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Kirilas Serebrennikovas apie savo filmą „Mokinys“

Iš Edeno į skaistyklą
Vyganto Paukštės tapyba VDA parodų salėse „Titanikas“ 

Kristina Stančienė

Vygantas Paukštė, nors, regis, tapo 
nemažai ir intensyviai, parodas 
rengia ne itin dažnai. Štai ir dabar, 
po 2015 m. „Lietuvos aido“ galeri-
joje veikusios kamerinės parodos, 
menininkas tarsi „atsiskaito“ už 10 
metų kūrybos laikotarpį ir rodo 
didelę tapybos kūrinių ir piešinių 
kolekciją. 

Ko gero, dar kartą rašyti apie 
Paukštės tapybą reiškia savanoriš-
kai kišti galvą į jau nusistovėjusių 
autoritetingų nuomonių ir išvadų 
spąstus. Jo kūrybos stilius yra pro-
fesionaliai „išpreparuotas“, Paukš-
tės vieta simbolinėje vėlyvojo so-
vietmečio lietuvių tapytojų kartos 

„lentynoje“ (drauge su Algiu Skač-
kausku, Audrone Petrašiūnaite) yra 
seniai nustatyta, ji solidi ir nepaju-
dinama. Ir ką čia naujo bepridursi 
po Ramintos Jurėnaitės ar Mildos 
Žvirblytės tekstuose atvertų meni-
ninko kūrybos ypatybių. Be to, juk 
tai nėra tas tapytojas, kurio brai-
žas kaip nors radikaliai keistųsi 
po 9-ajame dešimtmetyje įvykusio 
šuolio iš neilgai trukusių poparto, 
hiperrealizmo eksperimentų į kur 
kas „lietuviškesnę“ gestišką tapybą. 
Ir šioje parodoje iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, kad permainos Paukštės ta-
pyboje labiau formalios – figūros 
traktuotės, dažo klojimo pobūdžio, 
bet ne daugiau. Juk ir gyvenimiš-
kas, mitines istorijas pasakoja vis 
tie patys Moteris ir Vyras arba kokia 
nors belytė antropomorfinė būtybė 
gamtos fone. „Paukštės paveikslų 
pasaulis savo stabilumu, galima 
sakyti, yra beveik belaikis“, – rašė 
Žvirblytė. Sunku su tuo nesutikti – 
archetipinės figūros be konkrečių 
bruožų ir nuorodų čia visuomet vei-
kia tokiuose pat neapibrėžiamuose 
gamtovaizdžiuose, kartais – mena-
muose simboliniuose kambariuose. 
Paukštės paveikslai visuomet tarsi 

atgimdavo patys iš savęs, lyg uždara 
temų, tapysenos sistema, cirkuliuo-
janti ratu. 

Vis dėlto ir šio „nekintančio“ me-
nininko kūrybos kontekste ryškėja 
šis tas naujo. Čia pasinaudosiu Ar-
vydo Šaltenio žodžiais (apie minėtą 
2013 m. parodą), kad transcendenti-
nės – ironiškos Paukštės paveikslų 
figūros ėmė „rūdyti“, irti. O naujau-
sioje retrospektyvoje, vėl pasinaudo-
dama svetimomis – parodoje sutik-
tos Laimos Kreivytės – mintimis 
ir jai pritardama, konstatuoju, kad 
pakito ir dar kai kas – paveikslų 
figūros tarsi išdžiūvo, užaštrėjo. 
Beveik nebeliko kompozicijų in-
terjere, antropomorfiniai siluetai 
veikia išimtinai gamtoje. Nere-
tai žmogaus figūra naujesniuose 

paveiksluose tapoma panašiai kaip 
ir gamtos elementai – medžio ka-
mienas, šakos, kalnas. Atrodo, kad 
ankstesnės „pilnakraujės“ figūros, 
arba kontūriniai siluetai, pro kurių 
ertmes atsiverdavo gaivios laukų ir 
miškų platumos, redukavosi į skele-
tines formas. Jų sutapdinimas su ki-
tais paveikslo struktūros elementais 
galbūt reiškia tipiško Paukštės pa-
veikslų herojaus mito pabaigą – jis 
dabar veikia kaip gamta, ir net nebe 
išvien su ja, o tapo nuo jos visiškai 
priklausomas... Apie 1990-uosius 
nutapytų paveikslų ryškią, sodrią 
spalvinę gamą papildė gausybė 
rudų atspalvių – nuo jau minėtų 
rūdžių iki drumzlinai juosvos, 

