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Oro uostuose, stotyse kartu laukia
svetimi žmonės, užsisklendę savyje,
panirę į telefonus, laikraščius ar apmąstymus, juos jungia išrikiuotos
suolų eilės ir traukinio ar skrydžio
numerį pranešantis balsas. Laukti
stotyje prieš kelionę kažkodėl smagiau nei grįžtant atgal. Gintaro
Varno režisuoto spektaklio „Junas
Gabrielis Borkmanas“ vieni veikėjai išvyksta, kiti grįžta, bet prieš tai
visi susitinka tarpinėje stotyje, kad
galutinai išsiskirtų. Teatras taip pat
primena „tarpinę“ erdvę. Vasario
10, 11 d. Valstybinio jaunimo teatro
fojė svetimi žmonės kartu laukė
spektaklio, vėliau susiradę biliete
nurodytą kėdę (nors teatre visos
vietos „prie lango“) kartu „skrido“,
bet, kitaip nei lėktuvui nusileidus,
spektakliui pasibaigus kiekvienas
atsidūrė skirtingame mieste.
Spektaklio veikėjai, kuriuos stebime „pro langą“, taip pat gyvena
kiekvienas savo „karalystėje“, savo

susikurtoje pasakoje, kur patys sau šokį“, žadinantį geismą, sunku raskiria karalienės ar karaliaus, o gal miai nusėdėti, atsispirti šokio ponet ir Dievo vaidmenį. Na, bent traukiui. Dinamišku muzikos ritmu
aukščiausio teisėjo, – tikrai. Kiekvie- scenos keičia viena kitą – spektaklį
nas herojus save išteisina, o kaltina griežtai skaido energingi dirigentokitus. Apmaudu, kai kiti nenori pa- režisieriaus mostai (panašų scenų
aukoti savo svajonės dėl tavo iliu- jungimo principą Varnas naudoja
zijos, bet taip jau būna ir dar, kaip ir spektaklyje „Biografija: vaidiniteigia Henriko Ibseno dramos he- mas“). Su emocijas provokuojančiu
rojai, „visus bent kartą gyvenime muzikiniu motyvu kontrasto prin„pervažiuoja“ (svarbu, kaip greitai cipu dera konceptuali ir minimalissugebėsi pakilti)“ ir „viskas pri- tinė Gintaro Makarevičiaus scenoklauso nuo požiūrio“. Spektaklis, grafija, veikianti mintis.
beje, – taip pat.
Trys pilkšvai melsvos sienos,
Šį kartą režisierius ir aktoriai rusvi suolai ir videoprojekcijos
į Ibseno herojus pažvelgė tarsi iš užuominomis kuria abstrakčią lau„stepių vilko“ perspektyvos, t.y. ne- kimo – stoties – erdvę (tokią, kužiūrėjo į gyvenimą (ir save patį) rioje keleivių nedaug), taip pat nuo
pernelyg rimtai. „Jūs turite gyventi pradžių įvedamas traukinio motyir turite išmokti juoktis. Jūs turite vas (grąžinantis ir į Varno spektaklio
išmokti klausytis prakeiktos gyve- „Tolima šalis“ atmosferą). Išblukunimo radijo muzikos“, – sakė rašy- sios spalvos, apvalyta nuo buities
tojo Hermanno Hesse’s sukurtas detalių scena kuria tuščios, šaltos
Mocartas. Varno spektaklyje, sekant erdvės įspūdį (retkarčiais priminIbseno nuoroda, skamba Camille’io dama protestantų bažnyčios inSaint-Saënso kūrinio „Danse Maca- terjerą). Aišku, kad šioje dykynėje
bre“ variacijos (kompozitorius Antanas Kučinskas). Išgirdus „Mirties N u k e lta į 4 p s l .
1 psl.

Muzika

„Plėtojome tai, kas užkoduota“
Pokalbis su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Vladimiru Čekasinu

Algirdas Klova

Naujojo kamerinio džiazo mėgėjai dažnai prisimena GTČ trio ir
jo nuopelnus Lietuvos muzikai.
Džiazo muzikantams jie atvėrė vartus į pasaulį. Nors trio nekoncertuoja nuo 1987 m., visi trys muzikai
ir šiandien kuria, groja, garsina Lietuvą savo darbais. Džiugi žinia mus
pasiekė 2016 m. pabaigoje: už viso
gyvenimo nuopelnus, „už Lietuvos
džiazo mokyklos kūrimą“ GTČ –
Viačeslavas Ganelinas, Vladimiras
Tarasovas ir Vladimiras Čekasinas –
pelnė Nacionalinę kultūros ir meno
premiją. Man pavyko pasikalbėti su
Vladimiru Čekasinu jo išvykos į
Vokietiją išvakarėse.
Pirmiausiai sveikinu jus pelnius Nacionalinę kultūros ir
meno premiją drauge su Vladimiru Tarasovu ir Viačeslavu
Ganelinu, arba, kitaip sakant,
kaip GTČ trio. Daugelis žmonių teigia, kad Lietuvos džiazas prasidėjo nuo šio trio ir jo
veiklos. Ar galima būtų taip
pasakyti?
Gali būti, bet ne mums apie tai
spręsti. Negalėčiau pasakyti, kad
tuo metu Lietuvoje panašios į
džiazą muzikos nebuvo, nes atsimename ir Juozo Tiškaus orkestrą,
ir kitus muzikantus. Pirmiausia,
mūsų trio – tai bendraminčių susibūrimas, grojęs tam tikros rūšies
muziką, kurią mes galiausiai ir kūrėme. Grojome muziką pagal savo
išsilavinimą. Aš jau nuo septyniolikos metų kūriau kompozicijas,
kuriose medžiagos organizavimo
struktūra buvo lyg ir iš akademinės muzikos, bet su įvairaus tipo
papildiniais – aleatorikos, improvizacinio džiazo principų, roko, folkloro ar panašiai. Tai priklausė nuo
būtinumo naudoti vienus ar kitus
elementus, juos pasitelkus galima
kurti skirtingo tipo muziką. Mūsų
trio ir apskritai šiuolaikinės kamerinės muzikos koncepcija nėra tiesiog džiazas, tai – šiuolaikinės kamerinės muzikos rūšis. Struktūros
požiūriu tai ne džiazas, nes džiazas

yra apibrėžtas kalbos tipas ir struktūra, kaip dainoje – uždainis ir priedainis. O tai, ką mes visi atskirai ir
vėliau drauge bandėme daryti, yra
europinė koncepcija, įvairių improvizacinių darinių ir akademinio
tipo struktūravimo sujungimas. Tai
suprantama, nes Europoje gyvuoja
tradicinis akademinis išsilavinimas
ir įvairios pusiau folklorinės muzikos rūšys... Džiazas, manau, taip
pat liaudies muzikos darinys, nes
pagrindinės džiazo tėkmės viduje
labai svarbu atkurti tai, kas jau
buvo. Šiuolaikinėje kamerinėje
muzikoje didžiausią reikšmę turi
kompozitoriaus ir atlikėjo individualumas, todėl principinis europinės ir amerikietiškos muzikos Vladimiras Tarasovas, Vladimiras Čekasinas ir Viačeslavas Ganelinas
plėtotės skirtumas visgi pradėjo
formuotis 7-ojo dešimtmečio pra- noriu pabrėžti jų nuopelnus kuriant
Etnine muzika domiuosi seniai.
džioje ir mes buvome to dalis, nes šį vienetą, kuris vėliau pakanka- Gyvendamas Lietuvoje pamilau jos
daug muzikų aplink mus kūrė eu- mai aktyviai funkcionavo. Be va- liaudies muziką. Visi mano mokiropinės struktūros ir ekspresyvios dybinių Tarasovo pastangų mums niai yra lietuviai. Liaudies muzika
amerikietiškos muzikos sintezę. taip gerai nebūtų klostęsi, nes jis yra puikus įkvėpimo šaltinis ir juo
Jeigu prisiminsime Luciano Berio tikrai talentingas – ne tik muzi- naudojasi daugelis muzikantų –
ir kitų tos epochos kompozitorių kas, bet ir vadybininkas. Reikėtų Petras Vyšniauskas, Vytautas Labukūrinius, suprasime to principo prisiminti ir Liudą Šaltenį, kuris tis, Skirmantas Sasnauskas, Neda
esmę. O kadangi individualumas daug padėjo sprendžiant įvairius ir kiti. Aš labai mėgstu Lietuvos
europinėje koncepcijoje yra svar- klausimus Kultūros ministerijos folklorą, jo temomis ir mes abu
biausias dalykas, tai mums pasisekė, lygiu ir panašiai. Na, o vėliau la- esame muzikavę. Viena iš mano
kad mūsų muzikos „pasisakymai“ bai pagelbėjo ir profesorius Algir- sceninių kūrybinių krypčių vadipagal tą koncepciją buvo originalūs das Budrys, pakvietęs mane dėstyti nasi „Etnic process“, joje susilieja ir
ir individualūs. Buvo daugiau mu- akademinio saksofono specialybę gerai dera įvairių tautų liaudies muzikantų, kurie grojo panašią muziką tuometinėje konservatorijoje. Jo zika. Visa tai susijungia su džiazo,
ar kažkaip kitaip realizavo panašius idėja buvo šioje mokymo įstaigoje kartais roko ar kitos muzikos elesiekius, tačiau mūsų muzikinės kal- sukurti džiazo studiją. Įkūrėme ir mentais ir puikiai funkcionuoja
bos ypatumai ir pomėgiai buvo ori- bigbendą, jo 25-mečio koncerto vi- drauge. Lietuvių folkloro pagrindu
ginalūs, todėl mūsų muzika skyrėsi deoįrašą reikėtų sutvarkyti ir viešai esu sukūręs nemažai kūrybinių pronuo kitų.
parodyti. Be to, pradėjau dėstyti ir jektų – ir su mažais, ir su dideliais
Balio Dvariono dešimtmetėje mu- ansambliais. Lietuviškos medžiagos
Kaip atsitiko, kad jūs visi tuo
zikos mokykloje.
apstu ir kompozicijoje „Adoration“,
pačiu metu atsiradote Lietuir Koncerte orkestrui, kuriuose pavoje ir pradėjote drauge groti?
Ar dar kartais pamuzikuojate
naudojau melodijas iš Juškų dainų
Atvykau specialiai pas Ganeliną su buvusiais trio nariais?
rinkinių. Koncertas orkestrui buvo
ir Tarasovą, jie jau anksčiau čia abu
Na taip, su Tarasovu esame groję įrašytas su Novosibirsko džiazo ordirbo. Tarasovas atvyko iš Archan- duetu akademinės muzikos temo- kestru. Projekto „Rygos ir Vilniaus
gelsko 1967 metais, o 1969-aisiais mis, kuriomis taip pat grojau ir su dialogas“ muzika rėmėsi latvių liausu Ganelinu pradėjo groti duetu. O Petru Geniušu. Visas trio po iš- dies dainomis. Jame dalyvavo Lietusave aš laikau „parazitu ant sveiko siskyrimo koncertų salėje buvo su- vos ir Latvijos studentai. Lietuvių ir
kūno“, nes kolektyvo sukūrimo etape sitikęs tik 2002-aisiais Vokietijoje, škotų muziką panaudojau kūrinyje
nieko nenuveikiau, na neskaitant Frankfurto knygų mugėje.
„Miegančioji gražuolė“, o „Imperikūrybinio dalyvavimo – kuriant
jos rapsodijoje“ gausu rusų ir gruatskiras kompozicijas skirtingai Jūsų kompozicijose apzinų folkloro. Taigi, folkloras neišdalyvauja kiekvienas grupės narys: tiksime tikrai nemažai
semiamas, jis nuolat kinta ir pildosi,
vienoje svarbesnis Ganelinas, ki- etninės muzikos, kada ja
įgauna naujų formų, jis neturi ribų
ir pabaigos.
toje gal aš, trečioje Tarasovas. Tik susidomėjote?

Sergejaus Kanovičiaus, muzie- istorijos dalimi, kai Antrojo pa- moderniomis inovatyviomis priejus „Dingęs Štetlas“ bus atidary- saulinio karo metais štetlo gyven- monėmis. Čia vyks aktyvus kultas iki 2019 m. vidurio Šeduvoje, tojų gyvybė buvo nutraukta neto- tūrinis ir visuomeninis gyvenimas,
Lietuvoje iškils pasaulinio Radviliškio
rajone. Čia bus atkur- liese esančiose trijose Holokausto kuris supažindins Lietuvos ir užsielygio muziejus
tas kadaise vienos didžiausių Eu- vietose.
nio lankytojus su prarasta miesteŽymiausi pasaulio muziejininkai ropoje žydų diasporos miestelių
Pasak S. Kanovičiaus, tarptau- lių žydų istorija ir kultūra“, – sakė
ir architektai Lietuvoje kuria ana- gyvenimas.
tinė muziejų kurianti komanda S. Kanovičius.
logų pasaulyje neturintį projektą –
Tikrų Šeduvoje gyvenusių žydų „Dingusiame Štetle“ atkuriamą is„Dingęs Štetlas“ jau įtrauktas į
moderniausiomis technologijomis gyvenimo istorijų pavyzdžiu bus toriją pateiks suprantamai ir įtai- prestižinį Europos memorialinių
paremtą litvakų miestelių istorijos, pristatytas tipinės Lietuvos žydų giai, naudodamasi šiuolaikinėmis vietų sąrašą, kurį pildo Berlyne
kultūros bei atminimo muziejų šeimos gyvenimas ir tradicijos, li- pažangiausiomis technologijomis. esančio Holokausto memorialo
„Dingęs Štetlas“ („The Lost Shtetl“). tvakų mokslo reikšmė, kultūriniai, Siekiama, kad muziejus taptų trau- informacinis centras.
Muziejaus architektūrinis projektas socialiniai ir politiniai judėjimai, jų kos centru ne tik pasaulio žydams,
Bendras numatomas muziejaus
jau pateiktas derinti.
plėtojami verslai bei užsiėmimai. bet ir visai Europai.
plotas – 2,7 tūkst. kv. metrų.
Pasak projekto vadovo, Šeduvos Muziejaus lankytojai susipažins
„Apsilankymas čia prilygs is„Dingusio Štetlo“ muziejaus Šežydų memorialinio fondo steigėjo ir su tragiška Lietuvos ir Šeduvos torijos pamokoms, papildytoms duvoje įrengimu rūpinasi daugybę
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Nacionalinė premija GTČ trio
paskirta ir už Lietuvos džiazo
mokyklos kūrimą. Kaip prasidėjo lietuviška džiazo mokykla,
kaip jūs ją kūrėte?
Niekas nesistengė specialiai tos
mokyklos kurti, nes akademinės
muzikos pagrindus visi Lietuvos
muzikantai gauna studijuodami
mokymo įstaigose. Daugiausia žinių jie įgyja kaip akademinės muzikos su improvizaciniais gebėjimais atstovai. Lietuvoje vykstantys
džiazo festivaliai taip pat padeda
augti, nes atvyksta daug panašios
krypties atlikėjų. Kompozicijos aš
niekados nedėsčiau, nors esu parašęs metodinį straipsnį „Operatyvinė
kompozicija ir struktūrizacija“. Negalima sakyti, kad kažkas kūrė tą
mokyklą. Aš tik padėjau žmonėms
išplėtoti tai, kas juose užkoduota,
priklausomai nuo kultūros ar regiono, kuriame jie gimė ir užaugo.
***
Tiesą sakant, mums susitikti ir
pasikalbėti nebuvo labai lengva.
Maestro netrukus turėjo išskristi į
Vokietiją dirbti su teatralais ir grįžti
tik į Nacionalinių premijų teikimą.
Linkėdamas sėkmingos kelionės ir
sugrįžimo, noriu pasidžiaugti, kad
vasario 17 d., penktadienį, LDK
Valdovų rūmų salėje šie trys džiazo
banginiai rengia vienintelį per dešimtmečius koncertą.
apdovanojimų už geriausius muziejus, memorialus ir programas
apie nacionalinį paveldą laimėjusi
kompanija „Ralph Appelbaum Associates“. Jos specialistai visame pasaulyje yra apipavidalinę beveik 700
muziejų ir kitų kultūrinės paskirties
objektų, tarp jų – Holokausto atminimo muziejų Vašingtone, Holokausto muziejų Hjustone, Karališkąjį Alberto memorialinį muziejų
Londone.
Projekto architektūrinį sprendimą sukūrė Suomijos kompanija
N u k e lta į 3 p s l .
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Primadonų galerijoje – ypatingų
galimybių solistė iš Hamburgo
Katerinos Tretyakovos rečitalio Nacionalinėje filharmonijoje įspūdžiai

Beata Baublinskienė

Operos pasaulis – lyg niekad nevėstanti lava, vis išmetanti ugninių
purslų. Antai neseniai paskelbtos
citatos iš naujos, dar rengiamos išleisti knygos apie Vaclovą Daunorą
sukėlė tikrą vietinės reikšmės „bufonų karą“. Regis, nemažai metų
praėjo nuo to laiko, kai knygos herojus ir jos veikėjai stovėjo Vilniaus
operos scenoje, o konfliktas – tiesa,
netiesioginis – įsismarkavo visu
šiuolaikinės internetinių komentarų kultūros nuožmumu. Tiesa,
daugiausia iečių laužoma dėl, man
regis, beprasmio klausimo – kuris
iš konflikto epicentre atsidūrusių
legendinių solistų geriau dainavo.
Anie Vaclovo Daunoro, Virgilijaus Noreikos, Gražinos Apanavičiūtės, Nijolės Ambrazaitytės,
Irenos Milkevičiūtės (galima būtų
vardinti daug garsių pavardžių) laikai operos gerbėjų atminty ir širdyse iš tiesų paliko neištrinamą
pėdsaką. O kokia gi dabartis?
Per pastaruosius keletą mėnesių
Nacionalinė filharmonija pristatė
savotišką mini ciklą, sutelkiantį
dėmesį į dabarties Lietuvos operos scenos (pagal šių dienų realijas, traktuojamos plačiai, tarptautiškai) pažibas. Gruodį rečitalį
Vilniaus publikai dovanojo Asmik
Grigorian, o vasario 8 d. toje pat
didžiojoje filharmonijos salėje koncertavo Katerina Tretyakova. Jos rečitalis vadinosi „Čia gera“ pagal to
paties pavadinimo Sergejaus Rachmaninovo romansą. Pavadinimas
perteikė svetur gyvenančios ir dirbančios solistės jauseną, grįžus į
savo studijų miestą Vilnių.
Nors K. Tretyakova gimė Murmanske, nuo 2008 m. dainuoja
Hamburgo valstybinėje operoje,
o savo tinklalapyje prisistato kaip

At k e lta i š 2 p s l .

