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Audriaus Stonio „Moteris ir ledynas“
Živilė Pipinytė

Audriaus Stonio filmai atrodo labai asmeniški, nors režisierius tiesiogiai ir nekalba apie save. Matyt,
todėl, kad jie skamba kaip dialogas
su savimi ar vidinis monologas, tik
Stonys vengia žodžių ir dažniausiai
kalba vaizdais. Į režisieriaus filmus
įeiti paprasta – iš pradžių jie atrodo
minimalistiški, kad ir pilni paslapties, bet atviri žvilgsniui. Juose
dažnai gali pasijusti kaip literatūros kūrinyje – herojaus vietoje.
Bet pilnaverčiais Stonio filmų veikėjais gali tapti debesis, vėjas, lėktuvo sparnas, po vaiko rogutėmis
gurgždantis sniegas ar po žydinčiu
bijūno krūmu besikapstanti višta.
Nors Stonio filmuose ir veikėjai, ir
tikrovė atsiveria palaipsniui, režisieriui visada rūpi įvardyti pasaulį,
kuris antraip, matyt, ir neegzistuotų,
būtų tik blausus moralinio įstatymo
mūsų viduje atspindys. Šio įstatymo
nuojauta Stonio filmuose yra visada,
kaip ir žvaigždėtas dangus. Naujausias režisieriaus filmas „Moteris ir

ledynas“, kurio lietuvišką premjerą įsižiūrėti į savo herojės kasdienius
surengė „Kino pavasaris“, regis, dar ritualus, net rodo, kaip Revutaitė
labiau priartėjo prie Karaliaučiaus rūsyje perrenka bulves, ilgai stebi
filosofo apmąstymų apie nesuinte- ją kalno viršūnėje matuojančią lieresuotą grožį, Dievą ar protą, kuris taus vandens kiekį, bet vis tiek kelisyra regimybės buveinė, apie klau- kart fiksuoja skaidrų nakties dangų
simus, kuriuos vis dar užduodame ir Mėnulį virš jos menko būsto.
gamtai ir sau. Panašūs klausimai
Mokslininkė nekalba apie save –
nuolat skamba Stonio filmuose.
net vienintelė filme nuskambėjusi
Pagrindiniai filmo „Moteris ir jos frazė yra apie bulvinius blynus,
ledynas“ veikėjai yra mokslininkė nustebinusius atsitiktinai užklyduglaciologė Aušra Revutaitė ir Tian sius lietuvių alpinistus. Todėl apie
Šanio kalnai, kur trijų su puse tūks- ją kalba kalnai, kuriuos Audrius
tančio metrų aukštyje ji viena gy- Kemežys ir Mindaugas Survila
veno trisdešimt dvejus metus, di- nufilmavo taip, kad, regis, matai
džiąją laiko dalį visiškai atskirta atspindėtas moters nuotaikas, minnuo pasaulio. Stonys nepasakoja tis ir jos dvasios stiprybę. Keliuose
Revutaitės istorijos. Tiksliau, pa- stambiuose planuose užfiksuotas
sakoja ją kitaip nei dauguma šiuo- mokslininkės žvilgsnis tiksliai rilaikinių dokumentinių filmų, kurie muojasi su mįslinga kalnų rimtimi.
įpratino, kad filmo herojus būtinai Augančią filmo įtampą gerai nusako
turi apsinuoginti visomis prasmė- keli kadrai, kuriuose Revutaitė užmis, net tapti ekshibicionistu. Sto- fiksuota prie rašomojo stalo. Vėnys bando suprasti, kaip ir kodėl liausiame jos veido nebematyti –
kalnai tampa vienintele įmanoma tik virpantys pečiai. Paskui bus tik
gyvenimo erdve, kodėl tokia pras- Revutaitės kelionė prišnerkštame
minga yra moterį supanti tyla, kaip autobusiuke, stoiškas jos žvilgsnis
atsiranda nematomas, bet gyvas ryšys tarp žmogaus ir kalnų. Jis nori N u k e lta į 4 p s l .
1 psl.
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Premjeros, sukaktys, nauji vardai
Trys koncertai filharmonijoje ir Kongresų rūmuose
Živilė Ramoškaitė

Praėjusią savaitę išklausiau tris
svarbiausiose Vilniaus salėse vykusius koncertus, kurių kiekvienas buvo reikšmingas vienu ar kitu
požiūriu. Pasižadėjusi parašyti apie
vieną, tiesiog negaliu nutylėti kitų
dviejų, tad apžvelgsiu visus.
Kovo 29 d. Nacionalinėje filharmonijoje grojo Lietuvos kamerinis orkestras, kuriam šįsyk dirigavo Georgas Markas. Šis Vienos
universiteto profesorius kolektyvui
yra pažįstamas ir visada laukiamas.
Koncerte, kurio programoje mainėsi baroko, Vienos klasikų ir XIX–
XX a. kūrėjų Antoníno Dvořáko bei
Ralpho Vaughano Williamso kūriniai, dalyvavo jauna solistė, sopranas Lina Dambrauskaitė. Tiems,
kurie seka naujos atlikėjų kartos
pasirodymus, ši profesorės Sigutės
Stonytės ugdytinė jau pažįstama. Ji
dainuoja įvairiuose šiuolaikinės ir
baroko muzikos projektuose, 2015 m.
debiutavo Nacionaliniame operos
ir baleto teatre: atliko Barbarinos
vaidmenį Wolfgango Amadeus
Mozarto „Figaro vedybose“ ir du
vaidmenis Georgo Friedricho Händelio oratorijoje „Aleksandro puota“.
Šiame koncerte L. Dambrauskaitė
padainavo aukšto meistriškumo ir
brandos reikalaujančius kūrinius:
Kleopatros ariją iš Händelio operos
„Julijus Cezaris“ ir Amintos ariją iš
Mozarto operos „Karalius piemuo“
bei trijų dalių motetą „Exsultate,
jubilate“. Pirmoji suskambėjo sudėtinga Händelio arija, atlikta
ryžtingai ir užtikrintai. Barokinių
puošmenų prisodrinta muzika atskleidė solistės techninius įgūdžius,
laisvai valdomą, skaidrų balsą. Ypač
pagirtinai, turint omenyje Lietuvos
vokalistų kontekstą, jaunoji solistė
atliko sudėtingąjį Mozarto motetą
„Exsultate, jubilate“. Negaliu prisiminti, ar kuri nors iš anksčiau dainavusių mūsų solisčių būtų taip
drąsiai ir be streso įveikusi visas
moteto technines vingrybes, gausias puošmenas, ilgas frazes, fioritūras, plačius balso šuolius. Jei dar ką
yra tobulinti, tai frazavimo kryptingumą, jis muzikai suteiktų papildomos gyvybės. Dar vienas pagirtinas
L. Dambrauskaitės bruožas – puiki,
sakyčiau, teisinga sceninė laikysena, lemianti sėkmingą kontaktą
su publika.
Prie solistės sėkmės prisidėjo
stilingai grojęs Georgo Marko diriguojamas Lietuvos kamerinis
orkestras. Kaip kolektyvas atlieka
Händelį, Mozartą ir Haydną, gerai žinome. Šįsyk tarp jų įsiterpė
svajingas Dvořáko Noktiurnas
B-dur ir pas mus, ko gero, neskambėjęs anglų kompozitoriaus Williamso kūrinys „Fantazija Thomo
Tallio tema“, sukurtas 1910 metais.
Tai muzika, leidusi maloniai skęsti
nuostabioje daugiabalsėje styginių
2 psl.

Alexanderis Kniazevas

skambesio jūroje. G. Markas „ištraukė“ iš orkestro visą raiškos arsenalą – nuo intymaus piano iki
didingo, bet negrubaus forte, kai
visų instrumentų balsai susijungia
į vibruojantį, intensyvėjantį pakilų
gaudesį. (Programoje rašoma, kad
ši fantazija sukomponuota kaip
pamokslas.) Išraiškingai grojo orkestro grupių primarijų kvartetas
ir visi muzikantai, besąlygiškai paklusę emocingiems dirigento mostams, jautę vienas kito kvėpavimą.
Dar viena žavinga staigmena –
nepaprastai gaiviai ir vaizdingai
atlikta Josepho Haydno Simfonija
Nr. 94 G-dur. Beje, ji ir vadinama
„Staigmena“ dėl netikėtų timpanų
smūgių antroje dalyje. Bet ne tik
jie suskambėjo netikėtai, sakyčiau,
tokios buvo ir kitos simfonijos dalys, vertusios sekti vis kitokį pokštą,
naujai nušvitusį muzikinį vaizdinį,
kad ir džiaugsmu trykštantį menuetą, atliekamą tarsi nusimetus
pudruotus perukus. Nustebino ir
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sužavėjo toks Haydnas. Taip drąsiai ir pagaviai jį pateikti orkestrą
įkvėpė maestro G. Markas, Haydno
tėvynės atstovas ir Vienos muzikinių tradicijų žinovas.
***
Po poros dienų, kovo 31 d., Kongresų rūmuose koncertavo lietuvių publikos itin mylimas violončelininkas Alexanderis Kniazevas.
Mat vyresnės kartos melomanai šį
dabar pasaulyje gerai žinomą kelių
prestižinių konkursų laureatą prisimena nuo jo ankstyvos jaunystės.
Jis įsiminė dar 1977 m. Vilniuje vykusiame violončelininkų konkurse,
kuriame lenktyniavo su Alexanderiu Rudinu ir tąsyk, ir vėliau buvusiu nuolatiniu jo konkurentu
konkursuose. Beje, kai paklausiau
Kniazevo, kuo dabar užsiima Rudinas, jis sakė, kad šis vis daugiau
diriguoja.
Visai neseniai Vilniuje su pianistu
Kasparu Uinsku surengęs sonatų
vakarą, šįsyk jis grojo su Gintaro

Lina Dambrauskaitė ir Georgas Markas

Trio „Kaskados“, Modestas Pitrėnas ir LNSO

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

Rinkevičiaus vadovaujamu Valstybiniu simfoniniu orkestru, kuriam
dirigavo pirmąsyk pakviestas britų
dirigentas Janas Lathamas-Koenigas, nuo 2011 m. Maskvos teatro
„Novaja Opera“ meno vadovas. Vilniaus publikai A. Kniazevas atliko
Dmitrijaus Šostakovičiaus Pirmąjį
koncertą violončelei ir orkestrui –
veikalą, kurio imasi tik aukščiausio meistriškumo pakopon įžengę
violončelininkai. 1959 m. Mstislavui
Rostropovičiui sukurtas opusas pripildytas aliuzijų ir nuorodų į anų
dienų sovietinį gyvenimą, kuriame
ir kūrėjas, ir paprastas pilietis buvo
įspraustas į nežmoniškų suvaržymų
rėmus. Kūrėjui – tai tikra praraja, į
kurią dėl savo kai kurių opusų buvo
stumiamas ir Šostakovičius. Kompozitorius šiame kūrinyje atlikėjui
suteikė galimybę atskleisti savojo
instrumento virtuozinių priemonių
arsenalą. Keturių dalių ciklas pradedamas trumpu motyvu, tapusiu
Šostakovičiaus stiliaus ženklu, padedančiu formuoti muzikinį kūrinio
vyksmą. Koncerto finale kompozitorius įpina iškraipytą ir sušaržuotą
„tautų vado“ pamėgtos gruzinų dainos „Suliko“ motyvą. A. Kniazevas
koncerto muziką pateikė virtuoziškai ir su išskirtine vidine ekspresija,
išraiškos viršūnę pasiekusia solinėje
kadencijoje. Milžiniškos energijos
reikalaujančią koncerto muziką jis
grojo be iš šalies juntamų pastangų.
Prisiminusi paties Kniazevo
įveiktas gyvenimo negandas – baisios avarijos pasekmes, ilgai trukusią sunkią ligą – jo klausiau, apie
ką jis galvojo, grodamas šį veikalą?
Kniazevas, pakartojęs klausimą, vėliau pridūrė, kad šį ir antrąjį Šostakovičiaus koncertą jis yra grojęs tiek
kartų, jog specialiai galvoti nereikia,
muzika jame tarsi gyvena ir liejasi
beveik savaime. Jis buvo patenkintas ir dirigento bei orkestro partneryste, sakydamas, jog maestro Lathamas-Koenigas šią muziką gerai
pažįsta. Savo pasirodymą Kniazevas užbaigė trimis bisais: Niccolo
Paganini Kapriču Nr. 13 (parašytu
smuikui), paskui Žiga ir Bure iš
Johanno Sebastiano Bacho Siuitos
Nr. 3. Į Vilnių muzikantas atvyko
tik ką pagrojęs keturiolika koncertų,
kuriuose pasirodė ne tik kaip violončelininkas, bet ir kaip vargonininkas. Jo gerbėjai žino apie šiuos
abu amplua. Tačiau, regis, pradeda
atsirasti jau ir trečiasis – pianisto.
Mat pastaruoju metu jis labai susižavėjo fortepijonu, ypač mėgsta
juo skambinti Mozartą...
Koncerto programoje skambėjo dar du simfoniniai kūriniai.
Pradžioje – Felixo Mendelssohno
uvertiūra „Hebridai“, pabaigoje –
Johanneso Brahmso Pirmoji simfonija c-moll. Uvertiūra man pasirodė kiek gruboka, ypač prisiminus
neseniai operos teatre girdėtą poetišką Karališkojo filharmonijos orkestro iš Londono interpretaciją, o

Brahmso simfonija suteikė tikrą
klausymosi džiaugsmą. Labai raiškiai dirigentas perteikė šios simfonijos dalių formą ir prasmę, išgaudamas maksimalų visų orkestro
narių muzikavimo rezultatą. Sėkmė
lydėjo visus solines partijas grojusius artistus, niuansų prisodrintus
orkestro tutti, kai visi instrumentai susijungia į vientisą išties simfonišką skambesį.
***
Kitas vakaras – vėl filharmonijoje. Balandžio 1-osios simfoninis
koncertas buvo skirtas fortepijoninio trio „Kaskados“ 20-mečiui. Šis
kolektyvas greta įdomių klasikos
ir romantinės muzikos programų
ypač daug širdies ir energijos skiria įvairaus braižo šiuolaikiniams
kompozitoriams. Specialiai jam
opusų yra parašę daugybė mūsų
autorių: Loreta Narvilaitė, Jurgis
Juozapaitis, Vytautas Bartulis, Algirdas Martinaitis, Osvaldas Balakauskas, Zita Bružaitė, Antanas
Kučinskas, Ramūnas Motiekaitis,
anglų kompozitorė Sadie Harrison.
Argi ne įspūdingas sąrašas?! Dabar
jį papildys Anatolijus Šenderovas,
sukūręs Koncertą fortepijoniniam
trio ir simfoniniam orkestrui.
Prieš kūrinio premjerą, tarsi apšilimui, Nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas meno vadovo
ir vyr. dirigento Modesto Pitrėno, atliko fragmentus iš Šenderovo baleto
„Dezdemona“ (2005, 2017). Šiame
opuse, be gausių koloristiką praplėtusių mušamųjų, naudojamas elektrinis smuikas, kurio partiją temperamentingai pagriežė Operos ir
baleto teatro orkestro koncertmeisterė Angelė Litvaitytė. Efektingi baleto fragmentai įvedė į Šenderovo
muzikinio mąstymo erdves.
Naujasis kūrinys buvo nepalyginti ilgesnis ir sudėtingesnis. Jame
vyrauja kompozitoriaus ankstesniuose opusuose dažnai sutinkamas asmeniškas naratyvas. Kartais
jis būna labai aiškiai artikuliuotas, o
kartais – tarsi užslaptintas, ryškiau
iškylantis tik protarpiais, tad jo atpažinimas, nuoseklus perskaitymas
ir suvokimas darosi problemiškas.
Naująjį veikalą pradėjo nostalgiškai suskambėjęs kamerinio trio
solo fragmentas, atklydęs tarsi iš
romantizmo epochos. Kadangi
opusą kompozitorius skiria savo tėvui Michailui Šenderovui, keliomis
skirtingomis sudėtimis grojusiam
fortepijoniniame trio, tai galėtume
suvokti tarsi nostalgišką muzikos
autoriaus žvilgsnį į praeitį, nebūtin
išėjusių muzikų prisiminimą. Tačiau muzika labai greitai keičia charakterį, įgauna dramatiškų, kartais
tiesiog rėkiančių, agresyvių spalvų,
kurios žaižaruoja ir orkestro partijoje, atliekančioje vienu metu ansamblį palaikančiojo, kitu – aktyviai prieštaraujančiojo funkciją. Ši
N u k e lta į 3 p s l .
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Nesistengiu nuo nieko pabėgti
Pokalbis su kompozitoriumi Juliumi Aglinsku
„Niekada nebus taip, kad sėdėsi po visuomet išgirsta. Taip pat nereimedžiu ir staiga galvoje suskambės kėtų painioti estetikos ir stilių sąkūrinys“, – sako kompozitorius Julius vokų – būtent per estetiką ir pasiAglinskas, netikintis romantizuotu reiškia pačios idėjos plėtojimas.
įkvėpimu. Tačiau čia pat priduria,
kad griežtos struktūrinės sistemos Jūsų kūryba, regis, nostalgiška
jam svetimos, o jo kūrybos būdas – ir jautri. Kita vertus, jums rūpi
labiau jausminis. Apie tai byloja ir jo ir struktūriniai aspektai. Tad
kūrinių pavadinimai: „Būsena (ste- vis dėlto, kuris pradas jums
bėjimas)“, „Nuostaba“, „...“, „Within“, svarbesnis – racionalusis ar
„Fragmentai“ bei kiti. Ir nors įkvė- emocionalusis?
pimo šaltiniu J. Aglinskui gali tapti
Svarbu ir viena, ir kita. Galbūt
bet koks gyvenimo įvykis, nereikėtų ryškiau šiuos du aspektus atskyapsigauti – kiekviena jo muzikos riau studijų metais. Kai mokiausi
detalė yra gerai apgalvota. Galbūt pas profesorių Vytautą Barkauską,
todėl jo kūryba yra tokia subtili ir šiek tiek svarbesnis buvo jausminis
jautri, tačiau ne pernelyg emocio- periodas. V. Barkauskas, puikus
nali: joje visuomet dera racionalusis koncertinių žanrų kompozitorius,
ir emocionalusis pradai. Apie tai ir mane išmokė labai daug gerų dakalbamės su kompozitoriumi.
lykų – kaip dramaturgijos aspektu
pažvelgti į kūrinį, į tam tikras jo suMuzikologas Edvardas Šumila
dedamąsias dalis. Tačiau tuomet diteigia, kad jūsų muzika nėra
džioji Muzikos ir teatro akademijos
suvaržyta akademinės muziKompozicijos katedros pedagogų ir
kos klišių. Kaip pakomentuostudentų dalis buvo struktūralistai,
tumėte šį teiginį?
tad pamaniau, kad visai įdomu būtų
Tiesa. Tačiau aš nesistengiu są- pabandyti ir racionalesnius kompomoningai nuo jų pabėgti, taip iš- zicijos principus. Kai perėjau pas
eina natūraliai. Kaip ir gyvenime. profesorių Rytį Mažulį, prasidėjo
Apskritai, aš manau, kad kompo- mano, kaip struktūralisto, periozitoriaus mąstymas apie konkretų das. O magistrantūroje šie du dastilių kūrybos procesą labai varžo. lykai susijungė. Išliko kompozicinė
Kuriant stiliaus sąvoka turėtų būti logika, pasireiškianti per racionalų
paskutinėje vietoje. Juk stilius į plėtojimą – turiu omenyje racionapirmą planą iškyla tik tuomet, kai lius tam tikrų idėjų, muzikinių pakūryba pasiekia klausytoją – tai, ką rametrų pasirinkimus, idėjų klasijis išgirsta, ir yra kažkoks stilius. O fikaciją ir taip toliau.
pačiame komponavimo procese
yra kur kas platesnės ribos, čia la- Ar kūryboje naudojate griežtas
bai svarbūs ir struktūriniai aspek- komponavimo technikas, patai, kuriuos klausytojas tikrai ne vyzdžiui, serializmą?
At k e lta i š 2 p s l .

priešprieša vyksta nuolatinėmis dinaminėmis bangomis, kurių metu
girdisi neramūs paskirų orkestro
instrumentų balsai, panašūs į nelaimės signalus, įvairių mušamųjų dūžiai, pasibaigiantys staigiomis kurtinančiomis kulminacijomis. Apie
mušamųjų naudojimą kadaise viename laiške draugui yra rašęs Šostakovičius: „Su perkusija reikia elgtis
labai atsargiai ir visada prisiminti
Brucknerio VII simfonijos Adagio,
kuriame lėkštės panaudotos vienintelį kartą, bet jų garsas padaro tiesiog sukrečiantį efektą.“ Tų efektų
naujajame Šenderovo opuse buvo
labai daug, mano galva, pernelyg
daug, kad galėtum pajusti ir aiškiau
suvokti, ką jos reiškia ir kokios formos kontūrus brėžia. Gal tai dinamiškai banguojanti ilga linija? O iš
kur ir į kur veda muzikinė mintis?
Neabejoju, kad pats kompozitorius
apie tai žino. Bet ką daryti klausytojui,
už ko jam „nusitverti“, kaip nepasimesti šiame gausybės savų ir kažkur
nugirstų minčių perpetuum mobile?
Tai pirmieji asmeniški įspūdžiai
po efektingo ir gerai parengto
naujojo kūrinio atlikimo. Labai

Ne. Net jeigu ir sakiau, kad racionalusis pradas kūryboje man yra
svarbus, vis dėlto mano komponavimo būdas yra labiau jausminis.
Tačiau pats kūrinio sumanymas
yra struktūrizuotas, ir kaskart vis
kitoks. Priklauso nuo to, ką konkrečiu kūriniu noriu pasakyti: galbūt
viename labiau susikoncentruoju
į ritmiką, nes tuomet manau, jog
toks sprendimas pasiteisintų, kitame – į tembrą. Tačiau šie sprendimai priklauso nuo pačios idėjos ir to, kokiu būdu pasirenku ją
įgyvendinti.