Vygantas Paukštė. „Į upelį“. 2016 m.
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Augantis, besiplečiantis
Festivalio „Kaunas Jazz 2017“ įspūdžiai

M u z i k a ,  Š o k i s

Algirdas Klova

Festivalis „Kaunas Jazz“ tiek auga ir 
plečiasi, kad jau sunku jį aprėpti, juo 
labiau apie jį rašyti. Paskaičiuokime: 
per trisdešimt koncertų, 26 nemo-
kami renginiai, gausybė atlikėjų iš 
trylikos pasaulio šalių, pasirodymai 
gatvėse, aikštėse, kelios atviros sce-
nos Laisvės alėjoje, Senamiestyje ir 
Vienybės aikštėje, koncertai, meni-
nės akcijos, parodos, Džiazo madų 
šou, džiazuojantis karilionas, vaikų 
piešiniai, balionų skrydžiai su gro-
jančiais muzikantais, šokiai, „Džiazo 
gatvės“ renginiai, garsiausi pasau-
lio atlikėjai ir nauji veidai bei balsai. 
Ir tai tik Kaune. O kur dar Vilnius, 
Palanga, Jurbarkas, Birštonas, Pa-
nevėžys, Raudondvaris, Žąsliai?.. Ir, 
žinoma, pailgėjęs laikas: prieš festi-
valio atidarymą balandžio 23 d. jau 
įvyko du koncertai Palangoje ir Pa-
nevėžyje. „Kaunas Jazz“ tuo ir žavus, 
kad ir mažesniųjų miestų gyvento-
jams pademonstruoja įvairiaspalvę 
džiazo paletę. Nesistengsiu aprėpti 
viso festivalio, tik pakomentuosiu 
kai kuriuos koncertus.

Tradiciškai festivalis pradėtas ir 
miesto raktas jam įteiktas Kauno 
rotušėje. Be oficialių kalbų išgir-
dome ir puikią džiazo grupę iš Len-
kijos „Adam Jarzmik Quintet“, ją 
pristatė festivalis „Lotos Jazz“. Tai 
tikrai profesionalus, puikus jaunas 
kolektyvas, kurio lyderis – ryškus 
pianistas ir kompozitorius Adamas 
Jarzmikas. Kvinteto kompozicijos 
labai aiškios, protingos, profesiona-
liai suręsta forma, aiškiai atsispin-
dinti hard bop stilistika. Kolektyvui 
ne veltui įteiktas ne vienas apdo-
vanojimas Lenkijos ir Slovakijos 
džiazo konkursuose, greitai turėtų 
pasirodyti pirmieji du jų įrašų al-
bumai. Visi muzikantai – pianistas 

A. Jarzmikas, saksofonistas Jakubas 
Łępa, trimitininkas Pawełas Pal-
cowskis, kontrabosistas Maciejus 
Kitajewskis ir būgnininkas Piotras 
Budniakas – turi puikų muzikinį 
pasirengimą, gerus techninius duo-
menis, gerai valdo improvizacijos 
meną. Kolektyvas tikrai vertas ilgos 
ir gražios veiklos.

