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Laisvydė Šalčiūtė, parodos fragmentas. 2017 m.

Tegyvuoja isterija

Laisvydės Šalčiūtės paroda „(Melo)Dramos. (Melo)Ncholija.
Meliuzina“ VDA galerijoje „Artifex“

sulaužyta (jau tikrai neaiški kaip
du kart du) meninė kalba, užuominos į neaišku ką, dviejų ar net
Laisvydė Šalčiūtė yra labai bloga daugiau paralelinių pasaulių pojūmenininkė, pasakytų estetiškasis tis viename akvarelės lape signaliponas Kanonas. Ji kvailai erotiška, zuoja, kad reikalą turime su neįkoketiškai infantili, isteriškai mo- prastu atveju. Neįprastu ta prasme,
teriška, o gal labiau moteriškai is- kad nesilaikoma solidaus meno
teriška. Ji nejaučia ribos, kur pra- taisyklių, čia kaip tik kiekviename
sideda pornografija, o ir kam to žingsnyje blaškoma pridedant dar
organų demonstravimo reikia? Jos daugiau nuorodų.
darbai kelia erzulį, dirgina jusles.
Laisvydės kūryba beveik visada
Kokia viso to prasmė? Beprotybė, buvo isteriška – ji reikalauja atir tiek. Moterys turėtų siuvinėti kreipti dėmesį tučtuojau, sudarosavo salonuose, ačiū Dievui, yra mas įspūdis, kad tai mirties ir gyviena salė, kur autorė, panašu, tuo vybės klausimas, o dėl to autorė gali
ir užsiima. Tiesa, menininkė gerai nu(si)rengti ir, jei reikia, (susi)žavaldo formą, palaiko vientisą serijų loti. Mačiau ir žinau, kad daug kas
estetiką. Bet esmė – gėdingas, erzi- dėl to raukia nosį, nes, matyt, manė,
nantis chaosas.
kad autorė, vargšė, tiesiog nesivaldo.
Apžiūrint galerijos „Artifex“ sa- Ogi anaiptol – ji savo isterijas plales į smegenis braunasi panašūs į nuoja visus metus, tai sąmoningai
Virginijos Woolf laikų mokslo vyrų naudojamas meninis įrankis, kuburnojimai, kuriuos ji aprašo kny- riuo greitai patikrinamas žiūrovo
goje apie moteris ir literatūrą „Sa- sąmoningumas, tolerancija ir atvivas kambarys“ (1929). Laisvydės rumas. Dėl provokacinio atspalvio,
Monika Krikštopaitytė

Festivalio „Kino pavasaris“ konkursinės
programos apžvalga
Brangūs skaitytojai,
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kurį daug kas nurašo nepraėjusiai
paauglystei, traumoms, jos žiūrovų
ratas susiaurėja. Bet Laisvydė pasilieka sąmoninguosius, kurie mato
kiaurai, kad visos tos gėlytės, siuvinėjimai, šviečiančios krūtys ir saldūs veideliai reiškia autorės „šekit,
apsirykit, jei jau mane / mus matote
taip“. Tas „šekit, apsirykit“ kaip tik
ir yra sveikas atsakas į pasaulio idiotizmą, nors, žinoma, toks neatrodo.
Gal labiau atvirkščiai.
Beprotiško atspalvio parodai
ir kitai Šalčiūtės kūrybai taip pat
prideda domėjimasis įvairių marginalų darbais. Jos namuose prikaupta „bepročiais“ laikytų asmenų
archyvų, virtusių albumais, keistų
daiktų ir keistų istorijų. Menininkei nuolat knieti perprasti, kaip su
pasaulio svoriu, nuodingu ir svaigiu, tvarkosi realus žmogus. Kokias tai įgauna formas ir pavidalus.
Smalsumas ir gebėjimas susieti
N u k e lta į 6 p s l .

1 psl.

Muzika

Įvairiaspalvis muzikos audinys (I)
Mintys po kelių festivalio „Sugrįžimai“ koncertų
Aldona Eleonora Radvilaitė

Dvidešimtpenkmetį švenčiančio
Lietuvos muzikų rėmimo fondo organizuojamas 19-asis tarptautinis
muzikos festivalis „Sugrįžimai“ – tarsi
kruopščiai, darbščiomis rankomis
audžiama spalvinga lietuviška ornamentuota juosta, į kurią įpinamos ir
kitų šalių, ryškesnių ar blankesnių
atspalvių gijos. Gražiai išleistame
buklete skaitome, jog šių metų festivalyje, kuris vyksta kovo 22 – gegužės 14 d., dalyvauja 16 užsienyje
gyvenančių Lietuvos muzikų, 11 jų
kolegų užsieniečių, o festivalio geografija prasiplėtė naujomis šalimis –
Indonezija, Izraeliu ir Kroatija.
Stasio Vainiūno namuose kovo 22 d.
festivalį pradėjo klavesinininkė bei
pedagogė iš JAV Rūta ŽemaitytėBloomfield, pateikusi pluoštą Bernardo de Bury ir Johanno Kuhnau
kūrinių. Viešnią sveikino Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos Vargonų ir klavesino katedros docentas Gediminas Kviklys bei Lietuvos
klavesinininkė Vaiva EidukaitytėStorastienė, atlikusi ir du JosephoNicolas-Pancrace Royer kūrinius.
Pasak „Sugrįžimų“ meninio konsultanto ir tekstų redaktoriaus Vaclovo
Juodpusio, džiugu buvo susipažinti
su įspūdinga, dar negirdėta muzika,
kurią virtuoziškai ir įtaigiai traktavo muzikos meno daktarės laipsnį
Klemonto universitete Kalifornijoje
įgijusi R. Žemaitytė-Bloomfield.
Kovo 24 d. LMTA Didžiojoje salėje sėkmingai savo meistriškumą
demonstravo ir fortepijoninis duetas iš Šveicarijos: Gabrielė Lelytė,
šiuo metu studijuojanti Ciuricho
menų universitete, bei jos profesorius, visame pasaulyje koncertuojantis atlikėjas Karlas-Andreas
Kolly, publikos dėmesiui pateikę
sudėtingą įvairių stilių repertuarą.
Vilniaus paveikslų galerijoje kovo
28 d. skambėjo trapi gitarų muzika.
Didžiąją dalį kūrinių atliko Mastrichto konservatorijos (Olandija)
absolventė Danguolė Lingytė. Poroje opusų jai talkino nuoširdžiai
gitara muzikavusi Eglė Kuliešytė,
dainas kartu atliko sopranas Agnė
Buškevičiūtė. Jaunai atlikėjai D. Lingytei norėjosi patarti pasistengti
muzikuojant spinduliuoti kokias
nors nuotaikas ar idėjas. Atrodė,
kad tik koncerto pabaigoje skambėjusios italų kompozitoriaus Carlo
Domeniconi Siuitos gitarai, op. 19
(atliktos pirma ir ketvirta dalys),
muzika atskleidė šio instrumento
galimybes ir nudžiugino klausą.
Palaimingai pakilią nuotaiką
kovo 29 d. Vilniaus rotušėje sukūrė
dvi puikios dainininkės, mecosopranai: iš Panevėžio kilusi, Vokietijoje gyvenant Milda Tubelytė ir
Šveicarijai bei Norvegijai atstovaujanti Anna Traub. Joms fortepijonu
talkino Giedrė Muralytė-Eriksonė.
2 psl.

Milda Tubelytė, LMTA prof. Sigutės
Stonytės klasės absolventė, magistro studijas baigė Hamburgo muzikos ir teatro universitete, dainuoja
Braunšveigo valstybiniame teatre,
Erfurto bei Karlsruhės teatruose.
2016 m. vokiečių kompozitorius
Peteris Aderholdas specialiai jai
sukūrė operą „Orlando“, kurioje
Milda sėkmingai atliko pagrindinį
vaidmenį.
Anna Traub dainavimą studijavo
Liucernos bei Amsterdamo konservatorijose. Šiuo metu dirba Olandijoje bei Niujorke, gyvena Norvegijoje, beje, jos vyras – norvegas, Oslo
operos teatro solistas. Šios puikios
atlikėjos dainavo ne vien solo, bet
ir duetu. Publiką žavėjo ir jų rafinuotai traktuojami įvairių stilių
kūriniai, ir sumaniai surežisuota
bei šmaikščiai suvaidinta vakaro
programa. Siuzanos ir Marcelinos
duetą iš Wolfgango Amadeus Mozarto „Figaro vedybų“ ir dvi solo
arijas – Dorabelos iš „Visos jos tokios“, kurią atliko Milda Tubelytė,
bei Isabelos iš Gioacchino Rossini
operos „Italė Alžyre“, kurią traktavo
Anna Traub, – atlikėjos apjungė vaidybiniais elementais. Vos joms pradėjus linksmą duetą, tapo akivaizdu,
kokios jos skirtingos: aukšta, žavi,
visiškai laisvai scenoje besijaučianti
blondinė Milda ir nedidelio ūgio,
tamsiaplaukė, žaviai besišypsanti
gražuolė Anna; lengvas, šviesus,
nepaprastai sklandžiai skriejantis,
išpuoselėtas Mildos balsas ir šiltas,
žemų, sodrių atspalvių Annos mecosopranas. Puiki vokalo mokykla,
rafinuotas muzikos stiliaus pojūtis,
įgimtas jautrumas, artistiškumas

Povilas Syrrist-Gelgota, Toril Syrrist-Gelgota, Donatas Katkus ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras

J . K u l b ač i a u s ka i t ė s -Ž e b e l i e n ė s n u ot r .

operos „Palaidūno nuotykiai“. Čia jam dirigavo meno vadovas Donair pianistė buvo įtraukta į vaidybą, tas Katkus, o solo partijas atliko Ponedideles replikas.
vilas Syrrist-Gelgota (altas) ir Toril
Anna Traub atskleidė savo uni- Syrrist-Gelgota (violončelė) iš Norkalaus tembro grožį Sesto arijoje vegijos. Jie yra Oslo filharmonijos
iš Mozarto operos „Tito gailestin- orkestro artistai, studijavę Lietuvos
gumas“, Dalilos arijoje iš Camille’o muzikos ir teatro akademijoje, kur
Saint-Saënso operos „Samsonas ir ir sukūrė savo sceninį bei šeimyninį
Dalila“, Georges’o Bizet Segidilijoje duetą. Beje, Povilas ne tik griežia
iš „Karmen“ bei žavioje Johanno altu, bet yra ir liaudies dainų atliStrausso „Išgertuvių dainoje“ iš kėjas bei aranžuotojas. Norvegijoje
operetės „Naktis Venecijoje“, ku- jis propaguoja lietuvišką muziką, o
riai skambant Milda smagiai bė- Lietuvoje – norvegišką. Už šią veiklą
giojo, paduodama gėrimo taures ne Lietuvos ambasados Norvegijoje
tik atlikėjoms, bet ir klausytojams. apdovanotas medaliu. Beje, ir orSavo ryškų, sumaniai surežisuotą kestras, ir solistai koncertavo labkoncertą-spektaklį atlikėjos užbaigė daringai. Tokio pobūdžio koncernuotaikinga Franzo Leháro Daina tai, kurių metu renkama parama
įvairiems socialiniams projektams,
jauniesiems talentams, yra vienas
iš svarbių orkestro veiklos puslapių.
Koncerte skambėjo keturios
Edvardo Griego pjesės kameriniam
orkestrui ir dabarties norvegų kompozitorių Kjello Mørko Karlseno ir
Kjello Marcusseno kūriniai, dedikuoti Povilo ir Toril duetui. Buvo
įdomu susipažinti su dar negirdėtomis šiuolaikinėmis kompozicijomis,
juolab kad jas duetas ir orkestras
traktavo užtikrintai ir profesionaliai. Duetas bendrauja su kūrėjais ir
geba maksimaliai tiksliai perteikti
jų lūkesčius. Atrodė, jog abu dabarties autoriai tarsi tęsia Griego tradiJ . B a l i n s k i o n u ot r .
Vytenis Gurstys, Aleksandras Kašpurinas, Dmitrijus Berezinas
cijas, kurdami maloniai nuteikiančią
leido pirmąkart drauge dainuo- ir čardašu iš operetės „Čigoniška muziką, nesivaikydami triukšmingų
jančioms profesionalėms puikiai meilė“. Pasipylė sveikinimai, dova- efektų. Kiek daugiau skirtingų nuoderėti visais aspektais. Solo kūri- nos, gėlės. Nemažai komplimentų taikų ir spalvų išgirdome Markusniuose vokalistės įrodė, jog pui- pelnė ir pianistė Giedrė Muralytė- seno Dvigubame koncerte altui, viokiai išmano įvairių stilių muziką. Eriksonė, labai prisidėjusi prie kon- lončelei ir kameriniam orkestrui.
M. Tubelytė išraiškingai, nuotai- certo sėkmės.
Tikrą muzikinę puotą surengė
kingai atliko dvi lietuvių autorių
Norvegijos kompozitorių sąjun- trys talentingi atlikėjai balandžio
dainas – Vytauto Kairiūkščio „Nu- gos 100-mečiui dedikuotame kon- 4 d. Taikomosios dailės ir dizaino
kelk man saulę“ ir Felikso Bajoro certe (tai buvo ir ciklo „Alma ma- muziejuje. Visą vakarą karaliavo
„Lopšinę“. Taip pat ji nepaprastai ter musicalis“ paskutinis sezono jaunas Rusijos pianistas Aleksangyvybingai ir įdomiai interpretavo koncertas) balandžio 3 d. Vilniaus dras Kašpurinas, skambinęs solo,
Vilniuje, ko gero, dar neskambėjusį universiteto Šv. Jonų bažnyčioje duetu ir trio. Nuo 2014 m. jis stumodernų Igorio Stravinskio opusą – griežė Vilniaus miesto savivaldybės dijuoja N. Rimskio-Korsakovo kon„Baba the Turk“ ariją ir monologą iš Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, servatorijoje Sankt Peterburge, yra

daugybės tarptautinių konkursų
laureatas. A. Kašpurinas grojo su
išskirtinio talento fleitininku Vyteniu Gursčiu – tarptautinių konkursų laureatu, studijavusiu Londone ir Kelne, o šiuo metu – LMTA
meno doktorantu. Jau pirmajame
kūrinyje – Franzo Schuberto Introdukcijoje ir variacijose dainos „Išdžiūvusios gėlės“ tema fleitai ir fortepijonui – atsiskleidė tikrų meistrų
gebėjimas perteikti muzikos potekstes, grožį, plastiškai ir nuotaikingai
išgroti ilgas muzikinės minties linijas. Išryškėjo lygiavertės instrumentų partijos, ypač visais aspektais sudėtinga fortepijono muzikinė
medžiaga. Labai romantiškai fortepijonas skambėjo Cezaro Francko
Sonatoje A-dur violončelei ir fortepijonui. Violončelės partiją pakiliai atliko Dmitrijus Berezinas, nuo
2015 m. – Kelno aukštosios muzikos
ir šokio mokyklos studentas, daugelio tarptautinių konkursų laureatas.
Visi trys talentingi muzikai charakteringai atliko ansambliškai komplikuotą Osvaldo Balakausko kūrinį
„Devyni šaltiniai“, kurio skambesys
leido įsivaizduoti įvairaus intensyvumo, nuolat pauzių pertraukiamą
vandens srovių žaismę. Nuotaikų ir
tempų kaitos kupiname Bohuslavo
Martinů Trio fleitai, violončelei ir
fortepijonui žėrėjo ir dominavo fortepijonas (visą vakarą buvo visiškai
pakeltas jo dangtis) ir fleita, kulminacijose kartais net ir užgoždami
trapią violončelę. A. Kašpurino įtaigiai, spalvingai, aistringai paskambinta Aleksandro Skriabino Sonata
fortepijonui Nr. 4 Fis-dur, op. 30,
tiesiog pribloškė lakia kūrėjo vaizduote, kūrybiška atlikėjo traktuote.
Įdomu, jog išgirdęs savo adresu išsakytą gausybę pagiriamųjų žodžių,
šis puikus pianistas kukliai tepasakė:
„Mnie eto dano“ („Man tai duota“).
Festivaliui pasibaigus, pasidalysime
ir kitų koncertų įspūdžiais.
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„Gyventi – mylėti visa, ką darai“
Pokalbis su jubiliejų švenčiančia operos primadona Irena Milkevičiūte
„Jei galiu daryti tai, kas širdžiai
mieliausia ir ką sugebu geriausiai,
o dar visu tuo dalindamasi su žmonėmis – esu pati laimingiausia. Tai
yra Gyvenimas...“. Šiais žodžiais
Lietuvos operos primadona, Nacionalinės premijos laureatė Irena
Milkevičiūtė apibūdina savo kelią ir
priartėjusį jubiliejų. Per ilgą kūrybinę karjerą dainininkė surengė per
tūkstantį solinių koncertų, baigusi
studijas stažavosi garsiojoje Milano „La Scaloje“, kurioje parengė
Madam Baterflai, Mimi, Violetos
vaidmenis bei soprano partijas Giuseppe’s Verdi Requiem, dainavo „La
Scala“ rengiamuose koncertuose
ir spektakliuose vaikams, „Piccola
Scala“ scenoje, Romoje, Parmoje,
Busete, Fidencoje, vėliau dainavo
ir Niujorko „Metropolitan Opera“
teatre. Nuo 1988-ųjų iki dabar dėsto
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Balandžio 14 dieną – per tikrąjį
solistės gimtadienį – Vilniaus Kongresų rūmuose solistę išvysime ir išgirsime dainuojančią su dukra, savo
studentėmis, kitais žymiais solistais
bei Lietuvos valstybiniu simfoniniu
orkestru. Besirengdama šiam koncertui, neišmatuojamos patirties ir
žinių sukaupusi dainininkė kukliai
ir šiltai pasakojo apie savo potyrius
bei gyvenimą iki šios dienos.
Papasakokite apie savo ankstyvąjį kelią į muziką.
Vaikystėje labai mėgau savus žaidimus: šokį, eilėraščius ir dainavimą. Mano tėvelis kurdavo eiles,
o aš jas pasiėmusi ne skaitydavau,
o dainuodavau. Melodija savaime
išplaukdavo, tarsi jau žinoma ir kadaise sukurta. Taip žaisti ir kūrybiškai skleistis ėmiau nuo ankstyvos
vaikystės, kiek save pamenu. Man
taip pat labai patiko indų filmai, kuriuose nuolat skambėjo muzika, turėjome plokštelių, jų klausydavausi.
Mano giminėje daug muzikalių
žmonių: mamos diedukas vestuvėse
grojo akordeonu, tėvelio – smuiku,
o močiutės įdainuotos liaudies dainos iki šiol yra saugomos fonduose,
mama turėjo dvylikos stygų mandoliną. Galbūt galėčiau pasakyti,
jog muzika yra mano prigimtyje.
O kaip klostėsi šis turtingas
muzikos gyvenimas baigus
mokyklą?