„Lahdelma & Mahlamäki Architects“, kurianti muziejus ir parodų
centrus visame pasaulyje. Šios
kompanijos suprojektuotas ir Varšuvoje pastatytas Lenkijos žydų
muziejus „Polin“ gavo „Muziejų
forumo“ „Europos muziejaus apdovanojimą 2016“.
Projekto vadovaujantis architektas – Suomijos Oulu universiteto
Šiuolaikinės architektūros profesorius ir Architektūros mokyklos
dekanas Raineris Mahlamäkis. Jo
teigimu, „Dingusio Štetlo“ pastatų
architektūrą įkvėpė Lietuvos senoji architektūra ir kaimynystėje

rusų sopranas, nebūtų klaida šią
dainininkę įvardyti kaip lietuviškos vokalo mokyklos atstovę – mat
dainavimo pagrindus ji gavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, prof. Giedrės Kaukaitės solinio
dainavimo klasėje. Jau po to, 2006 m.,
studijas tęsė Zalcburgo Mozarteume,
debiutavo Zalcburgo festivalyje. Galime pasidžiaugti, kad tarp daugybės
laimėtų konkursų (I vieta Francisco
Viñas konkurse Barselonoje, II premija Montserrat Caballé konkurse
Saragosoje ir kt.) pirmieji buvo taip
pat Vilniuje – pelnyti laurai Zenono
Paulausko ir Vincės JonuškaitėsZaunienės konkursuose.
Pagrindinė solistės scena – Hamburgo valstybinė opera, kur ji sukūrė
daug ryškių soprano vaidmenų –
Liučiją, Siuzaną, Adiną, Paminą,
Adelę ir t. t. Tačiau ji dainuoja ir kitur – antai šį sezoną Graco operoje
kuria Džuljetos vaidmenį Charles’o
Gounod operoje „Romeo ir Džuljeta“, yra dainavusi Vienos, Amsterdamo, Dresdeno, Peterburgo,
Barselonos, Bogotos ir daugelio
kitų miestų teatruose ir prestižinėse koncertų salėse.
Vis dėlto iki tol, kol K. Tretyakova 2015 m. nepadainavo Violetos
Giuseppe’s Verdi operoje „Traviata“
Lietuvos nacionaliniame operos ir
baleto teatre, nelabai ką ir žinojome
apie solistės pasiekimus svetur. Tąkart, daugiausia dėl G. Kaukaitės
entuziazmo, jos pasiklausyti atėjo
visas operos žinovų ir gerbėjų žiedas, o po spektaklio netrūko liaupsių ir palankių kritikos atsiliepimų.
Įspūdį padarė ypatingas K. Tretyakovos organiškumas scenoje
– vaidybos ir puikaus dainavimo
dermė. Vėl „Traviatoje“ ji dainavo
pernai gruodžio pabaigoje. Tad rečitalis filharmonijoje tapo puikia
proga nemažą būrį gerbėjų pamaloninti koncertu, kuriame solistė
esančios žydų kapinės, kurias supa
kalvos ir laukai.
„Architektūrinę dramą apibendrina paprastos formos, šviesa, erdvė ir iš pastatų atsiveriantys vaizdai“, – sakė R. Mahlamakis.
Statybų projektui vadovauja
Šveicarijos įmonė „Ecas AG“, kurios darbą reguliuoja Karališkoji
privilegijuotų ekspertų institucija „RICS“ – pirmaujanti pasaulyje nekilnojamojo turto ir statybų
profesionalų organizacija, žinoma
dėl ypač aukštų veiklos ir etikos
standartų.
Architektų partneris Lietuvoje –
nuo 1994 m. veikianti „Studija 2A“,
kurios įkūrėjas ir vadovas architektas Jonas Audėjaitis taip pat yra
Vilniaus dailės akademijos Kauno
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pasistengė pademonstruoti kone
visą savo repertuaro ir galimybių
spektrą. K. Tretyakovai prie fortepijono talkino pianistas, dirigentas, nuolatinis jos scenos partneris ir gyvenimo draugas Ricardo
Estrada.
Pirmoji koncerto dalis buvo
skirta rusų muzikai. Skambėjo romansai ir keletas operų arijų. Solistė
atliko, matyt, itin mėgstamas Nikojalaus Rimskio-Korsakovo Snieguolės dainą iš operos „Snieguolė“
ir dramatišką Marfos ariją iš operos
„Caro sužadėtinė“, romansą „Retėja
debesų laki gija“. Sergejaus Rachmaninovo gerbėjams buvo malonu išgirsti Vokalizę, kuri, be to,
leido įvertinti solistės balso takumą,
gražų, lygų skambėjimą visuose
registruose. Žinoma, nuskambėjo
S. Rachmaninovo romansas „Čia
gera“. Buvo atliktas ir visas pluoštas
Piotro Čaikovskio romansų, pradedant žymiuoju „Triukšmingame baliuj“. Tai – „Tą šviesią naktį“, „Ar aš
lauke ne žolelė“, „Anksti pavasarį
tai buvo“, „Saulėlydis“ ir „Kodėl?“.
Antroji koncerto dalis buvo
skirta, vadinkime, gražiausioms
Vakarų kompozitorių operų arijoms. Skambėjo Lauretos arija iš
Giacomo Puccini „Džanio Skikio“,
Džuljetos ir Margaritos arijos iš
Charles’o Gounod operų „Romeo
ir Džuljeta“ bei „Faustas“, Undinės
arija iš Antoníno Dvořáko operos
„Undinė“, žinoma, Violetos arija iš
G. Verdi „Traviatos“ ir – greta operų –
Džuditos arija iš to paties pavadinimo Franzo Leháro operetės. Bisui solistė dar atliko Miuzetės ariją
iš Giacomo Puccini „Bohemos“, o
greta ir Aleksandro Aliabjevo romansą „Lakštingala“.
Vis dėlto iš visos gana margos
visumos įtaigiausiai nuskambėjo
būtent Violetos arija ir vylingoji
Džudita. Pasistudijavusi solistės

Muziejaus projekto maketas

fakulteto dekanas, Architektūros
katedros profesorius. Suomių architektams talkina Augusto Audėjaičio vadovaujama komanda.
Muziejaus pagrindinės parodos
kuratorė – Milda Jakulytė, viena iš

Ricardo Estrada ir Katerina Tretyakova filharmonijoje

A . R a ka u s ko n u ot r .

repertuarą pastebėjau (išskyrus man pasirodė net įtaigesnis ir įdopasirodymus Vilniuje) dar vos mesnis, nei, sakykime, prieš tai irgi
pora Verdi vaidmenų (iš pagrin- puikiai padainuota Margaritos arija
dinių – Džilda), tačiau, bent jau ar po to – Undinės arija iš Dvořáko
klausantis koncerto Filharmoni- operos.
joje, susidarė įspūdis, kad geriauKita vertus, pademonstruota
siai jos balsas tinka būtent Verdi Verdi muzikos jėga, susipynusi su
muzikai. I veiksmo Violetos arijoje vokišku Leháro tekstu, nukreipė
„È strano...“ skleidėsi ir vokalinių mintis prie Richardo Wagnerio,
niuansų, ir paties balso grožis, o kurio keletas ne pačių svarbiaukartu neapleido techniško, stiliaus sių vaidmenų taip pat yra K. Trepožiūriu itin preciziško dainavimo tyakovos repertuare, tačiau sodrus,
pojūtis, kad net negirdėję K. Tre- paslankus ir stiprus solistės balsas,
tyakovos spektaklių LNOBT galėjo beveik neišsitenkantis filharmonisusidaryti labai gerą įspūdį apie jos jos salėje, verčia galvoti ir apie diVioletą. Juolab kad jos dainavimas džiąsias „Tanhoizerio“ ar „Lohentarsi „prašėsi“ orkestro pritarimo. grino“ herojes.
Be jokios abejonės, solistės stichija
Mano asmeniniam skoniui propirmiausia yra teatras.
grama pasirodė per marga, truKitas programos perliukas buvo putį perkrauta. Iš rečitalių norėF. Leháro Džuditos arija „Meine tųsi daugiau konceptualumo, kad
Lippen, sie küssen so heiß“. Galbūt ir pats koncertas, jo programa būtų
ją atliekant tiesiog į vieną tašką su- išbaigta, kaip „daiktas savyje“. Sakyėjo to vakaro K. Tretyakovos sce- kime, visuma atrodytų vientisesnė
ninis įvaizdis – šiek tiek penktąjį pateikiant stambesnį vokalinį ciklą.
dešimtmetį primenantis scenos ir Bet programa – artisto pasirinkikino deivių stilius, pačios solistės mas. Šį kartą jis buvo toks, kokį išir jai talkinusio pianisto tempera- girdome. Publikos lūkesčius K. Trementas, pagaliau puiki jos vokiška tyakova pateisino su kaupu.
tartis, bet šis operetės fragmentas
Lietuvos Holokausto atlaso suda„Dingęs Štetlas“ – viena iš VšĮ
rytojų. Jai talkina 12 pagalbininkų „Šeduvos žydų memorialinis foniš Lietuvos, JAV, Lenkijos, Izrae- das“ nuo 2012 m. vykdomo Lietulio ir Vokietijos. Viena iš konsul- vos žydų kultūros ir paveldo protantų – „Polin“ muziejaus pagrin- jekto dalių.
dinės parodos kuratorė Barbara
Projekto pagrindą sudaro jau resKirshenblatt-Gimblett.
tauruotos senosios Šeduvos žydų
Litvakai – iš buvusios Lietuvos kapinės, trys paminklai masinių žuDidžiosios Kunigaikštystės terito- dynių vietose ir paminklas Šeduvos
rijos kilę žydai, kurių palikuonys miestelio centre, taip pat planuoišsibarstę po visą pasaulį ir pratur- jami elementai – muziejus „Dintinę daugelio pasaulio šalių istorijas. gęs Štetlas“, istorinė monografija
Šeduvos žydų kapinėse amžinojo apie Šeduvos žydus ir dokumentipoilsio atgulė keli Vilniaus Gaono nis Sauliaus Beržinio filmas „Supalikuonys, žinomi rabinai, kanto- akmenėjęs laikas“.
riai. Iš Šeduvos yra kilę ir buvusio
Daugiau informacijos apie proIzraelio prezidento Haimo Herzogo jektą „Dingęs Štetlas“ – http://www.
seneliai bei dabartinio Izraelio mi- lostshtetl.com/.
nistro pirmininko Benjamino Netanyahu senelė.
Jonas Dovydaitis
3 psl.
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Nestovėjo susikibusios už rankų
At k e lta i š 1 p s l .

gyvena praeityje įkalinti žmonės –
gyvi numirėliai, kurie turi vilčių
prisikelti, t.y. grįžti į visuomenę ir
iš naujo įgyvendinti savo siekius.
Už konkrečią spektaklio veiksmo
vietą ir laiką – dvarą ir žiemos vakarą, kurio metu susitinka beveik
dešimtmetį tarpusavyje nebendravę
šeimos nariai, – spektaklyje svarbesnė atminties erdvė ir praeities
laikas, kur iš tiesų ir gyvena (patys to nepastebėdami) žilagalviai
Gunhilda, Ela ir Junas Gabrielis.
Iki vakaro pabaigos personažai
dar kartą (kaip jau yra nutikę praeityje) sugriaus vienas kito iliuzijas. Kostiumų dailininkės Jolantos
Rimkutės griaučių motyvais puoštomis suknelėmis vilkinčios dvaro
kambarinės (Aldona Bendoriūtė
ir Jonė Dambrauskaitė) priklauso
„anapusiniam pasauliui“, – jos ne
tik scenoje perstumdo suolus, bet
ir sufleruoja, kad kita pagrindinių
personažų stotelė – „Mirtis“.
Nors amžių lemia ne metai, o
neišsipildžiusių svajonių skaičius,
spektaklio personažai priklauso
skirtingoms kartoms, kurių gyvenimo pozicijos skiriasi, bet, kaip
pasakytų Vilhelmas Fuldalas, „priklauso nuo požiūrio“, kurie yra „teisūs“. Akivaizdu, kad pagrindiniai
spektaklio veikėjai yra vyresnioji
karta, kuriai simpatizuojama, tačiau
ji nėra heroizuojama. Kartais atrodo,
kad į spektaklio veiksmą žvelgiama
tarsi „blaiviomis“, ironiškomis Eglės
Špokaitės sukurtos trisdešimtmetės
fru Fanės Vilton akimis, todėl daugiau nei prieš šimtą metų parašyta
Ibseno drama, beveik nekupiūruota,
skamba šiuolaikiškai. „Jūs turite suprasti gyvenimo humorą, šio gyvenimo pakaruoklių humorą“, – yra
užsiminęs Hesse’s Mocartas, – būtent vyresnioji karta ir fru Vilton
žino, kas yra „gyvenimo humoras“,
o jauniausieji jį perpras ateityje.
Jovitos Jankelaitytės Frida Fuldal –
jauniausia spektaklio veikėja – pianistė, kurios visos svajonės dar gali
išsipildyti, o Pijaus Narijausko Erhartas (Borkmanų sūnus) jau pradeda patirti gyvenimo prieštaravimus. Kol kas jaunųjų trijulė renkasi
laimę, t.y. galimybę mylėti vienas
kitą, negalvojant apie ateitį, atsiskiriant nuo tėvų praeities kalčių
ir idealų. Visai priešingai kadaise
pasirinko vyresnioji karta (mokanti
mylėti idealus, bet ne vienas kitą).
Įsimintinus personažus kuria aktoriai Jūratė Onaitytė (tai trečiasis jos vaidmuo Ibseno pjesėse),
Dalia Overaitė, Kostas Smoriginas ir Vidas Petkevičius. Pastarieji trys – Dalios Tamulevičiūtės
„dešimtuko“ nariai, profesinį kelią
pradėję Jaunimo teatre, o prieš
du dešimtmečius kartu vaidinę
Ibseno „Lėlių namuose“ (rež. Jonas Vaitkus), kur Overaitė kūrė pagrindinį Noros vaidmenį.
4 psl.

Spektaklis prasideda dviejų seserų akistata. Overaitės freken Ela
Rentheim, sužinojusi apie savo mirtiną ligą, sugrįžta į šeimos dvarą (ir
Borkmanų praeitis kartu su ja). Elos
žingsniai smulkūs, ji ramsčiuojasi
lazdele, tačiau jos negalėtum pavadinti „senele“, kaip ir kitų vyresniosios kartos personažų. Rimtis
ir susitaikymas – ne šio spektaklio
vyresniųjų bruožas, anaiptol, jie
yra įsitikinę, kad gyvenimas dar
pasikeis; jie turi jėgų kurti ateities
iliuzijas ir atkakliai jų siekti. Ela atvažiuoja, kad galėtų daugiau laiko
praleisti su kadaise augintų Borkmanų sūnumi, bet iš tiesų ji sugrįžta susitikti su Junu Gabrieliu ir
seserimi, kuriuos kadaise mylėjo,
bet jie neatsakė tuo pačiu. Ištikima
savo tiesai Ela yra išdidi ir ori, bet
ji negali atleisti Borkmanui už realybėje neišsipildžiusį jos troškimą.
Elos priekaištuose Junui už „pražudytą jos sielą“ – atimtą galimybę
mylėti – nėra sentimentalumo, nes
aktorė pabrėžia Elos orumą ir vengia perdėto jausmingumo.
Onaitytės platūs fru Gunhildos
Borkman žingsniai, staigūs judesiai, įsitempęs kūnas neleidžia pamiršti kerziniais batais šaudykloje
„žygiuojančios“ Hedos Gabler iš
prieš du dešimtmečius Varno režisuoto spektaklio. Prieštaringa, destruktyvi Onaitytės Hedos asmenybė
traukė, tokia yra ir aktorės Gunhilda
šiandien. Stipri, sarkastiška, galinti

Pijus Narijauskus (Erhartas), Eglė Špokaitė (fru Fanė Vilton) ir Jūratė Onaitytė (fru Gunhilda Borkman)

