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko
„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“.
Rež. – J. Vaitkus
12 d. 17 val. Didžiojoje salėje – I. Turgenevo
„ĮNAMIS“. Rež. – A. Lebeliūnas
14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – M. Gavrano
„POROS“. Rež. – R. Kudzmanaitė
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
10 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“
11 d. 18.30 – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“
14 d. 18.30 – koncertas „O, mielas drauge“

(sopranas), N. Petročenko (sopranas), V. Povilionienė (liaudies dainininkė). Dir. – R. Šerve-

Šv. Jonų bažnyčia

[priedus parengė Roma Skačkauskienė] ; [vertėja Irena Jomantienė]. – Vilnius : Artseria,

11 d. 18 val. – koncertų ciklas „Muzikos

2016 (Vilnius : BALTO print). – 358, [2] p. : iliustr., portr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Ti-

valanda Vilniaus universiteto Šv. Jonų baž-

ražas 700 egz.. – ISBN 978-609-8154-07-8 (įr.)

nyčioje“. Vargonininko A. Isakovo koncer-

ArtVilnius : šiuolaikinio meno mugė. – Vilnius : Artseria : Lietuvos meno galerininkų asoci-

tas „Unum“
„Muzikos galerija“
Gedimino pr. 37
14 d. 19 val. – A. Zakarauskas (tenoras),
R. Mikelaitytė-Kašubienė (fortepijonas),
LNOBT artistų styginių instrumentų kvintetas: A. Litvaitytė, N. Kižienė (smuikai),

Istorija objektyve = The history through lens : projektas : [katalogas] / [sudarytojas Sigitas

Va k a r a i

Rašytojų klubas
11 d. 17 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje (Katedros a. 4) – poezijos ir muzikos vakaras, skirtas Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureato, poeto K. Bradūno 100-osioms
gimimo metinėms. Dalyvauja literatūros
kritikas V. Sventickas, poetas A. Marčėnas,
kunigas J. Sasnauskas OFM, K. Bradūno dukra E. Bradūnaitė-Aglinskienė, aktoriai
P. Adomaitis, A. Bialobžeskis, Š. Januškevičius, D. Morozovaitė, I. Triškauskaitė, choras „Aidija“ (meno vad. ir dir. – R. Gražinis),
Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos choras (meno vad. ir dir. – R. Gražinis,
chormeisterė – G. Trimirkaitė), birbynininkas E. Ališauskas, akompaniatorė S. Graži-

liųjų menų centre 2016 lapkričio-gruodžio mėn.] / [sudarytojas Kęstutis Šapoka] ; [tekstai
ir interviu: Česlovas Lukenskas, Gabrielius Lukošius, Algimantas J. Kuras ... [et al.] ; [vertimas: Rasa Razgaitis]. – [Vilnius] : Jono Meko vizualiųjų menų centras : Vilniaus dailės
akademija, [2016]. – 198, [2] p. : iliustr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas [100] egz.. –
ISBN 978-609-95733-3-5

LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Dviese apie meilę : [poezija] / Julius Keleras ; vertimas: Amanda Aizpuriete, Indra Brūvere ;
[piešiniai: Gintaras Palemonas Janonis]. Divatā par mīlestību : [poezija] / Amanda Aizpuriete ; atdzejojums: Julius Keleras, Indra Brūvere ; [mākslinieks Aivars Plotka]. – Vilnius :
„Naujosios Romuvos“ fondas, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 113, 107, [4] p. : iliustr.. – Gre-

pėda] : Druka). – 133, [2] p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-95638-7-9

kūrybos vakaras su nauja eilėraščių knyga

Mūsų žodžiai tarytum paukščiai : [poezija ir proza] / Virginija Ruškienė, Vytautas Šiaudy-