grįžau į Vilnių. Įsimintinas įvykis – kartų padainuoti, kad būtų lenkai dalyvavau Respublikiniame gviau tai atlikti techniškai. Operos
liaudies instrumentų konkurse, ku- dainininkas turi gerai žinoti ne tik
riame laimėjau trečią vietą.
savo partiją, o ir visas likusias, žiLietuvos valstybinėje konserva- noti, kas vyks toliau ir būti bet kam
torijoje (dabar Lietuvos muzikos pasiruošęs. Tai sunkus darbas, reiir teatro akademija) tęsiau kanklių kalaujantis daug laiko.
specializaciją, o kartu mokiausi
choro dirigavimo pas Joną Švedą Papasakokite apie patirtis
Liaudies instrumentų katedroje. Milano „La Scala“ ir NiuNetrukus ištekėjau, o mano šeima jorko „Metropolitan Opera“
gyveno už Kauno. Kartą vykdama teatruose.
namo traukiniu sutikau fleitininką
Milane galėjau klausytis jau nebe
Lionginą Čiapą, kuris pasiūlė man įrašų, o gyvai atliekamų operų. Tai
įsidarbinti Kaišiadorių muzikos gyvos pamokos. Tuo metu man
mokykloje. Taigi, trečiame kurse pasiūlė atlikti apie dešimt spektamokiausi Vilniuje, dirbau Kaišia- klių vaikams. Taip pat stažuotėje,
doryse ir važinėjau pas šeimą už neforsuodama, galėjau tobulinti
Kauno. Taip gyventi nebuvo lengva, tuos vaidmenis, kuriuos jau daina- Irena Milkevičiūtė – Madam Baterflai
tad netrukus išėjau akademinių vau mūsų operos teatre originalo
atostogų.
kalba. Parengiau Mimi, Violetą, Ba- jis daugiau ar mažiau vystosi, stuterflai ir Verdi Requiem. Šis laikas dentas pasiekia (arba nepasiekia)
Tad kaip vis dėlto atėjote iki
buvo skirtas mano brandai ir balso geresnių rezultatų. Mano pagrinoperos scenos?
subtilybių bei techninių vingrybių dinis pedagoginis tikslas – leisti
Kai grįžau į konservatoriją, su- lavinimui. Džiaugiausi gavusi ga- atsiskleisti ir balsui, ir asmenybei,
pratau, kad dabar jau galiu stoti į limybę daug koncertuoti Italijoje. nesugadinti tembro ir duoti jam
dainavimo specialybę. Stojamie- Beje, į „La Scala“ sugrįžau vėl, porą „išsiskleisti“.
siems rengiausi pati: klausiausi la- metų prieš išvykstant į Niujorką, ir
bai daug įrašų, mokiausi kūrinius, atlikau dar apie dešimt spektaklių. Kaip manote, kiek Lietuvoje
Na, o „Metropolitan Opera“ dai- turime vokalo mokyklų?
ieškojau savęs. Mane iš karto priėmė į antrą kursą. Mano dėstytojas navau jau kaip subrendusi dainiGalima sakyti, jog turime vieną
buvo Zenonas Paulauskas. Taip ir ninkė. Pasirodyti tokiuose teatruose, mokyklą, tačiau vokalo dėstytojai
pradėjau profesionalaus dainavimo kuriuose yra ideali akustika, kur moko skirtingai: vienų ugdytinių
kelią. Tuo metu svarbiausi mano pa- darbas vyksta su pasaulyje pripa- garsas sklinda daugiau horizontasiekimai buvo trečioji vieta jaunųjų žintais dirigentais, režisieriais ir liai, „arčiau“, kitų skamba „toliau“,
atlikėjų konkurse Taline (1976 m.), solistais, – pati didžiausia mokykla „giliau“. Pavyzdžiui, klausantis kodiplominis darbas – Violetos vaidmuo dainininkui. Mano partneriai buvo kio nors studento koncerto ar egOperos ir baleto teatre, pirmoji vieta Dolora Zajick, Olga Borodina, Ro- zamino, iš karto gali nuspėti, pas ką
Michailo Glinkos konkurse Taškente berto Scandiuzzi. Romoje, įžymioje jis mokosi ar mokėsi. Vis dėlto visi
(1977 m.) ir diplomas tarptautiniame Šv. Cecilijos akademijoje, Verdi mes, pedagogai, stengiamės, kad
Piotro Čaikovskio konkurse Mas- operoje „Likimo galia“ Leonoros dainuojančiojo garsas būtų minkškvoje (1978 m.). Pastarieji du svar- partiją dainavau su Leo Nucci.
tas, lygus, techniškai ir dinamiškai
būs konkursai man atvėrė kelią į
paslankus, aiški dikcija, kantilena.
Kaip manote, kokie yra diMilano „La Scala“ teatrą.
Labai svarbu, kokia kalba dainuodžiausi Jūsų pasiekimai?
jama. Kiekviena kalba reikalauja
Kaip rengdavotės konkursams,
Aš, kaimo mergaitė, mokytojo skirtingų priemonių, įsiklausymo
egzaminams, vaidmenims?
dukra, matyt, visą gyvenimą bu- į ją. Bet tiesa, ko gero, yra viena –
Mane puikiai parengė mano pe- vau vedama kažkokios aukštesnės balsas turi turėti dinaminį, techninį
dagogas Zenonas Paulauskas. Labai jėgos, angelo sargo, ir turėjau gali- lankstumą ir gražų tembrą (žinoma,
džiaugiuosi, jog man dėstė būtent mybę kaip solistė sėkmingai pasi- daug kas priklauso nuo pedagogo).
jis. Mano balsas iš prigimties yra rodyti reikšmingiausiuose pasaulio Tada jau galima artikuliuoti vieną
linkęs įsiklausyti ir prisitaikyti, nors teatruose! Ko daugiau norėti? Taip ar kitą kalbą kuo lanksčiau, įsigitada nebuvo galimybės ką nors nu- pat užauginau savo vaikus. Beje, tu- linant į skirtingų tautų kultūros
kopijuoti. Kiekvieną dieną sėdėda- riu net septynis anūkus – laiminga savitumą. Manau, operos solistai
vau po 6–7 valandas ir su natomis močiutė! Esu dėkinga likimui už skirtingas kalbas turi traktuoti vienoklausydavausi operų įrašų, atlie- visus gyvenimo takelius ir kelius, dai – bel canto.
kamų skirtingų atlikėjų. Atsirink- Dievui už globą. Pačioje pradžioje
davau tuos, kurie labiausiai tik- nebuvo daug man padedančių, tad Ką manote apie jaunų dainidavo, ir juos analizuodavau. Taip galiu pasakyti, jog labai daug dir- ninkų karjerą, galimybes pasiugdžiau skonį, klausą, supratimą, bau, kad būčiau šiandien tokia, ko- rodyti Nacionaliniame operos
kaip turėtų dainuoti operos dai- kia esu. Dabar nuolat džiaugiuosi ir baleto teatre?

Turėjau labai gerą draugę, su nininkas, kaip turi skambėti italų savo studentais ir jų pasiekimais.
kuria nuolat kartu dainuodavome, kalba, kaip ir kur reikia įkvėpti. Į
muzikuodavome. Baigusios moky- paskaitas visada ateidavau jau iš- Kokie kriterijai nulemia, ar
jaunas žmogus gali tapti
klą abi išvykome mokytis į tuometį mokusi kūrinius.
Juozo Tallat-Kelpšos technikumą
Kiekvienas vaidmuo mane au- dainininku?
(dabar J. Tallat-Kelpšos konserva- gino. Visus vaidmenis suvokiau
Jis turi būti ne tik plataus diapatorija). Neturėjusi specialaus muzi- labai atsakingai, stengdavausi vi- zono ir gerų techninių vokalo duokinio išsilavinimo, įstojau į kanklių siškai į juos pasinerti. Vaidmens menų, bet pasižymėti ir intelektu,
specialybę. Maniau, jog galėsiu rengimas – tai darbas, į kurį turi būti psichologiškai stiprus žmogus.
groti ir kartu dainuoti. Tuo metu tė- įdėti labai daug valios bei pastangų, Taip pat labai svarbu klausa, ritmo
veliai nelabai galėjo paremti mano o žengus į sceną – kūrybos. Labai pojūtis. Žinoma, retai ką tik baigumokslo, tad laikinai teko kraustytis svarbu gerai žinoti tekstą, išsiversti sio vidurinę mokyklą jaunuolio balį Kauną (čia gyveno daug giminių) viską pažodžiui ir išmokti tinkamai sas būna išlavintas ir techniškai stair studijas tęsti ten. Po kurio laiko tarti. Vėliau reikia viską daugybę bilus. Tačiau studijuojant ir bręstant
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Aš manau, kad mums reikėtų tokio teatro, kuriame jaunimas galėtų
daugiau ir dažniau save realizuoti
ir augti. Dabar teatre dažnai būna
taip, jog pastatytas spektaklis parodomas vieną kartą, o kartojamas
vos ne po metų. Taigi dainininkas
prie savo partijos turi dirbti kiekvieną dieną, kad po metų galėtų
vėl sudalyvauti operoje. Tokie tarpai per dideli. Labai norėtųsi, kad
jaunimas turėtų kur tobulintis.
Lietuva turtinga dainininkų, kiek
daug turime puikių atlikėjų! O kiek
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išvykusių į užsienį? Kodėl, pradėdami savo karjerą, jie turi dainuoti
svetur? Visiems turėtų būti suteikta
galimybė dirbti, atsispirti tėvynėje,
užaugti tarp savo teatro sienų.
Kokias svarbiausias savybes
turi subrendęs operos solistas?
Nuostabu, jei žmogus iš prigimties talentingas, puikūs duomenys
užkoduoti jo genuose. Išskirčiau
tokius svarbiausius dalykus: balso
tembro grožį, muzikalumą, visokeriopą muzikos supratimą, meilę
žmonėms, viso savęs atidavimą dainavimui – tai galėčiau pavadinti pasiaukojimu. Manau, solistas kitaip
negali, tačiau dėl to jis laimingas,
nes įdėtas darbas sugrįžta šimteriopai ir nuolat suteikia jėgų ir
energijos.
Jūs visada atrodote energinga
ir spinduliuojanti gera nuotaika. Kas Jus stimuliuoja eiti
į priekį?
Manau, labiausiai darbas ir mano
šeima, vaikai ir anūkai. Visi šie
kasdieniai dalykai neleidžia senti.
Darbas reikalauja, jog visados būčiau pasirengusi, gerai nusiteikusi
ir kupina jėgų. O šeima tų jėgų visad ir duoda, pripildo gyvenimą
džiaugsmu. Jėgų man suteikia ir
noras ką nors gero palikti po savęs – visa tai galiu įgyvendinti dirbdama su studentais, išmokydama
juos visko, ko pati moku, ir padėdama jiems atsiskleisti.
Ačiū už pokalbį. Linkiu kuo
geriausios kloties ir skambaus
jubiliejaus!
Iškilmingas Irenos Milkevičiūtės
jubiliejaus koncertas vyks balandžio 14 d. 19 val. Vilniaus Kongresų
rūmuose. Koncertui diriguos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro
meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius.
Kalbino ir parengė
Ingrida Alonderė
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Teatras

Nuviliančios saulės vonios

Apie LNDT parodytą spektaklį „Juoda saulė“
Lina Klusaitė

į įspūdingą virtualų kosmoso pasaulį, taip ir nepasirodo. Garso takelis irgi neįspūdingas – ausis čia
pasiekia meditatyvūs byrančio smėlio, ošiančios jūros garsai, kartais
peraugantys į stiprėjantį ambient
world gaudesį (kompozitorius Bogumiłas Misala). Audiovizualinis
stebuklas, „vidurnakčio šou“, lenkų
kritikų išgirta „kelionė po technozoną“ šiuokart pasirodė tik kaip
gerai parengtas reklaminis triukas.

Jau tapo įprasta, kad valstybiniai
teatrai savo atsinaujinimo politiką vis dažniau grindžia garsiomis užsienietiškomis pavardėmis.
Kai kurias išgirdus, ne vienam scenos meno gerbėjui išties nušvinta
akys. Lietuvos nacionalinis dramos teatras jau žibėjo Kristiano
Lupos, Árpádo Schillingo vardais,
o štai šiemet teatro sėkmės vairas
Patyrimas ar teatras?
patikėtas kylančiai lenkų žvaigždei,
Lupos bendražygiui Łukaszui TwarPojūčių teatrą paprastai suprankowskiui, sutikusiam parodyti net tame kaip gaminantį potyrius ir
dvi premjeras. Lenkijoje sukurtas keliantį teisėtą klausimą: kas yra
režisieriaus audiovizualinių poty- tikrovė teatre? Ar ta, kurią regime,
rių spektaklis „Juoda saulė“, suma- ar ta, kurią jaučiame? Negalime apnytas kaip eksperimentinis projek- čiuopti, paliesti, bet įsivaizduojame
tas, reikia manyti, turėjo atliepti tą esant, galime suvokti kaip savo vivadovybės sumanymų ir publikos dines būsenas, jausenas, potyrius.
poreikių dalį, kuri susijusi su naujų Šiuo atveju patirti – tai atsisakyti teaformų ir technologijų scenoje die- tro, siužeto, istorijos pasakojimo ir
gimu. Tačiau kartais ima ir nutinka leisti dalyviams patiems juos kurti,
taip, kad į daug žadančius projek- dalyvauti veiksme ne tik mintimis,
tus dedamos viltys nepasiteisina, o vaizduote, bet ir visu kūnu, panaiišgirti talentai nuvilia. Tad, užuot kinant bet kokią distanciją tarp sapasidžiaugus sėkmę nešančiais ve- vęs veikiančio / patiriančio ir savęs,
lykiniais kiškučiais, tenka skaičiuoti suvokiančio kitą (personažą). Kitas
nusivylimus.
pojūčių teatre visuomet yra „aš“, todėl refleksija čia visada nukreipta į
Susimuliuotas technologinis
dalyvaujantįjį.
stebuklas
Spektaklis „Juoda saulė“ pradeKoridoriuje besibūriuojantys žiū- damas fragmentišku jaunos morovai laukia, kada ateis jų eilė ir jie ters pasakojimu (dramaturgė Anka
galės priartėti prie širmos, už ku- Herbut). Nors pastarasis pristatorios jau kitas – tamsos – pasaulis. mas kaip beketiškos pasąmoninės
Anapus ribos maloniai pasitinkan- reminiscencijos („kažkas pasikeitė
čios asistuojančios merginos veda burnoje, regoje“, „mūsų kaukolės
už rankos ten, kur patogiai įsitaisius kaip seniai nevalyti akvariumai“...),
ant minkštos pagalvės jau galima istorija vis labiau konkretėja, ima
jaustis saugiai. Tamsu, ramu ir jo- ryškėti paplūdimyje stovinčios ir
kio pavojaus. Kaip tikrame teatre. savo išgyvenimus pasakojančios
Skirtumas tas, kad, eliminavus regą, moters vaizdas. Įbridusi jūron ji
čia veikia tik trys veikėjai: prie jau žiūri į saulę. Pasirodydama kaip
minėtos tamsos po kelių akimirkų negatyvas, saulė apakina sąmonę
prisijungia medijuotas balsas ir keli ir atsuka savo tamsiąją pusę – „priblyksintys prožektoriai. Vaizdo re- kala“ prie praeities, paralyžiuoja daklamoje besisukanti skaitmeninė bartį, atveria tuštumą ir melanchosaulė, žadėjusi publiką panardinti liją. Ryškėjant moters pasinėrimo

Anonsai

„Dramokratija“ kviečia į
nemokamus renginius
Šiuolaikinės dramaturgijos festivalio „Dramokratija“ organizatoriai
paskelbė šių metų renginių programą. Socialine tema „Čia ir dabar“ parašytas pjeses galėsite išgirsti
balandžio 17–22 d.
Šiais metais pirmą kartą pjesių
idėjas atrinko garbinga komisija:
dramaturgai bei rašytojai Saulius
Šaltenis ir Daiva Čepauskaitė, teatrologė Aušra Martišiūtė ir režisierius
Jonas Vaitkus.
Šių metų tema „Čia ir dabar“
kvietė autorius ieškoti atsakymų
į aktualius socialinius klausimus.
Autoriai prisipažįsta įkvėpimo radę
įvairiausiuose mūsų visuomenės
sluoksniuose ir problemose. Taip
4 psl.