S . S t e l m o ka i t ė s n u ot r .

jums yra tam tikra paspirtis
tema natūraliai mane kartkartėmis
Labai nemėgstu apibūdinti savo kurti?
lydi, tik gal labiau mintyse.
kūrybos. Tiksliau, negaliu. Kas
Aš manau, kad kurdamas neišgimsta, tas gimsta, rezultatas yra vengiamai esi vienas. Nesvarbu, Buvote grupių „Keymono“,
toks, koks yra. Ir nors kai kurie da- kokios srities menininkas bū- „Freaks On Floor“, „ba“ garso
lykai ilgainiui keičiasi, mano este- tum – kompozitorius, dailininkas, režisierius ir prodiuseris. Ar
tinė nuostata visuomet lieka ta pati. rašytojas ar kas kitas. Kūryba – tai kuriate ir kitokių stilių, t.y. ne
Vienas iš mano dėstytojų, profeso- pasinėrimas į tam tikro lygmens akademinę muziką?
rius Rimantas Janeliauskas labai tai- mąstymą, kuriame dalyvauji tik
Ir taip, ir ne. Grynai kompozicikliai mums sakydavo, jog kiekvie- tu. Tuomet esi su savo idėja, min- niu aspektu mane domina tik akanas žmogus turi savo individualų timis, o tavo santykis su visu tuo deminė muzika, tačiau teko proklausos tipą, kuris yra neatsiejamas ir yra kūrybos rezultatas, kitaip sa- diusuoti kaip tik minėtų grupių
populiariosios muzikos kūrinius.
nuo genų. Todėl ir kiekvieno mu- kant – kūrinys.
Naujausias įvykis – Gabrieliaus
zikos suvokimas bei pajutimas yra
skirtingas. Aš visada tą jutau natū- Kokie žanrai jums artimiausi?
Vagelio daina „Eurovizijos“ dainų
raliai. Kita vertus, būna kompozi- Susidaro įspūdis, kad labiaukonkursui „Feel Myself Free“. Dainą
torių, kurie savo kūrybą pakeičia siai mėgstate smulkesnes forsukūrė jis pats, o aš ją aranžavau,
radikaliai, tačiau nemanau, kad tai mas ir kamerines sudėtis. Beje, pats įgrojau fortepijonu, suprogravyksta be priežasties. Kol kas man kameriškumo aspektas atsimavau būgnus ir visa kita. Tad totaip neįvyko, ir nemanau, kad įvyks. spindi ir pačioje muzikinėje
kia yra mano kūryba už akademikalboje.
nės muzikos ribų.
Ar tikite įkvėpimu? O gal vadoIšties man labiausiai patinka kavaujatės Juozo Gruodžio minmerinės sudėtys ir smulkesni žanrai. Kaip tapote kompozitoriumi?
timi, jog įkvėpimas yra darbas? Taip pat esu akustinės muzikos šaĮstojau į Vilniaus Juozo TallatKelpšos
konservatoriją, profesolininkas.
Nors
daugelis
jaunų
komĮvairiai. Niekada nebus taip, kad
sėdėsi po medžiu ir staiga galvoje pozitorių mėgsta kurti elektroninę riaus Teisučio Makačino klasę. Būti
suskambės kūrinys. Tokie „įkvėpi- muziką, man ji nelabai patinka. kompozitoriumi siekiau gal nuo ašmai“, mano nuomone, tik įsivaiz- Juokaudamas sakau kolegoms, kad tuntos ar devintos klasės, net nepaduojami. Kiek kartų man suskambo, elektronika tik viską sugadina. Man menu nuo kada. Muzikos pasaulyje
tiek kartų galutinis rezultatas buvo asmeniškai juo toliau, juo labiau su atsidūriau labai natūraliai – mano
visiškai kitoks. Gali suskambėti tik ja kažkaip nesiseka. Nesu nusiteikęs tėtis pianistas, mama chorvedė, tad
idėja, ir tai bus tik pradžia. Tačiau priešiškai, kitiems kurti elektroninę kažkaip ir nekilo klausimo dėl mureikia daug dirbti, kad idėja taptų muziką pavyksta puikiai. Bet man zikos pasirinkimo.
kūriniu, beje, dažniausiai ta pir- kur kas artimesnis akustinis garsas,
minė mintis net nebūna impli- kuris aprėpia tiek daug, kad belieka Ką dar dirbate be kūrybos?

kruopščiai jį ištyrė ir pagrojo trio solistai – Rusnė Mataitytė, Edmundas
Kulikauskas ir Albina Šikšniūtė – su
M. Pitrėno tvirta ranka vestu simfoniniu orkestru.
Šiame koncerte skambėjo ir du
Šostakovičiaus kūriniai: dainų
ciklas „Iš žydų liaudies poezijos“
sopranui, mecosopranui ir tenorui, op. 79 (1948), ir Simfonija
Nr. 9, op. 70 (1945). Dainų ciklas kuota į galutinį rezultatą. O įkvėatliktas originalo, t.y. rusų kalba pimo šaltiniu man gali tapti bet kas,
(programėlėje tekstas išspausdin- kiekviena gyvenimo akimirka – ir
tas dar ir jidiš kalba). Labai jautriai gera, ir bloga.
dainavę Lilija Gubaidulina, Ieva
Prudnikovaitė ir Edgaras Davido- Ar kitų kompozitorių kūvičius perteikė emocingą muzikinį ryba gali būti įkvėpimo šaltiir poetinį dainų turinį. Orkestras niu arba tam tikra kūrybine
taip pat lanksčiai reagavo į visus siekiamybe?
solistų balsų niuansus. Vakarą užPasaulyje yra labai daug geros
baigė Šostakovičiaus Devintoji sim- muzikos. Tiesiog per daug, kad
fonija – uždraustas ir ilgą laiką po galėčiau įvardinti ką nors konkreaštrios kritikos neatliekamas kūri- taus. Iš įvairių kūrėjų galima pasinys. Joje gausu ironiškai traktuo- mokyti skirtingų dalykų – iš vieno
jamų šmaikščių temų, komizmo ir galbūt estetikos, iš kito komponanuoširdžios žaismės, o juk ją kurda- vimo principų, iš trečio – tam tikrų
mas kompozitorius skelbėsi kūrinį parametrų ar požiūrio į juos, rašypaskirsiąs pergalei Antrajame pa- bos. Tad konkrečių kompozitorių
sauliniame kare. Nepaskyrė, dargi negaliu ir nenoriu įvardinti.
gavo žiaurios kritikos, kuri šiandien
Apie jūsų muziką taip pat yra
mums skamba kaip parodija.
pasakyta, jog ji dvelkia šalčiu
ir vienatve. Galbūt vienatvė
Živilė Ramoškaitė
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Julius Aglinskas

Kaip pats apibūdintumėte savo
kūrybą?

tik visa tai išgirsti. Mėgstu atrasti
grynų tembrų grožį.
Esate rašęs ir muzikos teatrui –
Dalios Michelevičiūtės spektakliui „Moters portretas“, taip
pat Alekso Matvejevo dokumentiniam filmui „Pasitikiu
tavimi“. Pastarasis – religinės
tematikos. Tai buvo užsakymai
ar labiau saviraiškos šioje srityje poreikis? O galbūt artima
tematika?

Dirbu garso režisieriumi Muzikos inovacijų centre Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – šis darbas užima daugiausiai laiko. Taip
pat dėstau garso dizainą Vilniaus
technologijų ir dizaino kolegijoje. O
laisvu nuo darbo metu vis vien ką
nors įrašinėju, kuriu muziką.
Kokia muzika skamba laisvalaikiu, kai nedirbate ir nekuriate?

Klausausi visokios muzikos, ir
populiariosios, ir šiuolaikinės akademinės. Juk geros muzikos yra labai daug. Tačiau dažniausiai mano
grojaraštyje pasitaiko rokas. O šiaip
laisvalaikiu dar mėgstu vaikščioti.
Šiaip sau, be priežasties.

Tai bendraminčių projektai. Muzika filmui „Pasitikiu tavimi“ buvo
užsakyta, kai ką teko sukurti naujai,
bet panaudojome ir mano ankstesnius kūrinius, dar iš tų laikų, kai
nedirbau kitų darbų ir turėjau daugiau laiko atsidėti kūrybai. Šie dar- Ačiū už pokalbį.
bai nebuvo toks kūrybinis procesas,
kai visiškai pasinėriau į religinius Kalbino ir parengė
išgyvenimus ar panašiai. Vis dėlto ši Justina Paltanavičiūtė
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Šokis, Kinas

Nauji vaidmenys ir viešnia iš Varšuvos

Vasilijaus Medvedevo „Don Kichotas“ LNOBT

Helmutas Šabasevičius

Vienas naujausių Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro spektaklių – prieš metus pastatytas
Ludwigo Minkaus baletas „Don
Kichotas“ – žiūrovų stygiumi nesiskundžia. Ir paskutiniai šį sezoną
kovo 30 ir 31 d. parodyti du spektakliai sutraukė minias žiūrovų:
ir dėl pramoginės, nuotaikingos
spektaklio stilistikos, kuria siekta
parodyti XIX a. pabaigos Rusijos
imperatoriškojo baleto spindesį, ir
dėl naujų vardų, įrašytų šių spektaklių programose.
Rekonstruodamas senovinį garsiausio XIX a. II pusės choreografo
Marijaus Petipa veikalą, rusų choreografas Vasilijus Medvedevas sukūrė spalvingą spektaklį, kuriame
apstu prieš daugiau kaip šimtą metų
šokio scenoje temperamentingų,
stilizuotų tuomet ypač populiarių
ispanų, čigonų šokių, virtuoziškų
choreografinių triukų bei reginių,
kuriems lakia fantazija pasižymintis Don Kichoto personažas itin
tinka: prologe prieš jo akis netikėtai iškyla pagalbos maldaujanti
Dulsinėjos vizija, iš dūmų kamuolių
išnyra šarvuotas riteris, su kuriuo
pagrindinis herojus ryžtingai susikauna. Kiti jo priešininkai pasirodo
antrame veiksme – vėjo malūnas,
atgiję medžiai ir gigantiškas voras
atgaivina natūralistinius XIX a. pabaigos baleto vaizdinius, kurie ano
meto žiūrovus žavėjo scenos technikos stebuklais ir visai neatrodė
vaikiškai naivūs.
„Don Kichote“ apstu pantomimos, kuri senoviniuose baletuose
labai reikšminga. Visai neseniai
teko matyti dar vieną šio laikotarpio ir tų pačių kūrėjų – kompozitoriaus Ludwigo Minkaus ir

choreografo Marijaus Petipa – sukurto baleto „Paquita“ rekonstrukciją, kurią prieš keliolika metų
Paryžiaus operoje atkūrė daug pastangų XIX a. baleto rekonstrukcijoms paskyręs choreografas Pierre’as Lacotte’as. Įraše, įamžinusiame
tuomet žibėjusias Prancūzijos baleto žvaigždes Agnès Letestu ir José
Martínezą, pateikti titrai, smulkiai

akį ne mažiau nei pagrindiniai herojai, kuriems skirti puošnūs ir efektingi
šokio epizodai.
Igorio Zaripovo Lorencas – vienas
iš tokių veikėjų, kurie padeda šokio
scenas sujungti į rišlų, tegul ir naivų
pasakojimą. Zaripovas – itin organiškas artistas, suteikiantis savo herojui
komiškų spalvų, gebantis „apžaisti“
įvairiausius netikėtumus – netyčia

Haruka Ohno ir Stanislavas Semianiura

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

aiškinantys, ką vienu ar kitu gestu iškritusį pinigų kapšelį ar kokią kitą
nori pasakyti spektaklio veikėjai.
nuolat spektakliuose pasitaikančią
„Don Kichoto“ herojų gestai taip smulkmeną, randantis progų vaidybą
pat svarbūs: prologe pasitelkus papildyti efektingomis choreografinėpantomimą ir gestus iš pabrėžti- mis mikroscenomis.
nai sulėtintų judesių kuriamas riPantomimos vaidmenys senoviterių romanų pasaulyje gyvenančio niuose baletuose – lyg instrumento
Don Kichoto (Ernestas Barčaitis) partijos muzikinėse partitūrose; jos
paveikslas, kurio kontrastas – pa- atpažįstamos, tačiau vis kitokios
brėžtinai buitiška, „prasčiokiška“ priklausomai nuo to, koks artistas
su jo fantazijomis kovojančių tarnų jas atlieka. Kovo „Don Kichotuose“
(Jelena Malikėnienė ir Karolis Še- turtuolį Gamašą vaidino Davidas
metas) porelė.
Santos Ollero ir Voicechas ŽuromsVėliau spektaklyje pasirodančių kas, kiekvienas savaip, su skirtingu,
veikėjų „pokalbiai“ atspindi įprasti- bet vienodai paveikiu artistiškumu
nes baletinės dramaturgijos situacijas, ir akcentais atskleidę savo groteskuriose veikia įsimylėjėliai, godus tė- kiško personažo bruožus.
vas ir kvailas, bet turtingas jaunikis.
Į šią veikėjų draugiją įsijungė ir
Šie „Don Kichoto“ personažai traukia Tomas Ceizaris, pirmą kartą atlikęs

Sančos Pansos vaidmenį, puikiai
perpratęs šio baleto stilistiką, vaidinęs įtaigiai, šmaikščiai, išradingai (įsiminė pirmo veiksmo Pansos
scena su žuvimi, kuri artisto rankose spurdėjo, uodega daužydama
jam veidą), pasitelkdamas efektingus aukštus šuolius, kurie jo apvalainą figūrą, sukurtą pasinaudojant
kimštu kostiumu, darė panašią į
šokčiojantį balionėlį.
Kovo 30 d. spektaklyje pirmą
kartą teko matyti pagrindinius
vaidmenis šokant Haruką Ohno
ir Stanislavą Semianiurą. Jau keletą metų LNOBT baleto trupėje
dirbantys artistai yra sukūrę ir antraeilių, ir pagrindinių vaidmenų,
o Kitri ir Bazilis – naujas išbandymas techniniu ir vaidybiniu aspektu, taip pat ir rimtas ištvermės
egzaminas, kurį abu šokėjai išlaikė: šoko su reikiama nuotaika,
pakankamai tvirtai, susidorojo su
sudėtingų solo epizodų techniniais
iššūkiais, ateičiai pasilikę šlifuoti
kai kurias duetinės choreografijos
detales.
Klasikinę „Don Kichoto“ choreografiją geriausiai atspindi sapno
paveikslas, išryškėjantis po gaivališkais jausmais kunkuliuojančios
čigonų scenos (puikus Manto Daraškevičiaus Čigonas du spektaklius
šoko su skirtingomis partnerėmis –
Daria Olefirenko ir Aliaksandra
Ivanova) bei niūrios Don Kichoto
kovos su voru. Sode su tikru vandeniu čiurlenančiais fontanais karaliauja driadės ir amūrai, tarp kurių
ir Don Kichoto pagalbos prašiusi
Dulsinėja. Čia kilnų Driadžių valdovės vaizdinį sukūrusi Eimantė
Šeškutė kiekviename spektaklyje
šoka vis tvirčiau ir tiksliau, o žavingas ir koketiškas Majos Dolidzės
Amūras yra Don Kichoto ir jo svajonių apie idealią meilę tarpininkas.

„Don Kichote“ svarbią vietą užima Mersedes ir Espados pora, leidžianti pajusti šio veikalo ispanišką
dvasią. Abiejuose spektakliuose
aistringai, įsijautęs Espados paveikslą kūrė Kipras Chlebinskas;
pirmajame jo partnerė – elegantiška, lengva, savimi pasitinkinti
Olga Konošenko, antrajame – temperamentu žaižaruojanti, grakšti
Greta Gylytė; jos ir Chlebinsko
atliekamus trečio veiksmo šokius
norėjosi bisuoti.
Viena akivaizdžiausių Medvedevo „Don Kichoto“ naujovių –
išplėtota Kitri ir Bazilio draugų
choreografinė linija, leidžianti gėrėtis išradingai pastatytais keturių
šokėjų atliekamais šokiais, kurių
choreografinę formą jau nugludinę Karolina Matačinaitė, Gohar
Mkrtchyan, Ignas Armalis ir Miquelis Lozano: malonu stebėti gyvą,
darnų jų šokį. Nudžiugino pirmą
kartą trečio veiksmo Grand pas variaciją atlikusi Julija Šumacherytė,
teatre dirbanti pirmą sezoną: šoko
tvirtai, nuotaikingai, mėgaudamasi
muzika ir iš sklandžių šuolių sukomponuota choreografija.
Kovo 31 d. spektaklį nušvietė
viešnia iš Didžiojo teatro Varšuvoje. Kitri šokusi Chinara Alizadė –
azerbaidžaniečių kilmės šokėja, gimusi Maskvoje ir baigusi Maskvos
choreografijos mokyklą. Kurį laiką
ji šoko Didžiajame teatre Maskvoje,
o nuo 2015-ųjų dirba Varšuvoje.
Patyrusi balerina suteikė spektakliui ypatingo šventiškumo: šoko
nepriekaištingai, puiki jos technika
derėjo su organiškomis vaidmens
detalėmis, supintomis į temperamentingą, energija pulsuojantį
paveikslą, kurį padėjo sukurti
azartiškas LNOBT baleto trupės
Bazilis – Genadijus Žukovskis.