„Toli blizga“. Kartu su autoriumi dalyvauja
literatūrologė D. Mitaitė, literatūros kritikė
N. Butnoriūtė. Poeto kūrybą skaito P. Šironas. Vakarą vedas literatūrologas
V. Gužauskas
14 d. 17.30 – estų literatūros klasiko A.H.
Tammsaare’s penkiatomio romano „Tiesa
ir teisingumas“ antrosios dalies pristaty-

tis. – Kaunas : V. Šiaudytis, 2017. – 120 p. : iliustr., nat., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN
978-609-408-976-3
Pragaro vėtrų pagairėje : novelių romanas / Aloyzas Jareckas. – Panevėžys : Amalkeros
leidyba, 2016 (Panevėžys : D. Rudžio indiv. įm.). – 265, [3] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN
978-9955-659-74-7
Prarasto orumo beieškant : publicistikos straipsnių rinktinė / Tomas Venclova. – Vilnius :
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 543, [1]

mas. Renginyje dalyvauja Nepaprastoji ir

p.. – Tekstas liet., lenk., rus.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-405-139-5 (įr.)

įgaliotoji Estijos Respublikos ambasadorė

Stop. Karo laukas : [novelės] / Aurimas Novikovas. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas,

Lietuvoje J. E. J. Vanaveski, Estijos rašy-

2017 (Vilnius : Petro ofsetas). – 127, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8035-45-2

tojų sąjungos pirmininkas T. Aleksejevas,
lietuvių literatūros vertėja V. Strikaitienė,

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

literatūrologė S. Radzevičienė, redaktorė

Arklio Dominyko meilė : pirmoji knyga apie arklį Dominyką ir jo svajonių rugiagėlę / Vytau-

N. Kvaraciejūtė, knygos vertėja D. Sirijos
Giraitė. Vakarą veda A.A. Jonynas
„Arbatvakariai namų teatre“

anapus Vilniaus vartų“ motyvais).

nis orkestras. Solistai I. Prudnikovaitė ir

Vaidilos teatro salė

J. Milius. Dir. – G. Rinkevičius

14 d. 14, 18.30 – poetinis spektaklis pagal

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

Maironio kūrybą „Beauštanti“

10 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – koncer-

Žym Žymas : [Ramūno Paniulaičio kūrybos retrospektyva „Žym Žymas“ Jono Meko vizua-

Mažoji a : [kūrybos rinktinė] / Tautvydas Bajarkevičius. – [Jonava] : Nerutina, 2016 ([Klai-

8 689 83689)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

978-9986-498-71-1

13 d. 17.30 – poeto A. Grybausko autorinis

14 d. 19 val. – Lietuvos valstybinis simfoni-

G. Walkerio ir kt. kūriniai

nislava Kisielienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, [2016]
(Vilnius : Petro ofsetas). – 190, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN

A. Šlepikas. Rež. A. Šlepikas

Kongresų rūmai

kaitė). Programoje V. Augustino, O. Gjeilo,

grafijos rodyklė / [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka] ; sudarytoja Bro-

tut. tekstas liet., latv.. – Apverčiamasis leid.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8035-42-1

Rež. – E. Tulevičiūtė (dėl bilietų teirautis tel.

J. Vaitkevičienė, koncertmeister. E. Kastec-

Jūratė Stauskaitė. Esu : gyvenimo aprašymas, kūrinių reprodukcijos, straipsniai, biblio-

nienė. Scenarijaus autoriai Z. Kelmickaitė,

ROJŲ“ (G. Mareckaitės knygos „Šiapus ir

mokyklos „Liepaitės“ Merginų choras (vad.

Laurinavičius] ; [tekstų autoriai Virginijus Kinčinaitis, Sigitas Laurinavičius] ; [tekstus vertė
Gabrielė Arvazaitė]. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba], 2016 ([Kaunas] : Taurapolis). – 107, [1]
p. : iliustr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-659-78-5

Vilnius

16, 17 d. 18 val. – spektaklis „PAKELIUI Į

Dainuoja Vilniaus chorinio dainavimo

[et al.]. – Vilnius : Artseria, 2016. – ISSN 0130-6626
2016, Nr. 2(68) / sudarytoja Karolina Tomkevičiūtė. – 2016 (Vilnius : BALTO print). – 152 p. :

(violončelė), R. Šlekaitis (kontrabosas)

J. Tamulionio, G. Zujaus kūriniai

11 d. 13 val. – chorinės muzikos koncertas

Dailė = Art : Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas / redakcinė taryba: Lolita Jablonskienė …

iliustr., portr.. – Santr. angl.. – Tiražas 700 egz.