į save liūdesiui, daugėjant intymių
jos gyvenimo detalių, publika panardinama į asmeninius kito prisiminimus. Distancija su tamsoje
skendinčiu žiūrovu šiuo atveju tik
didėja, nes klausomasi ne savęs,
savo vidinio balso, o kito pasakojimo. Taip teatras, kompensuodamas jutiminių dirgiklių trūkumą,
įsiveržia į sceną. Tamsa, pasiglemžusi regos pojūtį, be abejo, patiriama, bet vargu ar ji kuo nors skiriasi nuo tos, į kurią nugrimztame
užgesus salės šviesoms ir prasidėjus vaidinimui. Skiriasi veikiau tik
žiūrovo gulima padėtis, ir jeigu jis
D. M at v e j e vo n u ot r .
neužmiega, beketiškos reminiscencijos jį, žinoma, gali nunešti toliau, jos, iš tiesų yra skausmingas, nesi- reikšmingo kito, meilę suvokia kaip
nei siūlo tekstas, gal net nuskrai- baigiantis formavimo(si) procesas. savo atspindžio (alter ego) praradinti į plukdančias vaizduotės salas.
Jeigu tekste reikėtų ieškoti femi- dimą, todėl jo savireprezentacija
Vis dėlto moteris galiausiai pripa- nistinių užuomazgų, tai, ko gero, visuomet susijusi su simuliuojažįsta – nėra ką pasakoti, nes nieko būtų pačios moters įvardinta „at- mos mirties, kaip galutinio tikslo,
nebuvo. Tik tingus gulėjimas paplū- minties peristaltika“. Vyro, kuris troškimu. Gal todėl tamsa, mirtis,
dimyje, mėgavimasis savimi ir me- asocijuojasi su tėvo vaizdiniu, ji niekis, tuštuma čia teatrališkai sulancholija, kurią vėl norėtųsi išgy- neįsivaizduojanti kitaip, kaip tik poetinama, paverčiama tam tikra
venti. Atitinkamai žiūrovams nėra valgantį sriubą su aliumininiu erotinės egzaltacijos forma: „Žiūriu
ką patirti, nebent atsipalaiduoti šaukštu. Ir dabar toks jo vaizdinys į Juodą Saulę, ji degina mane iš vipo sunkios darbo dienos. Tokiais virtuvėje iškyla net naktį pažadinus. daus. [...] skverbiasi pro mano vyzatvejais sveikatos centrai siūlo va- Ta proga prisimenamas atsisakymas džius, vis gilyn į vidų. [...] Tegul toji
kuumines oro ir vandens kapsules. gyventi kartu, pažadas sau – jokių juoda šviesa, juodoji nebūtis seka
Žiūrovui, norinčiam tikrai patirti namų. Vien pagalvojus apie tai moterį paskui mane ir užgriūna mane visu
save, siūlyčiau rinktis jas, nes ten supykina. Visa tai niekaip neįsipaišo į savo sunkumu.“ Kaip teigė Krisbent jau netrukdo joks balsas, ne- jos susikurtą beribį kosmoso pasaulį. teva, depresija – narcizo paslėptas
bruka savo praeities prisiminimų ir Šiuo požiūriu ją išties galima tapatinti veidas. Pačiam reflektuotojui jis
galima nugrimzti į save.
su Kristevos nusakytu melancholijos lieka nesuvokiamas, nes šis nuolat
subjektu – ekscentriška, narcisistine kontempliuoja save kaip miražą.
Kristeva ir feministinės
būtybe, paskendusia savajame ego, Būtent todėl kiekviena pažinimo
užuomazgos
pripažįstančia tik savo poreikius, be- akimirka, priartėjimas prie savęs
sukelia skausmą ir kartu malonumą.
Kaip skelbia programėlė, spekta- sižavinčia savimi ir savo liūdesiu.
klis yra įkvėptas Julijos Kristevos
Anot Kristevos, melancholija – tai
Medituoti depresiją, leistis užknygos „Juoda Saulė. Depresija Amūro aistros tamsioji pusė, liū- liejamiems juodos tuštumos – toks
ir melancholija“. Pastaruosius du desio malonumas ir intoksikacija, galėtų būti šio spektaklio kodas.
dėmenis Kristeva suprato ne tiek atsirandanti išsisklaidžius dviejų Šiandien tai skamba paradoksaliai.
kaip gydymo reikalaujančius pato- žmonių susiliejimo euforijai. Tačiau Bet ar nėra taip, kad psichologijos
loginius sutrikimus, o veikiau kaip narcisistinė sąmonė, pasak jos, iš amžiuje, kai vengiama bet kokio
kalbos (meno, literatūros) sufor- anksto numato meilės praradimą, skausmo, desperatiškai siekiama
muotus diskursus. Melancholiją ji kitame žmoguje regėdama tik mei- sėkmės ir pozityvo, apsišaukėliai
tapatino su begaliniu savęs jausmo lės šešėlį. Trokštamas objektas su- dvasios mokytojai reikalauja pasiekiu, bet taip niekuomet iki galo vokiamas kaip iš anksto prarastas. žinti save, depresija ir melanchoir nepasiekiamu (iš čia ir depresija) Kitaip tariant, silpnas, trapus Nar- lija gali būti išeitys, padedančios
savęs pažinimu. Tapatumas, anot cizo ego, atskirtas nuo savęs kaip išlikti žmogumi?

pat jie džiaugiasi turėdami progą
Jono Kuprio pjesė „Atostogų me- nuolatinius ginčus dėl to, kaip mūsų moterys sutverti būti tėvais ir ne
išsakyti savo poziciją.
tai“ gimė iš tikrų ir išgalvotų istorijų šalis turėtų atrodyti ir kam ji iš tiesų visiems reikia susilaukti vaikų, kad
Martyno Tiškaus pjesėje „Vasara“ sujungimo į vieną. Ar tyla – tikrai turėtų priklausyti. Indrę įkvėpė no- jais būtų.
gvildenamas formuojamos realy- gera byla? – tai klausimas, skatinan- ras suprasti, kokį santykį su šalimi,
Justo Tertelio eksperimentinėje
bės klausimas – tai vienos dienos tis autorių stebėti santykius, žmo- kurioje augo ir gyvena, turi ji pati.
pjesėje „Legenda apie NAOU“ neistorijos pasakojimas, kuriame nes bei jų požiūrius. J. Kuprys rašo
Dramaturgė iš Švedijos Alexan- rasime įprastoms teatro pjesėms
personažui filmavimo aikštelės ti- apie jaunąją kartą, augančią kartu dra Loonin „Dramokratijoje“ pri- būdingo veiksminio istorijos pakrovė atrodo realesnė nei jį supan- su juo, ir kelia klausimą – kiek iš statys pjesę „I wanted to be Britney, sakojimo, personažų linijų, siekiačio pasaulio. Susiliejus realybės ir tikrųjų pasakome ir kiek nutylime? Whitney and JLo“. Autorė sukūrė mybių. Autorius teigia nieko panafikcijos plotmėms, veikėjas patiki,
Ingridą Ragelskienę rašyti pjesę pjesę, norėdama kalbėti apie jos šaus anksčiau nerašęs ir smalsiai
kad įvykdė nusikaltimą. Autorių „Rūstytė“ įkvėpė socialiniame tinkle kartos patirtį, augant šalia popdie- laukiantis, kas nutiks, kai ši pjesė
įkvėpė literatūra – tokie romanai pastebėta moteris, agresyviai ir ka- vaičių. A. Loonin teigia, kad dažnai susitiks su žiūrovais, nes būtent
kaip F. Dostojevskio „Nusikaltimas tegoriškai įrodinėjusi kačių teisę į mes panyrame į iliuzijas, kad įveik- tekstas čia svarbiausias.
ir bausmė“, Michelio Foucault „Dis- laimę, meilę ir globą. Pradedanti tume tokius dalykus kaip homofoPjeses bus galima išgirsti įvaiciplinuoti ir bausti“, Gilles’o Deleu- dramaturgė atkūrė jos istoriją. bija ar priespauda. Ši pjesė, kaip ir riose Vilniaus vietose – kavinėje
ze’o „Visuomenės kontrolė“.
Taip gimė pjesė apie tai, kas verčia daugelis kitų dramaturgės darbų, „The Great tit“, ŠMC skaitykloje,
grožio salone „Indola“, Rašytojų
Jurgos Tumasonytės pjesė „Re- žmogų išlikti dabarties pasaulyje. liečia feminizmo temą.
Živilę Zablackaitę parašyti pjesę sąjungoje, bare „Salionas“, LMTA
montas“ – buitiškai siurrealistinė I. Ragelskienė teigia tekstu išmėkelionė po trauminę atmintį, ku- ginusi ribas, kiek toli gali eiti jos „Mamos“ įkvėpė viešojoje erdvėje Balkono teatre bei „Yucatan“ klube.
rią mėginama rekonstruoti, re- amžininkė ir bendraamžė.
dažnai girdėtos diskusijos apie šeiVisą renginio programą galite
montuoti ir perkraustyti. Tai pjesė
Indrės Bručkutės pjesė „Ano- mos politiką – abortų uždraudimą, rasti „Dramokratijos“ paskyroje
apie keturias skirtingų kartų mote- niminė Ša.lis“ – apie patriotizmą lengvatų dirbtiniam apvaisinimui „Facebook“ socialiniame tinkle.
ris, kurių kiekviena turi nesuvestų ir jo santykį su nacionalizmu. Tai panaikinimą. Dramaturgė pjesėje
sąskaitų su praeitimi.
absurdo drama, atskleidžianti kalba apie tai, kad ne visi vyrai ir Rengėjų inf.
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Teatras

Debesys iš galvos krenta

Aktorės Dalios Michelevičiūtės jubiliejus

Nedaug kam šiais laikais debesys tai konkretus skausmas, konkreti
krenta iš galvos. Ypač žiauriame pažintis su gyvenimu. Tūkstanteatro pasaulyje. Dar ne taip se- čiai jaustukų, tūkstančiai būsenų,
niai Lietuvos nacionaliniame kurios lipina D. Michelevičiūtės
teatre buvo trys mūzos – Dalia herojes į laisvą žmogų, sugebantį
Michelevičiūtė, Rimantė Valiu- džiaugtis esamu gyvenimu, esamais
kaitė ir Eglė Mikulionytė. Lyg nuo atradimais.
Stanislovo Kuzmos skulptūrinio
Dalia gali būti visokia, gali kalfrontono nužengusios į sceną, jos bėti įvairiais balsais, kuriais patisimbolizavo Lietuvos nacionalinio kėsi, nes visa tai nuoširdu. Ji apdramos teatro dievybes. Mikulio- dovanota ne tiek stanislavskišku
nytė ne savo noru priversta glaus- talentu persikūnyti, kiek vaidmetis Kauno dramos teatre. Mūzų nyje tapti savimi. Dalia spindu„ansamblis“ suiro, bet nė viena iš liuoja tikru liūdesiu, tikru gyjų savo statuso neprarado.
venimu tik scenoje. Tai unikali
aktorė, tokia stipri energetiškai,
Nors jubiliejai persekioja kiekvieną kad sugeba nuo pat pirmų akiiš mūsų, kartais nesinori į juos nu- mirkų užvaldyti Lietuvos nacionamoti ranka. Balandžio 17 d. Dalia linio dramos teatro Didžiąją sceną.
Michelevičiūtė minės savo pen- Jos kalbėjimo maniera visų pirma
kiasdešimtmetį, taip pat šįmet yra pagrįsta vidine kuriamojo persojos dvidešimt penkerių metų kūry- nažo logika. Gal dėl to ją gali girbinės veiklos sukaktis – 1992 m. ji dėti iš bet kurio sceninio taško.
pradėjo dirbti tuometiniame Lietu- Michelevičiūtė iš pradžių sukuvos valstybiniame akademiniame ria būseną, nuotaiką, situaciją, ją
dramos teatre. Dabar toks laikas, apžaidžia ir tik tada „iliustruoja“
kai teatre bandoma išrasti „senus“ tekstu.
dviračius, visa tai apipinant nauKiekvienas Michelevičiūtės
jomis teorijomis. Michelevičiūtė vaidmuo – tai atskiros stotelės, taniekada nieko nesistengia išrasti, čiau spektakliuose juos regi kaip
ji yra klasikinio tipo aktorė, kvie- visumą – Dalia savimi apjungia
čiama į pačius įvairiausius spek- juos visus. Maksimalus reikalavitaklius. Pagrindinis jos profesinis mas iš savęs, savo aplinkos, minčių,
bruožas – universalumas.
iš dar nepažinto, bet nujaučiamo
Dalia vaidino ir tebevaidina pasaulio – tai Michelevičiūtės mopačiuose reikšmingiausiuose pa- terų ir jos pačios savybė. Kiekviegrindinių Lietuvos režisierių spek- name naujame spektaklyje aktorė
takliuose: „Markizė de Sad“, „Per- tarytum grįžta į pirmaprades savo
sona“, „Marija Stiuart“, „Demonai“, būsenas; ji tokia ir yra, ta tikroji
„Visuomenės priešas“, „Apreiškimas Dalia Michelevičiūtė – paprasta,
Marijai“ (režisierius Jonas Vaitkus); jautri, emocinga, uždara savo atvi„Don Žuanas. Maras“, „Trys sese- rumu. Jos personažai turi begalę
rys“ (režisierius Eimuntas Nekro- spalvų, nes vidinis monologas prošius), „Svetimas“, „Publika“, „Lai- vokuoja aktorę būti visokią. Ypač
kas ir kambarys“, „Gyvenimas – tai turtingas aktorės balsas – jis svysapnas“ (režisierius Gintaras Var- ruoja nuo vos girdimos išpažinties
nas). Intensyviai dirbanti aktorė su- iki dezdemoniškų rečitatyvų. „Kokūrė įsimintinus vaidmenis Oskaro dėl esu viename asmeny? O manęs
Koršunovo spektakliuose „P.S. Byla tiek daug. “
O.K.“, „Roberto Zucco“, „Įstabioji
Dalios Michelevičiūtės mintys
ir graudžioji Romeo ir Džuljetos
apie teatrą šiandien
istorija“. Kaip viena iš plastiškiausių dramos teatro aktorių, ji suTeatras negali mūsų išgelbėti nuo
šoko vaidmenis Anželikos Choli- mirties ir neduoda atsakymų į panos spektakliuose „Moterų dainos“, skutinius klausimus, tačiau vis dėlto
„Carmen“. Monospektaklių žanrą iš- tai yra vieta, kur galime kalbėti apie
plėtė spektakliai „Stotis N mieste“ žmogaus trapumą ir mumyse ru(režisierė Ramunė Kudzmanaitė) senančią viltį. Ją dažniausiai užgoir „Moters portretas“. Suvaidinusi žia polinkis ne į pačius kilniausius
įsimintinus vaidmenis ir teatre, ir veiksmus, ne visada teigiančius gykine, ji susilaukė ne vieno svarbaus venimo prasmę.
apdovanojimo.
Tarsi gėdytumės kalbėti apie viMichelevičiūtė moka kurti mu- dinį džiaugsmą ir gražesnio gyveziką ją girdėdama poetiniuose dra- nimo ilgesį. Eksponuoti liūdesį, nematurgijos tekstuose. Tai ypatingos viltį, suprimityvintus jausmus – kas
vidinės klausos aktorė. Dažname kita, tam nereikia drąsos. Tačiau
spektaklyje ji sugeba panardinti kad ir kaip žiūrėtume, esmingiausi
žiūrovą į poetinio pasaulio erdvę, dalykai išlieka – meilė ir mirtis,
kuri emocionaliai ir jausmingai žmogaus sielos likimas, santykiai
įsupa jį į meninį kūrinio kontekstą. tarp žmonių. Tai kartu ir laikina,
Šiai aktorei tai daryti nebaisu, nes ji ir amžina. Jeigu teatras nekelia šių
moka atverti kūrinių grožį – vidinį klausimų, mes slystame daiktų paturinį ir jo potekstes. Tai ne akto- viršiumi, neįžvelgdami esmės. Kaip
rinė lyrika ar įprastinės abstrakcijos, vandens čiuožikai, bijodami panirti
7 meno dienos | 2017 m. balandžio 14 d. | Nr. 15 (1209)

Scena iš spektaklio „Moters portretas“

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

į gelmę. O jeigu skaudės? Jeigu iš- neturiu minty suidealinto žmo- šokio spektakliuose. Ši aktorė vijuoks? Jei pasirodysiu nemodernus? gaus ar gyvenimo paveikslo, ne- sada išsiskiria savo aukšta profeGaliu likti už paraštės. Todėl labai turinčio nieko bendro su tikrove, sine kultūra. Dalia – neeilinė teatro
džiugina, kad vis dėlto atsiranda kalbu apie įtampą, vidinę kovą su asmenybė.
teatre žmonių, kūrėjų, kurie imasi mūsų sužeista prigimtimi, polinkiu
Džiugas Siaurusaitis: Dalia – viena
gerų tekstų, jų netrumpina, nebijo į blogį. Kad retsykiais atkreiptume
būti nešiuolaikiški ir bando, kad ir dėmesį į tai, kas yra daugiau negu iš tų retų aktorių, galinčių suvaidinti
kaip sunku būtų, kurti grožį. Kažką, aš, ką vadiname dvasine, neregimąja bet ką: karalienę Elžbietą, eilinę valkas yra daugiau nei mano skurdas. tikrove. Kartais užtenka vieno gero dininkę ar nusmurgusią bomžę. Ji
Čia kalbu apie vidinį skurdą, o ne kūrinio, kad įkvėptų dermės viltį, gali atrodyti pritrenkiančiai ir kartu
apie nepriteklius, kuriais mėgstame suvokimą, kad Tiesa egzistuoja, nebijo būti negraži. Tai reta dovana,
tvarka įmanoma, kad gėris ir gro- kurią turi aktoriai su aukštu inteskųstis.
žis
gali rasti vietos mūsų širdyje ir lekto koeficientu. Čia, matyt, studiKadaise sakyta, jog menas targyvenime,
mūsų kasdienybėje. Vis jos Vilniaus universitete paliko savo
naująs grožiui, o šis savo ruožtu
esąs tiesos atspindys, vidinis jos dar po kai kurių spektaklių pasi- pėdsaką. Dalia – nuostabi scenos
švytėjimas. Tačiau šiandien menas juntu sužeista grožio strėlės, ir tai partnerė, ja visada gali pasitikėti.
Svarbiausia, kad Dalia myli savo
savo aukščiausia priederme daž- man teikia didelę paguodą. Dėkoju
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kita,
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perkrauta ir užteršta įvairiausių virusų, kad ją galėtų išvalyti tik Tas, bių, ir blogybių, o svarbiausia, jos vaidybos specialybės pirmakursio
kuris mus sukūrė. Kurį mes ban- kely ryškus individualumas, kuris programiniai reikalavimai. Laikidome nugrūsti į savo gyvenimo iš- kai kuriuos gali net erzinti. Kartu nos teatrinės mados „nesuvedžioja“
našas, paraštes arba iš viso ištrinti tai yra kaip lakmuso popierėlis, pa- Dalios: ji kuria vaidmenį pagal savo
iš esamos ir būsimos tikrovės. Kad rodantis, kas erzinasi, ką erzina, kas vidinį kamertoną – nenuspėjamai,
pasaulis suktųsi tik apie mane ir joje dirgina? Kitus gali dirginti tai, virtuoziškai valdydama profesijos
mano gerą savijautą, malonumus. ko tiesiog patys neturi. Pavyzdžiui, įgūdžius, žaisdama nuotaikomis,
Mums gi užtenka mūsų pačių. Svar- sąžiningas darbas, gilus požiūris į spalvomis, kiekvieną kartą tarsi įrobiausia, kad būtų smagu – pasisma- savo profesiją. Michelevičiūtė nie- dydama, kiek daug dar slepia nuo
ginkime, jei nepavyks – bandysime kada dėl kapeikos visko nemes ir žiūrovų ir kolegų jos talentas. Plasdar sykį. Paradoksalu, bet tai gimdo neis nežinia ko daryti. Jau vien tai tinis tikslumas, formos išbaigtumas,
yra didžiulė vertybė.
tobulas žodžio valdymas ir artistinė
dar didesnį bodėjimąsi.
valia
bei sąžiningumas – neginčijaAš tikiu teatru, kuris žadina širRegimantas
Adomaitis:
Damos
savybės,
dėl kurių Dalia teatre
dyse gėrio ir grožio ilgesį. Ir skalią
stebėdavau
pačiuose
įvairiauyra
graži.
tina pasitempti, daro mus jautresnius ir padeda atrasti patiems save. siuose spektakliuose. Puikiai ją
Nustebti susidūrus su Slėpiniu. Čia atsimenu ir Anželikos Cholinos Parengė Daiva Šabasevičienė
5 psl.