Žvaigždėtas dangus
At k e lta i š 1 p s l .

tiesiai priešais save ir ore tvyrantis dešimtmetyje nufilmuoti nespal- vieta, kur jis groja, jau pilna degraklausimas apie kelionės tikslą.
voti, beveik mėgėjiški kadrai, ku- dacijos ženklų – aplink muzikantą
Kartais pavojingai link poetinio riuose matyti, kaip statoma moks- viskas atrodo apšnerkšta, apgriuvę,
patoso artėjančius kalnų, jų vir- lininkų stotis, kaip dar ne Revutaitė, laikina. Tik melodija – amžina, pašūnių ar vidaus labirintų kadrus o kita moteris ima iš kažkokio prie- ryškinanti kalnų tylą.
Netrukus ir Revutaitės kalnuose
Stonys gretina su nesibaigiančiais taiso tokias pat popieriaus juosteles
Revutaitės gyvūnų žaidimais. Šuo ir taip pat pešasi katė su visai jaunu pasirodys tos kitos kasdienybės
Atas ir bevardė katė neleidžia fil- šuniuku. Po pusšimčio metų Stonys ženklas – sraigtasparnis, po kumui sustingti didingų apmąstymų fiksuos tuos pačius ir savo herojės, riuo ore kyburiuoja lyg vagonas, Jis šūkauja, šokinėja, fotografuojasi
erdvėje. Gyvūnai Stonio filmuose ir jos augintinių „ritualus“. Todėl lyg didelis krovinys. Kalnų griūtį, (matyt, kazachų žmonių žurnalui),
dažnai tampa gyvenimo išminties laikas filme įgyja magišką atspalvį, kuri filmo pradžioje nuskambėjo jaučiasi nepakartojamas ir žavus.
ar prasmės nešėjais. Filme „Mo- o kalnai atrodo lyg amžinybės pa- itin metaforiškai, „Moters ir ledyno“ Vieną akimirką net pagalvojau, kad
teris ir ledynas“ jie suteikia šiltų žadas. Amžinybę, regis, reiškia ir pabaigoje keičia tikrovės griūties gamta nuo jo traukiasi, bėga. Motespalvų begalinei herojės vienatvei, muzikinis filmo leitmotyvas: pa- ženklai. Revutaitė išvyksta, kalnų ris išvyko, jos niekas nebepakeis, leo kartu pabrėžia Stoniui svarbią gyvenęs kazachas puošniu chalatu keliuose siautėja kažkoks dėdė Roma – dynas tirpsta, medituoti dėdės Rolaiko temą. Ją papildo dar 6-ajame dombra groja seną melodiją. Tačiau vietinės turizmo „industrijos“ asas. mos susižavėjimą sukėlusių vaizdų
4 psl.

nepavyks, taip filmas fiksuoja būsimos tuštumos pradžią. Tai gana
simboliška, bet, mano galva, pernelyg paprasta pabaiga. Laimė, ji nenubraukia svarbiausios „Moters ir
ledyno“ patirties, liudijančios apie
tai, ką reiškia ir kaip sunku būti savimi. Kalnuose ir gyvenime.
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Teatras

Aktoriai medžioja „Lokį“

Po pirmojo repeticijų etapo kalbamės apie būsimą Łukaszo Twarkowskio spektaklį

Lenkų teatro režisierius Łukaszas
Twarkowskis, pernai apdovanotas
„Auksiniu scenos kryžiumi“ už Krystiano Lupos spektakliui „Didvyrių
aikštė“ sukurtas vaizdo projekcijas, neseniai baigė pirmąjį spektaklio „Lokis“ pagal Prospero Mérimée
(1803–1870) novelę apie XIX a. Žemaitiją repeticijų etapą. Nacionalinio dramos teatro Studijoje įvyko
atviras būsimo spektaklio pristatymas, kurį galima vertinti kaip savarankišką meno kūrinį. Apie gimstantį spektaklį, kurio premjera bus
kitą sezoną, kalbamės su aktoriais.
Airida Gintautaitė: Medžiaga ypatinga tuo, kad ji ne vienalytė, o iš trijų
skirtingų istorijų. Pirmoji – Prospero
Mérimée išgalvota istorija apie žiauriai
nužudytą merginą (įtariama, užpultą
lokio). Antroji – kriminalinė istorija
apie aktorės Marie Trintignant mirtį
(įtariama, nuo dainininko Bertrand’o
Cantat smūgių). Trečioji – žurnalisto
Broniaus Krakausko (įtariama, subadyto peiliu) ir fotografo Vito Luckaus (įtariama, iššokusio pro langą).
Tiek mirčių ir įtarimų. Vienijanti
vietos aplinkybė – Lietuva.
Visos istorijos iki galo neišaiškintos, jose atsiranda plona linija
tarp tiesos ir įtarimų, tarp fakto ir
atrastų įkalčių. Visas jas apgaubusi
kažkokia paslaptingai (gal net dirbtinai) sukurta legenda.
Režisierius duodavo labai įdomių
užduočių, darydavom namų darbus,
paskui dalindavomės su kolegomis.
Daug žiūrėjom vaizdinės medžiagos, klausėm daug muzikos ir kūrėm patys. Ypatinga režisieriaus
šypsena labai gerai nuteikdavo darbui. Jausdavau, kad mes, kaip teatro
detektyvai, judam gera kryptim. Pasitikėjau ir žaidžiau kartu su visais.
Repetuodama atradau ypatingą
kriminalisto tyrėjo poziciją. Artėdamas prie nusikaltėlio ar aukos
psichologinio paveikslo, pats tarsi
pradedi suprasti motyvus ir nusikalstamus veiksmus. Tyrinėji personažą
ir tapatiniesi su jo sąmone bei pasąmone, nori suprasti, kodėl taip elgiamasi. Tai panašu į vaidmens kūrimą.
Darius Gumauskas: Jau per patį
pirmą susitikimą su Łukaszu supratau, kad kalbam ta pačia kalba. Šių
istorijų pateikti dokumentiškai neįmanoma, neturim tikslo atskleisti
tiesos (galų gale tai ne mūsų kompetencija), dėl to per repeticijas logiškai priėjom prie mokumentikos
(dokumentinės fikcijos) ir posttiesos temų. Šiandien dar vieną terminą išgirdau – postpolitika! Oho!
Galva plyšta. Spėju, kad nebus čia
tų numanomų ar numatomų personažų, o jeigu bus, tai mane nuojauta
apgavo. Leidžiuosi apgaunamas, nes
šitas repeticijas galėjau suprasti tik
bandydamas „veikti“ ir laukdamas
tam tikrų refleksijų iš kolegų – jokiu
būdu ne atsakymų ir vertinimų, kurie
gali sutrukdyti kalbėti šia tema. Tad
savijauta – kaip nesvarumo būsenoje

esančio astronauto, kuris laukia, kol
pasikeis duomenys monitoriuose ir
teks priimti kitą sprendimą, galbūt
visiškai priešingą nei vakar ar pokalbio pradžioje...
Rytis Saladžius: Šiuolaikiniame
teatre jau tapo įprasta spektaklio
kūrybos procesą pradėti nuo pjesės
ar kito rašytinio kūrinio skaitymo
analizės, nepamirštant ir autoriaus.
Šį kartą viskas kitaip. Pradėjom nuo
to momento, kuriame gyvename
dabar, kartu su visomis šiuolaikinėmis technologijomis, medijomis, šiuolaikine politine kultūra ir
politiniais virsmais, nuolat kintančiu, kraipomu informaciniu lauku.
Dabar eiliniam žmogui sudėtinga
suprasti ne tik kas vyksta aplinkui,
bet ir savo asmeninius sprendimus.
Visus gyvenimo žingsnius smarkiai
veikia išoriniai dirgikliai. Yra stebimojo ir stebinčiojo tarpusavio santykiai, arba stebimųjų ir stebinčiųjų
grandinė. Kur ji baigiasi ir kas yra
tikrasis pasakotojas, istorijos kūrėjas? Kurio stebinčiojo pasakojimas
yra tikrasis gyvenimo atspindys?
Galų gale, kas stebi žiūrovą?
Kartu su režisieriumi atvyko visa
kūrybinė komanda, dalyvavusi beveik visose repeticijose. Dramaturgai repetuojant atrinkinėjo ir kūrė
tekstus. Analizavome ne tik Luckaus bei Cantat ir Trintignant gyvenimo tragedijas, bet domėjomės jų
kūryba, požiūriu į pasaulį. Šiek tiek
vėliau pradėjom dirbti su spektaklio
choreografu. Vyko labai įdomios
judesio improvizacijos pagal Cantat
muziką, pagal Luckaus fotografijas.
Vėliau prisijungė videomenininkas.
Improvizavome su videokameromis. Susipažinome su scenografija.
Dar nepaskirsčius vaidmenų jau
buvo aišku, kad prasideda tikroji
spektaklio kūryba. Kartais atrodė,
kad nespėjame įgyvendinti režisieriaus sumanytų užduočių, tačiau neblėstantis ir atpalaiduojantis
Łukaszo optimizmas atribojo mus
nuo savikritikos ir leido drąsiai improvizuoti, daryti kvailiausias klaidas ir nebijoti nusišnekėti. Łukaszas
Twarkowskis – nenustygstantis kūrėjas. Jam esant, atrodo, kad viskas
aplinkui juda, ir ne be tikslo. Darbas su juo reikalauja didžiulės koncentracijos, ypač dėl kalbos barjero.
Labai gaila, kad premjera nukelta į
rudenį, spektaklis galėjo išsprogti
kaip pavasarinis pumpuras.
Arnas Danusas: Su mokumentika susidūriau pirmą kartą ir man
tai pasirodė labai įdomu. Tai galimybė ieškoti, kur prasideda ir kur
baigiasi tiesa, kur atsiranda išmonė.
Kita tema, kuri man „Lokije“ pasirodė ypatinga, tai klausimas, kas
atsitinka, kai žmogaus troškimai
tampa nebekontroliuojami, kai jis
nebegali suvaldyti viduje tūnančio
žvėries. Tas išsiveržimas iš savo kailio, manau, ir jungia visas tris istorijas. Šiuo atveju išsiveržimo išraiška – žmogžudystė. Repeticijose
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daug apie tai diskutavome. Džiugu,
kad visi yra lygūs, režisierius nesiekė savęs išskirti kaip komandos
lyderio. Šiame „laboratorijos“ etape
ypatingai jutau tą laisvę ir nežinojimą, kuris tuo pat metu ir jaudina,
ir baugina. Spektaklyje improvizacija bus labai svarbi. Negaliu nepaminėti ir technologijų – kameros,
projektoriai, šviesos... Režisierius
vis kalbėjo, kad nesiekia psichologinės vaidybos. Manau, pradėjau jį
suprasti, kai atlikome užduotį crime
scene. Projektoriuje matomas vaizdas visiškai kitoks, nei kuriamas gyvai. Nors abu veiksmai vyksta prieš
tavo akis, tačiau jie perduoda visiškai skirtingas žinutes arba smarkiai
papildo vienas kitą.
Vainius Sodeika: Kai kurios scenos galbūt turės po kelias versijas ir
bus skirtingai vaidinamos. Improvizuojant susikuria bendra atmosfera, kuri „sulipdo“ netgi performatyvų vyksmą, galintį ir istoriją
išskleisti, ir provokuoti. Repetuodami iš lėto priėjome prie tam tikro
pasakojimo būdo, supratome, kaip
būtų įmanoma „žongliruoti“ tomis
temomis. Žiūrėjome daug įvairiausių pasaulio režisierių įrašų – ir filmų,
ir spektaklių, daug kalbėjome apie
mokumentą, dokumentą ir posttiesą. Apie tai, kaip į dokumentinius dalykus įpinama fikcija. Kaip
netiesa – melagingas faktas – tampa
priemone kalbėti apie tiesą.
Manau, kad su Łukaszu Twarkowskiu kuriamas spektaklis yra
kaip vitaminas C dramos teatrui.
Daug bus vizualizacijos, svarbūs Gyčio Ivanausko eskizas
techniniai dalykai (vaizdo projek- suplanavęs kelionę į erelių gyve- reikalavo, bet siūlė apie sukauptą
cijos, muzika, šviesos, dūmai). Šioje namąsias vietas Ispanijoje, bet ir iš medžiagą reikšti savo nuomonę,
aplinkoje aktorius ne nuogas, bet ten grįžau tuščiomis. Nemanau, kad kad ir kokia ji būtų. Pagrindinis
akivaizdu, kad režisierius yra kla- ši medžioklė kaip nors susijusi su akcentas – nesigėdyti savo minčių,
sikinės mokyklos atstovas. Twar- spektakliu, bet Łukaszas, sužinojęs atpalaiduoti poelgius.
kowskis studijavo ir Rusijoje, ir apie tai, kažkodėl paprašė visą eksŁukaszas moka stebėtis, nežinoti,
Lenkijoje. Jam rūpi jo paties, šiuo- pediciją dokumentuoti.
atrasti, džiaugtis. Jis moka girti, žalaikinio žmogaus situacija. Įdomu,
Saulius Bareikis: Aš dar nežinau, vėtis. Todėl tikiu, kad spektaklyje
kad režisierius turi savo kalbą, kuri apie ką bus spektaklis. Manau, kad „Lokis“ mums, dalyviams, bus
pritraukė pačius skirtingiausius ak- per neeilinių asmenybių mitus tir- smagu būti. O tai, neabejoju, pertorius. Iš pradžių atrodė, kad mums sime tuos, kurie, neatlaikę kovos su siduos ir žiūrovui.
susikalbėti bus labai sunku. Savaip įteisinta melo sistema, virsta „žvėriGytis Ivanauskas: Jau įsibėgėjus
priminė net spektaklio „Barikados“ mis“. Tokia reakcija būdinga aukoms, repeticijoms kyla noras išsiaiškinti,
statymą. Bet „Barikadose“ buvo pa- įvarytoms į kampą, bet žūtbūt ginan- kaip bus sujungtos trys tam tikra
žįstama komanda: bendraamžiai, čioms savo prigimtines teises.
prasme nesusijusios istorijos. Jas
bendros kalbos, bendras supratimas,
Elžbieta Latėnaitė: Kadangi vienija meilė ir mirtis. Mano mao čia – visi skirtingi, bet kiekvienas la- spektaklio premjera iš pavasario nymu, tai amžinos temos, jungianbai tiksliai papildė, savaip, įdomiai nusikėlė į rudenį, repeticijos skilo čios mus visus, kūrėjus ir žiūrovus.
praplėtė turinį.
į du blokus. Rugpjūtį susitikę imsi- Repetuojant šį spektaklį, dar nežiŠiuo metu bandau nufotografuoti mės konstruoti spektaklį, o šį etapą nant personažų, kuriuos vaidinsime,
kilnųjį erelį (Aquila chrysaetos). galėjome skirti kūrybiniams ieško- praėjus daugybę etapų – šokio, akPrieš metus netoli Merkinės neti- jimams, improvizacijai, laborato- torinių improvizacijų, provokacijų,
kėtai pamačiau, kaip erelis pagavo rijai. Daug kalbėjomės, žiūrėjome pajutau, kad turiu atsiduoti nežinokiškį, jį dorojo, vėliau netoli Trakų filmus, klausėme paskaitų, darėme mybei ir eiti keliu, kurį piešia repastebėjau erelį, pagavusį lapę. įvairius pratimus ir kėlėme sau už- žisierius. O režisieriaus kelias paiVaizdas buvo įspūdingas. Pradėjau duotį pajusti vienas kitą, atrasti tai, nus gerąja prasme, tai kelias, kuris
domėtis, Gintaras Varnas pagal kas svarbu medžiagoje, surasti savo verčia provokuoti patį save, ieškoti
mano nusakytus požymius patvir- santykį su tuo, ką kuriame. Kartais naujų formų ir galimybių, kai kartino erelio rūšį. Nuo to laiko pa- jaučiausi kaip patekusi į keistą realy- tais atrodo, kad nebežinai, ir iš to
norau dar kartą jį pamatyti, į akis bės šou su mistikos elementais, ku- nežinojimo atrandi save iš naujo.
pažiūrėti. Nusipirkau fotoaparatą, rie atsklido iš Mérimée apsakymo Atrandi kolegas. Prisijaukini. O
įsigijau gerą objektyvą ir pradėjau „Lokis“.
prisijaukinti yra labai svarbu. Kaip
jį medžioti. Vasarą vykau į RumuDovilė Šilkaitytė: Galbūt dėl to, „Mažojo princo“ lapę.
niją, bet sužinojau, kad geriausia kad nukelta premjera, nereikėjo
jų ieškoti žiemą. Jau seniai buvau siekti rezultato. Režisierius ne Parengė Daiva Šabasevičienė
5 psl.

Dailė

Iki Dievo akies

Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) piešinių paroda
Kristina Kleponytė

„Vis galvoju apie savo padarytus ir
būsimus darbus, meldžiu Dievulio, kad padėtų padaryti labai gražių darbų, būtinai turiu surengti
labai gražių parodų! Būtinai! Dievulis tikrai padės. Kiekvieną dieną
daugybę kartų aš Jo prašau padėti
ir galvoju apie savo darbus, visa kita
man nebesvarbu“, – taip savo dienoraštyje 1996 m. kovo 14-ąją rašė
Elvyra Kairiūkštytė.
Dievulis Elvyrą išgirdo, ji sukūrė
daugybę gražių darbų, o daug gražių parodų surengti padėjo ištikimos draugės menininkės – Kairiūkštytės kūrinių saugotoja Regina
Noreikaitė-Norvaišienė, artima
draugė skulptorė Ksenija Jaroševaitė ir jų šeimos. Deja, parodos
įvyko jau po Kairiūkštytės mirties.
Viena jų – šiuo metu Bažnytinio
paveldo muziejuje vykstanti dailininkės piešinių paroda, kurioje
rodomi 27 didelio formato darbai,
atlikti tušu. Nors parodoje yra tik nedidelė Kairiūkštytės kūrybinio paveldo dalis, ji puikiai atspindi dailininkės meninius tikslus ir pasakoja
sudėtingą pačios Elvyros likimą.
Elvyra Kairiūkštytė buvo našlaitė,
augo vaikų namuose. Ji neturėjo artimųjų, todėl pati tikslingai ir užtikrintai planavo savo ateitį. Anksti

išryškėję meniniai gabumai lėmė pasikeitusi kultūrinė situacija ir suryžtingą Kairiūkštytės apsispren- dėtinga Elvyros Kairiūkštytės sveidimą tapti menininke. Nuo 1970 m. katos būklė paskatino ją pasitraukti
ji trumpai mokėsi Stepo Žuko tai- iš viešumos, pakeisti kūrybos stilių
komosios dailės technikume Kaune, ir techniką. Nuo 9-ojo dešimtmevėliau studijas tęsė LSSR dailės ins- čio pabaigos ji kūrė tik didelio fortitute Vilniuje (1971–1977), kur mo- mato piešinius tušu. Šis itin privatus
kėsi grafikos.
kūrybinio gyvenimo etapas tęsėsi
Lietuviško meno kontekste Kai- iki pat grafikės mirties. Per beveik
riūkštytė yra žinoma kaip linoraiži- penkiolika metų ji sukūrė apie 11
nio meistrė. Ši technika puikiai ati- tūkstančių piešinių tušu, kurių tuo
tiko jos nevaržomą temperamentą: metu niekam nerodė...
Elvyros kūryba išsiskyrė energingu,
Dailininkės talentas nevaržodrąsiu linoleumo raižymu, dideliais mai skleidėsi namuose. Ji dirbo be
formatais, gebėjimu kurti spalvotus atvangos, sau įprastu ritmu – nakaštuonių devynių klišių estampus. timis kūrė, dienomis ilsėjosi. KaiVaisingiausias Kairiūkštytės kūry- riūkštytė paliko stirtas piešinių, kubinis laikotarpis truko nuo 1979 iki riuos kūrė be pertraukų, kruopščiai
1987 metų. To laikotarpio darbų rin- žymėdama metus, mėnesius, dienas,
kinį sudaro portretai, estampų ciklai valandas. Dažnai kitoje darbų pubei savarankiškos kompozicijos, sėje rašydavo maldas, kreipinius ar
kuriose vyrauja figūrinis, metafo- dedikacijas jai svarbiems asmenims,
riškas, simboliais persmelktas vaiz- istorinėms, valstybinėms datoms
das. Sovietmečio grafikos kontekste atminti, žymėjo svarbias religines
menininkės darbai išsiskyrė ekspre- šventes.
syvumu, nesuvaržyta kompozicija,
Nuo pat kūrybinio kelio pradžios
polinkiu į apibendrinimą. Tarp Kairiūkštytės kūriniuose buvo
techniškai švarių, romantizuotų, len- gausu primityviojo meno užuogvų, fragmentiškų ir neretai senti- mazgų, egzotiškų simbolių, susijumentalių estampų Elvyros kūryba sių su senovės Egipto, graikų, asirų,
buvo lyg „sunkioji artilerija“: ekspre- Šiaurės Amerikos indėnų menu
syvi, grotesko, ironijos bei erotikos ir pan. Vėlesniame kūrybiniame
etape, kūrinių dominante tapus
persmelkta meninė kalba.
Permainingas Lietuvos nepri- krikščioniškajai ikonografijai, jos
klausomybės laikotarpis paveikė ir simboliai ir metaforos tapo neatsieKairiūkštytės gyvenimą. Kardinaliai jama menininkės kūrybos dalimi.

Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas

E . L e v i n n u ot r .

Piešiniuose Kairiūkštytė vengia Nežabota neoekspresionistinė kūrikanonizuotų religinių siužetų vaiz- nių raiška, siužetai ir sunkiai suvodavimo principų. Menininkė visą kiama piešinių gausa yra asmeninio
gyvenimą kūrė sau, todėl ir pastara- ritualo atspindys. Ritualinė kūrimo
jame kūrybiniame etape jos nevaržė specifika sugestijuoja žodžiais neijokie dogmatiniai apribojimai. Pie- dentifikuojamos emocinės įtampos
šiniuose be atvangos kartojami iko- fiksavimą popieriuje. Todėl žiūrint
nografiški bibliniai siužetai, sakra- į Kairiūštytės darbus norisi atmesti
lizuoti ritualai, gausu krikščioniškų visus ligtolinius žinojimus, nusistair pagoniškų simbolių, metaforų, tymus ir schemas, kuriais remiankurie transformuojami pasitelkus tis vertiname kitų asmenų kūrybą,
zoomorfines ir antropomorfines fi- idant išvystume ne imituotus, ne
gūras; žmonės ir gyvūnai, šventieji išmoktus, o tikrus kūrybinius išir demonai nepertraukiama linija ir lydžius. Tikrą perpetuum mobile,
dėmėmis gyvena savo gyvenimą ant amžinai besisukantį gyvybės ratą,
daugybės didžiulių popieriaus lapų. kuris peršoka nuo vieno popieriaus
Nevaldoma ir gaivalinga meni- lakšto į kitą ir juda nepaliaujamai
ninkės energija liejosi popieriuje pasakodamas mikro- ir makro- patušu. Piešimas Elvyrai buvo ne tik saulių cikliškumą – nuo kiaušinio
kūrybinė išraiška, bet ir terapijos, iki Dievo akies.
maldos forma. Jos darbai yra lyg
nuoroda į transo ir katarsio būse- Paroda veikia iki gegužės 6 d.
nas; menininkė tarytum „apsėsta“, Bažnytinio paveldo muziejus
pasidavusi automatizmui piešė li- (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius)
niją po linijos, kurių visuma per- Dirba antradieniais–šeštadieniais
teikia stiprius vidinius konfliktus. 11–18 val.

Vienodų „Pavasarių“ nebūna

11-oji Baltijos šalių šiuolaikinės keramikos paroda „Pavasaris 2017“ Kauno „Meno parke“
Lijana Šatavičiūtė

Šiemetinis „Pavasaris“ į Kauną sukvietė daugiau nei septyniasdešimt
keramikų iš Baltijos valstybių, taip
pat Rusijos, Lenkijos, Turkijos, Vokietijos, Liuksemburgo. Gamtoje
kiekvienas pavasaris vis kitoks. Tą
patį galima pasakyti ir apie parodą,
kuri kasmet kuo nors nustebina –
naujais vardais, originaliomis idėjomis ar individualios kūrybos atradimais. Meno istorikas ir rašytojas
Herbertas Edwardas Readas (1893–
1968) žavėjosi istorinės keramikos
gebėjimu atspindėti tautos civilizacijos lygį ir grožio jausmą. Jam atrodė, kad tradicinė keramika labai
natūrali, jai nebūdingas dirbtinas
žmogaus įsikišimas, o dėl formų
ir ornamento grynumo keramika –
tobulo abstraktaus meno pavyzdys (H. Read, The Meaning of Art,
London, 1931, p. 42). Tačiau nuo tų
laikų, kai buvo skelbtos šios įžvalgos, nutekėjo daug vandens, šiuolaikinė keramika gali materializuoti
sudėtingas emocines ir egzistencines problemas, pažeisti Reado
išaukštintą natūralumą, įsileisti
6 psl.

„dirbtines“, kitoms dailės šakoms
būdingas priemones.
Vis dėlto susidaro įspūdis, kad
pasaulio ir Lietuvos keramikai
šiandien dažnai ieško įkvėpimo archetipiniuose keramikos induose,
transformuodami jų formas, išnaudodami plokštumas siužetiniam
pasakojimui. Algimantas Patamsis, Ona Petkevičiūtė ir latvė Arta
Balta žavisi indu kaip tradicine vertybe, o kiti autoriai, atsispyrę nuo
indo struktūros, formuoja abstrakčią kompoziciją, žavinčią subtilia
užuomina (Rūta Šipalytė), pokubistine ekspresija (Weronika Surma),
egzotiškų kultūrų aspiracijomis
(Dainis Liesinš ir Vera Bakastova),
eksperimentuoja, sprendžia technologinius klausimus (Loreta Šulgaitė-Kvietkauskienė, Liga Skarina,
Jolanta Mašidlauskienė). Latvijai atstovaujančio kauniečio Jurio
Berginio tik pavadinimas („Kavinukas“) asocijuojasi su indu, o
asambliažo principu derinami ryškiaspalviai popkultūros elementai
su Antrojo pasaulinio karo laikų
agresiją atspindinčiomis „nuotraukomis“ paryškina disonansą
tarp išorinio grožio ir skaudžios

istorinės realybės. Orestui Misko,
Živilei Bardzilauskaitei-Bergins,
Jolantai Galdikaitei, Helgai Ingeborgai Melnbardei dekoratyvinės
lėkštės paviršius – tik pretekstas
ištapyti jas asmenines būsenas ir
pasaulėjautą atitinkančiomis scenomis. Vyriausio latvių keramiko
Kārlio Knopkenio baltiškais raštais
išmarginta dekoratyvinė lėkštė ir jo
bendraamžio Juozo Adomonio abstrakcija, išaugusi iš vazų siluetų, –
priešingo mąstymo poliai.
Pasaulio keramikoje šiandien
renesansą išgyvena figūratyvumas,
susijęs su kūniškumo sureikšminimu (ar jo tradicinių prasmių
neigimu), ši tendencija, pasižyminti
paskatų įvairove, vyrauja ir parodoje. Keramikai pamėgę biustus,
veidus, galvas (monumentalumu
išsiskiria Konstancija Dzimidavičienė, Edita Jokubonytė-Kybartienė, Virginija Armanavičiūtė,
Valdas Kurklietis), net vidaus organus, kūno paliekamus pėdsakus
(Saulius Jankauskas, Remigijus Sederevičius) ir garsus (nuogąja raku
technika atliktas Andriaus Janulaičio „Kūno garsas“), kartais iš figūrų formuoja savus pasakojimus,

žavinčius lyrine nuotaika (Eglė Einikytė-Narkevičienė), dramatiškomis nuojautomis (Agnė Šemberaitė) ar žaismingumu (Inesė Linė).
Impresionistinės lipdybos Inetos Greižos vėjo bloškiama žmogaus figūrėlė „Tramvajaus vėjas“
įtikinamai perteikia nestabilumo
būseną, art deco dvasia alsuoja iki
ornamento redukuotas Sigitos Lukošiūnienės „Meilės laikrodis“, patriarchaliniu epiškumu – Virginijos
Juršienės „Moteris kaip apelsinas“,
jai visiška priešingybė miniatiūriškai trapus Domilės Ragauskaitės
„Chameleonas II“, traukiantis ryškiu
mėliu ir porceliano deriniu su pasišiaušusia pagalve. Ironijos nestokojanti Ričardo Lukošiūno „Mėsmalė“
įspėja, kad maistui vartojamų gyvūnų
likimo gali susilaukti ir žmogus.
Figūratyvumas ir abstrakcija – dvi
priešybės. Iš molio ir stiklo suformuota Annės Türn „Mažoji banga“
įtikina, kad bežodės ir bedaiktės
formos gali būti iškalbingos. Keramika – meistriškumo ir technologinių atradimų menas. Tarp
intriguojančių medžiaginių dviprasmybių išsiskiria Loretos Šulgaitės-Kvietkauskienės iš „rūdžių“

Juris Bergins, „Kavinukas“. 2017 m.
A u to r i a u s n u ot r .

besilukštenantis cilindras „Pėdsakai“
ir kasmet kuo nors nauju nustebinančios Milenos Pirštelienės „kaladėlių“ dėlionė. Tenka pripažinti, kad
intriguoja poparto laikus menantys
medžiagų paradoksai – molinis suraikytas sužiedėjęs Olgos Melehinos
batonas, kurio neatskirsi nuo tikro,
Rasos Justaitės-Gecevičienės „vaflinis“ desertas, Dalios LaučkaitėsJakimavičienės rafinuotas dekolių
šydas ant šviesą skleidžiančių pramoninių lempų.
Kaip visada ras kur akis paganyti
ir klasikos išsiilgusieji, ir radikalesnių idėjų šalininkai. Iš parodos išsineši jausminį įspūdį. Ar išsiverš iš
kiaušinio Kristinos PaulauskaitėsRamonaitienės būtybė su ragais, kur
nuplukdys pasviręs Dainos Daukšienės „Sielonešis“, ar pakils skrydžiui
Giedrės Bardzilauskės balandėlis?
Paroda veikia iki balandžio 7 d.
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Dailė

Daugiau nei peizažai

Paroda „Kelionėje, namie ir svajonėse: peizažai iš „Lewben Art Foundation“ kolekcijos“ Kaune
Rengiant parodą atsisakyta tradiApie parodos pavadinime minicinės lietuviškos tapybos – ekspre- mas keliones, namus ir svajones atisyvios, gestinės, koloristinės, kuri darymo metu kuratorė kalbėjo taip:
Džiugina keli pastarųjų metų reiš- ir sudaro moderniosios Lietuvos norėta pristatyti darbus, kuriuos
kiniai, kai kalbame apie Lietuvos dailės pagrindą. Tokiai tapybai, tar- lietuvių dailininkai sukūrė ir tėvydailės paveldo išsaugojimą: tai Dan- kim, atstovauja Algimantas Kuras nėje, ir viešėdami svetur, taip pat
guolės ir Viktoro Butkų mecenatys- ar Mindaugas Skudutis, kurių savi- parodyti, kad kūrėjai peizažo žanrą
tės veikla ir buvusiame „Lietuvos“ tos estetikos meistriškas variacijas dažnai pasitelkdavo ir asmeninėms
kino teatro sklype jų jau pradėtas peizažo tema lengvai įsivaizduoju vizijoms bei fantazijoms įvaizdinti.
statyti Modernaus meno centras, šios parodos kontekste. Tačiau jų Tiesa, kabinant darbus atsisakyta
taip pat „Lewben Art Foundation“
veikla, apimanti ne tik meno kūrinių kolekcionavimą, bet ir jų pristatymą visuomenei. Žinoma, dėl
simpatizavimo institucijoms šiais
institucinės kritikos laikais lengvai
galėčiau būti apkaltintas konjunktūra, tačiau pripažinkime, kad nepaisant beveik visoms didesnėms
institucijoms būdingo tam tikrų
menininkų protekcionizmo ar siekio paveikti Lietuvos dailės istoriją,
puiku, kad esama institucijų, kurios
užsiima jau klasika tapusių ar greitai tapsiančių lietuvių kūrėjų darbų
išsaugojimu ir sklaida.
Apie tai pamąstyti paskatino
kovo 23 d. Mykolo Žilinsko dailės
galerijoje atsidariusi paroda „Kelionėje, namie ir svajonėse: peizažai iš „Lewben Art Foundation“
kolekcijos“, kurią kuravo menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė.
Beje, tai ne pirmoji fondo paroda,
pristatyta Žilinsko dailės galerijoje. 2013 m. čia surengta litvakų
dailės paroda, 2015 m. – išeivio
Prano Domšaičio retrospektyvinė
paroda, o tų pačių metų rugsėjo
mėnesį kaip Kauno bienalės dalis Antanas Žmuidzinavičius, „Vakaro audrai atslenkant“. 1937 m.
veikė paroda „Tinkliniai susidūrimai atsijungus“.
parodoje nepamatysite. Ne todėl, griežto jų grupavimo į šias tris kaŠiuo metu Žilinsko dailės gale- kad šių menininkų darbų fondas tegorijas, tikintis, kad po ekspozirijoje veikiančioje fondo parodoje nekolekcionuoja. Tiesiog parodos cijų sales vaikštantis žiūrovas pats
pristatomi 67 Lietuvos dailininkų kuratorei norėjosi parodyti tuos atskirs, kas yra kas.
kūriniai, kurių dauguma priklauso darbus, kuriuose daugiausia dėmePagirtina ir tai, kad darbai nėra
Lietuvos išeivijos dailės fondui sio skiriama pasirinktam motyvui, nuobodžiai sukabinti chronologine
(šio fondo steigėjas – „Lewben Art skirtingų planų ir mastelių derini- tvarka. Priešingai, XIX a. kūrinys
Foundation“), dalis – „Lewben Art mui. Žodžiu, turiniui, o ne formai. sėkmingai mezga dialogą su XX a.
Foundation“ kolekcijai. Na, o keturi
Kai kurie parodoje eksponuo- pabaigos kūriniu, o pastarojo laidarbai (du Prano Griušio ir du Jono jami kūriniai tik iš dalies galėtų kotarpio kūrinys – su šiuolaikiniu
Šileikos darbai) pasiskolinti iš M.K. būti priskirti peizažo žanrui arba, menu. Atsisakius chronologinio
Čiurlionio muziejaus kolekcijos. griežtai žiūrint, net netilptų į jį. Tar- kūrinių skirstymo atsivėrė galiDidžiąją ekspozicijos dalį užima kime, Jono Mackevičiaus paveikslas mybė atrasti daugybę įvairiausių
tapyba, tačiau su ja dialogą mezga „Našlaitės“ yra kur kas panašesnis jungčių, susiejančių skirtingų laiir keleto autorių – Vito Luckaus, į natiurmortą nei peizažą, Adolfo kotarpių darbus. Apie šias jungtis
Artūro Railos, Ugniaus Gelgudos Valeškos „Moteris su balandžiais“, šiek tiek plačiau ir pakalbėsiu.
Itin išsiskiria dvi kūrinių grupės,
ir Algimanto Kezio – fotografiniai „Bėgimas į Egiptą“, Vytauto Kasiulio
atvaizdai.
„Draugija miške“ ar Adomo Varno atskleidžiančios įtaką, kurią tarpKuratorinė parodos strategija ne- „Marijos apsireiškimas Šiluvoje“ – į tautiniai meniniai judėjimai padarė
pretenzinga. Pasirinkta gana plati figūrinius paveikslus, kuriuos dar lietuvių menininkams. Pirmoji juntema (peizažas), kurią iliustruoja galėtume pavadinti alegoriniais, gia tris darbus, kuriuose akivaizdi
kuratorės atrinkti darbai. Verta mitologiniais ar religiniais. Taip siurrealizmo įtaka. Jiems paskirta
pasakyti, kad tokios teminės paro- pat eksponuojami Jono Šileikos siena šalia įėjimo į ekspozicijų sados šiandien yra vis mažiau popu- nutapyti Juozo Naujalio ir Boriso les. Tai Algio Griškevičiaus „Gyveniliarios. Kur kas dažniau kuratoriai Dauguviečio portretai. Ir tai tik mas pamirštame interjere“, Samuelio
suformuluoja kokį nors specifinį dalis parodos darbų, kurie sunkiai Bako „Sugrįžimas į Vilnių: peizažas
konceptą, o menininkų kūriniai gali būti priskirti peizažo žanrui. su dokumentais“ ir „Sugrįžimas į
tėra medžiaga jam atskleisti. Šiuo Vis dėlto sprendimą rodyti šiuos Vilnių: Soutine’o gatvė“. Ant sienos
konkrečiu atveju teminės parodos darbus kuratorė grindė tuo, kad priešais sukabinti kiti, simbolizmo
strategija pasiteisina. Vargu ar ko- visuose juose peizažas (ar panora- paveikti kūriniai. Iš Stanislovo Bokiu kitu būdu būtų įmanoma prista- minis vaizdas), net jei ir patrauktas hušo-Sestšencevičiaus paveikslo
tyti tokį platų spektrą kūrėjų, kurių į antrą planą, vaidina svarbų vai- „Mažas faunas“ žvelgiantis susimąsdarbai apima laikotarpį nuo XIX a. dmenį ir padeda atskleisti autorių tęs faunas, Kazimiero Stabrausko
pabaigos iki šių dienų.
pasirinktas temas.
„Mirties kvape“ grėsmingai rymanti
Vytautas Paplauskas
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giltinė bei Vito Luckaus fotomon- santykis su žmogiško dydžio mastažuose pasirodantys žuvų ir deg- teliais. Panašumų ar skirtumų rastuko liepsnos motyvai veikia tiek tume ir daugiau, tačiau šį atradimo
kaip universalūs, tiek kaip meni- džiaugsmą palieku žiūrovui.
ninkų suasmeninti simboliai. Na,
Visgi didžiausi kontrastai išryšo tarp šių dviejų paveikslų grupių kėja tarp darbų, sukabintų didžioįsiterpę Lino Leono Katino „Lietu- joje dailės galerijos salėje. Lyginant
viški ženklai“ – vienintelis parodos XX a. pradžios ir XX a. vidurio ar
kūrinys, prabylantis grynąja abs- pabaigos autorius akivaizdu, jog
pastarieji linkę visai kitaip traktrakcijos kalba.
tuoti juos supančią aplinką. XX a.
pradžios tapybos darbuose (Rūkšelės, Vaclovo Kosciuškos ir kt.)
gamta idealizuojama, į ją žvelgiama kaip į „tėviškės suvenyrą“.
Šiems darbams, kaip taikliai įvardinta parodos anotacijoje, dažnai
būdinga pastorališka nuotaika ir
tik retsykiais suskamba viena kita
melancholiška gaida. Na, o XX a.
vidurio ir pabaigos dailininkai į
aplinką žvelgia gana niūriu arba
ironišku žvilgsniu, be to, dažniausiai vaizduoja jau nebe gamtos, o
urbanistinį ar pramoninį peizažą.
Paminėtini Igorio Piekuro, Jono
Švažo, Kosto Dereškevičiaus peizažai. Ypač įsiminė pastarojo „Naktis sanatorijoje“ – darbas, kuriame
kryptingais ir aštriais juodos spalvos potėpiais įtaigiai perteiktos autoriaus egzistencinės patirtys.
Smagu, kad didžiosios salės ekspozicijoje vietos atsirado ir šiuolaikinių menininkų Lino Jusionio,
Ugniaus Gelgudos ir Artūro Railos darbams. Tačiau Lino Jusionio
darbai gana lengvai gali atsiverti bet
kokiam žiūrovui, mat yra paremti
vizualumo tyrinėjimu, o Railos ir
Gelgudos fotografijos šiuolaikiniu
Apgalvotai sugrupuoti ir darbai, menu ne itin besidomintiems parokabantys mažojoje Žilinsko dai- dos lankytojams gali būti nepakanlės galerijos salėje. Tarkim, galime kamai iškalbingos. Parodoje eksįvertinti dviejų skirtingų autorių ponuojami pastarųjų kūrėjų, ypač
(Antano Žmuidzinavičiaus ir An- Railos, darbai tėra nedideli fragmentano Rūkštelės) gebėjimą tapybos tai, daug išsamesnių ir laike išsiplėpriemonėmis perteikti vakaro nuo- tojusių meninių tyrimų dalis. Kitaip
taiką arba palyginti du jūroje siū- tariant, šių autorių fotografijos tėra
buojančius laivus Česlovo Janušo ledkalnio viršūnė, kuriai reikalinir Povilo Puzino paveiksluose. O gas papildomas kontekstas. Kita
šiuodu palyginti su kitais netoliese vertus, minėtų autorių įtraukimas į
kabančiais marinistiniais peizažais – parodą suteikia jai daugiau briaunų
Jono Mackevičiaus tapybos darbais, ir padeda geriau įvertinti vizualaus
vaizduojančiais Viduržemio regiono meno judėjimo trajektorijas.
kraštovaizdį.
Paroda, manau, yra vykusi net
Apie lietuvių dailininkų kelio- keletu aspektų. Pirma, įtikinamai
nes svetur mažojoje salėje pasa- parodyta, kad galima atrasti sąsajų
koja greta vienas kito sukabinti net tarp labai skirtingų laikotarpių
Leonardo Kazoko, Mstislavo Dobu- kūrėjų, atradus jiems tinkamą bendrą
žinskio, Prano Domšaičio, Makso vardiklį. Antra, nutiestas dar vieBando darbai. Keliauta išties daug, nas tiltas tarp Lietuvos ir Lietuvos
iškalbingi vien kūrinių pavadi- išeivių kūrybos. Trečia, atsakingai
nimai: „Monmartras Paryžiuje“, ir kūrybingai pažvelgta į jau gerokai
„Senas namas Vokietijoje“, „Aus- primiršto tapybos žanro eksponatrijos peizažas“, „Jeruzalė“. Na, o vimo galimybes. Tad su tuo ir sveiįdomiausias šioje salėje – trijų ta- kinu parodos rengėjus.
pybos darbų, vaizduojančių Dievo
motinos katedrą Paryžiuje, sugreti- Paroda veikia iki balandžio 30 d.
nimas. Lyginant šiuos Makso Bando, M. Žilinsko dailės galerija
Telesforo Valiaus ir Vytauto Kasiulio (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas)
nutapytus darbus ryškėja, jog vieni Dirba antradieniais–šeštadieniais 11–17 val.,
autoriai linkę stilizuoti labiau, kiti ketvirtadienį 11–19 val.
mažiau, vieniems svarbus tik pačios katedros motyvas, kitiems – jos
7 psl.

