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Janas P. Matuszyńskis apie „Paskutinę šeimą“
Benedetta Carpi de Resmini

Nepermaldaujamai
plintanti

Eglės Kuckaitės meno projektas
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T. K a po č i a u s n u ot r .

Italijos ir Lietuvos moterų dailei skirta paroda „M/A\G/M\A“
Nacionalinėje dailės galerijoje
pakraščius, o šovinio tūta reiškia ir „Iš lūpų, į lūpas. Goya“ (2004) nukulką. Ji atsiranda Binga eilėraštyje, skamba naujai. Dalį kūrinių pakokur lyrinė veikėja iš nematomos „aš mentavo pačios autorės.
Dalyvavusiems spaudos konferen- esu popierius“ virsta galingu teigiKreivytė pristatydama parodą
cijoje ir pasivaikščiojime po parodą niu ir iššauna. Eilėraštį abiem kal- akcentavo, kad „svarbiausias prinsu jos kuratorėmis Laima Kreivyte bomis aistringai perskaitė abi ku- cipas ir būtų dialogas, nes yra lair Benedetta Carpi de Resmini buvo ratorės. Be Resmini gal ir ne iškart bai daug menininkių, kurios naugera proga išgirsti pasakojimą apie susivoktume, kad menininkė savo doja kalbą ir kūną, bet mums buvo
kūrinius: sužinoti, kodėl jie pateko vardą pasikeitusi į vyrišką – To- svarbu, ar ji į tai įtraukia savo, kaip
į parodą, patikslinti reikšmes. Su maso, kas irgi yra pareiškimas. Ki- moters, identiteto formavimą. Čia
Resmini paaiškinimais didelė da- toje salėje eksponuojamas darbas, svarbus sąmoningas kalbos, kaip
įrankio, naudojimas. Rinkomės
lis pristatomų 7-ojo dešimtmečio kur ji pati save vedė.
Italijos menininkių kūrinių, atrodo,
Laimos Kreivytės komentarai ikoninius darbus. Džiaugiamės, kad
įgavo papildomą atspalvį, nes daug apie lietuvišką dalį taip pat pri- pavyko atrasti ir tuos darbus, kurie
kur svarbus žodžių žaismas. Pavyz- minė tai, ką lengva užmiršti. Pavyz- atrodė jau prarasti, pavyzdžiui, Kardžiui „susilieti su tapetais“ Tomaso džiui, kad Eglės Kuckaitės kūrinys los Gruodis kartoteką su dainomis
Binga darbe reiškia būti nematomai, atspaustas naudojant mikrosche- apie meilę.“ Taip pat kuratorė atkol nevirsi „kulka“. Abu palygini- moms taikomą technologiją ir tai kreipė dėmesį, kad ši paroda eina
mai susiję su antrinėmis reikšmė- moterų kelnaičių vidaus vaizdą kartu su pasauliu ta prasme, kad
mis. „Susilieti su tapetais“ kilo iš po- paverčia tarsi „komunikavimo
kyliuose lydint vyrą pasitraukimo į įrankiu“, o kūrinio pavadinimas N u k e lta į 7 p s l .
Monika Krikštopaitytė

Mindaugas Česlikauskas, „Šviesoraštis“
V. Pa p l a u s ko n u ot r .

Trumpa parodų Kaune apžvalga

8

Xavier Dolano filmas „Tai tik pasaulio
pabaiga“
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Muzika

Smuiko stygomis skambanti amžinybė
Dimos Tkačenkos rečitalis „Vaidilos“ teatre
Paulina Nalivaikaitė

Rečitalių būna skirtingų: neretai
atlikėjai renkasi groti įvairių epochų kūrinius – taip tarytum apsidraudžiama, kad bus įtaikyta
į kiekvieno klausytojo skonį; gali
būti pasirinkta, priešingai, viena
epocha (gana dažnai tokiu „taikiniu“ būna romantizmas) – tai
leidžia įsigyventi į tam tikro laiko
meninę dvasią; kartais pasirenkama atlikti to paties žanro skirtingų kompozitorių kūrinius (pvz.,
kovo pabaigoje vykęs pianisto Krszysztofo Brojos rečitalis, kuriame Dima Tkačenka
skambėjo Fryderyko Chopino ir
Claude’o Debussy preliudai) – be (Ukraina), atlikęs Johanno Sebaskita ko, muzikos entuziastui tai tiano Bacho kūrinius smuikui solo.
puiki proga palyginti žanro evoliuYpatingo, gilaus konceptualumo
ciją ar skirtingas traktuotes. Šalia rečitalio programoje ieškoti neįvairių kitų įmanomų programos vertėtų – pasirinkta muzika yra
variacijų, atlikėjas gali parengti chrestomatinė smuiko literatūroje,
ir itin specializuotą rečitalį, kai laikui nepavaldaus grožio ir gelskamba vieno kūrėjo kompozi- mės dermė. Išties taikliai koncerto
cijos. Tokio pobūdžio koncertai programą įvertino pats Tkačenka,
buvo, pavyzdžiui, kovo mėnesį kelios dienos iki koncerto davęs
„Vaidilos“ teatre nuskambėjusi Ser- interviu lrytas.lt portalui: „Kiekviegejaus Malovo parengta programa nam smuikininkui J.S. Bacho kūiš Niccolò Paganini kūrinių, taip riniai solo yra kaip Biblija tikram
pat Nacionalinėje filharmonijoje krikščioniui. Be abejo, ši programa
Aleksandro Rammo ir Dariaus daug reikalauja tiek iš atlikėjo, tiek
Mažinto surengtas Ludwigo van iš klausytojo.“
Beethoveno sonatų violončelei ir
Bacho sonatos ir partitos smuifortepijonui vakaras. Balandžio 12 d. kui solo – iššūkis atlikėjo meistrysvėlgi „Vaidilos“ teatre koncertavo tei, visų pirma, tarytum apnuogismuikininkas Dima Tkačenka nantis menininką, kurį įprastai lydi

Tą vakarą skambėjo Bacho sonatos smuikui solo – Nr. 1 g-moll,
Nr. 2 a-moll, Nr. 3 C-dur ir Partita Nr. 2 d-moll su įžymiąja Čakona. Sonatos grįstos vienoda keturių dalių struktūra: pirmoji ir
trečioji – lėtos, ketvirtoji – greita,
antroji – fuga. Atrodytų, smuikas
netiktų polifonijos viršūnių žanrui – fugai, tačiau Bacho išmonė
šią nuostatą nuneigia ir meta iššūkį atlikėjui, turinčiam gerokai
pasistengti, kad išnarpliotų polifoninę pynę, išryškintų atitinkamas keliabalsio muzikinio audinio temines linijas, kas savaime
A . Ž u kovo n u ot r .
kelia sunkumų garso balanso požiūriu ir t.t. Tkačenka šiuos kefortepijono ar orkestro akompani- blumus įveikė, pakankamai išmentas: smuikininkas lieka tête-à- ryškindamas temų charakterius,
tête su savo instrumentu, nepriklau- deramai jas išskirdamas muzikos
somas nuo kitų ir besikliaunantis tėkmėje. Apskritai smuikininkas
vien savo, kaip menininko, įtai- griežė gana ekspresyviai, tačiau toji
gumu, turinčiu sutelkti publikos dė- ekspresija buvo neperspausta ir nemesį į kamerišką, galbūt ir intymų demonstratyvi – nebuvo įžengta į
muzikinį vyksmą scenoje. Neabejo- romantizuoto atlikimo ribas, išlaitina, kad tam reikia gausybės jėgų – kyta bachiška sukauptumo dvasia.
psichinių, emocinių, fizinių; Bacho Simboliškas pasirodė gestas, kartokūrinių griežimas reikalauja ne tik jęsis po kiekvieno kūrinio pirmos
čia itin reikšmingos stilistinės pa- dalies – lėtai su tyla susiliejantis pajautos, savito, intelektinės prieigos skutinis garsas, išties gražiai įprasreikalaujančio interpretacinio rakto, minęs lėtųjų dalių rimtį, o kartu – ir
galinčio atverti sonatas ir partitas pačių kūrinių amžinybės pojūčio
kaip integralią visumą, bet ir, ži- dvelksmą.
noma, adekvataus techninio pasiPartitos pobūdis jau kiek kitoks
rengimo, kurio poreikis kyla ne tiek dėl šokinių dalių (Alemanda, Kuatliekant bėglius pasažus, kiek pre- rantė, Sarabanda, Žiga, Čakona),
ciziškai intonuojant, valdant garsą. nors lėtų ir greitų dalių kaita išlieka,

tad ir atlikimo maniera yra iš esmės
bendra su sonatų skambesiu. Šokio
pobūdį muzikoje Tkačenka išryškino subtiliai, pernelyg to neakcentuodamas. Koncerto kulminacija,
žinoma, tapo finalinė Partitos dalis –
Čakona, įkūnijanti kone visa aprėpiantį žmogiškųjų jausmų spektrą.
Jos atlikimą charakterizavo sodrus
garsas, derami dinaminiai niuansai, frazuotė ir atskleistos šios turtingos muzikos spalvos. Galbūt kai
kada Tkačenkos griežimui pritrūko
lygesnio, „švaresnio“ garso, tačiau
bendro įspūdžio tai negadino.
Nors Bacho sonatos ir partitos
smuikui solo yra šio instrumento literatūros klasika, alsuojanti smuiko
kvintesencija, iš tiesų ne taip dažnai šiuos šedevrus girdime koncertų salėse – galbūt dėl ne tokio
kaip, pavyzdžiui, romantinių kompozicijų „efektingo“ virtuoziškumo
(nors meistrystė čia skleidžiasi kur
kas gilesniais dalykais nei pirštų
bėglumas) ar dėl galimo mažesnio patrauklumo klausytojams
(juk, kaip minėjo pats Tkačenka,
ši muzika reikalauja pastangų ne
tik ją atliekant, bet ir suvokiant).
Todėl džiugu, kad turėjome galimybę išgirsti kokybišką, dozuotai
emocingą, pagavią Bacho sonatų ir
partitos interpretaciją. Tkačenkos
rečitalis priešvelykiniu laiku buvo
proga pasimėgauti šių Bacho kompozicijų skleidžiamu belaikiškumo
ir kartu amžinybės dvelksmu.

Tobula Bacho darna
„Pasija pagal Joną“ Klaipėdoje

Agnė Janušaitė

Balandžio 7-osios vakarą Klaipėdos koncertų salėje turėjome neeilinę progą pasiklausyti savo epochos ribas peržengiančią Johanno
Sebastiano Bacho „Pasiją pagal
Joną“, BWV 245. Bachas visą gyvenimą rašė įvairiausių žanrų muziką. Tačiau paskutinis, Leipcigo,
laikotarpis (1723–1750) išsiskiria
reikšmingais vokaliniais instrumentiniais kūriniais. Jau pirmą
dešimtmetį Bachas sukuria net tris
pasijas – pagal Joną, Luką ir Matą. Pastaroji – tai stambiausias kompozitoriaus kūrinys su monumentalia
atlikėjų sudėtimi, taip pat vienas
ryškiausių visos epochos muzikos šedevrų. Šis barokinis perlas
ypatingas ir tuo, jog, galima sakyti,
antram gyvenimui prikėlė visą Bacho muziką. Visiškai nepelnytai šis
kūrėjas buvo žinomas tik gimtojoje
Vokietijoje, o po mirties ir visai užmirštas... Lygiai po šimtmečio nuo
2 psl.

sukūrimo Felixas Mendelssohnas
iš naujo atrado Bacho „Pasiją pagal Matą“, ją pats padirigavo Berlyne. Taigi, dieviškos harmonijos ir
didybės sklidinas opusas tapo itin
reikšmingas Bacho kūrybos atgimimui, davė ryškų postūmį jo muzikos sklaidai, natų spausdinimui,
atlikimui.
„Pasija pagal Joną“ – ankstyviausia iš pasijų, sukurta dar 1724 m.,
tačiau vėlesnėms nenusileidžianti
menine išraiška ir turiniu. Pasakojanti Kristaus kančios istoriją „Pasija pagal Joną“ dažniausiai atliekama per gavėnią, prieš Velykas.
Būtent šiuo laikotarpiu Bacho pasija aplankė ir Klaipėdą. Pripažinkime, lietuviškoje scenoje nedažnai
suskamba didelių pajėgų reikalaujantys tokio žanro opusai.
Kritikų palankiai įvertintas, vienas ryškiausių šio kūrinio atlikimų
vyko dar 2007 m. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.
Tąkart pasijos pastatymui vizualų
kūną suteikė žymus amerikiečių

režisierius Robertas Wilsonas, dirigavo vokiečių dirigentas Rolfas
Beckas. Ir čia iš karto kyla klausimas: pasija teatre? Reiškinys keistokas. Juk pasijos skirtos atlikti bažnyčioje ir yra svarbių liturginių apeigų
(Didžiojo penktadienio) dalis. Tačiau nepaisant sakralumo auros ir
daugeliu atvejų tinkamesnės bažnyčios akustikos, pasijų atlikimui
dažnai pasirenkama kita erdvė.
Kaip sekėsi perteikti „Pasijos pagal Joną“ muzikos filosofiją Klaipėdoje? Šiam sudėtingam vokaliniam
instrumentiniam kūriniui, skirtam
solistams, chorui ir orkestrui, buvo
suburta tarptautinė komanda. Atlikimo iniciatorius – dirigentas
Andresas Mustonenas, vadovavęs
lietuvių ir estų atlikėjams: Klaipėdos kameriniam orkestrui (meno
vadovas Mindaugas Bačkus), papildytam pučiamųjų grupe, Talino
berniukų chorui (vadovė Lydia Rahula). Solo partijas atliko solistai iš
Estijos: Anto Õnnis (evangelistas),
Jaanika Kuusik (sopranas), Evelin

„Pasija pagal Joną“ Klaipėdoje

V. P e t r i ko n u ot r .

Ester (altas), Valteris Soosalu (te- akordų įtaigiai perteikė orkestras
noras), Lietuvoje gyvenantis norve- ir berniukų choras. Atrodė, čia jau
gas Steinas Skjervoldas (baritonas), nieko netrūksta – A. Mustoneno
Alvaras Tiisleris (bosas) ir Piretas vedamas Klaipėdos kamerinis orAidulo (vargonai).
kestras taikliai „akompanavo“ ir
Kalbant apie Bacho muziką, no- kartu buvo lygiavertis Talino berrom ar nenorom lūkesčiai peržen- niukų choro partneris. O pastarasis
gia visas atlikimo kokybės ribas. tą vakarą smogė visa jėga! TobuUžmiršti kone viską, tik ne tą gryną, lai derėję berniukų balsai perteikė
griežtų formų, alegorijų ir simbo- Bacho pasijos stiprybę ir susikaulikos persmelktą muziką, kuri nu- pimą. Nė vieno intonacinio nesuneša į visai kitokią realybę. Visu sipratimo ar slystelėjimo „pro šalį“!
savo grožiu ji atsiveria tik įsigilinus Bravo chorui ir jų meno vadovei Lyį Bacho muzikos retorikos klodus. diai Rahulai!
Galima tiesiog mėgautis, klausantis
Kiek kitokia nuotaika lydėjo klaunumanyti, pajausti teksto ir muzi- santis pasijos solistų. Padedamas
kinio audinio derėjimo tobulumą.
Dramatišką muzikos charakterį
ir tinkamą nuotaiką nuo pirmųjų N u k e lta į 3 p s l .
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Teatras

