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A .Va s i l e n ko n u ot r .

Štai jau trečias mano pamatytas Britanijoje gyvenančios menininkės
Indrės Šerpytytės kūrinys. Pirmasis tamsoje sustingusių daiktų fotografijomis kalbėjo apie paslaptingą
tėvo žūtį („Tylos būvis“ / „A State
of Silence“, 2006). Antrajame tarp
pavadinime įrašytų datų „(1944–
1991)“ sutilpo trys pokario istorijų
ir jų atminties tyrimai (2009–2015).
Trečiasis – „2 spalvos sekundės“ –
pristatytas Šiuolaikinio meno centro
parodoje „Patyrimo nebuvimas“.
Šiuos skirtingus kūrinius sieja traumos tema, tiksliau – įtampa tarp žinojimo, kas įvyko, ir suvokimo, kad
per atstumą neįmanoma to patirti.
Šįkart tą būseną, kai „ištinka stabas“, išreiškia penki stačiakampiai
gretasieniai, surikiuoti tamsioje

salėje tarsi sovietiniai daugiabu- stovi oranžiniu kombinezonu vilčiai, švytintys spalvotais langais. kintis vyras, peilio ašmenys liečia
Tokios abstrakcijos, sakoma ano- jo kaklą. Fotografijose veiksmas
tacijoje, dviem sekundėms pakeitė sustabdytas tuo momentu, kai dar
internete rastų ISIS egzekucijų fo- nieko neįvyko. Nors gal ne viską
tografijas, mėginant jas atidaryti išklausiau – suvedus Šerpytytės
kompiuteryje. Liko tik vaizde domi- naudotą „ISIS beheadings“ į internavusi spalva. Taigi – gličas, skaitme- netinės paieškos sistemą, ekranas
ninė sistemos klaida, menininkės išsprogsta panašiais vaizdais, sudapaversta klausimu.
rytais iš stambių juodos, smėlinės,
Į parodą galima žiūrėti kaip į žydros ir oranžinės spalvų dėmių.
gražią abstrakciją – XXI amžiaus Bet kai kuriose fotografijose egzeatsakymą Pietui Mondrianui. Ta- kucija jau įvykusi, kruvina galva
čiau apžiūrinėjant monolitus Ele- padėta kniūbsčiai aukai ant nugaanor Margolies balsas „aprašinėja“ ros. Tačiau net ir tokiu atveju žofotografijas (angliškai, tad šios kal- dinis vaizdo išpasakojimas skambos nemokantiems paroda iš dalies bėtų raminamai, nes įvardijant
neprieinama). Jos visos skamba pa- kiekvieną nereikšmingą detalę,
našiai: dykumos smėlis, žydras dan- nugaros išlenktumą ar praskrengus, juodu kombinezonu apsivilkęs dantį paukštį percepcija sulėtėja, o
budelis, akių nesimato, žvelgia kažkur į šoną, pakreipęs galvą, ištiestoje rankoje laiko ginklą, klūpi ar N u k e lta į 6 p s l .
1 psl.

Muzika

Legendiniam vilniečiui

Projektas „Hommage à Heifetz“ ir Gidono Kremerio jubiliejinis koncertas
Živilė Ramoškaitė

Šįsyk jau turėjo nelikti sostinės gyventojo, kuris nežinotų pasaulinio
garso smuiko legendos Jaschos Heifetzo vardo. Jį vis kartojo radijas ir
televizija, jis mirgėjo ant sostinės
reklamos stulpų, jį galėjai pamatyti
pačioje miesto širdyje esančioje Totorių gatvėje prie namo, kuriame
įsikūręs vienintelis Vilniuje natų
knygynas (oficialus pavadinimas
Viešoji įstaiga „Natų knygynas“).
Šis knygynas tapo beveik visą vasario mėnesį vykusio projekto „Hommage à Heifetz“ organizatoriumi
ir vykdytoju. Pagrindinis projekto
tikslas – surengti Penktąjį tarptautinį Jaschos Heifetzo smuikininkų
konkursą. Bet ne tik tai. Kartu
siekta prisiminti patį smuikininką,
kaip vieną iš litvakų, padiskutuoti
apie jų indėlį į Lietuvos kultūrą, įdėmiau pažvelgti į litvakų kultūros paveldą, integruoti jį į šiandienos kultūrinę sąmonę.
2001-aisiais Vilniuje minint
Jaschos Heifetzo (1901–1987) šimtmetį buvo surengtos Smuiko dienos ir pirmasis tarptautinis konkursas, sulaukęs didelio muzikų
ir visuomenės dėmesio. Nors pirmasis konkursas buvo palyginti
kuklus, jis tikrai pavyko. Visiems
jo rengėjams ir prijaučiantiems
tada tapo visiškai aišku, kad Jaschos Heifetzo vardas turi visam
laikui sugrįžti į Vilnių, kad padėtų
plėsti tarptautinius smuiko meno
atstovų ryšius ir skatintų jaunųjų
Lietuvos smuikininkų profesinį ir
meninį augimą. Šiomis dienomis,
prabėgus šešiolikai metų, vyksta
jau Penktasis konkursas. Palyginus su pirmuoju jį galima pavadinti
grandioziniu, sutraukusiu didžiulį
būrį užsienio šalių atlikėjų. Visi jie
puikiai žino, kodėl atvyko būtent
į Vilnių, kas sieja Heifetzą su šiuo
miestu. Pasivaikščioję po Vilniaus
senamiestį jie galėjo pabūti prie
namo, kuriame Heifetzas praleido
savo vaikystę (šviesaus atminimo
profesoriaus Sauliaus Sondeckio
liudijimu, tai dabartinės Maironio
gatvės 27 namas), taip pat stabtelėti
prie Vilniaus gatvės 25 numeriu pažymėto pastato, ant kurio sienos kabo
memorialinė lenta, skelbianti, kad
Jascha Heifetzas mokėsi čia veikusioje muzikos mokykloje... Vos ne
kasdien man tenka žingsniuoti Vilniaus gatve ir nudžiungu pamačiusi
prie šios lentos sustojusius turistus.
Tai visai konkretus Heifetzo gyvenimo ir muzikos mokymosi ištakų
Vilniuje liudijimas! Beje, už tai, kad
memorialinė lenta kabo, reikia dėkoti Muzikų rėmimo fondo direktorei Liucijai Stulgienei, pasirūpinusiai jos atsiradimu.
Projektas „Hommage à Heifetz“ prasidėjo vasario 2 d. (tikrąją
smuikininko gimimo dieną) LDK
2 psl.

Valdovų rūmuose surengtu iškilmingu koncertu „Prisimenant
Jaschą Heifetzą“. Koncerte buvo
oficialių kalbų, jį sveikino Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Heifetzo
vaikystę Vilniuje priminė profesorius Jurgis Dvarionas. Publika pralinksmėjo išgirdusi pasakojimą apie
nepaprastą būsimo virtuozo muzikinę klausą, kai jis, visai mažas kūdikis, išgirdęs tėvą smuiku grojant
„falšyvai“, protestuodavo klykdamas.
Šiame koncerte skambėjo Heifetzo repertuaro kūriniai, kuriuos
atliko keturi įvairių EMCY (Europos jaunimo muzikos konkursų
sąjunga) konkursų laureatai. Tai
Justina Auškelytė, Jingzhi Zhang iš
Kinijos, Johanas Dalene iš Švedijos
ir Mayumi Kanagawa iš Japonijos.
Solistams pritarė Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas
Mayumi Kanagawa, dirigentas Modestas Barkauskas, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
M . M i k u l ė n o n u ot r .
Donatas Katkus), diriguojamas
Modesto Barkausko. Koncertą turtinga emocijų raiška, gyvybinga III J. Menuhino konkurso Londone tobulumą, pagalvojau apie didįjį
pradėjo šviesus Wolfgango Ama- ir jaudinančia muzikos tėkme. Me- premiją.
perfekcionistą Heifetzą. Ir jis, nors
deus Mozarto Ketvirtasis koncertas lancholija alsuojantys pianissimo
Vakarą užbaigė praėjusio IV labai trumpam, išniro iš nebūties –
D-dur, Nr. 4, jį labai nuotaikingai epizodai ir gaivališki dramatiniai tarptautinio Jaschos Heifetzo kon- skambant M. Kanagawos atliekapagriežė šešiolikmetė J. Zhang, dė- proveržiai, virtuoziški pasažai ir kurso pirmosios premijos laureatė mai svajingajai „Estrellitai“, ekrane
mesį patraukusi nuoširdžiu ir tiks- jausmingos replikos pakluso smui- Mayumi Kanagawa. Po tvirtai at- pasirodė trumpučiai trūkinėjantys
liu muzikavimu, darniu ansambliu kininkės valiai. M. Barkauskas su mintyje užsifiksavusio jos pasiro- kino kadrai su paties smuiko mago
su orkestru. Jaunoji smuikininkė orkestru itin tiksliai reagavo į dymo konkurse ji jau koncertavo figūra (šio sumanymo autorė Lina
įsiminė pernykščiame X tarptau- kiekvieną solistės smuiko virpesį. Vilniuje ir Kaune – su Nacionaliniu Albrikienė). Taip norėjosi matyti jo
tiniame Balio Dvariono pianistų ir
Tre č i a s i s v a k a ro s o l i s t a s , simfoniniu orkestru tiesiog meis- daugiau ir ilgiau!
smuikininkų konkurse, virtuozi- 2000-aisiais gimęs švedas Johanas triškai atliko Maxo Brucho Pirmąjį
Vasario 9 d. projektas „Hommage
niais gebėjimais ir temperamentu Dalene tapo netikėtu atradimu. Mu- koncertą g-moll. Dabar į Vilnių Ka- à Heifetz“ tęsėsi Jaschos Heifetzo
nurungusi visus bendraamžius ir zikine energija trykštantis jaunuo- nagawa atvyko iš Berlyno, kur stu- salėje (Pylimo gatvėje), kur vyko
laimėjusi Grand Prix.
lis turi išties individualų santykį su dijuoja Hannso Eislerio aukštojoje diskusija „XIX–XX a. Vilnius ir
Justina Auškelytė, greta kitų muzika. Jo griežimas man priminė muzikos mokykloje pas profesorių litvakų kultūra“. Apie litvakų kulkonkursų laurų, yra III tarptauti- free džiazą, spontanišką, gal kiek Kolją Blacherį. Valdovų rūmuose ji tūros ištakas ir reikšmę lietuvių
nio Jaschos Heifetzo smuikininkų agresyvų, nukreiptą tiesiai į klausy- pateikė du smuiko aukso fondo kū- kultūrai kalbėjo Faina Kukliansky,
konkurso II premijos laureatė. Pro- toją. Tačiau jis „šaudė“ į mus ne tik rinius: Camille’o Saint-Saënso „Ha- muzikos profesoriai Jurgis Dvafesoriaus J. Dvariono auklėtinė stu- muzikos garsais, bet ir energingais banerą“ bei Introdukciją ir Rondo rionas, Leonidas Melnikas, Donadijavo ir pas įvairius užsienio profe- žvilgsniais, sakyčiau, gana mįslinga capriccioso, o pabaigai – Manue- tas Katkus, medicinos profesorius
sorius, o 2015 m. Niujorko Juilliardo išraiška. Įdomiausia, kad tai visai lio Ponce–Jaschos Heifetzo „Es- Eugenijus Laurinaitis, litvakų kulmokykloje įgijo muzikos magistro netrikdė preciziško ir techniškai trellitą“. Klausydamasi išpuoselėto tūros tyrinėtoja Larisa Lempert.
l aip s n į. D ab ar s mu i k i n i n kė tikslaus jo grojimo. Smuikininko šios smuikininkės griežimo, kai Visi jie suminėjo daugybę garsių
yra J. Dvariono klasės asistentė atlikta norvegų kompozitoriaus viskas idealiai suskamba, niekas vilniečių pavardžių, kurių dauLietuvos muzikos ir teatro akade- Christiano Sindingo (1856–1941) nepraslysta bet kaip, kai techninės guma plačiajai visuomenei dar vis
mijoje. Jos su orkestru atlikta Er- trijų dalių Siuita suskambėjo labai priemonės yra iš tiesų tik priemo- nėra žinomos. Kai kurie, panašiai
nesto Chaussono „Poema“ įsiminė gaiviai. Šis jaunuolis pernai laimėjo nės, o ne tikslas demonstruoti savo kaip Heifetzas, didžiąją gyvenimo
dalį praleido užsienyje ir tapo visame pasaulyje žinomais savų sričių specialistais bei menininkais.
L. Melnikas ypač šiltai pasakojo
apie pianistą Leopoldą Godowskį,
stygininkus brolius Schneiderius,
smuikininką S. Bernšteiną, S. Sondeckiui parodžiusį Heifetzo gimtąjį
namą Vilniuje. Prisimintos ir Lietuvos muzikinei kultūrai itin nusipelniusios Hofmeklerių, Stupelių,
Pomerancų ir kt. šeimos. Kadangi
muzikos kalba – universali, artimiausios sąsajos su lietuvių kultūra reiškėsi būtent šioje plotmėje.
D. Katkus priminė žydų muzikantų
įtaką orkestrinio meno raidai nuo
pat Valstybės operos pradžios, kai
orkestro daugumą sudarė muzikantai žydai. Pastaruoju metu pasirodo
vis daugiau knygų, supažindinančių su įvairiomis litvakų kultūros
Gidonas Kremeris ir „Kremerata“

M . S i r u s o n u ot r .
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Muzika

Valdovų trio Valdovų rūmuose
Mintys po vienintelio GTČ trio koncerto
Algirdas Klova

Kitą dieną po iškilmingų Vasario
16-osios minėjimų įvyko džiazo
visuomenei reikšmingiausias pastarojo dešimtmečio įvykis – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų Viačeslavo Ganelino,
Vladimiro Čekasino ir Vladimiro
Tarasovo, arba GTČ trio, koncertas Valdovų rūmuose. Praėjo nemažai metų, kai jie drauge muzikavo scenoje, trio neegzistuoja nuo
1987-ųjų, koncertuoti visi buvo susitikę tik 2002 m. Vokietijoje, Frankfurto knygų mugėje. Kiekvienas jų
ir šiandien kuria, groja, garsina Lietuvą. 2016 m. pabaigoje mus pasiekė
džiugi žinia, kad Lietuvos džiazas
pagaliau išgirstas ir pačioje Lietuvoje – V. Ganelinas, V. Čekasinas
ir V. Tarasovas pelnė Nacionalinę
kultūros ir meno premiją. Manau, ši
žinia ir pastūmėjo Lietuvos džiazo
federacijos vadovybę surengti šį
tikrai įspūdingą koncertą. Beje, ne
kartą pagalvojau, kad geresnės salės
šiam koncertui turbūt nepavyktų
rasti. Čia kadaise gyveno Lietuvos

At k e lta i š 2 p s l .

apraiškomis. Vakaro pradžioje
skambėjo muzika, atliekama Boriso Traubo, Valentino Kaplūno
ir Leonido Melniko fortepijoninio trio „Musica camerata Baltica“.
Skambant Boriso Borisovo pjesei,
netiesiogiai buvo prisimintas šis
neseniai Amerikoje miręs vilnietis – pianistas ir kompozitorius,
daug metų dėstęs Muzikos ir teatro akademijoje.
Dar vienas iškilus projekto
„Hommage à Heifetz“ renginys –
ilgai lauktas Gidono Kremerio ir
orkestro „Kremerata Baltica“ koncertas, įvykęs vasario 18 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Kremerio
70-mečiui ir orkestro 20-mečiui
skirtas vakaras, kaip ir dera, buvo
gaubiamas šventinės nuotaikos:
sveikinimai, gėlių puokštės, audringi
aplodismentai, o gale – ovacijos
visai publikai pašokus nuo kėdžių.
Lietuvos kultūros ministrė įteikė
garbingiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą – aukso žvaigždę
„Nešk savo šviesą ir tikėk“, garbųjį
maestro sveikino specialiai iš Rygos
atvykusi Latvijos kultūros ministrė
Dace Melbārde. Vis dėlto koncerto
programa nebuvo grįsta vien tik
linksmybėmis. Pirmoje koncerto
dalyje skambėjusi muzika pareikalavo nemenko publikos susikaupimo ir dėmesio. Pradžioje smuikininkė Agata Daraškaitė įtaigiai ir
meniškai atliko Anatolijaus Šenderovo pjesę „Cantus in memoriam
Jascha Heifetz“. Ji sukurta jau mano
minėtam, 2001 m. vykusiam pirmajam Heifetzo konkursui. Nedidelis