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

įžeisti moteris gyvena iliuzija apie ją Erharto apkabinimo ji išvengia „gėrį žmonijai“. Kalėjęs bankrutaatpildą už „sutryptą šeimos garbę“, staigiu rankos kirčiu. Varno spek- vusio banko direktorius labiausiai
o iš tiesų ji negali atleisti sau, kad taklyje, kitaip nei Ibseno dramoje, bijo suabejoti pačiu savimi, todėl
kadaise jos gyvenimas tapo priklau- Onaitytės Gunhilda neatleidžia ir už akimirkai susvyravusį tikėjimą
somas nuo Borkmano, o dabar – sū- nesitaiko, todėl rankos finale ji Elai įskaudina ir išveja Petkevičiaus Vilnaus Erharto. Onaitytės Gunhilda negali ištiesti.
helmą Fuldalą – vienintelį draugą,
sparčiai žingsniuoja tiesiai į seserį,
Preciziškai tiksliai personažų kuris jį aplanko. „Tu – ne poetas“, –
dar akimirka, ir būtų ją partrenkusi. santykius bei neišsakytus jų moty- Borkmanas „smeigia peilį“ FuldaGunhilda kovoja, ne tiek dėl sūnaus vus perteikiančiose spektaklio mi- liui ir būtent dėl to vyresniosios karpalankumo, kiek dėl paties mūšio, zanscenose ryškiausiai pabrėžia- tos stiprybe negali iki galo žavėtis, o
nes kartą „pralaimėjusi save pačią“ mas „nuotolis“ – veikėjai dialogą jų idealais tikėti. Vyresnieji stebina
ji gali siekti tik pergalės. Apvylusio gali pradėti sėdėdami ant suolų negailestingumu: kiekvienas žino
skirtingose scenos pusėse, po tru- kito skausmingiausius taškus ir taiputį artėdami vienas prie kito ir vėl kosi būtent į juos, o šaudo stebėtinai
išsiskirdami. Trumpame spektaklio tiksliai – tiesiai į širdį. Tik optimis„stop kadre“ herojai sėdi skirtingose tiškas Petkevičiaus Fuldalas moka
suolų eilėse ir atrodo svetimi vienas atleisti, bet jis ir nėra Borkmanų
kitam kaip žmonės „stoties“ laukia- šeimos tragikomedijos dalyvis.
majame, o ne savo namuose. IšraišRežisierius užsimena, kad spekkingos mizanscenos, kaip ir tikslūs taklyje slypi nuoroda į „Sąjūdžio“
aktorių gestai, išlieka atmintyje (o kartos tragediją. Smorigino Borkmajų emocinį krūvį sunku apibūdinti nas nuo skardžio (avanscenos)
žodžiais): Onaitytės Gunhilda ir apžvelgia gamtos tolius (žiūrovų
Smorigino Borkmanas tik trum- salę) ir prisimena, kokios ateities
pam susiremia (o gal susiglaudžia) jam nepavyko sukurti. Jauniesiems,
nugaromis. Overaitės Ela tik per tokiems kaip Erhartas, sunku tapti
žingsnį atsargiai pasitraukia į šalį, vizionieriais (kokiais buvo vyreso prie jos rankos linkęs Borkmanas nioji karta), nes jie, stebėdami savo
susmunka ant suolo. Scenoje ste- tėvus, gerai išmoko vieną pamoką:
bint Overaitės ir Smorigino duetą, tai, ko labiausiai trokšti, niekada
gali grįžti prisiminimai apie Ją ir Jį neišsipildo, o sužeistųjų kažkodėl
iš „jaunimiečių“ „Kvadrato“ (rež. lieka labai daug.
Eimuntas Nekrošius).
Spektakliai, kaip ir miestai, gali
Jankelaitytės Frida Fuldal nety- būti skirstomi į tuos, kuriuos nori
čiomis primena Smorigino Junui aplankyti dar kartą, ir į tuos, į kuGabrieliui, kas yra „gyvenimo hu- riuos negrįši. Varno „Junas Gabriemoras“. Šįvakar Frida skambins, o lis Borkmanas“, kuriame režisierius
Erhartas šoks praeityje Borkmaną plėtoja ankstesniuose spektakliuose
sužlugdžiusio žmogaus namuose. jam rūpėjusias temas, priklauso pirAvanscenoje nutiestais bėgiais rieda miesiems. Ne paslaptis, kad šią Ibžaislinis traukinys, vienintelis daly- seno pjesę režisieriui statyti pasiūlė
kas, kurį pulteliu dar gali (tarsi savo prieš pusmetį Jaunimo teatrui praprisiminimus) valdyti Smorigino dėjęs vadovauti Audronis Liuga, ir
Borkmanas. Junas Gabrielis nori panašu, kad Jaunimo teatras vėl gali
tikėti, kad jam dar pasiseks įgyti tapti lankoma „šalimi“.
galios ir „sukurti žmonijos laimę“.
Aktorius pabrėžia ne Borkmano Ieva Tumanovičiūtė
Dalia Overaitė (freken Ela Rentheim), Kostas Smoriginas (Junas Gabrielis Borkmanas)
valdžios troškimą, bet norą sukurti
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Pilname vaiduoklių teatre
Klaipėdos dramos teatro gastrolės Vilniuje
Milda Brukštutė

Vasario pradžioje Klaipėdos dramos teatras į Vilnių atvežė du
spektaklius: latvių režisierės Māros
Ķimeles pastatytą Augusto Strindbergo „Tėvą“ ir Oskaro Koršunovo
režisuotą Gintaro Grajausko pjesę
„Pašaliniams draudžiama“. Pasirodė,
kad abu juos jungia ganėtinai vaiduokliška atmosfera, lyg jie būtų
pridengti nematomų šmėklų audžiamais voratinkliais. Laikas čia,
regis, sustojęs, mintys – taip pat.
Panašu, kad tai – ne ieškojimų, ne
atradimų, o kartojimų, skundų ir
atsakymų teatras.
Pirmiausia Lietuvos nacionalinio
dramos teatro Mažojoje salėje parodytas Māros Ķimeles „Tėvas“. Čia,
greta paprastų, bet visgi akivaizdžiai šiuolaikinių baldų, sukiojosi
senoviniais kostiumais aptaisyti aktoriai (kostiumų dizainerė – Baiba
Litina). Scenografas Reinis Suhanovas šiems namams lyg ir nepagailėjo detalių, smulkmenų. Ir visgi...
Nors dėl scenos gilumoje besišviečiančio kito kambario ir justi namų
dydis, jie atrodo tušti, jokie, net nepakankamai miesčioniški, lyg atkeliavę tiesiai iš „Ikea“ baldų centro.
Ir net jeigu juos ir galima nesunkiai
pritaikyti šiandienos šeimai, aplink
besisuką veikėjai juk toli gražu neprimena XXI a. gyventojų...
Automatiškai kyla klausimas, ką
tokiu atveju su savo senoviniais apdarais šioje buitiškai šiuolaikiškoje
scenoje jie primena? Atsakymo ilgai
ieškoti nereikia – aktorius! Iš tiesų,
belieka stebėti, kaip Klaipėdos teatro
artistai bei iš Vilniaus pakviesta Aldona Bendoriūtė įkūnija vieną ar kitą
Strindbergo išrašytą personažą. Taigi,
atsiduriame itin pasenusiame aktoriniame teatre, kur svarbiausia įtikinti
žiūrovus pagrindinių (nes pernelyg
naivu būtų kalbėti apie visus) veikėjų išgyvenamomis emocijomis.

Labiausiai dėmesį prikausto pats kenčia, pyksta, pavydi... Tačiau šalia
Tėvas – Darius Meškauskas, aplink to skrupulingai skaičiuoja, planuoja,
kurio tragediją ir sukasi visas veiks- vaidina... Ši moteris yra kitais mamas. Jis atrodo lyg pamestas vaikas, nipuliuojanti šmėkla, pasiryžusi bet
atklydęs į suaugusiųjų pasaulį ir kokia kaina viską (supraskite, savo
niekaip nesuvokiantis, kas yra kas. vyrą) kontroliuoti, palenkti, valdyti.
Žmogus, vis dar ieškantis ramybės Strindbergo kūrybai tokie moterų
savo paties namuose, nors kaip tik paveikslai itin būdingi. Juose nėra „Tėvas“
čia slepiasi patys didžiausi jo priešai. nė kruopelės pateisinimo, šviesos ar
Iliuzijų karalius, nekalta auka, pras- netgi šiaip žmogiškų, ne vidiniam pastatytam „Išvarymui“. Gyva
tas šeiminio gyvenimo žaidėjas ir monstrui paryškinti skirtų savybių. muzika, pasimetusių pasaulyje ir
galų gale išsigandęs, vienišas vyras. Tai vyrų, kuriuos negailestingai su- savyje vyrų nuotykiai ir atpažįstaNesunku matyti Rotmistrų pasaulį luošina pavydi moters ranka, pa- mos situacijos, vietos, temos... Patokio gyvo aktoriaus akimis. Beje, saulis. Tad nori nenori kyla klau- grindinis šių spektaklių skirtumas
šalia jo ryškiai švyti ir dar viena simas, kuo šis pasaulis patraukė tas, kad „Išvarymo“ scenoje vyko
tikrų tikriausias tūsas, ne juokais
užkrėtęs jame vaidinančius aktorius, o „Pašaliniams draudžiama“
yra spektaklis, kur visos šėlionės
tėra tik atsargiai ir net kažkaip nesmagiai suvaidinamos.
Žinoma, tai toli gražu nėra vien
aktorių klausimas. Pirmiausia, regis,
šį sceninį melą pradėjo pats Gintaras Grajauskas. Nors ir kalba apie
Klaipėdos poetą, taigi, pasirinkęs
sau labai artimą temą, autorius atrodo itin neatviras. Juk jis apie
poetų gyvenimą žino šimtą kartų
daugiau nei kad atskleidžia šios trafaretinės istorijos. Argi tikrai svarbiausia, kad poetas neranda darbo,
„Pašaliniams draudžiama“
A . K u b a i č i o n u ot r .
o kai randa, šis būna neįdomus?
gyvybė, pagrindinė namuose įsivy- latvių režisierę, moterį? Deja, tra- Beje, scenoje su savo Kontrabanravusios įtampos kaltininkė – duktė dicinis literatūrinis teatras nepajė- dos grupe stovi pats dramaturgas
Berta, kurią vaidina Klaipėdos jau- gus atsakyti į tokį klausimą, kaip ir ir, atrodo, prižiūri, kad niekas jo
nimo teatro aktorė Karolina Konte- į daugelį kitų. Jis veikia ne dialogo, neišduotų, nepapasakotų kokios
nytė. Ši Berta – natūraliai vaikiška bent jau ne su šių dienų žmogumi, nors skaudesnės, tikresnės, ne tosiela, naivaus pasaulio nešėja, didy- principu, jis tiesiog sako tai, ką, jo kios poetinės ir filosofiškos istorisis šių namų džiaugsmas ir rūpes- iš anksto suplanuotu manymu, rei- jos. Juk jis – gyvas įrodymas, kad
tis, neišsenkantis šilumos šaltinis, kia pasakyti.
poetai nebūtinai tampa bitininkais,
kuriuo, deja, vienu metu neįstengia
Į atpažįstamą šių dienų pasaulį kad jie dar laukiami scenoje, kad jų
džiaugtis visi.
pakvietė kitas klaipėdiečių spek- knygos leidžiamos ir t.t. Taigi, kad
Šiek tiek keista, kad šis namų taklis – LNDT Didžiojoje praūžęs bėda – ne visuomenė, o jis pats, kad,
džiaugsmas taip aukština savo mo- (deja, tik ironizuoju) „Pašaliniams tarkime, ne visuomet apskritai ką
tiną Laurą. Aktorė Aldona Bendo- draudžiama“. Šis Oskaro Koršu- nors gali parašyti, kad gavus įdomų
riūtė šiai moteriai suteikia melan- novo ir Gintaro Grajausko darbas darbą nebūtinai viskas eisis kaip iš
choliško šalčio. Į viską ji žvelgia iš savo nuotaika, kokia ji, rodos, iš pypkės, kad vietoj naujų dainų mieaukšto, niekuomet nepasiduodama tikro turėtų būti, artimas šio reži- liau grosi senas, tas pačias, kad gal
emocijoms, empatijai ir kitiems sieriaus kartu su kitu lietuvių dra- kartais pats sau, ne kitiems, atrodysi
žmogiškiems jausmams. Taip, ji maturgu Marium Ivaškevičium neįdomus.

Anonsai

Bacho muzikos festivalis
sieja metų laikus
Kas sieja 2017-ųjų žiemą ir pavasarį
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje? Akyliau sekantys filharmonijos
repertuarą atsakys nesunkiai – tai VI
J.S. Bacho muzikos festivalis. Sausio
8 d. pradėtas koncertu „Trys karaliai“ Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, šis renginys įvairiose koncertų
erdvėse tęsiasi kovą ir balandį, o pasiAnsamblis „Musica humana“
baigs gegužės 7 d. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje programa rengtų Johanno Sebastiano Bacho
„J.S. Bachas. A. Vivaldi „Metų laikai“ muzikos savaičių išaugęs tarptauir sonetai“. „Metų laikų“ leitmotyvas tinis J.S. Bacho muzikos festivalis
tampa simbolišku šiemet per žiemą Vilniuje vėl skleidžia nemarią Bair pavasarį nusidriekiančiam kelių cho muzikos dvasią.
koncertų festivaliui.
VI J.S. Bacho muzikos festivalio
Iš beveik kasmet pavasarį Lie- iniciatoriaus, jo meno vadovo, Lietuvos nacionalinės filharmonijos tuvos nacionalinės kultūros ir meno
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premijos laureato profesoriaus Algirdo Vizgirdos žodžiais, festivalio
programose didžiojo vokiečių genijaus, jo sūnų ir amžininkų muziką siekiama pateikti konceptualiai
patraukliuose kontekstuose, atlikėjams ir klausytojams suteikiant
progą muzikos meno sankirtose

R . T r e i g i o n u ot r .

Koršunovo darbas čia pats mechaniškiausias. Jis mielai prisideda
prie kaltinimų kvailai visuomenei
ir teisina nelaimingą poetą. Jis sustato atskiras scenas, apkamšo jas
dainomis, palieka daug erdvės aktoriams ir įpina, kaip jo kūrybai
būdinga, metateatrinių elementų.
Čia neslepiama, kad šiek tiek keista,
jog visi dainuoja, neslepiama, kad
Grajauskas – pjesės autorius, ir panašiai. Tik kažkodėl šį kartą tai atrodo dirbtinokai, beprasmiškai. Juk
beveik nėra veiksmo (jį keičia melancholiški pašnekesiai kad ir gyvenimo prasmės klausimais), kurį
šelmiškai tektų nutraukti, tad šie
intarpai praktiškai tampa tolygia
spektaklio dalimi. Galiausiai niekaip neapleidžia teatro tuštumos
pojūtis, lyg nebūtų nei kaip, nei
ką pasakyti. Tik vieniša jūra banguoja tolumoje ir dar bando kažkaip priminti, kad ne viskas yra taip
beprasmiška, kad slypi kažkas neįžvelgiamo už šio triukšmingo, skurdaus, skundais ir pašaipom nukloto
paviršiaus.
Didžiausias šių dviejų Klaipėdos
dramos teatro spektaklių žiburys –
jau minėtas Darius Meškauskas.
„Tėve“ prikaustęs žiūrovus prie savojo personažo išgyvenimų, „Pašaliniams draudžiama“ pademonstravo, kad jis turi ir puikų balsą.
Tiesiog nuostabu, kaip aktorius sugeba nepasiduoti aplinkos vangumui ir savaisiais vaidmenimis įnešti
gyvybės į ganėtinai blankias scenas.
Beje, Koršunovo pastatyme savo
organiška vaidyba pradžiugino ir
Fotografą vaidinęs Mikas Urbonas.

atskleisti neišsemiamus įkvėpimo (sopranas) ir Noros Petročenko
(mecosopranas) duetas „Cantus
ir kūrybingumo klodus.
Šiemet festivalis pristato šešis Coronatus“, Renatos Dubinskaitės
koncertus, jie vyksta įvairiose er- bei Saulės Šerytės ansamblis „Duo
dvėse. Be jau minėtų Visų Šventųjų Barocco“ (mecosopranai), solistai
bažnyčios ir Taikomosios dailės ir Simona Liamo (sopranas), Edgaras
dizaino muziejaus, koncertai dar Davidovičius (tenoras) ir Steinas
skambės filharmonijos Didžiojoje Skjervoldas (baritonas), Dominyka
salėje bei Trakų pilies Didžiojoje Šeibokaitė, Aurelija Baublinskaitė
menėje. Koncertuose išgirsime ir Algirdas Vizgirda (fleitos), RoJ.S. Bacho ir jo sūnų muziką, An- bertas Beinaris (obojus), Ramunė
tonio Vivaldi, Georgo Friedricho Grakauskaitė, Ilona Girdžiūnaitė,
Händelio, Henry Purcello ir kitų Inga Aleksienė ir Kristina Morokompozitorių kūrybą, o progra- zova (smuikai).
moje Trakų pilyje bus skaitoma
Artimiausias festivalio koncertas
Williamo Shakespeare’o poezija.
vyks vasario 22 d., trečiadienį, 19 val.
Pagrindinis festivalio programų filharmonijos salėje. Programoje
atlikėjas ir šiemet yra ansamblis skambės dviejų baroko patriar„Musica humana“, vadovaujamas ir chų – Johanno Sebastiano Bacho
diriguojamas maestro A. Vizgirdos. ir Antonio Vivaldi – instrumentinė
Festivalyje dar ketina pasirodyti bei vokalinė muzika.
Valstybinis choras „Vilnius“ (meno
vadovas ir vyr. dirigentas Artūras LNF inf.
Dambrauskas), Simonos Liamo
5 psl.