Kinas

Esu kuklus – noriu tik pakeisti pasaulį
Aki Kaurismäki apie „Kitą vilties pusę“

Naujas suomių režisieriaus Aki pradėjau kurti filmus. Bet ir čia
Sukurti šį filmą man buvo atsaKaurismäki filmas „Kita vilties man būtina trilogija, kad privers- komybė ir pareiga, mano asmeninis
pusė“ („Toivon tuolla puolen“, Suo- čiau save dirbti. Mano aktoriai pa- kuklus indėlis į bendrą rūpinimosi
mija, Vokietija, 2017) šiemet Ber- prastai irgi yra tinginiai, todėl sten- artimu reikalą, būnant režisieriumi
linalėje pelnė prizą už geriausią giuosi, kad filme jiems reikėtų kuo ir žmogumi. 2016 m. į mūsų nerežisūrą. Filmas rodomas „Kino mažiau judėti. Renkuosi juos daž- didelę Šiaurės šalį atvyko apie 30
pavasario“ programoje, netrukus niausiai dėl gražių veidų. Svarbiau- tūkstančių pabėgėlių, dauguma iš
jis pateks ir į kino teatrų repertuarą. sia, kad jų akyse būtų nežmoniška Irako. Daug suomių kažkodėl apPateikiame Tatjanos Rozenštain po- kančia. Tada jie man simpatiški. ėmė baimė. Jiems pasirodė, kad yra
kalbio su režisieriumi Berlyne, va- Taip pat neprošal, jei yra dar tru- užpulti. Jie pradėjo matyti košmasarį išspausdinto savaitiniame žur- putis aktorinio meistriškumo. Tada rus. Vieni manė, kad dėl pabėgėlių
nale „Ogoniok“, fragmentus.
aktoriai draugaus su mano kamera. neteks darbo, kiti – kad jų namai ir
Jei meistriškumo visai nėra, kamera mašinos yra nesaugūs. Pabėgėlius
Kodėl nusprendėte kurti kopavirs jų priešu. Tiesa, Brigitte Bar- imta puldinėti, mušti ir net pademedija lyg ir tragiška tema –
dot niekad nemokėjo vaidinti, bet ginėti jų laikinas buveines. Kai Euapie imigrantų padėtį?
kamera jos neatstumdavo. Keista. ropoje baigėsi Antrasis pasaulinis
Net jei iš prigimties esu pesimis- Reikia pasakyti, kad jokių darbo su karas, žmonės simboliškai prisiekė
tas, norėčiau atrodyti optimistu, aktoriais paslapčių neturiu. Ben- vienas kitam, kad toks masinis blonors dabar tam ir nematau ypatingų drauju su jais taip pat, kaip ir su gis, tokia prievarta kitam žmogui
priežasčių. Man reikėjo pasiųsti pa- kitais žmonėmis aplink. Kelios pa- nebepasikartos. Bet viskas vyksta
sauliui pozityvią žinią. Antraip kas prastos taisyklės. Reikia visada su- atvirkščiai. Masinės žmogžudystės
eis žiūrėti tragedijos tokioje depre- teikti aktoriams laisvą erdvę, gerbti visame pasaulyje tampa dažnessyvioje šalyje kaip Suomija? Būsiu jų orumą, tada ir ekrane jie atrodo nės, vėl esame nepakantūs vienas
laimingas, jei mano filmą pasižiū- oriai. O žiūrovai pradeda manyti, kad kitam ir nepasirengę užjausti sunrės trys keturi žmonės, tegu ir du. mano herojams pavyksta geriau už kioje situacijoje atsidūrusių žmonių.
Žmonės nebevaikšto į kino teatrus. kitus pakelti gyvenimo išbandymus. Prieš septyniasdešimt metų buvo
Manau, kad tie du trys eis į filmą tik
šešiasdešimt milijonų pabėgėlių
ir žmonija jautė pareigą jiems patam, kad po jo kartu išgertų. Bet Jūsų filmo pavadinimas figali būti, kad jie jau nebemoka ir losofiškai lyriškas – „Kita
dėti. Dabar pabėgėliai tapo mūsų
gerti kartu. Sėdi kiekvienas savo na- vilties pusė“. Kodėl jis toks
priešais. Po velnių, iki ko nusirito
beviltiškas?
muose ir patyliukais maukia.
žmonija?.. Jei negalime užjausti
Darbinis filmo pavadinimas buvo savo draugų, kaip išgyvensime paKodėl Jums svarbu, kad šis fil„Pabėgėlis“. Iš esmės jis teisingas, pa- tys? Kam gyventi, jei netenki žmomas būtų trilogijos dalis? Reprastas, aiškus, tiesa, nelabai poetiš- gaus pavidalo?.. Kada mes pagaliau
gis, dabar visos didelės kino
kas. Vienos mano asistentės sutuok- suprasime, kad visi esame tiesiog
formos tik apsunkina žiūrovo
tinis rado eilėraštį, kuriam beveik žmonės? Šiandien jie yra pabėgėliai,
kelią link filmo...
du tūkstančiai metų. Jame yra ei- rytoj jais tapti galime mes.
Iš tikrųjų nebegalima rimtai kal- lutė „kita vilties pusė“, kuri idealiai
Laimė, ne visi mano šalies žmobėti apie kokį nors planavimą. Tai tiko mūsų filmui. Pakeitėme filmo nės yra beširdžiai, nors yra pas mus
greičiau vyksta automatiškai ir prie- pavadinimą, nors jis skamba gana nedidelė, bet aktyvi grupė, užsižastis viena: esu absoliutus, bevil- pakiliai ir net, sakyčiau, yra gerokai imanti „šalies išlaisvinimu“. Dautiškas ir chroniškas tinginys. Ne- pritemptas. Bet paskui aš jau pa- guma mūsų ignoruoja tuos „tikrus
galėjau kirsti medžių, neradau sau tingėjau sugalvoti dar kažką, keisti suomius“. Kita vertus, mes ir į Hitlerį
bent kokio padoraus darbo, todėl pavadinimą skambesniu.
iš pradžių nežiūrėjome rimtai...

Kronika

Giedrės Žickytės filmai
Čikagoje ir Kijeve
Kovą Giedrės Žickytės filmai sulaukė dviejų tarptautinių kino renginių dėmesio. Kovo 24–31 d. Kijeve
vyko 14-asis tarptautinis žmogaus
teisių filmų festivalis „Docudays
UA“. Tai vienintelis dokumentinių
filmų festivalis Ukrainoje, skirtas
žmogaus teisėms. Festivalis rengia keturias konkursines programas: „Docu. Gyvenimas“, „Docu.
Teisės“, „Docu. Trumpai“ ir „Docu.
Ukraina“. Šiemet festivalyje parodyti 97 filmai iš 47 šalių. Kovo 30 d.
vykusi festivalio uždarymo ceremonija prasidėjo solidarumo gestu su
Rusijoje kalinamu ukrainiečių režisieriumi Olegu Sencovu. Festivaliui
pasibaigus, geriausi filmai iki gruodžio tradiciškai bus rodomi Ukrainos regionuose.
Giedrės Žickytės ir Maite Alberdi filmas „Čia aš tik svečias“
tapo trumpo metražo filmų konkurso nugalėtoju. Žiuri sprendime
8 psl.

„Kita vilties pusė“

išeitis iš šios krizės, nežinau. Ma- bus išleistas į ekranus rudenį. Binau, receptas toks pat kaip ir anks- jau, kad iki rudens pabėgėlių situčiau: išmokti būti žmonėmis tikrąja acija tik pablogės. Turėjau skubėti.
šio žodžio prasme, t.y. suprasti, kas Pernai sausį iš Suomijos deportavo
yra žmogiškumas. Turiu nedidelę keturis procentus pabėgėlių, buvo
viltį. Bet kartais ir ji mane palieka, pasitelkta, man regis, visiškai mikai skaitau, pavyzdžiui, kad žmo- tinė prielaida, kad karo veiksmai
nės sunaikino beveik visus žemės jų nuolat gyvenamoje teritorijoje
dramblius. Azijoje iš dviejų šimtų jau nebevyksta. Šiemet, praėjus tik
tūkstančių jų liko tik dvidešimt metams, suomių valdžia deportavo
tūkstančių. Nenoriu gyventi žemėje, jau aštuoniasdešimt procentų pabėkur nėra dramblių. Be jų neturime gėlių. Europos Sąjunga, regis, neturi
ateities. Dabar žmonės jau pasiekė jokios aiškios pozicijos šiuo klauMarsą, kuria apie jį filmus, ko gero, simu. Todėl kiekviena šalis elgiasi
jie nori apgyvendinti ir šią planetą, su pabėgėliais tai, kaip nori. Tame
nustatyti ten savo griaunančias tai- įžvelgiu Europos žūtį. Išsigelbėti
sykles. Noriu teisingumo žmonėms. galime būdami solidarūs, kalbėIr gyvūnams. Taip pat ir gėlėms. damiesi ir susitardami.
Labai pykstu, kad pasaulis praranda supratimą apie teisingumą. Ar gali meninis pasisakymas
Štai todėl pabėgėlių likimas Euro- paveikti tarptautinę politiką,
poje mane vis dar jaudina. Priva- pakeisti pasaulį?
lau jiems ką nors padaryti. Net jei
Net bloga žinia žiūrovams geriau
mano istorijos ir primena pasakas. už jokią. Mano atveju esu visiškai
kuklus: aš net nenoriu pakeisti žiūTurite politiko temperamentą!
rovų, aš noriu viso labo pakeisti paAr tiesa, kad norėjote tapti posaulį. Visi žmonės yra vienodi, nelitiku? Esate tai minėjęs viepriklausomai nuo to, kokia kalba jie
name interviu.
kalba. Ir visų problemos yra vienoNe, viskas buvo ne taip. Aštun- dos, kaip meilė ar neapykanta. Nesu
tojo dešimtmečio pradžioje pasa- geras manipuliatorius, todėl stenkiau savo draugams, kad vargu ar giuosi pakeisti nors Europą! Juk
mes tapsime politikais. Jeigu to ne- nieko svarbaus ekrane taip ir nepadarysime, į valdžią ateis tie, ku- pasakiau. Kitaip nei Jimas Jarrie... nėra apsunkinti atsakomybės muschas ar broliai Dardenne’ai.
jausmo. Taip ir atsitiko. Viskas tik Todėl manęs nedomina apdovatodėl, kad mes nenorėjome auko- nojimai. Tiksliau, jie manęs visiškai
tis. Dabar galime tik dūsauti. Aš nedomina. Nuo to mano gyveniir pats dabar esu žmogus iš praei- mas nepasikeis ir aš visai nesimaities. Šiame gyvenime niekaip nega- vau. Juk kinas – ne arklių lenktynės,
liu priprasti prie dabarties. Dabar kur rungiamės, kas iš mūsų atbėgs
žmonės laikomi pamišėliais, jei jie pirmas. Niekad nekūriau filmų dėl
elgiasi žmogiškai. Pamišėliais lai- pinigų, menas man yra pašaukimas.
komi ir kuriantys filmus apie tokius Apskritai, nekenčiu pinigų tiesiožmones. Kodėl? Todėl, kad kapita- gine to žodžio prasme. Jaučiu fizinį
lizmas ir humanizmas sunkiai dera pasišlykštėjimą jais. Jei kišenėse tutarpusavyje. Juk juo daugiau laiko riu pinigų, man būtinai reikia juos
žmonės praleidžia mąstydami, tuo kuo greičiau išleisti. Iš pradžių vimažiau laiko jiems lieka parduotu- sada sumoku savo bendradarbiams,
vėms ir vartojimui.
o viską, kas lieka, iškart išleidžiu.

rašoma, kad „tik per dvidešimt Manote, kad populizmas yra
šešias minutes dvi talentingos re- rimta grėsmė Suomijai, Eurožisierės sukūrė įvairiapusį ir emo- pai? Kaip vertinate dabartinę
ciškai pripildytą pasaulį, meistriškai politinę situaciją?
Žinoma, suomių populistai – tai
ir meniškai užfiksuotą jų kameros.
Drąsiai pasitikdami pabaigą, filmo pirmiausia protestas prieš visas seprotagonistė ir jos likimo draugai nas partijas, kurios vagia pinigus
gyvena su humoru, narsiai ir oriai, ir naudojasi žmonėmis, kad gautų
nepaisydami laiko tėkmės, nešančios daugiau pinigų. Aš asmeniškai gerjuos link neišvengiamos mirties. Tai biu ponią Angelą Merkel. Ji – viejau 14 tarptautinis apdovanojimas, nintelė politikė, kuri, regis, domisi
kurio sulaukė „Čia aš tik svečias“.
tikromis problemomis. Visi kiti ir
Kitas Žickytės filmas „Meistras ir toliau žaidžia savo žaidimus. TaTatjana“ rodytas Čikagoje, kur kovo čiau aš nedarau jokių politinių pa3–30 d. vyko 20-asis Europos Są- reiškimų. Nesu politinis režisierius,
jungos kino festivalis (20th Annual nors Godard’as kadaise sakė, kad
Chicago European Union Film Fes- net kėdė, ant kurios sėdime, yra
tival). Jo programoje – 62 filmai iš politiška. Šia prasme visi režisie28 ES šalių. Festivalio pranešimuose riai politiški.
išskiriami moterų režisierių sukurti
Nuolat klausiu savęs, kam sufilmai, šalia iškiliausių svečių mi- teikiame tiek daug valdžios politinima ir filmo „Meistras ir Tatjana“ kams, kodėl leidžiame jiems valdyti
herojė Tatjana Aldag, pabrėžiama, mūsų gyvenimą? Tai didelė klaida –
kad Čikagos žiūrovai galės susitikti iš pradžių suteikti jiems tiek daug Paskutiniais metais Jūsų filmų
premjeros vyko Kanų kino fessu režisiere bei filmo veikėja, pama- valdžios, o paskui jais skųstis.
tyti fojė eksponuojamą fotografijų
Apskritai, pasaulis tapo kvailes- tivalyje. Kodėl šįkart pasirinparodą.
nis. Nenustebsiu, jei paaiškės, kad kote Berlyną?
80 procentų mūsų planetos gyvenJei filmą rodo Kanų kino festi„7md“ inf.
tojų jau nebemoka skaityti! Kokia valyje, vadinasi, geriausiu atveju jis

Kaip galite pragyventi be
pinigų?
Grybauju ir gaudau žuvį.
Perengė K. R.
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Kinas

„Kino pavasaris“ vienu sakiniu (II)
Trumpos kino recenzijos
Gediminas Kukta

apraiškos, kai vietiniai gyventojai
vadinami „juodaisiais“ arba prieš
kamerą vergvaldžiui artimu tonu
teigiama, kad šių žmonių raumenų
sandara (it kokių žemesnės rasės
būtybių) yra kitokia – šiuo požiūriu
filmas iš tiesų provokuoja, juolab
kad ir Seidlis specialiai kursto ugnį,
rodydamas juodaodžius, dantimis
plėšančius žalią mėsą ar stovinčius
šalia medžioklės trofėjų.