Lietuviška „Adamsų šeimynėlė“
Miuziklas Kauno valstybiniame muzikiniame teatre
Intriga! Taip būtų galima apibūdinti Kauno valstybinio muzikinio teatro premjerą – miuziklą
„Adamsų šeimynėlė“ su trimis
skirtingomis pagrindinius vaidmenis sukūrusių aktorių sudėtimis.
Intriga jau vien todėl, kad lietuviškoje teatro scenoje statoma
naujovė – mistikos ir siaubo elementų prisotintas spektaklis. Tai,
kas svetur jau tapę klasika, mūsų
teatruose vis dar yra savotiškas
tabu. Gal ne veltui jaunimas aplenkia teatrą ir traukia į kiną, kur
jaučiasi savimi ekrane matydamas
tą pasaulį, kuriame gyvenama čia ir
dabar, tiek su meile, tiek su siaubu.
2009 m. Čikagoje pradėtas kurti
miuziklas po metų išaugo į Brodvėjuje pristatytą didelės sėkmės sulaukusią pasaulinę premjerą. „Adamsų
šeimynėlės“ banga nuvilnijo ne tik
Amerikoje, bet ir Europoje – čia
pirmoji premjera 2012 m. pristatyta
Švedijoje, vėliau – Suomijoje, Italijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Čekijoje.
Na, o šiemet tarptautinį teatro pulsą
buvo galima užčiuopti ir Kaune.
Tarp populiariosios kultūros ir
„aukštojo“ meno balansuojančios
Adamsų šeimynėlės istorija gimė
amerikiečių karikatūristo Charleso Addamso vaizduotėje praėjusio amžiaus 4-ajame dešimtmetyje.
Iš viso buvo nupiešta šimtas penkiasdešimt karikatūrų, kurių pusė
buvo publikuota žurnale „The New
Yorker“ (nuo 1938 m. iki autoriaus
mirties 1988 m.). Satyriniuose piešiniuose vaizduojamos šeimos (įgijusios paties autoriaus vardą) nuotykiuose dailininkas kalbėjo apie to
meto idilišką amerikiečių šeimyną.
Pasiturinčią, ekscentrišką, besidžiaugiančią makabriškais pomėgiais, besirengiančią ir mąstančią
kitaip nei likusi visuomenės dalis,
tačiau dėl to visiškai nekvaršinančią sau galvos. O pasirinkti būtent
gotikinę estetiką dailininką įkvėpė
jo gimtasis Vestfildas su puošniais
Viktorijos laikų pastatais ir senomis
kapinėmis.
Kaune miuziklas pastatytas pagal pirmajam miuziklui Brodvėjuje

specialiai scenaristo Marshallo
Brickmano ir rašytojo Ricko Elice’o
parašytą knygą „Adamsų šeimynėlė“. Šį kartą (dėl kito kūrybinio
projekto sostinėje) teatro miuziklų
meistrui, su miuziklo žanro specifika Amerikoje susipažinusiam režisieriui Kęstučiui Jakštui talkino
žmona aktorė Viktorija Streiča.
Pasidalino pareigas taip: K. Jakštas – pastatymo meno vadovas,
V. Streiča – režisierė. Pastarosios
režisūrinis debiutas įvedė šiek tiek
kitokių atspalvių nei yra būdinga
ankstesniems K. Jakšto darbams.
Scenoje viskas labiau paklūsta dramos teatro taisyklėms. Galbūt dėl
to miuziklui kiek pritrūkta dinamikos. Tačiau dominuoja „moteriška
švara“ – čia nėra nereikalingos scenos, judesio, žodžio ar daikto. Prie
viso to dar būtų galima pridėti estetiškai patrauklų, kūrybingai funkcionalų scenovaizdį, kurtą scenografo, vaizdo projekcijų autoriaus
Gintaro Makarevičius, ir stilingus
dizainerės Kotrynos Daujotaitės
kostiumus.
Lietuviškoje „Adamsų šeimynėlės“ versijoje nerasime blizgučių,
plunksnų ir ryškių suknelių šėlsmo.
Taip pat ilgai trunkančių masinių
scenų, kuriose aktoriai, vienu metu
ir šokantys, ir dainuojantys, regis,
viršija savo fizines galimybes. Čia
viskas kur kas santūriau, tačiau tai
tik privalumas. „Adamsų šeimynėlė“ taip pat paliudijo, kad naujovių reikia ir patiems čia dirbantiems
kūrėjams. Pagrindinius vaidmenis
atliekantys solistai scenoje jaučiasi
natūraliai, be jokio pritempto dirbtinumo. Greičiausiai todėl ir sėdintieji žiūrovų salėje atsipalaiduoja,
pasijaučia savi, tarytum būtų šios
šeimos dalimi.
Komedijoje dėmesys sutelkiamas ne į Adamsų tamsiąją estetiką
ir keistumą, o į jų moralines nuostatas. Konfliktas scenoje vyksta tarp
normalumo (daugumos požiūriu)
ir nenormalumo. Šios opozicijos pusėms atstovauja Adamsai ir
šeima iš įprastų žmonių pasaulio –
Beinekiai. Tai išreiškiama ir spalvų

balsų, išgryninto švaraus barokinio skambesio. Antai E. Ester (alchoro, didžiąją istorijos dalį pa- tas) bei J. Kuusik (sopranas) tiesiog
sakojo evangelistas A. Õnnis. Jo nublankdavo net ir ne itin galingo
malonaus, šilto tembro tenoras choro skambesio fone.
sąžiningai ir tvarkingai skambėjo
Nepaisant kai kurių nevisiškai
per visą kūrinį. Retsykiais prasi- sėkmingų impresijų, apskritai Baverždavo kiek „perspaustos“ baro- cho „Pasija pagal Joną“ kiekvieną
kinių melodijų puošmenos. Viena klausytoją praturtino – muzikine
vertus, kaip ir pati Bacho muzika – malda, apmąstymais, susikaupimu.
nors ir dangiško skambesio, ji al- Kūniška ir dvasinė Kristaus kančia
suoja žemišku natūralumu. Kita ir mirtis turbūt sujaudino kiekvieną
vertus, sakralioji pasija prašosi pa- besiklausantįjį. Vienus galbūt laties šviesiausio ir skaidriausio at- biau įtraukė religinė žinia, kitus –
likimo. Meistriškai supinti įvairūs didysis Bachas, nepriekaištingai suchoralai ir solistų arijos organiš- jungęs muzikos ir žodžio jėgą, kuri
kai papildė pasakojimą. Tačiau šį atlikėjų dėka natūraliai sugulė į bekartą pasigedau ryškesnių solistų veik tobulai derantį konsonansą.

At k e lta i š 2 p s l .
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simbolika – tamsūs drabužių tonai
ir ryškiaspalviai audiniai. O šios
šeimos susiduria tuomet, kai Trečiadienė ir Beinekių sūnus Lukas
įsimyli, ima kalbėti apie santuoką
ir nusprendžia susipažinti su vienas kito tėvais. Suvokimas apie tai,
kas iki tol kiekvienoje šeimoje buvo
normalu, pradeda byrėti. Kiekviena
šeima prisiliečia prie savo pasaulėžiūros kraštutinumų. Šiuose nuotykiuose bandant išlaikyti savąją tapatybę ir kartu pritempti kitą prie
savojo normalumo gausu tikrai juokingų akimirkų.
Spektaklyje išlaikomi visi žinomi
šeimynos narių išvaizdos ir elgesio
požymiai. Vizualiai jie atrodo lyg
nužengę iš Ch. Addamso karikatūrų, o savo judesiais ir bendravimo
maniera labai primena serialuose
matytus veikėjus.
Trečiadienę, kuriai spektaklyje
režisierių pavesta atstovauti šiuolaikiškumo dvasiai, vaidina trys
solistės – Marija Arutiunova, Iveta
Kalkauskaitė ir Karina Krysko. Visos yra tinkamai pasirengusios ir
dainuoti, ir vaidinti, gal kiek mažiau – šokti. Jaunesnių solisčių Trečiadienė – jaunatviškai kaprizinga,
nors ir turinti savuosius pomėgius,
nori pažinti ir tą kitą pasaulį. Tai
liudija jos apsivilkta ryškiai geltona
suknelė. O kiek vyresnė ir didesnį
kūrybinį bagažą turinti K. Krysko
savo herojei suteikia daugiau charizmos, vidinės brandos ir ne taip
lengvai leidžiasi į kompromisus.
Pačios režisierės (kartu su soliste
Kristina Siurbyte) verstame librete
ir dainų žodžiuose juntamas siekis
suaktualinti spektaklio tekstą. Todėl kartkartėmis nuskamba tai, ko
nėra amerikiečių knygoje: nuorodos į krepšinį ir kitus šiandieniam
jaunimui aktualius dalykus. Laisvai scenoje jaučiasi ir pagrindinės
veikėjos jaunesnysis brolis Pūgžlys,
kurį vaidina ne profesionalūs aktoriai, o skirtingo amžiaus paaugliai,
konkurso būdu specialiai atrinkti
šiam miuziklui, – Jonas Kaminskas, Ervinas Jasevičius ir Vygantas
Bemovas.
Normalumo ir nenormalumo
sąvokas aukštyn kojomis apverčia neišskiriamoji, nuolat meilės svaiguly skendinti Gomeso ir
Mirtišės porelė. Juos taip pat įkūnija trys grupės solistų: valdingą ir
santūroką Mirtišę – pati režisierė
V. Streiča, Akvilė Garbenčiūtė, Živilė Lamauskienė, energingąjį Gomesą – Raimondas Baranauskas,
Egidijus Bavikinas ir Giedrius Arbačiauskas. Skirtingi solistai savo
vaidmens portrete palieka vis naują
potėpį. Tačiau iš esmės jų veikėjai
išlaiko esminius savo bruožus – eleganciją, ekscentriškumą, aistrą pavojingiems žaidimams, o kartu paprastumą ir nuoširdumą, kurio taip
trūksta Beinekių šeimynai, nors iš

Karina Krysko, Giedrius Arbačiauskas ir Živilė Lamauskienė

pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas
yra atvirkščiai.
Netikėtai nustebino solistai, suvaidinę Svirdulį ir Pūlinį. Šie dar
keistesni nei Gomesas su žmona ir
vaikais personažai tarytum privertė
juos išlįsti iš savųjų ligšiolinių amplua kiauto. Spektaklio metu aukštaūgis Svirdulys (solistai Žygimantas Galinis, Povilas Strikaitis ir (!)
teatro trupės baleto choreografas
bei šokėjas Dainius Bervingis), mūvintis storapadžius koturnus, visą
spektaklį nekalba, tik itin žemu
bosu mykia, o vaidinimo pabaigoje netikėtai uždainuoja. Nors ir iš
tiesų menkai tevaidindamas įprasta
prasme, solistų ir šokėjo įkūnijamas
groteskiškasis Svirdulys itin pagyvina įvykius, įnešdamas šiurpulio,
bet ir sukeldamas pakankamai pozityvių emocijų.
Kitas „atradimas“ – dėdė Pūlinys,
įkūnytas Gedimino Maciulevičiaus
ir Žano Voronovo. Pastarojo dėdulės pasirodymas su mėnuliu – tiesiog
vertas prizo. Šioje scenoje atsiskleidžia „tikrasis“ infantilaus Pūlinio
charakteris. Jis šeimynykščiams
prisipažįsta, jog yra įsimylėjęs. Ką?
Ne, ne moterį, o mėnulį. Naktį ryškiai švytintis pilnas (toks kaip ir jis
pats) mėnulis jį tiesiog traukte traukia. Charizmatiškasis Ž. Voronovo
veikėjas scenoje apdainuoja šią aistringą trauką atsispirdamas nuo žemės tiesiogine to žodžio prasme ir
lyg kamuolį rankose sūpuodamas
mėnulio atvaizdą. Veikėjas išlieka
ištikimas savo jausmams ir vėliau
išskrenda gyventi į šį Žemės palydovą. Tai viena įsimintiniausių
miuziklo scenų.
Prie pastarųjų dar būtų galima
priskirti ir šeimų vakarienę, kurios metu atsiskleidžia Beinekiai,
nenusileidžiantys savo „trenktumu“ Adamsams. Reikėję tik tai
pažadinti, ir čia prisidėjo netyčia
Luko motinos Alisos (K. Siurbytė
ir Ieva Vaznelytė) išgertas paslaptingas gėrimas, Pūgžlio paskanintas tiesos eliksyru, „nušvilptu“ iš
raganiškos Močiutės (Vilma Narvidaitė, Neringa Nekrašiūtė). Užverda
tikras chaosas – iki tol kuklios ir
pavyzdingos motinos įvaizdžiui
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atstovavusi Alisa staiga nusimeta
visas psichologines kaukes ir pavirsta į drąsiai visą tiesą apie nelaimingą santuoką išsakančią ir
gyvenimo geismą pajutusią moterį.
Solistės sėkmingai susitvarko su šia
gana sudėtinga užduotimi, įtikinamai perteikdamos šios veikėjos persikūnijimą. Alisa tampa kone tokia
pat žavi kaip Mirtišė.
Tačiau to negalima pasakyti apie
Luką (Martynas Beinaris, Jurgis
Jarašius, Martynas Kavaliauskas)
ir jo tėtį Melą (Jonas Lamauskas,
Giedrius Prunskus). Nors šiedu
Adamsų dėka ir pakeičia savo požiūrį į žmogiškąją egzistenciją, jų
virsmas iki galo neatsiskleidžia ir
atrodo kiek dirbtinai.
Miuzikle vienodai svarbu vaidinti, dainuoti ir šokti, ir šie gebėjimai iš solistų reikalauja didelio visapusiško profesinio pasiruošimo,
kas Lietuvoje yra vis dar keblus reikalas. Šiame darbe daugelis artistų
perteikti vaidmenį per žodį, judesį
ir garsą geba vienodai puikiai. Gal
kartais kiek stinga judesio kalbos.
Tačiau pagrindiniams veikėjams į
pagalbą atskuba masinėse scenose
šokantys Adamsų iš kapų prikelti
protėviai, įkūnyti baleto trupės šokėjų ir choro. Kiekvienas jų – individualybė, o tai perteikti padeda
kostiumai, leidžiantys nuspėti, kuris kurioje epochoje gyveno ir kokią
padėtį užėmė visuomenėje. Na, o
makabrišką spektaklio atmosferą
padeda kurti ir gyvai atliekama muzika – orkestrui diriguoja KVMT
debiutuojantis dirigentas Ričardas
Šumila, muzikinės pastatymo dalies
meno vadovas – Julius Geniušas.
„Adamsų šeimynėlė“ – vykęs
KVMT bandymas žengti pirmyn
kartu su laiku. Nors ir galima pasigesti originalumo (spektaklis turi
panašumų su ankstesniais užsienio
teatrų pastatymais), galutinis rezultatas maloniai nustebina. Režisierė
ir pastatymo meno vadovas įrodo,
jog miuziklo žanras nėra pigi amerikietiška pramoga, nebent tik kai
kurių mūsų vaizduotėje.
Deimantė DementavičiūtėStankuvienė
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Dabar galiu atsikvėpti

Janas P. Matuszyńskis apie „Paskutinę šeimą“
Jano P. Matuszyńskio filmas „Paskutinė šeima“ tapo „Kino pavasario“
konkursinės programos „Nauja
Europa – nauji veidai“ nugalėtoju.
Filmas jau sulaukė daugybės tarptautinių ir Lenkijos festivalių prizų,
režisieriui paskirtas Lenkų kino akademijos „Auksinis erelis“ bei prestižinis žurnalo „Polityka“ apdovanojimas. Netrukus filmas pasirodys
ir Lietuvos kino teatrų repertuare.
Matuszyńskis gimė 1984 m., jis
baigė kino režisūrą Silezijos universitete Katovicuose, nuo 2010-ųjų sukūrė kelis dokumentinius ir trumpo
metražo vaidybinį filmą. „Paskutinė
šeima“ – jo vaidybinis pilnametražis debiutas. Režisierius buvo „Kino
pavasario“ svečias.
Kas buvo pirmiau: scenarijus
ar sumanymas kurti filmą apie
Beksińskių šeimą?

Mes neblokuojame temos, kviečiame diskutuoti. Dabar kuriami
du dokumentiniai filmai apie Beksińskius, taip pat pagrįsti archyvine
medžiaga, ir trumpo metražo vaidybinis filmas. Be to, išleista daug
knygų ir kiekvienas gali susidaryti
savo nuomonę.

Jan P. Matuszyński

autentiškumo ir tiesos. Man buvo
svarbus realizmas, todėl, pavyzdžiui, mes net ir nesvarstėme, kokia kamera filmuosime scenas, kurias realybėje filmavo Beksińskis, ir
ieškojome tokios pat VHS kameros,
kokia filmavo ir Beksińskis.

Tačiau po filmo premjeros
susidūrėte su vieno Beksińskio
giminaičio priekaištais, esą kartais filmo autoriai prasilenkia su
tiesa.

Būsiu nemandagus, bet man neTai vyko lygiagrečiai. Aš jau anksatrodo, kad ponas, apie kurį kalbate,
čiau norėjau kurti filmą apie Bekbūtų dalyvavęs bent vienoje filme
sińskius, bet nesugebėjau sukonkre- Ar daug nutolote nuo realios
parodytoje situacijoje. Tad nežinau,
tinti sumanymo. 2014-aisiais, likus įvykių versijos? Pavyzdžiui,
kuo remdamasis jis teigia, kad taip
metams iki dešimtųjų Zdzisławo aš pastebėjau, kad dailininko
nebuvo. Neabejoju, kad tai, kas roBeksińskio mirties metinių, vėl nužudymo scenoje dalyvauja
doma, remiasi faktais ir yra tikra,
pradėjau ieškoti medžiagos ir „Vi- tik vienas žudikas, nors, kiek
nors tai vaidybinis, o ne dokumenkipedijoje“ radau informaciją, kad žinau, jų buvo du.
tinis filmas. Ši problema visada išRobertas Bolesto parašė scenarijų
Perskaičiau visą bylą ir vienin- kyla tikrais įvykiais paremtuose
„Paskutinė šeima“. Susisiekiau su telis dalykas, kuo žudymo scena filmuose. Nepriklausomai nuo to,
juo ir sužinojau, kad scenarijui jau filme skiriasi nuo to, kaip viskas ką galvojate apie Andrzejaus Sebemaž aštuoneri metai. Jį rašė pil- buvo iš tikrųjų, yra kėdės, kurioje weryno vaidmenį, niekas negali
nametražiame kine debiutuojan- sėdėjo Beksińskis, vieta. Žinoma, tvirtinti, kad jis yra šimtaprocentis scenaristas, kuris vėliau sukūrė su nužudymu susijęs ir žudiko tinis Zdzisławas Beksińskis, nes
filmų „Hardkor Disco“ ir „Šokių pusbrolis, bet iš pasakojimo, ku- tai neįmanoma. Taip pat ir puiaikštelės dukterys“ scenarijus. Tu- riuo galima tikėti arba ne, jis bute kiai į Steve’ą Jobsą persikūnijęs Mirėjau pastabų scenarijui, Robertas pasirodė vėliau. Nenorėjau gilintis chaelas Fassbenderis netapo Steve’u
taip pat šį tą norėjo pakeisti, nes į žmogžudystės detales, nes filmas Jobsu, nes tai visada bus interpregrįžo prie teksto būdamas jau paty- ne apie tai, kad kažkas nužudomas tacija. Daug apie tai mąsčiau ir buręs scenaristas ir pasižiūrėjo į jį nau- ir sprendžiama kriminalinė mįslė. vau pasirengęs priekaištams, nes
jai. Tai, kad toks išskirtinis tekstas Norėjau parodyti nužudymą kuo žinojau, kad, pavyzdžiui, Tomeko
taip ilgai gulėjo stalčiuje, manau, jį minimalistiškiau. Juolab kad nie- personažas žadins kontroversijas,
vargino, bet galiausiai prabėgęs lai- kad netikėjau to vaikino pateiktais mat filme rodomas Tomekas gana
kas išėjo į naudą paskutinei scena- motyvais, esą jis taip padarė, nes nutolo nuo stereotipiško jo įsivaizrijaus versijai. Tačiau turint galvoje, Beksińskis nenorėjo paskolinti pi- davimo. Tačiau mes turėjome daukad pasakojame visai neseną isto- nigų. Tai skamba visiškai iraciona- gybę medžiagos apie jį, ir tai, kas
riją, paremtą tikrais įvykiais, kilo liai, o aš nuo pat pradžių jaučiau, rodoma filme, mano galva, yra
daug subtilių, keblių klausimų, rei- kad tai kafkiška žmogžudystė ir jos mandagesnė versija žmogaus, kukalavusių patikslinimų taip pat ir niekaip nepavyks iki galo apibrėžti. ris iškyla iš mūsų gautos medžiagos.
filmavimo aikštelėje.
Galima ieškoti metaforų ir simbo- Priekaištai, kuriuos išgirdome, tai
lių, bet man buvo svarbu sukurti dar vienas atvejis, kai kas nors tvirAr kuriant filmą buvo naudingi nevienprasmišką sceną.
tina vienintelis žinąs tikrąją tiesą.
garso įrašai ir vaizdajuostės,
„Paskutinė šeima“
kuriuos paliko Beksińskis?
Rengiantis filmui turėti tiek daug
autentiškos dokumentinės medžiagos – išskirtinė situacija. Be abejo,
tai turėjo didelę įtaką Robertui, kai
jis rašė scenarijų, nes daug ką jis
tiesiai paėmė iš tos medžiagos. Kai
kurios scenos atkurtos visiškai tiksliai, juk neatsitiktinai atsiimdamas
„Auksinį erelį“ už geriausią scenarijų Robertas dėkojo Beksińskiams
už dialogus. Filme skamba autentiški Beksińskių dialogai, tik kartais jie paimti iš skirtingų situacijų
ir sujungti į vieną, kad kurtų dramaturginę visumą. Scenarijus ir
filmas tiksliai remiasi konkrečiais
įvykiais, todėl archyvinė medžiaga
buvo labai svarbi siekiant tikro
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Neabejotinas filmo privalumas yra aktorių vaidyba, pirmiausia Seweryno, bet taip
pat ir Aleksandros Koniecznos,
Dawido Ogrodniko. Aktorių
užduočių požiūriu tai ambicingas ir sunkus filmas. Kaip
dirbote su aktoriais?