Liepkalnio g. 12-5a

„Et in terra pax...“ (O žemėje ramybė...).

[20]16 : Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, 2016, birželis 9-12 / sudarytoja Diana
Stomienė. – [2016] ([Vilnius] : BALTO print). – 231, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 2000 egz.

V. Raškevičiūtė-Gelgotė (altas), D. Leigienė

nikas. Programoje L. Rimšos, V. Augustino,

Vilnius

acija, [2016]. – Gretut. tekstas liet., angl.. – ISSN 2345-0142

„Muzikos galerija“
Gedimino pr. 37
10 d. 18 val. – S. Armono parodos atidarymas
11 d. 18 val. – B. Mar monospektaklis „Unė“
Vilniaus šv. Jurgio bažnyčia
11 d. 13 val. buvusiuose Knygų rūmuose –

tas V. Landsbergis ; dailininkas Gediminas Pranckevičius. – 4-asis leid.. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 71, [5] p. : iliustr.. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN
978-9955-811-90-9 (įr.)
Birutė – skruzdžių generolė : [pasaka] / Vytautas V. Landsbergis ; [dailininkas Gediminas
Pranckevičius]. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2015 (Vilnius : Jungt. spaudos paslaugos). –
82, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-811-87-9 (įr.)
Mįslių karuselė / Nijolė Blaževičiūtė ; [sudarytoja Gražina Pašakarnienė] ; [dailininkė Emilija Šlepetytė]. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 153,
[7] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-609-8035-43-8
Panama labai graži : visos Tigriuko ir Meškiuko istorijos vienoje knygoje / Janosch ; iš
vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė. – Vilnius : Garnelis, [2017] (Vilnius : BALTO print). –
278, [3] p. : iliustr.. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-9955-883-51-7 (įr.)
Pasakos / Hans Christian Andersen ; vertė Juozas Balčikonis ; iliustravo Vilhelm Pedersen
ir Lorenz Frølich. – Vilnius : Garnelis, [2017] (Vilnius : BALTO print). – 356, [3] p. : iliustr.. –
Tiražas [2100] egz.. – ISBN 978-9955-883-50-0 (įr.)
Šturmas ir audra : [romanas] / Leigh Bardugo ; iš anglų kalbos vertė Astra Alba. – Vilnius :
Aukso pieva, 2017 (Vilnius : Standartų sp.). – 379, [2] p.. – „Grišų trilogijos“ 2-oji knyga. –

M. Kvietkausko eseistikos knygos „Uosto

Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-8105-34-6 (įr.)

fuga“ pristatymas. Dalyvauja M. Kviet-

Tetulė Ulė, septintoji šlepetė ir mafija : [apysaka] / Vytautas Račickas ; [iliustravo Ramunė

kauskas, V. Daujotytė, S. Chlebinskaitė,

Savickytė]. – Vilnius : V. Račickas, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 159, [1] p. : iliustr.. – Tira-

D. Kalinauskaitė, R. Eglinskienė, J. Vilū-

žas 3000 egz.. – ISBN 978-609-408-973-2 (įr.)

Šiauliai

tuoja jaunieji vilniečiai. „Nuo meilių strėlių

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

Amūro“. Dalyvauja Vilniaus rajono Pagirių

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

muzikos mokyklos mokytojų J. Ušinskaitės

niškaitis, LNMB direktorius R. Gudauskas.

10 d. 18 val. – T. Džiudženoglu „LAVINA“.

dainavimo ir L. Klebausko pučiamųjų ins-

Skambės E. Daunytės (violončelė) ir S. Auglio

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

Rež. – L.M. Zaikauskas

trumentų klasės mokiniai

(perkusija) atliekami kūriniai

Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras
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naitė, R. Bagdzevičius, vyskupas A. Po-

11 psl.