Dailė

Penkių muškietininkų nuotykiai
Viktoras Liutkus, Penketas. Tapybos anatomija, Vilnius: Nepriklausomi meno kritikai ir VDA leidykla, 2016, 176 p.
Aistė Kisarauskaitė

Kaip sakoma knygos pratarmėje,
tai yra menininkų Broniaus Gražio, Henriko Natalevičiaus, Mindaugo Skudučio, Raimundo Sližio
ir Romano Vilkausko grupės „laiko
vaizdinys, išlikęs laiškuose, prisiminimuose, nuotraukose, piešiniuose,
žinoma, ir kūrybos pavyzdžiuose“.
„Penketas. Tapybos anatomija“ apima ne tik ryškiosios dailininkų
penkiukės, bet ir daugelį greta
skriejusių orbitų, piešdamas ne
vieno cecho, o platesnį kūrėjų kartos paveikslą. Leidėjai buvo net du –
VDA leidykla ir „Nepriklausomi
meno kritikai“.
Dailėtyrininkas, šios knygos
tekstų autorius ir aprašomų įvykių dalyvis – Viktoras Liutkus –
sujungia atskirus dokumentikos
fragmentus, menininkų pasisakymus ir kitas įvairenybes į vientisą
istoriją. Viską perskaičiau su malonumu, lygiu detektyvinio serialo
žiūrėjimui. O juos mėgstu labai. Tai
tarsi vienas nedaugelio liftų, nukeliančių į kitą erdvę ir laiką, blogis
čia yra pačioje pradžioje, o vėliau
viskas išnarpliojama. Ne, ne, vynas visai nėra tų liftų sąraše, nors
jo nemažai (minima ir dar daugiau

nujaučiama) tekstuose. Knyga teleportuoja į sovietinius laikus (čia
apie tą blogį pradžioje), bet tuos,
kuriuose ir pati augau, kai teroro
gniaužtai buvo gerokai atleisti, radikalesnis menas atsirasdavo ir oficialiose parodose, buvo galima daugiau išvykti į užsienį. Nors aplink
vyravo skurdas ir nykuma, kuluaruose virė idėjų apykaita, lyg tolimas Nepriklausomybės priešaušris,
kuris išsirutuliojo į neįtikėtiną laimingą finalą.
„Penketas. Tapybos anatomija“
džiugina pasiektu lydiniu, kai kūrybos analizė nevirsta sunkiasvorių
sakinių labirintais, nesistengiama
nukauti radikaliomis įžvalgomis,
o viskas pateikta taip, kaip dažnai
suvokia pats menininkas – kūriniai neatsieti nuo gyvenimo, visa
susiję kraujagyslėmis. O tarpiniai
dariniai, tokie kaip laiškai, parodų
katalogai, kurie yra ir gyvenimas, ir
kūriniai, skaitytoją gali prajuokinti
arba gali charakteringa detale vėl
grąžinti niūrios ir skurdžios praeities ryškumą.
Knygoje savo vietą (ne tik dalyje „Kritika apie Penketą“) rado
nemaža šūsnis straipsnių. Jų teksto
fragmentai ir fotografiniai vaizdai
leidžia jausti įtemtą to meto aplinkos kvėpavimą. Liutkus, pats vos
ne nuo pat ankstyvojo laikotarpio
rašęs apie grupę, bendravęs su šiais
menininkais, negaili faktinės medžiagos, pripildydamas knygą ir
tuo metu aktyviai veikusių asmenų

interviu, pasisakymais, svarbiais ne Alfonso Andriuškevičiaus fototik kaip tiriamos kūrybos konteks- grafiją, dar vieną jaunos Gražinos
tas, bet ir pačių savaime – Antano Kliaugienės nuotrauką. Nuolat išGudaičio pasakojimas apie Petrą nyra iš fotografijos pasaulio atklyCvirką – jo pasiskolintus bei Pary- dęs herojus Algimantas Šeškus, o
žiuje prašvilptus pinigus, „Litera- tekste, skirtame menininkų studitūroje ir mene“ (1980) publikuotos joms tuometiniame Dailės institute,
jaunųjų dailininkų ir Dailės insti- ne kartą šmėžuoja Vincentas Gečas,
tuto dėstytojų diskusijos apie „te- neapsieita ir be Sofijos Veiverytės,
minį paveikslą“ ir grupės kūrybą, jauno Arvydo Šaltenio, žodžiu, tas
fragmentai su Raimundo Marti- geros dokumentikos malonumų
nėno, Nijolės Tumėnienės, Kazio spektras.
Knyga jokiu būdu nėra vien praMorkūno pasisakymais, daug užrašyta ir pačių menininkų impresijų. moginio žanro, sudarytojo kur reiNors knyga prisodrinta doku- kia nubrėžta siurrealizmo, erotikos
mentinių detalių, jas jungia bravū- linija, giminystė su „nuobodulio es- Raimundas Sližys, „Bis“. 1986 m.
riška nuotaika – penketo gyveni- tetikos“ fotografija. Vietoje parodymas bet kuriame etape atrodo lyg tas Gintaro Zinkevičiaus „Talono“ ir metų“. Paskutinis skyrius taip ir
šaunus nuotykis. Net nepritekliai Romano Vilkausko „Talono“ (abu pavadintas – „Po to“. Tačiau „Algiminingi D’Artanjano ir trijų 1982) sugretinimas. Už visų šmaikš- fonso Andriuškevičiaus lūkesčiai
muškietininkų motyvo žavesiui. Tik tavimų jaučiama tvirta architektūra, 1989 pamatyti penktąją (skamba
arklius keičia motociklai.
knyga suskirstyta skyriais pagal tam beveik unisonu) Penketo parodą
Šauniojo penketo nutikimai pa- tikrus įvairios trukmės laiko perio- neišsipildė.“ (p. 172) Nes pasikeitė
brėžiami atskiru skyriumi „Bohe- dus, kuriuos aprėmina reikšmingos laikai. Paskutinis tekstas baigiamas
mos dvelksmas“, kur rašoma apie penketui datos: pradžioje – diplo- viltingiau: „Penketo nariai bendrai
„Gyvenimą studijose“, „Lesbo šokį mas, vėliau – bendros parodos ir kt. parodai susirinko tik 2009 metais.
ir poeziją“, nupasakojama buvusių Leidinys organizuotas ir taip, kad Vėl „Cvirkynėje“. Tik jau be šmaikšParodų rūmų (dabar ŠMC) kavinės, kiekvienam menininkui būtų skir- tuolio Raimio.“ Klasikinė laiminga
kaip vienos iš nuolatinių nuotykių tas atskiras tekstas, tarsi tiksliai ir pabaiga, kai ne visi herojai ją pasiescenos, svarba, apibūdinamas dai- patogiai įsitaisantis jam tinkamoje kia ir lieka liūdesio šešėlis. Knyga
pretenduoja pabaigos ir neturėti,
lininkų dirbtuvių gyvenimas. Visa laiko juostoje.
tai lydi archyvinės nuotraukos, kur,
O, dar turėčiau minėti nutįsusią nes likusių tebekuriančių herojų
tarkim, Skudutis užfiksavo šokan- katalogų kūrimo siužetinę liniją, dar laukia nauji nuotykiai. Atrodo,
čias dvi Lietuvos dailėje žinomas naujametinius sveikinimus, „kir- netolimoje ateityje iš tiesų numatomoteris – tapytoją Dalią Kasčiū- ministų“ pravardės genezę, tačiau mas tas „Po dvidešimties metų“ ar
naitę ir kritikę Gražiną Kliaugienę. jau suksiu prie pabaigos, kuri irgi net „Vikontas de Braželonas“ – diNet atidžiai neskaitant, o tik pa- panaši į Aleksandro Diuma knygas, delė Penketuko retrospektyva. Bevarčius leidinį, apima smagumas, kai visi pergalingai išsiskirsto kas lieka laukti.
radus ir beveik neatpažįstamo sau, kad susitiktų „Po dvidešimties

Meno espreso
Trumpa parodų Vilniuje apžvalga
Aistė Paulina Virbickaitė

pokalbio atmosferą. Nedidelės nuotraukos šalia paveikslų rodo autorės ir jos paveikslų pramogas bei
kasdienybę, verčia nusišypsoti ir
padeda patikėti, kad socialiniuose
tinkluose jos naudojama grotžymė
#cantstoppainting yra neišgalvota.
Paroda Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2) veikia iki vasario 28 d.

ir įdomesne. Šalia parodos pradedama paralelinių renginių programa. Visos paskaitos dar nepaskelbtos, tad tikrinkime galerijos
renginių kalendorių ir tikėkimės
įdomių temų.
Paroda Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos per. 22) veikia
iki kovo 19 d.

Statistiškai Vilniuje parodų visada
daug. Praktiškai – ne visada yra kur
nueiti. Bet šią savaitę aplankyti yra
ką. Visų pirma – trys menininkės
ŠMC, iš kurių išskirčiau ilgai lauktą,
nejaukiai keistų tapytojos Patricijos
Jurkšaitytės portretų parodą. Verta
Nikolajus Rerichas, „Kuluta“. 1939 m. Latvijos nacionalinis dailės muziejus
dėmesio ir Adomo Danusevičiaus
Lietuvos tautodailininkų sąjunparoda „Penis Mushroom Series“
Miesto gamta: pradedant Vil- gai – 50
Paroda Naujajame arsenale (Ar- pasiekė ir Vilnių. Svarbiausi čia –
galerijoje „The Rooster“. Šios paro- niumi (kuratoriai Vytenis Burokas,
Nacionaliniame dailės muziejuje senalo g. 1) veikia iki kovo 20 d.
paties tapytojo atrinkti ir 1937 m. iš
dos jau susilaukė „7md“ autorių Vitalij Červiakov, Eglė Mikalajūnė, šurmuliuoja paroda, kurią pavadinHimalajų (Indija) Latvijos Rericho
Nikolajus Rerichas ir Latvija
dėmesio, tad aš stabtelsiu prie kitų. Eglė Nedzinskaitė)
čiau vaizdinga TV laidos „Duokim
draugijai atsiųsti paveikslai. ŠaltoNikolajus Rerichas (1874–1947) – mis spalvomis, lokaliais spalviniais
Meno ir mokslo sintezė – seniai garo“ vizualizacija. Vienoje didelėje
Indrė Ercmonaitė. Amen. Pa- žinomas, bet Lietuvoje vis dar re- salėje eksponuojami kūriniai (ta- Rusijoje itin garsus „sidabrinio am- plotais nutapyti kalnai greičiausiai
veikslas irgi žmogus
tas reiškinys. Paroda Nacionalinėje pyba, truputis grafikos ir skulptūra), žiaus“ tapytojas (jis ir filosofas, pe- paliks įspūdį ezoteriškai nusiteikuIndrės Ercmonaitės (g. 1985) dailės galerijoje – vienas iš nedrąsių kuriuos ekspertų komisijos atrinko dagogas, keliautojas). Tris amžius siems žiūrovams. Tiesa, paveikslų
kartos tapytojus tarsi apsėdę klau- ir, deja, nelabai efektingų šio žanro regioninėse parodose. „Geriausi iš Rerichų šeima gyveno dabartinės ne tiek ir daug, o esami eksponuosimai apie tapybą. Indrė – ne iš- bandymų. Susidaro įspūdis, kad ke- geriausių“ darbai sukurti įvairiu Latvijos teritorijoje, kol tapytojo tė- jami labai jau kasdieniškai. Kolekimtis. Tačiau apie save ir tapybą ji turiems kuratoriams pritrūko ben- laiku, bet vyrauja pastarųjų metų vas persikėlė į Sankt Peterburgą. Vis ciją dar papildo Nikolajaus Rericho
kalba nuoširdžiai ir todėl nenuo- dro vaizdo vizijos, o daliai meni- kūriniai. Puiki proga išblyškusiam dėlto ryšiai išliko, Latvija domėjosi sūnaus bei kelių Latvijos tapytojų
bodžiai. Iš darbo rėminimo dirb- ninkų – ir gebėjimų įdomų projektą miestiečiui suprasti, kuo gyvena ša- bei žavėjosi ir pats Rerichas. Latviai darbai. Eklektikos pojūtį dar sustituvėse į paveikslus atėjęs Jėzaus at- pristatyti vizualiai. Taigi, paroda – lis! Ryškios spalvos, sentimentalios jam atsilygina tuo pačiu: ten (kaip, prina aukštu aukščiau rodoma Rytų
vaizdas, iš porėmių sukaltas voras, netingintiems skaityti ilgų ir pai- temos, kuriose kažką veikia ne vi- beje, ir Lietuvoje) iki šiol veikia meno kūrinių iš Lietuvos dailės mupaveikslui apauti batai ir daug pa- nokų tekstų, o visiems kitiems ga- sada labai pavykusios figūros. Kita Rericho draugija, jo vardu Rygoje ziejaus rinkinių paroda.
slaptingų ženklų bei aliejumi ant lima būtų rekomenduoti iš anksto vertus – parodoje (prie pat įėjimo) pavadinta gatvė, o praeitais meParoda Vilniaus paveikslų galedrobės skleidžiama skaitmeninė nusisamdyti galerijos gidą – kelionė rodoma po vieną Monikos Bičiūnie- tais buvo sukomplektuota paroda, rijoje (Didžioji g. 4) veikia iki kovo
migla galerijos erdvėje kuria gyvo po parodą taps gerokai malonesnė nės ir Elenos Kniūkštaitės paveikslą. kuri vėliau (regis, kiek sumažėjusi) 12 d.
6 psl.
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Dailė

Save stebintis atvaizdas
Patricijos Jurkšaitytės paroda „Nacionalinė portretų galerija“
miestelio šmėklos. Tačiau atvaizdų
siauro diapazono koloritas, centrinė minimalistinė kompozicija
Patricijos Jurkšaitytės tapyba visada ir, svarbiausia, nutapyta, bet kaip
yra rebusas. Gerai žinomi jos per- tikra atrodanti marmuro briauna
tapyti pripažintų meistrų kūrinių kiekvieno portreto apačioje veda
interjerai be veikėjų, tušti kurortai, mus į kitą laiką. Autorė anotacijoje
sendaikčių krautuvės, primenan- sako – Renesansą. Tačiau galima
čios prasmę ir herojus praradusius sakyti – ir į visus paveikslus, kuolandiškus portretus. Jurkšaitytė rie rodo vaizdavimo sąmoningumą,
mus verčia atlikti atminties prati- patys sako „aš esu paveikslas“.
mus ir aptikti tuštumą, kuri atsiveŠi maža briaunos detalė Jurkšairia praradus prasmę. Bet koks gro- tytės „Nacionalinę portretų galeriją“
žis ir bet kokia klasika, bet koks paverčia rebusu. Ji kuria iliuziją,
žymumas ir bet kokio realumo ta- kad tai, kas nutapyta, yra tikra. Tai
pyba tampa tik vidinės tuštumos sėja abejonę žiūrovui. Ranka norisi
išklotine.
paliesti ir įsitikinti. Tačiau moterys
Šį kartą pritemdytoje ŠMC salėje labiau panašios į šmėklas. Jos paniraudonomis sienomis rodomi dvy- rusios į save. Jose žioji menininkės
lika jaunų moterų portretų. Jau eks- vis medžiojama tuštuma. Portretai
ponavimo paslaptingumas, lyg bu- buvo tapomi kelerius metus, neįvimo kokio nors kūno viduje (nes prastu būdu. Pozuojančios buvo
raudona čia kraujo spalvos), duoda sodinamos priešais veidrodį, o iš
užuominas, kad esame kviečiami kitos perregimo veidrodžio pusės
į šešėlinę zoną, psichologijos žo- dirbo autorė. Šis išradingas tapymo
džiais kalbant – į pasąmonės sferą. įrenginys eksponuojamas atskiroje
Paveikslų rodymo scenografija ki- patalpoje. Kiekvienas gali išmėginti
nematografiška. Dėl grėsmės nuo- tą keistą jausmą, kai jauti, jog esi
jautos ir merginų stebeilijimosi stebimas, bet matai tik save. Todėl
mintimis perbėga „Tvin Pykso“ savęs persekiojimas tik paaštrėja,
Monika Krikštopaitytė

nes nematomo buvimas šalia kursto
vidines baimes.
Šalia tikroviško ir šmėkliško prie
rebuso prisideda garsas arba garso
instaliacija ir serijos pavadinimas.
„Nacionalinė portretų galerija“ siūlo
galvoti apie visuotinius didvyrius,
o čia matome tik dėl patiriamos
būsenos suvienodėjusias moteris.
Nors vienas žurnalistas netruko atpažinti ir pranešti, kad „Scenos divos apsinuogino renesanso veidrodyje“, portretuose nebuvo svarbus
konkretumas, atvirkščiai – menininkė taikosi į tai, kas labai svarbu, Patricija Jurkšaitytė, iš serijos „Nacionalinė portretų galerija“
nors nematoma ir į jokias galerijas
nepatenka.
pastebi, įžvelgia. Tokiais atvejais neša liūdesį, kuris atliepia visus vieKartą labai nustebau, kai vienoje iš atvaizdavimo užtenka atpažįs- numoje išgyvenamus siaubus. Tai
iš Patricijos parodų išgirdau ko- tamumo. Nemanau, kad autorės savaip susisieja su gretimoje salėje
mentarą, kad jos kūriniuose trūksta tikslas būtų varžytis su realizmo ar esančia Indrės Šerpytytės paroda
perspektyvos tikslumo. Ir šį kartą kitokio tikslaus piešinio meistrais. „Patyrimo nebuvimas“. Todėl ekspopasikalbėjusi su išmanančiais ga- Jų paklausčiau, ar pajėgtų varžytis zicijoje būti yra šiek tiek sunku. Ar
kaip tik tai nėra Jurkšaitytės meno
vau suprasti, kad piešinio technikai su Patricija minties raiška?
Atsakymus paliksiu svarstyti me- poveikio stiprumo įrodymas?
yra kur tobulėti. Žinau, kad autorė
ir pati mano, jog būtina tobulintis, nininkams. O menas, manau, netodėl yra samdžiusi piešimo moky- turi būti varžybos. Parodos – tai Paroda veikia iki kovo 8 d.
toją. Nustebau, nes niekada apie tai greičiau susitikimai. Jurkšaitytė vi- Šiuolaikinio meno centras
nepagalvojau, man visada atrodė, sada pakviečia kur nors toli ar gi- (Vokiečių g. 2, Vilnius)
kad Jurkšaitytė pirmiausia veikia liai. Moterys, kurias dabar galima Dirba antradieniais–sekmadieniais
per idėjos šuolį: ji išardo, perdaro, sutikti Šiuolaikinio meno centre, 12–20 val.