įgyja epiškumo. Tačiau mes nešokiruojame Beksińskio paveikslais,
jų nėra pirmame plane, jie įrėmina
pasakojimą. Žinoma, kilo daugybė
įvairiausių problemų, pradedant
lėktuvo katastrofos scena, kuri buvo
labai sunki techniškai, bet apskritai
filmo kūrimas buvo gražus nuotykis, taip pat ir intelektualinis.
Kas Jūsų šiuolaikinio kino
meistrai? Be Mike’o Leigh?
Jų yra daug. Net kuriant šį filmą
buvo kelios netiesioginės jų kūrybos nuorodos. Visada buvau Romano Polanskio gerbėjas, jis mums
apie save priminė, be to, labai vertinu Martiną Scorsesę ir, kitaip nei
daugeliui, man labai patinka jo
naujausias filmas „Tyla“. Taip pat
mėgstu Stanley Kubricką, Krzysztofą Kieślowskį – galėčiau išvardyti
daug daugiau. Kalbant apie visiškai
šiuolaikinį kiną, laukiu naujo Paulo
Thomaso Andersono filmo, nes jis
kuria nepaprastai svarbų, ypatingą
kiną. Kai žiūriu jo filmus, man atrodo, kad mūsų panašus skonis, jei
kalbėsime apie estetinius sprendimus. Taip pat esu visai kitos rūšies režisieriaus Weso Andersono
gerbėjas, o jo „Viešbutis „Didysis
Budapeštas“ man atrodo šedevras.
Visada buvau sinefilas, nuo mažens
žiūrėjau daugybę filmų, todėl tokių
atsparos taškų turiu tikrai daug. Be
abejo, tokia figūra yra ir Michaelis
Haneke, visada jam lenkiuosi. Deja,
daugelio naujų filmų dar nemačiau,
nes su „Paskutine šeima“ važinėjau
po pasaulį, bet tikiuosi, kad dar pavyks pamatyti, ką praleidau.

Turėdamas rankose scenarijų
žinojau, kad tai trijų visiškai ypatingų vaidmenų medžiaga. Buvo
grynas malonumas dirbti su aktoriais, kuriuos norėjau matyti šiuose
vaidmenyse. Aktorius pasirinkau
pats. Turėjome laiko susipažinti su
Beksińskių archyvais ir kruopščiai
aptarti kiekvieną sceną, kurių nė
viena iš tikrųjų nebuvo paprasta.
Kiekviena kupina tam tikrų niuansų, pavyzdžiui, scena, kur Zosia
džiovina bulves. Ji nėra akivaizdi,
bet buvo svarbu, kad atrodytų akivaizdi, įprasta. Man artimas Mike’o
Leight darbo metodas. Regis, nesąmoningai juo vadovavausi. Filmavimo aikštelėje susikūrė ypatinga
atmosfera ir tai buvo matyti, kai
aktorius ateidavo filmuotis vienai
arba dviem dienoms ir jam būdavo sunku susitapatinti su tuo,
kas vyksta. Svarbu ir tai, kad filmo
pasakojimas susideda iš vieno kadro
scenų: kiekviena montažo sandūra
tai prabėgęs laikas – minutės, metai, mėnesiai. Pamenu situacijas, Koks bus Jūsų kinas? Ko gakai keli aktoriai sakė: „Na, nufil- lime laukti po šio debiuto?
mavome bendrą sceną, dabar bus
Viena galiu pasakyti tikrai: nestambūs planai.“ Ne, jokių stambių kursiu filmo, kuris būtų panašus į
planų nebus, tai turi būti freska, pa- „Paskutinę šeimą“. Man imponuoja
teikianti platesnį vaizdą, nes tai ne Kubrickas, kuris kiekvienąkart kurvieno žmogaus, o šeimos istorija. davo vis kitokį filmą. Man regis, tai
Pasakojimo intymumas atsiranda, geras požiūris, nes nėra reikalo dunes veiksmas vyksta dviejuose bu- kart žengti į tą pačią upę. Juolab kad
tuose. Kamera stovi šiek tiek to- ir Paulas Thomas Andersonas elliau ir matome butą tarsi veikėjo giasi panašiai. Turiu kelis projektus,
paveikslų kontekste. Taip istorija bet nežinau, kuris iš jų bus mano
kitas filmas. Dabar toks momentas,
kai reikia truputį atsigauti, nes iškart po filmo premjeros, kuri Lenkijoje įvyko rugsėjo pabaigoje, išvažiavau į Beščiadus filmuoti – ties
Lenkijos ir Ukrainos siena kūriau
antrąjį HBO serialo apie pasieniečius „Gauja“ („Wataha“) sezoną.
Tai buvo visiškai kitokia nei „Paskutinės šeimos“, bet taip pat puiki
patirtis, mokanti amato, o kartu ir
nebloga gyvenimo mokykla, nes filmavome miške, sniege iki pat pažastų, 20 laipsnių šaltyje. Sėdėjau
ten beveik penkis mėnesius, baigėme filmuoti vasario pabaigoje.
Tik dabar galiu truputį atsikvėpti.
Kalbėjosi
Tadeuszas Tomaszewskis
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Meno projektas

Eglė Kuckaitė, „Taip kalbėjos Bedugnė su Prieblanda“, pjesės eskizas pagal Ričardo Gavelio „Vilniaus pokerį“. 2016 m.
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Trumpa parodų Kaune apžvalga
ir Xesco Mercé domina daiktiškasis pasaulis. Tačiau jį, pasitelkdami
vaizduotę, menininkai pakylėja virš
Šventės pasibaigė, tad tenka grįžti kasdienybės. Šių dviejų menininkų
prie kasdieninių ritualų. O parodų kūriniams būdingas žaismingumas
(patikslinu – vizualaus meno), šį ir siurrealistiniai motyvai. Didžiaumėnesį veikiančių Kaune, suskai- sią įspūdį, ko gero, paliks Xesco
čiavau net dvylika. Manau, kad dė- Mercé darbai, kurie sukabinti tomesio ir laiko vertos bent aštuonios. kia tvarka, kad atsitraukęs iš toliau
Na, o keturias iš jų trumpai aptarsiu galėtum perskaityti žodį „melas“.
Paroda galerijoje „Meno parkas“
šiame tekste.
(Rotušės a. 27) veikia iki gegužės
Benxamín Álvarez, Xesco Mercé, 18 d.
Marc Vilallonga. Balandis 2524
Taip jau sutapo, kad šiemet dviHomer Sykes. Anglija 1970–1980
dešimtmetį švenčia ne tik galerija
„Kissogram“ mergina, „Blitz Kids“
„Meno parkas“, bet ir jos partnerė judėjimas, Pyragų naktis – su toiš Barselonos „La Xina A.R.T.“. Ta kiais 1970–1980 m. Anglijos kultūrai
proga į Kauną atvežta trijų ispanų būdingais pavadinimais susidursite
menininkų – Benxamíno Álvarezo, skaitydami Homerio Sykes’o fotoXesco Mercé ir Marco Vilallongos – grafijų, eksponuojamų Kauno fotoparoda. Ekspoziciją sudaro po vieną grafijos galerijoje, antraštes. Fotoar kelis kiekvieno menininko darbų grafas sociologo žvilgsniu tyrinėja
ciklus, kurie pirmiausia sudomina ir fiksuoja to laikotarpio Anglijos
netradicine raiška (asambliažai ir visuomenę. Pateikiamas išties išsakoliažai), neįprastomis medžiago- mus jos vaizdas – ne tik elito, bet
mis (Marcas Vilallonga naudoja ir vidurinės klasės bei proletariato
senus tapetų katalogus) ar techni- gyvenimas. Žmonės užfiksuoti per
komis (Xesco Mercé dažus purškia vakarėlius ir pasilinksminimus, taip
ant plastiko). Jei kalbėtume apie pat darbo metu. Į tokias temines
kiekvieną menininką atskirai, tai grupes parodoje eksponuojamos
Benxamíną Álvarezą domina žmo- fotografijos ir suskirstytos. Kalgus ir jo kūnas. Viena vertus, šio bant apie meninę raišką, dauguma
menininko kūriniai kelia šypseną vaizdų užfiksuoti gana dokumendėl įvairiausių „kūniškų nuotykių“, tiškai, reportažiniu stiliumi – naudokuriuos patiria vaizduojamos figū- jant plačiakampį objektyvą, nesuros. Kita vertus, dėl specifinės liniji- liejant fono, išryškinant kiekvieną
nės raiškos, kuriai pasitelktas tušas, detalę. Tačiau parodoje netrūksta ir
kūriniai atrodo ir kiek grėsmingi darbų, artimų klasikinei humanisar baugūs. Na, o Marcą Vilallongą tinei fotografijai. Ypač romantiškos
Vytautas Paplauskas

pasirodė lauke žaidžiančių vaikų
nuotraukos. Žodžiu, tai paroda, kuri
turėtų sudominti įvairios fotografijos mėgėjus.
Paroda Kauno fotografijos galerijoje (Rotušės a. 1) veikia iki gegužės 7 d.
Nacionalinio M.K. Čiurlionio
dailės muziejaus naujai įsigytų
darbų paroda „TIXE“
Apsilankę M.K. Čiurlionio dailės
muziejaus parodoje „TIXE“ nusiteikite, kad čia teks praleisti truputį
daugiau laiko nei kitose parodose,
mat eksponatų išties daug. Visi
jie – iš 2011–2016 m. įsigytų kūrinių kolekcijos. Ekspozicija labai
marga. Vienose salėse eksponuojamas liaudies, kitose – jau modernusis menas. Netrūksta ir įvairių artefaktų: elegantiškų secesijos ir art
deco baldų, archyvinių nuotraukų
bei dokumentų, laiškų (paminėtini M.K. Čiurlionio laiškai, rašyti
Sofijai Kymantaitei). Įtariu, kad
daugiausia dėmesio susilauks keli
2013–2014 m. įsigyti M.K. Čiurlionio darbai. Gaila tik, kad antraštėse
nepateikta išsamesnė šių kūrinių
įsigijimo istorija.
Na, o mane labiausiai domino
tapybos kolekcija, tad ją atidžiausiai ir apžiūrėjau. Paaiškėjo, kad iš
vidurinės kartos tapytojų daugiausia įsigyta kauniečių darbų – Eglės
Velaniškytės, Rimvido JankauskoKampo, Aušros Andziulytės, Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės, Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės.

Xesco Mercé kūriniai. Paroda „Balandis 2524“

Dauguma į kolekciją patekusių
šiuolaikinės tapybos kūrinių taip
pat priskirtini kauniečiams menininkams – Agnei Jonkutei, Eimučiui Markūnui, Leonidui Alekseiko,
Alonui Štelmanui. Tad panašu, kad
šiuo atžvilgiu muziejus daugiausia
orientuojasi į Kauno meno lauką.
Paroda Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio
g. 55) veikia iki liepos 2 d.
Pinhole/Camera obscura # 2
Fotografuoti analogine technika
ar apskritai atsisakant objektyvo
šiandien tampa vis madingiau. Toks
atvaizdų kūrimo būdas dažniausiai
grindžiamas siekiu sukurti vienetinius kūrinius, kurie išsiskirtų iš
vis didėjančio skaitmeninių vaizdų
srauto. Panaši retorika buvo pasitelkta ir pristatant tokiai fotografijai skirtą parodą „Post“ galerijoje.
Joje pristatyti šeši autoriai – Inga
Dinga, Giedrius Petrauskas, Arūnas Kulikauskas, Gintautas Trimakas, Vadimas Šamkovas ir Mindaugas Česlikauskas. Daugelį parodos
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fotografijų lengva priskirti tradiciniams fotografijos, o ir apskritai vizualaus meno žanrams – peizažui,
natiurmortui, aktui. Šioms fotografijoms sukurti pasitelkta pinhole ar
camera obscura technika, panašu,
ne konceptualizuoja, o tiesiog suteikia gana įprastiems, nors ir gražiai sukomponuotiems atvaizdams
išskirtinumo, pakylėja į „meninės
kūrybos“ lygį. Išsiskiria tik Gintautas Trimakas, visuomet konceptualizuojantis savo pasirinktas
fotografines priemones. Savo idėja
įdomesnis pasirodė Mindaugo Česlikausko „Šviesoraštis“, kurį sudaro
29 fotografijos, vaizduojančios tą
patį kambarį iš viršaus vis kitu laiku,
ir 1 fotografija, vaizduojanti minėto
kambario lubas. Dar verta paminėti,
kad parodos rengėjai mažąją „Post“
galerijos salę pavertė camera obscura. Tad jei apsilankysite galerijoje
saulėtą dieną, galbūt ant vienos iš
galerijos sienų išvysite šviesos projektuojamą vaizdą.
Paroda galerijoje „Post“ (Laisvės al.
51a) veikia iki gegužės 5 d.