Vasario 10–16
Savaitės filmai

Kino repertuaras

10–16 d. – Absoliutus blogis: pabaiga (Pran-

12 d. – Florence (D. Britanija) – 21 val.; 14 d. – 21.30

cūzija, Vokietija, Kanada, Australija) – 19.25

14 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 17.45

Vilnius

10, 12 d. – Mančesteris prie jūros (JAV) – 19.05

14 d. – Dvi naktys iki ryto (Suomija, Lie-

Forum Cinemas Vingis

11, 13 d. – Pakeleiviai (3D, JAV) – 19.05

tuva) – ) 17.30; 16 d. – 15.15

10, 13, 14 d. – Penkiasdešimt tamsesnių

10, 12, 14, 16 d. – Kodėl būtent jis? (JAV) – 21.50

15 d. – Gyveno kartą Uvė (Švedija) – 17 val.

atspalvių (JAV) – 11.40, 13.30, 16.10, 17.40,

11, 13, 15 d. – xXx. Ksanderio Keidžo sugrįži-

15 d. – Broliai (Norvegija) – 17.30; 16 d. – 15.30

18.30, 20.20, 21.10; 11, 12 d. – 11.40, 13.30,

mas (JAV) – 21.50

15 d. – Naujienos iš Marso planetos (JAV) – 21.15

16.10, 17.40, 18.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23

10, 11, 14 d. – Bijok jo vardo (JAV) – 23.59

16 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 13.15

val.; 15, 16 d. – 11.40, 13.30, 16.10, 17.40,

10–16 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) – 13.10

16 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ul-

20.20, 19.50, 21.30

Kalifornijos svajos (JAV) – 15.50

vydas) – 19.30

10–16 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) – 11,

10, 13–16 d. – Skilimas (JAV) – 15.40; 11, 12 d. – 10.20

16 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 13 val.

13.30, 16 val. (lietuvių k.); 14.20 (originalo k.)

10–16 d. – Vikingas (Rusija) – 18.20

16 d. – Chuljeta (Ispanija) – 13.30

11, 12, 16 d. – Lego Betmenas. Filmas (3D,

Skalvija

Ozo kino salė

10 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 16 val.;

10 d. – Florence (D. Britanija) – 18 val.

11 d. – 13.50; 12 d. – 20.30

10 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Aus-

JAV) – 12 val.
10–16 d. – John Wick 2 (JAV) – 16.15, 18.45, 21.20

„Didžioji siena“

10, 12, 14 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 19.50

Didžioji siena ***

15 d. – Didžioji siena (3D, Kinija, JAV) – 19 val.

Garsaus kinų režisieriaus Zhang Yimou filmas pasakoja apie specialųjį
būrį, kuris gina vieną pasaulio stebuklų – Didžiąją kinų sieną. Ją atakuoja
pabaisos, ir jei ataka nebus sustabdyta, žmonija žlugs. Siena yra paskutinis
jos bastionas. Šią paslaptingą sienos funkciją aptiko joje įkalintas Viljamas. Spalvingame kino reginyje pagrindinius vaidmenis sukūrė Mattas
Damonas, Tian Jing, Willemas Dafoe, Andy Lau, Pedro Pascalis, Kenny
Linas (Kinija, JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)

14 d. – Tūkstančiai mylių iki tavęs (JAV) – 17.10

Kalifornijos svajos ****

11, 12, 16 d. – Trys didvyriai ir Jūrų caras

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

10, 13–15 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 15,
17.10, 18.50, 19.20, 21.40; 11, 12, 16 d. – 13 val.
10–16 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) –
11.10, 13.20, 15.30
Tyla (JAV, Meksika, Taivanas) – 11.20, 17, 20.20
11, 12, 16 d. – Dainuok (JAV) – 11.30, 14.30
(Rusija) – 13.05 (lietuvių k.); 10, 13–15 d. – 14.40;
11, 12, 16 d. – 11.10, 14.40 (originalo k.)
10–16 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 18.50, 21.30
10, 13–15 d. – Auksas (JAV) – 11.30, 13.20,
21 val.; 11 d. – 21 val.; 12, 16 d. – 13.20, 21 val.
10, 13, 15 d. – Skilimas (JAV) – 14.30, 17.10;
14 d. 14.30; 10–16 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių
karų istorija (JAV) – 14 val.
Absoliutus blogis: pabaiga (3D, Prancūzija,
Vokietija, Kanada, Australija) – 21.45