Tą patį vakarą Raudondvario 
menų inkubatoriuje teko išgirsti 
šių laikų Vokietijos garsenybę – 36-
erių metų gitaristą bei dainininką 
iš Diuseldorfo, kurį gerbėjai va-
dina scenos sensacija, – Torsteną 
Goodsą. Aiškiai pasirinkęs smo-
oth jazz stilių, muzikas preten-
duoja atsistoti į vieną gretą su di-
džiuoju George’u Bensonu, iš kurio 
ilgus metus mokėsi, o šis paragino 
Torsteną ne tik groti, bet ir dainuoti. 
Torstenas Guttknechtas (tikroji at-
likėjo pavardė) mokėsi iš garsių gi-
taristų, dalyvavo Jimo Hallo, Johno 
Scofieldo meistriškumo pamokose, 
gipsy džiazo gitaros meno mokėsi iš 
Biréli Lagrène’o. Beje, visur pabrė-
žiama, kad Torstenas pasižymi ne 
tik gražiu dainavimu ir virtuozišku 
grojimu, bet ir stilingu įvaizdžiu, 
maloniu bendravimu su publika.

Labai laukiau susitikimo su di-
džiuoju džiazo vokalo meistru Gre-
gory Porteriu Vilniaus „Compensa“ 
koncertų salėje. Man patinka šis 
menininkas, buvau girdėjęs jo dai-
navimą gyvai, turiu garso bei vaizdo 
įrašų ir neblogai žinau jo atliekamą 
muziką. Vis dėlto net ir patį di-
džiausią scenos grandą, matyt, pa-
veikia ir nuvargina ilgalaikiai kon-
certiniai turai, šlovė ir kelionės, kas 
šį kartą šiek tiek pasijuto koncerte. 
Suprantama, labai sunku kone tie-
siai iš lėktuvo lipti ant scenos ir 
dainuoti beveik be garso bandymo. 
Ką tik buvau pasižiūrėjęs prieš ke-
lerius metus įrašytą koncertą iš 

Prancūzijos ir tikėjausi kažko pa-
našaus, gyvybingo ir dinamiško. Be 
jokios abejonės, koncertas Vilniuje 
buvo puikus, bet kur kas ramesnis. 
Skambėjo dainos iš naujausio G. 
Porterio albumo „Take me to the 
Alley“ ir žinomiausi anksčiau įra-
šyti kūriniai, tokie kaip „Hey Laura“, 

„Liquid Spirit“ bei kiti. Aišku, per 
tuos kelerius metus dainininkas dar 
labiau subrendo, įgavo dar daugiau 
meistriškumo ir jo interpretacijos 
taip pat galėjo pasikeisti, juolab kad 
G. Porteris niekada nedainuoja 
taip pat. Savo dainų interpretaci-
jas jis gali pakeisti taip, kad sunku 
pažinti, bet tai visada suskambės 
labai profesionaliai ir nepriekaiš-
tingai. Žvaigždę į Lietuvą atlydėjo 
Tivonas Pennicottas (saksofonas 
tenoras), Chipas Crawfordas (for-
tepijonas), Ondrejus Pivecas (klavi-
šiniai), Jahmalas Nicholsas (bosas), 
Emanuelis Harroldas (mušamieji).

Dar viename koncerte (virtu-
siame kone detektyvu, nes jį buvo 
sunku surasti) pasirodė tarptauti-
nis trio: Janas Galega Brönniman-
nas (bosinis klarnetas ir saksofonas 
sopranas), Moussa Cissokho (kora, 
balsas), Omri Hasonas (perkusija, 
hangas, balsas). Koncertas, kaip ir 
buvo skelbta, vyko Žąsliuose, bet 
net ir tokiame mažame miestelyje 
teko jo ilgokai paieškoti. Matyt, dėl 
religijų nesutapimo bažnyčioje jis 
neįvyko, slėnyje neįvyko dėl oro, 
bet Kultūros centras svetingai at-
vėrė Šveicarijos, Izraelio ir Sene-
galo muzikams duris. Tiesa, salytė 
buvo mažoka ir daugelis koncerto 
klausėsi už jos ribų. Tačiau buvo 
verta ten apsilankyti. Muzikantai 
labai saviti ir individualūs, jų atlie-
kamą muziką taip pat būtų sunku 
įsprausti į kokius nors rėmus, gal-
būt labiausiai čia tiktų world ar 
etno jazz. Kompozicijas kūrė visi 

trio nariai, o jų pagrindas – Sene-
galo etniniai motyvai. J.G. Brön-
nimanno kompozicijas esu gir-
dėjęs, kelios jų skambėjo ir šiame 
koncerte. Šis muzikas jau ne kartą 
nuo 2001-ųjų su įvairiomis sudė-
timis grojo festivalyje, bet šis jo 
trio – naujas. 