Šešėliai tapybos kadruose
Justino Vaitiekūno tapybos ir piešinių paroda VDA „Titanike“

Kristina Stančienė

Pristatant Justino Vaitiekūno tapybos ir piešinių parodą, autoriui
nešykštėta komplimentų – jis vadinamas ne tik chrestomatiniu,
bet ir unikaliu bei charizmatišku.
O pasak menotyrininko Vido Poškaus, tapybos priemonėmis jis yra
ir simptomatiškas, pasiekiamybėmis – nepakartojamas... Tokie apibūdinimai įpareigoja – taip sakau
visai ne dėl to, kad abejočiau Vido,
gero tapybos žinovo, kompetencija.
Tiesiog, kaip ir jis, šiek tiek pažįstu
Justiną, todėl menininko asmenybė,
jo laikysena man šioje parodoje vis
lyg kokie šešėliai smelkėsi į tapybos „kadrus“, ir galbūt suteikė parodos interpretacijai neišvengiamo
subjektyvumo.
Justino parodą pagal jos chronologiją, kuri aprėpia laikotarpį maždaug nuo 2000-ųjų iki pat šių metų,
derėtų vadinti retrospektyvine, nes
6 psl.

joje aptikau nemažai matytų darbų,
kurie jau buvo eksponuoti kitose,
ankstesnėse parodose. Tačiau parodos
architektūra, atskirų darbų sugretinimai sena tarsi paverčia nauja, lyg
„apsuka“ paveikslus kita jų puse, ir jie
vėl atrodo įdomūs ir nauji. Tampa
svarbi ne kūrinių atsiradimo data,
labiau – jų priežastys ir sąsajos. Ko
gero, šioje vietoje galima pasiremti
paties Justino mintimi apie tapybą:
„portretuojamasis yra tapomas iki
susitikimo su tapytoju“. Išeitų, kad
ir paroda – „asimetriškas“, efemeriškas darinys, rodantis ne autoriaus
kūrybą „nuo iki“, o greičiau dabartinį jos būvį, menininko savistabos
kryptį, vieną iš galimų kūrybos
„kombinacijų“. Kalbantis su autoriumi, paaiškėjo, kad dėl šios priežasties jis savo parodai nesuteikė
kokio nors konkretaus pavadinimo.
Darbai parodoje sukabinti gana
tirštai, kontrastingai įvairuoja jų dydis – nuo kamerinių piešinukų iki
didžiulių drobių, todėl joje nelieka

vietos monotonijai, pasikartojimams. O dar ir pertvaros sustumdytos taip, kad paprastai atvira ir
žvilgsniu lengvai aprėpiama apatinė
„Titaniko“ salė įgijo lyg ir labirinto,
R e n g ė j ų n u ot r .
lyg ir atskirų kambarių-koridorių Ekspozicijos fragmentas
struktūrą. Nemanau, kad taip daryta dėl „mados“. Spėju, kad menininkui ir parodos kuratorei Rimai paminklą. Arba nevalingai prisi- „grynosios“ abstrakcijos – dažBlažytei intuityviai piršosi būtent meni kitą visiems žinomą patirtį, niausiai regime figūras, daiktus,
toks darbų pateikimas. Ir nuojauta kai regi paveikslus kur nors aukš- peizažą. Šiuo požiūriu jis yra, kaip
jų neapgavo – ekspozicijoje pavyko tai bažnyčios navose, kur jie ne tik sako Vidas Poškus, „simptomatišsukurti specifinę Justino Vaitiekūno puošia, bet ir kažką griežtai pasa- kas“, arba – vienas iš daugelio, nors
„stichiją“, kuri, būdama uždara, iki koja, o kartais ir baugina, pamoks- jo gestiška tapyba, mano požiūriu,
galo neperprantama ir sunkiai lauja, tegul jų iki galo ir nesupranti. yra stipri, paveiki, pulsuojanti vos
verbalizuojama, skleidžia kažko- Čia dera iškelti dar vieną klau- nujaučiamais egzistenciniais pokius tvirto žinojimo apie pasaulį ir simą – iš kur tas Justino paveikslų tyriais ir ironija. Tarkim, tūlame
jo sandarą fluidus, o kartais net ir sukeliamas įspūdis, tarsi jie būtų Henriko Čerapo paveiksle daiktas
pranašumo, dominavimo subjekto kažkokios uždaros, iki galo neper- ar suabstraktinta materija yra me(stebėtojo) atžvilgiu gaideles.
prantamos sistemos dalis, ir kuo tafora, o kartais – tiesiog daiktas per
Kaip tai pasireiškia? Visų pirma, jis skiriasi nuo kitų ekspresyviai se, su savo nepakartojama šviesa,
parodoje neapleidžia fizinis pojūtis, tepančių lietuvių tapytojų, o gal nuotaika, koloritu, o sociopolikad į šiuos milžiniškus, gaivališkus atvirkščiai, yra pernelyg panašus į tinė Arvydo Šaltenio, Algimanto
paveikslus tu, žiūrovas, spoksai iš mūsų ekspresionistų „daugumą“?
apačios, toks mažas, menkas, lyg
Viena vertus, jo paveiksluose
į didybės ir adoravimo trokštantį beveik niekada neaptinkame N u k e lta į 7 p s l .
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Dailė

Nepermaldaujamai plintanti
At k e lta i š 1 p s l .

svarbiausiuose muziejuose ir rengiamose parodose yra tendencija
naujai peržiūrėti palikimą skiriant
daugiau dėmesio moterų kūrybai.
Ekspozicija turi konceptualių
jungčių tarp lietuviškų ir itališkų
kūrinių sekos struktūrą. Kiekvienas
segmentas turi savo politinę / poetinę potemę, kuri irgi veikia asociatyviai. Pavyzdžiui „Jos pačios raidynas / A Vocabulary of Her Own“
yra perdarinys iš Virginijos Woolf
„Savas kambarys“ („The Room of
Her Own“). O „Kalba kaip užtaisytas ginklas“ turi priminti faktą,
kad Valerie Solanas šovė į Andy
Warholą ir pataikė. Dar Kreivytei
(kuri yra ir poetė) šis pavadinimas
primena Emily Dickinson eilėraštį
„My Life had stood – a Loaded Gun“,
kur gyvenimas lyginamas su neiššovusiu ginklu.
Ekspozicija pradedama nuo senų
senovės – graikų skulptūrų reinterpretacijos (Suzanne Santoro) ir
proistorės kaip matriarchato tvirtovės teigimo (Marija Gimbutienė),
toliau Eglės Vertelkaitės pavidalu
atsiranda balsas, atskirai sukurtas
krikščionišką ikonografiją perdarantis „altorėlis“, Valerie Solanas
žymųjį kūrinį interpretuojantys
abiejų šalių kūriniai ir taip toliau.
Stulbina kai kurių skirtingo laiko
ir vietos kūrinių vizualus panašumas ir keliamų probleminių mazgų
identiškumas.
Nors dalis kūrinių jau atrodo
įveikę savo užduotis, didžiuma jų
visgi yra ilgalaikė, pasikartojanti
užklausa ydingai sistemai. Kad ir,
pavyzdžiui, du kūriniai apie monumentus. Italų menininkė Mirella
Bentivoglijo žodį „Monumentas“
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Kuro, Kosto Dereškevičiaus kartos satyra yra konkreti, audžiama
remiantis autentiškais išgyventais
potyriais; Jono Gasiūno dūmų paskirtis – kurti savotišką tikrovės
kamufliažą, nustatyti net ir mūsų
krašto geografines, socialines, politines koordinates pasaulio žemėlapyje, pagaliau – persvarstyti pačios
tapybos reikalus; Vyganto Paukštės
paveikslų žmogystos plaikstosi vis
tame pačiame hermetiškame gyvenimiškų situacijų pasaulėlyje, kuris yra ir jų rojus, ir prakeiksmas.
O Justino tapiniai yra tvinkte pritvinkę simbolių, ženklų ir jų junginių. Tai savotiška tapybos semiotika, arba – semiotinė tapyba. Nes
debesys čia panėši į širdis, kaip ir
eglių šakų properšos, kurios kartu
primena ir kardiogramos eilučių
dantelius. Portretiniai beždžionių biustai leidžiasi į disputą, ir tai
kalba mums apie išmintį ir jos reliatyvumą. Gamta kartais atrodo tyčia

suskaido, o po to sugriauna grafikos
darbe (1968); Cooltūristės siūlo monumentus kišti į kojinę. Tai senas
darbas (2005), bet, atrodo, niekas
nepasikeitė... Su Valstybės šimtmečio minėjimu reikalai tik pablogėjo –
visų siaubui, norima greituoju būdu
urmu paklonuoti daugiau statulų,
nors vis dar bloga nuo senų.
Paklausus, kodėl „M/A\G/M\A“
vadinama vizualaus meno projektu,
Kreivytė sakė, kad šalia parodos
bus ir videoperžiūros, ir audiovizualinės poezijos perklausos, kiti
lydintys renginiai, todėl norėta platesnio apibūdinimo. Vėliau naujai
T. K a po č i a u s n u ot r .
išplėtotas projektas bus perkeltas į Benedetta Carpi de Resmini ir Laima Kreivytė
Romos širdyje, prie pat Trevi fontano, esantį Nacionalinį grafikos
Klausiau taip todėl, kad Lietu- įdomu, kad ir sąmoningas, ir
institutą.
Prieš parodą pavyko trumpai vos dailininkės paprastai ven- „tylusis feminizmas“ įgauna
gana panašią išraišką.
pasikalbėti su viena iš parodos gia sieti save su feminizmu
kuratorių – Benedetta Carpi de tiesiogiai arba bent jau nėra
Italijoje mūsų aptariamu laikofeminizmo aktyvistės, nors
Resmini.
tarpiu feministinė pozicija buvo
gal ir sprendžia tuos pačius
labai svarbi ir atvira. Menininkės
klausimus, kurie iškyla banAr Jūsų pristatomos italų
jungėsi į grupes, jos kūrė speciadant suprasti savo identitetą.
dailininkės sieja save su
lius leidinius, kur visas dėmesys
Pavyzdžiui, viena pirmųjų,
feminizmu?
skiriamas moterims svarbiems
klausimams. Pavyzdžiui, ši maDauguma tiesiogiai susijusios ryškiausiai feministinę estesu feministiniu judėjimu ar jo ke- tiką naudojanti Eglė Rakausžytė knygelė ekspozicijos praliamais klausimais. Septintajame kaitė yra viešai teigusi, kad
džioje „Towards Your Expression“
dešimtmetyje visoje Vakarų Euro- nėra feministė. Nors jos anks(Suzanne Santoro) buvo išleista
leidyklos pavadinimu „Moterų
poje tai buvo aktualu, reikėjo spręsti tyvoji kūryba tiesiog tvoskia
maištas“. Tuo metu moterims ladaug svarbių problemų. Pavyzdžiui, hierarchinės dekonstrukcijos
Italijoje tuo metu skyrybos ir abor- jėga. Iš sąmoningų ir daug
bai trūko viešo balso ir matomumo.
tai buvo nelegalūs, moterys nejautė, nuveikusių puoselėjant femiMenininkės siekė tai pakeisti. Tokad priklauso sau. Ši paroda pra- nistinę mintį galima išskirti
dėl mes ir tiriame kalbą, balsą bei
kūną, nes rašymas ir kalba yra viesidėjo kaip noras rasti ryšius tarp Karlą Gruodis. Ko gero, didviejų skirtingų pasaulių. Tai ir desnė dalis menininkių neišnas svarbiausių įrankių ir ginklų
skirtingas laikas: pristatomi Itali- sižadėtų feministinės intersiekiant mūsų teisių. Kalbėdamos
jos dalies kūriniai sukurti 7-ajame pretacijos ir gal teigia tokias
su Laima supratome, kad Lietudešimtmetyje, Lietuvos – 9-ojo an- savo pažiūras. Tačiau itališkos voje buvo svarbūs tie patys dalytroje pusėje. Taigi juos skiria dvi- parodos dalies menininkės
kai, nors jie pasireiškė kitais būdais
ideologiškai angažuotos. Man
dešimt metų.
ir aplinkybėmis.
antropomorfizuota – medžių šakos
primena kibius pirštus. Net ir realūs, atpažįstami vaizdiniai, tarkim,
piešiniuose ir tapyboje iškylantys
Vingio parko karių kapinių motyvai su miegančio liūto skulptūra,
kalba apie atminties saugojimą,
vietas, kurios yra virtusios jos „talpyklomis“. Be to, ir laikas čia turi
savo spalvą, kone kaip darbo grafikuose, schemose. Taip pat, Justino
manymu, galima „suskaičiuoti“ net
ir kalną...
Minėtus pojūčius Vaitiekūno
tapyboje sustiprina ir kompoziciniai sprendimai, kai horizontas
užkeliamas kažkur aukštai, ir turi
pakelti galvą, kad jį apžvelgtum.
Arba – kai kurie paveikslai tokie
dideli ir vertikalaus formato, kad
vėlgi, turi vesti žvilgsnį į viršų, norėdamas apžvelgti visą darbo struktūrą. Bet kuriuo atveju, tai kūryba,
gavusi stiprų ir gyvybingą simbolinio mąstymo įskiepį. Justas kažkuriame interviu postringauja,
kad jei netapytų, taptų sodininku.
O sodininkystės sferoje su įskiepiais ir jų poveikiu skiepijamajam
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amerikiečių balsų lemia pretendento lytis, o ne pasirengimas dirbti savo darbą. Kokia
parodos pavadinimo kilmė?
„Magma“ yra žodis, kurio nereikia versti, visomis kalbomis reiškia
tą patį. Magma reiškia galingą jėgą,
kylančią iš žemės, kuri plečiasi ir
yra karšta, nepermaldaujama. Ir
tęsiasi laike performuodama paviršių. Mums tas tęstinumas buvo
labai svarbus. O dar pavadinimas
susijęs su labai reikšminga tarptautine menininkių paroda tokiu pat,
tik grafiškai neišskaidytu pavadinimu, kuri vyko 1977 m. Veronoje
(kuratorė Romana Loda). Dalis joje
dalyvavusių menininkių pristatomos ir čia. Mums su Laima pasirodė, kad tai, ką mes norime daryti, irgi yra tąsa, o magma – labai
galingas įvaizdis.
Galingas ir net nefališkas...
Taip, besiplečiantis. Tai irgi
svarbu.
Magma pulsuoja karščiu, o ar
jūsų pristatomos menininkės
yra muziejinės vertybės? Ar
tam tikra prasme perėjimas
į kanoną nesuteikia progos
vėl nustumti į užmarštį, tik
muziejinę?
O taip – tai labai gerai žinomos
menininkės. Ketty La Rocca šiemet pristatoma Venecijos meno
bienalėje. Ji ir Maria Lai rodomos
„Documentoje“. Gal yra kelios menininkės, kurios buvo primirštos
archyvuose, bet dabar jos prikeliamos naujuose kontekstuose.
Ar kuriant parodą siekta surasti panašius kūrinius?

yra viskas labai aišku – tas naujas Kiek šiuo atveju svarbu, kad
Greičiau jau buvo noras rasti
įdomiai tarpusavyje susisiekian„įterpinys“ įtakoja viso augalo au- tuo pat metu Amerikos meno
gimą, atsparumą šalčiui, kartu der- scenoje feminizmas buvo ant
čius darbus. Mus domino santykis.
bangos? Iš judėjimo išsirutuDalis tikrai įdomių kūrinių atkrito,
liaus kiekį ir kokybę.
Dar labiau link simbolizmo, ne liojo performanso menas, būti
nes jiems nepavyko rasti geros partnetik motyvais, bet ir savo tariamai feministe(-u) buvo patrauklu
rės. Labai stebino, kad kontekstai ir
naivia „vaikiška“ išraiška traukia ir net madinga.
laikas skirtingi, o darbai kalba paVaitiekūno piešinių serija su kauTaip, Italijoje irgi buvo patrauklu našiai. Dirbome drauge su Laima,
kolėmis. Tai lyg kažkokių civiliza- būti feministe. Dar svarbu, kad da- Romoje ir Vilniuje lankėme menicijų liekanos, o gal užuomazgos, lis reikšmingų menininkių buvo su- ninkes, kurias galėjome aplankyti.
topografiniai ženklai. Taip pat ir sijusios su abiem minėtomis šalimis. Abi siekėm gilesnio pažinimo ir
įstrižai „sukirptos“ kompozicijos Suzanne Santoro, Amelia Etlinger supratimo. Mus labiausiai domino
„kosminiai“ sodai – daug panašių atvyko iš JAV ir siejamos su abiem dialogo suradimas. Nebuvo lengva,
piešinių, kur iš esmės kaitaliojasi meno scenomis. Savo idėjas joms bet tai teikė didelį malonumą.
tik medžių spalvinė gama. Gal tik rūpėjo skleisti Italijoje.
Kokie atradimai Jus nustebino
paveikslas ekspozicijos pradžioje
labiausiai?
galėtų būti laikomas beveik šimta- Galbūt tuo metu JAV atrodė
procentine abstrakcija ar bent jau liberalesnė, o tradicinė Italijos
Tai, kad kūrinių galia tokia pati,
labiausiai redukuotu pasakojimu. visuomenė kūrė didelį pokyčių
nors juos skiria dešimtmečiai.
Bet vėlgi – pavadinimas („Draugai poreikį?
ir ruduo“) kviečia atpažinti, susieti
Galbūt, bet, žvelgiant giliau, JAV Dėkoju už pokalbį ir tikiuosi,
ir teigia, kad kūrinio motyvas turi vis dar yra valstijų, kur legalu nu- kad moterų galia augs ten,
konkrečius prototipus.
žudyti žmogų. Kalbu apie mirties kur jos labiausiai reikia. Nebausmę. Šiuo požiūriu Europoje suvaldomai ir užtikrintai. O
Paroda veikia iki balandžio 23 d.
žmogaus teisės ginamos geriau nei Lietuvos menininkėms linkiu susivokti, kad būti femiAmerikoje.
Vilniaus dailės akademijos parodų salės
niste reiškia ne ką kita, o tai,
„Titanikas“ (Maironio g. 3, Vilnius)
kad remi pamatines žmogaus
Dirba trečiadieniais–šeštadieniais 12–18 val., O ir prezidento rinkimai
teises.
parodė, kad nemažą dalį
sekmadieniais 12–16 val.
7 psl.
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Akimirka prieš audrą
Xavier Dolanas apie filmą „Tai tik pasaulio pabaiga“
Pernai Kanuose Xavier Dolano jaudinančius klausimus. Tai net
filmas „Tai tik pasaulio pabaiga“ įdomu, ypač skirtumai, kaip suvo(„Just la fin du monde“, Kanada, kiamas vaizdas. Visi sako „balta“, o
Prancūzija, 2016) buvo apdovano- tu turėjai galvoje „juoda“. Ką daryti
tas Didžiuoju prizu. Dolano filmai tokioje situacijoje? Abejoti savo surenka prizus festivaliuose, jo vardas gebėjimais, galvoti, kad gal vis dėlto
žinomas visur, filmai traukia žiūro- esu neteisus, kažką išsigalvoju?
vus – prieš kelerius metus Dolano
Bet grįžtant prie Kanų festiva„Mamytė“ tapo žiūrimiausiu „Kino lio – jame dalyvauju nuo 2009-ųjų.
pavasario“ filmu. Tačiau Dolanas Mačiau, kaip per tą laiką pasikeitė
toli gražu nėra kritikų, recenzentų festivalio tonas ir atmosfera. Turiu
numylėtinis. Isterišku ir nepake- pripažinti, kad jame vis daugiau
liamu kritikų vadintą „Tai tik pasau- baimės, neapykantos ir paniekos.
lio pabaiga“ jau galima pasižiūrėti
ir Lietuvos kino teatruose. Ta proga Kaip manote, kodėl taip
pateikiame režisieriaus pokalbio su vyksta?
Anna Tatarska, kovą išspausdinto
Manau, kad tokio pobūdžio nažurnale „Zwierciadlo“, fragmentus. racija – daugiausia socialinių medijų nuopelnas. Svarbu būti tuo
Filmo „Tai tik pasaulio papirmuoju, kuris viską išjuoks. Kuo
baiga“ premjera įvyko Kažiauresniais ir skambesniais žonuose, iš kurių jau ne pirmą
džiais, tuo geriau. Akivaizdu, kad
kartą grįžote su apdovanojimu. filmas gali padalyti žiūrovus. Jei
Bet kelios dienos prieš pabaikam tai tampa kliūtimi, pradedu
gos ceremoniją žurnalistai vėl
nerimauti, bet dabar festivaliuose
prirašė apie Jus nemalonių
kritikos ribos yra nustatomos iš
dalykų.
naujo.
Prieš tai Kanuose buvau žiuri
Įdedu tiek daug savęs, savo asmenariu, todėl neskaičiau nieko, ką nybės į filmus, kad galiu neabejodarašė žurnalistai. Žiuri nariams tai mas pareikšti: mano darbas – tai aš.
griežtai draudžiama. Bet ankstes- Jei nemėgsti mano filmų, nemėgsti
niais metais man buvo labai smalsu, manęs. Ar ne Nietzsche yra pasaką kritikai rašo ir galvoja apie mano kęs: „Priimk save tokį, kokį tave
mato kiti, nes toks ir esi“? Recenfilmus.
Man visada patardavo neskaityti zijų autoriai vertina ir mano asmelaikraščių, bet aš lyg užsispyręs ma- nybę bei charakterį. Čia pirmauja
niakas elgdavausi atvirkščiai. Esu amerikiečių žiniasklaida. Skaitau jų
sinefilas, skaityti recenzijas man tekstus ir galvoju: „Nežinojau, kad
yra svarbu, reikalinga, net, pasaky- man reikia psichoterapijos.“ Kartais
čiau, privaloma. Nors būdavo žiau- kyla įspūdis, kad kino festivaliai iš
rių, galinčių įskaudinti frazių, daž- tikrųjų yra tarptautiniai psichianai rasdavau ir atsakymus į mane trų suvažiavimai, nes recenzentai
„Tai tik pasaulio pabaiga“