valdovai, o tą vakarą save išreiškė lyginant anuos metus ir dabartį? Atdidžios muzikos asmenybės. Dėl šio sakymai nuskambėjo maždaug taip:
garbingo įvykio specialiai į Lietuvą tada mes buvome jaunesni ir džiauatvyko Londone gyvenantis garsus gėmės savo muzikavimu, jo rezultadžiazo prodiuseris, firmos „Leo tais, o dabar klausysimės vienas kito,
Records“ įkūrėjas ir vadovas Leo seksime vienas kitą, drauge mąsFeiginas, labai prisidėjęs populia- tysime ir kursime. Ir išties, tai, ką
rinant GTČ trio Vakaruose. Jis pra- girdėjome, neatrodė panašu į senų
dėjo koncertą, paminėdamas kolek- laikų nostalgiją, jaunystės prisimityvo nuopelnus kultūros istorijai ir nimų rekonstrukciją. Muzikavo
pranešdamas, kad nufilmuota kon- didžiulę gyvenimo ir muzikinės
certo medžiaga bus panaudota jo veiklos patirtį sukaupę mąstytojai.
prodiusuojamame filme, taip pat Pagrindinė koncerto kompozicija,
pristatė netrukus pasirodysiančią trukusi beveik valandą, buvo paanglų muzikanto Steve’o Day, kuris naši į monumentalią, gerai apgalžavisi GTČ muzika, knygą.
votą, gražiai suaustą didingą drobę
Ir koncertas prasidėjo. Kas iš to su aiškia forma ir koncepcija, kuri
išeis, niekas nenutuokė, buvo ir gimė, ko gero, tik saundčeko (garso
skeptiškų nuomonių. Juk jie drauge bandymo prieš koncertą) metu, nes
negroja šitiek metų! O aš tvirtai ti- daugiau laiko repetuoti nebuvo. Šio
kėjau, kad koncertas bus puikus ir naujo improvizacinio kūrinio
nepakartojamas, nes tokie dalykai sėkmė gali ateiti tik esant talentui,
kasdien nevyksta. Pamąstykime, patirčiai, susiklausymui, pažinimui
juk nuo grupės iširimo visų trijų ir giliam muzikos žinojimui. Visi
muzikinis bagažas didėjo, įgūdžių muzikantai turėjo ką veikti ir kiedaugėjo, o muzikavimo drauge pa- kvienas atskirai, ir visi drauge, nors
tirtis nesudilo, neišnyko. Šiam kon- kažkokių ryškių solo epizodų necertui skirtoje spaudos konferen- buvo išskirta.
cijoje iškilo klausimas – ar skiriasi
Kompozicija prasidėjo ir baimuzikinis bendravimas drauge, gėsi ritmiškais V. Tarasovo būgno
kūrinėlis be žodžių pasakoja apie
litvaką muzikantą, kurio gyvenimo
kelias buvo kupinas ne vien meninių viršukalnių, bet ir žmogiškos
kančios, skausmo...
Po šių apmąstymų nuosekliai
pereita prie kažkiek giminingo turinio Mieczysławo Weinbergo (1919–
1996) Kamerinės simfonijos Nr. 4.
Tai paskutinė kompozitoriaus simfonija ir apskritai paskutinis jo kūrinys, pažymėtas 153 opusu. Vilniuje
jis suskambėjo pirmąsyk. Sakyčiau,
sunkus, sudėtingas veikalas, skirtas
styginių orkestrui ir klarnetui solo,
kuriame rutuliojamas gana niūrus
muzikinis naratyvas, neleidžiantis
nė minutei atsipalaiduoti. Klarnetininkas Mate Bekavacas savo solinę partiją grojo pavyzdingai raiškiai, suteikė jai beveik apčiuopiamo
vaizdingumo. Orkestras vietomis
atitarė, vietomis ginčijosi su solistu,
pakildamas iki drastiškų dramatinių gaidų. Sudėtingą partitūrą muzikantai perskaitė be dirigento, bet
jo funkcija dėl to neišnyko. Nepriekaištingai šį darbą atliko orkestro
koncertmeisteris Džeraldas Bidva,
kaskart mane stebinantis savo daugiafunkcionalumu. Juk diriguodamas galva ir visu kūnu, jis tuo pačiu
metu groja labai nelengvą pirmojo
smuiko partiją, ir groja su meistro
užmoju, polėkiu ir virtuoziškumu!
Bravo Džeraldui ir bravo orkestrui, jaučiančiam vienas kito petį
ir alsavimą!
Antra vakaro dalis perėjo į šviesesnę tonaciją, leidžiančią publikai
atsikvėpti. Philipo Glasso „Orfėjo
siuita“ (aranžuota Paulio Barneso
ir Andrejaus Puškariovo) – ne
geriausias šio autoriaus kūrinys,

7 meno dienos | 2017 m. vasario 24 d. | Nr. 8 (1202)

tačiau atliekamas Gidono Kremerio ir „Kremeratos“ jis įgavo
savotišką žaismingo muzikinio
nuotykio statusą. Siuita prasideda
kavinėje, baigiasi Orfėjo miegamajame. Maestro neseniai išsitarė, kad
jam patinka nuotykiai. Kaip tik tai
prisiminiau, skambant šiam kūriniui. Solo smuiko ir pirmosios orkestro violončelės pokalbis leistų
spėlioti, kodėl šis opusas figūruoja
šventinio koncerto programoje, bet
geriau čia padėsiu tašką. Paskutinis programos numeris – Astoro
Piazzollos „Buenos Airių metų
laikai“ – neblėstantis orkestro repertuaro hitas, visuomet sukeliantis didžiausią publikos emocijų audrą. Šįsyk kūrinys buvo grojamas
itin spalvingai, ieškant kuo įvairesnių styginių spalvų, o G. Kremerio
smuiko solo kalbėjo, dainavo, niūniavo, pyko, niršo, girgždėjo, švilpė...
Kiek ir ką maestro su „Kremerata“
begrotų – klausytis įdomu. Bisui
buvo pažerta muzikinių pokštų,
pradedant Michailo Pletniovo Šveicarijoje sukurta humoreska „Perkopus Weinbergo kalną“ (tai žodžių
žaismas, bet, rodos, toks kalnas iš
tiesų Šveicarijoje yra), kai po neaiškių, desperatiškų smuiko girgždesių įstoja orkestras ir suskamba
liaudiška šveicariška polkutė. Po jos
buvo žaismingai pagrotos „Happy
Birthday to you“ variacijos. Man
taip pat norisi sušukti „Su gimimo
diena!“ ir „Ilgiausių metų!“
Su Heifetzo vardu susiję renginiai tuo nesibaigė. Plačiau apie
konkursą, kurio vertinimo komisijai vadovavo Gidonas Kremeris,
skaitykite kitame numeryje.

GTČ trio

D. K lov i e n ė s n u ot r .

dūžiais, palydėta V. Ganelino už- ir susisiejo su pagrindine, antroji –
gaunamų klavišų ir kuklių V. Čeka- lyg bliuzo lopšinė, o trečioji pilnai
sino bosinio klarneto garsų. Galbūt sužaižaravo V. Čekasino kūrybiniu
tai viską ir sustatė į formos rėmus. žavesiu ir išradingumu. Išeidamas
Muzika liejosi, plėtojosi ir pra- iš salės V. Tarasovas man prižadėjo
skriejo lyg vienas atsikvėpimas, lyg sugrįžti čia po šimto dvidešimties
ramus senų pažįstamų pokalbis, su metų. Šie žodžiai, matyt, buvo pasanedideliais audringesniais epizo- kyti todėl, kad spaudos konferencidais, matyt, sukeltais prisiminimų. joje daug kalbėta, jog šio kolektyvo
Po šios monumentalios kompozi- susitikimai scenoje vyksta kas pencijos publikai pavyko išprašyti net kiolika metų, klausinėta, ar planuoja
tris labai skirtingų charakterių im- vėl groti drauge ir panašiai. Argi tai
provizacijas bisui. Pirmoji gal kiek svarbu? Jų muzika išlieka amžiams.

Kronika

Paskelbti Jashos Heifetzo
smuikininkų konkurso
laureatai

Konkurso nugalėtoja Yurina Arai
buvo įvertinta Lietuvos nacionalinės filharmonijos specialiuoju
prizu. Taip pat jai atiteko Lietuvos
žydų bendruomenės įsteigtas apdovanojimas – Jaschos Heifetzo statulėlė, kuri nuo šiol bus teikiama

Tarptautinei komisijai, kuriai pirmininkavo maestro Gidonas Kremeris, išklausius finalistų pasirodymus, buvo paskelbti konkurso
laureatai, diplomantai ir specialiųjų prizų laimėtojai. Aukščiausiai įvertinta ir 10 000 eurų pirmąja premija apdovanota japonų
smuikininkė Yurina Arai. Antra
ir trečia vieta atitinkamai įvertinti
smuikininkas iš Ukrainos Dmytro
Udovychenko ir jaunasis japonų
smuiko virtuozas Rennosuke Fu- Dmytro Udovychenko
kuda. Diplomantais paskelbti jaM . M i k u l ė n o n u ot r .
ponų smuikininkė Mayu Ozeki ir
Maskvos konservatorijos aspirantas kiekvieno Jaschos Heifetzo smuikiStepanas Starikovas.
ninkų konkurso nugalėtojui.
Be pagrindinių prizų, taip pat
V tarptautinį Jaschos Heifetzo
įteikta daug specialiųjų apdova- konkursą globoja Lietuvos Resnojimų. Lietuvaitė Julija Ivano- publikos Prezidentė Dalia Gryvaitė ir japonų smuikininkė Ri- bauskaitė. Renginį organizuoja
riko Noborisaka apdovanotos už VšĮ „Natų knygynas“ kartu su Liegeriausią Jaschos Heifetzo trans- tuvos muzikos ir teatro akademija.
kripcijos interpretaciją ir specia- Šiais metais konkursas – pagrindiliai konkursui parašyto Zitos Bru- nis projekto „Hommage à Heifetz“
žaitės kūrinio „Canzona“ smuikui renginys. Tai trejus metus vyksolo atlikimą. Publikos simpatijų siančios iniciatyvos „Give Music
prizas atiteko lietuviui Bernardui a Future“, finansuojamos ES proPetrauskui. Dmytro Udovychenko, gramos „Kūrybiška Europa“, dalis.
be antrosios premijos, gausiai ap- Projektą koordinuoja Europos jaudovanotas ir specialiaisiais koncer- nimo muzikos konkursų sąjunga
tiniais prizais – Kauno valstybinės (EMCY), o jo partneriai Lietuvoje –
filharmonijos, „Naujosios muzikų VšĮ „Natų knygynas“ ir Balio Dvakartos“, Klaipėdos koncertų salės riono labdaros ir paramos fondas.
ir EMCY. Pastaruoju prizu taip pat
apdovanotas ir Rennosuke Fukuda. Rengėjų inf.
3 psl.

Šokis

Atviras interpretacijoms

Dar kartą apie Krzysztofo Pastoro pastatytą baletą „Romeo ir Džuljeta“ LNOBT

Rimgailė Renevytė

Prieš daugiau nei dešimtmetį scenoje pasirodžiusi Oskaro Koršunovo „Įstabioji ir graudžioji Romeo
ir Džuljetos istorija“ buvo svarbus
žingsnis Lietuvos teatro istorijoje.
Net ir dabar, kai matome gerokai
pasikeitusį, „pavargusį“ spektaklį
(atnaujintas 2015 m.), sakome, jog
tai drąsi klasikos interpretacija. Šį
rudenį įvyko toks pat svarbus lūžis, sudrumstęs nusistovėjusius
Nacionalinio operos ir baleto teatro
vandenis – Krzysztofo Pastoro režisuotas Sergejaus Prokofjevo baletas „Romeo ir Džuljeta“. Nors šis
pastatymas nėra naujas pasauliui
(K. Pastoras jį statė Škotijos, Lenkijos ir Čikagos teatruose), Lietuvos
kontekste, kuriame šiuolaikinio baleto interpretacijų nėra daug, jis itin
reikšmingas.
Sergejaus Prokofjevo „Romeo ir
Džuljeta“ pirmųjų klausytojų Mas- keliasluoksnę interpretaciją. Va- ir švelnūs Romeo gestai kulminacinėje
kvos Didžiajame teatre buvo įver- sario 14 d. vakarą pagrindinius scenoje virto nevilties šauksmu.
tinta kaip netinkama šokiui. Pro- vaidmenis šoko Kipras ChlebinsGruodžio 15 d. spektaklio ašimi
kofjevas naujai sukūrė tragedijos kas ir Neringa Česaitytė, o gruo- tapo Olesios Šaitanovos Džuljetos
pabaigą – Romeo ateina dar prieš džio 15 d. spektaklyje – Olesia Šai- kova su šaltais Martyno Rimeikio
Džuljetai išgeriant nuodus ir randa tanova ir Jeronimas Krivickas. Du ir Olgos Konošenko Kapulečiais.
ją gyvą. Šį kompozitoriaus spren- skirtingi Romeo ir Džuljetos duetai Nepermaldaujamas tėvas priverčia
dimą labiausiai nulėmė susitelki- (iš viso jų spektaklio programėlėje Džuljetą savo meilės istoriją palaimas į šokį. Tačiau laiminga pabaiga net penki!) pasiūlė dvi spektaklio doti gerokai anksčiau, nei ši išgenetenkino nei publikos, nei paties interpretacijas.
ria tėvo Lorenco paruoštus nuodus.
Be abejo, debiutuojantys solistai Romeo čia – tik priežastis, išjudikompozitoriaus, todėl jis sugrįžo
prie Shakespeare’o istorijos origi- nustebino, bet skirtingi Kipro Chle- nusi šią santykių ir principų kovą.
nalo. Stipriai išjaustas, pasižymin- binsko ir Neringos Česaitytės per- Tą vakarą spektaklis buvo apie
tis savita atmosfera, nuotaikingas sonažų paveikslai (gal tai Pastoro Džuljetos maištą, o meilė liko kažir kartu kupinas tragizmo kūrinys Romeo ir Džuljetai suteikta laisvė) kur toli. Temos, kurias savo spektapo nelaimingos meilės istorijos sukėlė abejonių. Romeo ir Džulje- takliu paliečia Pastoras, susipina su
pagrindu. Pastoro spektaklyje ne- tos personažai ryškiai kontrastavo: scenoje vaizduojamu laiku: iš fašisišgirstame viso Prokofjevo muziki- atsidavęs Romeo, labai jautriai ir tinės Italijos keliaujame į 6-ojo denio teksto, todėl ryškiausiu akcentu subtiliai perteiktas K. Chlebinsko, šimtmečio pakilimą, o spektaklio
tampa „Riterių šokio“ motyvas, ir savo laisve šiek tiek labiau nei finalas įvyksta beveik nūdienoje.
sustiprinantis nesibaigiančios ko- meile besidžiaugianti N. Česaitytės Ir nors „Romeo ir Džuljetos“ istovos temą. Taigi, norom nenorom Džuljeta. Vis dėlto spektaklis skam- rijai laikas pavaldus, šįsyk vaizdo
„Romeo ir Džuljetos“ baleto pa- bėjo lyg amžinos nesantaikos ir joje projekcijose (šviesų dailininkai
statyme kiekvieną sykį išvystame pražūvančios meilės istorija. Šviesūs Bertas Dalhuysenas ir Wijnandas

Premjeros

Ramintos Šerkšnytės
opera vaikams „Penki
Merės stebuklai“
Kovo 4 ir 5 d. laukia susitikimas su
neprilygstamąja aukle Mere, kuri
mažų ir didelių lauks spektaklio
„Penki Merės stebuklai“ premjerose
Lietuvos nacionaliniame operos ir
baleto teatre. Tuomet pirmąkart
nuskambės kompozitorės Ramintos Šerkšnytės sukurta opera vaikams, kuriai libretą sueiliavo poetė
Ramutė Skučaitė.
Mažuosius atvesti į operą neabejotinai verta. Ankstyvas muzikinis
lavinimas turi milžiniškos reikšmės
būsimam žmogaus intelektui – tai
pagrįsta moksliniais tyrinėjimais.
Tuo labiau tai pasakytina apie operą,
kuri iš prigimties yra sinkretiškas
4 psl.

menas, leidžiantis vienu metu ugdyti įvairius žmogaus intelekto tipus. Manoma, jog vaikai muzikos
poveikiui būna ypač imlūs iki dešimties metų amžiaus. Kad ankstyvas operų klausymas palieka

Operos diena LNOBT

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

van der Horstas) kontrastingai atsispindinti Italijos kasdienybė – ir
karas, ir taika – iš dalies užgniaužė
šokėjų ir paties Prokofjevo energiją.
Dažnoje scenoje aktoriams reikėjo
dirbtinai prisitaikyti prie vizualinių
sprendimų, todėl kai kurie veiksmai atrodė nepateisinti. Kita vertus,
vaizdo projekcijos kalbėjo subtiliau
nei pantomima, neretai baleto pastatymuose užkertanti kelią daugiaprasmiškumui, kurį geba išreikšti
šokis.
Krzysztofo Pastoro „Romeo ir
Džuljetos“ interpretacijoje energija
ir judesys daugiausia kuria spektaklio
vaizdą, įtakos tam neabejotinai turi
ir muzika. Scenos, kurias „užpildo“
Montekiai ir Kapulečiai, tai kovojantys dėl dėmesio, tai linksmai leidžiantys laiką puotoje, ypač veikia
viso spektaklio atmosferą. Tikra
kova vyksta ne vien tarp Tebaldo
ir Merkucijaus, bet ir masinėse

pėdsaką vaiko sąmonėje, daugelis Rimas Geniušas irgi diriguodavo
muzikų galėtų paliudyti iš savo as- operoms. Tad senajame Lietuvos
meninės patirties. Štai „Penkių Me- operos ir baleto teatre J. Basanavirės stebuklų“ muzikos vadovui ir di- čiaus gatvėje Julius su savo broliu
rigentui Juliui Geniušui vaikystėje Petru (pianistu) praleisdavo dauoperų tikrai netrūko, nes jo tėtis gybę valandų. „Jau neprisimenu,
kiek kompozitoriaus Jurgio Gaižausko „Buratino“ spektaklių išklausėme – gal tris, gal keturias
dešimtis, bet tikrai mokėjome šią
pirmąją savo vaikystės operą atmintinai. Būdami penkerių šešerių
metukų, vaidinome klapčiukus Stanislovo Moniuškos operoje „Halka“
bei negriukus George’o Gershwino
operoje „Porgis ir Besė“. Nenusiprausę tamsaus grimo, „negriukai“
parbėgdavo ir į savo namus Čiurlionio gatvėje“, – pasakoja dirigentas.
O štai solistė Joana Gedmintaitė,
„Penkiuose Merės stebukluose“ kurianti vaikams laiko nerandančios
Ponios Benks vaidmenį, pati augo
toli nuo didmiesčių – Rietave, tad

scenose, – atrodo, kad baleto artistams trūksta net fizinės erdvės. Deja,
scenografija (dailininkė Tatyana
van Walsum) ne visuomet įsilieja
į bendrą kūrinį. Marmurinis liftas,
pavirtęs Džuljetos balkonu, arba
metalinės pertvaros scenos gilumoje užveria prasmes, tėra tik laike
ir erdvėje sustingęs simbolis. Išskirčiau tik miegamojo sceną, kuri kiek
subtiliau vaizduoja karstais atsiveriantį meilės guolį.
Pastoro interpretacija nuo pat
pradžių pavaldi tragedijos linijai.
Jis atsisako Auklės personažo kaip
pagrindinio komiškumo elemento,
jį pakeičia Džuljetos draugės, tampančios Benvolijaus, Merkucijaus
ar netgi Romeo šokių partnerėmis. Džuljetos draugės scenoje pasirodo dėl estetinių ar siužetinių
(reikia padėti Romeo ir Džuljetai
susitikti) priežasčių, tačiau jos nėra
nei Montekių, nei Kapulečių pusėje.
Tiesa, Neringos Česaitytės Džuljetai draugės (šoko Inga Cibulskytė
ir Haruka Ohno) suteikė vėjavaikiškumo, kurio nestokojo Olesios
Šaitanovos Džuljeta.
Bene vieninteliu tragedijos „juokdariu“ tampa Merkucijus, mėginantis visaip kaip tik įmanoma pajuokti
Kapulečius. Merkucijus (abu vakarus šoko Andrius Žužžalkinas) ne
tik šaiposi iš priešų ar juokina žiūrovus (šiuo atveju ir scenos „aikštėje“ susirinkusią žiūrovų minią),
bet ir kursto dar didesnę Kapulečių neapykantą Montekių giminei.
Norėtųsi sakyti, kad dėl Merkucijaus pastangų pasijuokti iš priešo
gimsta didžioji Romeo ir Džuljetos tragedija. Tačiau tragedijos išgyventi žiūrovui tarsi neleidžiama:
Džuljetos ir Romeo kūnus, kaip
prieš tai Merkucijaus ir Tebaldo, iš
scenos išsineša gedinčios Montekių
ir Kapulečių šeimos. Tarytum mirtis nieko neužbaigia.
maža būdama nebuvo lepinama gyvais operos spektakliais, tuo labiau –
vaikams skirtais kūriniais. Bet abi
savo dukteris dainininkė nuo mažens vedė į teatrus. J. Gedmintaitė
tėvams rekomenduotų vaikus supažindinti su opera būtent mažiesiems skirtuose vaidinimuose.
Jaunesnioji J. Gedmintaitės dukra,
ketverių metukų Aura, pažintį
su teatru pradėjo būtent nuo vaikiškų spektaklių. „Jai labai patiko
Jono Tamulionio opera „Bruknelė“.
Kaip mama patarčiau visiems kuo
dažniau su atžalomis lankytis Operos ir baleto teatre, nes čia galima
patrauklia forma atskleisti vaikams
muzikos pasaulį. Jeigu vaikas nuo
mažumės įpranta girdėti gerą muziką, ji jam tampa reikalinga
visą tolesnį gyvenimą“, – neabejoja
J. Gedmintaitė.
LNOBT inf.
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Teatras