Kodėl būtent jis? ***

Absoliutus blogis: pabaiga (Prancūzija, Vo-

Mylintis ir rūpestingas tėvas Nedas (Bryan Cranston) su žmona per
šventes atvyksta aplankyti studijuojančios dukters. Tačiau koledže jo laukia didžiausias košmaras – dukters vaikinas Lerdas (James Franco). Tai
simpatiškas, bet ekscentriškas milijardierius iš Silikono slėnio. Konservatyvusis Nedas mano, kad neprincipingas ir jokių taisyklių nesilaikantis
Lerdas netinka jo dukteriai ir skelbia jam karą, bet vyras nenutuokia, kad
didelių pinigų pasaulyje būtent jis pasijus kaip žuvis be vandens. Johno
Hamburgo filme taip pat vaidina Megan Mullally, Zoey Deutch, Cedricas The Entertaineris, Griffinas Gluckas (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)

kietija, Kanada, Australija) – 16.45
Pakeleiviai (3D, JAV) – 19.10
Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 16.40
11, 13 d. – Mančesteris prie jūros (JAV) – 19.50
11, 12, 16 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) – 11.20
10–16 d. – Vajana (JAV) – 11 val.
Forum Cinemas Akropolis
10, 11, 14 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių (JAV) – 10.40, 13.15, 16.10, 17.20, 18.50,

Mančesteris prie jūros ****

20, 21.40, 22.40, 23.30; 12, 13, 15, 16 d. – 10.40,

Li (Casey Affleck) gyvena ir dirba neturtingame Bostono priemiestyje. Jis –
santechnikas. Gyvenimas nykus, kartais Li prisigeria ir sukelia muštynes.
Vieną dieną jis sužino, kad gimtajame mieste mirė jo brolis. Kadaise ten,
Mančesteryje prie jūros, Li turėjo namus, šeimą, bet paskui įvyko tragedija.
Vyras važiuoja laidoti brolio ir yra informuojamas, kad tapo šešiolikmečio sūnėno globėju. Šis debiutuojančio režisūroje scenaristo Kennetho Lonergano filmas laikomas vienu rimčiausių kandidatu į šių metų „Oskarus“.
Taip pat vaidina Michelle Williams, Kyle’as Chandleris, Lucasas Hedgesas,
Gretchen Mol, Matthew Broderickas (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)

13.15, 16.10, 17.20, 18.50, 20, 21.40

Tyla *****

10–16 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) –
10.30, 11.20, 13.45, 16.40; Lego Betmenas.
Filmas (3D, JAV) – 12.15, 14.35
10, 14 d. – John Wick 2 (JAV) – 15.20, 18.40,
21.10, 23.50; 11 d. – 10.50, 12.45, 23.50; 12 d. –
10.50, 12.45; 13, 15, 16 d. – 15.20, 18.40, 21.10
16 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) – 19 val.
14 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 19.05

XVII amžius. Du jauni misionieriai (Adam Driver, Andrew Garfield)
slapta atvyksta į Japoniją. Jų tikslas – rasti dingusį mokytoją (Liam Neeson). Šalyje, kur už krikščionybę baudžiama mirtimi, jų tikėjimui ir išlikimo instinktui teks sunkiausi išbandymai. Šis Martino Scorsese filmas
sukurtas pagal Shusaku Endo romaną, kuris Japonijoje buvo ekranizuotas 1971 m. Pasak režisieriaus, knygoje jį patraukė Dievo tylėjimo tema, o
rašytojas yra sakęs, kad įkvėpimo sėmėsi iš Federico Fellini filmo „Kelias“
(JAV, Taivanas, Meksika, 2016). (Vilnius, Kaunas)

14 d. – Tūkstančiai mylių iki tavęs (JAV) – 17.50

Tūkstančiai mylių iki tavęs ***

ginalo k.); 10–16 d. – 11 val. (lietuvių k.)