„Nocturama“, rež. Bertrand Bonello, Prancūzija
Tai nėra filmas apie musulmonų
teroristus, kaip gali pasirodyti
neatidžiai perskaičius festivalinį
filmo aprašymą, o greičiau revoliucijos kūdikio (Bonello gimė 1968 m.,
po gegužės įvykių) šiandieninės
revoliucijos, įvilktos į terorizmo
rūbą, vizija (kas ir kokie yra da„Šeimyniškas gyvenimas“, rež.
barties revoliucionieriai, prieš ką ir Cristián Jiménez, Alicia Scherson,
kodėl jie kovoja, kokie jų veikimo Čilė
būdai), kuri vietomis yra iki negaPrisiminimas apie prieš kelerius
lėjimo banali ir tiesmuka, tačiau su- metus maloniu festivalio atradimu
formuluoja bent dvi svarbias mintis: tapusį Jiménezo filmą „Bonsai“
pirma, šiandieniniai revoliucionie- mane atginė ir į naujausią čiliečio
riai yra vartotojiškos visuomenės filmą, kuriame jis vėl paprastai, bet
pagimdyti, užauginti ir suformuoti taip genialiai dėlioja jau šimtą kartų
manekenai be savybių, ir antra, val- kine matytą istoriją apie neįmadžia šiuos revoliucionierius nušluos nomą meilę ir tapatybės paieškas,
nuo žemės paviršiaus net nepaban- jog po seanso gali tik dar kartą sau
džiusi įsigilinti, kas, kaip ir kodėl.
palinksėti – taip, įdomiausi kino
ieškojimai šiuo metu vyksta Pietų
„Safaris“, rež. Ulrich Seidl, Aus- Amerikoje.
trija, Danija
Nužudytų buivolų, antilopių ir
„Baleto šokėjas“, rež. Steven
zebrų vaizdai nuteikia nemaloniai, Cantor, D. Britanija
ką jau kalbėti apie pašautą, bet dar
Kartais dėl tiesiog profesionaliai
merdėjančią žirafą, tačiau labiau padarytos dokumentikos („BBC“
nei šie vaizdai šokiruoja į safarį at- produkcija) gali atleisti net epizovykusių turtingų vokiečių ir austrų dus, kuriuose neišvengta tendenmedžiotojų monologai prieš ka- cingų vaizdo klišių, tokių palankių
merą, kuriuose girdisi atgrasios ir pasakojant apie berniuko iš varganos
pavojingos kolonijinio mentaliteto posovietinės šalies virtimą pasauline

žvaigžde, pavyzdžiui, jei rodoma Sergejaus Polunino gimtoji Ukraina – tai
būtinai chruščiovkės, kambariai su aptrupėjusiomis sienomis ir geležinkelio bėgiai, o jei Amerika – tai būtinai palmės, vandenynas ir toks šiltas,
malonus akiai, „minkštas“ koloritas.
„Stambulo katės“, rež. Ceyda Torun, Turkija, JAV
Kad katės yra mieli gyvūnai, į kuriuos gali žiūrėti valandų valandas,
aišku ir taip (pakanka kasdienio „Stambulo katės“
„Facebook“ vaizdų srauto, kad tuo vietoves – garantuotas užtaisas ašaįsitikintum), todėl didžioji filmo roms varyti, o jei dar pridėsime lendalis, kurioje tiesiog rodomos gvą (prancūzišką) humorą ir netimurkiančios, kniaukiančios, besi- kėtai į pagalbą atkeliavusią gražią
markstančios, lakstančios, besikars- moterį, kurios meilė ims ir išgydys
tančios ir medžiojančios Stambulo pagrindinį herojų, gausime sekmakatės, atrodo kiek spekuliatyviai, ki- dieninę rozamundos pilčer dramą, netaip nei scenos su miestiečiais, ku- žinia kaip atsidūrusią kino festivalyje.
rie pasakodami apie kates prabyla ir
apie nykstančią miesto dvasią, ka„Baigiamieji egzaminai“, rež. Crisdaise imperijos centru buvusį, o da- tian Mungiu, Rumunija, Prancūzija
bar kasdien besikeičiantį Stambulą
Kartais meistrystė gali būti labai
(„Erdo-Gone!“, iškalbingai skelbia nuobodus reikalas, galvojau žiūrėvienas grafitis), kurio skausmingus damas Mungiu filmą, į kurį jis talenvirsmus poetiškai aprašė dar Orha- tingai sukišo beveik visus šiuolaikinas Pamukas ir kurių tiesiog neįma- nio rumunų kino, kadaise pavadinto
noma nepajusti pačiam ten nuvykus. Naująja rumunų banga, atributus:
pokomunistinės erdvės ženklai, iš„Kaimo gydytojas“, rež. Thomas sikerojusi korupcija, moralinės dileLilti, Prancūzija
mos, „sniego kamuolio efektas“, reKaimo gydytojas, kuris sunkiai alizmas, minimalizmas – viską, dėl
serga, bet neapleidžia pareigos padėti ko Vakarai vis dar alpsta ir ką apipila
savo pacientams, išsibarsčiusiems po prizais, bet kas rizikuoja tapti kliše;
skirtingas Prancūzijos provincijos Mungiu labai arti jos.

Rodo TV

Laiko idealai
Rašytojas ir kultūros tyrinėtojas Andrejus Gorčakovas (Olegas
Jankovskis) atvyksta į Italiją ieškoti
kadaise čia gyvenusio XVIII a. rusų
kompozitoriaus pėdsakų. Gorčakovui padedanti vertėja Judženija
bando suprasti jo nuotaikas. Gorčakovas jaučiasi svetimas Italijoje.
Jis susidraugauja su kelionėje sutiktu Domeniku, kurį visi laiko bepročiu. Šis sako, kad pasaulį gali
išgelbėti tik pasiaukojimas, o rašytoją vis labiau užvaldo tėvynės
ilgesys...
Taip trumpai galima nusakyti
pirmąjį savanoriškoje tremtyje
kurtą Andrejaus Tarkovskio filmą
„Nostalgija“ (LRT Kultūra, 8 d.
21 val.). Gorčiakovas filme – lyg
režisieriaus alter ego. 1984 m. kalbėdamasis su Gideonu Bachmanu
apie „Nostalgijos“ kūrimą, Tarkovskis sakė: „Man svarbiausia – nebūti
suprastam visų. Jei filmas yra meno
forma (esu įsitikinęs, kad galime tam
pritarti), tada reikia nepamiršti, kad
meno kūrinys nėra vartojimo prekė.
Jis greičiau yra kūrybos maksimumas, išreiškiantis savo epochos idealus.
Meno kūrinį kuria laiko, kuriame
gyvename, idealai. Jie niekad netaps
prieinami visiems. Tam, kad bent
kiek prie idealų priartėtų, žmogus
turi augti ir tobulėti dvasiškai.“

„Nostalgija“

Įsivaizduoju, kaip keistai skamba šįvakar, 7 d. 23.30) ir Jameso Camešie žodžiai šiuolaikiniams žiūro- rono „Terminatorius“ (TV3, 12 d.
vams, nors ne vienas jų norėtų pa- 22.30). Pirmojo „veikėjas“ yra stesijusti ypatingas, apdovanotas su- buklingas sraigtasparnis, galintis apgebėjimu suvokti „elitinį“ kūrinį. saugoti Los Andželą nuo teroristų.
Kartais pagalvoju, jog Tarkovskiui Tačiau kai karo Vietname veteranui
pasisekė, kad nesulaukė laikų, kai Frenkui teks susikauti su bepročiu
kiekvienas gali „laikinti“ jo filmus. pulkininku, gėrio ir blogio kova
Tame pačiame interviu jis sakė: persikels į teisę valdyti sraigtasparnį.
„Kai mąstau apie šių dienų žmogų,
Mitologiškas sraigtasparnis jau
jį įsivaizduoju kaip choristą, kuris gerokai primirštas, bet kova už
atveria ir užveria burną į dainos žmonijos ateitį, vykstanti tarp kataktą, bet pats neišleidžia nė garso. reivio Kailo ir kiborgo terminatoDainuoja visi kiti! O jis tik imituoja riaus dėkingų žiūrovų atmintyje
dainavimą, nes yra įsitikinęs, esą gyva iki šiol. Lieka tik laukti, kad
užtenka, kad dainuoja kiti. Tokiu 1984-aisiais dar negimęs Saros
būdu jis pats jau nebetiki savo po- Konor sūnus 2029-aisiais laimės
elgių prasme.“
žmonijos kovą su mašinomis. GaKai Tarkovskis kūrė „Nostal- lima sakyti, kad Cameronas tiksgiją“, pasauliniais hitais tapo kiti liai pajuto savo žiūrovų idealus bei
du šios savaitės filmai: Johno Bad- technokratinės visuomenės raidos
hamo „Žydrasis griaustinis“ (BTV, pavojus, tik gal nenujautė, kuo tai
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baigsis. Tačiau filmas tapo kultiniu,
sulaukė ne vieno tęsinio ir į karjeros aukštumas iškėlė su siaubingu
akcentu angliškai kalbantį austrų
kultūristą Arnoldą Schwarzennegerį. Regis, šis taip patikėjo savo
vaidmeniu, kad net tapo politiku.
Gerontofiliško 2012 m. Davido
Frenkelio filmo „Pabandom iš
naujo“ (BTV, 9 d. 21.45) herojai
jaunystėje, matyt, taip pat žavėjosi
šiais kino komercijos stebuklais.
Meryl Streep ir Tommy Lee Joneso
personažai jau trisdešimt metų yra
vedę, bet jausmai išblėso. Jie tikisi,
kad daktaras Feldsas sėkmingai reanimuos jų seksualinius santykius.
Tačiau filme įdomiausias ne sekso
klausimas, o tai, kad žmonės, kurie kartu pragyveno tiek daug metų,
visiškai nemoka bendrauti ir būti
atviri vienas kitam.
Bretto Ratnerio 2011 m. filmas
„Dangoraižio apiplėšimas“ (LRT,
šįvakar, 7 d. 22.45) – iš tų komedijų, po kuriomis slepiasi pasakos
apie socialinio teisingumo būtinybę. Dar apie JAV prezidento regalijas nesvajojęs Donaldas Trumpas mielai leido kūrėjams paversti
filmavimo aikštele savo dangoraižį
Manhatane. Filmo veikėjų, kuriuos
suvienys Beno Stillerio personažas,
tikslas – apiplėšti viršutiniame
aukšte gyvenantį, dangoraižio darbuotojų pensijų fondą pavogusį
Volstryto sukčių (Alan Alda). Prieš
savo valią į diskusijas apie pensijų

„Amerikos anarchistas“, rež.
Charlie Siskel, JAV
„Nocturama“ rodo revoliuciją be
dvasios ir minties, o šis dokumentinis filmas primena apie laikus, kai
JAV kontrkultūros veikėjai turėjo
aiškias ideologines (kairiąsias) pažiūras ir labai konkrečius, valdančią sistemą sunaikinti turėjusius
būdus, kuriuos 1970 m. Williamas
Powellas nuodugniai išdėstė savo
„Anarchisto receptų knygoje“, kurios parduota jau daugiau nei 2 milijonai ir kuri iki šiol jaunus žmones
„įkvepia“ žiauriems teroristiniams
aktams – štai ties šia intriguojančia faktine informacija, kuri nužymėta jau sinopsyje, įdomumas ir
baigiasi, nes toliau režisierius tik
bandys nevykusiai provokuoti jau
suaugusį knygos autorių ir kurti
konfliktą, kartais, atrodytų, visiškai lygioje vietoje.
fondus vėl įveltus lietuvius, ko gero,
sudomins filmo frazė apie finansinį
sadomazochizmą: „Jei patinka juodas lateksas ir bizūnas, kreipkitės
tiesiai į „Bank of America“.
1847 m. išleistas Williamo Makepeace’o Thackeray’aus romanas „Tuštybės mugė“ – geras įrodymas, kad
žmonės nesikeičia. Pirmąkart jį dar
1911 m. ekranizavo Charlesas Kentas,
nuo tada galima suskaičiuoti dar septynis filmus ir tris serialus. LRT (9 d.
21.55) rodys 2004 m. ekranizaciją. Šios
„Tuštybės mugės“ režisierė yra Mira
Nair, filme vaidina Reese Witherspoon,
Romola Garai ir daug gerų aktorių.
Kažkur skaičiau, kad „Tuštybės
mugė“ – pirmasis satyrinis romanas,
kurio antiherojė yra moteris. Bekė
Šarp, kurios didžiąją gyvenimo dalį
rodo filmas, suvokia, kad viską, ko
norėtų pasiekti, ji gali gauti tik pasitelkusi savo išmanumą ir protą.
Manau, kad Bekė puikiai jaustųsi ir
Lietuvoje, kur patekti į „aukštuomenę“ –
gerai suprantamas noras. Tik, manau, Nair be reikalo taip viską sušiuolaikino, nors filme kostiumai ir
interjerai atkurti nepriekaištingai.
Vis laukiau, bet taip ir neišgirdau,
kada filme nuskambės mėgstama
romano citata: „Visada jaustis teisiam, nuolat laužtis pirmyn ir niekuo neabejoti, – ar ne padedamas
šių didžių savybių bukumas valdo
pasaulį?“
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Parodos

Pamėnkalnio galerija

Kaunas

Pamėnkalnio g. 1/13

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Vilnius

Audriaus Janušonio paroda „Kelionė aplink

muziejus

Nacionalinė dailės galerija

savo kambarį“

V. Putvinskio g. 55

Konstitucijos pr. 22

Šv. Jono gatvės galerija

Virginijos Ligeikienės knygų įrišų paroda

nuo 14 d. – paroda „Asmeniška. Lietuvos
moterų dailė 1918–1940 m.“
nuo 14 d. – paroda „Magma“ (Kūnas ir žodžiai Italijos ir Lietuvos moterų mene nuo
1965 metų iki šių dienų)

Šv. Jono g. 11
Vido Poškaus tapybos ir piešinių paroda
„Linija“

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Muzika

zažai iš „Lewben Art Foundation“ kolekcijos“

projekcija)

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Kelionėje, namie ir svajonėse: pei-

Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

K. Donelaičio g. 16

Paroda „Tixe“

kio, Deivido Vytauto Gikio paroda „Trinka
muzikai“ (piešinys, garso instaliacija,

Kauno paveikslų galerija

Galerija „Arka“

Skulptoriaus Algimanto Šlapiko paroda (iš

Aušros Vartų g. 7

ciklo „Lūžio kartos vardai“)

iki 8 d. – Valdo Antano Gurskio tapyba

nuo 7 d. – Jūratės Stauskaitės paroda „Esu“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Radvilų rūmai

Arvydo Baltrūno paroda „Sidabriniai +“

Vilniaus g. 24

Irinos Amosovos-Novikovos tapyba

Europos dailė XVI–XIX a.

Tarptautinė paroda „Tapybos dialogas 2017“

V. Putvinskio g. 64

Galerija „Meno niša“

iki 9 d. – Aistės Ramūnaitės paroda „At-

J. Basanavičiaus g. 1/13

rasti praradimai“

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
iki 16 d. – Ksenijos Nikolskajos fotoparoda
„Dulkės: užmirštoji Egipto architektūra“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“
Rytų meno parodų ciklo paroda „Šilko kelias. Senoji Kinijos dailė“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
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 „Slanime atgijusi Antika. Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio
gobelenai“
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) piešinių paroda
Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
nuo 7 d. – Roberto Narkaus paroda „Nešėjas“
nuo 14 d. – grupinė paroda „Ateitys“
Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Ramintos Šumskytės Sum paroda „Ex voto'
365“

Akos Matzono (Vengrija) ir Rimanto Mil-

muziejus

Galerija „Meno forma“

kinto paroda „Kelias į omegą...“

Savanorių pr. 166

Galerija AV17

iki 15 d. – Irmos Leščinskaitės eksperimentinė

Aušros Vartų g. 17

paroda „Tapyba. Šiuolaikinės technologijos“

Justės Venclovaitės paroda „Prisitaikymai“

Galerija „Kauno langas“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

M. Valančiaus g. 5

Pilies g. 40

Kristinos Gedminaitės Ingram piešinių ir

Sigutės Ach miniatiūrų paroda „Pilnaties

grafikos paroda

upių keliai“
Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki 8 d. – Andriaus Kviliūno paroda ,,Apverstas pasaulis arba naivumas, puikybė,
atgaila ir nušvitimas“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 15 d. – Andriaus Seselsko kūrybos paroda
Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
iki 14 d. – Liudo Parulskio paroda „1993.06.29“
Senamiesčio menininkų galerija
Totorių g. 22–4
iki 8 d. – Ingridos Mockutės-Pocienės paroda
„MUTaBOR“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Asmeninis laikas“
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

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Nematyti kūriniai“
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 15 d. – Aurimo Anuso kūrybos paroda
„Memel-Klaipėda. Lėta eiga. Slow speed“
Edvardo Malinausko tapybos darbų paroda
„Gyvenimo pėdos prie Baltijos“
Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
nuo 7 d. – Gintaro Zinkevičiaus ir Agnės
Narušytės paroda „Plakatai“

Aukštoji g. 3/3a
nuo 7 d. – Rustamo Mirzoevo (Ukraina) tapybos paroda „Almost Reality“

Šiauliai
Laiptų galerija“

komisijos galerija

Dailės galerija

Šv. Jono g. 11

Vilniaus g. 245

šai. Kūrėjas prieš Sukurtąjį“

iki 14 d. – Vėtrės Antanavičiūtės fotografijų

nuo 13 d. – 56-oji kasmetinė Šiaulių meni-

paroda „Lietaus vaikas“

ninkų paroda

sezono metas“

Jūratės Stauskaitės paroda „Šiek tiek klasikos“

Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Justino Vaitiekūno tapyba, piešiniai
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Laisvydės Šalčiūtės paroda „(Melo)Dramos. (Melo)Ncholija. Meliuzina“
Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Domo Ignatavičiaus personalinė paroda
„Tarp“
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44 / 2
iki 15 d. – paroda „Monomedial“

10 psl.

„Grafo galerija“
Trakų g. 14
Živilės Minkutės ir Eglės Pilkauskaitės paroda
„Nepakenčiamas būties lengvumas“
M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Benjamino Jenčiaus akvarelės
„Domus galerija“
P. Lukšio g. 32

Rež. – G. Varnas

MAS“. Rež. – O. Koršunovas

14 d. 18 val. – G. Steinsson „LUKAS“.

Mažoji salė

Rež. – A. Latėnas

7 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-

Salė 99

KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas

8 d. 16 val. – „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir

8 d. 16 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“.

J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus).

Rež. – G. Kriaučionytė

Scen. aut. ir rež. – B. Mar

12 d. 19 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ (R.M. Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Pasternako laiškų

P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis (teatras

Baroti galerija

Spektakliai

„cezario grupė“)
14 d. 19 val. – „BALTAS SODININKAS“ (VšĮ
„Vytauto Kernagio fondo“ spektaklis). Rež. –
V.V. Landsbergis

Nacionalinis operos ir baleto teatras
7 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR
DŽULJETA“. Dir. – M. Staškus
8 d. 12, 15 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio
„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – J.M. Jauniškis, rež. –

Oskaro Koršunovo teatras
7 d. 19 val. OKT studijoje – J. Thompsono
„ŽUDIKAS MANYJE“. Rež. – N. Walker
12 d. 18 val. Kaune, Girstučio kultūros ir
sporto centre, – S. Kane „APVALYTIEJI“.
Rež., scenogr. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
7 d. 16 val. – V. Nabokovo „CAMERA OBSCURA“. Rež. – S. Varnas

Studija
7 d. 13, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc.
aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
8 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).
Rež. – K. Smedsas (Suomija)

7 d. 18.30 – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. – M. Poliščiukas
8 d. 18.30 – P. Priažko „PUIKUS GYVENIMAS“. Rež. – T. Jašinskas
9 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“.
Rež. – J. Ščiuckis
9 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA

Fojė
9 d. 16, 19 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių
spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir
idėjas). Rež. – K. Žernytė

MEILĖ“. Rež. – A. Jankevičius
13 d. 18.30 – V. Gavrilino „RUSIŠKAS SĄSIUVINIS“. Rež. – O. Lapina
14 d. 18.30 – „ROMEO IR DŽULJETA“.