Trys aktorės gėlių karalystėje
Nijolės Indriūnaitės režisuotas spektaklis Vilniaus teatre „Lėlė“

Daiva Šabasevičienė

Aktorės Almira Grybauskaitė, Elvyra Piškinaitė ir Sigita Mikalauskaitė – tarytum nuostabios Vilniaus
teatro „Lėlė“ gėlės. Daugiausia jos
kuria ir paties teatro atmosferą,
jas sutinkame beveik kiekviename
spektaklyje. Be jų energijos, be jų
skleidžiamos šilumos nebūtų šio
teatro. Įprasta, kad lėles čia valdo
vos keli aktoriai, todėl jiems ypač
svarbu susikalbėti tarpusavyje.
„Gėlių istorijos“ pagal latvių autorės Annos Sakse „Pasakas apie
gėles“ vadinamas lėlių spektakliu,
tačiau jame aktorės ne tik matomos,
bet, kaip vis dažniau nutinka, yra
ir lygiavertės lėlių partnerės. Trys
aktorės ir trys kiti kūrėjai – pjesės
autorė ir režisierė Nijolė Indriūnaitė, dailininkė Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė ir kompozitorius
Faustas Latėnas – vaikams ir suaugusiems pasakoja apie sudaužytas širdis, apie mus, mūsų laimę ir
skausmą, susižavėjimą ir išdavystę,
meilę ir netektį. Pasaulis yra įvairus –
tik švelniai prie jo prisiliesdami, suprasdami jo liūdesį galime patirti
pačius gražiausius jausmus.
Spektaklis – tarytum tylus kalnų
gėlės žydėjimas, kai mūsų akyse
gražiausios gėlės gali ne tik išaugti,
pražysti, bet ir nuvysti, ar japoniško eilėraščio tanka posmas. Šis
trisdešimt vieno skiemens poetinis
žanras talpina reikšmingas pauzes,
kurių metu keičiasi kūrinio kryptis – išorinis pasaulis tampa vidinio pasaulio vaizdiniu. Aktorės,
švelniai žaisdamos su miniatiūrinėmis lėlėmis, kuria šmaikštų, paprastą ir netikėtą spektaklį suaugusiems. Magiškame teatro kūrinėlyje

Premjeros

Molière’as muppets
stiliumi
Kovo 3 d. 18.30 val. Vilniaus teatre
„Lėlė“ Poznanės Animacijos teatro lėlininkai iš Lenkijos pristatys
spektaklį jaunimui ir suaugusiems
„Moljeras“. Spektaklį pagal žymiojo
prancūzų komediografo JeanoBaptiste’o Poquelino (dar žinomo
Molière’o slapyvardžiu) kūrybą bei
biografiją sukūrė australų menininkas Neville’is Tranteris.
1673-ųjų vasario 17 d., Paryžius.
Pats Molière’as vaidina pagrindinį
vaidmenį savo spektaklyje „Tariamas ligonis“. Spektaklio metu jį ištinka dusinančio kosulio priepuolis,
dėl kurio jo pasirodymas scenoje
tampa itin įtikinamas. Prabėgus porai valandų, jis miršta namie. Ši istorija įkvėpė Neville’į Tranterį kurti
spektaklį apie vieną įžymiausių
prancūzų aktorių ir pjesių autorių.

mikrodalelytėmis, lėlių persirengimo / pasikeitimo pauzėmis sukuriama tai, kas įmanoma tik teatre.
Rodos, jau pripranti prie vienos sceninės miniatiūros, susidraugauji su
regimomis lėlėmis, o jas pakeičia
ne tik kitokio stiliaus būtybės, bet
ir šešėlių teatras, kuriame daug įtaigiau nei naujųjų technologijų spektakliuose sugebama priartėti prie
žmogaus.
Daugiausia netikėtumų ir atradimų pasiūlo kompozitoriaus
Fausto Latėno muzika ir jo paties
(sic!) įrašytos dainelės. Pradžioje
išgirsti ir atpažįsti nedrąsų teatro
„liūto“ balsą. Jis sklinda iš vienos kolonėlės, todėl atrodo, kad dainuoja
gyvas žmogus. Pamažu jis įsidrąsina ir padovanoja dar kelias dainas.
Teatre sukūręs ištisus pasaulius, dirbęs prie sudėtingiausių polifoninių
spektaklių, pažinęs teatrinės muzikos galimybes, Latėnas šiame spek- Elvyra Piškinaitė, Almira Grybauskaitė ir Sigita Mikalauskaitė
taklyje viską pradeda iš naujo – nuo
savęs, nuo savo autentiško balso: Kiekviena nauja scena kuria bendrą „jausmus“. Iš to kyla nepaprastas
„imkite mane ir skaitykite“.
spektaklio atmosferą. Režisierė ne- spektaklio lengvumas. Poetinis praVilniaus „Lėlės“ chebra nuolat pasiduoda vyraujančioms nūdienos das čia gimsta dėl subjektyvaus, aukviečiasi šį kompozitorių ir, kaip nuotaikoms ir jautriai pasakodama tentiško požiūrio į matomą pasaulį
būna pasakose, ištikimybė laimi. gėlių istorijas punktyru ištapo uni- ir jo detales.
Aktorės švyti, jaučiasi it pabučiuo- versalų liūdesį.
Spektaklio trapumas išryškina
tos, muzikos lydimos, šauniai pasiLėlių teatre be tam tikro sen- kiekvieną klaidelę. Šiek tiek kreidainuodamos, laukia savo pasakų timentalumo neapsieisi. Kūrėjai vos jo „linijos“ suteikia teatro meprincų. Kartais jos – gražiausios gė- jį moka subtiliai, jautriai apžaisti nui taip reikalingo kūrybiškumo.
lės, kartais – tų gėlių graužikės. Jos kiekviena scenine detale, mažiau- Tokia režisierės Nijolės Indriūir slepiasi už gėlių, ir demonstruoja sia mizanscena. Juk žiūrovai teatro naitės suteikta laisvė atveria aksavo moterišką pasipūtimą (tam Mažosios salės erdvėje sėdi tiesiog torėms didesnės improvizacijos
ypač padeda dailininkės parinkti įbedę nosis į vaidybos aikštelę. Ak- galimybę, tuo labiau kad pati insperukai). Latėno balsas – nelyg toriai sunkiai gali pasislėpti net už cenizacija prismaigstyta puikaus
gundytojo, tad moterys išskleidžia širmos. Gali jausti visas jų judėjimo humoro. Trys aktorės – ir visa kasavo grožį. Almira Grybauskaitė, trajektorijas, kartais net kvėpavimą. ralystė. Šioje inscenizacijoje veikia
Elvyra Piškinaitė ir Sigita Mika- Šiame spektaklyje kūrėjai nesislepia gėlės – Pienė, Rožė, Aguona, Narlauskaitė – išraiškingos, laisvos ir po įvaizdžiais, bet tarytum žvelgia cizas, Erškėtrožė, taip pat Peliukai,
seksualios, jos, jų gėlės ir jų grau- į savo vaidinamus objektus iš ša- Sraigius, Vyturėlis, Ožka, Paukšžikai nepavaldūs gyvenimo nor- lies, kartais net su ironija. Aktorės čiai, Vabalas, Vėjas...
Kūrėjai klausia, kaip šalia mūsų
moms, taisyklėms ar suvaržymams. koncentruojasi į tam tikros minutės
atsiranda gėlės? „Jos tiesiog žydi
Neville’is Tranteris – iš Austra- ir neleidžia vasarai išeiti.“ Kallijos kilęs aktorius, lėlininkas, re- bant apie Gėlių vestuves itin šiuožisierius, nuo 1978 m. gyvenantis laikiškai nuskamba frazės: „Dabar
bei kuriantis Olandijoje. Autorinio aš vesti negaliu, nes nematau čia
teatro „Stuffed Puppet Theatre“ įkū- sau lygių“, arba „Vėjas tikriausiai
rėjas, lyderis ir vienintelis nuolati- pasiklydo, todėl aš dar labiau žynis narys. Dirba su žmogaus dydžio dėsiu!“ O kai Vabalas bando pamuppets tipo lėlėmis, kurias vadina sipiršti ilgiausiai šalčių nepakangeriausiais aktoriais. Sukūrė indivi- damai Erškėtrožei, tekstas tiesiog
dualų,
atpažįstamą darbo stilių, už nuskamba kaip socialinės pjesės
J . W i t tc h e n n u ot r .
kurį buvo daug kartų įvertintas ap- iliustracija: „Stoviu tvirtai ant
Istorija, kurią „muppets“ stiliaus dovanojimais tarptautiniuose festi- kojų keturių ir mėšlo į valias tulėlėmis pasakoja Neville’is Trante- valiuose Vokietijoje, Italijoje, Čeki- riu. Galėčiau būt labai naudingas,
ris – tai pasakojimas apie didžiojo joje, Kroatijoje ir pan.
žiedams juk mėšlas reikalingas.
rašytojo ir nejauno žmogaus grumBalandį Tranteris lankysis Vil- Tai ar tekėsi už manęs?“ Į tai tikra
tynes su savo silpnybėmis, pagun- niaus teatre „Lėlė“, kur ves savaitės meile tikinti gražuolė atsako: „Ne.
domis ir prisiminimais. Veikėjai, trukmės kūrybines dirbtuves lietu- Mano Vėjas mane ves.“ O Vabalas:
kurie jį supa paskutinėmis jo gy- vių lėlių teatro profesionalams. Be „Tai kad jisai tave pamiršo, girdėvenimo akimirkomis, balansuoja to, pasak teatro meno vadovo Vil- jau, Ievai pasipiršo.“ Arba viliokės
tarp realizmo ir įsivaizdavimo: manto Juškėno, šiuo metu su meni- Aguonos tema: lyg iššokusi iš Kajie – lyg ir artimiausi Molière’o ninku tariamasi dėl galimybių kitą, zio Binkio utos ar audringai nusiaplinkos žmonės, lyg ir jo parašytų jubiliejinį teatro sezoną, Vilniaus teikusi feministė: „Žiūrėk, suplėšė
bei neparašytų kūrinių personažai... teatre „Lėlė“ kurti lėlių spektaklį vėjai man sijoną, kas patikės, kad aš
buvau aguona?“
O žmogaus dydžio groteskiškos lė- suaugusiems.
lės dar sykį pabrėžia takoskyrą tarp
Gėlės nenustoja žydėti. „Lėlės“
to, kas yra čia ir dabar, bei didelių, Vilniaus teatro „Lėlė“ inf.
teatro kūrėjoms svarbu priminti: „Ir
amžinų dalykų.
vėjyje, ir lietuje ji žydi tavo širdyje.“
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N u ot r a u ka i š V i l n i a u s t e at ro „ L ė l ė “ a rc h y vo

Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė
greta Vitalijaus Mazūro formavo
unikalų šio teatro stilių. „Gėlių
istorijos“ nėra stilistiškai toks išraiškingas spektaklis, kaip, tarkim,
„Baltos pasakos“, tačiau dailininkė
šiame spektaklyje tarsi džiazuoja.
Spalvų ir faktūrų įvairovė daro
spektaklį ir linksmesnį, ir įvairiapusiškesnį. Nors esu vientisesnio
stiliaus gerbėja, šį kartą dailininkę
išskirčiau dėl savito lietuviško
braižo, bendros spektaklio stilistinės kultūros. Įsileisdama ir sintetines spalvas, ji sugebėjo sukurti
lyrinį-poetinį foną, kuriame rašytojos savaip interpretuotas įvairių
šalių legendas, pasakas pavertė lietuviška savastimi. Ši dailininkė sugeba jautriai išskleisti mūsų tautos
kultūrinį savitumą: paprastumą,
detalių minimalizmą, stilistinę
siluetų „švarą“.
Kūrėjai, suvokdami nueinančią
savo kartos teatro realybę, nekoketuodami, nepiršdami savęs, tiesiog vienas kitą mylėdami, pasakodami gėlių gyvenimo istorijas,
susitapatina su jomis ir primena
bendrąsias teatro vertybes. Svarbu,
kad spektakliui įsibėgėjus nusigludintų tam tikri nelygumai, pavyzdžiui, Sraigiaus „akcentas“. Tokius
niuansus režisierė turėtų labiau
kontroliuoti, tuo labiau kad spektaklio publika itin jauna, dar ne
visai išmokusi savo gimtąją kalbą.
Puikiam sodininkui reikia drąsiau
ravėti piktžoles.
Gėlėtos Annos Sakse pasakos
pernai atšventė penkiasdešimtmetį.
Jos, kaip ir teatro kūrėjų gyvenimas, neišseko. O „Lėlės“ teatre
šios jausmų pasakos suformavo
gražų meilės debesėlį. Kaip pasakytų Henrikas Radauskas, „pasauliu netikiu, o pasaka – tikiu“.

5 psl.

Dailė

Reikšmingi mažmožiai

Paroda „Grafika / Piešiniai. Iš Povilo Ričardo Vaitiekūno kolekcijos“
Deima Žuklytė-Gasperaitienė

Įrašytos į istoriją daugelis asmenybių sustingsta. O tiek daug gyvenimo akimirkų, faktų, kūrinių lieka
dūlėti asmeniniuose archyvuose ir
niekada nepasiekia dienos šviesos...
Kelią tokiai užmarščiai bando užkirsti kolekcionieriai, renkantys jų
dėmesį patraukiančius artefaktus.
Paradoksalu, kad kartais kryptingai nerinktos kolekcijos tampa labiausiai vertomis dėmesio. Iš dalies
tokia kolekcija priklauso tapytojui
Povilui Ričardui Vaitiekūnui. Ją
sudaro tapybos, grafikos darbai,
objektai ir skulptūros, periodinės
spaudos leidiniai.
Dalis Vaitiekūno kolekcijos šiuo
metu yra pristatoma galerijoje
„Kairė–dešinė“. Vilniaus grafikos
meno centras jau keletą metų nuosekliai atlieka dailininkų archyvų
viešinimą. Kuratorės Kristina Kleponytė-Šemeškienė ir Jurgita Minčinauskienė yra surengusios nemažai
piešinių parodų, tarp kurių buvo pristatyti Ksenijos Jaroševaitės, Petro
Mazūro, Mikalojaus Povilo Vilučio,
Vlado Urbanavičiaus ir kitų įvairių
dailės sričių kūrėjų darbai.
Vaitiekūno grafikos kolekcija – gana
solidi. Joje yra nemažai kanoninių

grafikos darbų – nuo tarpukario
meistrų Marcės Katiliūtės, Adomo
Galdiko, Viktoro Petravičiaus iki
ryškiausių 7–9-ojo dešimtmečių
grafikų Rimtauto Gibavičiaus, Arvydo Každailio, Petro Repšio, Mikalojaus Povilo Vilučio. Kolekcijoje
esama ir keleto užsienio menininkų, mažai žinomų marginalų
ar savamokslių dailininkų. Visi šie
eksponatai suteikia kontrastingą
kontekstą kitai kolekcijos ir parodos daliai – įvairiems menininkų
pokštams, naujametiniams ir kitų
progų sveikinimams, improvizuotiems piešiniams ir objektams.
Pastaroji parodos dalis iškalbingai
pasakoja apie dailininkų įpročius,
susibūrimus, draugystes ir kartu atspindi jų gyvenamąjį laikotarpį. Ji
padeda išjudinti tą monumentalų
dailės klasikais tapusių asmenybių
vaizdinį. Apie juos ir norisi papasakoti daugiau.
Kad ir Alfonso Andriuškevičiaus sveikinimas Vaitiekūnų šeimai, užrašytas ant laikraščio „Tiesa“
iškarpos. Joje išspausdintas skaitytojų (dailės mokytojo ir Vilniaus
politechnikumo estetikos dėstytojo) laiškas, kuriame piktinamasi
televizijos laidoje parodą aptarinėjusių dailėtyrininkų Andriuškevičiaus ir Gražinos Kliaugienės

susidomėjimu dailės naujovėmis
ir jaunais autoriais. „Tie ieškojimai pernelyg išgirti, tuo tarpu neatkreiptas pakankamas dėmesys subrendusių dailininkų analizei“, – rašo
laiško autoriai. Andriuškevičius ant
iškarpos dar užklijavo pasinę savo
nuotrauką su neaiškiu antspaudu
bei tušinuku užrašė sveikinimą.
Kokia iškalbinga smulkmena! Kaip
puikiai ji apibūdina to meto absurdiškumą ir, žinoma, atskleidžia
šmaikštų sveikintojo būdą.
Įdomu pažvelgti į dailininkų
kūrybos paraštėse esančius darbus. Dažniausiai eskizus ar lengva
ranka sukurtus piešinius galima
aptikti ne parodų salėse, o menininkų fonduose, esančiuose Lietuvos literatūros ir meno archyve. O
štai šioje parodoje laisvai, nesivarginant pildyti prašymo formų galima pamatyti Vytauto Kairiūkščio
anglimi pieštų aktų (1920), matyt,
atsiradusių mankštinant ranką garsiajai mauduolių serijai. Piešinių
fragmentuose tyrinėjamos kūno
pozos, atsiranda griežtesnių linijų,
vėliau tapusių tapybos darbų pagrindu, užuominų.
Dar vienas man įsiminęs kūrinys – Vinco Kisarausko akvarelė
„Velykos“ (1959), netikėtai replikuojanti tuometinį dailės kontekstą.