Gardneris (Asa Butterfield) užaugo Marse, eksperimentinėje kosminėje
bazėje. Jis ilgai internetu susirašinėjo su mergina. Dabar Gardneris grįžta
į Žemę, kad susitiktų su ja ir rastų savo tėvą. Peterio Chelsomo filme taip
pat vaidina Britt Robertson, Carla Gugino, Gary Oldmanas, BD Wongas,
Janet Montgomery (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)
****** – 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 d. – Didžioji siena (3D, Kinija, JAV) – 18.30
10, 11, 14 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 12.45,
14.55, 17.10, 19.15, 21.30, 23.40; 12, 13, 15, 16 d. –
12.45, 14.55, 17.10, 19.15, 21.30
10, 11 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) –
10.10, 11.10, 12.55, 15.05; 12–16 d. – 10.10, 15.05
10, 13, 15 d. – Trys didvyriai ir Jūrų caras
(Rusija) – 12.05; 11, 12, 14, 16 d. – 10.20 (ori10, 13–16 d. – Auksas (JAV) – 14, 21.20; 11,
12 d. – 13.05; 10, 11 d. – Dainuok (JAV) – 10.50,
13.05
10–13, 15, 16 d. – Tyla (JAV, Meksika, Taiva-

11 d. – Ateitis (Prancūzija) – 16 val.; 12 d. – 13.50;

trija) – 20 val.

13 d. – 15 val. (seansas senjorams); 14 d. –

11 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) – 15 val.

16.30; 15 d. – 18.10

11 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 17 val.;

10 d. – Patersonas (JAV, Prancūzija, Vokie-

15 d. – 19.40

tija)–18.10; 11 d.–21 val.; 12 d.–15.50; 13 d.– 17 val.;

11 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 19 val.

14 d. – 20.50; 15 d. – 16 val.; 16 d. – 21.15

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

10 d. – Tyla (JAV, Meksika, Taivanas) – 20.20;

mija) – 17 val.

11 d. – 18 val.; 13 d. – 19.10; 15 d. – 20.10;

14 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 18.30

16 d. – 16 val.

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

Ciklas „Karlsono kinas“

16 d. – ekskursija po kino archyvą (būtina

11 d. – animacinių filmų programa „Ką pa-

išankstinė registracija el. paštu ozokino-

šnibždėjo Pelėda“ (Prancūzija) – 12.50

sale@lietuvoskinas.lt) – 15 val.

12 d. – Tamsta Varlius (Nyderlandai, Bel-

Kaunas

gija) – 12 val.
12 d. – Kino klasikos vakaras. Pamišėlis

Forum Cinemas

Pjero (Prancūzija, Italija) – 18 val. (seansą

10, 13 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių

pristatys SKA kino kuratoriai)

(JAV) – 11, 13.45, 15.20, 18, 19, 20.40, 21.45;

14 d. – Specialus seansas. Maža išpažintis

11, 12 d. – 11, 13.45, 15.20, 18, 19, 20.40, 21.45,

(rež. A. Araminas) – 18.30

23.20; 14 d. – 11, 18.50, 21.20; 15 d. – 11, 13.45,

16 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ul-

15.20, 18, 18.30, 20.40, 21.45; 16 d. – 13.45,

vydas) – 19 val.