Dailė

Daiktai savyje, mumyse ir tarp mūsų
Pokalbis su menininku Domu Ignatavičiumi personalinės parodos „Tarp“ proga
Aleksandra Fominaitė

Aprašyme teigi: „Galime gyventi
tarp daiktų, bet ne tarp idėjų.“ Su
tuo sutiktų tinklaraštininkas, keliautojas Davidas Caine’as (www.
raptitude.com) ir sociologijos profesorė Juliet Schor – filmo „Minimalism“ autorė. Jų manymu,
šiuolaikiniai žmonės nėra materialistai: daiktas kaip materialus
objektas, jo estetika, faktūra nublanksta prieš jo įsigijimo idėją.
Savo daiktų medžiagiškų savybių nevertiname, jomis nesimėgaujame. „Daiktai savyje“ – savarankiškai egzistuojantys estetiniai
objektai – mums nesvarbūs.
Anot Kanto, pažinti daiktų negalime – tik savo pačių reakcijas į juos, savo įsivaizdavimus.
Parodoje „žaidi“ su daiktų suvokimu: kokie jie yra fiziškai,
o kokius juos esame įpratę matyti. Nuo kada tyrinėji „daiktus
savyje“?
2000 m. Vokietijoje Konstantino
Bogdano jaun. surengtai grupinei
parodai „Fragile“ nufotografavau
savo virtuvės baldus ir prietaisus.
Įdėjau realistiškai detalias jų nuotraukas į tikro dydžio stiklo kubus.
Eksponavome ekologiškoje konferencijų erdvėje – tokioje „teletabių“
aplinkoje, kur namukai apaugę gėlėmis, pasodintomis ant stogų, o
kai kurie sukasi pagal saulę. Ta
„chruščiovinė“ virtuvė ten atrodė
itin keista, netikėta. Pirma vieša
darbų ekspozicija vyko vasarą, ir
ilgainiui tuose uždaruose kubuose

formų, šviesos žaismą, jį pakeičiant įvairiais plastikais,
metalu.

ištuštėja, nusitrina, praranda dalį
estetikos. Kėdė, kurią čia rodau, –
irgi nusitrynusi, nušiurusi, bet jos
Jie suteikia naujų galimybių in- nedažau, ji man brangi tuo autenterpretuoti tuos pačius man įdo- tiškumu. Su tais daiktais yra susimius dalykus. Ir studijuodamas formavęs santykis, jie – mano nuvitražą daug tapiau, mokiausi pas čiupinėti, ne šiaip rasti, ištraukti iš
Naujokaitį, dalyvavau parodose saugyklų. Juos nugludinęs laikas –
kartu su tapybos studentais. Tada ir su jais kartu nugyventi mėnesiai:
pradėjau ieškoti tų „daiktų savyje“, suasmeninta, „dabartinė“ praeitis.
juos „projektuoti“ drobėse.
Rodau jos prisilietimą. Gal tai pernelyg egocentriška ar intravertiška,
Esi tarpdisciplininis menininbet ne labiau nei metų metus tapyti
kas, dizaineris, iliustratorius.
autoportretus...
Kuo būtent „daiktai savyje“
tau įdomūs? Kaip kyla susidoTu pankuoji, atitoldamas nuo
mėjimas konkrečiais daiktais?
gamtos ar reklamos primeDaiktų išskaidymas dalimis tamo idealumo ir idealizavimo
sukuria tam tikrą drastiškumą, į tą nusidėvėjimo natūralumą.
dingsta jų „švarumo“, idėjos gry- Tradiciškai gamta garbinama,
numo įspūdis, idėjos. Tokie daik- o industrinis pasaulis laikotai man įdomesni nei spalviškai mas nedvasingu, „žemesnio lyDomas Ignatavičius, fragmentas iš parodos „Tarp“. 2017 m.
„ištyrinėti“ plokštumoje. Esu savo- gio“. O tu iškeli buitį į tą aukšsusidarė šiltnamis. Aplink juos veją Vadovaujuosi Audriaus Naujokai- tiškas „pankas“. Mane „veža“ bui- tesnį lygį.
šienaudavo, o kubuose prižėlė žolės. čio pasakymu: „Daiktas turi cypti tiniai, kasdieniai daiktai, o ne pas
Esu ne gamtos vaikas. Neturiu
Jų viduje buvo dar mažesnių kubų, iš buvimo savo vietoje.“
močiutę rastos bakūžėlės. Dirbtu- savo kaimo, augau Lazdynuose, kur
Kelerius metus iš eilės stojau į ta- vėse sukonstravęs tą kėdę, ant jos tuo metu buvo statomi Parodų (daten ji išaugo dar aukštesnė... Taip
aplinka pati „sudalyvavo“ parodoje. pybą. Dabar atrodo juokingai, bet vos neatsisėdau – nes įpratau, kad bar „Litexpo“) rūmai. Žaisdavom
VDA konkursas buvo milžiniškas: 6 tokia pat yra mano namuose.
tose statybose tarp vamzdžių krūvų,
Pirmoje personalinėje parodoje žmonės į vietą. Tad įstojau į vitražą –
Kurti skatina forma, vizualumas. dervos, ventiliacijos šachtų.
„Skylėta širdis“ (2015 m., „Aritin siaurą, nepopuliarią specialybę. Man tam tikri daiktai yra tapybiški.
Nors, tarkime, mokykloje magentum“ galerija) irgi rodei
Joje atradau, kad stiklas tinka ir ge- Jei domina tik konceptualumas, ne- tydavau tuos pačius radiatorius,
„daiktus savyje“ – daugiasluoks- rokai konceptualesniems dalykams būtina užsiimti daile – gali tiesiog vamzdžius, laiptus, jie visai nenes, detaliai anatomiškas, nanei tradicinių „burbulų“ kūrimas. apie tai rašyti.
traukė vizualiai. Juokinga, kad žavėtūralistiškas širdis. Esi įgijęs
Mokiausi ir Prahos vaizduojamodamasis mikrorajonų ir daugiabuvitražisto specialybę. Ar visios dailės akademijoje, prof. Mi- Tokio daikto įdomumo riba –
čių estetika, dabar gyvenu Žvėryne
sur išnaudoji stiklui būdingas
mediniame name su sodu – gamta
lošo Šejno konceptualaus meno stu- labai plona: kada jis nustoja
ypatybes?
dijoje. Mano magistro darbas jau būti „fabrikiniu“, masinės pro- pas mane pati atėjo.
Parodą aplankęs medikas pa- mažai ką bendra turėjo su vitražu. dukcijos, ir tampa „tavo“?
gyrė, kad širdies anatomiją atkartojau „teisingai“ – labai tiksliai.
Stengiuosi, kad daiktai būtų maksimaliai „savimi“ – tokie, kokie yra.

Dabartinės technologijos leidžia išryškinti stiklo sluoksniavimąsi, persišviečiamumą,

Ir atvirkščiai: buteliukai, kosmetikos priemonės iš mano žmonos
kolekcijos, kuriuos čia naudoju,
nauji yra labai gražūs, o naudojami

Paroda veikia iki balandžio 20 d.
Galerija „ARgenTum“ (Latako g. 2, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–19 val.,
šeštadieniais 12–18 val.

Tegyvuoja isterija
At k e lta i š 1 p s l .

nesusiejamus dalykus išplečia jos Tačiau ji daug baisesnė už visas ne- beprotybę. Kai mąstai iš šios pozicižinių akiratį iki ekscentriško keis- tikras, todėl jovalas tarp tikro, me- jos, tai nei tie šviečiantys papai, nei
tenybių muziejaus. Tačiau ji, re- ninio, mitologinio, gandų ir dar neaiškūs nuogalių veiksmai, nei cigis, apčiuopia, kad gyvenimiški velnias žino ko pasaulių Šalčiūtės tatų ant servetėlių patetiškumas, nei
sprendimai klaikiomis sąlygomis kūryboje yra daugiau nei natūralus. į altorių panaši jų išdėstymo komreikalauja paties didžiausio kūKlausiau menininkės, kuo jos pozicija nebeglumina. Imi džiaugrybiškumo ir meno. Menas šiuo Meliuzina skiriasi nuo paprasčiau- tis, kad viskas taip keista, taip neteiatveju yra kalba, kuri leidžia išgy- sios undinės? Ji sako, kad Meliuzina singa, taip isteriška. Širdies dūžiai
venti ir dar rafinuotai konceptuali- melancholiška, gal dėl tos išdavys- ima skanduoti „tegyvuoja isterija“,
zuojat likimo triukus. Todėl ir jos tės, kai vyras nesilaikė susitarimo „tegyvuoja infantilumas“, nes tai yra
pačios menas yra vienas žingsnis ir pamatė jos slaptą virsmą. Tuo- išsilaisvinimas iš teisingos realybės
nuo meno terapijos, bet skiriasi tuo, met man atrodo, kad tas Meliuzi- šepečio, kuris šukuoja skaudžiai ir
kad rezultatas vis dar svarbesnis už nos slaptumas yra tik Woolf savo nesigilindamas.
procesą.
kambario versija, kurią suprasti gali
Menininkė kaip veidrodis at- bet kuris paauglys, ir vyras, ir mo- Paroda veikia iki balandžio 22 d.
spindi reginio visuomenę, tik ne- teris – tai apie troškimą turėti savo Vilniaus dailės akademijos galerija „Artifex“
padidindama ir nepadailindama, o privačią erdvę, kaip šventenybę, (Gaono g. 1, Vilnius)
atvirkščiai – sutirštindama iki sal- kaip Šventą gralį. Kur niekas nesi- Dirba antradieniais–penktadieniais
daus šleikštumo.
brautų ir nepamatytų tavo „žuvies 12–18 val., šeštadieniais 12–17 val.
Iš anglakalbių kultūros įkyriai be- uodegos“.
Laisvydė Šalčiūtė,
sibraunanti frazė mums nuolat priTai apie teisę būti mitologinei
parodos fragmentas. 2017 m.
mena, kad reikia „tvarkytis su rea- (neatitinkančiai realybės taisyV. I lč i u ko n u ot r .
lybe“, kad reikia ją atskirti ir priimti. klių), apie maištą, apie teisę į laikiną
6 psl.
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Dailė

Meno espreso
Trumpa parodų Vilniuje apžvalga

Aistė Paulina Virbickaitė

Atėjus pavasariui mieste sužydėjo
ir nemažai nedidelių, bet įdomių
parodų. Šią savaitę dalinuosi keliomis jų, jau turėdama galvoje, kuo
norėsiu pasidžiaugti rašydama būsimą apžvalgą. Eikit gaudyti saulės
ir gerų parodų, dabar tam itin tinkamas laikas.
Laisvydė Šalčiūtė, (Melo)Dramos. (Melo)Ncholija. Meliuzina
Laisvydės Šalčiūtės paroda mano
feisbuko sraute pati populiariausia.
Nenuostabu. Iš šios menininkės visada tikimės ko nors įdomaus, tai
žinodama, ji stengiasi nenuvilti. Šį
kartą jos pasakojimas sukasi apie
paslaptingą moterį Meliuziną. Jei
nesate girdėję apie tokį personažą –
nieko tokio, vis vien ji tik pretekstas kalbėti apie fetišistinius moters
įvaizdžius. „Menas anaiptol nėra
geras elgesys, tai reakcija į supantį
pasaulį, pavyzdžiui, į spektakliškas
mūsų visuomenės mistifikacijas bei
komitragišką idiotizmą“, – apie savo
parodą rašo Šalčiūtė ir kviečia skaityti istoriją, perteiktą per 13 provokuojančių akvarelių (jautresni tėvai
savo mažus vaikus turbūt turėtų palikti parke ant suolelio), iš siuvinių
sudarytą instaliaciją ir internete rastų
filmukų. Paroda, kurioje norisi šypsotis tol, kol pasidaro truputį liūdna.
Paroda galerijoje „Artifex“ (Gaono
g. 1) veikia iki balandžio 22 d.

Vidas Poškus, Linija
Kas nežino Vido Poškaus? Aktyvus dailėtyrininkas, parodų salių
„Titanikas“ direktorius. Regis, dabar
jau galime jį vadinti ir tapytoju. Pradėjęs nuo nedidelių parodų privačioje galerijoje, šį kartą pats vienas
užėmė visą Šv. Jono gatvės galeriją.
Parodoje – nauji ir jau anksčiau matyti Poškaus piešiniai ir tapyba. Kūriniai sulipdyti į vieną visumą taip,
kad paroda sudaro labiau instaliacijos nei atskirų kūrinių ekspozicijos Justinas Vaitiekūnas, ekspozicijos fragmentas
įspūdį. Be rėmų ir net be porėmių,
lipnia juosta prie sienų priklijuotos kolonėlės architektūrinę formą pa- ar sugrūstos skulptūros čiauška taip metų laikotarpiu (1997–2017) menidrobės konservatyvų žiūrovą (juo pildo garsu ir judančių pardavėjų garsiai ir įdomiai, kad net nelieka ninko sukurti darbai. Vykusiai palabiau – tapytoją) gali kiek išgąs- atvaizdais. Kaip ir kiekvieną kartą laiko įsižiūrėti, kaip meistriškai rengtą ekspoziciją sudaro apie 100
dinti. Tačiau pradėjus klaidžioti po prisiminus tuos laikus, apima nuos- menininkas valdo savo pasirinktą kūrinių – aliejinė tapyba, tapyba
galerijos sales akivaizdu – paroda taba, juokas ir lengva gėda – o juk medžiagą. Autorius savo parodos ant popieriaus, akvarelė, grafika,
turi savo atmosferą, o kūriniai – cha- mes iš tiesų taip gyvenome.
žiūrovams siūlo prisiminti kalei- piešiniai. Parodos anonse rašoma,
rakterį ir braižą.
Paroda projektinėje erdvėje doskopą, kuris vienu pasukimu kad dažus ar pieštuką menininkas
Paroda Šv. Jono gavės galerijoje „Sodų 4“ (Sodų g. 4) veikia iki ba- (tarsi vaizduotė) krūvelę spalvotų naudoja „kažkaip kitaip“. Tam an(Šv. Jono g. 11) veikia iki balandžio landžio 14 d. Galerija veikia trečia- stikliukų paverčia ornamentu. „Su- trina ir Vidas Poškus: „Tapyda22 d.
dieniais–penktadieniais 16–20 val. kalibruokite ir sukite“, – jis rašo. Aš mas (vaizduodamas ir įvaizdinarba susitarus tel. +37062689230
sakyčiau – nueikite, visu kitu pasi- damas) J. Vaitiekūnas užčiuopia
Liudas Parulskis, 1993.06.29.
rūpins patys kūriniai.
kažką labai svarbaus, kažką nepaKuratorius Rokas Dovydėnas
Audrius Janušonis, Kelionė
Paroda Pamėnkalnio galerijoje kartojamo ir tikro.“ Ką gi, miglota
Rekomenduoju užsukti į projek- aplink savo kambarį
(Pamėnkalnio g. 1) veikia iki balan- retorika tinka tapybai, lyg atėjusiai
tinėje erdvėje „Sodų 4“ veikiančią
Audriaus Janušonio parodose džio 29 d.
iš modernistinės epochos. NeabeLiudo Parulskio parodą. Ilgai ten visada plačiai šypsausi ir dūsauju,
joju, kad tiks ir konservatyvesniems
netruksite, gilių egzistencinių min- kad dėmesio jam skiriama maJustinas Vaitiekūnas, Perso- žiūrovams, vertinantiems aliejinių
čių greičiausiai irgi nekils. Tačiau žiau, nei vertos jo skulptūros. Bent nalinė paroda. Kuratorė Rima dažų kvapą ir ekspresyviuose potėdar kartą, graudžiai ir linksmai, iš dalies dėl to kaltas molis. Tiks- Blažytė
piuose įsipynusias metafizines tapyprisiminsite kioskelių epochą. De- liau, etiketė „keramika“. O keraPasiilgusiems tapybos, vis dar bos gelmes. Ar dar Kažką.
šimtojo dešimtmečio kioskas (dar mika juk nerimta, ar ne? Nerimta kartais pavadinamos „tikra“ (koParoda „Titanike“ (Maironio g. 3)
kitaip – lariokas), kaip pereina- ir tai, kad menininkas leidžia sau loristinė-ekspresionistinė, viduti- veikia iki balandžio 23 d. Susitikimojo laiko ženklas, autoriui ne- pokštauti, žaisti ir nekišti parodų nio dydžio formatai), verta aplan- mai su autoriumi parodoje vyks baduoda ramybės jau seniai. Šį kartą į XXXL dydžio koncepcijų unifor- kyti „Titanike“ veikiančią Justino landžio 22, 23 d. 12–14 val.
jo kioskuose įmontuoti ekranai ir mas. Įvairiausių dydžių, sustatytos Vaitiekūno parodą. Čia rodomi 20