Ekspozicijos fragmentas

L . M i l k i n t ė s n u ot r .

1959-aisiais jau buvo juntamas atši- kitoje – apverstas. Įprastoje nuolimas, dailėje po truputį įsileidžiami traukoje esanti Budos statutėlė apmodernistiniai ieškojimai, madin- verstoje primena... paties Truikio
gas monumentalumas. Visgi pagei- portretą.
daujamų temų ratas išliko griežtas –
Vaitiekūno kolekcija atskleidžia
darbininkai, sovietiniai didvyriai ir dar ne vieną netikėtą rakursą, met.t. O Kisarauskas monumentaliau- nininkų gyvenimo akimirką ar
siu kūrinio objektu paverčia margu- kūrybinį eksperimentą. Narplioti
čius, vargais negalais nešamus ant menininkų povandeninius ryšius ir
perpus susilenkusių darbininkų pe- sekti jų idėjų pirmavaizdžius ar, kičių. Nuo to sunkaus darbo jiems net tais atvejais, atspindžius – malonus
srūva prakaito ir kraujo lašai. Tad užsiėmimas. Telieka tikėtis, kad jis
paprastutė šventinė akvarelė at- bus atrastas po Vilniaus senamiestį
skleidžia Kisarausko ideologines vaikštinėjančių piliečių. Jie galės
pažiūras, ironiją, gebėjimą taupio- įsitikinti, kaip prieš keliasdešimt
mis išraiškos priemonėmis išreikšti metų papaišyti, užrašyti ar kitokia
talpią mintį.
forma įamžinti menininkų mažmoParodoje yra ne tik iškalbingų, žiai meno istorijai suteikia gyvybės.
menininkų asmenybių portretus ar
jų kūrybos supratimą praplečian- Paroda veikia iki kovo 4 d.
čių eksponatų, bet ir tiesiog sma- VGMC galerija „Kairė–dešinė“
gių akibrokštų. Pavyzdžiui, Vaitie- (Latako g. 3, Vilnius)
kūno kolekcijoje yra dvi scenografo Dirba antradieniais–penktadieniais
Liudo Truikio namų fotografijos. 11–18 val., šeštadieniais 11–15 val.
Vienoje matyti įprastas vaizdas, o

Prieš paspaudžiant mygtuką
At k e lta i š 1 p s l .

vaizdas smogia iškart – kaip ir tie kino, populiarių vakarietiškų žur- užfiksuotų budelių sąmonę, o štai margaspalvį popierėlį ir įbrukti tieŠerpytytės statiniai-monolitai.
nalų, sporto renginių, kompiute- į to vargšo, užauginto save įsivaiz- siai į prasižiojusią ekranų užburto
Taigi švytintys spalvų blokai ir rinių žaidimų estetika – tuo, kaip duoti herojumi, – visai nesunku.
lengvatikio burną.
pasakojamas vaizdas vienas kitą pa- jos vizualiniai malonumai suderiIndrė Šerpytytė išryškina tą
Manau, kad ŠMC salės prietepildo ir vienas kitam prieštarauja. nami su poreikiu kartais pasidir- tarpą, kai dar mąstai, kai dar gali moje švytintys monolitai yra tobula
Tačiau nė vienas segmentas „ne- ginti svetimu skausmu, patogiai pasirinkti – vizualiojoje kultūroje postmodernaus didingumo arba
žino“ tiesos. Balsas keičia „nekaltų“ sėdint krėsle. Šiuos propagandos šiam tarpui atstovauja gal dvi se- sublime išraiška. Kažko baugaus,
stačiakampių prasmę raginda- aspektus forume „Šiaurės vasara“ kundes trunkanti dvejonė: žiūrėti beribio ir neapibrėžiamo jausmą
mas juose įžvelgti dabar vykstantį pernai nagrinėjo Laura Noreikaitė ar nežiūrėti? Menininkė sudaro Jacques’as Derrida ir François Lyosiaubą, sukuria įvykio laiką aplin- (Ką propaganda atskleidžia apie sąlygas apmąstyti savo sprendimų tard’as apčiuopia ties nepavaizduokui šį momentą, kai aš čia stoviu. postmodernų XXI a. žmogų, Lite- priežastis ir pasekmes: etines, este- jamumą žyminčiu paveikslo rėmu,
O monolitai išplečia teiginį į visų ratūra ir menas, 2016-09-16).
tines, politines. Juk yra skirtumas. ties slenksčiu į begalybę, už kurio –
laikų, visų žmogaus nusikaltimų,
Oranžinių aukų-kalinių ir juodų Aš, pamačiusi monitoriuje galybę praraja. Tolydžiame įprastų reginių
kančių, aukojimų ir išganymų ref- budelių-nindzių-herojų kontrastas oranžinių-smėlinių-žydrų-juodų lauke, į susitaikymus, prisitaikymus
leksiją – kaip stikliniai obeliskai. Jie įsimena kaip firmos misiją išreiš- fotografijų, nedrįstu nė ant vienos ir konformizmą linkusioje kasdiestatomi iš to, kas vyksta kitur, nors kiantis logotipas, kuriuo mane nuo- užvesti pelės ir paspausti mygtuko, nybėje toks kūrinys įrėžia plyšį kaip
paradoksaliai yra visada po ranka – lat švitina internetas. Tokiems kaip kad vaizdas atsidarytų. Nes neno- žaizdą, neužgyjantį prieštaravimą,
atsiranda vos pajudinus pirštą, pa- aš visa tai atgrasu taip pat kaip di- riu kęsti to skausmo. O gal neno- ardantį malonaus buvimo iliuziją.
spaudus pelės mygtuką. Balsu pa- zaino, skambių frazių, hiperrealios riu galvoti apie blogį, kurio nega- Tai ir matau ŠMC salėje, apšviesta
sakojami ir spalvotų stačiakampių fotografijos jungtimis kuriami ra- liu nei įveikti, nei pakeisti. Kas nors Šerpytytės monumentų, klausydaatstovaujami vaizdai yra mūsų kas- ginimai patikėti vartojimo ideolo- kitas pasididins fotografiją ir žiū- masi balso, įsivaizduodama ir negadienybė, kurią norisi nutylėti – juk gija ar kuria nors posttiesa. Bet ką rės į smėlį ant pasmerktojo veido, lėdama įsigyventi į aukos momentą,
rašydama šį straipsnį tą nuotraukų nors tai įtrauks kaip žaidimas virtu- į kažkur tą akimirką klystelėjusias į budelio momentą, grožėdamasi
stendą ekrane uždengiu iliuziškai alioje tikrovėje, kur iš eilinio nevy- žudiko akis, į vienodą surikiuotų spalvomis, kuriomis negalima
baltu popieriaus lapu. Į jas pažvel- kėlio gali tapti herojumi. Gal dėl to oranžinių figūrų tiesumą ir rimtį, grožėtis.
giau tik apibendrintai, neatsivers- ši propaganda ir veikia, kad visais tarsi laukų ne egzekucija, o įšventiAbstrakcija daugeliui žmonių
dama nė vienos. Kartą mačiau ir medijų, kino ir reklamos kanalais nimas. Gal tai ir baisiausia, kad tose „ne prie meno“ yra nebyli, nes čia
užteko – prisimenu visam laikui, sklinda spaudimas tapti ypatingam, fotografijose nematyti kančios – tik nėra nieko atpažįstamo, nėra istokiekvienoje – tas pats pranešimas. o tikrovė tepasiūlo vietą telefoni- ritualas, tikėjimas, pakilumas. Vaiz- rijos. Tiems, kurie gyvena mene,
ISIS konstruoja egzekucijas kaip nės prekybos teroristo kabinoje ar das priešinasi tipiniam pasakojimui abstrakcija gali būti iškalbingesnė
spektaklius specialiai vakariečiams. eilėje prie nemokamų pietų. Man apie teroristus, o kartu rodo, kaip už ką nors konkretaus pasakojantį
Išmaniai pasinaudoja holivudinio sunku įsijausti į tose nuotraukose galima bet kokią idėją suvynioti į paveikslą, nes joje slypi teorija.
6 psl.

Neatsitiktinai ir Lyotard’ui didingumą reprezentuojančio kūrinio
pavyzdžiai buvo Kazimiro Malevičiaus ir Barnetto Newmano abstrakcijos – plonytė linija, perrėžianti
spalvos plokštumą, baltas kvadratas,
„leidžiantis matyti tik padarydamas
taip, kad taptų neįmanoma matyti“
(„Postmodernus būvis“). XX a. antrosios pusės kultūroje tokiu prisimintinu, bet neparodomu dalyku
buvo tapęs Holokaustas.
Dabar jau pastebime visame
pasaulyje didėjantį smurto gniužulą, kurio vaizdine ir žodine informacija užverstam protui darosi per daug. Galbūt ir vėl mūsų
siaubą, kad holokaustai gali kartotis, tegali išreikšti abstrakcija.
Nes eksponuodama negalimybę
išreikšti ji aprėpia visas prievartos patirtis, su kuriomis nedera iš
aukštų postų vėl skambantys didieji pasakojimai.
Agnė Narušytė
Paroda veikia iki kovo 8 d.
Šiuolaikinio meno centras
(Vokiečių g. 2, Vilnius)
Dirba antradieniais–sekmadieniais
12–20 val.
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Dailė

Paveikslas – geriausias žmogaus
draugas?
Indrės Ercmonaitės paroda „Amen. Paveikslas irgi žmogus“ Dailininkų sąjungos galerijoje
Aistė Paulina Virbickaitė

Ruošdamasi rašyti apie Indrės
Ercmonaitės parodą nekviečiau
autorės kavos, neskambinau ir net
nesiunčiau elektroninio laiško su
klausimų punktais. Vietoje viso to –
atsiverčiau jos „Facebook“ paskyrą.
Lietuvių menininkų kontekste
Ercmonaitės asmeninis profilis –
vienas įdomesnių. Ji ne tik dalinasi
paveikslais, kvietimais į parodas ir
straipsniais apie save, visus šiuos
neišvengiamus įrašus papildo smagios asmenukės su paveikslais, pastarųjų kelionės iš studijos į parodas
ar naujus namus, kartais – kadrai
iš kūrybos proceso. Todėl parodos
pavadinimui pasirinkta frazė „paveikslas irgi žmogus“ nenustebino.
Skaitmeninimo eroje, kai daugiausia tapybos žmonės pamato ekranuose, Ercmonaitė kalba apie tapybą kaip nesuskaitmeninamus
dalykus: dažą, veiksmą ir abipusį
ryšį. Šią jos nuostatą užtvirtina devizas „paveikslas irgi žmogus“, kuris,
spėju, reiškia: taip, paveikslas gali
būti tik nuotrauka socialiame tinkle,
tačiau iš tiesų jis yra kažkas daug
daugiau, kaip ir kiekvienas iš mūsų.
Studijas Vilniaus dailės akademijoje baigusi 2010 m., apie beveik
savarankišką paveikslo gyvenimą
bei pačios juntamą būtinybę tapyti

Ercmonaitė pabrėžtinai kalbėjo jau
2014 m. vykusioje parodoje „Jie“.
Ten buvo rodyti paveikslai pavadinimu „Ponas dažas“, „Dažų potvynis“, galiausiai „Išgyvenimo
reikmenys“ – ratu ornamentiškai
išdėlioti asmeniniai tapymo reikmenys. Kalbant apie vaizduojamus
objektus – tuomet paveiksluose
galima buvo rasti fragmentų iš populiariosios kultūros: dainininką
Nicką Cave’ą, filmo „Žvaigždžių
karai“ personažų, keistų kiborgų.
Bene vienintelis pastarųjų dvejų
metų laiko tarpą perplaukęs nepakitęs objektas – kanoja. „Išlikimo
rinkinį“ šių metų parodoje pakeitė
gerokai sąmojingesnis „Herbas tapybai“ – plokščiai juodame fone
lyg kompiuterinio žaidimo pasirinkimų pultelyje išdėliotos dažų
tūbelės, teptukai. Virš jų – karūna,
apačioje – gailestingojo Jėzaus paveikslo replika. Pasirinkimų nedaug, bet visi geri. Apie vieną jų –
Jėzaus paveikslo motyvą – turbūt
reikėtų papasakoti išsamiau.
Prieš porą metų Ercmonaitė pradėjo dirbti rėminimo dirbtuvėse. O
netrukus dirbtuvių duris vis dažniau ėmė varstyti užsakovai, norintys įsirėminti didelį, mažą ar net
natūralaus dydžio gailestingojo Jėzaus paveikslą (kaip tik sukako 80
metų nuo to, kai šis paveikslas buvo
nutapytas pagal mistikės sesers

Faustinos Kovalskos regėjimus). pastebėtume, sukala iš jų didelį vorą
„Facebook“ istorija nemeluoja – iš arba – kojas paveikslui, kurias dar
pradžių jaunoji rėmintoja nusifoto- įkiša į tikrus batus. Fotografuojasi
grafavo su vienu iš suskaitmenintų kartu su paveikslais ar šalia jų, kaip
Jėzaus atvaizdų, paskui – su trimis, su draugais ar kokiais selebričiais, o
įvairių dydžių. Galiausiai šis moty- nuotraukas ne tik kelia į savo „Favas persikėlė į paveikslus. Ne dėl to, cebook“ paskyrą, bet kabina ir šalia
kad traukdama jį ant porėmio būtų parodoje eksponuojamų paveikslų.
patyrusi nušvitimą. Ir ne todėl, kad Galiausiai – pas naujus šeimininkus
būtų pradėjusi šio atvaizdo nemėgti iškeliavusius paveikslus ji žymi ne
ar norėtų pasišaipyti. Tiesiog matė tradiciniais raudonais taškeliais, o
jį dažnai, daug dažniau nei Nicką dailiomis širdutėmis – sentimenCave’ą ar net kiborgus ir todėl (kartu talu, tačiau bendrame kontekste
su kanoja) įtraukė į dažniausiai nau- visiškai suprantama.
dojamų vaizdinių rinkinį.
Šiai situacijai, kai paveikslą visaip
Suskaitmenintas Jėzaus atvaizdas, mėginama sugrąžinti į gyvenimą
patekęs į svetimą kontekstą (rėmi- (ar net suteikti jam dar daugiau sąnimo dirbtuves), tampa tik vienu iš lyčio taškų su „realiu“ pasauliu, nei
daugelio įvairiausios kokybės po- paveikslai jų turėjo iki šiol), papilrėmio ir rėmo laukiančių atvaizdų. domo žavesio suteikia tai, kad savo
Įrėmintas jis paklius į jam priklau- stilistika ir logika Ercmonaitės tasančią pamaldžią erdvę, kur bus pyba yra interneto kartos patirčių
traktuojamas visiškai kitaip. Pana- ir matymo būdo atspindys. Čia,
šiai ir paveikslas, patekęs į interne- visai kaip monitoriuje, vaizdai yra
tinę socialinių tinklų erdvę, tampa plokšti, o tapybos sluoksniai kuria
vienu iš daugelio įvairiausios koky- ekrano mirgėjimo įspūdį. Vaizdinių
bės vaizdelių. Tai tapytoja supranta. konstravimo logika primena komTačiau nesitaiko su tuo. Štai, rodo ji piuterinius žaidimus, o iš paveikslo
mums – tai dažai, kuriuos taip ma- į paveikslą pereinantys vaizdiniai –
lonu spausti iš tūbelės ir tepti ant internetinių nuorodų tinklą. Devindrobės, tai – teptukai, kurių kie- tojo dešimtmečio viduryje gimusiai
kvienas taip skirtingai tuos dažus autorei virtuali erdvė yra autentika,
tepa, ten – skiediklis, kuris pakei- ir ji jai nesipriešina. Tačiau, nesičia dažo konsistenciją. Dar – porė- tikint (ir nenorint) nieko pakeisti,
miai, kurie paveikslui – lyg kaulai klausimas, kur ir kokia bus tapybos
žmogui. Kad tikrai tuos porėmius vieta vis labiau virtualėjančiame

Indrė Ercmonaitė, „Herbas tapybai“,
A u to r ė s n u ot r .
2017 m.

pasaulyje, užduodamas jau ne pirmus metus ir vis dar lieka aktualus. Jei gerai supratau Ercmonaitės
scenarijų, Žemę užvaldžius virtualiems kūnams ir robotams, tapyba
liks kartu su žmogumi, nesvarbu, ar
jis bus visa ko valdytoju, ar tiesiog
tyliai leis dienas jaukiame rezervate
kaip keistas fantomas.
Paroda veikia iki vasario 28 d.
Dailininkų sąjungos galerija
(Vokiečių g. 2, Vilnius)
Dirba pirmadieniais–penktadieniais
10–18 val., šeštadieniais 10–16 val.