15.20, 18, 20.40, 21.45

Pasaka

10–16 d. – Lego Betmenas. Filmas (3D, JAV) –

10 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 16.30; 11,
14 d. – 19.15; 12 d. – 15 val.; 15 d. – 18.15; 16 d. – 21.15
10 d. – Patersonas (JAV, Prancūzija, Vokietija) – 19, 21.30; 11 d. – 17 val.; 12 d. – 20.30;
13 d. – 18.30; 14 d. – 17 val.; 15 d. – 19.15;
16 d. – 17.15
10 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių (JAV) – 21.15; 11, 14 d. – 21.45; 12, 13 d. –
20.45; 15 d. – 21.30; 16 d. – 21.45
10 d. – Dviračiais per Mongoliją (dok. f.) – 17.15;
11 d. – 15 val.; 12 d. – 16.30; 13 d. – 18.15;
16 d. – 17 val.
10 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 19.15;
11, 12 d. – 18.30; 14 d. – 19.45; 16 d. – 15, 19 val.
10 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis
(Prancūzija) – 17.30; 12 d. – 13.30; 14 d. – 19.30
10 d. – Nekaltosios (Prancūzija, Lenkija) –
19.30; 13 d. – 20 val.; 16 d. – 17.30
10 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 21.45; 14 d. – 22 val.; 16 d. – 21.30
11, 12 d. – Lego Betmenas. Filmas (Danija,
JAV) – 13 val.
11 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 13.30
11 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 15.30
11, 15 d. – Tyla (JAV, Taivanas, Meksika) –
20.45; 12 d. – 17.30; 13 d. – 20.15
11 d. – Didysis šunų pabėgimas (Kanada,
Ispanija) – 15.45
11 d. – Belgų karalius (Belgija, Olandija,
Bulgarija) – 19.30
11 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 21.30; 13 d. – 18 val.
12 d. – Mančesteris prie jūros (JAV) – 13.45

11.15, 13.35
10–14, 16 d. – Lego Betmenas. Filmas
(JAV) – 10.20, 12.50, 15.10, 16.30, 16.15, 17.40;
15 d. – 10.20, 12.50, 15.10, 17.40
10, 13, 15, 16 d. – John Wick 2 (JAV) – 16.20;
11, 12, d. – 16.20, 23.50; 14 d. – 18.50, 21.20
16 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) – 19 val.
14 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 20.10
15 d. – Didžioji siena (3D, Kinija, JAV) – 18.30
14 d. – Tūkstančiai mylių iki tavęs
(JAV) – 16.40
10, 12–14, 16 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) –
10.30, 15, 17.10, 18.40, 19.20, 21.30, 22.45;
11, 12 d. – 15, 17.10, 18.40, 19.20, 21.30, 22.45,
23.40; 15 d. – 10.30, 15, 17.10, 19.20, 21.30,
22.45
10–16 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) –
10.10, 12.10, 14.10
Tyla (JAV) – 11.45, 19.30
10, 12, 16 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 14,
22.50; 14 d. – 14, 21, 22.50
11, 12 d. – Absoliutus blogis: pabaiga
(JAV) – 23.30
10–13, 15, 16 d. – Absoliutus blogis: pabaiga
(3D, JAV) – 21 val.
11, 12 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) – 10.30
11, 12 d. – Dainuok (JAV) – 12.30
10–13, 15, 16 d. – Mančesteris prie jūros
(JAV) – 16.40; 14 d. – 23.45
10, 12, 16 d. – Auksas (JAV) – 20.10; 11, 13,
15 d. – 16 val.
10, 12, 14, 16 d. – Skilimas (JAV) – 16 val.; 11,
13, 15 d. – 20.10

nas) – 21.15; 14 d. – 17.50

12 d. – Nematomas herojus (JAV) – 15.30

10–14, 16 d. – Absoliutus blogis: pabaiga

12 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) –

(3D, Prancūzija, Vokietija, Kanada, Austra-

17.15; 16 d. – 19.45

11, 12 d. – 12 kėdžių (rež. A. Ramanaus-

lija) – 21.50; 15 d. – 17 val.

12 d. – Taksiukas (JAV) – 19 val.; 15 d. – 19.30

kas) – 12.40

11, 13, 15 d. – Kodėl būtent jis? (JAV) – 22.50
10–16 d. – Vajana (JAV) – 11.30
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