Tapyba kaip žaizda

Remigijaus Treigio tapybos paroda galerijoje „Trivium“

Vidas Poškus

Turbūt ne man vienam jau daug
anksčiau, žvelgiant į Remigijaus
Treigio fotografiją (vos neparašiau –
tapybą, bet tai yra simpotmatiška),
kildavo klausimas: ar Treigys kartais dar ir netapo?
Tokio įtarinėjimo priežastis labai
paprasta ir turbūt dėl jos nereikėtų
net ir aiškintis. Šis fotomenininkas
garsėja, yra žinomas bei suvokiamas kaip tapybiškosios fotografijos atstovas ir apologetas. Galerija
„Trivium“ atsakė į šį klausimą in
corpore. Tiems, kuriems kilo bent
šiokių tokių abejonių, buvo suteikta
Šv. Tomui Netikėliui (tam, kuriam
Išganytojas leido įkišti pirštą į
žaizdą ir įsitikinti, jog buvo tikrai
nukryžiuotas) tapati galimybė paliesti, pačiupinėti, paglostyti Remigijaus Treigio tapybą. Manyčiau, kad būtent taktilinis aspektas

ir charakterizuoja treigišką tapy- (pastatų, troleibusų, įrašų ant sienų) Galerijos „Trivium“ siela Aistė Kibinį mąstymą. Beje, tuo jis arti- kontūrai. Kažkokios panašios eilu- sarauskaitė man pašnibždėjo, jog
mas tokių vizualių menų korifėjų tės egzistuoja austrų (Paulio Celano, pats autorius deklaravo, kad takaip Kazė Zimblytė ar Mindaugas Georgo Traklio) poezijoje.
pyba jam paradoksaliai yra susiSkudutis požiūriui. Šiuose paveiksRemigijaus Treigio tapyba vei- jusi su momentiniu kūrybiniu
luose prisilietimai yra svarbūs ir pa- kia tartum puikus komentaras jo veiksmu – tiesiog prieinama prie
čiam tapančiajam, ir žiūrovui. Jie fotografijai. Žinoma, ir atvirkščiai. tapomos plokštumos ir pradedama
(prisilietimai) skatinami ir motyvuojami. Panašiai kaip Klaipėdos
Jūrų muziejaus ikirekonstrukcinėje
ekspozicijoje egzistavo toks vaikus
ir suaugusius edukuojantis instaliatyvus objektas – „bačka“, į kurią
įlindus ir nematant būdavo galima
pačiupinėti tariamą ryklio papilvę,
paglostyti aštuonkojo koją...
Visa kita Treigio tapyboje yra
treigiškai fotografiška. Kalbu apie
tuos sepijinėse miglose tūnančius
kraštovaizdžius. Peizaziški yra net
paveikslų formatai, jie stačiakampiai ir suponuojantys prielaidą apie
žvelgimą į iliuzinį pasaulio atspindį.
Tik tuomet, suvokus, kad tai yra
A u to r i a u s n u ot r .
landšaftas, pradeda ryškėti daiktų Remigijus Treigys, „Kopėčios“. 1994 m.
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ją dengti, o fotografija yra artimesnė serialui – vaikščiojama ieškant motyvo, tuomet išlaukiama
atitinkamo apšvietimo, galop visa
tai baigiasi laboratoriniu darbu. Vis
dėlto man asmeniškai taip neatrodo.
Kalbu iš žiūrovo pozicijų. Čia irgi
labai svarbu surasti laiką ir vietą,
apšvietimą, galų gale – savo paties
nuotaiką ir būseną. Turiu omenyje
net buvimą ekspozicijoje. Nereikia
ir aiškinti, jog vienaip Treigio paveikslai atrodo dirbtinėje šviesoje,
kitaip – natūraliai apšviesti. Galbūt
tai ir yra savotiškas paaiškinimas,
net išrišimas. Nuotraukose tokio reagavimo į aplinką, tokio glaudaus
kontakto su žiūrovu nėra. Tapyba
vis dar kinta, o fotografija yra labiau
sustingdyta čia ir dabar.
Paroda veikia iki balandžio 17 d.
Namų galerija „Trivium“ (Vilkpėdės 7–105)
lankoma iš anksto susitarus telefonu
8 693 58318
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Kinas

Būtasis dabarties laikas
„Kino pavasario“ konkursinė programa „Baltijos žvilgsnis“
Ilona Vitkauskaitė

Kas yra tasai „Baltijos žvilgsnis“, –
pavadinimas, provokuojantis nepatiklų sarkastišką šypsnį? Programos sudarytojai sufleruoja, kad tai
galėtų būti istorinis ir kultūrinis
sąmoningumas, atsakomybė reaguoti į nerimą keliančią dabartį ir
jos politines grimasas bei konfliktus. Šiam žvilgsniui taip pat nesvetimos formos paieškos, sveikas (o
kartais ir gerai apskaičiuotas) avantiūrizmas. Tai įrodo ne vienas į programą įtrauktas filmas – nuo istorinio, neadekvačių kontroversijų
net Lietuvoje sulaukusio Wojciecho
Smarzowskio filmo „Voluinė“ (atrodo, pasisakiusieji prieš filmą arba
jo nematė, arba matė tai, ką norėjo)
iki anarchistine ir feministine dvasia alsuojančio Agnieszkos Holland
„Pėdsako“. Iš pirmo žvilgsnio gana
pritempta Baltijos jūros regiono
kino tapatybės paieškų koncepcija
netrukdo sudaryti įdomios, ambicingos konkursinės programos, kurioje šiemet parodyti keturi dokumentiniai ir šeši vaidybiniai filmai.
Danų dokumentininko Andreaso
Dalsgaardo ir sirų pabėgėlės, radijo
operatorės Obaidah Zytoon dokumentinis filmas „Karo šou“ (2016,
Danija, Suomija, Sirija) su paantrašte „Septyni žingsniai nuo revoliucijos iki karo“ pasakoja apie
opozicinį Basharo al-Assado režimui judėjimą. Filme rodoma,
kaip „Arabų pavasario“ euforija ir
svajonės apie revoliuciją tapo kruvino pilietinio karo realybe, politiniais susidorojimais, įkalinimais
ir mirtimi. Obaidah Zytoon dokumentuoja savo ir kelių draugų patirtį nuo 2011-ųjų protestų iki priverstinės emigracijos į Turkiją 2014
metais. Apie politinę ir socialinę Sirijos tragediją filme kalbama intymiai, pirmuoju asmeniu, jausmams
skiriama tiek pat dėmesio, kiek ir
politikai. „Karo šou“ – bene vienas paveikiausių ir asmeniškiausių
filmų apie kruviniausią šių dienų
konfliktą.
Vitalijaus Manskio filmas „Giminaičiai“ (2016, Vokietija, Latvija, Estija, Ukraina) tik dar kartą
patvirtino, kad visažinio komentatoriaus eksperto laikai šiuolaikinėje dokumentikoje seniai praėjo.
Įkvėptas revoliucijos Maidano aikštėje, Manskis išsiruošė aplankyti giminaičių Ukrainoje. Režisierius važiuoja į mamos namus Lvove, po
to į Odesą, Sevastopolį, Krymą ir
Donbasą. Keliaudamas nuo vienų
giminaičių pas kitus Manskis mus
supažindina su spalvingų charakterių herojais, preparuoja visuomenės mitus, įsitikinimus ir konfliktus dramatiškų įvykių kontekste.
Paprasti, bet savaip žavūs žmonės
priešais kamerą kalba apie politiką,
istoriją, savo baimes ir jausmus,
8 psl.

aiškina, kaip supranta save, dabartį
ir šalies likimą. „Giminaičiai“ žavi
nedeklaratyviu, pagarbiu tonu, nė
į vieną iš filmo herojų nežiūrima
iš aukšto, žiūrovui neprimetamas
vertinimas, potekstės, sudėtingą
Ukrainos situaciją liudija pati jos
gyventojų kasdienybė, kuri kartu
gali atrodyti ir tragiška, ir komiška.
„Austerlice“ (2016, Vokietija)
Sergejus Loznica bando demaskuoti atostogaujančių Holokausto
turistų žvilgsnį arba dar kitaip vadinamą „juodąjį turizmą“, kurio tema
šiuolaikiniame mene yra mažų
mažiausiai „ant bangos“ (tereikia
prisiminti neseniai pasirodžiusį
kontroversišką Shahak Shapiros

„Pėdsakas“

„Yolocaust“ projektą). Loznicos filmas išties trikdo, pirmiausia todėl,
kad, manau, jo vieta ne kino salėje,
o šiuolaikinio meno galerijoje, net
filmo prieiga – tai iš esmės šiuolaikinio meno strategija. Loznica
filmą tiesiog „išrengia“ iki nuogo
koncepto, tad pusantros valandos
matome judančias turistų minias
buvusiose koncentracijos stovyklose,
fiksuojamas ilgais nespalvotais kadrais. Kartais kamera susižavi kokiu išraiškingu veidu, jis filmuojamas iš arti. Manau, kad viskas
nėra taip paprasta, akivaizdu ir
vienareikšmiška, kaip bando parodyti Loznica, ir filmas gali būti
„iškalbingas“ tik priklausomai nuo
kiekvieno žiūrovo išankstinio žinojimo (problematiška ir tai, kad turistai filme rodomi kaip vienalytė
masė, todėl, atrodo, pamirštama,
kad skirtingų kultūrinių patirčių,
pavyzdžiui, vokiečių turisto ir turisto iš Azijos, „žvilgsniai“ skiriasi).
Geriausio programos režisieriaus
apdovanojimas Loznicai stebina,
nes didelių režisūrinių pastangų
filme tikrai nematyti.
Audrius Stonys filme „Moteris
ir ledynas“ (2016, Lietuva, Estija),
kuris pelnė geriausio programos
filmo apdovanojimą, sau įprastomis poetinio dokumentinio kino
priemonėmis kuria odę Tian Šanio
kalnams, jų trapumui ir ilgaamžiškumui. Filmas buvo sumanytas apie
mokslininkę glaciologę Aušrą Revutaitę, kuri trisdešimt metų viena

gyvena kalnuose, tyrinėja klimato akimirkų. Tiesiog keri operatorių
pokyčius Tuiksiu ledyne dar nuo Jolantos Dylewskos ir Rafało Parasovietmečio veikiančioje glaciologi- dowskio darbas, įspūdingi Sudetų
jos stotyje. Tačiau ne kiekvienas po- kalnų panoraminiai kadrai.
tencialus dokumentinio kino heroKirillo Serebrennikovo „Mokijus nori tokiu tapti, todėl kūrėjams nys“ (2016, Rusija) taip pat kalba
teko atsimušti į Revutaitės tylos apie herojaus kovą su aplinka, tik
sieną ir susikoncentruoti į ledyną šįkart ši kova – religinė. Paauglys
ir jo misteriją, o per kalnų, tapusių Venia (Piotrui Skvorcovui paskirtas
neatsiejama Revutaitės gyvenimo geriausio aktoriaus prizas) Biblijoje
dalimi, vaizdus (nufilmuotus Au- randa visus atsakymus į jam rūpidriaus Kemežio ir Mindaugo Sur- mus klausimus ir fanatiškai pravilos) pabandyti kalbėti apie moters deda ją cituoti namuose, mokyasmenybę, vienatvę ir universalias kloje, dėl religinių įsitikinimų ima
patirtis. Kartais net priartėjant prie konfliktuoti su aplinkiniais, juos
kičo ribos.
terorizuoti. Palaipsniui įsiplieskia
Agnieszkos Holland pasaka-tri- lemtingas Venios ir biologijos moleris su juodojo humoro elementais kytojos konfliktas, o „Kankinys“
(taip vadinasi Mariuso von Mayenburgo pjesė, pagal kurią sukurtas
filmas) pradeda kryžiaus žygį. Vis
dėlto, manau, meistriškai nufilmuotas „Mokinys“ (operatorius Vladislavas Opeljancas) per daug remiasi
pjese, todėl iš jos „atsinešamas“ ne
tik schematiškas konfliktas, bet ir
teatrališkumo įspūdis. Nors Serebrennikovo sprendimas akcentuoti
tai, kaip lengvai Venia, pasitelkęs
Biblijos citatas, manipuliuoja pilka
mase – mokyklos darbuotojais ir
direktore, iškalbingai komentuoja
šiuolaikinės Rusijos (ir ne tik!) viešąją erdvę.
Wojciecho Smarzowskio istorinis epas „Voluinė“ (2016, Lenkija)
„Pėdsakas“ (2017, Lenkija, Vokie- prasideda Antrojo pasaulinio karo
tija, Čekija, Švedija, Slovakija), su- išvakarėse, filmo protagonistės lenkurtas pagal lenkų prozininkės Ol- kės Zosios (Michalina Łabacz) segos Tokarczuk knygą „Trauk savo sers ir ukrainiečio vestuvėmis, kuplūgą per mirusiųjų kaulus“, taip rios etnografiškai tiksliai atkurtos
pat gilinasi į gamtos ir žmogaus filme. Per vestuves Zosios tėvas
santykį. Tačiau filmo nesinorėtų dukrą parduoda – superša su pasi„susiaurinti“ iki ekologinės pro- turinčiu ūkininku, nors Zosia myli
blematikos ar vegetarizmo propa- jauną ukrainietį. Merginos asmegavimo. Sunkiai telpantis į žanrų ninę dramą greitai nustelbia istorija –
konvencijų ir mąstymo normų ri- Antrasis pasaulinis karas, kuriame
bas „Pėdsakas“ nuogąstauja dėl pa- pasireiškė baisiausios visuomenių
saulio, praradusio revoliucinį po- patologijos. Zosia tampa šios krulėkį, „šaukia“ naują ateities viziją. vinos masinio blogio istorijos liuFilmo herojė, inžinierė pensininkė, dininke ir auka, stoiškai bando ją
1968-ųjų kartos atstovė Janina Du- išgyventi. „Voluinėje“ Smarzowsšeiko atkakliai ir net drastiškai ko- kis rodo karo katastrofą: per Zosios
voja su vyriška autokratine mažos gimtąjį kaimą vaikšto nacių ir sokalnų bendruomenės tvarka, ku- vietų kariai, keičiasi valdžios, rodo
rios šerdis – smurtas, gyvūnų žu- sovietų trėmimus ir žydų žudynes,
dymas ne dėl išgyvenimo poreikio, įtampą tarp lenkų ir ukrainiečių
o savo malonumui. Kaip teigia pati nacionalistų, peraugusią į masines
režisierė, ją visuomet domino po- žudynes. Kartu filmas iškalbingai
žiūrių sudėtingumas, pasirinkimų liudija apie to meto visuomenę, kuekstremizmas, bepročio maištas rioje buvo įmanomas masinių župrieš daugumą, bejėgiškumo eks- dynių siaubas. Esu įsitikinusi, kad
presija. Jos filmų personažai daž- „Voluinėje“ reikėtų ieškoti ne „blonai atstovauja pasauliui, kuris ne- gųjų“ ir „gerųjų“, o klausti savęs,
turi jokių galimybių apsiginti, o jų kiek mūsų visuomenės yra paženmaištas net gali būti pavadintas gusios, kad tragedija nepasikartotų.
tam tikra terorizmo, režisierę doAmandos Kernell vaidybinis filminusio jau nuo „Karštligės“ laikų, mas „Samių kraujas“ (2016, Šveforma. Išvysti Holland personažų dija, Danija, Norvegija) pasakoja
polėkį ir aistrą, priartėjančią prie apie paauglę samę Elę Mariją (ją
beprotystės, režisierės inteligen- vaidina neprofesionalė Lene Ceciją ir meistrystę (kaip grakščiai, cilia Sparrok, pelniusi geriausios
lengvai ir su kokiu humoru pa- aktorės prizą), susiduriančią su XX a.
sakojama istorija!) – tai tikriau- pirmos pusės Švedijos visuomesiai viena maloniausių festivalio nės rasizmu ir kolonijine valstybės

politika samių atžvilgiu. Elei Marijai ir kitiems jos specialaus samių
internato bendraklasiams tenka patirti pažeminimą ir gėdą, patyčias,
mokykloje pasirodžius šarlatanams
mokslininkams vaikai matuojami,
išrengiami nuogai ir fotografuojami „moksliniais tikslais“. Kad
galėtų tapti pilnaverčiu žmogumi,
o ne „cirko gyvūnu“, Elė Marija uoliai mokosi švedų kalbos ir elgesio
manierų, nori tapti mokytoja, tačiau tai neįmanoma, nes pasak to
meto apsišaukėlių mokslininkų samiai neturi pakankamai gebėjimų
pritapti švedų visuomenėje, yra ant
žemesnio evoliucijos laiptelio. Herojė nepasiduoda, pabėga į miestą,
atsisako ryšių su šeima, auginančia
elnius. Mergina bando sukurti save
iš naujo ir tik jau būdama garbaus
amžiaus pasirodo sesers laidotuvėse ir susitinka su šeima. „Samių
kraujas“ pasižymi kruopščiu režisierės darbu su neprofesionaliais
aktoriais, įdomiu muzikiniu takeliu, kuriame naudojamos tradicinės
samių dainos.
Istorija domina ir vokiečių režisierių Chrisą Krausą, kuris romantinėje komedijoje „Vakarykštės gėlės“ (2016, Vokietija, Austrija,
Prancūzija) pasakoja apie meilę, įsiplieskusią tarp dviejų istorikų – Holokausto nusikaltimų tyrėjų. Filmas
kalba apie neurotišką, praeities
traumose įstrigusią ir „amerikonėjančią“ šiuolaikinę Europą, kuriai atstovauja vokietis impotentas
Totila (Larsas Eidingeris) ir ekscentriška prancūzė Zazė (Adèle Haenel). Tačiau galėjęs tapti intelektualia komiška parabole apie poreikį
susidoroti su savo ar net senelių ir
prosenelių praeitimi, filmas tampa
tiesiog įkyriai klišine, saldžia romantine komedija. Atrodo, Krausas kiek persistengė su jos konvencijomis, kurios nustelbia bet kokią
gilesnę režisieriaus ir scenarijaus
autoriaus įžvalgą ar rafinuotesnį
anekdotą.
Žanriniam kinui neabejinga ir
estų režisierė Kadri Kõusaar, kurios filmas „Mama“ (2016, Estija) – tai
šmaikštus provincijos detektyvinis
trileris. Apiplėšimo metu pašaunamas Lauris – visų mylimas miestelio mokyklos mokytojas, jis patenka
į komą. Laurį prižiūri buityje paskendusi (ar paskandinta?) motina.
Pasirodo, pilkos išvaizdos, rūpestinga mama ir iš pirmo žvilgsnio
aistringa namų šeimininkė Elsa
(Tiina Mälberg) ne tik kad turi iki
kaklo ją įsimylėjusį meilužį, tačiau
ir kitokią savo gyvenimo viziją, o
šokinėjimas aplink vyrą, sūnų ir
namus jai visiškai įsipykęs. Todėl
moteris yra pasiryžusi bet kam, net
apvogti savo sūnų, kuris, kaip teigia
filmo herojė, tiesiog pralobo gyvendamas jos namuose. Ar tikrai kartais per daug nepiktnaudžiaujame
savo motinų geranoriškumu?
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Kinas

Nuo septynių iki trisdešimties minučių
„Kino pavasario“ konkursinė programa „Trumpas konkursas“
Ieva Tumanovičiūtė