Kuo mažiau, tuo daugiau
Birutės Stulgaitės paroda „Iš radinių“ VDA galerijoje „ARgenTum“
Monika Krikštopaitytė

Tai keturių labai skirtingų išore,
bet kurtų tuo pačiu principu kūrinių paroda. Visiems gerai žinoma
metalo dailininkės Birutės Stulgaitės nuostata kalbant apie darbą su
gintaru – reikia pabrėžti tai, kas
jau yra, – jaučiama ir čia, ekspozicijoje, kurios kūriniai yra radiniai
su dailininkės prisilietimu, pamatymu, perpasakojimu. Iš jų sklinda
išmintis, nes tokį pagarbų santykį
su aplinka pavyksta sukurti gal tik
su laiku. Juk šiandienos „kouči- Birutė Stulgaitė, „Torsas“. 1752–2016 m.
nimo“ pasaulis siūlo viską formuoti,
programuoti, daryti proveržius... O blizgančios skardos atplaišą, kurią plėšimo pėdsakus, nuplauti paukšStulgaitės strategija – pastebėti, iš- mėgo ir kuri kabojo jo dirbtuvėje. čių kakučius nuo auksuoto vario.
žiūrėti, suteikti prasmę.
Vėliau Judita Šerienė atidavė man. Nekeičiant formos, prikniedijus miPagrindinis ir svarbiausias parodos Tai Šv. Kazimiero bažnyčios kupolo nimalias detales, kad stovėtų, tapo
objektas – „Torsas“ (1752–2016 m.). karūnos bumbulo pusė (1752). Ca- panašu į torsą, paradoksalu, į apaAnot dailininkės: „Prieš daugo- rinės Rusijos laiku bažnyčios buvo tinę torso dalį.“ Tokia gera istorija,
kai metų Vytautas Šerys, dirbda- perdaromos cerkvėmis. Bumbulas kad kūrinio beveik ir nebereikia. O
mas restauratoriumi, užlipęs į Šv. buvo perkirptas ir nuplėštas. Pir- vis dėlto po pasakojimo „Torsas“ atKazimiero bažnyčios palėpę rado miausia norėjosi nuimti žirklių ir rodo mažytis, nes galvoje jau spėjo
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išsiskleisti kupolas. Jis liko kaip ke- laiko, kurį tos metalo dulkės savo
bli istorijos atplaiša, bet vis dar su virsme išsaugojo.
riestu stotu – pasipūtęs. Toks ir tuIliustratyviausias ir 10-uoju derėtų būti, juk papuolė pačiai Stul- šimtmečiu man padvelkęs kūrigaitei į rankas. Juk buvo Šerio stu- nys – „Peteliškė I–VIII“ (geležis iš
dijoje, tiek gero meno prisižiūrėjo, KGB būstinės teritorijos aptvaro
o prieš tai dairėsi po senamiestį iš Užupyje, kapronas, 1946–2014 m.).
aukštai, atspindėjo debesis ir saulę, Spygliuotos vielos fragmentai virsta
spindėjo praeiviams. Pagaliau juos į vabzdžius, jiems padeda perregivėl gali sutikti. Tai filmo vertas per- mos baltos kaprono skiautės. Įkasonažas, kurio kaita įvyksta mūsų linimo simboliai išlaisvinami skrygalvose. Todėl Stulgaitės darbams džiui. Gal taip tvarkomasi su slogia
priskiriamas kinetiškumas atsi- mūsų bendra praeitimi...
Parodoje ilgai neužtrukus, po to
skleidžia ir čia.
Judrumo nereikia ilgai ieškoti tenka ilgai galvoti apie laiko tėkmę,
ir dviejose plieno plokštėse „Švie- apie atidumą, apie liekanas kaip
sokaita I–II“ (2012 m.) – vos pa- pašnekovus. Apie talentą vos prijudėjus, lyg metalinio sparno pa- silietus papasakoti tiek daug, tikslikti šuorai ant grubaus paviršiaus liau, prašnekinti ir leisti papasakoti
suraibuliuoja šviesos žaismu. Su- tiek daug.
stingdytas, bet numanomas judesys matomas kūrinyje be pavadi- Paroda veikia iki vasario 25 d.
nimo, kur apvalus magnetas prie VDA galerija „ARgenTum“
savęs pritraukęs rūdžių (2012 m.). (Latako g. 2, Vilnius)
Atrodo lyg minimalistinis Kalėdų Dirba antradieniais–penktadieniais
vainikas. Godus glausti, turtingas 12–19 val., šeštadieniais 12–18 val.
7 psl.

Kinas

Ar kinas gali keisti visuomenę?
Berlyno kino festivalio konkursinės programos laureatai
Dovilė Grigaliūnaitė

sluoksnius. Tai ne vieninteliai subtiliai įpinti žmonių ir gyvūnų santykių sluoksniai, atsiskleidžiantys
filme, taikliai pavadintame „Kūnas
ir siela“.
Santykis su gyvūnais svarbus ir
„Sidabrinį lokį“ – Alfredo Bauerio
prizą, skiriamą už naujų perspektyvų kino mene atvėrimą, – pelniusiame lenkų režisierės Agnieszkos
Holland filme „Gulėti paslikam“
(„Pokot“). Tik čia gyvūnų teisių
tema labai aiški ir angažuota. Kūrėja juostą skambiai apibūdino kaip
„anarchistinę-feministinę nusikaltimo istoriją su juodosios komedijos elementais“. Filmo herojė – į
pensiją išėjusi anglų kalbos mokytoja Janina (Agnieszka Mandat). Ji
atsiskyrusi gyvena kalnų kaimelyje
Lenkijoje. Vieną dieną pradingsta
moters šuo, po kurio laiko ji randa
negyvą kaimyno kūną ir netrukus
paslaptingai miršta daugiau vyrų.
Visi jie buvo medžiotojai. Pirmą
kartą trilerio žanrą išbandžiusi
Holland neišlaiko kūrinio įtampos,
palieka nuspėjamų siužeto posūkių,
blankių personažų, ištęsia ir galiausiai pameta filmo pabaigą. Nors
„Gulėti paslikam“ stringa, jį norisi
pažiūrėti ir dar kartą. Paslėptų prasmių yra ir čia. Filmas kalba ne tik
apie gyvūnų teises – gyvūnus galime
laikyti marginalizuotų, nutildytų ir
pažeidžiamiausių visuomenės narių
metafora ir brėžti paraleles su Lenkijos realijomis.
Geriausiu režisieriumi paskelbto
ir „Sidabriniu lokiu“ apdovanoto
suomio Aki Kaurismäki filmai ne
kartą rodyti Berlinalėje, bet į konkursinę programą pateko pirmąkart. „Kita vilties pusė“ sugrąžina į
režisieriaus vaizduotės pasaulį, kuriame viskas pažįstama – pasakojimo būdas, archetipiški personažai,
vizualinis stilius, aktorių vaidybos
maniera ir patys aktoriai, humoras,
spalvų paletė... Tai nėra išskirtinis
filmas režisieriaus filmografijoje,
jis toks pats geras, kaip buvę prieš
tai, bet vienas geriausių Berlinalės konkursinėje programoje. Humanizmo poreikiu alsuojanti siro
pabėgėlio ir jį priglausti nusprendusio restorano savininko istorija
formuluoja aiškią žinutę – mes visi
esame tokie patys, visi esame žmonės. „Kita vilties pusė“ – vienintelis
konkursinės programos filmas, sukurtas 35 mm juostoje, jis kartu ir
juokina, ir liūdina, žavi visų kino

Šis klausimas politiškai angažuotame Berlinalės kino festivalyje lydėjo beveik kasdien žiūrint filmus ir
jiems pasibaigus. Nuo pat renginio
atidarymo vieši menininkų ir politikų pasisakymai kritikavo šiandieninę politinę ir socialinę situaciją,
vyko protesto akcijos, susitikimai.
Skirtingais rakursais klausimą, ar
kinas gali keisti visuomenę, svarstė
ir konkursinės programos režisieriai. „Kino kūrėjų veikla tapo kaip
niekad svarbi. Mūsų darbas, amatas
ir menas gali daryti poveikį ir mes
galime bandyti sakyti tiesą“, – kalbėjo Agnieszka Holland, linkėdama
jauniems režisieriams nesitaikstyti
ir būti drąsiems. Aki Kaurismäki
juokavo, kad pakeisti visą pasaulį
sudėtinga, todėl pirmiausia pradės
nuo Europos. Puikus režisieriaus
filmas „Kita vilties pusė“ („Toivon
tuolla puolen“) apie sirų pabėgėlį,
laukiantį atsakymo, ar jam bus suteiktas prieglobstis, kino kritikų
laikytas „Auksinio lokio“ favoritu.
Pernai, kaip iškart po premjeros ir
spėta, nugalėjo Gianfranco Rosi dokumentinė „Liepsnojanti jūra“, taip
pat fiksavusi pabėgėlių gyvenimą,
tik laikinoje stotelėje, Lampedūzos
saloje, pakeliui į žemyną. Vyliausi,
kad Paulo Verhoeveno vadovaujama žiuri šiemet nustebins netikėtu pasirinkimu.
Tarp aštuoniolikos konkursinėje
programoje besivaržančių filmų nestigo nagrinėjančių aktualias socialines temas. Ne vienam režisieriui
pavyko tai padaryti išvengiant didaktikos, su subtiliu humoru ir taikliomis metaforomis. Nors tik maža dalis konkursinės programos filmų
buvo ryškūs ir stiprūs, jų pakako
diskusijoms ir vis nepaliekantiems
apmąstymams. Deja, kino festivalyje visada ieškant netikėto žvilgsnio ir naujų išraiškos formų, dažniausiai tekdavo nusivilti.
„Auksinis lokys“ pelnytai atiteko
vengrei Ildikó Enyedi už filmą „Kūnas ir siela“ („Testrőlés lélekről“),
pasakojantį neįprastą dviejų sunkiai visuomenėje pritampančių,
Budapešto skerdykloje dirbančių
vienišių meilės istoriją. Šis filmas
taip pat pelnė kino kritikų asociacijos FIPRESCI, Ekumeninės žiuri
prizus ir „Berliner Morgenpost Readers“ apdovanojimą. Tai antrasis
aukščiausią festivalio apdovanojimą
pelnęs vengrų filmas po 1975 m. nugalėjusios Mártos Mészáros juostos „Įvaikinimas“ ir tik penktasis
konkurso istorijoje „Auksinis lokys“, įteikta režisierei moteriai. Lėtai slenkantis poetiškas filmas vis
sugrąžina į žiaurią realybę, nuo kurios kartais net norėtųsi užsimerkti.
Skerdyklos fone rutuliojama pagrindinių herojų meilės ir artumo
paieškos istorija paliečia daugialypius žmonių žiaurumo ir gailesčio „Kūnas ir siela“
8 psl.

kalbos elementų darna. Tikiuosi,
kad Kaurismäki nekalbėjo rimtai
sakydamas, kad tai jo paskutinis
filmas.
Chaotiškos Kongo sostinės Kinšasos naktiniuose baruose dainuojanti Felicitė (Véro Tshanda Beya
Mputu) sužino, kad jos nepilnametis sūnus po avarijos atsidūrė
ligoninėje. Vieniša mama, pamindama savo išdidumą, bando rasti
pinigų operacijai. Toks lakoniškas
filmo pristatymas visai neperteikia
pulsuojančios režisieriaus Alaino
Gomis filmo „Felicitė“ („Félicité“)
atmosferos. Prancūzijoje gyvenantis, iš Senegalo kilęs Gomis apdovanotas Didžiuoju žiuri prizu. Skaudi
socialinė realybė filme perteikta neparyškintai ir nesutirštintai, ji natūraliai įsilieja į pasakojimą. Specialaus paminėjimo vertas operatorės
Céline Bozon darbas ir grupės „The
Kasaï Allstars“ kurtas muzikinis takelis – be šių paveikių sudedamųjų
dalių filmas nebūtų toks jaudinantis.
Felicitė yra stipri, į kompromisus
nesileidžianti ir viską ištverti galinti
moteris. Bet kai dėl pavėluotos operacijos sūnus netenka kojos, susvyruoja ir jos stiprybė. Išsigelbėjimo
moteris ieško muzikoje. Žiūrėdamas filmą jauti ir karštį, ir klampumą, ir miesto ritmą. Puikios, tačiau nebūtinai filmui reikalingos ir
nuo istorijos atitrūkusios sapno bei
simfoninio orkestro scenos simbolizuoja santarvės su savimi svarbą.
„Sidabrinį lokį“ už geriausią scenarijų atsiėmė čiliečiai Sebastiánas
Lelio ir Gonzalo Maza už filmą
„Fantastiška moteris“ („Una mujer
fantástica“). Čia apgalvota kiekviena
detalė, spalva, suknelės fasonas ir
kiekvienas veikėjų žodis. Vienoje
pirmųjų tarsi „nupudruotų“ perdėm romantinių filmo scenų Marina apsikabinusi šoka su savo vyresniu mylimuoju tarp spalvotų
restorano šviesų. Dar tą pačią naktį
jis netikėtai mirs nuo aneurizmos, o
Marinai teks susidurti su mylimojo
šeima, jų priešiškumu ir netekties
skausmu. Nuo filmo pradžios kino
kamera pabrėžia Marinos moteriškumą. Vėliau sužinome, kad ji – translytė. Pamažu kamera ima pabrėžti
vyriškus Marinos veido bruožus.
Iš mylimojo šeimos vien tik neapykantą patirianti Marina užpuolama, jai lipnia juosta apraizgomas
veidas – taip dar labiau pabrėžiamas šeimos netoleruojamas lyties

„Kita vilties pusė“

„Ana, mano meile“

„Fantastiška moteris“

dvylipumas. Filmas subtiliai prabyla apie translyčių asmenų diskriminacijos, teisių ir marginalizacijos
problemas. Tačiau Marina filme gyvena laimingą, pilnavertį gyvenimą
– tokių herojų kine trūksta.
Rumunų kinas nesiliauja stebinti
puikiais filmais. Jauno režisieriaus
Călino Peterio Netzero filmo „Ana,
mano meile“ („Ana, mon amour“)
montažo režisierė Dana Bunescu
pelnė „Sidabrinį lokį“ už profesinį
meistriškumą. Montažas – stipriausia filmo dalis. Tarp universitete
susipažinusių Tomo ir Anos užsimezga meilės istorija. Aną kankina panikos priepuoliai, kuriuos
tikriausiai sukėlė sudėtingi šeimos
santykiai. Filmo veiksmas tęsiasi
ne vienus metus, sugrįžtant ir vėl
keliaujant po poros gyvenimo ir
santykių etapus. Tomas uždirba
pinigus, rūpinasi psichologiškai
nestabilia žmona, parveža iš psichoterapijos seansų, nenori, kad ji
viena su sūnumi išeitų iš namų. Praėjus kažkiek metų, Ana sėkmingai
dirba, o bedarbis Tomas prižiūri jų
vaiką. „Ana, mano meile“ – filmas
apie priklausomybę ir kontrolę. Ši
gana paprasta istorija įtikinamai ir
emociškai paveikiai vaizduoja poros santykių detales ir virsmą.

Nustebino pagrindinės aktorės
ir aktoriaus apdovanojimų nugalėtojai. Bandydama atspėti žiuri
sprendimus, apie šiuos aktorius
net nepagalvojau. Geriausia aktore tapo korėjietė Kim Min-hee,
sukūrusi vaidmenį puikiame režisieriaus Hong Sangsoo filme
„Naktį viena paplūdimyje“ („Bamui haebyuneoseo honja“), geriausiu aktoriumi – Georgas
Friedrichas, pagrindinį personažą
įkūnijęs konkursinės programos
nevertame vokiečių režisieriaus
Thomaso Arslano filme „Rami naktis“ („Helle Nächte“).
Žiūrovų dėmesio nusipelnė portugalės Teresos Villaverde „Kolo“
(„Colo“), kino Liu Jian animacija
„Gražios dienos“ („Hao Ji Le“), britės Sally Potter „Vakarėlis“ („The
Party“). Bet sprendimas į pagrindinį konkursą įtraukti klišių pilnus
filmus – vokiečių Naujosios bangos
klasiko Volkerio Schlöndorfo „Sugrįžimą į Montauką“ („Return to
Montauk“), japono Sabu „Misterį
Longą“ („Mr. Long“) ir amerikiečio Oreno Movermano „Vakarienę“
(„The Dinner“) – pasirodė sunkiai
suprantamas ir pateisinamas.
Berlynas – Vilnius
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Dviprasmiškos aistros
Krėsle prie televizoriaus
„Mano širdis yra prancūziška, bet
šikna – tarptautinė“, – pasakė prancūzų aktorė Arletty, kai išlaisvinus
Prancūziją jai buvo priekaištaujama
dėl okupacijos metais užmegzto
meilės romano su „Luftwaffe“ leitenantu Hansu-Jürgenu Soehringu.
2015 m. Arnaud Sélignaco sukurtas televizijos filmas „Arleti. Pasmerkta aistrai“ (LRT, kovo 1 d.
22.50) pasakoja apie Arletty (Laetitia Casta) romaną su Soehringu
(Ken Duken) ir biseksualios aktorės
ryšį su kunigaikščio d’Harcourt’o
žmona Antoinette Gérard (MarieJosée Croze).
1971 m. pasirodžiusioje autobiografijoje „Gynyba“ Arletty šaipėsi
iš mylimojo vokiškumo: „Gimęs
Konstantinopolyje, kur jo tėvas
buvo Vokietijos ambasados kultūros atašė, jaunystę jis praleido Lotynų Amerikoje, o teisę studijavo
Grenoblyje.“ Kitaip nei su vokiečių
karininku gyvenusi Coco Chanel,
kuri po Prancūzijos išvadavimo
1944-ųjų rugpjūtį iškart pabėgo į
Šveicariją, Arletty liko Paryžiuje.
Savaitei ji pateko į Dransi konclagerį, paskui į kalėjimą, o nuo 1944 m.
gruodžio 75 savaitėms buvo uždaryta rūmuose La Houssaye-en-Brie.
1946 m. už kolaboravimą su vokiečiais jai buvo uždrausta trejus metus pasirodyti scenoje ir kine.
Arletty (1898–1992) išskirtinumas niekam nekėlė abejonių. Nepriklausoma ir kategoriška, kilusi
iš darbininkų, ji pasižymėjo natūraliu elegantiškumu ir aristokratiškais
veido bruožais. Léonie Bathiat mokėsi stenografijos, dirbo mašininke,