Nuo vieno kraštutinumo prie kito
Adomo Danusevičiaus paroda „Penis Mushroom Series“

perkoduoti socialinius konstruktus, bent jau apžaisti. Įlipdyti gėlių žiekurių kultūrinė galia ir įtaka trukdo dai barzdą padaro queer, o glazūros
juos demontuoti ar ignoruoti; atsi- dar labiau sušvelnina reikšmes, toMobilioje jaunąją Lietuvos meni- skleidžia per išgalvojimus, stiliza- kiu būdu socialiniai lytiškumo koninkų kartą reprezentuojančioje vimą, teatralizavimą, ironiją, žais- dai tarsi sujaukiami, hegemoninis
galerijoje „The Rooster“ atsidarė mingumą ar hiperbolizavimą), o vyriškumas nukenksminamas.
naujausios Adomo Danusevičiaus ši esti viena iš homoseksualių vyrų
Salės viduryje iš visų pusių gakūrybos paroda tiesmuku pavadi- raiškos alternatyvų.
lima apžiūrėti kitus tris Danusenimu „Penis Mushroom Series“. Gal
Tokį perspektyvos apie vyriš- vičiaus skulptūrinius objektus iš
toks pavadinimas ir nustebintų, jei kumą pakitimą puikiai atskleidžia molio. Ši medija pasitarnauja kaip
tai būtų kito Lietuvos tapytojo per- barzda-falas, pratęsianti ciklą „Ka- naujas įrankis, suteikiantis kitokią
sonalinė paroda, tačiau vieno pir- mufliažinis vyriškumas“. Barzda, prieigą vizualizuoti kempo estetiką.
mųjų pradėjusių tyrinėti vyriškumo dažnai suvokiama kaip vyriškumo Žvelgiant į grybus, gėlių žiedus ar
tematiką ir lig šiol nuosekliai domi- atributas, gali pasitarnauti takios, keistus gyvius primenančias skulpnuojančio šiame lauke menininko nenormatyvios tapatybės maska- tūras, kuriose užkuoduotos geniparodai toks serijos vardas ne tik vimui. Bet ir atvirkščiai – prisime- talijos (perskaitomos ne tik kūpritinka, bet ir atrodo gana nuspė- nant eurovizininkę Conchitą, stan- riniuose, bet į tai grubiai nurodo
jamas. Vis dėlto plakatui pasirinkto dartizuotą suvokimą gali sugriauti, ir pavadinimai), matyti siekis
kūrinio nuotrauka stebina – linksmai nusiteikęs molinis grybas-falas
konstatuoja, jog aštuntojoje personalinėje Adomo Danusevičiaus parodoje išvysime... Keramiką?
Viena atrodo iškart aišku – menininką dominanti tematika išlieka
nepakitusi. Danusevičius toliau
analizuoja lytiškumo konstruktus ir
reflektuoja queer tapatybės santykį
su visuomene. Tačiau šį kartą jis tai
atlieka kitu rakursu ne tik kalbant
apie kūrybinę mediją, formą, bet ir
apie patį vyriškumą. Pradėjus nuo
hegemoninio vyriškumo kaip kamufliažinės maskuotės pereinama
prie subordinuoto vyriškumo ir
kempo estetikos (camp siekia Adomas Danusevičius, parodos fragmentas
Karolina Rimkutė
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priminti kičą, o tai kūrinius pa- tapatybės queeriškumas, nebesleverčia kempo estetikos objektais piamas dominuojančios kultūros
ir grybo-falo išraiška darosi juo- nesuprastas savitumas. Kita vertus,
kingesnė. Nustebina ir nedažnas užsikabinus sunku atsikabinti, žumenininko kūryboje žvilgsnis į vis traukiama pragaištin – kempas
moterį – „Vaginažuvės“ kiaurymė, nuplukdo į savęs stereotipizavimą,
šmaikščiai pasitinkanti kiekvieną identifikavimą tik per queer tapalankytoją prie durų.
tybę. Taigi matyti, jog pavojingi abu
Piešinių ciklas „Apibersiu tave kraštutinumai – tiek kempiška, tiek
deimantais“ toliau kursto ironišką kamufliažinė būsenos.
parodos nuotaikos manieringumą.
Kitokia šioje parodoje ir DanuJuk nepelnytai brangūs deimantai sevičiaus tapyba: palyginti su anksmasinės kultūros suvokiami kaip tesniais darbais, šiandien ji labiau
vertingi ir nepaprastai gražūs, ta- gestiška, skiriasi ir kūrinių koloritas.
čiau jų perteklius rėžia akį. O auto- Potėpiai atrodo spontaniški, greiti,
rius siūlo brangiais niekučiais api- galbūt net agresyvūs, tačiau tinkanberti. Tačiau piešiniuose kempiško tys falų ir grybų karalystėje. Taip pat
blizgesio nematyti: eskiziškas pa- eksponuojamos dvi itin asmenišpaišymas anglimi atrodo niūrokas. kos menininko piešinėlių rašikliu
Bet galime atpažinti puošniausia knygos, kuriose vaizduojami tarp
vadinamos barokinės Šv. Petro ir kamufliažo ir kempo slankiojantys
Povilo bažnyčios pompastiško in- vaizdiniai.
terjero elementus, menininko papil„Penis Mushroom Series“ parodytus grybais ir falais, pora žvejy- doje pastebimos naujos patirtys ir
binių kabliukų. Kituose piešiniuose pakitęs menininko mąstymas, dėl
vaizduojamas susvetimėjimas, ne- kurio nauju aspektu tyrinėjamos
tapatumo jausmas bei akidangčiai, vyriškumo struktūros, išreiškiasiekiantys apsaugoti nuo neįprastų ir mos kitokiomis technikomis ar
todėl dažnai bauginančių vaizdinių. medijomis. Didžiausią įspūdį paKempiškos išraiškos turtingumas lieka Danusevičiaus kūryboje negali užkabinti, o tokia saviraiška iš- tikėtos kamerinės skulptūrėlės,
ryškina hegemoniško vyriškumo kurios tikriausiai yra nauja menislopinamas savybes. Per kempo es- ninko aistra, tad belieka palinkėti
tetiką patogiau išdrįsti tyrinėti save sėkmės toliau eksperimentuojant
bei socialinių normų struktūras, skulptūroje.
galiausiai tokiu būdu švenčiamas
7 psl.

Kinas

Klausimai sau
Nauji filmai – „Tyla“
Živilė Pipinytė

Martinas Scorsese sako, kad apie
„Tylą“ („Silence“, JAV, Japonija,
Meksika, Italija, Taivanas, 2016) galvojo kelis dešimtmečius nuo tada,
kai į jo rankas pateko Shusaku Endo
romanas, kuriame aprašyti dviejų
krikščionių kunigų nuotykiai XVII a.
Japonijoje. Rašytojas knygoje suformulavo klausimą, į kurį Scorsese
bandė atsakyti ne viename filme.
Tai Dievo tylėjimas žmonių kančių akivaizdoje. Jis skambėjo ir bene
daugiausia kontroversijų sulaukusiame režisieriaus filme „Paskutinis
Kristaus gundymas“, ir „Kundun“ ,
kuris man atrodo intymus bandymas suvokti Dievo buvimą.
„Tylos“ išeities taškas paprastas:
du jauni kunigai jėzuitai Sebastiao
Rodrigesas (Andrew Garfield) ir
Franciskas Garupė (Adam Driver)
1640-aisiais vyksta į Japoniją, kad
išsiaiškintų savo mokytojo Kristoavo
Fereiros (Liam Neeson) likimą, mat
Portugaliją pasiekė žinios, kad jis
išsižadėjo tikėjimo, vedė japonę ir
perėjo į budizmą. Pirmoji beveik
tris valandas trunkančio filmo pusė
rodo jaunų kunigų susidūrimą su
neapsakomu žiaurumu, skurdu ir
japonų krikščionių kančiomis. Iki
kunigams slapta atvykstant į Japoniją, keli šimtai tūkstančių krikščionių ir juos į tikėjimą atvertę
misionieriai jau buvo sunaikinti.
Jie mirė nuo kankinimų arba išsižadėjo tikėjimo. Likusieji – žiauriai

Anonsai

„Festivalių favoritai“ rodys originalius ir aktualius filmus
„Kino pavasario“ programa „Festivalių favoritai“ tradiciškai pristatys
garsius ir tarptautinių kino festivalių apdovanotus filmus. Tarp jų ir
vienas didžiausių pernykščių atradimų – Barry Jenkinso „Mėnesiena“
(„Moonlight“, JAV, 2016). Jis nominuotas geriausio filmo, režisieriaus,
operatoriaus, scenarijaus, montažo,
muzikos, antro plano vaidmenų „Oskarams“. Ši emocinga drama aprėpia
tris skirtingus pagrindinio veikėjo –
afroamerikiečio Širono – gyvenimo
etapus: vaikystę, paauglystę ir brandos metus. Široną suvaidinę trys
skirtingi aktoriai pasakoja intymią
ir paveikią savęs ir savo seksualinės
orientacijos pažinimo istoriją. Kuklų
vaikiną mokykloje engia bendraklasiai, namuose, skurdžiame Majamio
priemiestyje laukia nuo narkotikų
priklausoma mama. Vietos nerandantį Široną imasi globoti netikėtai
sutiktas narkotikų prekeivis Chuanas
ir jo draugė Teresa. „Mėnesiena“ – nuo
pirmo iki paskutinio kadro įtraukiantis ir ilgai mintyse išliekantis vizualiai
stulbinantis filmas.
8 psl.

persekiojami. Tačiau kunigai laukiami – mažų kaimelių gyventojai
išsaugojo tikėjimą Dievu, nors gal
labiau pasakišku rojumi, kuris laukia jų po mirties.
Filmo pradžia, ypač kunigų atvykimas į Japoniją, stulbina gamtos
grožiu. Rodrigo Prieto nufilmuotus
plačiaekranius kadrus gaubia rūkas,
laukinė gamta juose – tarsi Dievo
didybės liudijimas. Nuo pat pirmųjų kadrų akivaizdi ir Scorsese’s
sinefilija – vieni jų verčia prisiminti
Akirą Kurosawą, kiti – mistinius
Kenji Mizoguchi rūkus, o kunigų
vedlys Kičichiro (Yosuke Kubozuka) atrodo lyg Toshiro Mifune’s
apsimetėlis iš Kurosawos „Septynių
samurajų“.
„Tylos“ pradžia man pasirodė pabrėžtinai senamadiška, net primenanti klasikinę holivudinę istorinę
freską – filmo ritmas lėtas, jį nuolat
lydi užkadrinis balsas, iškalbingos
mizanscenos ir peizažai tiksliai atkuria epochą, viena spalva piešiami
prasta anglų kalba kalbantys čiabuviai, daug vizualinių nuorodų į
Evangeliją, pabrėžiančių, kad kunigas Rodrigesas vis labiau gilinasi
į tikėjimą ir net pradeda tapatintis
su Kristumi (scena, kai Rodrigesas
vandenyje mato ne savo, o Kristaus
atvaizdą, ar Kičichirui mesti Judo
sidabriniai). Vieną akimirką net
suabejojau, ar tik Scorsese per giliai nenugrimzdo į seno gero kino
nostalgiją, juolab kad „Tylos“ patosas žadina prisiminimus ir apie
Robert’o Bressono, ir apie Carlo

Theodoro Dreyerio kiną. Tačiau
filmui įpusėjus supratau, kad tas
lėtas pasakojimas su itin konkrečiomis kankinimų, nukryžiavimo,
beveik nepaaiškinamo žiaurumo,
varganos ir skurdžios buities detalėmis būtinas režisieriui – taip jis
nori parengti žiūrovus kitam filmo
lygmeniui – apmąstymams apie bet
kokio tikėjimo esmę.
„Tylos“ leitmotyvas – fizinė krikščionių kančia, pasikartojančios scenos, kuriose jie kankinami, skandinami, nukryžiuojami, rodomos „Tyla“
visą filmą nuo pat filmo įžangos, kad nebūtų nužudyti kiti kartu su
kur Fereira stebi, kaip ant tikinčiųjų juo suimti krikščionys, ar išsižadėti
žaizdų liejamas verdantis vanduo. Dievo? Ar tai, ką siūlo įžvalgusis
Tačiau būtent Rodrigeso reakcija į politikas Inkvizitorius ir jo rafinuokančią padės suvokti, kaip jis kei- tasis vertėjas (Tadanobu Asabo),
čiasi, kokie intensyvūs jo išgyveni- yra tik formalumas (tai nuolat pamai. Iš pradžių Rodrigesas žavisi brėžia abu japonai), ar išdavystė?
kankiniais ir fanatiško tikėjimo per- Juk taip paprasta – užminti koja
gale prieš kančią, suvokia ją kaip ant Kristaus ar Marijos atvaizdo ir
grynąjį tikėjimą. Stebėdamas Ga- išgelbėti gyvybę. Juolab kad ir Inkvirupės mirtį, jis dar negali mintyse zitorius, ir vertėjas, net ir pagaliau
apsispręsti, kas svarbiau – išlikti ar sutiktas Fereira visai logiškai aišišgelbėti kenčiančiojo gyvybę. Dar kina, kodėl krikščionybė niekad
vėliau jau nuo jo priklausys, ar žmo- neprigis Japonijoje, kur bet kuris
nės mirs.
svetimšalis suvokiamas kaip grėsmė
Kartu su Rodrigesu režisierius šalies tapatybei. Bet Scorsese atsipriverčia atsidurti situacijose, ku- sako plėtoti religinio kolonizavimo,
rios reikalauja rinktis. Patekęs į gu- kultūrinės tapatybės išsaugojimo ar
bernatoriaus Inouės (Issei Ogata izoliacionistinės Imouės politikos
pažįstamas iš Aleksandro Sokurovo temas. Paskutinėje filmo dalyje jis
filmo „Saulė“, kur vaidino japonų koncentruojasi į oficialiai Dievo
imperatorių), filme europietiškai išsižadėjusį Rodrigesą ir klausimą,
vadinamo Inkvizitoriumi, nelaisvę kas yra tikrasis Rodrigeso kryžius,
ir atsidūręs kalėjime, Rodrigesas tarsi bandydamas suvokti, kas išbandys atsakyti sau pačiam, kas yra mintingiau – tapti išdaviku ar paaudidesnis blogis: atsisakyti tikėjimo, koti save ir kitus, kad idėja klestėtų.

Vakarų Europoje kylant islamo- jos įsitikinimu, yra tikrieji namai. kartoninių dėžių šalia pravažiuofobijai, programa pristatys šių dienų Naiviai įtikėtos idėjos, romantiški jančių mašinų, vagiliauja, kad praaktualijas atspindinčią olandų reži- jausmai ir religinės saviraiškos sie- simaitintų, ir augina kūdikį. Filme
sierės Mijke de Jong dramą „Laila kis Lailą atves ten, kur ji visai ne- rodoma, ko teks griebtis herojams,
M.“ („Layla M.“). Ji pasakoja apie troško atsidurti.
ieškant pagrobto kūdikio, ir ką
Amsterdame, marokiečių šeimoje
...Stebėjimo kamera fiksuoja, kasdien patiria benamiai vaikai.
gyvenančią musulmonę merginą. kaip Filipinų sostinės Manilos
Belgų režisierė Fien Troch iroAštuoniolikmetė Laila, negalėdama gatvėje partrenkiama žaidžianti niškai pavadintame filme „Namai“
susitaikyti su kasdien patiriama re- mergaitė. Vairuotojas pasprunka. („Home“) rodo paauglių ir jų tėvų
ligine diskriminacija, prisijungia Tai ne pagrindinė režisieriaus santykius. Kai septyniolikmetį Keprie radikalių musulmonų grupe- Eduardo Roy’aus jaun. filmo „Pa- viną paleidžia iš kalėjimo, kur jis
lės. Mergina vis labiau įsitraukia į prasta šeima“ („Pamilya Ordina- pateko dėl smurtinio elgesio, vaibendraminčių veiklą, drąsiai prie- ryo“) istorija, bet tik siaubinga kinas nori kurį laiką pagyventi tešinasi neteisybei, tolsta nuo šei- tikrovė, kurioje gyvena herojai – tos šeimoje. Jis greit užmezga ryšį
mos, nusprendžia slapta ištekėti nepilnamečiai gatvės vaikai. Šešio- su pusbroliu Samiu ir jo geriausiu
už aktyvisto Abdelio ir paskui jį likmetė Džein ir jos vaikinas sep- draugu. Abejingus mokyklai, neišvyksta į Artimuosius Rytus, kur, tyniolikmetis Ariesas miega ant susikalbančius su tėvais ir begaliniame nuobodulyje skendinčius
paauglius sukrečia tragedija. Įtikinantys personažų portretai, kartų
santykių problemos, įtaigus filmo
siužetas – tai tik dalis priežasčių,
kodėl filmą verta pamatyti ne vien
paaugliams ir jų tėvams.
Festivalio programoje „Festivalių
favoritai“ taip pat bus galima pamatyti Butane kurtą, bet šalyje rodyti
uždraustą filmą „Hema Hema: padainuok man, kol laukiu“ („He-mà
he-mà“), kurio režisierius – Tibeto
lama Khyentse Norbu. Jis rodo
šventą ritualą džiunglėse, kai po
kaukėmis pasislėpę apeigų dalyviai siekia absoliučios laisvės ir sa„Mėnesiena“
vęs pažinimo.