Trumpametražio kino žiūrėjimo
patirtį geriausiai apibūdina žodis
„įvairovė“. „Kino pavasaryje“ pasižiūrėti trisdešimt du „Trumpo
konkurso“ filmus galima per vieną
ilgą naktį arba per penkias dienas teminiuose seansuose: „Trileris“, „Vaikai“, „Šeima“, „Jausmai“ ir
„Svajonė“. Didžioji dalis Vidurio ir
Rytų Europoje sukurtų trumpametražių filmų – vaidybiniai, tačiau kiekvienoje šešių ar septynių
filmų grupėje yra ir dokumentinio
bei animacinio kino.
Trumpiausias septynių minučių
konkurso filmas – ne pirmą kartą
„Kino pavasaryje“ pristatomos latvių
režisierės Lailos Pakalniņos „Sapnas“
(Latvija, 2016) – gali pasirodyti ilgiausias, nes kamera fiksuoja tikrąjį
laiką ir sujuda tik kartą. Nespalvotame kadre rodomas apsnigtas
namas, į kurį retkarčiais užsuka
žmonės, matomi tik įeinantys ir išeinantys, kas vyksta viduje – paslaptis. Tai parduotuvė, kaip paaiškėja,
esanti prie valstybės sienos. Kitas
vieno kadro dokumentinis filmas
„Sienos“ (rež. Damjan Kozole, Slovėnija, 2016) verčia įsižiūrėti. Tuščiame vingiuojančio kelio peizaže
niekas nevyksta, kol dešinėje pasirodo žmonės – keli, grupė, minia. Jų
vis daugėja ir jie artėja prie kameros.
Iš aprangos, daiktų nešulių aiškėja,
jog tai pabėgėliai. Moterys, vyrai,
vaikai (kartais pamojantys kamerai) ir kariai eina bei pradingsta
už kadro ribos, kuris finale, kaip ir

pradžioje, lieka tuščiu peizažu. Kiek
pabėgėlių praėjo per dešimt minučių? Keli šimtai, tūkstantis?
Minėti filmai priklauso programai „Svajonė“, kurios trečiasis dokumentinis filmas „Rakijada“ (rež.
Nikola Ilić, Serbija, Šveicarija, 2016)
įsimena ne tik kryželiu siuvinėtais
titrais, bet ir kaip vienas komiškiausių konkurso filmų. Kaimo baikeris
cerkvės fone dalinasi savo svajone
išvažiuoti; keistuolis, nevala „poetas“ bando persikelti virve per upę.
Dinamiškai sumontuoto dokumentinio filmo režisierius supažindina
su rakijos gamyba ir šventinėmis „Motinos diena“
gėrimo varžybomis garsėjančio klasės mokinių veidai ir dešim- Milašiūtės filmas „Motinos diena“
Serbijos kaimo gyventojais, kurie tmečių kasdienybės detalės. Pas- (Lietuva, 2017) jautriai perteikia paprimena komedijos personažus. kui kamera sukasi 360 laipsnių auglio norą atkurti ryšį su mama.
„Svajonė“ taip pat rodė ir žiūrovų kampu filmuodama skirtingus
Į niūriausių emocijų seansą
simpatijų apdovanojimu įvertintą kambarius, kuriuose vaikai kartu „Šeima“ pateko Karolio KaupiGedimino Šiaulio animacinį filmą su tėvais mokosi Juliano Tuwimo nio „Budėjimas“ (Lietuva, Belgija,
„Kaukai“ (Lietuva, Indija, Suomija, poemą „Mokslas“. Kiekvienas kam- 2017). Statiškų kadrų filme vyrauja
2017). Įsimenančio stiliaus mirties ir barys, kiekviena šeima – tarsi ats- pauzės ir nutylėjimai. Veikėjai dažreinkarnacijos temas atskleidžian- kira planeta, kuri sukasi aplink savo nai filmuojami iš nugaros, atsisačioje animacijoje rankų darbo de- ašį, kaip ir vaikų bet tėvų mintys koma tiesiogiai priartinti jų emokoracijos dera su kompiuterinės bandant suvokti eilėraščio prasmes. cijas, tačiau filmas įtaigiai perteikia
grafikos personažais. Naktį iš mi- Finale mokiniams tenka atsiskai- sūnaus ir tėvo, slaugančių serganrusio kiškio (primenančio šoko- tyti prie lentos, pamiršti žodžius čią mamą ir žmoną, būseną – susiladinį) kūno pasirodo permatomi ar verkti iš įtampos. „Oskarą“ lai- taikymo su artėjančiu praradimu
įvairiausių formų siluetai, kurių šo- mėjęs filmas „Choras“ (rež. Kris- nuojautą. „Trumpo konkurso“ žiuri
kis pagal stilizuotą lietuvių liaudies tóf Deák, Vengrija, 2016) išsiskiria specialaus paminėjimo prizą skyrė
lopšinę – estetiškai paveikiausia tvirta dramaturgija – vyrauja pa- filmui „Pusė žmogaus“ (rež. Kris„Kaukų“ akimirka. Muzika ir gar- grindinis konfliktas, peripetijos ir tina Kumrić, Kroatija, Prancūzija,
sai, kuriuos kūrė grupė „Fusedmarc“ personažų pasikeitimai. Suprieši- 2016). Kroatijos nepriklausomybės
su Egle Sirvydyte, „Mixtape Club“ ir nant choro vadovės ir vaikų ver- karo traumos filme atsispindi ne tik
Jurga Šeduikytė, ne mažiau svarbūs tybes, filme atskleidžiamas vaikų tuščiame grįžusio tėvo žvilgsnyje
jautrumas neteisybei ir pasmer- ar motinos ašarose, bet ir vaikų
už vaizdus.
„Išsilavinimas“ (rež. Emi Buchwald, kiamas suaugusiųjų melas ir perfek- kiemo žaidimuose.Vaikai žino, kur
Lenkija, 2016) – vienas įdomiau- cionizmas. Į „Vaikų“ seansą taip pat yra jų tėvai ir kokius kankinimus
sių seanso „Vaikai“ filmų. Pra- įtrauktas pavasario gamtos grožio patiria. Seserys, laukdamos sugrįždžioje stambiais planais fiksuojami bei vienatvės persmelktas Kamilės tančio tėvo, repetuoja šokį pagal

„Kino pavasaris“

Studentų filmų
konkursas
Trumpametražiai Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentų
filmai į „Kino pavasario“ konkurso
programą atrinkti atsižvelgiant į
istorijos atskleidimą, kino kalbos
įvaldymą ir originalaus braižo formavimąsi. Konkurse dalyvavo keturi vaidybiniai, vienas animacinis
ir vienas eksperimentinis dokumentinis kūrinys.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bakalauro studentės Saulės
Bliuvaitės vaidybinis filmas „Gyvenimas yra gražus ir niekada nesibaigia“ paveikia atšiauria, tačiau
hipnotizuojančia atmosfera: triukšmas, abejingi žmonės. Naktinį Vilniaus gyvenimą režisierė paverčia
niekur nevedančia kelione. Filmo
stiprybe tampa forma ir, be abejo,
operatoriaus Lino Žiūros darbas.
Daugiausia klausimų sukėlė aktoriai –
gal tokių personažų kaip orumą praradusi mergina (Justina Nemanytė) ir
racionalioji jos draugė (Eglė Ancevičiūtė) ir rastume kiekviename naktiniame klube, tačiau jųdviejų santykis
pernelyg plokščias, o konfliktai provokuojami dirbtinai – tai priešinasi

„Kosminis triušis“

filmo formai bei nuotaikai. Subtiliau
pažvelgus į verbalinę filmo dalį ir gal
net ją sumažinus, dėmesį kur kas labiau kaustytų kadrų energija ir atpažįstamas abejingumas bei tragizmas.
LMTA magistrantės Ievos Šakalytės filmą „Tulpių nėra“ norėtųsi
apibūdinti kaip absurdo dramą ar
tragikomediją. Pagrindinė filmo
veikėja Kristina ima lankyti gyvenimo tobulinimo kursus, o išmoktas pamokas pritaiko asmeniniuose
santykiuose ir darbe. Viena vertus,
aklas Kristinos tikėjimas pamokomis atrodo juokingas. Bet pasikartojantis absurdiškas pastangų
rezultatas verčia susimąstyti apie
filmo heroję – žiūrovai mato, jog
viskas beprasmiška, o Kristina – ne?
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Eglės Ancevičiūtės kuriama Kristina
neatrodo tokia beviltiška, kokią rodo
„Tulpių nėra“ siužetas. Nustebino Ancevičiūtės galimybės: ir Saulės Bliuvaitės filme, ir čia Ancevičiūtė vaidina
visiškai skirtingas veikėjas.
Vismantė Ruzgaitė (LMTA bakalauro studentė) filme „Kosminis
triušis“ plėtoja išsiskyrimo temą.
Erdvūs ir šviesūs kadrai (filmavo ir
montavo taip pat režisierė) primena
vaikystę ir nesuprantamo, nepaaiškinamo ilgesį. Netikėti rakursai ir
montažas išplečia vieno kambario
erdvę ir laiką, pasakojimas įgauna
poetiškumo. Aktoriai Rokas Misikonis ir Paulina Taujanskaitė taip
pat išlieka paslaptingi. Tačiau kartais ekrane viskas tampa pernelyg

Bonnie Tyler dainą „Holding Out
for a Hero“, tačiau mergaičių veidai
rimti ir susikaupę, o dainos žodžiai
tampa liūdnai ironišku komentaru
iš karo sugrįžtančiam herojui – pusei žmogaus: tėčiui „kaip ne mūsų“.
Ne visi seanso „Trileris“ filmai
griežtai pakluso žanro taisyklėms,
tačiau filmas „16 min. 3 sek.“ (rež.
Natalia Siwicka, Lenkija, 2016) –
įtampos kupina kino miniatiūra.
Jautri kamera seka jauną moterį.
Veikėjai įsėdus į automobilį, užpakalinių durų trinktelėjimas ir kameros judesys išduoda, kad galinę
sėdynę užėmė operatorius, kuris
filmo finale, po įtemto krovininio
vilkiko persekiojimo, pasirodo kadre.
Košmaro atmosferos kupinas filmas
„Nauji namai“ (rež. Žiga Virc, Slovėnija, 2016) perteikia moters, kuri
pirmoji įsikėlė į naujos statybos tuščią daugiabutį, išgąstį. Netikėtos paralelės paverčia filmą parabolišku
pasakojimu apie pabėgėlių baimę.
Seanse „Jausmai“ pristatytą dokumentinį filmą „Artimi ryšiai“
(rež. Zofia Kowalewska, Lenkija,
2016) žiuri išrinko geriausiu. Režisierė ne be ironijos fiksuoja keturiasdešimt penkerius metus susituokusios poros santykius. Filmo
erdvė – butas, kur skirtinguose
kambariuose gyvena pagrindiniai
herojai. Žvelgiant iš šalies, poros
bendravimas atrodo tragikomiškai,
priekaištai juokingi, tačiau finalinis
susitaikymas ir pagrindinių herojų
emocijos atskleidžia, kad santykių
ir jausmų dinamika nepavaldi amžiui, o filmo poveikis nepriklauso
nuo minučių skaičiaus.

sterilu, o „tvarkinga“ netvarka at- kelias situacijas su skirtingai benrodo dirbtina. Vis dėlto „Kosminis draujančiais arba nebendraujančiais
triušis“ paliko didžiausią įspūdį iš pašnekovais. Beveik visi komiškai
konkurse dalyvaujančių vaidybi- stereotipiniai ar subtilūs pašnekenių filmų.
siai atpažįstami ir verčia nusišypsoti.
Trumpiausią trumpametražį
Bene labiausiai nustebino Vofilmą, trunkantį vos 6 minutes, su- kietijoje vizualiuosius menus stukūrė JAV studijuojanti Ieva Lukaus- dijuojančių Anouk Chambaz ir
kaitė. „Mažoji elegija“ pasakoja apie Julijos Paškevičiūtės dokumentipirmąjį vaiko susidūrimą su mir- nis bandymas „Pasivaikščiojimas
timi. Pas senelius vasarą leidžianti augalų pasaulyje“, tapęs konkurso
Lily mato skerdžiamą kiaulę, ir tai nugalėtoju. Filme dominuoja ir nemergaitei sukelia siaubą. Režisierė priekaištingai dera tiek forma, tiek
kalba apie žiaurumo ir baimės pa- turinys: režisierių veiksmai bei jaužadintas mintis, o joms perteikti senos tiriant augmeniją įgarsinami,
pasirenka siaubo trilerio formą. o netikėtumo prideda tai, jog filŽanras tampa dominuojančia ir muojama iš viršaus, taip išlaikant
temą perteikiančia priemone. Nors ganėtinai didelį atotrūkį nuo žemės.
mergaitės būsena perteikta puikiai, Keisto, šiek tiek kosminio pasirežisierės stilius pasirodė svetimas vaikščiojimo įspūdis ir žmogaus bei
palyginti su kitų konkurso dalyvių augalų susiliejimas prilygsta ne tik
stilistika. Lietuvių kino mokyklai pamatytam, bet ir patirtam reginiui.
būdinga pasakojimo konstravimo
„Kino pavasario“ studentų konir vaizdo poetika kontrastuoja su kursas tiek pat nustebino, kiek,
intensyviu ir ekspresyviu JAV stu- deja, ir nuvylė. Netikėtos, bet perdijuojančiųjų rezultatu. Tačiau sil- nelyg ištemptos istorijos, įdomūs,
pnoji LMTA kino kūrėjų ruošimo bet perdėm literatūriškame tekste
vieta – aktorinės raiškos ir darbo „įklimpę“ personažai, švarūs, bet
su aktoriais aplaidumas.
pernelyg tvarkingi kadrai. Taip ir
Teigiamą įspūdį paliko ir Vil- patys studentų konkurso filmai –
niaus dailės akademijos studentės drąsūs, bet kartu ir baikštūs.
Emilijos Juzeliūnaitės animacinis
filmas „Pokalbiai“. Režisierė rodo Rimgailė Renevytė
9 psl.
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M. Žilinsko dailės galerija

Vokiečių g. 2

Nepriklausomybės a. 12

Vilnius

Roberto Narkaus paroda „Nešėjas“

Paroda „Kelionėje, namie ir svajonėse:

Nacionalinė dailės galerija

nuo 14 d. – grupinė paroda „Ateitys“

peizažai iš „Lewben Art Foundation“

Galerija „Kairė–dešinė“

kolekcijos“

Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
nuo 14 d. – paroda „M/A\G/M\A. Kūnas ir
žodžiai Italijos ir Lietuvos moterų mene
nuo 1965 metų iki šių dienų“
nuo 14 d. – paroda „Asmeniška. Lietuvos
moterų dailė 1918–1940 m.“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
iki 16 d. – Ksenijos Nikolskajos fotografijų paroda „Dulkės: užmirštoji Egipto
architektūra“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“
iki 18 d. – 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. Lietu-

Latako g. 3

Kauno paveikslų galerija

Ramintos Šumskytės Sum paroda

K. Donelaičio g. 16

„Ex voto' 365“

Jūratės Stauskaitės paroda „Esu“

šai. Kūrėjas prieš Sukurtąjį“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

Lietuvos ir Latvijos grafikos paroda „atEI-

zono metas“

Ties praEITis“

Pamėnkalnio galerija

Galerija „Meno parkas“

Pamėnkalnio g. 1/13

Rotušės a. 27

Audriaus Janušonio paroda „Kelionė aplink

Benxamíno Álvarezo, Xesco Mercé ir

savo kambarį“

Marco Vilallonga paroda „Balandis 2524“

Šv. Jono gatvės galerija

(Barselona)

Šv. Jono g. 11
iki 22 d. – Vido Poškaus tapybos ir piešinių
paroda „Linija“

Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

kio, Deivido Vytauto Gikio paroda „Trinka

Homer Sykes paroda „Anglija 1970–1980“

muzikai“

Galerija „Kauno langas“

Galerija „Meno niša“

M. Valančiaus g. 5

J. Basanavičiaus g. 1/13

iki 18 d. – Kristinos Gedminaitės Ingram

Akos Matzono (Vengrija) ir Rimanto Mil-

piešinių ir grafikos paroda

kinto paroda „Kelias į omegą...“
Galerija AV17

nuo 14 d. – paroda „Pinhole/Camera obscura # 2“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
Sigutės Ach miniatiūrų paroda „Pilnaties
upių keliai“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 15 d. – Andriaus Seselsko kūrybos paroda
Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Telesforo Valiaus kūrybos darbų paroda
Senamiesčio menininkų galerija
Totorių g. 22–4

iki 23 d. – paroda „Eksponatai. 2009–2015 m.

galerija

dovanotos ir įsigytos vertybės“

Vilniaus g. 39 / 6

Bažnytinio paveldo muziejus

Paroda „Asmeninis laikas“

Šv. Mykolo g. 9

Galerija „Šofar“

Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) pieši-

Mėsinių g. 3

nių paroda

Svetlanos Ovinovos paroda „Ramybė“

darbai. 2011–2017“
iki 23 d. – Justino Vaitiekūno tapyba, piešiniai
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 15 d. – paroda „Monomedial“
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 22 d. – Laisvydės Šalčiūtės paroda
„(Melo)Dramos. (Melo)Ncholija. Meliuzina“
Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
gus... Paukštis... Smuikas...“
„Skalvijos“ kino centras

„Grafo galerija“
Trakų g. 14
iki 21 d. – Živilės Minkutės ir Eglės Pilkauskaitės paroda „Nepakenčiamas būties
lengvumas“
M.K. Čiurlionio namai

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai

10 psl.

matyti 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“

iki 18 d. – Benjamino Jenčiaus akvarelės

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „Tixe“
iki 23 d. – Virginijos Ligeikienės personalinė knygų įrišų paroda

Dailė
Ir be rekomendacijų aišku, kad Nacionalinėje dailės galerijoje atsidarysiančios moterų kūrybai skirtos parodos bus tokios, apie kurias dar ilgai
kalbėsime. Kitaip tariant – etapinės. „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė
1918–1940 m.“ (kuratorė Ieva Burbaitė) ir „M/A\G/M\A“ (kuruojama Benedettos Carpi de Resmini (Italija) ir Laimos Kreivytės) veiks iki birželio
4 d. Rekomenduojame apsilankyti spaudos konferencijoje, kuri vyks NDG
auditorijoje balandžio 14 d. 11 val., nes parodose labai svarbūs kontekstai.
Šalia didelių įvykių reiktų nepražiūrėti įdomiai kuriančių – Justės Venclovaitės personalinė paroda „Prisitaikymai“ (AV17) galerijoje (Aušros
Vartų g.17, Vilniuje) veiks iki gegužės 7 d.
Muzika
Gyvuoja graži tradicija: kiekvieną pavasarį Nacionalinėje filharmonijoje
pasirodo Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras, vadovaujamas Martyno Staškaus, ir solistai. Koncerto, kuris vyks
balandžio 19 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje, pavadinimas „Nuo
Bacho iki mambo“ puikiai atspindi visą paletę ryškių, temperamentingų
ar santūrių kūrinių. Johanno Sebastiano Bacho Koncertą fortepijonui ir
orkestrui Nr. 1 d-moll skambina kylanti žvaigždė – jaunas virtuozas Ignas
Maknickas – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos doc. Albinos
Šikšniūtės fortepijono klasės moksleivis, daugelio tarptautinių konkursų
laureatas. Taip pat koncerte skambės W.A. Mozarto operos „Užburtoji
fleita“ uvertiūra, F. Schuberto Simfonija Nr. 8 („Nebaigtoji“) ir L. Bernsteino „Mambo“ iš miuziklo „Vestsaido istorija“. Diriguos Martynas Staškus.
Teatras
Prasideda trečiasis šiuolaikinės dramaturgijos festivalis „Dramokratija“.
Socialine tema „Čia ir dabar“ parašytas aštuonias pjeses bus galima išgirsti
balandžio 17–22 d. nemokamuose festivalio renginiuose, vyksiančiuose
įvairiose Vilniaus vietose: kavinėje „The Great tit“, ŠMC skaitykloje, grožio salone „Indola“, Rašytojų sąjungoje, bare „Salionas“, LMTA Balkono
teatre bei „Yucatan“ klube.
15 d. 15 val. prie Didžiosios scenos –