bet 1918 m. tapo pozuotoja ir pasivadino Arlette vieno Guy de Maupassant’o romano veikėjos garbei.
Arletty ji taps vėliau, kai pradės vaidinti teatre.
Mergina iškart atkreipė dailininkų dėmesį – ją tapė ne viena
garsenybė, bet netrukus Paryžiaus
bulvaruose užkalbinęs ponas pasisiūlė ją rekomenduoti net dviem
teatrams. Arletty vaidino prastose
pjesėse ir mokėsi amato skaitydama garsių kritikų recenzijas. Iki
pat karjeros pabaigos ji kruopščiai
analizuodavo kiekvieną kūrinį, kuriame vaidino.
Kine Arletty debiutavo 1930 m.,
dažniau vaidindavo epizodus.
Tikrasis lūžis įvyko 1938 m., kai aktorė suvaidino prostitutę Raimondą
Marcelio Carné filme „Hotel du
Nord“. Vaidmuo nebuvo pagrindinis, bet, pasak aktorės, vertas 1500
Cyrano de Bergeraco vaidmens
eilučių. Po šio filmo sekė kiti, tačiau svarbiausiu jos filmografijoje
lieka jau po išvadavimo 1945-aisiais
pasirodę Carné „Galiorkos vaikai“, 1995-aisiais, švenčiant kino
šimtmetį, išrinkti geriausiu visų
laikų prancūzų filmu. Kurtizanės
Garans vaidmenį Jacques’as Prevert’as rašė specialiai Arletty. Gal
todėl kai kurios Garans replikos
idealiai tinka ir aktorei: „Esu tokia,
kokia esu. Mėgstu patikti tiems, kurie man patinka. Kai noriu pasakyti
„taip“, nesakau „ne“.“
1949 m. Arletty grįžo į teatro
sceną – suvaidino Blanš „Geismų
tramvajuje“ ir sulaukė didžiulės sėkmės. Aktorė sakydavo, kad

teatras – jos prabanga, o kinas –
kišenpinigiai, bet ir kine jos laukė
įsimintini vaidmenys. 7-ajame dešimtmetyje Arletty apako, daugybė
operacijų nepadėjo ir ji išgyveno
akla beveik 26 metus. Savo mažame
Paryžiaus bute ji klausėsi prancūzų,
anglų, vokiečių ir italų radijo stočių: „Tas, kuris nemiega ir nemato,
klausosi radijo.“ Ji daug keliavo –
nuvažiavo net į JAV. Mirė 1992 m.
liepos 23 dieną. Ant antkapio liepė
užrašyti tik „Léonie Bathiat.“
Otto Premingerį (1906–1986)
visada domino, kaip funkcionuoja
teisingumas. Jo filmuose teismas
tapdavo socialinio gyvenimo scena.
Jis buvo Austrijos generalinio prokuroro sūnus ir, prieš tapdamas
vienu garsiausių klasikinio Holivudo režisierių, gimtinėje įgijo
teisės daktaro vardą. Tačiau lygiagrečiai Premingeris domėjosi
teatru – buvo avangardinio teatro
kūrėjo Maxo Reinhardto mokinys. 1935 m. jis atsidūrė Holivude,
kur sukūrė daug teismo dramų ir
tapo vienu garsiausių film noir režisieriumi. Filmavimo aikštelėje
Premingeris buvo tironas, pelnęs
„Otto Rūsčiojo“ pravardę, tačiau
jis vienas pirmųjų ėmė ginti režisierių teises ir ypač aktyviai priešinosi cenzūrai, taip pat kovojo prieš
reklaminius intarpus, rodant filmus
per televiziją.
LRT Kultūra (25 d. 22 val.) primins Premingerio „Žmogžudystės
anatomiją“ (1959) – vieną finansiškai sėkmingiausių 6-ojo dešimtmečio Holivudo filmų. Filmas – ne
žmogžudystės, kuria kaltinamas

Trumpos kino recenzijos

Stebukladarės
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“, rež. James Foley, JAV
Pasaulyje stiprėja naujasis feminizmas, kyla nauja moterų emancipacijos banga, į gatves išeina tūkstančiai „Moterų maršo“ (Women’s
March) dalyvių, o tuo tarpu paralelinėje realybėje sukuriamas filmas,
kuriame moterys kaip šunyčiai atsi- „Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“
davusios keliaklupsčiauja vyro geiduliams bei norams ir dėl to jaučiasi vėl viskas iš pradžių: akių raiščiai,
pilnavertės. Nes juk pasąmoningai, botagėliai, grandinės ir karštas vaškaip rodo kūrėjai, kiekviena moteris kas ant krūtinės, kuris kaitina ne tik
svajoja apie vyrą, kuris lifte pakištų heroję, bet ir milijonus bestselerio,
ranką jai po sijonu. Sveiki atvykę į o dabar jau ir filmo, gerbėjų visame
XXI amžių. Sveiki atvykę į „Pen- plačiame pasaulyje.
kiasdešimt tamsesnių atspalvių“.
Pastarosios, spėju, tikrai nežingsSakysite, kad antroje dalyje pa- niavo su plakatais gatvėmis, nes,
grindinė veikėja Ana kitokia. Ji jau matyt, iki šiol tvirtai tiki, kad savo
savarankiška ir nepriklausoma, to- ateitį kuria ne jos pačios, kad už
dėl norėdama susigrąžinti mylimąjį jų ateitį atsakingas (turtingas) vyKristianą net pažaboja jo seksuali- ras, mylimasis ar meilužis. Maža to,
nius poreikius. Taip sakant – pa- jos, kaip ta Ana, galbūt net įsitikiauklėja ir paprotina, kad šis dau- nusios, kad visas vyrų neurozes ir
giau taip nedarytų. Arba darytų vaikystės traumas išgydys tik atsitik tada, kada pati to nori. O nori davusi ir nuolanki jų meilė. Girdėji kokius šešis kartus per filmą. Tada jau, kad trečioje dalyje būtent taip
7 meno dienos | 2017 m. vasario 24 d. | Nr. 8 (1202)

ir bus. Bijau, kad su stebukladare
veikėja susitapatins dar daugiau nusivylusių namų šeimininkių, klaidingai tikinčių ir įsivaizduojančių,
kad šios gydančios galios ir yra ta
tikroji women’s power. Vyrai dėl to
tik apsidžiaugs.
„Gražiosios Aranchueso dienos“, rež. Wim Wenders, Prancūzija, Vokietija
Filmą įrėmina dvi dainos. Lou
Reedo „Perfect Day“ ir Guso
Blacko „The World is on Fire“. Pirmoji – nostalgiška, lengva ir saldi
lyg sangrija, apie kurią dainuojama. Su šia daina mes per tuščias

„Arleti. Pasmerkta aistrai“

pavydusis leitenantas, nužudęs baro
savininką po to, kai šis išprievartavo jo žmoną, bet teismo proceso
anatomija. Jo herojus – provincijos advokatas Polas, kuriam laimėtas procesas – vienintelis būdas išgelbėti karjerą. Teismo salė tampa
filmo centru, todėl Premingeriui
ne taip svarbu, kas iš tikrųjų įvyko.
Daug svarbiau parodyti, kas veikia
teismo proceso dalyvius – teisėjus, prisiekusiuosius, atskleisti jų
egoizmą, šventeivišką salės atmosferą, dviprasmišką etiką.
„Žmogžudystės anatomija“ išsiskiria preciziškais, ironiškais dialogais ir puikiu aktorių ansambliu.
Filme vaidina viena didžiųjų klasikinio Holivudo žvaigždžių Jamesas
Stewartas, taip pat Benas Gazzara,
Lee Remick, George’as C. Scottas.
Jie filmuojami situacijose, kupinose
sąmojingų poteksčių, įsimintinų
aksesuarų ir papročių detalių. Tada
pradeda aiškėti, kad Premingerio
tikslas – visuomenės vivisekcija.
Teismo salę jis rodo kaip spektaklį,
kurio įtaiga svarbesnė už pilką tiesą.
Nusikaltimai visada domina kiną,
todėl filmų apie juos nepristigs ir
šią savaitę. TV1 (šįvakar, 24 d.
23.05) parodys Andrea Di Stefano
filmą „Eskobaras. Kruvinas rojus“

(2014). Tai pasakojimas apie jaunuolį, kuris Kolumbijoje sutinka ne
tik savo svajonių moterį, bet ir jos
dėdę – kruvinąjį narkobaroną Escobarą (Benicio Del Toro). Britų kino
klasiko Tony Richardsono 1982 m.
JAV kurto filmo „Pasienyje“ (LRT,
šįvakar, 24 d. 22.45) veiksmas perkels į Meksikos pasienį, kur klesti
korupcija ir nusikaltimai. Banditai pelnosi iš nelegalių emigrantų,
juodojoje rinkoje pardavinėjamų
vaikų. Karininkai pasieniečiai į tai
žiūri pro pirštus ir ima kyšius. Tačiau vienas nusikaltimas pagrindinį
filmo herojų – karininką Smitą –
privers atsikvošėti. Neįsivaizduoju,
kaip „Pasienis“ atrodo dabar (nors
ties JAV ir Meksikos siena, regis,
niekas nepasikeitė), bet į Jacką Nicholsoną ir Harvey Keitelį visada
malonu žiūrėti. Kito britų režisieriaus Michaelo Radfordo 2007 m.
filmo „Briliantinis planas“ (LNK,
28 d. 22.15) veiksmas nukels į 7-ojo
dešimtmečio Londoną. Du jo veikėjai, kuriuos suvaidino Demi Moore ir
Michaelas Caine’as, nusprendžia suvesti sąskaitas su tarptautine brangakmenių kompanija.
Jūsų –

Paryžiaus gatves nusikeliame į užmiesčio sodybą. Antroji – liūdna
ir melancholiška, nes „pasaulis
liepsnoja“ ir nebeliko ką pasakyti,
nebent tik mylėti. Skambant šiai
dainai matome, kaip tolumoje, virš
Paryžiaus, aptemsta dangus, o sodyboje iš vinilo plokštelių aparato
pradeda sklisti garsai, kuriuos pats
Wimas Wendersas įvardija kaip
kažką, kas artima graikų chorui.
Žodžiu, tragedija, pasaulio pabaiga.
Tai, ką stebime rėmo viduje, kritikai jau spėjo pavadinti banalybėmis, nuobodulio viršūne, beprasmiškomis sapalionėmis, atgyvenusiu
teatrališkumu ir absoliučiu fiasko.
Vyras ir Moteris sėdi lauko terasoje
ir bendrauja. Vyras – aktyvusis pradas – klausinėja, o moteris atsakinėja: apie išgyvenimus ir slapčiausius potyrius, seksualinius – taip pat.
Istoriją laiko žodžiai: jokių vizualių
grįžimų į ateitį, jokių vaidybinių intarpų. Tik žodinis pasakojimas. Matyt, tai labiausiai ir suerzino daugelį
žiūrovų, kurie priprato, kad kine
veiksmas keičia veiksmą, drama –
dramą. O čia – tik monologai. Sekundė išsiblaškymo, ir jau sunkiai
supranti – apie ką ir kodėl visa tai
pasakojama. Ar kaltas tu, ar žiūrovo

dėmesio nesugebantis išlaikyti režisierius, klausimas atviras.
Wendersas nepasakoja „gyvenimiškos istorijos“ ir nekuria personažų iš kūno ir kraujo. Tai greičiau
archetipinės Vyro ir Moters figūros, kurios žaidžia klausimų ir atsakymų žaidimą, čia pat viena kitą
stabdydamos ar pabrėždamos, jog
nuklydo į šalį. Šis filmas – tai apmąstymas apie kūrybą, o dar tiksliau – istorijų konstravimą ir jų poveikį mums. Be dviejų personažų
yra ir trečiasis – rašytojas. Jo vaizduotės kūriniai ir yra pagrindiniai
herojai. Jis juos čia pat sukuria ir į
jų lūpas įdeda žodžius.
Žinant, kad filmas sukurtas pagal austrų rašytojo Peterio Handke’s pjesę, toks siužetas nestebina.
Handke – itin metatekstualus kūrėjas. Šis meta- lygmuo leidžia prie
pianino atsirasti ir Nickui Cave’ui,
kuris padainuoja „Into My Arms“ ir
dingsta taip pat netikėtai, kaip ir pasirodė. O paskui vėl – pokalbis, saulės šviesa, kaitra, vėjas, šunelis tarp
kojų. Saldu kaip prinokusios Aranchueso vyšnios, kurių kauliukais
vietomis neįmanoma neužspringti.

Jonas Ūbis

Gediminas Kukta
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Parodos

Galerija „Kairė–dešinė“

Kaunas

Latako g. 3

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Vilnius

iki III. 4 d. – paroda „Grafika / piešiniai (iš

muziejus

Nacionalinė dailės galerija

Povilo Ričardo Vaitiekūno kolekcijos)“

V. Putvinskio g. 55

Konstitucijos pr. 22

„Prospekto“ fotografijos galerija

iki III. 5 d. – menininkų grupės „Archyvas“

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Gedimino pr. 43

paroda „Priklausomybė laisvei“

Meninio ir mokslinio tyrimo paroda

iki 25 d. – Algimanto Aleksandravičiaus

M. Žilinsko dailės galerija

fotografijų paroda „Lietuva – praskleidus

Nepriklausomybės a. 12

„Miesto gamta: pradedant Vilniumi“
Vilniaus paveikslų galerija

debesų apklotą“

Krzysztofo Gierałtowskio fotografijų paroda
„Portretas be veido“

Didžioji g. 4

Galerija „Aidas“

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

A. Jakšto g. 9

Kauno paveikslų galerija

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Andriaus Makarevičiaus tapyba

K. Donelaičio g. 16

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Šv. Jono gatvės galerija

Ryto Jurgelio parodoa „Balta upė“

Paroda „Nikolajus Rerichas ir Latvija“

Šv. Jono g. 11

Radvilų rūmai

Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus

Vilniaus g. 24

skulptūros sekcijos organizuojama paroda,

Europos dailė XVI–XIX a.

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“

nuo III. 2 d. – skulptoriaus Algimanto Šlapiko paroda (iš ciklo „Lūžio kartos vardai“)
iki 26 d. – Mildos Mildažytės-Kulikauskienės paroda „Atsiminimai“

čiui „Skulptoriai valstybės šimtmečiui“

Galerija „Meno parkas“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

Galerija „Arka“

Rotušės a. 27

Arsenalo g. 3A

Aušros Vartų g. 7

Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“
(iš Aleksandro Vasiljevo kostiumų ir akse-

Romualdo Lankausko tapybos paroda
„Refleksijos“

iki III. 3 d. – Aušros Vaitkūnienės paroda
„Gurmano kabinetas“
Dalios Truskaitės paroda „Nepasakyti“

suarų kolekcijos)

Paroda „Romantizmas be pabaigos“

Kauno fotografijos galerija

Rytų meno parodų ciklo paroda „Šilko ke-

Galerija „Meno niša“

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

lias. Senoji Kinijos dailė“

J. Basanavičiaus g. 1/13

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

iki III. 4 d. – Pauliaus Šliaupos paroda

A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Paroda „Antanas Mončys (1921–1993)
ir jo aplinka: Janas ir Joëlis Marteliai
(1896–1966), Francisas Turbilis (1925–1991).
Skulptūra, tapyba, koliažai, piešiniai“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Paroda „Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50“
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos
ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto
susitarus tel. 279 16 44
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Eksponatai. 2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės“
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Gintauto Vyšniausko (1958–2016) piešinių
paroda „Dievo bitė“
Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Marios Lobodos paroda „Švytinti, švytinti,
švytinti, sutinku savo pralaimėjimą“

„Objektyvaus matymo mitas“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
iki III. 5 d. – Vitalio Čepkausko ir Povilo
Čepkausko paroda „Pokalbis“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
nuo III. 3 d. – Daivos Kairevičiūtės piešinių
paroda „Judesys – šnabždesys“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki III. 4 d. – Rimo Bičiūno kūrybos paroda
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno
galerija „Vėjas“
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda, skirta Kazio Bradūno 100-mečiui
„3X Vilnius“
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2
Algirdo Savicko 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda „Kartos ir likimai“
Galerija „Šofar“
Mėsinių g. 3
iki III. 1 d. – Linos Beržanskytės Trembo
tapybos paroda „Būsenos“
Užupio meno inkubatoriaus
ekspozicijų erdvė „Kalnas“
Krivių g. 10
Jono Kunicko tapybos darbų paroda „Prizmė“
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
VYTA meno paroda „Vandens veidas“

iki 26 d. – Shane’o Lavalette’o (JAV) paroda
„Viena saulė, vienas šešėlis“
nuo III. 2 d. – Baso Losekooto (Olandija)

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Savaitgalį visos įdomybės persikels į Vilniaus knygų mugę, todėl rekomenduojame atkreipti dėmesį į naujausius dailės leidinius. Vilniaus
dailės akademijos stendas turės kuo pasigirti, Lietuvos kultūros tyrimų
instituto leidiniai net ir nenaujausi išlieka aktualūs. Modernaus meno
centras šįkart daugiau dėmesio skiria vaikų kultūrinei edukacijai. Lietuvos fotomenininkų sąjunga pristatinės albumų derlių ir kvies susitikti
su jų autoriais. Informaciją apie renginius rasite mugės puslapyje www.
vilniausknygumuge.lt
Muzika
Simfoninės muzikos koncerte „Ispaniška ir vokiška simfonijos“ vasario
25 d. 19 val. Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje prie Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigento pulto stoja Novosibirske gimęs
vokiečių maestro Thomas Sanderlingas. Jis yra legendinio batutos meistro Kurto Sanderlingo sūnus, XX a. antrojoje pusėje buvęs tokių legendų
kaip Herbertas von Karajanas ir Leonardas Bernsteinas asistentu. Jis kviečiamas diriguoti svarbiausiems Europos operos teatrų orkestrams, be to,
laikomas vienu įtakingiausių ir originaliausių rusų simfoninės muzikos
interpretatorių. Su Lietuvos kolektyvu maestro pristato monumentalią
vokiečių kūrėjo Johanneso Brahmso partitūrą – Antrąją simfoniją. Tai
šviesi, lyriška kompozicija, anot kritikų, „senosios Vienos poezija dvelkianti pastoralė“. Taip pat šį vakarą drauge su solo griežiančia smuikininke
Dalia Kuznecovaite bus atlikta Édouardo Lalo penkių dalių „Ispaniškoji
simfonija“. Kūrinys ir jo autorius plačiai išgarsėjo 1875 m., kai jį pagrojo
legendinis smuiko virtuozas Pablas Sarasate.

paroda „Kartu su nepažįstamaisiais“

Teatras

Galerija „Ars et mundus“

Kovo 3 d. 18.30 val. Vilniaus teatre „Lėlė“ Poznanės Animacijos teatro
lėlininkai iš Lenkijos pristatys spektaklį jaunimui ir suaugusiems „Moljeras“. Australų menininkas Neville’is Tranteris muppets stiliaus lėlėmis
pasakoja apie didžiojo rašytojo ir seno žmogaus grumtynes su savo silpnybėmis, pagundomis ir prisiminimais.