puikiai išmano žmogaus psichikos
paslaptis.
Galėtumėt nekreipti dėmesio į
tas nuomones.
Sakyti, kad jie tiesiog nieko nesuprato? Tada atrodytų, jog manau,
esą kritikai nepakankamai protingi,
kad suprastų mano filmus. Bet
jiems paprasčiausiai kas nors nepatiko – kad Dolanas sukūrė pernelyg ekstravagantišką filmą, pernelyg
muzikinį, per ilgą, per „gėjišką“...
Kas labiausiai įskaudino
„Tai tik pasaulio pabaiga“
recenzijose?
Kažkas parašė, kad filmo šeimos
nariai yra kvaili ir piktybiški. Žinoma, filme yra daug garsių pokalbių, daug įtampos, riksmų. Kai
kuriuos kritikus tai tikrai šokiravo.
Bet ar jie iš tikro niekad negirdėjo
vienas ant kito rėkiančių žmonių?
Ar tėvas niekad ant jų nerėkė? Būkime atviri, tai, kad mano šaknys
yra egiptietiškos (Dolano tėvas –
Egipte gimęs aktorius ir dainininkas Manuelis Tadrosas, – red. past.),
svarbu, nes užaugau tarp žmonių,
kurie retai kalbasi ramiai ir tyliai.
Įdomu, kad kritikuojami riksmai
ir ašaros, bet mažiau dėmesio skiriama tam, kas juos sukelia. Mano
filmas – daugiausia apie tai, kas
lieka tarp eilučių. Panašiai kaip ir
Jeano-Luco Lagarce’o pjesė, kuri
yra scenarijaus pagrindas. Pjesėje
nuolat kalbama, bet nė vienas žodis neturi prasmės. Veikėjai yra susinervinę, išsigandę, nusivylę, nori
keršyti, bet pirmiausia jie jaučia
didelį skausmą. Ir tik kai kurie iš
jų sugeba leisti tam skausmui prasiveržti. Nors dažniausiai pačiu
netinkamiausiu būdu – užtenka
prisiminti pamėlusius Antuano,
kurį vaidina Vincent’as Casselis,
krumplius.
Lagarce’o pjesė, kurios veiksmas sukasi aplink šeimos stalą,
dažnai statoma teatre. Traukia
po daugelio metų vykstantis
šeimos susitikimas, kurio fone –
asmeninė sūnaus paklydėlio
tragedija.
Taip, pjesė žinoma visur, nors
įtariu, kad amerikiečiai jos niekad

Anonsai

„Kemperis“ Lenkų kino
klube
Balandžio 25 d. 18.30 „Skalvijos“
Lenkų kino klube rodomas filmas iš ciklo „2017: Jauni ir gabūs.
9-ojo dešimtmečio režisierių karta
lenkų kine“. Bus galima pasižiūrėti
vieną originaliausių pernykščių
lenkų kino debiutų – Łukaszo Grzegorzeko filmą „Kemperis“ („Kamper“). Jaunas režisierius, dažnai
8 psl.

Xavier Dolanas filmuojant

neskaitė. Pjesės įtaigumas, pakrikęs emocionalumas savo energija
primena „Mamytę“ – vieną rėksmingiausių mano filmų. Taip, kaip
aš mėgstu, kai skamba aukščiausi
tonai.
Kamera labai priartėja prie aktorių, beveik jėga laiko kadre
jų veidus. Ar toks buvo Jūsų
būdas ištraukti tą pasakojamą
istoriją iš konkrečios vietos ir
laiko?
Man patinka ši metafora (juokiasi). Vienas žmogus man sakė,
kad pasielgiau taip norėdamas išvengti kaltinimų perdėtu teatrališkumu. Tačiau niekad nebijojau,
kad filmas bus pernelyg teatrališkas. Pro žaliuzes ant langų prasismelkusi šviesa gula linijomis ant
veikėjų veidų, susipynę šešėliai...
Stambius planus traktuoju ne estetiškai, o kaip naracijos įrankius.
Bandėme ir ilgus kadrus, ir amerikietiškus planus, bet tai neveikė.
Reikėjo būti arti, kvėptelėjimo atstumu. Aktoriai darė viską, ką galėjo,
todėl mums reikėjo neprarasti nė
vieno jų akies blyksnio, lūpų judesio, šnabždesio.

dieną filmavimas užsitęsdavo ilgiau, nei buvo planuota. Bet toks
spaudimas mūsų nesulaikė nuo išsidirbinėjimo protrūkių. Žinoma,
kai filmuoji tokią sceną kaip filmo
finalas, kur visi verkia, tai veikia ir
filmavimo grupę. Operatorius trūkčioja nosį, nors ir rodo ženklus, kad
viskas gerai, aš šluostausi prakaitą
nuo kaktos, kažkas slapčiomis traukia iš kišenės nosinę. Norėjau, kad
toje finalinėje scenoje žiūrovui atrodytų, jog nebeįmanoma kvėpuoti.
Turiu omenyje tvankumą prieš pat
prasidedant audrai. Buvome suplanavę, kad paskui vėl pasirodys saulė,
kuri pamažu ims leistis namo fone
ir nudažys jį oranžine spalva. Kad
atrodytų, lyg herojai pateko į pragarą. Graži meniška vizija, bet ją filmuodami beveik sudegėme. Namo
viduje buvo taip karšta ir tvanku,
kad, ko gero, pritrūko deguonies ir
atsidūrėme beveik transe.
Nebūtumėt savimi, jei filme
būtumėt apėjęs motinos ir sūnaus ryšių temą.

Tačiau truputį pakeičiau tą istoriją. Gal šia prasme „Tai tik pasaulio
pabaiga“ – mano pirmas suaugęs
filmas. Bet tikrai pirmas, kuriame
Surinkote įspūdingą aktorių
tarpusavyje bendrauja tik suaugę
ansamblį – Marion Cotillard,
žmonės. Filme „Bet kokiu atveju
Gaspard’as Ullielis, Lea SeyLorens“ tarsi ir pasakojau apie trisdoux, Vincent’as Casselis, Nathalie dešimtmečius, bet kartu tam tikra
Bay. Ar buvo sunku rasti žmoprasme tai du paaugliai, kurie panes, gebančius susidoroti su
bėga nuo juos supančios tikrovės,
tokia emocinga medžiaga?
nes nenori suaugti. Šio filmo heroIš tikrųjų filmavimo aikštelėje jai turi įsipareigojimų, vaikų, darbą,
buvo malonu ir ramu. Manau, kai tikrų suaugusiųjų problemų. Tai
filmuojamas siaubo filmas, žmonės buvo neišvengiama, nes ir aš keiįeina į filmavimo aikštelę šaipyda- čiuosi. Kai sukūriau „Aš nužudžiau
miesi, o ne bijodami, kad juos kas savo mamą“, man buvo devyniolika,
nors netrukus užmuš (juokiasi). dabar – dvidešimt septyneri. KažKartu visi praleidome šešias dienas. kur pakeliui tarp filmų tapau vyru.
Tai nėra daug, todėl turėjome būti
puikiai pasirengę, labai preciziški, Parengė K. R.
negalėjome suklysti. Kiekvieną

Pagrindinis filmo herojus Kem- nori padėti, patarinėja, kaip elgtis, moka išnaudoti ir dialogus, ir anpasitelkdamas ironišką intonaciją, pasakoja apie savo bendraam- peris (Piotr Żurawski) dirba dina- bet sprendimus turi priimti jis pats. trąjį planą, ir jaukius Varšuvos
žius – trisdešimtmečius didmies- miškoje kompiuterinių žaidimų
Kompiuterių žaidimuose „Kem- kampelius, todėl filmas sužavi aučio gyventojus, tikinčius, kad jiems kompanijoje (beje, darbo scenos peris“ yra tas, kuris nenori pavargti tentiškumu ir nuoširdumu. Łukaszas
pavyks įgyvendinti svajones. Tai filmuotos autentiškoje aplinkoje, ir mažina riziką, bevelydamas slėp- Grzegorzekas sako, kad taip yra tofilmas apie vienatvės poreikį, bet namų – paties režisieriaus na- tis ir laukti, kada priešininkas pats dėl, kad filmo kūrėjai paliko erdvės
kartu režisierius formuluoja ir muose). Kemperis gali džiaugtis – pasirodys jo taikiklyje. Panašiai el- improvizacijai: „80 procentų buvo
aktualius klausimus, kylančius jis uždirba iš to, ką pats iš tikrųjų giasi ir filmo veikėjas, dirbdamas scenarijus, bet aktoriai turėjo laisvę
jo kartos žmonėms. Vienas iš jų mėgsta. Jo mylimoji Mania (Marta darbą, kuris iš jo daug nereika- veikti. Dirbome panašiai kaip 7-ojo
skambėtų taip: kiek laisvės galima Nieradkiewicz) nori tapti kulinare lauja. Filmo kūrėjai klausia, kaip dešimtmečio bliuzo muzikantai. Žiatiduoti už stabilizacijos jausmą, ir lanko garsaus virėjo kursus. Ta- tai atsilieps jo santykiams su Ma- nojome, ko siekiame, bet improviuž laimingą gyvenimą kartu su čiau Kemperis pernelyg užsižaidė ir nia ir žavia ispanų kalbos mokytoja, zacija sukūrė erdvę, kur gali atsitikti
mylimu žmogumi. Grzegorze- tiesiogine, ir perkeltine prasme – jis kasdieniam gyvenimui, siekiams. magiškų dalykų.“
Įėjimas nemokamas.
kas yra sakęs, kad mėgsta filmus, nenori suaugti ir tai pamažu pra- Kemperis nenori nieko keisti. Jis tik
kurie kelia klausimus ir nesiūlo deda erzinti ir Manią, ir net jį patį. bijo apsijuokti. Iš to ir kyla filmo
ideologijos.
Kemperis išgyvena krizę ir visi jam komizmas, bet režisierius puikiai „7md“ inf.
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Išlaisvinti vaizduotę
Pokalbis su režisieriumi ir operatoriumi Fredu Kelemenu
palyginti nedaug, nors jį
jaučiame...

Fredas Kelemenas – vokiečių kino
ir teatro režisierius bei operatorius.
Jis filmavo vengrų režisieriaus Bélos
Tarro filmus „Žmogus iš Londono“
ir „Turino arklys“. Kelemenas svečiavosi „Kino pavasaryje“ ir pristatė
savo filmą „Sarajevo sielvarto dainos“. Tai vaidybinis ir dokumentinis trijų dalių filmas, kuriantis gyvenimo Sarajeve mozaiką.

Tai ne filmas apie Sarajevą. Jis
apie Sarajevo žmones. Apie dabartį
ir praeitį. Apie dabarties ir ateities
ryšį, įvykius ir jų pasekmes. Filmas
kelia daug universalių klausimų.
Sarajevas taip pat tampa metafora
dalykų, kurie gali atsitikti bet kur
pasaulyje.

Pasirinkote hibridinę formą:
dalis filmo yra vaidybinė, dalis –
dokumentinė. Kaip jį planavote?

Visada ieškote naujų kino
formų ar išraiškos būdų.
Kodėl?

todėl šiais laikais yra sunkiau remtis kitokia estetika. Dabar estetika
labai apibrėžta. Matau, kaip studentams dažnai sunku atitolti nuo
įprastos formos bei televizijos reprodukuojamų vaizdų. Televizijos
poveikis ankstesnėms kartoms ne- Fred Kelemen
buvo toks stiprus. Apskritai vaizdų
industrija nebuvo tokia aktyvi. žmogui pamatyti jo viduje kylantį
Vaizduotę veikė visai kiti dalykai. vaizdinį.
Man atrodo, šiais laikais apskritai
Ar ir Jums karjeros pradžioje
susiduriame su vaizduotės stoka.
reikėjo ieškoti būdų „išsivalyti“
vaizduotę?
Bet kaip ją išlaisvinti?

Kai kurie filmai būna suplanuoBūčiau nepatenkintas, jei kartoKai dirbu su studentais, stenMan ir dabar kartais tenka iešjami nuo A iki Z: parašai scenarijų, čiausi. Manau, kad visada esame giuosi abejoti jų idėjomis, klausiu, koti būdų „išsivalyti“. Dažnai idėgalvoji, kaip jį įgyvendinsi, filmuoji procese, judėjime. Tiesiog turime kodėl jie kažką įsivaizduoja būtent jos ateina į galvą, bet greit suvokiu,
ir t.t. Šis filmas sukurtas visai kitaip. būti pakankamai atviri, ieškoti taip. Skatinu juos mąstyti, svarstome, kad tai nėra tikrasis sprendimas. Tai
Iš pradžių aš turėjau vienos filmo naujų sprendimų, o ne kartoti save. kodėl jie negalėtų visko pamatyti ki- lengvas sprendimas, bet jis nėra tas.
scenos idėją. Kai ėmiau ją vystyti, Nuo studijų pradžios visada ieško- taip, kartu bandome ieškoti kelio iš Turiu eiti giliau, išjausti. Į kiną atėatsirado dar viena filmo dalis. Ne- jau skirtingų išraiškos formų. Jei už- šio estetinio kalėjimo darydami tam jau iš kito meno, tad kūrybinis protrukus supratau, kad tai turi būti stringi tradicinėse formose, esi už- tikrus pratimus, mėginame atrasti au- cesas man nebuvo naujas dalykas.
triptikas, o ne viena istorija, papa- strigęs ir temų požiūriu. Bet jei nori tentišką kiekvieno žvilgsnį. Svarbiau- Visada pakankamai sąmoningai
sakota nuo pradžios iki pabaigos. kalbėti apie naujus dalykus, turi su- sia išmokti mąstyti kinu, tam turi iš- mąsčiau apie temos ir formos sanNorėjau kiekvienai filmo daliai rasti rasti tik juos atitinkančias formas. laisvinti savo vaizduotę.
tykius. Forma yra įrankis. Nuolat
skirtingą pasakojimo būdą. Negaliu Kinas yra palyginti naujas menas,
turi pasitikrinti, ar forma, kurią paKokie tie pratimai?
tiksliai paaiškinti, bet žinojau, kad todėl galima labai daug ką atrasti.
sirinkai, pasako tai, ką nori.
vidurinė dalis, sujungianti pirmą ir
Pirmiausia bandau suprasti, ką
žmogus nori pasakyti, kokias te- Kaip susitikote su Tarru ir pratrečią, turi būti dokumentinė. Ta- Ką daryti, jei jautiesi užstrigęs
čiau dokumentinę dalį apie šunis fil- tradicinėse kino pasakojimo
mas išreikšti. Tada mes kalbamės. dėjote dirbti kartu?
mavome paskutinę. Šios dalys, žinoma, formose?
Tikrinu, ar siūlomas vaizdinis sprenKai pradėjau studijuoti kiną, mosusijusios, bet netiesiogiai, veikiau asoDažnai dirbu su studentais. Man dimas ateina iš vidaus, ar tai tik iš kiausi visko, bet labiausiai susitelciatyviai. Manau, kad žiūrint filmą visos atrodo, kad šiais laikais jauniems kažkur atkeliavęs vaizdinys. Dažnai kiau į režisūrą ir operatoriaus darbą.
trys dalys žiūrovo galvoje tarsi sukuria žmonėms sunku atrasti autentišką ko nors nepavyksta išreikšti, nes Pats filmavau savo filmus, pats raketvirtą filmą, nors jo ekrane ir nėra.
kino kalbą, nes gyvename pasaulyje, studentas tiesiog neranda tinkamo šiau jų scenarijus, filmuodavau ir
kuriame vyksta vaizdų infliacija. vaizdinio. Besikalbant stengiuosi kitų studentų darbus. Tarrą atsitikFilmo veiksmas vyksta SaraTaip yra dėl stiprios televizijos ir eiti vis giliau, bandome kartu nu- tinai sutikau Berlyne, dar nežinojau,
jeve, tačiau miesto matome
kitų vaizdo šaltinių įtakos. Manau, valyti apnašas ir visa tai, kas trukdo kas jis toks. Sėdėjau kavinėje vieną