Kora – iš Vakarų Afrikos kilęs 
styginis gnaibomasis muzikos ins-
trumentas, turintis 21–22, o kar-
tais ir daugiau stygų. Instrumento 
korpusas gaminamas perpjovus 
pusiau ir padengus karvės oda di-
džiulį moliūgą. Prie šio rezonato-
riaus tvirtinamas kaklelis, prie jo 
jungiamos stygos. 11 stygų skirta 
kairei rankai, 10 – dešinei. Da-
bartinėse korose kartais prideda-
mos dar ir bosinės stygos. Koros 
garsas ir jo išgavimo būdas šiek 
tiek primena arfą, ja atlikti galima 
įvairiausių stilių kompozicijas. M. 
Cissokho instrumentas šiuolaikiš-
kas, blizgantis, gražus ir kokybiš-
kas. Beje, Cissokho pavardė dažna 
tarp Afrikos muzikantų, pažįstu 
net keletą puikių koros muzikos 
atlikėjų šia pavarde. Moussa, da-
bar gyventis Austrijoje, dirba su 
daugybe įvairių stilių muzikantų. 
Izraelietis būgnininkas O. Haso-
nas grojo Rytų perkusija. Visi mu-
zikantų naudojami instrumentai 
labai darniai susijungė į vieną au-
dinį, net susidarė įspūdis, jog to-
kia instrumentuotė yra įprasta ir 

neišvengiama. Šios muzikos klau-
siausi (ir ne tik aš) kaip kažko seniai 
pažįstamo ir labai mielo. 

Ir pagaliau tai, ko labiausiai lau-
kiau. Tai džiazo karalienė Dianne 
Reeves (balsas), Peteris Martinas 
(fortepijonas), Romero Lubambo 
(gitara), Reginaldas Vealas (bosas), 
Terreon Gully (mušamieji). „Ji turi 
vieną galingiausių ir tiksliausių visų 
laikų balsų“, – apie D. Reeves yra 
pasakęs džiazo muzikos grandas 
Wyntonas Marsalis. Koncertas 
buvo labai gražiai apgalvotas – iš 
naujausio CD ir seniau įrašytos 
dainos, puikūs instrumentininkai, 
scenoje pagerbti jaunieji Lietu-
vos džiazo dainininkai. Beje, prieš 
koncertą jiems buvo surengtos 
meistriškumo pamokos. Ypatingo, 
išraiškingo balso savininkė D. Ree-
ves yra dievinama ir dėl fantastiškų 
improvizacijos sugebėjimų, ką buvo 
lengva pastebėti koncerte. Balso 
valdymas tikrai įspūdingas! Paslan-
kumas – nepakartojamas, patirtis – 
nenuneigiama. Net trys iš eilės jos 
diskai pelnė „Grammy“ geriausio 
džiazo vokalo albumo kategorijoje. 
D. Reeves talentu leidžia žavėtis net 
aštuoniolika jos albumų. Ne veltui 
šių metų „Kaunas Jazz“ prizas (au-
torius Marius Petrauskas) festivalio 
sumanytojo Jono Jučo buvo įteiktas 
šiai dainininkei. Geriausi linkėjimai 
festivaliui ir jo komandai!

Formalios naujovės 
Šokio spektaklis „Žizel“ Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre

N u k elta į  3  p s l .

Dianne Reeves D. K lov ienės  n uotr . 