A. Mapu g. 20
Rūtos Eidukaitytės tapybos darbų paroda
„Fontenblo / sielų giria“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 24 d. – Jūratės Stauskaitės paroda „Esu“
Paroda „Tradicijų ir pokyčių karta“
Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
nuo 24 d. – Vytauto Pletkaus fotografijų
paroda „Iš nepraėjusios praeities“
Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Gražinos Eimanavičiūtės kūrybos paroda
Galerijos filiale, „Silberauto“ salone, – Mariaus Mindaugo Danio kūrybos paroda
„Pajūrio peizažas“

Šiauliai
„Laiptų galerija“

R. Sakalauskas, choreogr. – D. Bervingis,

26 d. 12 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. An-

choro meno vad. – Č. Radžiūnas

derseną). Rež. – R. Matačius

Nacionalinis dramos teatras

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

24 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS
PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus
25 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso
„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas
26 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ
KLASĖ“. Rež. – Y. Ross
28 d. 18.30 – „KOSMOSAS+“. Rež. – K. Dehlholm
(„Hotel Pro Forma“)

VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško
III. 3 d. 18 val. – PREMJERA! H. Ibseno
„JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“.
Rež. – G. Varnas
Salė 99
25 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. –
V. Kuklytė

III. 2 d. 18.30 – Th. Bernhardo „DIDVYRIŲ

Oskaro Koršunovo teatras

AIKŠTĖ“. Rež., scenogr. ir šviesų dail. – K. Lupa

25 d. 18.30 OKT studijoje – J. Thompsono
„ŽUDIKAS MANYJE“. Rež. – N. Walker

Mažoji salė
25 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDON-

27 d. 19 val. OKT studijoje – „PO LEDU“ (pa-

KEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė

gal F. Richterį). Rež. – A. Areima

26 d. 16 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTA-

28 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto

Žemaitės g. 83

LISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

iki III. 1 d. – Vitos Žabarauskaitės tapybos

III. 1 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“.

paroda „Spalvų tėkmė“

Rež. – Y. Ross

nuo 24 d. – Alvydo Šalkausko fotografijų

3 d. 13, 19 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS

paroda „Naturamix“

PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas

Dailės galerija

Vilniaus mažasis teatras

LYRAS“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus g. 245

24 d. 18.30 – F. Schillerio „MARIJA STIU-

26 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (kla-

Rosandos Sorakaitės tapybos paroda

ART“. Rež., scenogr. aut. – A. Areima

sikinio šokio kolektyvas „Nuotaika“, meno

25 d. 18.30 – PREMJERA! „EUROPIEČIAI“

vad. ir rež. – O. Tamašauskienė)

„Persidengimai“

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
24 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“. Rež. – R. Atkočiūnas
25 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS

Patricijos Jurkšaitytės paroda „Nacionalinė

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Povilo Ramanausko tapybinių instaliacijų

(pagal Aischilo dramą „Maldautojos“ ir ki-

26 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA

portretų galerija“

Gedimino pr. 4

paroda „Šviesos“

tus antikos tekstus). Rež. – P. Ignatavičius

MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką).

Indrės Šerpytytės paroda „Patyrimo

Paroda „Klasikos metamorfozės“

Prancūzijos menininkių paroda „Impres-

26 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“.

Rež. – A. Jankevičius

sions Depuis Paris“

Rež. – E. Jaras

III. 1 d. 10, 12 val. – „DUNIUŠKA IR KOŠČĖ-

28 d. 19 val. – „MENAS“. Rež. – D. Kazlaus-

JAUS KARALYSTĖ“ (Baltarusijos valstybi-

nebuvimas“
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Grupinė menininkų paroda „Padori
paroda“
iki III. 5 d. – dizaino inovacijų paroda
„Akademija +“
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Vyginto Orlovo personalinė paroda
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
iki 28 d. – Adomo Danusevičiaus paroda
„Penis Mushroom Series“
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 28 d. – Gintarės Vaicekauskaitės ir Artūro Čertovo paroda „Urban Copenhagen“
M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Deimos Katinaitės ir Renatos Maldutienės
paroda „Spalvos Čiurlioniui“

Spektakliai

kas („Idioteatras“)

nis jaunimo teatras)

III. 1 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“.

1 d. 18.30 – „DVIEJŲ ŽMONŲ VYRAS“ (Bal-

Vilnius

Rež. – R. Tuminas

tarusijos valstybinis jaunimo teatras)

Nacionalinis operos ir baleto teatras

2 d. 12, 14 val. – Teatralizuota ekskursija po

3 d. 18.30 – A. Čechovo „MEŠKA“.

25 d. 12, 15 val., 26 d. 12 val. Kamerinėje sa-

Vilniaus mažąjį teatrą

Rež. – K. Krasilnikovaitė

lėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“.

2 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

Dir. – J.M. Jauniškis, rež. – J. Sodytė, sce-

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,

Vilniaus teatras „Lėlė“

nogr. – K. Siparis

rež. – A. Dapšys

III. 4 d. 18 val., 5 d. 12 val. – PREMJERA! R.

3 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO

Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (li-

ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

breto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. –

Valstybinis jaunimo teatras

Rusų kultūros centras

J. Geniušas. Dir. – M. Barkauskas, rež. –

Išganytojo g. 2

K.S. Jakštas, scenogr. dail. – G. Makarevičius,

Agnijos Koreniukės personalinė grafikos

kost. dail. – J. Skuratova, šviesų dail. –

darbų paroda „Kas ten?“

A. Jankauskas, vaizdo projekcijų dail. –

25 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis
26 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis
28 d. 18.30 – „METEO“.

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

Rež. – A. Ivanova-Brašinskaja

Rež. – O. Lapina

III. 3 d. 18.30 – N. Tranterio, A. Van Dijko

25 d. 16 val. – P. Zelenkos „NYKSTANČIOS
RŪŠYS“. Rež. – R.A. Atkočiūnas

„MOLJERAS“. Rež. – N. Tranteris (Olandija)
(Poznanės animacijos teatras)
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Mažoji salė

Kauno lėlių teatras

N. Sinkevičiūtės, P. Čaikovskio, J. Tavene-

Bibliografinės žinios

25 d. 14 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“.

25 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAP-

rio kūriniai

Rež. – Š. Datenis

TIS“. Rež. – O. Žiugžda

2 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje,

26 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO

26 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-

4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Buožgalviai Ligurijoje : fantastinis romanas / Peter Smith. – Kaunas : Kalendorius, 2017

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

ŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas

(Vilnius : Ciklonas). – 140, [2] p.. – Tiražas 250 egz.. – ISBN 978-609-8083-93-4

„Menų spaustuvė“
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)
25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA
NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)
25 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PASAKA
APIE KARALIUS“. Rež. – S. Degutytė
(„Stalo teatras“)
25 d. 18.30 Studijoje II – „(NE)VYKĖLIS“.
Rež. – A. Areima (Artūro Areimos teatras)
25 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų
spaustuvę“)
26 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„PARTNERIAI“. Kūrybinė grupė ir atlikėjai
A. Jasiūnas, K. Pundziūtė, E. Stasiulytė,
A. Tamulionis, T. Vasiliauskas, E. Višnevskytė
III. 1 d. 19 val. Juodojoje salėje – „STAGE

26 d. 18 val. – „KITAIS METAIS TUO PAČIU

„Skambančios planetos“. Lietuvos naciona-

LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

linis simfoninis orkestras. Solistė G. Gedvi-

28 d. 18 val. – „TŪLA IR KITI“ (J. Kunčino

laitė (fortepijonas). Dir. – M. Pitrėnas. Pro-

romano „Tūla“ motyvais). Rež. – A. Ka-

gramoje L. Bernsteino, G. Holsto kūriniai

niava (VšĮ „Bardai“)
Kongresų rūmai

Eduardas Mieželaitis : eilėraščiai / [sudarė Elena Baliutytė]. – Kaunas : Naujasis lankas :

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

25 d. 18 val. – kamerinis koncertas „Baroko

Kauno meno kūrėjų asociacija, 2016 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 70, [2] p.. – (Poezijos

24 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko

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

pavasario laureatų bibliotekėlė : pplb, ISSN 2335-2213 ; kn. 25). – Tiražas 300 egz.. – ISBN

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

978-609-474-022-0

„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“.
Rež. – D. Rabašauskas

I. Sipaitytė, T. Bandzaitytė, V. Martišius

Gėlė : [romanas] / Elizabeth Craft ir Shea Olsen ; iš anglų kalbos vertė Sigitas Parulskis. –

25 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo

(smuikai), P. Jacunskas, A. Kmieliauskas

Vilnius : Alma littera, 2017 (Kaunas : Spindulio sp.). – 317, [3] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN

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

978-609-01-2679-0 (įr.)

„KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“.
Rež. – P. Gaidys

(kontrabosas), V. Eidukaitytė-Storastienė

26 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Grahame’o

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

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. – A. Gluskinas

gramoje J.S. Bacho, G.F. Händelio, A. Vi-

III. 2, 3 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Gra-

valdi, G.B. Pergolesi kūriniai

jausko „PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Rež. – O. Koršunovas
3 d. 14 val. – „PAMIRŠTOS PRINCESĖS“

III. 1 d. 17.30 – Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos magistrantai A. Garsonaitė

atlikėjai A. Ramanauskaitė, M. Stabačins-

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(prof. J. Karnavičiaus kl., Italija)
Šv. Jonų bažnyčia

kas, P. Tamolė, D. Vaitiekūnas, dramaturgė

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

V. Kalpokaitė

26 d. 12 val. Teatro kolonų salėje – „PASAKA

3, 4 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!

BE PAVADINIMO“
III. 3 d. 18.30 – P. Čaikovskio „JOLANTA“

Vaidina M. Poderytė, G. Žaliauskaitė, A. Moc-

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras

Kaunas

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

Nacionalinis Kauno dramos teatras

(NE)GALIU MYLĖTI“. Rež. – R. Vitkaitis

24 d. 18 val. Didžiosios scenos vaidybinėje

(VšĮ „Kitoks teatras“)

aikštelėje – instruktažas-spektaklis „MAIŠ-

25 d. 18 val. – T. Williamso „GEISMŲ

TAS“. Rež. – A. Jankevičius

TRAMVAJUS“. Rež. – A. Latėnas

25 d. 12, 15 val. Didžiojoje scenoje – B. Pav-

26 d. 12 val. – PREMJERA! A. de Saint-

lovskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTU-

Exuperi „MAŽASIS PRINCAS“. Insc. aut. ir

KAI“. Choreogr. – Ž. Baikštytė (E. Špokaitės

rež. – Š. Datenis

baleto mokykla)

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

26 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „AN-

MININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

DERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė
„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas
28 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
24, 25 d. 18 val. – PREMJERA! A.Cagarelio
„CHANUMA“. Rež. – A. Enukidzė

Rež. – V. Malinauskas

26 d. 17 val. Jonavos kultūros centre –

III. 1 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič

W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“.

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

Rež. – L. Kondrotaitė

2 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaiž-

26 d. 18 val. – „TIEK DEMONŲ, KIEK TAU

ganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.

PATINKA“ (pagal J. Pilcho romaną). Rež. –

Rež. – T. Erbrėderis

J. Glombas (Lenkija) (Batumio valstybinis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Iljos Čavčavadzės teatras)

24 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO
ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Janulevičius

Koncertai

25 d. 18 val. – „NOTRDAMO LEGENDA“.

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Dir. – J. Janulevičius

25 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

26 d. 12, 17 val. – A. Jasenkos „DRYŽUOTA

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas

OPERA“. Dir. – V. Visockis

„Ispaniška ir vokiška simfonijos“. Lietuvos

III. 1–3 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“

nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė

(miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. –

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

K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – J. Janulevičius

derlingas. Programoje É. Lalo, J. Brahmso

Kauno kamerinis teatras
24 d. 18 val. – Ž. Petano „ATRANKA“. Kūrėjai R. Endriukaitis ir I. Taločkaitė
26 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS
KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė
27 d. 18 val. – G. Sibleyras „VĖJAS TOPOLIŲ
VIRŠŪNĖSE“. Rež. – R. Atkočiūnas (VšĮ „Teatro
projektai“)
III. 2 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“.
Rež. – A. Jankevičius
3 d. 18 val. – „MAN NE *X“. Rež. – V. Gasiliūnas (KMKT forumo teatras)
Kauno mažasis teatras
25 d. 18 val. – N. Kino „ŽMOGUS, SKAITANTIS JŪSŲ MINTIS“. Rež. – N. Kinas
26 d. 12 val. – U. Šimulynaitės „KOTONAI
PARYŽIUJE“. Rež. – R. Kimbraitė

Dukra : [romanas] / Erika Burinskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Vilnius : Spauda). – 191,

Klaipėda

(prof. B.Vainiūnaitės kl.) ir V. De Martino

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

Sagaitienė. – Kaunas : Jotema, [2016] (Kaunas : Spindulio sp.). – 366, [2] p.. – Tiražas [2000]
egz.. – ISBN 978-9955-13-624-8 (įr.)
[1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2696-7 (įr.)

(šokio teatras „PADI DAPI Fish“)

kus, V. Kazlauskas (A. Areimos teatras)

Dangus neturi išrinktųjų : [romanas] / Erich Maria Remarque ; iš vokiečių kalbos vertė Irena

Vilnius

STRANGERS: UŽSĖDIMAs“. Idėjos aut. ir

„ANTIKRISTAS“. Rež., scenogr. – A. Areima.

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

kūriniai
26 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – koncertas visai šeimai „Muzikiniai nuotykiai zoologijos sode“. Smuikininkų ansamblis „Fiori musicali“ (vad.
N. Prascevičienė), mušamųjų instrumentų
ansamblis „Ritmas kitaip“ (vad.
A. Banys), R. Butvila (smuikas), A. Banaitytė (fortepijonas), aktorius P. Markevičius.
Programoje A. Markovo pjesių ciklas „Jaunasis smuikininkas“
III. 1 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas „Apeigos orkestrui“. Klaipėdos
kamerinis orkestras (meno vad. ir solistas
M. Bačkus, violončelė), V. Šerstobojevas
(vaizdo projekcija). Programoje
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25 d. 18 val. – A. Motūzaitės-Pinkevičienės ir V. Pinkevičiaus koncertas „Laudate
Dominum“
Kotrynos bažnyčia
24 d. 19 val. – koncertas „Arvydas Malcys
ir jo muzikos pasaulis“. Solistai H. Rohde

Geležinis išbandymas : [romanas] / Holly Black ir Cassandra Clare ; iš anglų kalbos vertė
Daumantas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Vilnius : Standartų sp.). – 294, [2] p.. –
Ciklo „Magisteriumas“ 1-oji knyga. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-01-2682-0 (įr.)
Katė ir pelė : romanas / Günter Grass ; iš vokiečių kalbos vertė Jurgis Kunčinas. – 2-asis patais.
leid.. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2017] (Vilnius : BALTO print). – 174, [1]
p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9986-39-928-5 (įr.)
Kita rūšis : romanas / Edmundas Girskis. – Vilnius : [E. Girskis], 2017. – 316, [1] p.. – Tiražas
30 egz.. – ISBN 978-609-408-982-4
Kraujas mėlynas : romanas / Undinė Radzevičiūtė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, [2017] (Vilnius : BALTO print). – 356, [2] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-9986-39-930-8 (įr.)
Laumių vaikas : [poema] / Aivaras Veiknys ; [dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – Vilnius :
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Petro ofsetas). – 79, [1] p. : iliustr.. – Tiražas [600] egz.. – ISBN 978-9986-39-925-4 (įr.)
Madisono apygardos tiltai : romanas / Robert James Waller ; iš anglų kalbos vertė Jonas Če-

(altas, Vokietija), B. Pivnenko (smuikas,

ponis. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Kaunas : Spindulio sp.). – 156, [2] p.. – („Pegaso“ kolek-

Ukraina), V. Giedraitis (klarnetas, Lietuva).

cija, ISSN 2351-5236 ; 12). – Tiražas 6000 egz.. – ISBN 978-609-01-2684-4 (įr.)

Dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės Šv.

Mažoji Dieviškoji Co-4. Andante : eiliuota apysaka apie Antaną Dantę / Gintaras Patackas ;

Kristoforo kamerinis orkestras (meno vad.

[iliustracijos Miglės Pužaitės ir autoriaus]. – Kaunas : [Naujasis lankas], 2016 (Kaunas : Mor-

ir dir. D. Katkus), S. Okruško (fortepijonas),

kūnas ir Ko). – 112, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 550 egz.. – ISBN 978-609-474-008-4

G. Gelgotas (fleita), T. Bieliauskas (obojus),
V. Palejus (obojus), J. Klimavičius (fagotas),
Z. Augaitis (valtorna), P. Lukauskas (valtorna), Z. Bagavičius (tamburo militare)
25 d. 17 val. – M. Vitulskis ir Styginių kvartetas. Geriausios dainos ir naujo albumo
pristatymas

Meilė etc. : [eilėraščiai] / Justinas Kisieliauskas. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Vilnius :
BALTO print). – 210, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2688-2 (įr.)
Mergina lede : detektyvė Erika Foster : [romanas] / Robert Bryndza ; iš anglų kalbos vertė
Sandra Siaurodinė. – Kaunas : Jotema, [2017] (Kaunas : Spindulio sp.). – 383, [1] p.. – Tiražas [2500] egz.. – ISBN 978-9955-13-650-7 (įr.)
Nepaprastas paprastas gyvenimas : romanas / Monica Wood ; iš anglų kalbos vertė Rita

III. 2 d. 19 val. – choro „Jauna muzika“ kon-

Kaminskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Kaunas : Spindulio sp.). – 378, [4] p.. – Tiražas

certas „Ubi caritas et amor“. Fortepijonu

1800 egz.. – ISBN 978-609-01-2680-6 (įr.)

skambina G. Rimkutė. Dir. – L. Balandis

Originalas : bohemiškas detektyvas / Tomas Kavaliauskas. – Vilnius : Alma littera, 2017

„Muzikos galerija“

(Vilnius : Spauda). – 163, [4] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-2665-3 (įr.)