Rodo TV

Žvilgsniai ir žodžiai
Brolių Paolo ir Vittorio Taviani filmai dabar retai prisimenami, nors
kalėjime su tikrais kaliniais jų
kurtas „Cezaris turi mirti“ 2012 m.
pelnė Berlinalės „Auksinį lokį“ ir
trumpai buvo rodomas ir Lietuvoje.
Dabar jau italų kino klasikai Taviani
visada buvo ne tik sinefilai, bet ir
kairiųjų pažiūrų, tik jų filmuose
socialinis ir politinis angažuotumas susilieja su įspūdingu vizualumu bei neįtikėtinu muzikalumu:
broliai apdainuoja gamtos, kultūros ir darbo grožį ir tikrai nešlovina kruvinų revoliucijų. Tokio
požiūrio visada stigo lietuvių kultūrai, todėl galima tik pasidžiaugti,
kad LRT Kultūra šeštadienį (22 d.
21 val.) primins vieną garsiausių
Taviani filmų – 1974 m. sukurtą
„Allonsanfan“. Šį pavadinimą televizija „išvertė“ savaip – „Alonzanfanas“ (taip vadinasi epizodinis, bet
svarbus personažas), nors galėjo ir
palikti pirmuosius prancūzų „Marseljetės“ žodžius.
Didžiausią įtaką broliams (1929 m.
gimęs Vittorio studijavo teisę, 1931 m.
gimęs Paolo – literatūrą) padarė Roberto Rossellini filmas „Paisa“. Neorealizmo pradininkas jiems buvo vienintelis mokytojas, gal dėl to Taviani

„Žodžiai ir vardai“

dažnai vadinti „Rossellini vaikais“.
Todėl jie ieškojo būdų atsikratyti neorealizmo epigonų etiketės ir sukurti
unikalų stilių. Brolius veikė ir jų garbinamas Levas Tolstojus, ir Čaikovskis, Beethovenas, Bellini. Meno istorija, literatūra ir muzika, sąsajos su
pasaka, psichoanalize, mitais Taviani
filmuose supriešinami su vaikų, kalinių, analfabetų, pralaimėjusių maištininkų personažais. Pripildydami savo
filmus simbolių ir alegorijų, išnaudodami visas kadro gelmės galimybes
bei tobulus peizažus, jie visada preciziškai tiksliai kuria filmo tikrovę –
kadre negali būti nieko atsitiktinio,
kiekvienas įvykis yra filmo raktas.
Taviani filmų veikėjai dažnai atrodo
it susilieję du mitiniai personažai –
Prometėjas ir Narcizas, juolab kad
8-ajame dešimtmetyje režisierius itin
domino italų revoliucingumo šaknys.
„Allonsanfan“ režisieriai atkūrė
restauracijos laikotarpį po Vienos
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kongreso, kai Milanas tapo pavaldus Austrijai, tačiau pesimistinė
filmo gaida – akivaizdi aliuzija į
1968-uosius. Pagrindinis veikėjas –
aristokratas Fulvijus, kurį suvaidino
Marcello Mastroianni, yra žmogus
be savybių, oportunistas, Narcizas
ir išdavikas, bet ir nuolat abejojantis
intelektualas. Filmas prasideda tuo,
kad slaptos organizacijos „Kilmingieji broliai“ magistras randamas
pakartas, o su „broliais“ susijęs Fulvijus išleidžiamas iš kalėjimo, kad
su juo susidorotų bendraminčiai.
Tai geriausias būdas diskredituoti
ir jį, ir maišto idėjas. Persirengęs
vienuoliu Fulvijus grįžta į gimtuosius namus, kur nebuvo dvidešimt
metų... Nepasakosiu siužeto, tik
pasufleruosiu, kad pasinaudodami
pasakos konvencija broliai Taviani
filme tyrinėja socialistinio judėjimo
filosofiją bei žmogaus ir politikos
santykius, o ironiška Mastroianni

šypsena padeda susigaudyti išdaviko psichologijoje. „Alonsanfan“
vaidina daug garsių 8-ojo dešimtmečio aktorių: Laura Betti, Lea
Massari, Mimsy Farmer, o Ennio
Morricone filmui parašyta tarantela (gali net pagalvoti, kad filmas
sukurtas tik dėl paskutinės šokio
scenos) taip patiko Quentinui Tarantino, kad šis ją panaudojo „Negarbinguose šunsnukiuose“.
Šiuolaikinio kino ir jo žvaigždžių
gerbėjai taip pat turės į ką paganyti
akis. TV1 (šįvakar, 21 d. 22.55) primins 2013 m. pasirodžiusį Jalilo
Lespert’o filmą „Yves Saint Laurent“ (keista, kad šįkart pavadinimas nesulietuvintas) – kanonišką
ir gana saldžią didžiojo madų kūrėjo kino biografiją, kuri prasideda
1957-aisiais, kai talentingas jaunuolis (Pierre Niney) pradėjo vadovauti
Christiano Dioro madų imperijai. Vienintelis filmo privalumas –
ekrane gali pamatyti autentiškų YSL
sukurtų drabužių kolekciją. TV3 (23 d.
23.55) parodys Henriko Rubeno
Genzo filmą „Nepatikimi kaimynai“ (2014), kuriame pagrindinius
vaidmenis sukūrė Jamesas Franco
ir Kate Hudson. Jie vaidina finansinių sunkumų ištiktą jauną šeimą,
kuri mirusio kaimyno bute randa
krepšį su pinigais. Tomo ir Anos
gyvenimas gali pasikeisti bematant,
tik bėda ta, kad pinigai priklauso
banditams. Billy Ray’aus „Oskaru“

šeštadienio popietę. Jis sėdėjo prie
kito stalo. Vėliau sužinojau, kad
Berlyne vyko jo filmų retrospektyva.
Pirmadienį pamačiau jį mūsų kino
mokykloje. Jis rengė trijų dienų kūrybines dirbtuves. Dirbtuvės buvo
skirtos vyresniems studentams, bet
Tarras leido ateiti. Mano studijų vadovas neleido, bet aš jo nepaklausiau, dalyvavau dirbtuvėse. Tris dienas studentai darė įvairius pratimus,
o aš juos filmavau. Dar prieš susitinkant su Tarru, mane domino ilgi
kadrai judant kamerai, jau tada taip
filmavau. Ieškojau būdų, kaip perkelti muzikos tėkmės pojūtį į kiną,
kaip sukurti vaizdų tėkmės jausmą,
kaip vienas kadras gali „plaukti“ iš
kito. Greitai supratau, kad mūsų
kino supratimas panašus. Po kūrybinių dirbtuvių jis išvyko, tačiau
pasakė, kad kai būsiu Budapešte, turėčiau su juo susisiekti. Dalis mano
šeimos ten gyvena, kaskart, kai juos
lankydavau, mes susitikdavome, tapome draugais. Po daugelio metų
jis paprašė nufilmuoti jo filmą.
Kalbėjosi Jorė Janavičiūtė

apdovanoto argentiniečių filmo
perdirbinys „Paslaptingi žvilgsniai“ (LNK, 21 d. 00.40) pasakoja
apie daugiau nei dešimtmetį užtrukusį žmogžudystės tyrimą. FTB
specialiosios tyrimų grupės – Džesės
(Julia Roberts), Rėjaus (Chiwetel
Ejiofor) ir Kler (Nicole Kidman) – gyvenimą 2002-aisiais sukrėtė ne tik
Rugsėjo 11-oji, bet ir Džesės dukters
mirtis – mergina buvo žiauriai išprievartauta ir nužudyta. Intelektualių meilės istorijų gerbėjams skirtas 2013 m. Fredo Shepisi filmas
„Žodžiai ir vardai“ (LRT, 22 d.,
22.45, LRT Kultūra, 24 d. 21 val.).
Juliette Binoche ir Clive’as Owenas
vaidina daug gyvenime mačiusius
vyrą ir moterį, kurie susitiko prestižinėje mokykloje. Džekas dėsto
anglų kalbą, Dina – meną, o jų
studentai priversti dalyvauti kare,
kurio tikslas – įrodyti, kas veikia
stipriau, – žodžiai ar vaizdai. Bet
abu veikėjai stengiasi atitraukti savo
mokinius nuo išmaniųjų telefonų,
pažadinti jų smalsumą ir išmokyti
žavėtis Shakespeare’o fraze ar impresionistų paveikslu. Trumpai tariant, jiems nepriimtina mokykla,
kurios absolventai įsilies į pilką vartotojų masę. Shepisi, regis, į savo
personažų ginčą nežiūri rimtai, bet
citatų ir didelių jausmų filme aiškiai
per daug.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Balandžio 21–30
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „M/A\G/M\A. Kūnas ir žodžiai Italijos ir Lietuvos moterų mene nuo 1965 metų
iki šių dienų“
Paroda „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė
1918–1940 m.“
NDG fojė – vieno objekto paroda „Giraitė
yra gražu“
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“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Lietuvos išeivijos dailės fondo ir „Lewben
Art Foundation“ paroda „Nuo realizmo iki
objekto. Pasaulio lietuvių menas Lietuvos

Algirdo Šeškaus fotografijų paroda „TV“

M. Žilinsko dailės galerija

Galerija „Kairė–dešinė“

Nepriklausomybės a. 12

Latako g. 3
iki 29 d. – Ramintos Šumskytės Sum paroda
„Ex voto' 365“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

Galerija „Meno parkas“

paroda „Vilniaus ir Kauno šiokiadieniai“

Rotušės a. 27

Pamėnkalnio galerija

Benxamíno Álvarezo, Xesco Mercé ir

Pamėnkalnio g. 1/13
iki 29 d. – Audriaus Janušonio paroda „Kelionė aplink savo kambarį“

Paroda „Pinhole/Camera obscura # 2“
VDU menų galerija „101“

Teatras

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

„Dvasinės atramos beieškant“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 25 d. – Akos Matzono (Vengrija) ir Ri-

Justės Venclovaitės paroda „Prisitaikymai“

Sigutės Ach miniatiūrų paroda „Pilnaties

Pylimo g. 30
Jurgitos Vaidilaitės tapybos paroda „Kitos

Paroda „Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50“

realybės nuojauta“

Kazio Varnelio namai-muziejus

Galerija „Kunstkamera“

Didžioji g. 26

Ligoninės g. 4
Telesforo Valiaus kūrybos darbų paroda
„Klajūnas“

susitarus tel. 279 16 44

Senamiesčio menininkų galerija

Valdovų rūmai

Totorių g. 22–4

Katedros a. 4

iki 27 d. – Akvilės Poškutės tapyba

Paroda „Slanime atgijusi Antika. Lietu-

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Roberto Narkaus paroda „Nešėjas“
Grupinė paroda „Ateitys“
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 25 d. – „Akreditacija. Tapybos katedros
studentų darbai. 2011–2017“
iki 23 d. – Justino Vaitiekūno tapyba,
piešiniai
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 22 d. – Laisvydės Šalčiūtės paroda
„(Melo)Dramos. (Melo)Ncholija. Meliuzina“
Galerija „5 malūnai“
Malūnų g. 5
iki 29 d. – VDA (VF) Tekstilės katedros
programas pristatanti paroda
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai
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„Post“ galerija
Laisvės al. 51A

Muitinės g. 7
iki 28 d. – Giedriaus Zauros paroda „Lex“

Klaipėda

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Kryždirbystė

Elvyros Kairiūkštytės piešinių paroda

Homer Sykes paroda „Anglija 1970–1980“

KKKC parodų rūmai

Lietuvių liaudies menas

Šv. Mykolo g. 9

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

Didžioji Vandens g. 2

Pylimo galerija

Bažnytinio paveldo muziejus

Kauno fotografijos galerija

manto Milkinto paroda „Kelias į omegą...“

upių keliai“

dovanotos ir įsigytos vertybės“

Muzika

Solomono Teitelbaumo tapybos paroda

paroda „Linija“

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

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

Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus paroda
„Namų patogumai“

Norint pasidomėti, kokiais pavidalais Lietuvos dailininkai pasklido
po pasaulį, reikėtų apsilankyti Lietuvos išeivijos dailės fondo ir „Lewben
Art Foundation“ organizuotoje parodoje „Nuo realizmo iki objekto. Pasaulio lietuvių menas Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje“ Vytauto
Kasiulio dailės muziejuje (A. Goštauto g. 1, Vilnius). Parodos kuratorė
Rasa Andriušytė-Žukienė. O Šiuolaikinio meno centre veikia net trys
intriguojančios parodos: Roberto Narkaus „Nešėjas“, tarptautinė „Ateitys“
ir Algirdo Šeškaus „TV“. Visose užgriūna netikėtos laiko patirtys. Narkaus laike siaučia technologijos, „Ateityse“ tiriamos naujo laiko atėjimo
versijos, o Šeškus perkelia mus į nejaukią 1975–1985 m. praeitį, kai dirbo
televizijoje ir galėjo užfiksuoti vaizdą su užkulisiais.

Paroda „Zalcburgas – Vilnius: dialogas“

iki 22 d. – Vido Poškaus tapybos ir piešinių

Arsenalo g. 1

gobelenai“

Marco Vilallonga paroda „Balandis 2524“
(Barselona)

Dailė

Balandžio 22 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje bendradarbiaujant
su Lietuvos kompozitorių sąjunga rengiamas autorinis lietuvių kompozitoriaus Arvydo Malcio kūrybos koncertas. Jame dalyvauja jauno dirigento Martyno Stakionio diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras bei solistai Liudas Mockūnas (saksofonas) ir Borisas Andrianovas (violončelė). Šį vakarą atliekami įvairius A. Malcio kūrybinio kelio
etapus bei idėjas perteikiantys kūriniai.

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

vos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio

Skulptoriaus Algimanto Šlapiko paroda
Jūratės Stauskaitės paroda „Esu“

nuo 25 d. – Romualdo Rakausko fotografijų

Pilies g. 40

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

dation“ kolekcijos“

Dalios Juodakytės paroda „Hedonisto užra-

Lietuvos nacionalinis muziejus

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto

svajonėse: peizažai iš „Lewben Art Foun-

šai. Kūrėjas prieš Sukurtąjį“

išeivijos dailės fondo kolekcijoje“
Naujasis arsenalas

iki 30 d. – paroda „Kelionėje, namie ir

„7md“ rekomenduoja

galerija
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Asmeninis laikas“
Galerija „Šofar“
Mėsinių g. 3
iki 27 d. – Svetlanos Ovinovos paroda „Ramybė“
Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Hacettepe (Turkija) universiteto dailės fakulteto grafinio dizaino katedros dėstytojų
ir studentų skaitmeninės grafikos paroda
„Vizualus atminties paveldas prieš kultūros
niokojimą“
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 30 d. – Mindaugo Česlikausko paroda
„Vilnius 1/1“
M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11

nuo 21 d. – Karolio Vaivados šviesos meno
paroda „Šviesūs prisiminimai“
Andos Lacės (Latvija) paroda „Linija yra begalinė“
Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
Gintaro Zinkevičiaus ir Agnės Narušytės
paroda „Plakatai“
Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
iki 28 d. – Juliaus Kuršio fotoparoda
„Tęsiniai“

Dir. – R. Šervenikas

BAS“. Rež. – A. Latėnas

27 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“.

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

Dir. – R. Šervenikas

VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško
Salė 99

Nacionalinis dramos teatras

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

Didžioji salė
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

PLEX“. Rež. – M. Klimaitė
22 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS ŽAIDIMAS“. Rež. – D. Rabašauskas
Oskaro Koršunovo teatras
21, 29 d. 19 val., 22 d. 16, 19 val. OKT studi-

26 d. 18.30 – P. Claudelio „APREIŠKIMAS

joje – B. Brechto „VESTUVĖS“.

MARIJAI“. Rež. – J. Vaitkus

Rež. – O. Koršunovas

Rustamo Mirzoevo (Ukraina) tapybos paroda

27 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“.

„Almost Reality“
„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
Agnės Kišonaitės meno kūrinių paroda
„Portretai“
„Silberauto“ automobilių centre – Dalios
Skridailaitės tapybos paroda
Klaipėdos etnokultūros centras
Daržų g. 10
iki 23 d. – tautodailininkės Jūratės Buožienės tekstilės darbų paroda „Dingę prūsai“

Šiauliai
„ Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
iki 25 d. – šiuolaikinės lietuvių autorių kūrybos paroda „25x25“
iki 26 d. – Vaidoto Geriko (D. Britanija) fotografijų paroda „Žagariečių portretai. Gyvenimas prie malkomis kūrenamos krosnies“
Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 30 d. – 56-oji Šiaulių menininkų paroda

Spektakliai

Rež. – J. Vaitkus

Vilnius
Nacionalinis operos ir baleto teatras

nuo 21 d. – Giedros Purlytės tapyba

21, 22, 29 d. 18.30 – PREMJERA! „PIAF“ (pagal
É. Piaf, G. Fauré, M. Ravelio ir kt. muziką).