Salė 99

D. Charmso „JELIZAVETA BAM“.

21 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „PER-

Rež. – O. Koršunovas

PLEX“. Rež. – M. Klimaitė

19–21 d. 19 val. – „NUSIŠYPSOK MUMS,
VIEŠPATIE“. Rež – R. TUMINAS (Maskvos
J. Vachtangovo teatras)
22, 23 d. 18.30 – PREMJERA! A. Čechovo
„TRYS SESERYS“. Rež. – Y. Ross
14 d. 19 val. – „BALTAS SODININKAS“ (VšĮ
„Vytauto Kernagio fondo“ spektaklis).
Rež. – V.V. Landsbergis

Didžioji Vandens g. 2

15 d. 16 val. – S. Turunen „BROKEN HEART

Gintaro Zinkevičiaus ir Agnės Narušytės

STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“.

paroda „Plakatai“

Rež. – S. Turunen

Galerija „si:said“

18 d. 19 val. – W. Szymborskos „MOTERS

Galinio Pylimo g. 28
Juliaus Kuršio fotoparoda „Tęsiniai“
Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Rustamo Mirzoevo (Ukraina) tapybos paroda

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

rybos paroda „25x25“
iki 20 d. – asociacijos „Foto-Šiauliai“ paroda
Dailės galerija
Vilniaus g. 245
56-oji kasmetinė Šiaulių menininkų paroda

Spektakliai
Vilnius

PORTRETAS“. Rež. – D. Michelevičiūtė
19 d. 19 val. – V.V. Landsbergio, G. Storpirščio „SRIUBA“. Rež. – R. Teresas („Vytauto
Kernagio fondo“ spektaklis)
20 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
21 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“.
Rež. – Y. Ross
21 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas (Suomija)
Vilniaus mažasis teatras
19 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT
GODO“. Rež. – R. Tuminas
21 d. 18.30 – PREMJERA! A. de Musset
„FANTAZIJUS“. Rež. – G. Tuminaitė, kompozitoriai – G. Puskunigis, J. Narbutas,
scenogr. – M. Olšauskaitė ir J. Paškevičius,
kost. dail. – E. Brazdylytė, choreogr. – R. PeA. Dapšys, T. Stirna, T. Kliukas, K. Glušajevas, M. Vaitiekūnas, J. Bareikis, A. Šataitė,

É. Piaf, G. Fauré, M. Ravelio ir kt. muziką).

M. Polikevičiūtė, R. Jakučionytė

dail. – U. Tamuliūnaitė ir M. Bigonzetti
(Italija)
Nacionalinis dramos teatras

šunovas, komp. – Gintaras Sodeika. Vaidina
kaitė, A. Pociūtė, P. Taujanskaitė ir K. Cicėnas
21 d. 19 val., 22 d. 16, 19 val. OKT studijoje –
B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
14 d. 18.30 – „ROMEO IR DŽULJETA“.
Rež. ir choreogr. – P. Uray (Vengrija)
15 d. 16 val. – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR
PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – J. Laikova
15 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS
IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus
20 d. 18.30 – PREMJERA! „LEGENDA APIE
DIDĮJĮ KOMBINATORIŲ“ (pagal I. Ilfo ir
J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių“).
Rež. – R. Atkočiūnas
21 d. 18.30 – Labanauskaitės „#TEVYNE“.
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
14 d. 18.30 – „ATRASK MANE“ (lietuviškas
galvosūkis be pertraukos). Insc. aut. ir
rež. – R. Kazlas
15 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
22 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“.
Rež. ir dail. – R. Driežis

trauskas. Vaidina D. Ciunis, M. Čižauskas,

Nacionalinis operos ir baleto teatras

ir dekoracijų dail. – C. Cerri (Italija), kost.

I. Vyrypaevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Kor-

Rež. – G. Surkovas

Studija

21, 22 d. 18.30 – PREMJERA! „PIAF“ (pagal
Choreogr. – M. Bigonzetti (Italija), šviesų

Oskaro Koršunovo teatras
19, 20 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!

K. Petruškevičiūtė, U. Šiaučiūnaitė, I. Šepet-

Mažoji salė

Fotografijos galerija

Savičiaus g. 11

nuo 21 d. – Giedros Purlytės tapyba

Dailininkų Tamošaičių kūryba

Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-

iki 25 d. – šiuolaikinės lietuvių autorių kū-

Galerija „5 malūnai“

Dominikonų g. 15

Liepų g. 33

Mindaugo Česlikausko paroda „Vilnius 1/1“

Muzikos galerija

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Domšaičio galerija

Žemaitės g. 83

Gedimino pr. 37

pristatanti paroda

Lietuvos dailės muziejaus Prano

Goštauto g. 2/15

iki 20 d. – Domo Ignatavičiaus persona-

VDA (VF) Tekstilės katedros programas

Klaipėda

Raimundo Kaliaso tapybos paroda „Žmo-

linė paroda „Tarp“
Malūnų g. 5

Laisvės al. 51A

Justės Venclovaitės paroda „Prisitaikymai“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

„Akreditacija. Tapybos katedros studentų

„Post“ galerija

Aušros Vartų g. 17

gobelenai“

Parodų salės „Titanikas“

Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus paroda
„Namų patogumai“

iki 15 d. – Arno Špakausko, Mato Šablaus-

vos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio

Maironio g. 3

muziejus
V. Putvinskio g. 64

Algimanto Maldučio fotoparoda „Ne se-

Akvilės Poškutės tapybos paroda „Malkos“

Vilniaus dailės akademijos galerijos

Skulptoriaus Algimanto Šlapiko paroda

Dalios Juodakytės paroda „Hedonisto užra-

„7md“ rekomenduoja

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė
14 d. 18 val. – G. Steinsson „LUKAS“.
Rež. – A. Latėnas
18, 19 d. 18 val. – H. Ibseno „JUNAS GA-

Didžioji salė

BRIELIS BORKMANAS“. Rež. – G. Varnas

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

20 d. 18 val. – R. Thomas „AŠTUONIOS MY-

MAS“. Rež. – O. Koršunovas

LINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas

Lietuva neteko kino
režisieriaus Algirdo
Dausos. Liūdime drauge su
visais Lietuvos žmonėmis ir
nuoširdžiai užjaučiame
šio talentingo kūrėjo
žmoną – aktorę
Aldoną Janušauskaitę
bei artimuosius.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
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„Menų spaustuvė“

20 d. 12 ir 18 val. – „VIENATVĖ 1991“ (KMKT

Koncertai

15 d. 17 val. Juodojoje salėje – „TAMOŠIUS

rezidentai: sindikatas „Bad Rabbits“)

BEKEPURIS“ (pagal K. Binkio poemą).

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Kauno lėlių teatras

19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Rež. – C. Graužinis (teatras „Cezario grupė“)
18 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI
MOKYTOJA“. Rež. – I. Stundžytė (teatras
„Atviras ratas“)
20 d. 19 val. Juodojoje salėje – „REKONSTRUOTI“. Choreogr. – M. Praniauskaitė
(„Atvira erdvė ’15“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio
„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
15 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno
„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
18 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos
„AUKSINĖ ŠVENTYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė (teatras JAJA)
18 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. – V. Malinauskas
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Areimos,
L. Udrienės „KARTU“. Rež. – A. Areima
19, 20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
20 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS
PAŽADAS“. Rež. – A. Sunklodaitė
Kauno valstybinis muzikinis teatras
14 d. 18 val. – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal
J. Strausso muziką). Dir. – J. Geniušas
17, 19 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVILIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis
20 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO
ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Janulevičius
Kauno kamerinis teatras
14 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS

17 d. 12 val. – PREMJERA! „TIKROJI
PELENĖS ISTORIJA“. Insc. aut. ir rež. –

19 d. 18 val. – „Promočių giesmės“ (moterų
sutartinių magija). Renginį veda daini-

muzikos trio: J. Jurkūnas, A. Šiurys ir
M. Bialobžeskis
21 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje − minimalistinės klubinės elektronikos
kūrėjas M. Wolski (Varšuva)

ninkė L. Peleniūtė

P. Kondrusevičius

orkestras (meno vad. M. Staškus). Solistas

21 d. 18 val. – alternatyvios ir džiazo mu-

17 d. 17 val. – muzikos, poezijos ir jude-

I. Maknickas (fortepijonas). Dir. – M. Staš-

zikos koncertas. F. Alley (vokalas, D. Brita-

sio teatralizuotas koncertas „Šviesos

kus. Programoje W.A. Mozarto, J.S. Bacho,

nija), A. Anusauskas (fortepijonas),

projektas „Noema-noesis“

misterija“

F. Schuberto, L. Bernsteino kūriniai

V. Labutis (saksofonai)

18, 20 d. 18 val. – „MAŽOJO PRINCO ISTO-

20 d. 18 val. Gargždų kino teatre „Minija“ –

Va k a r a i

Rašytojų klubas

RIJA“. Rež. – A. Kavolienė, J. Bukauskė,

audiovizualinio meno festivalis „Spektras“.

A. Juzvikas (Kauno choreografijos mokyklos

Čiurlionio kvartetas, A. Matulevičiūtė

šokio spektaklis)

(akordeonas). Programoje melodijos iš
italų, prancūzų, amerikiečių kino filmų

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras

Vilnius

14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko

Kongresų rūmai

„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“.

14 d. 19 val. – I. Milkevičiūtės jubiliejinis

Rež. – O. Koršunovas

vakaras. Lietuvos valstybinis simfoninis

15 d. 12 val. Mažojoje salėje – S. Maršako

orkestras. Solistai I. Milkevičiūtė (sopra-

„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas
15 d. 18.30 Didžiojoje salėje – I. Vyrypajevo
„GIRTI“. Rež. – L. Vaskova
20 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko
„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“.

nas), A. Grigorian (sopranas), J. Gedmintaitė
(sopranas), S. Janušaitė (sopranas), S. Liamo
(sopranas), V. Juozapaitis (baritonas), V. Vyšniauskas (tenoras). Dir. – G. Rinkevičius.
Programoje G. Puccini, G. Verdi, P. Masca-

Rež. – J. Vaitkus

gni ir kt. kūriniai

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

14 d. 18.30 – P. Čaikovskio „JOLANTA“

Muzikos festivalis „Sugrįžimai“

21 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „VERONIKA“

19 d. 14.30 Vilniaus senjorų socialinės globos
namuose – M. Žaliukaitė-Limantas (me-

Šiauliai

cosopranas, Lietuva, JAV), E. Perkumaitė

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

(fortepijonas, Lietuva)

14 d. 18 val. – PREMJERA! M. von Mayen-

19 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino

burgo „SKULPTŪRA“. Rež. – P. Ignatavičius.

muziejuje – I. Pranskutė (smuikas, Lietuva,

Vaidina I. Norkutė, D. Petraitytė, D. Jan-

Austrija), M. Grigaliūnaitė (fortepijonas,

čiauskas, S. Norgaila, R. Dovydaitis, A. Po-

Lietuva, Vokietija), M. Brajkovičius (violon-

vilauskas, M. Šaltytė, V. Krivickaitė
19 d. 18 val. – V.V. Landsbergio programa
„Pasakojimai apie namus“

19 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-

tės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis (Nacio-

NĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas

nalinis Kauno dramos teatras)

Pervertęs velykines lietuviškų televizijų programas išsigandau, kad
jos kelia pavojų gyvybei – toks saldžios ir beviltiškai kičinės tautinės
estrados kiekis per kelias švenčių
dienas gali susargdinti ir sveiką organizmą, ką jau kalbėti apie BTV
pirmadienio (17 d.) nesusipratimą,
kai nuo 10.10 iki 20.50 tauta galės
grožėtis Mantu Stonkumi laidoje
„Su cinkeliu“. Tačiau toks „ritualinis“ programų sudarytojų požiūris
į šventes atspindi ir lietuvišką religingumą – jame taip pat dominuoja
ne tikėjimas Dievu, o tradicijos, ritualai, įpročiai. Švęsti Velykas ar
kitas religines šventes vis dažniau
prilygsta apsilankymui kad ir Kaziuko mugėje, kur taip pat galima
pabrėžti ištikimybę tradicijoms,
pavyzdžiui, nusiperkant verbų ar
riestainių. Lietuviai dabar turi dvi
ideologijas – šiaudinį patriotizmą
ir kulinariją. Jos abi gerai dera prie
vaišėmis nukrauto švenčių stalo.
1932 m. iš savo tautiečių veidmainystės filme „Budiu, išgelbėtas iš
vandenų“ šaipėsi Jeanas Renoiras.
Nusiskandinti nusprendusį Paryžiaus klošarą Budiu filme išgelbsti
knygyno savininkas Lestigua. Tačiau priglaudęs pas save valkatą ir
kaimynų akyse tapęs kilnumo įsikūnijimu, Lestingua net nepastebės,

„Muzikos galerija“

20 d. 22 val. bare „Peronas“ – elektroninės

M.K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis

21 d. 18 val. – PREMJERA! G. Labanauskai-

Ritualai ir riestainiai

kas, I. Vagnoriūtė, J. Vyšniauskienė

O. Žiugžda, dail. – G. Brazytė, komp. –

KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė

Rodo TV

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas
„Nuo Bacho iki mambo“. Nacionalinės

K. Aleksandravičiūtė, R. Mitkus, A. Petraus-

studenčių koncertas „Apie meilę ir laimę“.
Koncertuoja D. Buivydė (sopranas), G. Skromanaitė (sopranas), Ž. Kudirkaitė (fortepijonas), L. Šabūnaitė (fortepijonas). Koncertą veda Š. Čepliauskaitė
Elektroninės muzikos festivalis „Jauna
muzika 2017“
18 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „Elektroakustinės premjeros“.
A. Puplauskis (fagotas), L. Mockūno (saksofonas), T. Kulikauskas (perkusija). Programoje V.V. Jurgučio, A. Bumšteino, G. Griciūtės, L. Rimšos ir J. Jurkūno kūriniai
19 d. 15 val. LMTA Muzikos inovacijų studijų
centre – diskusija „Elektroninė muzika: radikalumas kultūroje ir jos politikoje“. Dalyvauja kompozitoriai M. Krukauskas,
M. Natalevičius ir elektroninės-eksperimentinės muzikos kūrėjas ir atlikėjas

rašiaus elektroninei muzikai skirtas solo

Vilnius
Rašytojų klubas
19 d. 17.30 – V. Narbuto kūrybos vakaras
su knyga „Tarp gyvenimo ir devono atodangų“. Kartu su knygos autoriumi dalyvaus rašytojas L. Jakimavičius, aktoriai
D. Jankauskaitė, J. Damaševičius. Fortepijonu skambina G. Cinauskas
Nacionalinė dailės galerija
19 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių]
fondo pokalbių ciklas „Post-architektūra“.
Lenkijos architektūros etapą pristatys
jaunų architektų ir tyrėjų grupė I. Cichońska, K. Popera ir K. Snopekas
Bažnytinio paveldo muziejus
18 d. 18 val. – prancūzų menotyrininko
J.-J. Danelio OFM paskaita „Europos dailės ištakose – nauja Giotto tapyba naujai
epochai“

A. Gečiauskas. Moderuoja muzikologas

Valdovų rūmai

E. Šumila

18 d. 18 val. – diskusija „Bibliofilija ir mece-

19 d. 20 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir

natystė: istorijos atvartai“. Dalyvauja

Jokūbo (Dominikonų) vienuolyne (Vasario

A. Braziūnienė ir T. Petreikis

16-osios g. 10) – graikų kilmės eksperimen-

19 d. 18 val. – R. Šmigelskytės-Stukienės

čelė, Kroatija)

tinės ir elektroakustinės muzikos kompo-

paskaita „Tarp plunksnos, stryko ir etmono

zitoriaus, garso menininko Y. Sakellariou

buožės: Mykolo Kazimiero Oginskio valsty-

Kotrynos bažnyčia

(D. Britanija) pasirodymas. Programoje

binės veiklos horizontai“

14 d. 19 val. – „Bernie Sherlock kūrybinė la-

kompozicija keturių kanalų garso sistemai

boratorija“. Atlikėjai choras „Jauna muzika“,

„Silentium“

E. Kasteckaitė (fortepijonas), R. Švėgždaitė

19 d. 22 val. bare „Peronas“ (Geležinkelio g. 6) –

(smuikas). Dir. B. Sherlock (Airija),

Arma Agharta

kaip kaprizingasis Budiu ims keisti fašizmo duobę.“ Cavani 1959 m.
jo šeimos gyvenimą. Renoiro filmas Bolonijos universitete baigė klasulaukė ne vieno perdirbinio, LRT sikinės literatūros studijas ir ne(17 d. 22.40) parodys 2005 m. pasi- trukus įstojo į legendinį „Centro
rodžiusį Gerard’o Jugnot „Budiu“. Sperimentale di Cinematografia“.
Veiksmas perkeltas į mūsų laikus, Ji priklauso italų kūrėjų lūžio kartad Budiu (Gerard Depardieu) gel- tai, kuri jautėsi atsakinga už civilibėja jau paties Jugnot suvaidintas ga- zacijos raidą, ieškojo nuo institucijų
lerijos savininkas, kurio namuose nepriklausomų autoritetų. Dalis
pilna problemų. Manau, įvairiuose jų įkvėpimą rado ne marksizme, o
bėdų turguose mėgstantiems savo apie 6–7-ąjį dešimtmečius popiegerumą demonstruoti lietuviams žiaus Jono XXIII atnaujintoje kafilmas bus visai aktualus.
talikybėje. Būtent ši karta ir tiesė
Iš gausybės saldžių religinių re- kelią 1968-ųjų maištininkams. Kiginių, be abejo, išsiskirs italų reži- nas buvo politiškas, nors kūrėjai posierės Lilianos Cavani filmai apie lemizavo ne su vyriausybėmis, o su
Pranciškų Asyžietį. LRT Kultūra jų vertybių sistema ir kalba.
(15 d. 21 val.) parodys 1989 m. reCavani sukūrė tris filmus apie
žisierės sukurtą „Pranciškų“, ku- šv. Pranciškų – pirmąjį dar 1966
riame pagrindinius vaidmenis metais. Tai buvo jos debiutas kine
sukūrė tada maištautojo aureolę ne- ir iki šiol laikomas vienu svarbiaušiojęs Mickey Rourke’as. LRT (19 d. sių 1968-ųjų maištą įkvėpusių filmų,
22.50) pradeda rodyti 2014 m. Ca- sulaukęs net svarstymų parlamente.
vani dviejų dalių televizijos filmą Pasak režisierės, šv. Pranciškus –
„Pranciškus Asyžietis“ – jame vai- svarbiausias Bažnyčios istorijoje
dina taip pat maištininkų vaidme- intelektualas. Cavani mano, kad
nimis išgarsėjęs lenkas Mateuszas poezija ir meilė gyvūnams neišKościukiewiczius.
semia šv. Pranciškaus refleksijų.
Cavani išgarsėjo 1975 m., kai Popiežius Pranciškus iš naujo atekranuose pasirodė daugumą pa- skleidė jo mokymo socialinį lypiktinęs „Naktinis portjė“, rodęs gmenį. Cavani įsitikinusi, kad šis
sadomazochistinę konclagerio ka- popiežius suprato, jog šiais laikais
linės ir esesininko meilę. Bet tada reikia atsigręžti į didžiausią, intedidysis Alberto Moravia, man regis, gralų intelektualą, matantį daiktus
ištarė iki šiol aktualią frazę: „Liliana tokius, kokie jie yra, ir bandantį
Cavani – viena iš nedaugelio italų siekti permainų.
menininkių, suvokiančių, kad EuBeje, dabartinis popiežius yra prisiparopa nusirito į sadomazochistinę žinęs, kad Cavani „Pranciškus“ – vienas
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21 d. 17 val. – VDU Muzikos akademijos