Gedimino pr. 37

Tamsioje tamsioje girioje : romanas / Ruth Ware ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. –

25 d. 12 val. – interaktyvus renginys vai-

Vilnius : Alma littera, 2017 (Vilnius : Spauda). – 318, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-

kams „Muzikos karalystę užgriūna Laši-

609-01-2658-5 (įr.)

ninis ir Kanapinis“. Dalyvauja Romas ir
Tomas Matevičiai (liaudiški instrumentai),
D. Kazonaitė (sopranas), R. Mikelaitytė-Kašubienė (fortepijonas)
26 d. 14 val. – kamerinės muzikos konkurso
„Musica Brillante“ laureatų koncertas. Dalyvauja ansamblis „Vilniaus arsenalas“

Va k a r a i
Vilnius
Rašytojų klubas
26 d. 13 val. VDA Gotikinėje salėje (Maironio
g. 6) – Uteniškių kraštiečių choro „Indraja“
(vad. D. Abariūtė- Lazauskienė) koncertas
„Įaugom Nemuno upyne“, skirtas poeto
K. Bradūno 100-osioms gimimo metinėms.
Dalyvauja P. Šironas ir E. Bradūnaitė
28 d. 17.30 – LMTA dainavimo katedros
docentės J. Stupnianek-Kalėdienės klasės

Tautvyda Marcinkevičiūtė : eilėraščiai. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2016 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 63, [1] p.. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė : pplb, ISSN 2335-2213 ; kn. 26). – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-474-024-4
Tavo rytoj buvo vakar : romanas / Liutauras Degėsys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, [2017] (Vilnius : Spauda). – 293, [1] p.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-9986-39931-5 (įr.)
Tikros ir netikros seserys : romanas / Irena Buivydaitė. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Gargždai : ScandBook). – 348, [2] p.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-2677-6 (įr.)
Toli blizga : eilėraščiai / Almis Grybauskas. – Vilnius : Homo liber, 2017 (Vilnius : BALTO
print). – 69, [2] p.. – Tiražas [200] egz.. – ISBN 978-609-446-138-5. – ISBN 978-609-446112-5 (klaidingas)
Už stiklo durų : [romanas] / Karolina Germanavičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Kaunas : Spindulio sp.). – 260, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2704-9 (įr.)
Vienos vasaros emigrantai : [romanas] / Valdas Papievis. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 366, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2698-1
Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

studentų koncertas. Dainuoja J. Stupnianek,
A. Jančenko, J. Smolic, M. Drejerytė,
J. Jacevič. Akompanuoja G. Muralytė-Eriksonė

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2017 m. savaitraščio
projektą „Kultūros vertės“ parėmė 25 tūkst. Eur.

III. 2 d. 17.30 – poeto, vertėjo G. Jefremovo
sukaktuvinis kūrybos vakaras su rinktiniais
raštais. Dalyvauja V. Braziūnas, A. Bučys,
S. Jonynaitė-Budienė, M. Krupoves-Berg,
R. Norkus, G. Storpirštis, A. Šlepikas,
J. Vilūnaitė

Dėkojame geranoriškai prisidėjusiems:
VšĮ Lietuvos išeivijos dailės fondui,
VšĮ „Lewben Art Foundation“,
VšĮ „Meno fondui“
ir privatiems asmenims
11 psl.

Vasario 24–kovo 2
Savaitės filmai

Kino repertuaras

2 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

Forum Cinemas Vingis

Dainuok (JAV) – 13.30

(Prancūzija) – 21.45

24 –III. 2 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež.

24, 25 d. – John Wick 2 (JAV) – 20.20, 23.45;

D. Ulvydas) – 11, 13.40, 16.20, 19, 21.40

26–III. 2 d. – 20.20

24, 27, 28, III. 2 d. – Skambutis 3 (JAV) – 11.30,

24, 25 d. – Skilimas (JAV) – 23 val.
24–III. 2 d. – Tyla (JAV, Meksika, Taiva-

18, 21 val.; III. 1 d. – 13.50, 16.10, 18, 21.50

nas) – 20 val.

24 –III. 2 d. – Šuns tikslas (JAV) – 13.50,

Skalvija

25 d. – Karas (Danija) – 19 val.

24 d. – Liepsnojanti jūra (dok. f., Italija,

28 d. – Aklavietė (JAV) – 17 val.

Prancūzija) – 17 val.; 25 d. – 14.40;

29 d. – Nauja draugė (Prancūzija) – 18.15

24 –III. 1 d. – Kova iki paskutinio kraujo
lašo (JAV) – 18.30
28 d. – A. Dvoržako „Undinė“. Tiesioginės
premjeros transliacijos įrašas iš Niujorko
Metropoliteno operos – 18 val.
III. 2–6 d. – „Oskarų savaitė“ – 19 val.

Didžioji siena ***

III. 1 d. – Liūtas (Australija) – 18.45

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)

24 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 18.40, 20.40,

24–27, III. 1, 2 d. – Didžioji siena (Kinija,

Gražiosios Aranchueso dienos ***

JAV) – 13.35, 18.15; 28 d. – 13.35; 24 –III. 2 d. –

Liepsnojanti jūra ****

Pernai Berlinalės „Auksiniu lokiu“ apdovanotas dokumentinis Gianfranco Rosi filmas perkelia į Lampedūzos salą Italijos pietuose. Sala visada
buvo skirtingų kultūrų susikirtimo vieta, pirmasis krantas, kurį mato
atvykėliai iš kitų pasaulių. Tačiau paskutiniais metais kadaise populiarūs tarp turistų paplūdimiai asocijuojasi ne su poilsiu, o su išsekusiais
pabėgėliais iš Sirijos, Palestinos ar Afrikos. Tie žmonės daug moka kontrabandininkams ir rizikuoja, bet dažnai pabėgėlių laukia ne išsvajota
Europa, o mirtis. Rosi filme rodo, kaip koegzistuoja skirtingi pasauliai –
savo ritmu gyvenančių italų kasdienybė ir pabėgėlių drama. Tarpininku
tarp šių pasaulių tampa gydytojas Bartolo, o Rosi filme randa vietos ir
poezijai (Italija, Prancūzija, 2016). (Vilnius, Kaunas)
Patersonas ******

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)
Žaklina ****

Jacqueline Bouvier Kennedy buvo trisdešimt ketverių, kai jos vyras
tapo JAV prezidentu. Elegantiška, stilinga gražuolė iškart tapo viena žinomiausių pasaulio moterų. Jos intuicija bei geras skonis žavėjo visus.
Tačiau 1963 m. lapkričio 22 d. Dalase, kai buvo nušautas Johnas F. Kennedy, pirmosios ponios gyvenimas pasikeitė. Talentingo Čilės režisieriaus
Pablo Larraíno biografiniame filme rodomos kelios herojės gyvenimo
dienos, kai susidūrusi su tragedija ji sukurs triumfališką JFK mito pabaigą ir padės Jackie (toks, beje, ir originalus filmo pavadinimas) legendos
pagrindus. Vaidina Natalie Portman, Peteris Sarsgaardas, Greta Gerwig,
Johnas Hurtas, Billy Crudupas, Casparas Phillipsonas (JAV, Prancūzija,
Čilė, 2015). (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.

Ozo kino salė
24, 30 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žic-

13.50, 16.10, 18, 21 val.; 25, 26 d. – 13.50, 16.10,

Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV) – 15.50, 19.30

Pagal austrų rašytojo ir dramaturgo Peterio Handke’s pjesę sukurtas
Wimo Wenderso filmas – nesibaigiantis vyro ir moters pokalbis, nufilmuotas 3D formatu. Kartu su personažais į filmą grįžta režisieriui būdinga
melancholija ir prarastos praeities ilgesys, ypač tai svarbu filmo veikėjui,
prisimenančiam kelionę į Aranchuesą. O Wendersas prisimena kadaise
jį išgarsinusius kino apmąstymus apie trapią ribą tarp realybės ir fikcijos,
tačiau tai negelbsti nuo pastaraisiais metais ne vienam režisieriaus filmui
būdingo pretenzingumo. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Reda Katebas
ir Sophie Semin, trumpam ekrane pasirodo Nickas Cave’as ir sodininką
suvaidinęs Handke (Prancūzija, Vokietija, Portugalija, 2016). (Vilnius,
Kaunas)

2 d. – Nekaltosios (Prancūzija, Lenkija) – 19.30

(Rusija) – 10.10 (originalo k.)

16.10, 18, 21, 11.40, 13.20, 16, 16.50

„Žaklina“

24–III. 2 d. – Trys didvyriai ir Jūrų caras

Vilnius

21.45; 25–27, III. 2 d. – 16.30, 18.40, 20.40, 21.45; 28
d. – 16.30, 18.40, 21.45; III. 1 d. – 16.30, 20.40, 21.45
24 –III. 1 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių (JAV) – 12.30, 15.10, 18.30, 21.20;
III. 2 d. – 12.30, 15.10, 18.30, 21.50

Didžioji siena (3D, Kinija, JAV) – 16, 21.05
24, 27–III. 2 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 13.40; 25, 26 d. – 11.35, 13.40
24, III. 1 d. – Tūkstančiai mylių iki tavęs
(JAV) – 13.50; 26–28, III. 2 d. – 13.50, 18.45;
25 d. – 18.45
24 –III. 2 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) –
11, 14.20 (lietuvių k.); 13.30 (originalo k.)
Lego Betmenas. Filmas (3D, JAV) – 15.55
Dainuok (JAV) – 11.10
Tyla (JAV, Meksika, Taivanas) – 20.20
24–III. 2 d. – Trys didvyriai ir Jūrų caras (Rusija) –
10.40 (lietuvių k.); 25, 26 d. – 11.30 (originalo k.)
25 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 18.20
25 d. – John Wick 2 (JAV) – 21.10
26 d. – Vajana (JAV) – 11.20
24–III. 2 d. – Trenk kaip vyras (JAV) – 21.20
Forum Cinemas Akropolis
24, 25 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež.
D. Ulvydas) – 11.10, 12.45, 15.30, 18.10, 20.50,
23.20; 26–III. 2 d. – 11.10, 12.45, 15.30, 18.10, 20.50
24, 25 d. – Skambutis 3 (JAV) – 10.30, 13.40,
15.20, 17.40, 19.30, 21.50, 23.30; 26–III. 2 d. –
10.30, 13.40, 15.20, 17.40, 19.30, 21.50
24–III. 2 d. – Šuns tikslas (JAV) – 10.40, 13,
13.50, 15.40, 16.30
Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV) – 18 val.
Kova iki paskutinio kraujo lašo (JAV) – 21.20
III. 1 d. – Liūtas (JAV) – 18.50
24 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių
(JAV) – 16, 18.30, 23.40; 25 d. – 16, 18.30,
21.10, 23.40; 26–III. 2 d. – 16, 18.30, 21.10
24–III. 2 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) –
10.20, 11, 13.20; Lego Betmenas. Filmas (3D,
JAV) – 12 val.
24 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 15.50, 21.40,
23.55; 25 d. – 15.50, 19, 21.40, 23.55; 26–28, III.
2 d. – 15.50, 19, 21.40; III. 1 d. – 15.50, 21.40
24–III. 2 d. – Didžioji siena (3D, Kinija, JAV) –
14.25, 19.15; 24, 25 d. – Didžioji siena (3D,
Kinija, JAV) – 16.50, 23.50; 26–III. 2 d. – 16.50
24, 27, III, 1, 2 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 13.10; 25, 26, 28 d. – 10.50, 13.10
24–III. 2 d. – Tūkstančiai mylių iki tavęs

kytė) – 17 val.
25 d. – Florence (D. Britanija) – 15 val.
25 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 17 val.

26 d. – 15.50

25 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 20 val.

24 d. – Gražiosios Aranchueso dienos

30 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) – 18.30

(Prancūzija, Vokietija, Portugalija) – 19.10;
25 d. – 16.40; 26 d. – 13.50; 27 d. – 17.10;

Kaunas

III. 1 d. – 17 val.; 2 d. – 19 val.

Forum Cinemas

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

24, 25 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež.

vydas) – 21.10; 26 d. – 20.30; 27 d. – 19.10;

D. Ulvydas) – 10.30, 13.10, 15.50, 18.30, 21.10, 23.50;

III. 1 d. – 21.10; 2 d. – 16.40

26–III. 2 d. – 10.30, 13.10, 15.50, 18.30, 21.10,

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

24 d. – Skambutis 3 (JAV) – 12.50, 15, 18,

tija) – 18.40; 28 d. – 21.10; III.1 d. – 19 val.;

19.20, 21.40, 23.55; 25 d. – 12.50, 15, 19.20,

2 d. – 21 val.

21.40, 23.55; 26, 27, III. 1, 2 d. – 12.50, 15, 18,

25 d. – Gyveno kartą Uvė (Švedija) – 20.50;

19.20, 21.40; 28 d. – 12.50, 15, 18, 21.40

27 d. – 15 val. (seansas senjorams); 28 d. – 19 val.

24–27, III, 1, 2 d. – Šuns tikslas (JAV) – 10.10,

28 d. – Ateitis (Prancūzija) – 17 val.

11.20, 14, 16.40; 28 d. – 10.10, 11.20, 14 val.

25 d. – Tamsta Varlius (Olandija, Belgija) – 12.50

24 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV) – 10.45,

26 d. – animacinių filmų programa „Ką pa-

17.40; 25, 26 d. – 18.40; 27–III. 2 d. – 10.45, 18.40

šnibždėjo Pelėda“ – 12.50

25–III. 2 d. – Kova iki paskutinio kraujo

26 d. – Kino klasikos vakaras. Pamišėlis

lašo (JAV) – 22.35

Pjero (Prancūzija, Italija) – 18 val.

28 d. – A. Dvoržako „Undinė“. Įrašas iš Niujorko Metropoliteno operos – 18 val.

Pasaka
24 d. – Patersonas (JAV, Prancūzija, Vokietija) – 17.15; 25 d. – 17.30; 26 d. – 16.45; 27 d. –
20.30; 28 d. – 20.45; III. 2 d. – 15 val.
24 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV) – 19.30;
25 d. – 19.45; 26 d. – 19 val.; 27 d. – 20.45;
28 d. – 18.30; III. 1 d. – 19.30; 2 d. – 21.30
24, III. 1 d. – Kalifornijos svajos (JAV) –
21.30; 25 d. – 15 val.; 26 d. – 20.45; 27 d. –
18 val.; 28 d. – 20.30
24 d. – Gražiosios Aranchueso dienos (Prancūzija, Vokietija) – 17 val.; 25 d. – 19.30; 26 d. –
19.15; 27 d. – 18.15; III. 1 d. – 17.15
24 d. – Liepsnojanti jūra (dok. f., Italija,
Prancūzija) – 19 val.; 25, III. 2 d. – 17.30;
26 d. – 15.15; 28 d. – 18 val.
24 d. – Naktiniai gyvuliai (JAV) – 21.45
24 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 17.30
24, III. 1 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) –
19.15; 25 d. – 18.15; 26 d. – 18.30; 28 d. – 20.15;
2 d. – 19 val.
24, III. 2 d. – „Oskarų trumpukai 2017“ – 21.15;
25 d. – 21.45; 26, III. 1 d. – 21 val.; 27 d. – 20.15;
28 d. – 18.15
25, 26 d. – Šuns tikslas (JAV) – 13 val.
25 d. – Mančesteris prie jūros (JAV) – 15.30
25 d. – Tyla (JAV, Meksika, Taivanas) – 20.30

III. 2–6 d. – „Oskarų savaitė“ – 19 val.
III. 1 d. – Liūtas (Australija) – 17.30
24 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 17.50, 20.55,
19.55, 22.45; 25 d. – 17.50, 20.55; 26–III. 2 d. –
17.50, 20.55, 22.45
24 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių
(JAV) – 15.15, 20, 22.40; 25–III. 2 d. – 15.15,
17.10, 20, 22.40
24 d. – Didžioji siena (Kinija, JAV) – 14.30;
25–28, III. 2 d. – 14.50; 24, 26–III. 2 d. – Didžioji siena (3D, Kinija, JAV) – 20.15
25–28, III. 2 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 10.40, 12.45; 25–III. 2 d. – Tūkstančiai mylių iki tavęs (JAV) – 16.05
24–III. 2 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) –
10.15, 15.30; Lego Betmenas. Filmas (3D,
JAV) – 13 val.; 25, 26 d. – Sniego karalienė
3 (Rusija) – 10.50, 11 val.; 24–III. 2 d. – Dainuok (JAV) – 12.35, 13.50; 25–III. 2 d. – Tyla
(JAV, Meksika, Taivanas) – 22.25
25, 27 d. – Skilimas (JAV) – 17.30
26, 28 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 17.30
24 d. – Džonas Vikas 2 (JAV) – 22 val.; 25–
III. 2 d. – 19.45, 23 val.
24–III. 2 d. – Vajana (JAV) – 11.10
25–III. 1 d. – Trenk kaip vyras (JAV) – 20.30

25 d. – Dviračiais per Mongoliją (dok. f.) –

Romuva

13.15; III. 2 d. – 17.15

24 d. – Dviračiais per Mongoliją (dok. f.) –

25 d. – Florence (D. Britanija) – 21.30;

17 val.; III. 1 d. – 18 val.

26 d. – 21.15

24 d. – Gažiosios Aranchueso dienos (Pran-

26 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 15 val.

cūzija, Vokietija, Portugalija) – 19 val.;

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

25 d. – 20.30; 28 d. – 18 val.

vydas) – 13.15; 27 d. – 18.30; III. 2 d. – 16.45

24 d. – Liepsnojanti jūra (dok. f., Italija, Pran-

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

cūzija) – 21.15; 26 d. – 18.15; III. 2 d. – 20 val.

15.30; III. 1 d. – 18 val.

25 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 14 val.

26 d. – 2 naktys iki ryto (Suomija, Lietuva) – 13.30

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

26 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

tija) – 15.45; III. 2 d. – 17.45

(Prancūzija) – 17.15

25 d. – „Oskarui“ nominuoti trumpametra-

III. 1 d. – Trumanas (ciklas „Ispaniškai“) – 17.30

žiai filmai – 18 val.; 28 d. – 20 val.

(JAV) – 18.40

III. 1 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 21.15

26 d. – Gyveno kartą Uvė (Švedija) – 14 val.

Trenk kaip vyras (JAV) – 21.30

2 d. – Liūtas (Australija) – 19.15

26 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 16.15

Sniego karalienė 3 (Rusija) – 11.20

2 d. – Belgų karalius (Belgija, Olandija, Bul-

28 d. – Gero kino klubas – 19 val.

25–III. 2 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 16.10

garija) – 15.30

III. 1 d. – Drakonas atvyksta! (Iranas) – 20 val.
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