Kaunas

Choreogr. – M. Bigonzetti (Italija), šviesų ir

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

dekoracijų dail. – C. Cerri (Italija), šviesų di-

muziejus

zaino bendraaut. – M. Consoli (Italija),

V. Putvinskio g. 55

kost. dail. – U. Tamuliūnaitė ir M. Bigonzetti
23 d. 12 val. – PREMJERA! R. Šerkšnytės
„PENKI MERĖS STEBUKLAI“. Muzikos vad.
ir dir. – J. Geniušas. Dir. – M. Barkauskas

Rusų dramos teatras
21 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „#TEVYNE“.

Mažoji salė
21 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“.
Rež. – Y. Ross
22 d. 16 val. – „SAPNAS“ (A. Strindbergo
pjesės motyvais). Rež. – K. Gudmonaitė
25 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU
KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas
27 d. 13 val. – W. Shakespeare’o „TIMONAS“.
Rež. – K. Gudmonaitė

Rež. – G. Surkovas
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
22 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ
KARAS“. Rež. – A. Mikutis
23 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“.
Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
22 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“.

Studija
21 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas (Suomija)
22 d. 16 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc.
aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
Vilniaus mažasis teatras
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. Vaidina D. Ciunis,
M. Čižauskas, A. Dapšys, T. Stirna, T. Kliukas, K. Glušajevas, M. Vaitiekūnas, J. Bareikis, A. Šataitė ir kt.
22 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

Muzikos galerija

linė knygų įrišų paroda

27 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLU-

Baroti galerija

Gedimino pr. 37

iki 23 d. – Virginijos Ligeikienės persona-

26 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“.

Aukštoji g. 3/3a

nuo 24 d. – Džiugo Palukaičio paroda

Paroda „Tixe“

Balandžio 21 d. 18 val. Jaunimo teatro Mažojoje salėje – jaunos režisierės Monikos Klimaitės spektaklio „Perplex“ (liet. „Sutrikę“) – premjera.
Pagal vokiečių dramaturgo Mariuso von Mayenburgo to paties pavadinimo pjesę pastatytame spektaklyje vaidina Jonė Dambrauskaitė, Giedrė
Giedraitytė, Ignas Cipijauskas ir Simonas Storpirštis.

23 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“.
Rež. – P. Ignatavičius
25 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR
DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė
26 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.
Rež. – R. Tuminas

Rež. ir dail. – R. Driežis
23 d. 14 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“.
Rež. – Š. Datenis
„Menų spaustuvė“
22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „Jauna muzika '17“: Markus Popp: „Oval“(Vokietija)
22 d. 14 val. – pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų spaustuvę“ „Šiltnamis
atsiveria“
22 d. 19 val. Studijoje II – „(NE)VYKĖLIS“.
Rež. – A. Areima (Artūro Areimos teatras)
23 d. 13 val. Kišeninėje salėje – edukacinis
spektaklis ir ekskursija vaikams „SEKRETAI IŠ BŪTŲJŲ LAIKŲ“. Rež. – S. Degutytė
(„Stalo teatras“)
23 d. 17 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„ŠVIESIUKAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė
(šokio teatras „Dansema“)
24 d. 12 val. Stiklinėje salėje – Pasakų pirmadieniai mažyliams. Paukščių pasakos.
Idėjos aut. – S. Degutytė („Stalo teatras“)
25 d. 18.30 Kišennėje salėje – „LIETAUS

Valstybinis jaunimo teatras
23 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOGTAS
LAIKAS“ . Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė
25 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TERITORIJA“ . Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė

ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)
25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „VAIKYSTĖ“.
Rež. – K. Vilkas (kooprodiuseris OKT/Vilniaus miesto teatras)
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Bibliografinės žinios

26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS

Šiauliai

(fortepijonas), L. Vaitkuvienė (fortepijonas),

BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė,

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

A. Tomelaitienė (fortepijonas)

L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius

21 d. 18 val. – G. Labanauskaitės „ŽAL-

22 d. 19 val. – gražiausios spektaklių dai-

MENAS. FOTOGRAFIJA

(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

GIRĖS“. Rež. – V. Bareikis (Nacionalinis

nos muzikinėje programoje „Ten seneliai

JMVMC : [2016 m. Jono Meko vizualiųjų menų centro vykdyti ir kuruoti projektai] / [suda-

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ,

Kauno dramos teatras)

jauni...“. Atlikėjai A. Giniotis, G. Storpirštis,

NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. – A. Giniotis

22 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“.

A. Kaniava, S. Mickis

(teatras „Atviras ratas“)

Rež. – A. Giniotis

26 d. 19 val. – „Vilnius-Japan“. Atlikėjas

23 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“.

choras „Vilnius“ (vyr. dir. A. Dambrauskas).

Kaunas

Rež. – A. Lebeliūnas

Dir. – K. Matsushita (Japonija)

Nacionalinis Kauno dramos teatras

23 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIE-

22 d. 18 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI

VAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Šv. Jonų bažnyčia
22 d. 18 val. – tarptautinis vaikų ir jau-

23 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-

Panevėžys

daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-

Juozo Miltinio dramos teatras

Vilniuje“. Dalyvauja Šiaulių universiteto

mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).

21 d. 18 val. – teatrinis projektas „Russia

Rež. – A. Sunklodaitė

today“: M. Durnenkovo „KARAS DAR NE-

MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė

23 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibley-

PRASIDĖJO“. Rež. – T. Leszczynskis

ras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“

22 d. 18 val. Kultūros centre „Girstutis“ –

Rež. – R. Vitkaitis

K. Zanussi „HYBRIS (PUIKYBĖ)“.

25 d. 14 val., 27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje –

Rež. – K. Zanussi

A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“.

23 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“.

Rež. – J. Jurašas

Rež. ir insc. aut. – A. Enukidzė

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

Alytaus miesto teatro spektakliai

ganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.

25 d. 10 val. – „EŽIUKAS RŪKE“.

Rež. – T. Erbrėderis

Rež. – A. Kavaliauskaitė

26 d. 18 val. Rūtos salėje – F. von Schillerio

25 d. 14 val. – „D EFEKTAS“. Kūrėjai A. Ka-

„PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima
Kauno valstybinis muzikinis teatras
21 d. 18 val. – „ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS“. Dir. – J. Janulevičius
22 d. 18 val. – I. Kálmáno „MONMARTRO

valiauskaitė, grupė „UNDAN“ ir kt.
27 d. 18 val. – T. Cücenoglu „LAVINA“.
Rež. – L.M. Zaikauskas

Koncertai

ŽIBUOKLĖ“. Dir. – V. Visockis

Lietuvos nacionalinė filharmonija

23 d. 18 val. – koncertas „Klasika meloma-

21 d. 13 val. Kauno r. Alšėnų kultūros centre,

nams“. Dalyvauja V. Sondeckis (violončelė),

21 d. 17 val. Kauno r. Samylų kultūros centre,

A. Vasiljevas (violončelė), G. Černecovas

27 d. 18 val. Kazlų Rūdos savivaldybės kul-

(Sankt Peterburgo Marijos teatro solistas,

tūros centre – ciklo „Muzikos enciklopedija

baritonas), M. Bajankina (Sankt Peterburgo

gyvai“ koncertas „Dainuoju ir groju Lietu-

Marijos teatro solistė, sopranas), M. Bes-

vai“. V. Povilionienė (liaudies dainininkė),

chastnykh (smuikas), D. Kanys (trimitas),

P. Vyšniauskas (saksofonas)

Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai

22 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

ir orkestras, Sankt Peterburgo Marijos teatro

joje salėje, – kompozitoriaus A. Malcio

baleto trupės solistai, VDU kamerinis orkestras.

60-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoni-

Dir. – J. Janulevičius

nis orkestras. Solistai L. Mockūnas (sakso-

25–27 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“.

fonas), B. Andrianovas (violončelė).

Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, mu-

Dir. – M. Stakionis

zikinis vad. – J. Geniušas, rež. – V. Streiča,

23 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

dir. – R. Šumila

joje salėje, – dainuoja „Liepaičių“ merginų

Kauno kamerinis teatras

choras (vad. J. Vaitkevičienė), mergaičių

21 d. 18 val., 26 d. 13 val. – „ALKSNIŠKĖS“.
Rež. – G. Padegimas
22 d. 16 ir 19 val. – teatralizuotas koncertas
„Viskas netrukus baigsis“ („Liūdni slibinai“)
23 d. 12 ir 14 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“.
Rež. – A. Dilytė
27 d. 18 val. – „PASKUTINIS LAIŠKAS IŠ VIENUOLYNO“. Idėjos aut. – K. Marčiulynas
Kauno lėlių teatras
22 d. 12 val. – „ŠIMTAS KETURIASDEŠIMT
DŪŽIŲ PER MINUTĘ“. Rež. – D. Kazačiukas
(Sankt Peterburgo Didysis lėlių teatras)
22 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ
TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė
23 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO
MŪŠYJE“. Aut. ir rež. – A. Sunklodaitė
23 d. 17 val. – K. Smorigino kūrybos vakaras

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
21 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA!
P. Priažko „JUODA DĖŽUTĖ“.
Rež. – D. Rabašauskas
22 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko
„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“.
Rež. – D. Rabašauskas
23 d. 17 val. Didžiojoje salėje – M. Gavrano
„POROS“. Rež. – R. Kudzmanaitė
26 d. 18.30 Didžiojoje salėje – A. Juozaičio
„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
21 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „VERONIKA“
23 d. 12 val. Teatro kolonų salėje – „PASAKA
BE PAVADINIMO“

choras „Vognik“ (Ukraina); choras „Laudate“
(Vengrija); choras „Pavasaris“; choras „Viva
melodica“; Telšių muzikos mokyklos merginų choras

nimo chorų festivalis „Liepaičių draugai
merginų choras „Pavasaris“ (vad. G. Ramanauskas), Telšių muzikos mokyklos merginų choras (vad. V. Udelcovienė), Vytauto
Didžiojo universiteto merginų choras (vad.
V. Masevičius), Šiaulių Juliaus Janonio
gimnazijos merginų choras „Viva melodica“
(vad. L. Mikutienė) ir Vilniaus chorinio
dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Merginų
choras (vad. J. Vaitkevičienė)
„Muzikos galerija“
Gedimino pr. 37
21 d. 18 val. – alternatyvios ir džiazo muzikos koncertas. F. Alley (vokalas, D. Britanija),
A. Anusauskas (fortepijonas), V. Labutis
(saksofonai)
25 d. 18.30 – S. Zadesenec (kanklės)
27 d. 18 val. – E. Juškaitė (mecosopranas) ir
„Trio claviola“: J. Juozapaitis (altas),
V. Giedraitis (klarnetas), U. Antanavičiūtė

nacionalinėje filharmonijoje, – A. Ionita (violončelė), K. Uinskas (fortepijonas)
25 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, –Ciuricho berniukų choras (Šveicarija, meno vad. ir dir. A. von Aarburgas),
„Ąžuoliukas“. Dirigentai A. von Aarburgas,
V. Miškinis. Koncertmeisterė V. Pfister

kasdienybės kultūrai] / Jurij Dobriakov. – [Jonava] : Nerutina, [2017]. – 165, [2] p., įsk. virš.. –
ISBN 978-609-95638-8-6 (įr.)
Slanime atgijusi Antika. Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio gobelenai = Antiquity
comes alive in Slonim. The tapestries of Lithuanian hetman Michał Kazimierz Ogiński : tarptautinės parodos katalogas : 2017 m. balandžio 4 d. - birželio 11 d. / Nacionalinis muziejus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vavelio karališkoji pilis - Valstybiniai
meno rinkiniai ; [sudarytojas Vydas Dolinskas] ; [katalogo tekstų autoriai Vydas Dolinskas,
Eimantas Gudas, Ieva Jedzinskaitė-Kuizinienė ... [et al.] ; [vertėjos iš lenkų kalbos Irena
Katilienė, Živilė Mikailienė, vertėjos į anglų kalbą Sabina Potaczek-Jasionowicz, Albina
Strunga]. – Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmai, 2017. – 135, [1] p. : iliustr., faks., nat., portr.. – (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų
parodų katalogai = Exhibition catalogues of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania,
ISSN 2351-7115 ; t. 13). – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8061-48-2
Žirgas fotografijoje = Horse in photography : tradicinės tarptautinės fotografijos parodoskonkurso, vykusio 2017 m. vasario 4 d. - kovo 17 d. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje,
katalogas / Kultūros centras Dusetų dailės galerija ; [sudarė Alvydas Stauskas] ; [vertė
individuali įmonė „Saloros vertimai“]. – Utena : Utenos Indra ; [Dusetos, Zarasų r.] : Kultūros centras Dusetų dailės galerija, 2017. – 63, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN
978-609-455-348-6

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Dingęs be žinios : Avrahamas Avrahamas, pirmasis tyrimas : [detektyvinis romanas] / Dror

Rašytojų klubas
21 d. 17 val. – VDU Muzikos akademijos

Knyga apie San Mikelę : romanas / Axel Munthe ; iš anglų kalbos vertė Valentina Churgi-

studenčių koncertas „Apie meilę ir laimę“.

naitė. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 436, [3] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-5236 ; 6). –

Koncertuoja D. Buivydė (sopranas), G. Skro-

Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-1714-9 (įr.)

manaitė (sopranas), Ž. Kudirkaitė (fortepijo-

Ko laiko smiltys neužpustė : (rašinių ir eiliuotų tekstų maišalynė, 2016) / Živilė Guogytė ;

nas), L. Šabūnaitė (fortepijonas)

[parengė Gintė Maižikienė ir Indrė Lazauskaitė]. – [Vilnius] : [BMK leidykla], 2017. – 172, [1]

Festivalis „Jauna muzika 2017“

p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-468-155-4

21 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje sa-

Laiškai iš praeities : romanas / Andrėja. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. –

lėje − minimalistinės klubinės elektronikos
kūrėjas M. Wolski (Varšuva)
21 d. 23 val. bare „Peronas“ – Rookas, J. Jarašiaus elektroninei muzikai skirtas solo
projektas „Noema-noesis“

254, [2] p.. – ISBN 978-609-04-0183-5
Nepažįstamasis : romanas / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. –
Vilnius : Alma littera, 2017. – 405, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-2383-6 (įr.)
Nutylėtas : romanas / Mari Jungstedt ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas :

22 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje sa-

Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 333, [2] p. : žml.. – ISBN 978-609-04-0198-9 (įr.)

lėje – garso menininko M. Poppo (Vokietija)

Odilė, arba Oro uostų vienatvė : romanas / Valdas Papievis. – Vilnius : Alma littera, 2017. –

elektroninės muzikos projektas „Oval“

309, [3] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-1939-6

22 d. 23 val. bare „Peronas“ – tarpdisciplini-

Prisipažįstu : romanas / Jaume Cabré ; iš katalonų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vil-

nio internetinio žurnalo „Secret Thirteen“

Va k a r a i

Kauno filharmonijoje, 26 d. 19 val. Vilniuje, Lietuvos

Normalios anomalijos : [kritiniai ir eseistiniai tekstai, skirti vizualiajai, garsinei ir erdvinei

Mišani ; iš hebrajų kalbos vertė Kristina Gudelytė. – Vilnius : Sofoklis, 2017. – 366, [2] p.. –

muziejuje – ansamblis „Vilniaus arsenalas“:
S. Okruško (fortepijonas)

p. : iliustr.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-466-146-4

Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-208-7 (įr.)

įkūrėjas A. Mikluskis ir didžėjus P. Ilius

24 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje, 25 d. 18 val.

Nedingęs Vilnius : miesto akupunktūros / Vidas Poškus. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 303, [1]

(fortepijonas)

23 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino
L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas),

rytojai Gintaras Sodeika, Kęstutis Šapoka]. – Vilnius : Jono Meko vizualiųjų menų centras,
[2016]. – 71, [2] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-95733-2-8

nius : Alma littera, 2017. – 783, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-2474-1 (įr.)
Prozako karta : [romanas] / Elizabeth Wurtzel ; iš anglų kalbos vertė Aušra Simanavičiūtė. –
Pakart. leid.. – Vilnius : Sofoklis, 2017. – 415, [1] p.. – (Kultinės knygos, ISSN 2424-3973). –
Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-212-4 (įr.)

Vilnius
Rašytojų klubas

Stambulas : prisiminimai ir miestas / Orhan Pamuk ; iš turkų kalbos vertė Justina Pilkauskaitė-Kariniauskienė. – 2-oji patais. laida. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 484, [2] p. : iliustr.,

24 d. 17.30 – žurnalisto L. Stepanausko

faks.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-466-234-8 (įr.)

knygos „Filosofas ir rašytojas Vydūnas po

Vyno kopija : romanas / Kęstutis Navakas. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 198, [2] p.. – Tiražas

Tilžės žūties / Der Philosoph und Dichter

1200 egz.. – ISBN 978-609-466-179-2 (įr.)

Vydūnas nach dem Untergang von Tilsit“
pristatymas. Dalyvauja L. Stepanauskas,

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Vydūno draugijos pirmininkas T. Stanikas,

Blogiausi pasaulio vaikai / David Walliams ; iš anglų kalbos vertė Lauryna Butrimienė ;

Mažosios Lietuvos dainas dainuos Vydūno

iliustravo Tony Ross. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 262, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 2200 egz.. –

(fortepijonas)

draugijos dainininkai

ISBN 978-609-466-227-0 (įr.)