21 d. 23 val. bare „Peronas“ – Rookas, J. Ja-

„Hitchcockas ir Truffaut“

mėgstamiausių jo filmų. Lotynų Amerikoje šis filmas įkvėpė išsilaisvinimo
teologiją. Kita vertus, kiekvienas Cavani filmas (jų sukūrė per dvidešimt – vaidybinių ir dokumentinių)
yra apie individo ir visuomenės skilimą. Apie nepriklausomybę ir kainą,
kurią moka norintis gyventi pagal
savo prigimtį.
Per šventes bus ir dar keli filmai
sinefilams. Filmą „Žmogus, kuris
tapo karaliumi“ (TV1, 16 d. 18.35)
1995 m. sukūrė vienas didžiųjų Holivudo klasikų Johnas Hustonas. Pagal Rudyardo Kiplingo apsakymą
kurtas filmas pasakoja apie du
britų kareivius (Seanas Connery
ir Michaelas Caine’as), kurie varganiems Azijos užkampio gyventojams įrodo savo dievišką kilmę ir
tampa valdovais.
Kinotyrininko Kento Joneso dokumentinis filmas „Hitchcockas ir
Truffaut“ (LRT Kultūra, 19 d. 21
val.) pasakoja apie 1962 m. įvykusį
ypatingą susitikimą, kai „Cahiers
du cinéma“ kritikas ir Naujosios

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
18 d. 17.30 – režisieriaus G. Lukšo kino vakarų ciklas. „Vakar ir visados“ (1984 m.)

bangos režisierius François Truffaut
susitiko su savo garbinamu Alfredu
Hitchcocku, o jų pokalbiai tapo
knyga. Truffaut tikslas buvo įrodyti,
kad Holivude geru amatininku laikomas Hitchcockas yra didis režisierius ir novatorius, pakeitęs XX a.
kultūrą. Jo knyga ne tik pakeitė požiūrį, bet ir suformavo naują žanrą –
pokalbiai su režisieriais dabar dažni.
Joneso filmas nepasako nieko naujo,
bet tikrai sukelia norą iš naujo pasižiūrėti Hitchcocko filmus.
Maxo Färberböcko „Moteris
Berlyne“ (LRT, 20 d. 22.50) sukurtas pagal 6-ajame dešimtmetyje
Vakarų Vokietijoje anonimiškai išleistą autobiografinę vokiečių žurnalistės Martos Hillers knygą.
Veiksmas nukels į 1945-ųjų Berlyną. Vokiečiai pralaimėjo karą, jų
moteris prievartauja ir žudo nugalėtojai – sovietų kariai. Labiau patyrusios moterys įsigyja „globėjų“, bet
galiausiai reikės sugrįžti į normalų
gyvenimą, kai teks susitaikyti ir su
pralaimėjimu, ir su pažeminimu.
Hillers knyga pasirodė anonimiškai,
nes pokario Vokietijoje jos tema
buvo tabu. Nina Hoss meistriškai
suvaidino trisdešimtmetę berlynietę, kuri net surado jėgų pamilti
rusų karininką (Jegenijus Sidychinas), bet filmas vis dėlto palieka melodramatiško reginio įspūdį.
Jūsų –
Jonas Ūbis

11 psl.

B alandžio 14–20
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius

mas) – 23.35

19 d. – Taksiukas (JAV) – 17.30
20 d. – Žaklina (JAV, Prancūzija, Čilė) – 15.15

12.20, 14, 15.20, 17, 18.15, 20, 21.10; 16 d. –

(rež. D. Ulvydas) – 10.50, 18.30; 16 d. – 18.30;

20 d. – Gražiosios Aranchueso dienos

12.20, 14, 15.20, 17, 20, 21.10; 20 d. – 12.20,

20 d. – 10.50

(Prancūzija, Vokietija) – 15.30

Skalvija

20 d. – „Kino kursai. Kino skonis. Scenogra-

21.30; 16 d. – 15.30, 18.30, 21.30
14, 15, 17–20 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 11.10,
13.10, 15.30; 16 d. – 13.10, 15.30 (lietuvių k.);
14, 15, 17–20 d. – 11.20, 15.40; 16 d. – 15.40
(originalo k.)

Dvasia šarvuose **

14, 15, 17–20 d. – Ponas kūdikis (3D, JAV) –

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)

12.10, 14.30, 16.50; 16 d. – 14.30, 16.50
20 d. – Naktis su uošviu (JAV) – 20.50
22 d. – P. Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“.
Tiesioginės premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19.55
14–19 d. – Dvasia šarvuose (JAV) – 15.10,
17.45, 20.30; 20 d. –18.40, 21 val.
14–20 d. – Pradink (JAV) – 19.20, 21.45
14–19 d. – Seni lapinai (JAV) – 15.40, 21.40;
20 d. – 15.40, 18.40
14, 15, 17–20 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis (JAV) – 11, 13.30, 15.50; 16 d. – 13.30, 15.50
(lietuvių k.); 14–20 d. – 13.35 (originalo k.)
14, 15, 17–20 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis (3D, JAV) – 11.15, 13.25, 15.35;

Mergina su principais. Kerė Pilbė **

16 d. – 13.25, 15.35

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 veidmainystė.
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)

14–20 d. – Gyvybė (JAV) – 18 val.

Pradink ***

14, 15, 17–20 d. – Ričis Didysis (Belgija, 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)

Gražuolė ir pabaisa (JAV) – 13.10
Gražuolė ir pabaisa (3D, JAV) – 16 val.
14–19 d. – Kongas. Kaukolės sala (3D, JAV,
Vietnamas) – 18.50
14, 15, 17–20 d. – Emilija iš Laisvės alėjos
(rež. D. Ulvydas) – 11.10
14, 15, 17–19 d. – Šuns tikslas (JAV) – 12.35,
13 val.; 16, 20 d. – 13 val.
14–20 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Britanija) – 20.30
Liuksemburgas, Norvegija, Vokietija) – 11 val.
Forum Cinemas Akropolis
14, 15 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 10.10, 13.05,
16, 17.30, 18.50, 20.30, 21.10, 21.50, 23.20;
16 d. – 13.05, 16, 17.30, 18.50, 20.30, 21.10, 21.50;
17–20 d. – 10.10, 13.05, 16, 17.30, 18.50, 20.30,

Tai tik pasaulio pabaiga ****

21.10, 21.50

Pernai Kanuose Didžiuoju prizu apdovanotas Xavier Dolano filmas,
sukurtas pagal nuo AIDS mirusio Jeano-Luco Lagarce’o pjesę, vėl prabyla
apie šeimą. Luji (Gaspard Ulliel) po daugybės metų grįžta į šeimos namus
Kanados provincijoje. Čia jo laukia motina, sesuo, brolis ir šio žmona.
Prasideda šeimos teatras – dviprasmiškas, kerintis ir atstumiantis, kur
visi nesiklauso visų. Luji mirtinai serga, stebi šeimą lyg filmą, bet neturi
jėgų pasakyti tiesos apie save, nes šis susitikimas iš tikrųjų yra atsisveikinimas. Taip pat vaidina Nathalie Baye, Marion Cotillard, Lea Seydoux,
Vincent’as Casselis (Kanada, Prancūzija, 2016). (Vilnius)

14, 15 d. – Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona

Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona **

21.20, 23.40; 16–20 d. – 13.30, 15.50, 18.40, 21.20

(JAV) – 15, 18.10, 21, 23.45; 16–20 d. – 15, 18.10,
21 val.
14, 15, 17–20 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 10.30,
12.50, 15.10, 16.50; 16 d. – 12.50, 15.10, 16.50
14, 15, 17–20 d. – Ponas kūdikis (3D, JAV) –
11.40, 14 val.; 16 d. – 14 val.
20 d. – Naktis su uošviu (JAV) – 18.40
14, 15 d. – Dvasia šarvuose (JAV) – 13.30, 15.50, 18.40,

Amerikiečių režisierės Niki Caro filmo herojai – legendinis Varšuvos
zoologijos sodo direktorius Janas Żabińskis ir jo žmona Antonina, kuriems
Antrojo pasaulinio karo metais pavyko išgelbėti šimtus žydų iš Varšuvos
geto. Vieni jų iki pat karo pabaigos slapstėsi sode, kitiems buvo rasta saugi
vieta užmiestyje. Pasakodamas šią istoriją režisierė sekė Steveno Spielbergo „Šindlerio sąrašo“ pėdomis, bet jai nepavyko sukurti filmo apie
gerumo paslaptį. Caro filmas susideda iš banalybių bei klišių, neskausmingai, kad tik nepajustų diskomforto ar skausmo, vedančių žiūrovus
iki laimingos pabaigos. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Jessica Chastain,
Johanas Heldenbergas, Danielis Brühlis, Timothy Radfordas, Efrat Dor,
Iddo Goldenberg (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)

14 d. – Pradink (JAV) – 11.10, 16.10, 19.10,

****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

12 psl.

19 d. – Ledi Makbet (D. Britanija) – 19.30

14, 15, 17–19 d. – Emilija iš Laisvės alėjos

rėtojo žmona (JAV) – 12.45, 15.30, 18.30,

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 (JAV,
2017). (Vilnius, Kaunas)

nija) – 17.15

14, 15 d. – Kongas. Kaukolės sala (JAV, Vietna-

Forum Cinemas Vingis

14, 15, 17–20 d. – Zoologijos sodo prižiū-

Gyvybė ***

19 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Brita-

Vietnamas) – 16.20

14, 15, 17–19 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) –

14, 15.20, 17, 20, 21.10

„Tai tik pasaulio pabaiga“

14–20 d. – Kongas. Kaukolės sala (3D, JAV,

21.40, 23.55; 15 d. – 16.10, 19.10, 21.40;
17–20 d. – 11.10, 16.10, 19.10, 21.40
14, 15 d. – Seni lapinai (JAV) – 19, 21.30,

14 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV) – 17 val.;

fija“ – 19.30

17 d. – 16.20; 19 d. – 21.20; 20 d. – 19.10

Ozo kino salė

14 d. – Tai tik pasaulio pabaiga (Kanada,

14 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 16 val.

Prancūzija) – 21.10; 15 d. – 19.10; 18 d. – 21 val.;

14 d. – Uždaras vakaras – 18 val.

19 d. – 17 val.; 20 d. – 21 val.

15 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 14 val.

15 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 14.40

15 d. – Karas (Danija) – 16 val.

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

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

21.10; 17 d. – 20.40; 18 d. – 19 val.

18 val.

Ciklas „Ji ir kitos Isabelle’s“

18 d. – Aklavietė (JAV) – 17 val.

14 d. – Ji (Prancūzija, Vokietija, Belgija) – 18.50;

18 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 18.20

15 d. – 16.40; 19 d. – 19 val.

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

17 d. – Ateitis (Prancūzija) – 18.40; 20 d. – 17.10

19 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Aus-

18 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 17 val.

trija) – 20 val.

Ciklas „Atostogų kinas“

20 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) –

14 d. – Tamsta varlius (Olandija, Belgija) – 15 val.

16 val.

Ciklas „Karlsono kinas“

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

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

zija) – 18 val.

17 d. – Seansai senjorams. Emilija iš Laisvės
alėjos (rež. D. Ulvydas) – 14 val.

Kaunas
Forum Cinemas

Pasaka
14 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 17, 21.30;
15 d. – 13.15, 19.30, 21.30; 16 d. – 15, 19.30;
17 d. – 15, 19.15; 18 d. – 19 val.; 19 d. – 19,
21.30; 20 d. – 17, 20.30
14, 20 d. – Zoologijos sodo prižiūrėtojo
žmona (JAV) – 19 val.; 15 d. – 21.15; 16 d. –
17 val.; 17 d. – 18.30; 18 d. – 21 val.
14 d. – Mergina su principais. Kerė Pilbė
(JAV) – 17.15; 15 d. – 17.30; 16 d. – 21 val.;
18, 19 d. – 17 val.
14 d. – Kita vilties pusė (Suomija, Vokietija) – 19.15;
15 d. – 17 val.; 17 d. – 21 val.; 18 d. – 17.15;
20 d. – 15 val.
14, 18 d. – Ji (Belgija, Prancūzija, Vokietija) – 21.15
14 d. – Belgų karalius (Belgija, Olandija,
Bulgarija) – 17.30; 16 d. – 21.45; 18 d. – 21.30
14 d. – Nekaltosios (Lenkija) – 19.30; 16 d. – 17.30
14 d. – Florence (D. Britanija) – 21.45;
19 d. – 21 val.
15 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 13 val.; 16 d. – 15.15
15 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) – 15 val.; 17 d. – 17 val.
15 d. – Raudonas vėžlys (Prancūzija, Belgija,
Japonija) – 15.15; 17 d. – 16.45
15 d. – Šokėja (Prancūzija) – 19 val.; 16 d. –
18.45; 19 d. – 21.15
15 d. – Patersonas (JAV, Prancūzija, Vokietija) – 13.30; 17 d. – 20.45; 20 d. – 21.15
15 d. – Povaizdis (Lenkija) – 15.45
15 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 17.45;
17 d. – 18.30
15 d. – Irano reivas (dok. f., Šveicarija) –

14, 15 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 11.15,
14.10, 15.50, 16.50, 17.30, 18.40, 19.45, 20.30,
21.30, 22.40, 23.30; 16–19 d. – 11.15, 14.10,
15.50, 16.50, 17.30, 18.40, 19.45, 20.30, 21.30,
22.40; 20 d. – 11.15, 14.10, 15.50, 17.30, 18.40,
20.30, 21.30, 22.40
14–20 d. – Zoologijos sodo prižiūrėtojo
žmona (JAV) – 10.45, 17.20
14–19 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 10.30,
12.15, 14.30, 14.50, 16.15, 18.30; 20 d. – 10.30,
12.30, 14.50, 16.15, 18.30
14–20 d. – Ponas kūdikis (3D, JAV) – 12.50,
15.10
20 d. – Naktis su uošviu (JAV) – 18 val.
22 d. – P. Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“.
Tiesioginės premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19.55
14–20 d. – Dvasia šarvuose (JAV) – 13.45,
20, 22.25
Pradink (JAV) – 20.15, 22.35
Seni lapinai (JAV) – 20.45
14–19 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis (JAV) –
10.10, 13.30, 15.30; 20 d. – 13.30, 15.30
14-20 d. – Gyvybė (JAV) – 22.55
Gražuolė ir pabaisa (JAV) – 13.05
15 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) – 17.40; 17, 19 d. – 10.20, 17.40; 18,
20 d. – 10.20
14, 16, 18 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Britanija) – 17.40
14–16 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) –
11 val.

20 val.; 19 d. – 19.15

Romuva

15 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

14 d. – Ateitis (Prancūzija) – 19 val.; 15 d. –

(Prancūzija) – 21.45; 16 d. – 19.45

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

16 d. – Tai tik pasaulio pabaiga (Kanada,

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

Prancūzija) – 21.30; 18 d. – 19.15; 20 d. – 21 val.

20 d. – 20 val.

16 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Šveicarija,

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

14, 17–20 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis

Prancūzija) – 17.15; 17 d. – 15.15

16 val.

(JAV) – 10.20, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40;

16 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

18 d. – Holivudas pasiūlė per mažai (rež.

15 d. – 10.20, 11.20, 12.30, 13.40, 14.40,

(Prancūzija) – 15.30; 17 d. – 16.30

R. Oičenka), Mėgėjai (rež. A. Antanavi-

15.40; 16 d. – 12.30, 13.40, 14.40, 15.40

17 d. – Traukinių žymėjimas 2 (D. Britanija) – 21.15

čius) – 18 val.

14, 15 d. – Gyvybė (JAV) – 13.35, 20.40,

17 d. – 2 naktys iki ryto (Suomija, Lietuva) – 14.45

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

23.30; 16–20 d. – 13.35, 20.40

18, 20 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 17.30

tija) – 18 val.

14, 15, 17–20 d. – Gražuolė ir pabaisa (JAV) –

18 d. – „Kino kursai. Kino skonis. Kino kul-

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

10.40, 12 val.; 16 d. – 12.10

tūros“ – 19.30

20 val.

23.50; 16–20 d. – 19, 21.30

© „7 meno dienos“. Kultūros savaitraštis. Išeina penktadieniais.
Leidžiamas nuo 1992 m. sausio 10 d. Leidėjas VšĮ „7 meno dienos“,
Maironio g. 6, 01124 Vilnius. Tel. 2613039. El. paštas redakcija@7md.lt.
ISSN 1392-6462. 3 sp. l. Tiražas 800 egz.
Spausdino UAB „Valdo leidykla“, Gedimino g. 34, Ukmergė
Remia Lietuvos kultūros taryba ir
LR kultūros ministerija
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

7 meno dienos | 2017 m. balandžio 14 d. | Nr. 15 (1209)