Vilniaus mažasis teatras

Vilnius

12 d. 18 val. – D. Loher „PABAIGOS UGNIS“.

14 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-

Juliaus Kuršio fotografijų paroda „Tęsiniai“

Lietuvių autorių kūrybos paroda „25 x 25“

Algimanto Maldučio fotografijų paroda „Ne

A. Cholina (Anželikos Cholinos teatras)

Galinio Pylimo g. 28

Lietuvos nacionalinės UNESCO

K. Sirvydo g. 6

Balandžio 7, 8, 9 d. įvairiu laiku galima pamatyti Łukaszo Twarkowski
režisuotą audiovizualinių potyrių spektaklį „Juoda saulė“. Spektaklio veiksmas vyks įvairiose Lietuvos nacionalinio dramos teatro erdvėse. Žiūrovai
rinksis prie įėjimo į LNDT Mažąją salę (iš Odminių g.). Būtent čia ir prasidės audiovizualinių potyrių kelionė, kuri dalyvius panardins į kitokią
patirtį teatre. Spektaklio kūrėjai „Identity Problem Group“ teigia, kad
tai net panašu į tam tikrą meditacijos formą arba tamsos terapiją teatre.

motyvais). Rež. – B. Mar

Žemaitės g. 83

Rašytojų klubas

Teatras

13 d. 19 val. – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal

Svetlanos Ovinovos paroda „Ramybė“

Gedimino pr. 43

Balandžio 8 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje skambės JAV
gyvenančio pianisto Gabrieliaus Aleknos interpretuojami Vytauto Bacevičiaus Antrasis koncertas bei rusų romantiko Piotro Čaikovskio rečiau
skambantis Trečiasis koncertas fortepijonui ir orkestrui. Amerikiečio
Christopherio Lyndon-Gee diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras (LNSO) dar atliks efektingą Bélos Bartóko simfoninę partitūrą
„Keturios pjesės“ bei spalvingą Claude’o Debussy Trijų simfoninių eskizų
ciklą „Jūra“. Būtent V. Bacevičiaus kūryba ir jos įrašai suartino G. Alekną
ir dirigentą Ch. Lyndon-Gee. Beje, maestro su Lietuva sieja ir daugiau
kūrybinių ryšių – bendradarbiaujant su LNSO ir Lietuvos kompozitorių sąjunga pernai buvo parengta ir prestižinėje garso įrašų kompanijoje „Naxos“ išleista autorinė kompozitorės Onutės Narbutaitės kūrybos
kompaktinė plokštelė.

Galerija „si:said“

Dalios Juodakytės paroda „Hedonisto užra„Prospekto“ fotografijos galerija

Dailė
Laisvydės Šalčiūtės vaizduotė visada meta iššūkį, o šį kartą ji bando
papasakoti apie paslaptingą būtybę – Meliuziną. Tai paslaptinga moteris,
turinti ryšių su kitu pasauliu per virsmą. Paroda „(MELO)DRAMOS.
(MELo)NCHOLIJA. MELIUZINA“ galerijoje „Artifex“ (Gaono g. 1. Vilnius) veikia iki balandžio 22 d.
Ne mažiau pašėlusi ir menotyrininko-menininko Vido Poškaus vaizduotė. Piešinių parodos pavadinimas „Linija“ yra apgaulingai paprastas,
vaizdai, su kuriais susidursite, tokie tikrai neatrodys. Šv. Jono gatvės galerijoje paroda veikia iki balandžio 22 d.

iki 15 d. – Arno Špakausko, Mato Šablaus-

Vilniaus paveikslų galerija

„7md“ rekomenduoja

8 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“.
Rež. – B. Latėnas
12, 13 d. 18.30 – PREMJERA! A. de Musset
„FANTAZIJUS“. Rež. – G. Tuminaitė, kompozitoriai – G. Puskunigis, J. Narbutas,
scenogr. – M. Olšauskaitė ir J. Paškevičius,

J. Sodytė, scenogr. – K. Siparis

kost. dail. – E. Brazdylytė, choreogr. –

8 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“.

R. Petrauskas. Vaidina D. Ciunis, M. Čižaus-

Dir. – J. Geniušas

kas, A. Dapšys, T. Stirna, T. Kliukas,

9 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR

K. Glušajevas, M. Vaitiekūnas, J. Bareikis,

Editos Suchockytės ir Ramunės Kmie-

SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

A. Šataitė, M. Polikevičiūtė, R. Jakučionytė

liauskaitės tapybos paroda „Žiemos laiškai

12 d. 18.30 – L. van Beethoveno „FIDELI-

pavasariui“

JUS“. Muzikos vad. ir dir. – M. Staškus

Valstybinis jaunimo teatras

Vilniaus geležinkelio stotis

Nacionalinis dramos teatras

Rež. ir choreogr. – P. Uray (Vengrija)
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
7 d. 18.30 val. – „SMĖLIO ŽMOGUS“. Scen.
aut., rež., dail. – G. Radvilavičiūtė
8 d. 12 val. – S. Gedos „DAINUOJANTIS IR
ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS“.
Rež. – A. Mikutis
9 d. 12 val. – „GA-RA-RAR“. Rež. – O. Lapina
Mažoji salė
8 d. 14 val. – A. Gustaičio „SILVESTRAS
DŪDELĖ“. Rež. ir dail. – R. Driežis
9 d. 14 val. – PREMJERA! „GĖLIŲ ISTORIJOS“. Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

Didžioji salė
7, 8 d. 18 val. – M. Nastaravičiaus „PASIRIN-

Geležinkelio g. 16

Didžioji salė

KIMAS“. Rež. – V. Bareikis

Fotografijų paroda „Skaityk – būk asmenybė! “

11, 12 d. 19 val. – „OTELAS“. Choreogr. –

9 d. 15 val. – „COLIUKĖ“. Rež. – R. Matačius

„Menų spaustuvė“
7 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KLAMO KARAS“. Rež. ir scenogr. – A. Areima
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7 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠVENTASIS
PAVASARIS“. Choreogr. – A. Gudaitė ir
L. Žakevičius (urbanistinio šokio teatras
„Low Air“)
9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA
NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
11, 13 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA!
„IDENTIFY“. Rež. – I. Stundžytė („Atviras ratas“)
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„PARTNERIAI“. Kūrybinė grupė ir atlikėjai
A. Jasiūnas, K. Pundziūtė, E. Stasiulytė,
A. Tamulionis, T. Vasiliauskas, E. Višnevskytė
13 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus
„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
7 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras
„TEGYVUOJA BUŠONAS!“ Rež. – R. Vitkaitis
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo
„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas
9 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).
Rež. – A. Sunklodaitė
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay
„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius
11 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
11 d. 19 val. Rūtos salėje – J. Prévieux „NEMOTYVACINIAI LAIŠKAI“. Rež. – V. Thomasset (VDU teatras)
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“.
Rež. – A. Jankevičius
12 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „ŽINDUOLIŲ
PERĖJA“. Pjesės aut. ir rež. – G. Kazlauskaitė („Apeirono teatras“)
13 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Loher „KLAROS SANTYKIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio
„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
Kauno valstybinis muzikinis teatras
7, 8 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“. Rež. –
K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – J. Janulevičius
9 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS
IR TAIKA“. Dir. – V. Visockis
9 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“.
Dir. – J. Geniušas
14 d. 18 val. – „ŽYDRASIS DUNOJUS“.

12 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Macijausko
„NUTIKIMAI SMALIŽIŲ ŠALYJE“.

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

13 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo

Dir. – T. Ambrozaitis

Ambasadorius : [romanas] / Bragi Ólafsson ; iš islandų kalbos vertė Jurgita Marija Abraitytė. –

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko
„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“.
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

rio mūza“. Atlikėjai S. Maigienė, D. Narke-

8 d. 18.30 – Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro orkestras. Programoje P. Čaikovskio
kūriniai
9 d. 13 val. – „TEN, KUR GYVENA PABAISOS“
14 d. 18.30 – P. Čaikovskio „JOLANTA“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras

D. Yanov-Yanovskiy (violončelė), A. Ku-

Atidainavo paauksavęs gojus… : eilėraščiai : (eilėraščiai pateikti rusų ir lietuvių kalba) /

činskas (kontrabosas), M. Juozapavičius

Sergejus Jeseninas ; [vertė Marija Rutkauskaitė]. – [Kaunas] : [Lisaura], 2017. – 201, [2] p. :

(fleita), J. Rezničenko (klarnetas), R. Šidiš-

portr.. – ISBN 978-609-95270-7-9 (įr.)

kis (fagotas), E. Stanelis (valtorna),

Azuritijos kardinolai : romanas / Jurga Žąsinaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos lei-

K. Yanov-Yanovska (arfa). Programoje
M. Ravelio, L. van Beethoveno, F. Mendes-

dykla, [2017]. – 286, [2] p.. – ISBN 978-9986-39-935-3 (įr.)
Dorė : kultūros almanachas / [Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka]. –

čiūtė, komp. – A. Dombrovskis. Vaidina

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

I. Norkutė, D. Petraitytė, D. Jančiauskas,

11 d. 18 val. – ansamblis „Tutto a dio“:

S. Norgaila, R. Dovydaitis, A. Povilauskas,

G. Staponkutė (altas, Lietuva, Šveica-

vos rašytojų sąjungos leidykla, [2017]. – 179, [1] p. : portr.. – ISBN 978-9986-39-927-8 (įr.)

M. Šaltytė, V. Krivickaitė

rija), A. Rakauskas (akordeonas, Lietuva,

Lorelei : 66 meilės laiškai + 66 meilės eilėraščiai / Kęstutis Navakas. – [Vilnius] : Kitos kny-

Šveicarija)

gos, [2017]. – [300] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-427-255-4

Panevėžys

13 d. 18 val. – R. Mikiškaitė (saksofonas,

Juozo Miltinio dramos teatras

Lietuva, D. Britanija), I. Setiadi (fortepijo-

Malūnų gatvė be malūnų : eilėraščių rinktinė / Jurgis Kunčinas ; sudarė Palmira Mikėnaitė

7 d. 18 val. – PREMJERA! S. Kantervo

nas, Indonezija)

„SIENA“. Rež. – A. Dežonovas
8 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas
9 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“.
Rež. ir insc. aut. – A. Enukidzė
11 d. 18 val. Panevėžio teatre „Menas“ –
W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“.
Rež. – L. Kondrotaitė
12 d. 18 val. Panevėžio apylinkės teisme –
teatrinis projektas „Russia today“. J. Pulinovič „MERGAITĖS SVAJONĖ“.
Rež. – L.M. Zaikauskas
13 d. 18 val. – PREMJERA! S. Kantervo
„SIENA“. Rež. – A. Dežonovas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
7 d. 9.50, 11, 12 val. Alytaus r. Daugų Vlado
Mirono gimnazijoje, 12 d. 18 val. Gargždų
kultūros centre – „Skamba vario dūdos“.
Sostinės vario kvintetas: A. Januševičius
(trimitas), D. Memėnas (trimitas), G. Ščerbavičius (valtorna), P. Batvinis (trombonas),

orkestras. Solistas G. Alekna (fortepijonas)
Dir. – Ch. Lyndon-Gee. Programoje B. Bartóko,

Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

V. Bacevičiaus, P. Čaikovskio, C. Debussy kūriniai

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

9 d. 16 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje –

MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

Valstybinis Vilniaus kvartetas. Programoje

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

J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Iš-

jai R. Endriukaitis ir I. Taločkaitė

ganytojo žodžiai ant kryžiaus“. Skaitomas

12 d. 13 val. – „ALKSNIŠKĖS“. Rež. – G. Padegimas

tekstas iš V.A. Dambravos knygelės „Sep-

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

tyni žodžiai“

Rež. – A. Dilytė
Kauno lėlių teatras

8 d. 18.30 Didžiojoje salėje – I. Turgenevo

R. Romoslauskas, A. Jankauskienė (altai),

XIX muzikos festivalis „Sugrįžimai“

R. Kimbraitė

Rež. – O. Koršunovas

nius : Alma littera, 2017. – 261, [2] p.. – Ciklo „Daringamo dvaras“ knyga. – ISBN 978-60901-2730-8 (įr.)

vičius, scenogr. ir kost. dail. – I. Aleknavi-

9 d. 12 ir 16 val. – „DANGAUS VIRĖJA“.

7 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko

Apsisprendimas : romanas / Kathryn Taylor ; iš vokiečių kalbos vertė Gražina Šumskytė. – Vil-

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Atlikėjai Lietuvos nacionalinis simfoninis

„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“.

vienė. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 411, [1] p.. – ISBN 978-609-01-2746-9 (įr.)

enburgo „SKULPTŪRA“. Rež. – P. Ignata-

Rež. – R. Bartulis. Vaidina V. Gasiliūnas,

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

Apsimesk, kad šoki : [romanas] / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šešku-

sohno-Bartholdy kūriniai

salėje, –„Pokalbiai su fortepijonu“.

Klaipėda

vičius, I. Aleksienė, V. Petrakovė (smuikai),

[Vilnius] : Kitos knygos, [2017]. – 318 p.. – ISBN 978-609-427-257-8

13, 14 d. 18 val. – PREMJERA! M. von May-

7, 8 d. 18 val. – PREMJERA! J. Kelero „58 SAPNAI“.

LINIS SAPNAS“. Rež. – A. Žiurauskas

Kongresų rūmai
8 d. 18 val. – kamerinis koncertas „Pavasa-

8 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje

9 d. 12 val.–„KATĖS NAMAI“. Rež.– A. Stankevičius

Vilnius

Rež. – O. Koršunovas

Kauno kamerinis teatras

8 d. 12 val. – A. Žiurausko ir S. Bocullo „MO-

joje salėje, – programa „Planeta orkestras“.
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

D. Bažanovas (tūba)

zikos vakaras „Viešpatie, nejaugi neprašvis?“

Bibliografinės žinios

Rež. – K. Macijauskas

Dir. – J. Geniušas

7 d. 18 val. – A. Bialobžeskio poezijos ir mu-

11 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

„Vaidilos teatras“
9 d. 18 val. – G. Januševičiaus (fortepijonas)
koncertas ,,Sapnų gaudyklė“. Programoje
L.van Beethoveno, F. Chopino, F. Schuberto–F. Liszto, G. Ligeti ir kt. kūriniai
„Muzikos galerija“
Gedimino pr. 37
7 d. 18 val. – Vilniaus muzikos mokyklos
„Lyra“ mokinių koncertas „Jaunieji maestro“
9 d. 12 val. – interaktyvus renginys vaikams
„Muzikos karalystėje – garsų mokslininkas“.

Klaipėda : Druka, 2016. – ISSN 2351-4582
[Nr.] 4 (2016) / sudarytoja ir redaktorė Raimonda Ravaitytė-Meyer. – 2016. – 127, [1] p. :
iliustr., faks., portr.
Liepė man būti : eilėraščiai / Kazys Bradūnas ; sudarė Julius Sasnauskas. – Vilnius : Lietu-

ir Antanas A. Jonynas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2017]. – 495, [1] p. :
iliustr.. – ISBN 978-9986-39-934-6
Mano keliai nekeliai : [prisiminimai] / Antanas Sadeckas. – Kaunas : [A. Sadeckas], 2016. –
279, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-408-855-1 (įr.)
Maumo sapalai : kas būta ir [ne]būta / Povilas Pukys ; [iliustracijos Vaidilės Pukytės]. – Vilnius : Žuvėdra, 2017. – 218, [3] p. : iliustr., faks.. – ISBN 978-609-8089-88-2
Meilės ir karo dainos : [romanas] / Santa Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 474, [2] p.. – Ciklo „Deverilų šeimos saga“ 1-oji knyga. –
ISBN 978-609-01-2728-5 (įr.)
Merso. Naujas tyrimas : [romanas] / Kamel Daoud ; iš prancūzų kalbos vertė Liucija Baranauskaitė-Černiuvienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2017]. – 174, [1] p.. –
ISBN 978-9986-39-932-2 (įr.)

Dalyvauja D. Kazonaitė (sopranos), R. Mi-

Neverti gyventi : romanas / Peter Swanson ; iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. – Vilnius :

kelaitytė-Kašubienė (fortepijonas)

Alma littera, 2017. – 317, [1] p.. – ISBN 978-609-01-2729-2 (įr.)

Va k a r a i

Niekurniekada : [romanas] / Neil Gaiman ; [iš anglų kalbos vertė Adas Macevičius, Elena

Vilnius
Rašytojų klubas
10 d. 17.30 – R. Stankevičiaus autorinis
kūrybos vakaras su nauja knyga „Šermuo-

Macevičiūtė]. – Vilnius : Bonus animus, [2017]. – 329, [7] p.. – ISBN 978-9955-754-49-7 (įr.)
Pakelti dangų : romanas / Vanessa Diffenbaugh ; iš anglų kalbos vertė Daiva Jevdokimova. –
Vilnius : Alma littera, 2017. – 343, [1] p.. – ISBN 978-609-01-2737-7 (įr.)
Paskutinis lapis / Olivier Truc ; iš prancūzų kalbos vertė Liucija Baranauskaitė-Černiuvienė. –
Vilnius : Briedis, 2017. – 438, [1] p. : iliustr.. – (Detektyvų serija, ISSN 2351-7360). – ISBN

nėlių mantija“. Dalyvauja poetas R. Stanke-

978-9955-26-576-4 (įr.)

vičius, literatūros kritikas V. Sventickas, akto-

Pūga prie Mėmelio : atvadavimo saga : [istorinė karinė apybraiža] / Alfonsas Eidintas ;

rius, dainų autorius ir atlikėjas M. Ancevičius

[iliustracijos Monikos Eidintaitės]. – 2-asis leid.. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidy-

12 d. 17.30 – S. Poisson naujos esė knygos

bos centras, 2017. – 415, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-5-420-01776-0 (įr.)

„Grožio mašina“ pristatymas. Vakare kartu
su autore dalyvauja rašytojai M. Burokas,
A. Urbonaitė, atlikėjas MC Bonzik
Nacionalinė dailės galerija
13 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių]
fondo pokalbių ciklas „Post-architektūra“.
Dalyvauja Oslo Architektūros ir dizaino
mokyklos docentė L.-C. Szacka
Lietuvos teatro sąjunga
10 d. 18 val. – aktorių R. Arbačiauskaitės

Slenksčiai : [romanas] / Rimantas Greičius. – Klaipėda : Refresh Design Plus, 2017. – 239, [1]
p.. – ISBN 978-609-8165-05-0 (įr.)
Stouneris : romanas / John Williams ; iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. – 3-ioji
laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 327, [1] p.. – ISBN 978-9955-23-879-9 (įr.)
Sutemų kuždesiai : eilėraščiai, 2015-2016 / Marija Draugelienė. – Vilnius : Homo liber, 2017. –
103, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-446-140-8
Šunkelis : [detektyvinis romanas] / Rachel Abbott ; iš anglų kalbos vertė Sandra Siaurodinė. –
Kaunas : Jotema, [2017]. – 443, [4] p.. – ISBN 978-9955-13-660-6 (įr.)
Teatsiveria tavo akys : romanas / Vytautas Bubnys. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 326, [2] p.. –

ir N. Sabulytės kūrybos vakaras „50 metų

ISBN 978-609-01-2731-5 (įr.)