Nacionalinė dailės galerija

Vilnius

25 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių]

The epic of mighty Dziugas / Steponas Algirdas Dačkevičius ; illustrated by Audronė Kli-

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

fondo pokalbių ciklas „Post-architektūra“.

26 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – LMTA

Aalto universiteto (Suomija) architektūros

docento E. Ališausko diplomanto N. Vainei-

fakulteto lektorės A. Vartola paskaita

kio rečitalis

Bažnytinio paveldo muziejus

Muzikos festivalis „Sugrįžimai“

26 d. 17 val. – M.K. Sarbievijaus knygos

26 d. 18 val. Vilniaus rotušėje, 28 d. 17 val.

„Maršalo lazda“ pristatymas. Dalyvauja lei-

Kauno J. Gruodžio konservatorijoje – M. Ža-

dinio autorės E. Ulčinaitė, V. Vaitkevičiūtė,

liukaitė-Limantas (mecosopranas, Lietuva,

J. Sarcevičienė, J. Liškevičienė

JAV), E. Perkumaitė (fortepijonas)

Lietuvos teatro sąjunga

Kotrynos bažnyčia

24 d. 18 val. – susitikimas su teatro ir kino

21 d. 19 val. – M. Julsrud (sopranas, Norve-

aktoriumi A. Sakalausku

mienė ; translated by Rimas Uzgiris. – [Kaunas] : [Spindulio spaustuvė] ; Telšiai : Žemaitijos pienas, 2017. – 29, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-466-58-1 (įr.)
Kamino nepraeinamumas / Neringa Čereškevičienė ; piešė Inga Gilė. – Vilnius : Košė malošė
[i.e. Muzikinė partija] : Viena planeta, 2016. – 56, [4] p. : iliustr.. – (Namelio medyje istorijos ; Nr. 1). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-95776-1-6 (įr.)
Močiutė plėšikė / David Walliams ; iš anglų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė ; [iliustracijų
autorius Tony Ross]. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 235, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. –
ISBN 978-609-466-048-1 (įr.)
Paslaptingame gyvūnėlių pasaulyje / adaptacija: Dennis R. Shealy ; iliustravo Craig Kellman ;
vertimas į lietuvių kalbą: Živilė Bilotaitė. – [Kaunas] : MEDIA INCOGNITO, 2016. – [32] p. :
iliustr.. – Ciklo „Slaptas augintinių gyvenimas“ knyga. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-60904-0077-7 (įr.)

gija), I. Prudnikovaitė (mecosopranas),

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

V. Prudnikovas (bosas), N. Krauter (sopra-

27 d. 17.30 – režisieriaus G. Lukšo kino vakarų

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

nas), R. Švėgždaitė (smuikas), N. Ralytė

ciklas. „Vasara baigiasi rudenį“ (1982 m.)

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

B alandžio 21–27
Savaitės filmai

„Nocturama“

Kino repertuaras

23 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV, Hon-

Ozo kino salė

kongas) – 14.25; 24 d. – 15.30

21 d. – Svetima šalis (Australija) – 18 val.

Vilnius

23 d. – Tai tik pasaulio pabaiga (Kanada,

21 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 20 val.

Forum Cinemas Vingis

Prancūzija) – 21.10; 27 d. – 21.15

22 d. – Didelės akys (JAV) – 15 val.

21–27 d. – Atvirame kosmose (Rusija) – 11.30,

Ciklas „Ji ir kitos Isabelle’s“

22 d. – Juoda (Belgija) – 20 val.

14.45, 18, 21.10

22 d. – Ji (Prancūzija, Vokietija, Belgija) –

25 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 17 val.

21, 24–26 d. – Prarastasis miestas Z (JAV) –

15.50; 27 d. – 18.50

25 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija,

14.40, 18.15, 21.15; 22, 23, 27 d. – 11.30, 14.40,

24 d. – Ateitis (Prancūzija) – 17.20

Turkija) – 18.30

18.15, 21.15

25 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 16.30

26 d. – Broliai (Norvegija) – 18 val.

21–27 d. – Naktis su uošviu (JAV) – 16.40,

25 d. – Lenkų kino klubas. Ciklas „2017:

26 d. – Žvaigždžių žemėlapis (Kanada, Vo-

18.50, 21 val.

Jauni ir gabūs. 9-ojo dešimtmečio režisierių

kietija) – 19.40

22 d. – P. Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“.

karta lenkų kine“. Kemperis (Lenkija) – 18.30

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

Tiesioginės premjeros transliacija iš Niu-

(ciklą pristatys Varšuvos audiovizualinio

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

jorko Metropoliteno operos – 19.55

instituto absolventai)

mija) – 18.40

21–27 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 12.30,

22 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Šveicarija,

Kaunas

15.30, 17, 18.30, 20, 21.30

Prancūzija) – 12.20

Ponas kūdikis (JAV) – 12, 13.10, 15.30, 17.15

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

Forum Cinemas

Atvirame kosmose ****

(lietuvių k.); 13.30 (originalo k.)

23 d. – Kino klasikos vakaras. Bulvarinis

21–24, 26, 27 d. – Atvirame kosmose (Ru-

Filmo pagrindas – pirmasis istorijoje žmogaus, rusų kosmonauto Aleksejaus Leonovo, išėjimas į atvirą kosmosą iš kosminio laivo „Voschod-2“.
...7-asis dešimtmetis. Vyksta Šaltasis karas – JAV ir SSRS kaunasi už pirmenybę kosmose. Sovietai rengiasi išleisti žmogų į atvirą kosmosą. Likus
dviem savaitėms iki „Voschod-2“ starto, sprogsta bandomas kosminis
laivas. Išsiaiškinti, kodėl tai įvyko, nebėra laiko, todėl teks rizikuoti, nes
lyderystės amerikiečiams užleisti negalima. Patyręs karo lakūnas Pavelas
Beliajevas ir jaunas, apie žygdarbį svajojantis Aleksejus Leonovas pasirengę žengti nežinomybėn. Tačiau niekas negali nuspėti, su kuo jiems teks
susidurti kosmose, nes viskas klostysis ne taip, kaip suplanuota. Režisierius Jurijus Beliajevas („Kvailys“) buvo nušalintas nuo filmo, nes akcentavo „žmogiškąjį faktorių“, jį pakeitęs komercinių „Eglučių“ specialistas
Dmitrijus Kiseliovas daugiau dėmesio skyrė specialiesiems efektams. Bet
rusų kritikai nenubraukia filmo privalumų ir sako, kad jo autoriai norėjo
patikti ne tik viršininkams, bet ir sukurti kažką universalaus. Be abejo,
prie to prisidėjo pagrindinius vaidmenis sukūrę Jevgenijus Mironovas
ir Konstantinas Chabenskis (Rusija, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

Ponas kūdikis (3D, JAV) – 12.10, 14.30

skaitalas (JAV) –18.10 (seansą pristatys

sija) – 16.40, 22.15; 25 d. – 22.15

Smurfai. Pamirštas kaimelis (JAV) – 11,

kino kritikas J. Rožėnas) – 18.10

21–24, 26 d. – Prarastasis miestas Z (JAV) –

Pasaka

13.40, 19.35; 25, 27 d. – 13.40

Naktis su uošviu ***

Nuo tada, kai Džinė (Analeight Tipton) nusprendė nutraukti santykius,
Martinas (Emile Hirsch) neteko pusiausvyros. Jo butas pamažu virsta
šiukšlynu, beje, kaip ir visas gyvenimas. Bet kartą ant slenksčio pasirodo
uošvis Galo (J.K. Simmons) – piktas ir pasipūtęs Džinės tėvas. Prieš kurį
laiką nutrūko jo ryšiai su dukterimi ir Martinas – vienintelis būdas ją
rasti. Nepaisydamas protestų ir nepratęs negauti, ko nori, ponas Galo
įtraukia Martiną į naktinį nuotykį Los Andželo gatvėse. Setho W. Oweno
komedijoje taip pat vaidina Taranas Killamas, Kristen Schaal (JAV, 2017).
(Vilnius, Kaunas)
Nocturama ****

Bertrand’o Bonello filmas panardina į Paryžiaus gatves, kur paslaptingi jauni žmonės, regis, juda pagal iš anksto numatytą planą. Jų gestai preciziški, beveik pavojingi. Jie atsidurs prie didelės parduotuvės, kai
uždaromos jos durys. Naktis prasideda. Miestą apima panika, politikai
skęsta spėlionėse... Iš pradžių gali pasirodyti, kad Bonello kuria trilerį, bet
filmo veikėjai labiau primena XIX a. pabaigos anarchistus, o ne šių dienų
teroristus. „Nocturama“ – ne filmas apie Prancūziją pastaraisiais metais
sukrėtusius teroro aktus, nes jis buvo parašytas ir nufilmuotas dar prieš
jiems įvykstant, tik ilgai laukė premjeros. Tai menininko ir esteto, o ne
politiko filmas, kur prabangi parduotuvė – materialistinės visuomenės
metafora, teroristai įkūnija civilizacijos ligas ir visuomenės autodestrukcijos idėją. Vaidina: Vincent Rottiers, Jamil McCraven, Laure Valentinelli,
Finnegan Oldfield, Hamza Meziani, Manal Issa, Marti Petit-Guyot, Rabah Nait Oufella (Prancūzija, Vokietija, Belgija, 2016). (Vilnius, Kaunas)
Tai tik pasaulio pabaiga ****

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)

14.10, 15.50 (lietuvių k.); 11.10 (originalo k.)
21, 24–26 d. – Zoologijos sodo prižiūrėtojo
žmona (JAV) – 15.10, 18.10, 21 val.; 22, 23,
27 d. – 12.20, 15.10, 18.10, 21 val.
21–27 d. – Dvasia šarvuose (JAV) – 15.20,
18, 20.30
Pradink (JAV) – 21.50
Seni lapinai (JAV) – 19.35
Gyvybė (JAV) – 20.30
22, 23, 27 d. – Gražuolė ir pabaisa (3D,
JAV) – 11.45
21–27 d. – Kongas. Kaukolės sala (3D, JAV,
Vietnamas) – 14.35
21–27 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Britanija) – 17.50
22, 23, 27 d. – Emilija iš Laisvės alėjos

12 psl.

25 d. – 17 val.; 27 d. – 16 val.
21, 22 d. – Nocturama (Prancūzija, Vokietija,
Belgija) – 19 val.; 23 d. – 19.45; 24 d. – 20.15;
25 d. – 18.30; 26 d. – 19 val.; 27 d. – 21 val.
21, 27 d. – Traukinių žymėjimas 2 (D. Britanija) – 21.30; 25, 26 d. – 21.15
21, 23 d. – Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona
(JAV) – 17.15; 22 d. – 19.15; 24 d. – 18.15; 26 d. –
21.15; 27 d. – 15 val.
21 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 19.45,
21.45; 22 d. – 13.15, 17.15, 21.45; 23 d. – 13.30, 20 val.;
24 d. – 20.45; 25 d. – 19.15; 27 d. – 19.30
21 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) –

21–27 d. – Naktis su uošviu (JAV) – 20.15, 23.20
22 d. – P. Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“.
Tiesioginės premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19.55
21–27 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 11.40,
13.10, 14.30, 16.10, 17, 17.30, 19, 19.55, 20.30,
21.50, 22.50; Ponas kūdikis (JAV) – 10.20,
11.20, 12.20, 14.40, 18 val.; Ponas kūdikis
(3D, JAV) – 13.30, 15.45; Smurfai. Pamirštas
kaimelis (JAV) – 10.10, 12.40, 15 val.
21, 23, 25 d. – Zoologijos sodo prižiūrėtojo
žmona (JAV) – 19.45
21, 23, 25 d. – Dvasia šarvuose (JAV) – 22.30
21–26 d. – Pradink (JAV) – 22.40
24, 26 d. – Seni lapinai (JAV) – 19.45

17 val.; 23 d. – 15.45

Forum Cinemas Akropolis

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

21, 22, 27 d. – Atvirame kosmose (Rusija) – 10.50,

19.15; 22 d. – 17.30; 26 d. – 19.45; 27 d. – 15.30

12.40, 15.50, 18.30, 21.30, 23.40; 23–26 d. –

21 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

10.50, 12.40, 15.50, 18.30, 21.30

(Prancūzija) – 21.15; 22 d. – 13.30; 24 d. – 18.30

Romuva

21, 22, 27 d. – Prarastasis miestas Z (JAV) –

22, 23 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 13 val.

21 d. – Pasiklydę Paryžiuje (Belgija, Pran-

12, 15.55, 18.10, 21.20, 23.30; 23–26 d. – 12,

22 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Šveicarija,

cūzija) – 19 val.; 22 d. – 20.15; 23 d. – 18.30;

15.55, 18.10, 21.20

Prancūzija) – 15.15

26 d. – 18 val.

24, 26 d. – Gyvybė (JAV) – 22.30

21 d. – Nocturama (Prancūzija, Vokietija,

22, 24, 26 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež.
D. Ulvydas) – 10.30, 17.15
21–27 d. – Gražuolė ir pabaisa (JAV) – 10.40

21, 22, 27 d. – Naktis su uošviu (JAV) – 16.50,

22 d. – Šokėja (Prancūzija) – 16.45; 24 d. –

19, 21.15, 23.20; 23–26 d. – 16.50, 19, 21.15

18 val.; 26 d. – 21.30

Belgija) – 21 val.; 22 d. – 15.45; 25 d. – 17.45;

21, 22, 27 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 10.40,

22 d. – Tai tik pasaulio pabaiga (Kanada,

27 d. – 19.45

13.40, 15, 18, 18.55, 20.55, 21.50, 23.50; 23–

Prancūzija) – 21.30; 26 d. – 17.15

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

26 d. – 10.40, 13.40, 15, 18, 18.55, 20.55, 21.50

22 d. – Belgų karalius (Belgija, Olandija,

tija) – 13.45

21–27 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 10.10, 11.30,

Bulgarija) – 15.30; 27 d. – 21.15

22 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 18.15;

12.30, 16.10

22 d. – Irano reivas (dok. f., Šveicarija) –

23 d. – 14 val.; 25 d. – 20.15

Ponas kūdikis (3D, JAV) – 13.50

19.30; 26 d. – 21.45

23 d. – Kino klasikos klubas. Dangus virš

21, 24–26 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis

22 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 21.15; 25 d. – 21.30

Berlyno (Vokietija, Prancūzija) – 16 val.

(JAV) – 11.20, 13.10, 14, 16.10; 22, 23, 27 d. –

23 d. – Aidos paslaptys (Izraelis, JAV, Ka-

26 d. – Ateitis (Prancūzija) – 19.45

10.20, 11.20, 13.10, 14, 16.10

nada, Vokietija) – 15 val.

27 d. – Lenkų kino klubas. Kemperis (Len-

21–27 d. – Zoologijos sodo prižiūrėtojo

23 d. – Raudonas vėžlys (Prancūzija, Belgija,

kija) – 18 val.

žmona (JAV) – 15.10, 18.20

Japonija) – 15.30

KLAIPĖDA

Dvasia šarvuose (JAV) – 15.20, 20.30

23 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

Pradink (JAV) – 13.30, 21.10

(Prancūzija) – 13.45; 25, 27 d. – 17.30

Forum Cinemas

Seni lapinai (JAV) – 18.50

23 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) –

21–27 d. – Atvirame kosmose (Rusija) – 11.20,

21, 22, 27 d. – Gyvybė (JAV) – 21.05, 23 val.;

18 val.; 26 d. – 17.30

14.30, 18, 21 val. Prarastasis miestas Z (JAV) –

23–26 d. – 21.05

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

17.10, 20.15; Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 10.20,

21–27 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D.

tija) – 20.15; 24 d. – 20.30

13.20, 15.10, 18.10, 18.50, 20, 21.15, 21.50;

Ulvydas) – 10.30

25 d. – Ką pašnibždėjo pelėda („Kinozauro

Ponas kūdikis (JAV) – 10.10, 12.30, 16.30,

Skalvija

kinas“), teatro festivalio „Labas“ dirbtuvė-

17.40; Ponas kūdikis (3D, JAV) – 11, 13.20, 15.40

lės vaikams – 16.30

21, 24–26 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis

21 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Britanija) –
16.40; 22 d. – 13.40; 26 d. – 16 val.
21 d. – Šlovė (Bulgarija, Graikija) – 18.40;
23 d. – 16.10
21 d. – Nocturama (Prancūzija, Vokietija,
Belgija) – 20.40; 22 d. – 18.15;

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

vydas) – 16.45; 22 d. – 15 val.; 23 d. – 17.30;

(rež. D. Ulvydas) – 12.45

25 d. – 21 val.; 26 d. – 18.10; 27 d. – 16.20

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

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

25 d. – Ji (Prancūzija, Vokietija, Belgija) –

(JAV) – 12.40, 14.50, 17 val.; 22, 23, 27 d. –

21 val.; 27 d. – 18.30

10.30, 12.40, 14.50, 17 val.

25 d. – „Kino kursai. Kino skonis. Kinematografija“ – 19.30
26 d. – Mergina su principais. Kerė Pilbė
(JAV) – 17 val.
27 d. – Žaklina (JAV, Prancūzija, Čilė) – 17.30

22 d. – Prarastasis miestas Z (JAV) – 20.40;

27 d. – „Kino kursai Kino skonis. Kameros

24 d. – 19.20; 26 d. – 20.40

judesys“ – 19.30

21–26 d. – Zoologijos sodo prižiūrėtojo
žmona (JAV) – 21.40
21–27 d. – Dvasia šarvuose (JAV) – 19.10
Gražuolė ir pabaisa (JAV) – 14.10
Emilija iš Laisvės alėjos
(rež. D. Ulvydas) – 11.30
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