Japonai siūlo kompromisą, kuris
kunigui bus ne kompromisas, o
išdavystė, tai jam reikš pirmiausia
išsižadėti savęs. Vadinasi, tikėjimas
reikalauja tik fanatizmo, o kompromisas visada bus tik susitaikymas ?
Ar tikroji auka yra išsižadėti savęs,
ar pasmerkti kitus kančiai?
Iškart po filmo gali pasirodyti,
kad atsakymai aiškūs, juk Dievo
išsižadėjusio kunigo gyvenimas
primena gyvenimą po mirties, o
simboliška mirusio Rodrigeso sudeginimo su kryželiu rankose scena,
atrodytų, sudeda visus taškus. Kita
vertus, Scorsese neslepia, kad vienintelius filme nuskambėjusius
Dievo žodžius ar giedantį gaidį girdėjo tik kliedintis Rodrigesas. „Tyla“
skatina vis grįžti prie filmo ir bandyti suprasti veikėjų motyvus. Tada
pradeda aiškėti, kas filme ne taip
akivaizdu ar neįvardyta įspūdingais
vaizdais, bet kas aktualu ir dabar.
Dievas vis dar tyli, todėl atsakyti į
klausimus teks patiems.
Katsuya Tomitos filmas „Bankoko naktys“ („Bangkok Nites“, Japonija) pasakoja apie Bankoko raudonųjų žibintų kvartale dirbančios
Lak ir buvusio jos kliento japono
Ozavos susitikimą. Tai bus dviejų
žmonių ir dviejų skirtingų pasaulių –
triukšmingo didmiesčio ir ramaus
Tailando kaimelio – susidūrimas.
Graiko Yanniso Sakaridiso tragikomedijoje „Amerikos aikštė“
(„Plateia Amerikis“) piktas bedarbis graikas rasistas nori priversti
emigrantus „sugrįžti ten, iš kur jie
atvyko“, tačiau jo draugas ir kaimynas galvoja priešingai.
Nanos Ekvtimishivili ir Simono
Grosso dramos „Mano laiminga
šeima“ („Chemi bednieri ojakhi“,
Gruzija, Vokietija) pagrindinė veikėja įtaigiai perteikia moters ryžtą
patriarchalinėje visuomenėje. Gruzinų literatūros mokytoja Manana
gyvena trijų kambarių bute kartu su
tėvais, vyru, dviem vaikais ir žentu.
52-ojo gimtadienio svečiams ji praneša, kad palieka šeimą ir išsikelia
gyventi į išsinuomotą butą. Filmo
mintis išryškina jautrios baladės ir
vyrų choro dainos.
Visi programos „Festivalių favoritai“ filmai: http://kinopavasaris.lt/
lt/programa/?p=614
„Kino pavasario“ inf.
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Kinas

Apgaulingai paprastas
Nauji filmai – „Patersonas“
Gediminas Kukta

Šiandien, kai aplink tik ir girdi, jog
verta gyventi autentiškai, siekti
naujų tikslų, potyrių ir įspūdžių,
kai visi tik ir kalba, jog gyvenimas
per trumpas, kad dirbtum nepatinkantį darbą ar bendrautum su „ne
tais“ žmonėmis, kai visi dalinasi
savo „sėkmės istorijomis“ ir pataria,
kaip išsiveržti iš komforto zonos ir
būtinai save realizuoti, Jimo Jarmuscho filmo „Patersonas“ („Paterson“, JAV, Prancūzija, Vokietija,
2016) herojaus Patersono (Adam
Driver) gyvenimas gali pasirodyti
vertas gailesčio.
Patersonas vairuoja autobusą,
laisvomis nuo darbo minutėmis į
slaptą užrašų knygelę rašo eilėraščius, grįžęs namo pabendrauja su
mylimąja Laura (Golshifteh Farahani), pavakarieniauja, išveda pasivaikščioti šunelį Marviną ir vis
tame pačiame bare išlenkia bokalą
alaus. Ir taip kiekvieną dieną. Kito
režisieriaus rankose toks herojus
užsitarnautų nevykėlio etiketę. Jam
tuojau pat būtų pametėtas nuotykis
ar potyris, kuris išlaisvintų iš nuobodaus gyvenimo ir padėtų į pasaulį pažvelgti „naujomis akimis“.
Tuo nuotykiu galėtų būtų tolima
egzotiška kelionė, o potyriu – meilė.
Bet tik ne Jarmuscho kine. Ne todėl, kad amerikiečių režisierius nemylėtų savo herojaus ar manytų, jog
šis nevertas „gyvenimą aukštyn kojomis“ apverčiančios kelionės, bet

todėl, jog Patersono gyvenimas Jar- iki mito, kuris paklūsta jau visai kimuschui neatrodo mažiau prasmin- tokiai laiko ir erdvės logikai. Neatsigas nei kitų. Net priešingai – pras- tiktinai „Patersone“ susiduria ir du
mės galbūt net daugiau. Ir ne tos laikai: žmogaus (laikrodis ant Pavadovėlinės, amžinosios, bet tokios, tersono riešo, rodantis tikslų laiką)
kuri susideda iš labai paprastų da- ir gamtos (pasikartojantis krioklio ir
lykų – rytais pabusti, ruoštis į darbą, bėgančio vandens – kaip amžinypakeliui stebėti medžius, pastatus bės – motyvas).
ir saulės šviesą ant jų, prisėsti ant
Neatsitiktinis ir Patersono mylisuoliuko, klausytis keleivių pokal- mosios vardas – Laura. Prie vakabių, skaityti ir rašyti. Būti gyvam.
rienės stalo ji užsimena, jog skaitė
Rodos, Patersonas nieko dau- apie Petrarcą, savo kūrybą dedikagiau netrokšta: ne todėl, kad bi- vusį mylimai moteriai Laurai. Pajotų nusivilti ar jam trūktų moty- ralelės aiškios, nors čia pat gali būti
vacijos. Patersonui užtenka to, ką dar labiau supainiotos, mat filmo
jis turi. Taupi net jo kalba, emocijos pradžioje priešpiečių dėžutėje Pair gestai. Susimąstymą ir savotišką tersonas randa Lauros paliktą atviatsainumą aplinkai kitas režisie- rutę su kito poeto – Dante’s Alighieri
rius interpretuotų kaip kažką, ką atvaizdu. Šis vardas jau savaime į
būtina paaiškinti praeities trauma, kūrinį „atsineša“ ir kitą moterį –
sunkiais išgyvenimais, nelaime, gal Beatričę, kurią norėdamas pasiekti
net depresija. Bet tik ne Jarmuschas. Dante turėjo pereiti pragarą. Ir net
Jis nieko konkrečiai neteigia, nors jei Jarmuschas negalvojo kuriantis
klausimų užduoda nemažai.
panašias asociacijas, žiūrovui pa„Patersonas“ paprastas tik iš likta daug erdvės ir laisvės tą dapirmo žvilgsnio. Jo metaforos sklei- ryti patiems.
džiasi pamažu. Pirmiausia – vardas.
Apskritai „Patersone“ ryškus
Patersonu vadinasi ne tik pagrin- dualumas ir dvilypumas. Patersodinis herojus, bet ir miestas Nau- nas yra ir herojus, ir miesto pavajojo Džersio valstijoje, kuriame šis dinimas. Laura pamišusi dėl dviejų
gyvena ir kurio gatvėmis kiekvieną spalvų – juodos ir baltos. Jomis dedieną vairuoja autobusą. Apie šį koruoja ne tik namus ir rūbus, bet
miestą poemą „Patersonas“ parašė ir keksiukus. Patersono kavinėje
mėgstamiausias Patersono poetas sutikta pora – meilę be atsako išWilliamas Carlosas Williamsas gyvenantis aktorius ir jo susiža(1881–1963), idėjų kūriniui sėmęsis vėjimo objektas – yra tarsi prieiš Jameso Joyce’o „Uliso“, kuriame šingas ramių Patersono ir Lauros
pastarasis aprašė gimtąjį Dubliną.
santykių atvaizdas. Ką jau kalbėti
Erdvinė – Patersono – metafora apie dvynių motyvą, kuris kartojasi
per intertekstą (Joyce’as) nusidriekia nuo pat pirmojo epizodo, kai Laura,

Rodo TV

Politikai taip pat
dainuoja
Fredo Zinnemanno 1953 m. filmas
„Dabar ir visada“ (LRT Kultūra, 18 d.
21 val.) dažnai pavadinamas pirmuoju didžiu antikariniu filmu. Tai
netiesa, tačiau jis tikrai yra vienas
svarbiausių ne tik 6-ojo dešimtmečio, bet ir JAV kino istorijos filmų,
iškart sulaukęs ir žiūrovų pripažinimo, ir aštuonių „Oskarų“. „Dabar ir visada“ vaidina didžiosios
Holivudo žvaigždės, filmas sukurtas pagal 1951 m. pasirodžiusį Jameso Joneso romaną, kuris iškart
tapo bestseleriu. Veiksmas perkelia
į amerikiečių karinę bazę, įsikūrusią Honolulu, ir prasideda 1941-ųjų
vasarą, kai liko visai nedaug laiko
iki kol japonai užpuls Perl Harborą.
Pagrindinis filmo veikėjas – kareivis ir gabus boksininkas Robertas (Montgomery Clift) po
nelaimingo atsitikimo, kai jo priešininkas apako, atsisako pasirodyti
ringe. Tačiau karinė vadovybė šį atsisakymą traktuoja beveik kaip išdavystę. Kapitonas Holmsas (Philip Ober) labiau domisi boksu nei
gražuole žmona Karen (Deborah

„Dabar ir visada“

Kerr), todėl nusprendžia sugadinti
gyvenimą atsisakiusiam kovoti Robertui. Vieninteliu Roberto draugu
taps nuolat į nemalonumus pakliūvantis Andželas (Frank Sinatra), bet
jam simpatizuoja ir Holmso žmonos meilužis seržantas Vordenas
(Burt Lancaster) bei bare sutikta
Lorena (Donna Reed).
Vienas dramatiškas įvykis filme
seka kitą, tačiau Joneso romanas
buvo dar žiauresnis, jį teko pritaikyti prie Holivude galiojusio vadinamojo Hayso kodekso. Todėl
romano viešnamis pavirto kareiviu baru, prostitutė Lorena – padavėja, išnyko homoseksualios
meilės motyvai (beje, jų nebuvo
ir sutrumpintoje romano versijoje,
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pilnoji išspausdinta daug vėliau).
Tačiau Zinnemannas neatsisakė to,
kas svarbiausia. „Dabar ir visados“
puola konservatyvią karinę sistemą
ir karininkų mentalitetą, kurie, bijau, niekada nesikeičia. Filmas
rodo mundurus dėvinčių žmonių
dviveidiškumą, jis kupinas kartėlio ir pateikia vieną įtikinamiausių
gyvenimo kareivinėse vizijų.
Šią savaitę laukia daug dėmesio vertų filmų, todėl apie dalį jų
trumpai. LRT (23 d. 22.50) parodys
1995 m. Emiro Kusturicos sukurtą
„Pogrindį“ – barokišką, bet kartu ir
burleskišką, fantazijos kupiną pasakojimą apie du draugus komunistus Marko ir Blakį, kurie 1941ųjų balandžio 6 d., kai vokiečiai

„Patersonas“

pabudusi iš miegų, pasakoja Patersonui sapnavusi jų būsimus vaikus –
dvynukus. Šis dvynio-antrininkokopijos motyvas tęsiasi visą filmą:
dvyniai ant suoliuko, dvynukai praeiviai, dvynukės keleivės, vaikų kalbos apie šešėlius, Patersono sutikta
poeziją rašanti mergaitė, kuri turi
dvynę seserį, net Lauros raginimas,
kad Patersonas atšviestų savo eilėraščius, kitaip tariant – padarytų
dar vieną kopiją.
Ką šis dvynio motyvas reiškia,
Jarmuschas palieka spręsti pačiam
žiūrovui, nubrėždamas tik punktyrišką liniją, kurią sekdamas gali
mąstyti apie Patersono-herojaus antrininką Patersoną-miestą, kuriam
Jarmuschas skiria ne mažiau dėmesio nei veikėjams. Miestas tampa lygiaverčiu istorijos dalyviu.
Neatsakyti klausimai ir metaforos, jei tik bandysi iškart jas suprasti,
iš pradžių gali net kiek erzinti. Man
rodos, visas „Patersono“ grožis ir
sumanymas skleidžiasi jį žiūrint
kelis kartus. Bent aš po antro karto
pradėjau svarstyti, ar Patersonas
iš tikrųjų laimingas? Ar laiminga
Laura, būdama su juo? Ar poros

idilė nėra apsimestinė? Ar Lauros
mėgstamas ir namuose su kiekviena
diena besidauginantis juodai baltas dekoras neslepia kažko daugiau,
kaip ir noras save realizuoti – jei
ne dažant sienas, tai bent kepant
keksiukus ar mokantis groti juodai balta – arlekiniška – gitara?
Juk Laura – visiška Patersono, kuriam užtenka slapta rašyti eilėraščius, priešingybė. Ji nori išgarsėti ir
nori, kad išgarsėtų Patersonas, kad
pasaulis įvertintų jo talentą. Šioje
vietoje Jarmuschas kepšteli mano
minėtiems „sėkmės istorijų“ apžavėtiems žmonėms. Visiems, kurie
jaučiasi gyvenantys nepakankamai.
Visiems „neišsipildžiusiems“.
Šiuo požiūriu Jimas Jarmuschas
labai nepopuliarus ir nešiuolaikiškas. Net nepatogus. Jis rodo, kad
norint būti laimingam reikia galbūt labai nedaug: rutinos, kasdieniškų ritualų, seno nespalvoto
filmo („...visai kaip XX a.“), geros
knygos, tuščios užrašų knygelės,
rašiklio ir, kaip rodo skulptūriškas
Adamo Driverio veidas, kuo mažiau
nereikalingų emocijų.

bombarduoja Belgradą, kartu su
šeimomis ir pažįstamais pasislėps
pogrindyje. Marko dvidešimt metų
visus įtikinės, kad karas tęsiasi.
Kusturica į „Pogrindį“ sutalpino
penkiasdešimt buvusios Jugoslavijos istorijos metų.
Denize Gamze Ergüven „Mustangės“ (LRT Kultūra, 22 d. 21 val.) –
vienas labiausiai išliaupsintų 2015 m.
filmų. Jis pasakoja apie penkias atokiame Turkijos kaime gyvenančias
seseris, kurios dėl neva nepadoraus
elgesio įkalinamos namuose. Jos
rengiamos būsimoms vestuvėms,
tačiau merginos nenori taikstytis
su laisvę ribojančiomis tradicijomis.
2006 m. Pedro Almodovaro
„Sugrįžimas“ (LRT Kultūra, 23 d.
22 val.) – taip pat šeimos drama.
Jos herojės – seserys Raimunda ir
Sol, kurių tėvai prieš daugelį metų
žuvo gaisre režisieriaus gimtojoje
La Mančoje. Moterų teta Paula netiki, kad seserų mama mirė. Kai
Paula miršta, netikėtai sugrįžta
praeitis.
TV1 (19 d. 18.55) primins Blake’o Edwardso komediją „Vakarėlis“ (1968), kurios veikėjas indų
aktorius (Peter Sellers) filmavimo
aikštelėje atsitiktinai sukelia gaisrą
ir sunaikina brangias dekoracijas.
Aktorių išmeta iš darbo, bet per

klaidą gavęs pakvietimą į vakarėlį
tos pačios kino studijos direktoriaus namuose jis parodys, ką iš
tikrųjų sugeba.
„Vakarėlis“ sužadins prisiminimus apie nebyliojo kino burleską,
François Ozono 2010 m. „Žmonos
maištas“ (TV1, 19 d. 22.50) – apie
7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių prancūzų kiną. Įvairaus pobūdžio citatų
kupiname ir smagiai iš socialinių,
lytinių bei politinių stereotipų pasišaipiusiame filme Catherine Deneuve vaidina lietsargių fabriko (!)
savininko Piužolio žmoną, kurią
visi vadina „Potiche“ (tai ir originalus filmo pavadinimas: pažodžiui
būtų „vaza“, bet perkeltine prasme –
„žmona višta“).
Netrukus paaiškės, kad naivi
namų šeimininkė ne tik sugeba
susitvarkyti su streikuojančiais fabriko darbininkais, neištikimu vyru
ir miestelio meru komunistu (Gerard Depardieu), bet ir daryti politikės karjerą. Gerai įsižiūrėjus, tai
itin mums aktualus filmas, juolab
kad jo veikėjai žarsto garsias politikų priešrinkimines frazes, pavyzdžiui, Nicolas Sarkozy šūkį: „Daugiau dirbkite – daugiau uždirbsite.“
Jūsų –
Jonas Ūbis

9 psl.

V asario 17–26
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)

Indrės Šerpytytės paroda „Patyrimo

M. Žilinsko dailės galerija

nebuvimas“

Nepriklausomybės a. 12

Galerija „Kairė–dešinė“

Atnaujinta simbolistinės Europos dailės

Latako g. 3
Paroda „Grafika / piešiniai (iš Povilo Ričardo Vaitiekūno kolekcijos)“
„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 25 d. – Algimanto Aleksandravičiaus
fotografijų paroda „Lietuva – praskleidus
debesų apklotą“
Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
nuo 21 d. – Andriaus Makarevičiaus tapyba
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus
skulptūros sekcijos organizuojama paroda,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Skulptoriai valstybės šimtmečiui“
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“
Pylimo galerija

ekspozicija
Krzysztofo Gierałtowskio fotografijų paroda
„Portretas be veido“
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
iki 26 d. – Mildos Mildažytės-Kulikauskienės paroda „Atsiminimai“, skirta dailininkės 80-ties metų jubiliejui
iki 19 d. – paroda „Geriausias 2016 metų

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Įdomų pjūvį siūlo galerijoje „Kairė–dešinė“ iki kovo 4 d. veikianti grafikos ir piešinių paroda iš Povilo Ričardo Vaitiekūno kolekcijos. Tai vieno
talentingiausių Lietuvos tapytojo dar niekur nerodytas asmeninis archyvas,
kuriame sukaupti ne tik reti kitų klasikų darbų pavyzdžiai, bet ir įžvalgia
akimi pastebėti mažai kam žinomų autorių „perliukai“. Tai lyg apsilankymas namuose netrukdant šeimininko.
Muzika

Klaipėda

XX amžius muzikinei kultūrai dovanojo daug puikių smuikininkų.
Šiame žvaigždyne ryškiai spindi Jascha Heifetzas. Gimęs 1901 m. „Lietuvos Jeruzale“ vadintame Vilniuje, muziko karjerą pradėjo Kaune kaip
šešiametis vunderkindas. Europinį pripažinimą pelnė Berlyne, o pasaulinę
šlovę – JAV, kuri nuo 1917 m. jam tapo antrąja tėvyne. Nuo 2001 m. Vilniuje, kai buvo minimos virtuozo 100-osios gimimo metinės, rengiamas
tarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas, puoselėjantis jo
muzikinį palikimą. Konkursas yra Europos muzikinių jaunimo konkursų
sąjungos (EMCY) narys. 2017 m. vasario mėnesį jis organizuojamas jau
penktą kartą. Konkurso finalas rengiamas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Jis vyks vasario 19 d. 11 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje. Dalyvauja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir solistai – konkurso
laureatai, diriguoja Modestas Pitrėnas.

Lietuvos dailės muziejaus Prano

Teatras

kūrinys“
Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Aušros Vaitkūnienės paroda „Gurmano
kabinetas“
Dalios Truskaitės paroda „Nepasakyti“
Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
iki 26 d. – Shane’o Lavalette’o (JAV) paroda
„Viena saulė, vienas šešėlis“

Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Tradicijos ir naujovės. Taikomoji
dailė ir dizainas iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių“

Vasario 23 d. 18, 19.30, 21 val. dar gana naujoje erdvėje „House of Puglu“
vyks patyriminis pasirodymas, ieškantis savo vietos tarp teatro, instaliacijos ir performanso sąvokų. Kompanija tikrai įdomi: dramaturgė Birutė
Kapustinskaitė, aktorius Paulius Markevičius, instaliacijų menininkė Eglė
Lekevičiūtė, garso režisierius Paulius Jakonis ir saksofonininkų kvartetas
„katarsis4“ (Arminas Bižys, Kazimieras Jušinskas, Danielius Pancerovas,
Algirdas Janonis). Šio vyksmo metu bus keliamos nerimo bei kasdienių
baimių temos.