9 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

negali nueiti veltui“

Tėviškės legendos / Regina Bliūdžiuvienė ; [iliustravo Aušrinė Trijonaitytė]. – Klaipėda :

muziejuje – ansamblis „Musica humana“.

Bažnytinio paveldo muziejus

Druka ; Šilalė : Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2017. – 71, [1] p. : iliustr.. –

Solistai S. Liamo (sopranas), V. Mikštaitė

8 d. 12 val. – velykinis edukacinis užsiėmi-

ISBN 978-609-404-237-9

(mecosopranas), I. Girdžiūnaitė (smuikas),

mas „Verbų sekmadienis“

#Utopijos : [eseistika] / Andrius Jakučiūnas. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2017]. – 243, [2] p.. –

R. Beinaris (obojus). Dir. – A. Vizgirda. Pro-

Valdovų rūmai

ISBN 978-609-427-250-9

8 d. 11–18 val. – Istorinio šokio diena Val-

Valdovės įžadas : romanas [apie Kastilijos karalienę Izabelę] / C.W. Gortner ; iš anglų kalbos

9 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –

dovų rūmuose

vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 469, [1] p.. – ISBN 978-609-01-2744-5 (įr.)

11 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –

„Gražiausi garso takeliai iš kino filmų“. Atli-

knygos „Lietuva ir Šveicarija – 15 000 metų

Visuotinė nešlovės istorija : trumpoji proza / Jorge Luis Borges ; iš ispanų kalbos vertė Linas

gramoje J.S. Bacho, A. Vivaldi, G.F. Händelio, H. Purcello ir kt. kūriniai

kėjai Čiurlionio kvartetas, A. Matulevičiūtė

santykių istorija“. Dalyvauja D. Petter,

(akordeonas)

J. Lewonig, M. Roduneris, R. Jaugaitė.

11 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje,

K. Grybausko kūrinius atliks V. Zabrodaitė

12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

(fleita), K. Grybausko, Vilmos ir Danielio

Rybelis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2017]. – 134, [2] p.. – ISBN 9789986-39-933-9 (įr.)
Žmogus ir žodis = Man and the word : mokslo darbai / Lietuvos edukologijos universitetas ;
redaktorių kolegija: vyriausioji redaktorė Lina Murinienė … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos
edukologijos universiteto leidykla, [2016]. – ISSN 1392-8600

joje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras,

Zbindeno (Lietuva, Šveicarija) fortepijo-

Nacionalinio muzikos forumo choras (Vro-

ninis trio

9 d. 17 val. Didžiojoje salėje – PREMJERA!

clavas), M. Niedźwiecka (vargonai). Dir. –

P. Priažko „JUODA DĖŽUTĖ“.

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

A. Kosendiakas. Programoje J.S. Bacho,

12 d. 17.30 – režisieriaus G. Lukšo kino va-

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

Rež. – D. Rabašauskas

G. Allegri, W. Kilaro, J. Macmillano kūriniai

karų ciklas. „Mano vaikystės ruduo“

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

„ĮNAMIS“. Rež. – A. Lebeliūnas
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T. 18, Nr. 2 (2016), Literatūrologija = Literary criticism / atsakingoji redaktorė Reda Pabarčienė. – [2016]. – 111, [1] p.

11 psl.

B alandžio 7–13
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius
Forum Cinemas Vingis
7–12 d. – Dvasia šarvuose (JAV) – 11, 13, 15.25,
17.30, 19, 21.30; 13 d. – 11, 13, 15.25, 17.30, 21.30
7–13 d. – Pradink (JAV) – 11.10, 13.35, 16, 18.25,
20.50
7 d. – Seni lapinai (JAV) – 13.30, 15.50, 21.10;
8–13 d. – 13.30, 15.50, 18.45, 21.10
7 d. – Mergina su principais. Kerė Pilbė (JAV) –
11.20, 18.10; 8–13 d. – 11.20, 16.25, 18.10
8 d. – W.A. Mozarto „Idomenėjas“. Tiesioginės premjeros transliacijos įrašas iš Niujorko Metropoliteno operos – 18.55

„Dvasia šarvuose“
Dvasia šarvuose **

Dar viena kultinės japonų mangos ekranizacija. Rupertas Sandersas
kuria filme įspūdingą naujųjų technologijų pasaulį, kuriame Scarlett Johansson suvaidinta specialiųjų užduočių majorė – žmogaus ir roboto hibridas – kovoja su pavojingiausiais nusikaltėliais. Taip pat vaidina Pilou
Asbaekas, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michaelas Pittas (JAV, 2017).
(Vilnius, Kaunas)

9 d. – I. Demuckio „Mūsų laikų herojus“.
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo
teatro – 18 val.
9 d. – Ponas kūdikis (3D, JAV) – 13 val.
13 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 19.30
7–13 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis
(JAV) – 11.10, 12, 14.20, 16.40 (lietuvių k.);
12.30 (originalo k.)
Smurfai. Pamirštas kaimelis (3D, JAV) –

Galingieji reindžeriai **

13.20, 15.35

Žiūralo paaugliams klišės nesikeičia: kas kitas, jei ne jauni ir nepatyrę
išgelbės pasaulį? Penki paprasti moksleiviai sužino, kad ne tik jų miesteliui, bet ir visai Žemei iškilo grėsmė: juos sunaikinti nori ateiviai. Jaunuoliai greit supranta, kad jie vieninteliai gali išgelbėti planetą. Deano
Israelite’o filme vaidina Dacre’as Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyleris,
Ludis Linas, Becky G., Elizabeth Banks, Bryanas Cranstonas (JAV, 2017).
(Vilnius, Kaunas)

Gyvybė (JAV) – 12.45, 20.40

Gyvybė ***

13 d. – „Kino kursai. Kino skonis. Kino judė-

Skalvija

jimai“ – 19.30

7 d. – Baigiamieji egzaminai (Rumunija,

Ozo kino salė

Prancūzija, Belgija) – 16.40; 9 d. – 20.40;

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

12 d. – 18.50

8 d. – 16.20; 11 d. – 18.30; 12 d. – 20 val.;

7 d. – Kita vilties pusė (Suomija, Vokietija) –

13 d. – 16.30

19 val.; 8 d. – 21 val.; 9 d. – 18.40; 11 d. –

8 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 14 val.

19 val.; 12 d. – 16.50; 13 d. – 20.40

8 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 18 val.

7 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 21 val.;

8 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) – 20 val.

8 d. – 19 val.; 9 d. – 14.30

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

8 d. – Šlovė (Bulgarija, Graikija) – 13.50;

mija) – 17 val.

11 d. - 21 val.; 12 d. – 21. 10

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

8 d. – Sieranevada (Rumunija, Prancūzija,

13 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,

Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Makedo-

Prancūzija, Vokietija) – 18 val.

nija) – 15.50; 10 d. – 17.50; 13 d. – 17.30
9 d. – Šokėja (Prancūzija) – 16.30; 10 d. – 15.30;

Kaunas

11 d. – 16.50

Forum Cinemas

Ciklas „Karlsono kinas“

7, 8 d. – Dvasia šarvuose (JAV) – 10.20, 12.45,

8 d. – Ričis Didysis (Belgija, JAV, Liuksembur-

15.45, 18.50, 21.20, 23.50; 9–12 d. – 10.20,

gas, Norvegija, Vokietija) – 12 val.; 11 d. – 15 val.

12.45, 15.45, 18.50, 21.20; 13 d. – 10.20, 12.45,

9 d. – Gražuolė ir pabaisa (JAV) – 12 val.

15.45, 21.55

10 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Šveicarija,

7–13 d. – Pradink (JAV) – 13.20, 15.30, 18.10,

Prancūzija) – 14 val.

20.30, 22.45

Gražuolė ir pabaisa (JAV) – 17.50, 11.40
Gražuolė ir pabaisa (3D, JAV) – 14.40

Pasaka

Mergina su principais. Kerė Pilbė (JAV) –

7, 9, 11, 13 d. – Kongas. Kaukolės sala (3D, JAV,

7 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 17.30, 21.30;

Vietnamas) – 15.10; 8, 10, 12 d. – 15.10, 20.15

8 d. – 17.30; 9 d. – 16.30; 9, 10 d. – 20.45;

7–13 d. – Emilija iš Laisvės alėjos

11 d. – 17 val.; 12, 13 d. – 19.30

(rež. D. Ulvydas) – 11.20

7, 8 d. – Kita vilties pusė (Suomija, Vokie-

Šuns tikslas (JAV) – 15.10

tija) – 19.30; 9 d. – 18.30; 10 d. – 18.45;

Liūtas (Australija, JAV, D. Britanija) – 20.30

11 d. – 19 val.; 12 d. – 19.15; 13 d. – 21.30

7, 9, 11, 13 d. – Loganas. Ernis (JAV) – 20.15

7 d. – Tai tik pasaulio pabaiga (Kanada,

18.30, 20.55, 23.20; 9–13 d. – 10.40, 13.10,

7–13 d. – Ričis Didysis (Belgija, JAV, Liuk-

Prancūzija) – 17.15; 8 d. – 21.30; 9 d. – 14.30;

semburgas, Norvegija, Vokietija) – 11, 13.55,

10 d. – 18.30; 12 d. – 21.15; 13 d. – 17.30

15.55

7 d. – Mergina su principais. Kerė Pilbė (JAV) –

Forum Cinemas Akropolis

19.15; 8 d. – 19 val.; 9 d. – 16.45; 11 d. – 17.15

7, 8 d. – Dvasia šarvuose (JAV) – 10.50, 13, 16,
19.20, 21.50, 23.35; 9–12 d. – 10.50, 13, 16, 19.20,
21.50; 13 d. – 10.50, 13, 16, 21.50

16.20, 18.30, 20.55
7, 8 d. – Seni lapinai (JAV) – 15.40, 19, 21.20,
23.40; 9–13 d. – 15.40, 19, 21.20
7–13 d. – Mergina su principais. Kerė Pilbė
(JAV) – 11.10, 16.30, 18.10
9 d. – Ponas kūdikis (3D, JAV) – 12.30
13 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 19 val.
7, 8, 10–12 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis
(JAV) – 10.20, 12.30, 14.40, 17 val.; 9 d. – 10.20,
14.40, 17 val.; 13 d. – 10.20, 14.40, 16.50; 7–13 d. –
Smurfai. Pamirštas kaimelis (3D, JAV) – 11.30, 13.50
7, 8 d. – Gyvybė (JAV) – 15.30, 18.50, 21.15,
23.30; 9–13 d. – 15.30, 18.50, 21.15
7–13 d. – Galingieji reindžeriai (Kanada,
JAV) – 15.35, 18.20; Gražuolė ir pabaisa
(JAV) – 10.10, 13.20; Gražuolė ir pabaisa (3D,
JAV) – 15.20, 18.25
7, 9, 11, 13 d. – Patruliai (JAV) – 21 val.

Pradink ***

7 d. – Priešnuodis gyvenimui (Vokietija, JAV) –

Jordano Peele’s filmo veikėjas afroamerikietis Niujorko fotografas Krisas
(Daniel Kaluuya) rengiasi vesti baltaodę amerikietę Rouz (Allison Williams). Abu nusprendžia praleisti kelias dienas merginos šeimos dvare.
Krisas greit supranta, kad namų atmosfera, švelniai tariant, keista. Jis
mano, kad tai susiję su rasiniais prietarais, ir labai klysta. Jei Krisas žinotų tikrąją viešnagės priežastį, jis pasistengtų kuo greičiau dingti (JAV,
2017). (Vilnius, Kaunas)

21.05, 23 val.; 8 d. – 23 val.; 9, 11, 13 d. – 21.05

12 psl.

7–13 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 13.30

Seni lapinai (JAV) – 18, 20.20, 22.55; 13 d. –

Jameso Mangoldo filmas nukels į netolimą ateitį. Pavargęs gyventi Loganas slėptuvėje netoli sienos su Meksika rūpinasi sergančiu profesoriumi
X. Tačiau Logano pastangos pasislėpti nuo pasaulio ir apsaugoti palikimą
bus sunaikintos, kai jis sutiks mergaitę mutantę, persekiojamą tamsiųjų
galių. Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Hugh Jackmanas, Patrickas
Stewartas, Dafne Keen, Boydas Holbrookas, Stephenas Merchantas, Elizabeth Rodriguez (JAV, 2017). (Vilnius)

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 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 19 val.

20.55, 22.55

7, 8 d. – Pradink (JAV) – 10.40, 13.10, 16.20,

****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas

8 d. – 21, 23.50; 10, 12 d. – 23.50

13 d. – Gražuolė ir pabaisa (JAV) – 15 val.

Loganas. Ernis **

Principingoji mergina – tai jauna niujorkietė ir Harvardo absolventė.
Ji nepaprastai protinga, tvirtos moralės ir įsitikinusi, kad yra paskutinis
normalus žmogus pasaulyje, kurio varomoji jėga – seksas ir veidmanystė.
Todėl ji neturi draugų ir darbo. Psichoterapeutas pataria Kerei sudaryti
sąrašą tikslų, kuriuos reikės įgyvendinti iki Naujųjų metų. Jis mano, kad tai
geriausias būdas prisitaikyti prie Kerės pasišlykštėjimą sukeliančio pasaulio.
Ar Susan Johnson filmo siūlomas receptas tikrai veiksmingas? Pagrindinį
vaidmenį sukūrė Bel Powley (ją kitąmet pamatysime lietuviškame filme
„Tarp pilkų debesų“), taip pat vaidina Nathanas Lane’as, Gabrielis Byrne’as, Vanessa Bayer, Colinas O’Donoghue (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)

12 d. – Taksiukas (JAV) – 17.15

12 d. – Palaukit mūsų! (Vokietija) – 15 val.

Galingieji reindžeriai (JAV) – 13.40

Šeši tarptautinės kosminės stoties astronautai Marse randa įrodymų apie
ten egzistuojančią gyvybę. Tačiau jų bandymai turės netikėtų pasekmių,
nes atrasta gyvybės forma daug protingesnė, nei tikėtasi. Šio filmo kūrėjus įkvėpė 1979 m. Ridley’io Scotto sukurtas „Ateivis“ („Alien“), tačiau
verta prisiminti, kad Marso gyventojai (ateiviai ir pan.) filmuose paprastai įkūnija aktualias žmonijos grėsmes. Danielio Espinosos filme vaidina
Rebecca Ferguson, Jake’as Gyllenhaalas, Ryanas Reynoldsas, Hiroyuki
Sanada, Ariyonas Bakare, Olga Dychovičnaja, Alexandre’as Nguyenas
(JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)

Mergina su principais. Kerė Pilbė **

7 d. – Laimingas bilietas (Rusija) – 23.50;

7–13 d. – Kongas. Kaukolės sala (3D, JAV,
Vietnamas) – 12.40, 21.10
Ričis Didysis (Belgija, JAV, Liuksemburgas,

7 d. – Ji (Belgija, Prancūzija, Vokietija) – 21.15;
8, 13 d. – 21 val.; 9, 10 d. – 20.30
7 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 17 val.; 8 d. – 21.15; 9 d. – 21 val.
7 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 19 val.;
8 d. – 18.45; 9 d. – 17 val.
7 d. – Belgų karalius (Belgija, Olandija, Bulgarija) – 21.45; 11, 13 d. – 21.15
8 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis (JAV) –
13.15; 9 d. – 14.45
8 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) – 15.15; 9 d. – 12.30; 12 d. – 17 val.;
13 d. – 15 val.
8 d. – Palaukit mūsų! (Vokietija) – 14.45
8 d. – Šokėja (Prancūzija) – 16.30; 11 d. – 19.15;
13 d. – 17 val.
8 d. – Patersonas (JAV, Prancūzija, Vokietija) – 14.30; 12 d. – 21 val.; 13 d. – 15.30
8 d. – Povaizdis (Lenkija) – 16.45; 10 d. – 18.15
9 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Šveicarija,
Prancūzija) – 13 val.

13.10, 18.20
8 d. – W.A. Mozarto „Idomenėjas“. Tiesioginės premjeros transliacijos įrašas iš Niujorko Metropoliteno operos – 18.55
9 d. – I. Demuckio „Mūsų laikų herojus“.
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo
teatro – 18 val.
9 d. – Ponas kūdikis (3D, JAV) – 12.20
13 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 19 val.
7, 8, 10–13 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis (JAV) – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40; 9 d. –
10.10, 14.30, 16.40
7–13 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis (3D,
JAV) – 11.30, 13.40
7, 10–13 d. – Gyvybė (JAV) – 19, 20.40;
8, 9 d. – 20.40
7, 8, 10–13 d. – Galingieji reindžeriai (JAV) – 16.15
7–13 d. – Gražuolė ir pabaisa (JAV) – 13.30,
15.10
8, 10, 12 d. – Patruliai (JAV) – 22.30
7, 9, 11 d. – Priešnuodis gyvenimui (Vokietija, JAV) – 22.30
7–13 d. – Kongas. Kaukolės sala (JAV, Vietnamas) – 15.40
7, 11, 13 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež.
D. Ulvydas) – 10.40, 21.20; 8–10, 12 d. – 10.40
7–13 d. – Šuns tikslas (JAV) – 10.30
10, 12 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Britanija) – 21.20
7–13 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) –
11 val.
7, 8 d. – Skambutis 3 (JAV) – 23.50

9 d. – Ledi Makbet (D. Britanija) – 18.45;

Romuva

12 d. – 21.30; 13 d. – 19.15

7 d. – Kita vilties pusė (Suomija, Vokie-

9 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

tija) – 19 val.; 8 d. – 20 val.; 9 d. – 16 val.;

(Prancūzija) – 15 val.; 11 d. – 17.30

13 d. – 18 val.

9 d. – Irano reivas (dok. f., Šveicarija) – 19.15;

7 d. – Šokėja (Prancūzija, Belgija, Čekija) –

13 d. – 17.45

21 val.; 8 d. – 16 val.; 9 d. – 14 val.; 12 d. –

10 d. – Nekaltosios (Lenkija) – 20.15

18 val.

Norvegija, Vokietija) – 10.30

11 d. – Traukinių žymėjimas 2 (D. Brita-

8 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Britanija) –

7, 9, 11, 13 d. – Emilija iš Laisvės alėjos

nija) – 21 val.

13.45; 9 d. – 18 val.; 13 d. – 20 val.

(rež. D. Ulvydas) – 11, 20.30; 8, 10, 12 d. – 11 val.

11 d. – Žaklina (JAV, Prancūzija, Čilė) – 21.30

8 d. – Povaizdis (Lenkija) – 18 val.; 11 d. – 20.30

7–13 d. – Šuns tikslas (JAV) – 13.40

11 d. – „Kino kursai. Kino skonis. Siužetas ir

11 d. – Kino klasikos klubas. Dangus virš

8, 10, 12 d. – Loganas. Ernis (JAV) – 21.05

struktūra“ – 19.30

Berlyno (Vokietija, Prancūzija) – 18 val.

8, 10, 12 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Bri-

12 d. – Pilnos rankos pistoletų (ciklas „Ispa-

12 d. – Seklūs vandenys (Prancūzija, Vokie-

tanija) – 20.30

niškai“) – 17.30

tija) – 20 val.
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