Pylimo g. 30

Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII–XX a.

(1896–1966), Francisas Turbilis (1925–1991).

Rimo Bičiūno kūrybos paroda

I pusė. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinki-

Skulptūra, tapyba, koliažai, piešiniai“

Projektų erdvė „Sodų 4“

nių ir Andrejaus Balykos kolekcijos“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Sodų g. 4

KKKC parodų rūmai

iki 18 d. – Linos Albrikienės ir Idos Divin-

Didžioji Vandens g. 2

Arsenalo g. 1

zenz paroda „Pasirodymas ir atsitraukimas“

iki 19 d. – Sergejaus Poteriajevo ir Serge-

19 d. 16 val. – „KAULINIS SENIS ANT GE-

24 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“.

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

jaus Rožino (Jekaterinburgas) projektas

LEŽINIO KALNO“ (pagal J. Basanavičiaus

Rež. – O. Lapina

Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė

galerija „Vėjas“

Paroda „Lietuvos tautodailininkų sąjun-

Vilniaus g. 39 / 6

gai – 50“

Paroda, skirta Kazio Bradūno 100-mečiui

ir jo aplinka: Janas ir Joëlis Marteliai

Naujasis arsenalas

Kazio Varnelio namai-muziejus

„3X Vilnius“

„Cuba de Lituania“
Gruzijos šiuolaikinio meno paroda „Spėjant ateitį“
Gintauto Survilos kūrybos paroda „Pro“
Baroti galerija

užrašytą lietuvių liaudies pasakojimą ir

Salė 99

B. Žilytės iliustracijas). Rež. – J. Tertelis

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

21 d. 19 val. – „ANA KARENINA“ (L. Tolstojaus romano motyvais). Choreogr. –

DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas
Oskaro Koršunovo teatras

A. Cholina (A|CH teatras)

17, 20 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto

Didžioji g. 26

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

muziejaus Tolerancijos centras

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto

Naugarduko g. 10/2

susitarus tel. 279 16 44

Algirdo Savicko 100-osioms gimimo meti-

piešinių paroda

Valdovų rūmai

nėms skirta paroda „Kartos ir likimai“

Klaipėdos galerija

Mažoji salė

iki 22 d. – medalių paroda, skirta meni-

Bažnyčių g. 6

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

ninko ir pedagogo Boriso Šaco atminimui

Gražinos Eimanavičiūtės kūrybos paroda

18 d. 16 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-

Rusų dramos teatras

tos ir įsigytos vertybės“

Galerija „Šofar“

Galerijos filiale, „Silberauto“ salone, – Ma-

NYS“. Rež. – O. Koršunovas

17 d. 18.30 – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL

Bažnytinio paveldo muziejus

Mėsinių g. 3

riaus Mindaugo Danio kūrybos paroda

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

PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

pjesės motyvais). Rež. – K. Gudmonaitė

18 d. 16 val. – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR

Katedros a. 4
Paroda „Eksponatai. 2009–2015 m. dovano-

Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Linos Beržanskytės Trembo tapybos paroda
„Būsenos“

Gintauto Vyšniausko (1958–2016) piešinių

Užupio meno inkubatoriaus

paroda „Dievo bitė“

ekspozicijų erdvė „Kalnas“

Šiuolaikinio meno centras

Krivių g. 10

Vokiečių g. 2

Jono Kunicko tapybos darbų paroda „Prizmė“

Marios Lobodos paroda „Švytinti, švytinti,

Rašytojų klubas

švytinti, sutinku savo pralaimėjimą“

K. Sirvydo g. 6

Patricijos Jurkšaitytės paroda „Nacionalinė

Marijos Mačiuikienės tapyba

portretų galerija“
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Dizaino inovacijų paroda „Akademija +“
iki 19 d. – Dainiaus Trumpio paroda
„Nuojauta“
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 18 d. – Lauros Pavilonytės-Ežerskienės paroda „Tik(s)ėjimas“
Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
iki 25 d. – Birutės Stulgaitės metalo
meno paroda „Iš radinių“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai

10 psl.

„The Rooster gallery“
Vilniaus vartų komplekse, Gynėjų g. 14
Adomo Danusevičiaus paroda „Penis
Mushroom Series“
M.K. Čiurlionio namai

Aukštoji g. 3/3a
iki 22 d. – Algio Skačkausko (1955– 2009 )

„Pajūrio peizažas“

Šiauliai
„ Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Vitos Žabarauskaitės tapyba
Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Rosandos Sorakaitės tapyba
Povilo Ramanausko paroda „Šviesos“
Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Gintauto Stulgaičio fotografijų paroda

Spektakliai

22 d. 19 val. – „OTELAS“. Choreogr. –
A. Cholina (A|CH teatras)
24 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS
PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

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

KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas

18 d. 18.30 – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“

Studija
22 d. 13, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“.
Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
23 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas (Suomija)

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Gedimino pr. 37

Dir. – M. Staškus

Svajūno Armono paroda „Guodžianti dainomis“

18 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“.

Rusų kultūros centras

Dir. – R. Šervenikas

Išganytojo g. 2

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

nuo 17 d. – Agnijos Koreniukės grafika

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

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

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,

Vilniaus teatras „Lėlė“

rež. – A. Dapšys
18 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“.
Rež. – B. Latėnas
18 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR

KAMS“. Rež. – P. Ignatavičius
21 d. 18 val. – „DURYS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)
21 d. 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)
23 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA
ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas
24 d. 18.30 – F. Schillerio „MARIJA STIUART“. Rež., scenogr. aut. – A. Areima

Kaunas

Nacionalinis dramos teatras

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Didžioji salė

Valstybinis jaunimo teatras

muziejus

17 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“.
Rež. – E. Lacascade'as (Prancūzija)

Menininkų grupės „Archyvas“ paroda

18 d. 18.30 – Sofoklio, Euripido, Aischilo

„Priklausomybė laisvei“

„OIDIPO MITAS“. Rež. – G. Varnas

„#TEVYNE“. Rež. – G. Surkovas
TAS“. Rež. – R. Atkočiūnas

nio menų mokyklos Baleto skyrius)

V. Putvinskio g. 55

Rež. – A. Uteganovas (Rusija)
19 d. 18.30 – PREMJERA! G. Labanauskaitės

17 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė

17 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“.

(su lietuviškais titrais). Rež. – G. Surkovas
19 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.

Vilniaus mažasis teatras

19 d. 14, 16 val. – „DOSTOJEVSKIS VAI-

Muzikos galerija

„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

23 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU

Deimos Katinaitės ir Renatos Maldutienės

Vilnius

21 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio
„DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas
22 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo

Savičiaus g. 11
paroda „Spalvos Čiurlioniui“

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

sės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė
19 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
18 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir
dail. – V. Mazūras
19 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“.
Rež. ir dail. – R. Driežis
„Menų spaustuvė“
18 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“.
Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras
„Dansema“)
18 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje – „DANGAUS VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. – S. Degu-

Didžioji salė
17 d. 18 val., 19 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „PASIRINKIMAS“. Rež. – V. Bareikis
23 d. 18 val. – Ch. Palahniuko „KOVOS KLUBAS“. Insc. aut. ir rež. – V. Bareikis

Didžioji salė
18 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. Pje-

tytė („Stalo teatras“)
19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „(G)ROUND
ZERO“. Choreogr. ir atlikimas M. Paplauskas, M. Pinigis
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22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS
BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė,
L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius
(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
23 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus
„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)
23, 24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!
„KLAMO KARAS“. Rež. ir scenogr. – A. Areima,
kost. dail. – M. Gurskytė, garso ir vaizdo dizaineris D. Morkūnas (Artūro Areimos teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė
18 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).
Rež. – A. Sunklodaitė
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno
„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos
„BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas
21 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto
„ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. – T. Erbrėderis
21, 22 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – H. Ibseno
„JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“. Rež. –
G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras)
23 d. 18 val. Rūtos salėje – F. von Schillerio
„PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima
24 d. 18 val. Didžiosios scenos vaidybinėje
aikštelėje – instruktažas-spektaklis „MAIŠTAS“. Rež. – A. Jankevičius

23 d. 18.30 Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto
„LŪŠIES VALANDA“. Rež. – M. Ķimele
24 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko
„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“.

kis (fagotas), Z. Levickis, D. Narkevičius,

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

I. Sipaitytė, T. Bandzaitytė, V. Martišius

17 d. 18.30 – „DIVIZIJA“ (A. Daugėlos romano „Divizija“ motyvais)
18 d. 18.30 Palangos koncertų salėje – V. Ganelino, S. Gedos „VELNIO NUOTAKA“
19 d. 12 val. Kolonų salėje – „VERPALŲ
PASAKOS“

sudarytojas] Algimantas Aleksandravičius. – Vilnius : Vaga, 2016 (Vilnius : BALTO print). –
349, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-5-415-02452-0 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Audrų sesuo : Alės istorija : romanas / Lucinda Riley ; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliū-

D. Kairaitytės kūriniai

Cinko berniukai / Svetlana Aleksijevič ; iš rusų kalbos vertė Algimantas Mikuta. – Vilnius :

Valdovų rūmai

Alma littera, 2017 (Kaunas : Spindulio sp.). – 282, [3] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-

BOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius
18 d. 18 val. – E. Rostand'o „SIRANO DE
BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas
19 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal
S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė
19 d. 18 val. – PREMJERA! „VISU GREIČIU
ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas
23 d. 18 val. – „LEDAS“ (pagal V. Sorokino
romaną). Rež. – P. Ignatavičius (Klaipėdos
jaunimo teatras)
24 d. 18 val. – „RASOS. (NE)GALIU TYLĖTI/
(NE)GALIU MYLĖTI“. Rež. – R. Vitkaitis
(VšĮ „Kitoks teatras“)

romaną). Rež. – P. Ignatavičius (Klaipėdos

23, 24 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO

jaunimo teatras)

ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Janulevičius

24 d. 18 val. – „RASOS. (NE)GALIU TYLĖTI/

Kauno kamerinis teatras

(NE)GALIU MYLĖTI“. Rež. – R. Vitkaitis
(VšĮ „Kitoks teatras“)

Koncertai

Rež. – G. Padegimas, scenogr. ir kost. dail. –

Lietuvos nacionalinė filharmonija

B. Ukrinaitė, komp. – R. Martinkėnas. Vai-

18 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

dina H. Savickis, A. Masiulionytė, S. Bladže-

joje salėje, – „Kremerata Baltica“ 20-mečiui

nauskaitė, A. Aleinikovas, V. Gasiliūnas ir kt.

ir G. Kremerio 70-mečiui. Orkestras „Kre-

19 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“.

merata Baltica“ (vad. ir solistas G. Kremeris,

Rež. – A. Dilytė

smuikas). Solistė A. Daraškaitė (smuikas).

21 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO

Programoje A. Šenderovo, M. Weinbergo,

MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

Ph. Glasso, A. Piazzollos kūriniai

22 d. 18 val. – „VIENATVĖ 1991“ (sindikatas

19 d. 11 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – V tarptautinio J. Heifetzo

24 d. 18 val. – Ž. Petano „ATRANKA“. Kūrė-

smuikininkų konkurso finalas. Lietuvos

jai R. Endriukaitis ir I. Taločkaitė

nacionalinis simfoninis orkestras.

Kauno mažasis teatras

Dir. – M. Pitrėnas

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

Sūduva – Terra Sudorum – šviesos išpasakota : fotografijos / [fotografijų ir teksto autorius,

17 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUO-

23 d. 18 val. – „LEDAS“ (pagal V. Sorokino

Klaipėda

tas liet., angl.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-95084-8-1 (įr.)

Programoje Á. Piazzollos, Z. Bružaitės ir

SAI“. Dir. – J. Vilnonis

Rež. – A. Žiurauskas

nius : Advokatų kontora „Valiunas Ellex“ : R. Valiūnas, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 366,
[7] p. : iliustr.. – („Valiunas Ellex“ meno kolekcija). – Virš. antr. nenurodyta. – Gretut. teks-

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

22 d. 17 val. – R. Rodgerso „MUZIKOS GAR-

NEGALIMA, REIKIA – NENORIU“.

Skaidrė Urbonienė ; [sudarytoja Dalia Vasiliūnienė] ; [vertėja Irena Paškauskienė]. – Vil-

tismentas“. L. Šulskutė (fleita), R. Romos-

GRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

19 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „NORIU –

Ne vien dangus = Heaven and beyond : [dailės albumas] / [tekstų autorės] Dalia Vasiliūnienė,

lauskas (altas), S. Okruško (fortepijonas).

dail. – K. Daujotaitė

Kauno lėlių teatras

kontekstas) / Daiva Kšanienė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2016 (Vilnius : Petro
ofsetas). – 386, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9955-18-921-3 (įr.)

Šiauliai

18 d. 18 val. – J. Tätte’s „SANKIRTA SU PA-

NAITĖS“. Rež. – R. Kimbraitė

A. Vivaldi, G.B. Pergolesi kūriniai

ketvirtajame dešimtmetyje : (istorinių, ideologinių, politinių, socialinių ir kultūrinių lūžių

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

ir vaizdo projekcijų aut. – G. Makarevičius,

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

gramoje J.S. Bacho, G.F. Händelio,

niaus arsenalas“ koncertas „Žiemos diver-

MALDA“. Rež. – L.M. Zaikauskas

KLIUKO“. Rež. – R. Kimbraitė

(klavesinas), S. Gailius (mušamieji). Pro-

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

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

19 d. 12 val. – K. Žernytės „NORIU AR-

(kontrabosas), V. Eidukaitytė-Storastienė

19 d. 16 val. – kamerinio ansamblio „Vil-

17 d. 18 val. – S. Aleksijevič „ČERNOBYLIO

Rež. – D. Rabašauskas

(violončelė), R. Vytas (altas), A. Kučinskas

KLAIDAS“

K.S. Jakštas, muzikinis vad. – J. Geniušas,

NOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“.

(smuikai), P. Jacunskas, A. Kmieliauskas

24, 25 d. 18.30 – F. Wildhorno „BONI IR

Juozo Miltinio dramos teatras

18 d. 14 val. – A. Slapovskio „NUO RAUDO-

perlai“. A. Radziukynas (fleita), A. Puplaus-

Rež. – P. Gaidys

ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno vad. –

„Bad Rabbits“)

Klaipėdos muzikinio teatro (operos) raida 1945-1986 metais ir jo priešaušris XIX a. – XX a.

J. Milius. Dir. – G. Rinkevičius

Panevėžys

18, 22 d. 18 val. – PREMJERA! „ALKSNIŠKĖS“.

MENAS. FOTOGRAFIJA

nis orkestras. Solistai I. Prudnikovaitė ir
25 d. 18 val. – kamerinis koncertas „Baroko

17–19 d. 18 val. – PREMJERA! „ADAMSŲ

TAS“. Rež. – A. Veverskis

Kongresų rūmai

Rež. – D. Rabašauskas
„KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“.

Bibliografinės žinios

14 d. 19 val. – Lietuvos valstybinis simfoni-

25 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo

Kauno valstybinis muzikinis teatras

17 d. 18 val. – V. Klimačeko „SUPERMARKE-

Vilnius

22 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – VI J.S. Bacho muzikos festivalis. „J.S. Bachas ir A. Vivaldi“. Ansamblis
„Musica humana“, valstybinis choras „Vilnius“ (meno vad. ir vyr. dir. – A. Dambrauskas), vokalinis duetas „Cantus coronatus“:
S. Liamo (sopranas), N. Petročenko (mecosopranas). Solistai D. Šeibokaitė (fleita),
R. Beinaris (obojus), I. Girdžiūnaitė, R. Grakauskaitė (smuikai). Dirigentai A. Vizgirda,

nienė. – Vilnius : Tyto alba, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 636, [3] p.. – Ciklo „Septynios
seserys“ 2-oji knyga. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-466-202-7 (įr.)

17 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje me-

609-01-2670-7 (įr.)

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

Gyvenimo kartu paliktos žymės : [prisiminimai] / Ada ir Kajetonas Mataičiai. – Vilnius : Trys

koncertas
„Muzikos galerija“

žvaigždutės, [2016] (Vilnius : Spauda). – 189, [3] p. : iliustr., faks., geneal. schem.. – Tiražas
500 egz.. – ISBN 978-609-431-079-9 (įr.)

Gedimino pr. 37

Griuvėsių Dievas : romanas / Kate Atkinson ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. –

17 d. 19 val. – „Laisvė, meilė, muzika“. Daly-

Vilnius : Tyto alba, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 507, [3] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN

vauja I. Juozapaitytė (sopranas), J. Jankaus-

978-609-466-203-4 (įr.)

kaitė (mecosopranas), A. Skirvainis (barito-

Karo veidas nemoteriškas : [apysaka] / Svetlana Aleksijevič ; iš rusų kalbos vertė Alma

nas), J. Čeponis (fortepijonas)
19 d. 12 val. – T. Honma (fortepijonas, Japonija), E. Cotta (smuikas, D. Britanija, JAV),
S. Cotta (violončelė, JAV). Programoje
L. Van Beethoveno kūriniai
21 d. 16 val. – „Mūsų mielai Nijolei Ambrazaitytei“. Vakarą veda muzikologas A. Karaška, dalyvauja aktorius R. Bagdzevičius

Va k a r a i

Lapinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). – 307, [3] p.. – Tiražas
2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2650-9 (įr.)
Ledi Afrika : romanas / Paula McLain ; iš anglų kalbos vertė Rūta Tumėnaitė. – Vilnius :
Tyto alba, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 446, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609466-218-8 (įr.)
Likimo apyrankė : romanas / Viola Shipman ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. –
Vilnius : Alma littera, 2017 (Kaunas : Spindulio sp.). – 317, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN
978-609-01-2668-4 (įr.)
Minčių toliai : gyvenimo miniatiūros / Irena Kadžiulytė. – Vilnius : [Homo liber], 2017 (Vilnius : BMK l-kla). – 55, [1] p. : portr.. – Tiražas [65] egz.. – ISBN 978-609-446-139-2

Vilnius
Rašytojų klubas
21 d. 17.30 – poeto V. Braziūno kūrybos
vakaras su nauja eilėraščių knyga „Lėtojo
laiko aky“. Dalyvauja poetas V. Braziūnas,
literatūrologas S. Valentas, literatūrologė
E. Baliutytė, poetė N. Daujotytė, dailininkė
S. Chlebinskaitė, saksofonininkas P. Vyšniauskas. Vakarui diriguoja D. Katkus

Pietinia kronikas : popromanas / Rimantas Kmita ; iliustracijos Liudo Parulskio. – Vilnius :
Tyto alba, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 367, [1] p. : iliustr.. – Parašyta Šiaulių šneka. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-466-210-2 (įr.)
Rasti ar prarasti? : eiliavimai, gyvenimo nuotrupos / Teresė Balkutė. – Vilnius : [Baltijos
kopija], 2016 (Vilnius : Baltijos kopija). – 83, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 100 egz.. –
ISBN 978-609-417-133-8
Septynios seserys : Majos istorija : romanas / Lucinda Riley ; iš anglų kalbos vertė Kristina
Miliūnienė. – Vilnius : Tyto alba, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 588, [2] p.. – Tiražas 1500

22 d. 17.30 – VYTA meno parodos „Vandens

egz.. – ISBN 978-609-466-145-7 (įr.)

veidas“ atidarymas. Dalyvauja I. Čekanaus-

Sugrįžimas į kavinę pasaulio pakrašty : romanas / John P. Strelecky ; iš anglų kalbos vertė

kienė, E. Jokubkienė, E. Daubaraitė,

Jolita Parvickienė. – Vilnius : Tyto alba, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 236, [3] p.. – Tiražas

J. Narmontaitė

2500 egz.. – ISBN 978-609-466-216-4 (įr.)

23 d. 18 val. – poeziją skaito poetas A.A. Jony-

Širdies žaizdras : eilės, laiškai, autoriniai darbai / Juozas Šimonis. – Vilnius : Baltijos

nas. Groja LVSO kamerinis ansamblis:
A. Radziukynas (fleita), A. Puplauskis (fagotas), Z. Levickis (mandolina, smuikas),
D. Narkevičius (mandolina, smuikas), I. Sipaitytė (smuikas), V. Martišius (smuikas),
T. Bandzaitė (smuikas), R. Vytas (altas),

kopija, 2017 (Vilnius : Baltijos kopija). – 47, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN
978-609-417-136-9
Tiesa ir teisingumas : romanas / Anton Hansen Tammsaare ; iš estų kalbos vertė Danutė
Sirijos Giraitė. – Vilnius : Vaga, 2009- . – (Įr.)
D. 2. – Vilnius : „Krantų“ redakcija, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 414, [1] p.. – Tiražas 200

P. Jacunskas (violončelė), A. Kmieliauskas

egz.. – ISBN 978-9955-857-22-8

(violončelė), A. Kučinskas (kontrabosas),

Trisdešimt : romanas / Vaiva Rykštaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2017 (Vilnius : BALTO print). –

V. Eidukaitytė-Storastienė (klavesinas).

182, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-221-8 (įr.)

Programoje J.S. Bacho, G.F. Händelio,

Ugniakuro kūrenimas : [kūrybos rinktinė] / Alfonsas Zvėrka. – Klaipėda : Klaipėdos univer-

A. Vivaldi ir G.B. Pergolesi kūriniai
„Arbatvakariai namų teatre“
Liepkalnio g. 12-5a
17 d. 18 val. – spektaklis „PAKELIUI Į
ROJŲ“ (G. Mareckaitės knygos „Šiapus ir
anapus Vilniaus vartų“ motyvais).
Rež. – E. Tulevičiūtė (dėl bilietų teirautis

siteto leidykla, 2016 (Klaipėda : KU l-kla). – 203, [1] p., IV iliustr. p. : iliustr., geneal. schem.,
portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-9955-18-927-5
Už… : [eilėraščiai] / Pranciškus Narušis. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2016
(Klaipėda : KU l-kla). – 77, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 90 egz.. – ISBN 978-9955-18-931-2
Vėtrų sūkuryje : prisiminimai nuo 1914 iki 1988 metų / Ildefonsas Stonys. – Vilnius : Trys
žvaigždutės, 2015 (Vilnius : Spauda). – 335, [2] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN
978-609-431-073-7 (įr.)

A. Dambrauskas. Programoje J.S. Bacho,

tel. 8 689 83689)

A. Vivaldi kūriniai

Lietuvos mokslų akademija

25 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

20 d. 16 val. LMA mažojoje konferencijų

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas

salėje – LMA Vrublevskių bibliotekos pro-

Wabi Sabi, arba Romanas apie netobulumo grožį / Francesc Miralles ; iš ispanų kalbos vertė

jektas „Užmirštasis Vilnius“. Dalyvauja

Alma Naujokaitienė. – Vilnius : Tyto alba, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 189, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-466-219-5 (įr.)

„Ispaniška ir vokiška simfonijos“. Lietuvos

Vilniaus Madona : romanas / Gina Viliūnė. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Vilnius : Spauda). –
243, [4] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-1517-6 (įr.)

18 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „PAŠA-

nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė

projekto vadovas E. Gotalskis, programos

LINIAMS DRAUDŽIAMA“. Rež. – O. Koršunovas

D. Kuznecovaitė (smuikas). Dir. – Th. San-

kūrėjai – UAB „Hnit-Baltic“ atstovai, VU

19 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio

derlingas. Programoje É. Lalo, J. Brahmso

Komunikacijos fakulteto profesorius

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

kūriniai

R. Laužikas. Renginį veda R. Cicėnienė

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

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
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Vasario 17–23
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius
Forum Cinemas Vingis
17–23 d. – Didžioji siena (Kinija, JAV) – 11.40,
16.40, 21.35
Didžioji siena (3D, Kinija, JAV) – 14.10, 19.10
Tūkstančiai mylių iki tavęs (JAV) – 11, 13.40,
16.20, 18.55, 21.35
Trenk kaip vyras (JAV) – 11.20, 13.30, 15.40,
19.30, 21.40
Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) –
18 val.
19 d. – Šuns tikslas (JAV) – 11.30
23 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV) – 19.10

„Patersonas“

17–23 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių (JAV) – 13.20, 15.50, 18.30, 21.10

Didžioji siena ***

Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 17.20, 19, 21.40

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)

John Wick 2 (JAV) – 16.10, 18.50, 21.10

Kalifornijos svajos ****

Lego Betmenas. Filmas (JAV) – 11, 13.25,
16.45 (lietuvių k.); 13.45 (originalo k.)
17, 20–23 d. – Lego Betmenas. Filmas (3D,
JAV) – 12, 14.20; 18, 19 d. – 14.20
17–23 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) –
11.10, 13, 15.10
Tyla (JAV, Meksika, Taivanas) – 16.50, 20.10

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)

18, 20 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 19.10,

Mančesteris prie jūros ****

sija) – 10.10 (originalo k.)

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)

18, 19 d. – Vajana (JAV) – 11.20

Patersonas ******

18.40, 20.50, 23.45; 19–23 d. – 14, 16.20, 18.40,

Autobuso vairuotojas Patersonas (Adam Driver) vadinasi taip, kaip
ir miestas, kuriame gyvena. Jis rašo eiles, kaip ir didis poetas, kuris kadaise gyveno šiame mieste. Patersono gyvenimas iš pirmo žvilgsnio gali
pasirodyti nuobodus, tačiau Jimas Jarmuschas naujame savo filme rodo
laimingą žmogų ir tai, kas beveik išnyko iš kino, – vidinį gyvenimą, nematomas laimės, meilės, praradimo akimirkas. Patersonas nesąmoningai
ilgisi savo dvynio, kuris, žinoma, pasirodys filmo pabaigoje. Tai minimalistiškas filmas. Tokį dabar gali sukurti tik labai drąsus režisierius ir tikras
poetas (Vokietija, Prancūzija, JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)

20.50

Tyla *****

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)
Tūkstančiai mylių iki tavęs ***

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.

20.40
17, 19 d. – Skilimas (JAV) – 19.10
17, 18, 20–23 d. – Dainuok (JAV) – 11.30
Dainuok (3D, JAV) – 14.10
17, 19, 21, 23 d. – Pakeleiviai (JAV) – 16 val.
18, 20, 22 d. – Absoliutus blogis: pabaiga
(JAV) – 16 val.
17–23 d. – Auksas (JAV) – 21.50
18, 19 d. – Trys didvyriai ir Jūrų caras (Ru-

Forum Cinemas Akropolis
17, 18 d. – Didžioji siena (Kinija, JAV) – 14.25,
19.15, 23.30; 19–23 d. – 14.25, 19.15
17–23 d. – Didžioji siena (3D, Kinija, JAV) –
12, 16.50, 21.30
Tūkstančiai mylių iki tavęs (JAV) – 11.20, 12.30,
15.10, 17.50, 20.30
17, 18 d. – Trenk kaip vyras (JAV) – 14, 16.20,

17–23 d. – Emilija iš Laisvės alėjos
(rež. D. Ulvydas) – 18.30
19 d. – Šuns tikslas (JAV) – 12.20
23 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV) – 18.10
17, 18 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių (JAV) – 12.50, 15.40, 18.20, 21, 23.40;
19–23 d. – 12.50, 15.40, 18.20, 21 val.
17, 18 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 13, 17.20, 19.30,
21.40, 23.50; 19–23 d. – 13, 17.20, 19.30, 21.40
17, 18 d. – John Wick 2 (JAV) – 15.30, 18,
21.10, 23 val.; 19–23 d. – 15.30, 18, 21.10
17, 20–23 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 11,
12.40, 13.50, 16 val.; 18 d. – 11, 12.40, 13.50;
19 d. – 11, 13.50
17, 18, 20–23 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) –
10.20, 11.30, 13.10; 19 d. – 10.10, 11.30, 13.10
17–23 d. – Lego Betmenas. Filmas (3D, JAV) – 14.50
17 d. – Bijok jo vardo (JAV) – 23.10
17, 20–23 d. – Skilimas (JAV) – 16 val.; 18 d. – 23.10

Dainuok (JAV) – 10.30

18 d. – Francas ( Prancūzija, Vokietija) – 16.50

Skalvija

21 d. – Sugar Man (Švedija, D. Britanija) – 16.30

17 d. – Mančesteris prie jūros (JAV) – 16.20;
18 d. – 13 val.; 19 d. – 20.40; 20 d. – 14.30
(seansas senjorams)
17 d. – Gyveno kartą Uvė (Švedija) – 18.50;
18 d. – 20.40; 21 d. – 19 val.; 22 d. – 16.40;
23 d. – 21.10
17 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) – 21 val.; 18 d. – 18 val. (susitikimas su
kūrybine grupe); 19 d. – 15.40; 20 d. – 19.30;
21 d. – 16.40; 22 d. – 21 val.; 23 d. – 18.50
18 d. – Patersonas (JAV) – 15.40; 19 d. – 13.30;
20 d. – 17.10; 21 d. – 21.10; 22 d. – 18.50;
23 d. – 16.40

21 d. – Pakeliui į amžinybę (Indija, Prancūzija) – 18 val.
22 d. – Broliai (Norvegija) – 17 val.
23 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija,
Turkija) – 17 val.

Kaunas
Forum Cinemas
17–23 d. – Didžioji siena (3D, Kinija, JAV) –
16.10, 20.30
17–19 d. – Didžioji siena (Kinija, JAV) –
18.30, 22.55; 20–23 d. – 12.50, 18.30, 22.55
17, 18 d. – Trenk kaip vyras (JAV) –13.20,
18, 20.15, 22.20, 23.50; 19–23 d. –13.20, 18,

Ciklas „Karlsono kinas“
18 d. – animacinių filmų programa „Ką pašnibždėjo Pelėda“ (Prancūzija) – 12 val.
19 d. – programa „Noriu būti savimi“ (Olandija) – 12.20
19 d. – Kino klasikos vakaras. Pamišėlis
Pjero (Prancūzija, Italija) – 18 val. (seansą
pristatys kino kritikas N. Kairys)

20.15, 22.20
17–23 d. – Tūkstančiai mylių iki tavęs (JAV) –
10.30, 13.10, 16, 18.45
17–19 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež.
D. Ulvydas) – 18.10; 20 d. – 13.30; 21–23 d. –
13.30, 18.10
19 d. – Šuns tikslas (JAV) – 11 val.
23 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV) – 18.40

Pasaka
17 d. – Dviračiais per Mongoliją (dok. f.) –
17 val.; 18 d. – 13.15; 21 d. – 17.30; 23 d. – 15 val.
17 d. – „Oskarų trumpukai 2017“ – 19 val.;
18 d. – 19.15; 19 d. – 18.15; 20 d. – 18.30;
21 d. – 21.15; 22 d. – 18.15; 23 d. – 21.45
17 d. – Patersonas (JAV, Prancūzija, Vokietija) – 21.30; 18 d. – 16.15; 19 d. – 13.45, 21 val.;
20 d. – 21 val.; 21 d. – 19 val.; 22 d. – 19.15
17 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 17 val.;
18 d. – 16.45; 19 d. – 15.30; 20 d. – 18 val.;
22 d. – 21.30; 23 d. – 16.30
17, 23 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 19.30;
18 d. – 18.30; 19 d. – 16 val.; 20 d. – 20.30; 21,
22 d. – 17 val.
17 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių
(JAV) – 21.45; 18 d. – 21.45; 19 d. – 20.45
17 d. – Dvi naktys iki ryto (Suomija, Lietuva) – 17.30; 23 d. – 17.45
17 d. – Belgų karalius (Belgija, Olandija, Bulgarija) – 19.15; 18 d. – 21.30; 20 d. – 20.45
17 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 21.15; 21 d. – 21.30
18 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) – 13 val.
18 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 15 val.;
19 d. – 13.30
18 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) – 13.45; 19 d. – 18 val.; 21 d. – 16.45
18, 22 d. – Tyla (JAV, Taivanas, Meksika) – 20.45
18 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis
(Prancūzija) – 15.15
18, 22 d. – Nekaltosios (Prancūzija, Lenkija) –
17.15; 20 d. – 18.15; 23 d. – 15.30
18, 21 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 19.30
19 d. – Florence (D. Britanija) – 13 val.;

17–19 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių (JAV) – 13, 15.30, 17.20, 20, 22.40; 20 d. –
10.20, 13, 17.20, 20, 22.40; 21–23 d. – 10.20,
13, 15.30, 17.20, 20, 22.40
17–18 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 15.40,
18.20, 21, 23.10; 19 d. – 15.40, 18.20, 21 val.;
20 d. – 10.50, 15.40, 18.20, 21 val.
17, 18 d. – Balerina (Kanada, Prancūzija) – 11.30,
13.40, 14.55; 19 d. – 13.40, 14.55; 20–23 d. –
11.30, 13.40, 14.55
17–23 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) –
10.10, 12.30, 15.50
17 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV, 3D) –
13.30; 18–19 d. – 11, 13.30
17–23 d. – John Wick 2 (JAV) – 20.50
17–19 d. – Dainuok (JAV) – 10.20, 12.50
17 d. – Skilimas (JAV) – 23.30; 18 d. – 21.20,
23.30; 20, 22 d. – 21.20
17, 19, 21, 23 d. – Auksas (JAV) – 21.20
17, 19, 21, 23 d. – Kalifornijos svajos
(JAV) – 15.10
18, 20, 22 d. – Mančesteris prie jūros
(JAV) – 15.10
17 d. – Kodėl būtent jis? (JAV) – 23.40;
18 d. – 21.10, 23.40; 20, 22 d. – 21.10
17–23 d. – Vajana (JAV) – 10.40
17–19 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) – 10.50
17, 19, 21, 23 d. – Absoliutus blogis: pabaiga
(JAV) – 21.10
17–22 d. Tyla (JAV, Meksika, Taivanas) – 17.50
Romuva
17 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 17 val.;
19 d. – 16.15; 22 d. – 20.10
17 d. – Dviračiais per Mongoliją (dok. f.) –

22 d. – 21.15

19 val.; 18 d. – 16 val.; 22 d. – 18.30

19 d. – Didysis šunų pabėgimas (Kanada,

17 d. – „Oskarui“ nominuotų trumpametra-

Ispanija) – 15.15

žių filmų naktis – 21.30; 19 d. – 18 val.;

19 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 17 val.;

23 d. – 20 val.

22 d. – 19.30

18 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) –
14 val.; 23 d. – 18 val.

19 d. – Taksiukas (JAV) – 18.45
19 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 20.30

18 d. – Gyveno kartą Uvė (Švedija) – 18 val.

23 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 17 val.

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

23 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV) – 19,

tija) – 20.15; 19 d. – 20.30

19.15, 21.15, 21.30

19 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) – 14 val.

17–23 d. – Auksas (JAV) – 20.50

Ozo kino salė

21 d. – trumpametražių filmų programa

18, 20, 22 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 15.20

17 d. – Komuna (Danija, Švedija, Oladija) –

18, 19 d. – Trys didvyriai ir Jūrų caras (Ru-

18 val.

sija) – 10.10 (lietuvių k.); 10.40 (originalo k.)

17 d. – „Oskarų trumpukai 2017“ – 20 val.

ragėliai su levandomis (Prancūzija), (Ne)

17–22 d. – Absoliutus blogis: pabaiga (JAV) – 18.10

18 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Aus-

tikros prancūziškos vestuvės (Prancūzija) –

17–23 d. – Tyla (JAV, Meksika, Taivanas) – 20.40

trija) – 14 val.

20 val.

17–23 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) – 10.50
17, 19, 21, 23 d. – Vikingas (Rusija) – 15.20

„Subtitrai“ – 18 val.
14 d. – Valentino kino naktis: Kriaušių py-
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