Akvilė Eglinskaitė

Klaipėdos valstybinis muzikinis 
teatras savo repertuarą papildė 

„šiuolaikišku“ šokio spektakliu 
„Žizel“, sukurtu pagal Adolphe’o 
Adamo romantiškojo baleto mu-
ziką. Profesionaliosios muzikos 
ir šokio sklaida Vakarų Lietuvos 
regione užsiimanti įstaiga, šiemet 
pradėjusi 30-ąjį sezoną, žadėjo būti 
pažįstama ir nauja. Dar pernai kiti 
veidai ir vardai papildė teatro ko-
lektyvą, o su jais atkeliavo ir nau-
jos kūrybinės ambicijos. Tokie lo-
zunginiai naujovių siekiai puikiai 
pažįstami iš ankstesnių bandymų 

keisti, atnaujinti, nustebinti ir grą-
žinti publikai (pasi)tikėjimą klasiki-
niu menu. Panašią retoriką galima 
pažinti ir kas ketverius metus vyks-
tančiuose šalies valdžios „atsinau-
jinimuose“, nes „žmonėms reikia 
permainų“. 

Spektaklį pristatančiame anonse 
vienas iš choreografų Donatas Ba-
kėjus akcentavo norą sukurti šiuo-
laikinę „Žizel“ interpretaciją: „Jei 
norime auginti jaunąją žiūrovų 
kartą, privalome ieškoti naujų ke-
lių. Tikiu, kad klasikos ir šiuolai-
kiškumo derinys mūsų spektaklyje 
pasiteisins, juk turime eiti koja ko-
jon su laiku.“ Šias ambicijas ir (ne)
pavykusias naujumo paieškas labai 

išsamiai ir tiksliai aprašė šokio isto-
rikas ir kritikas Helmutas Šabase-
vičius recenzijoje „Pajūrio „Žizel“: 
ambicijos ir rezultatai“ (www.me-
nufaktura.lt).

Tad ką mačiau balandžio 30-osios 
vakarą Palangos koncertų salėje, 
kur vyko antroji šokio spektaklio 
premjera? 

Vienas iš šio spektaklio priva-
lumų ir neakcentuotų Klaipėdos 
muzikinio teatro naujovių – XIX a. 
romantinio baleto muziką gyvai 
atliekantis orkestras (dirigentas 
Tomas Ambrozaitis). Malonu-
mas stebėti strykų ir batuto cho-
reografijas bei dirigento ir mu-
zikantų rankų judesius dažnai 

atitraukdavo akis nuo scenoje vyks-
tančio veiksmo.

Išsiliejęs scenos vaizdas

Kai tenka prabilti apie scenoje ma-
tytus vaizdinius, įžvalgos tampa ne-
rišlios. Nuo ko pradėti? Veiksmo pra-
džioje dar bandžiau įžvelgti prasmę 
dužusių veidrodžių šukėse. Kad tai 
ne fabriko darbininkų darbo brokas, 
aišku, bet ką simbolizuoja veidrodi-
niai varvekliai, sukabinti scenos pa-
kraščiuose, taip ir nepavyko iššifruoti. 
Sudužusias naivios jaunos merginos 
svajones? Gyvenimo trapumą?

Scenografijoje panaudoti iš mo-
komųjų teatro studijų atklydę mo-
bilūs kubai, iš kurių susidėlioja 

vis kitos erdvinės konstrukcijos. 
Šie kubai pasitarnavo choreogra-
finėms kompozicijoms kurti ir 
siužetui atskleisti, taip pat tapo 
spektaklio programėlių akcentu. 
Jie transformuodavosi į fabriko 
konvejerius, vaišių stalus, bepro-
tnamio lovas (turinčias savotišką 
aliuziją į romantiškojo baleto ka-
pus, iš kurių keliasi pažemintos 
nuotakos-vilisos) ar sieną, už ku-
rios nuo pasaulio atsitvėrė išprotė-
jusi fabriko darbininkė Žizel.

Liukos Songailaitės scenogra-
fija bei minimalistiniai baltai pilkų 
atspalvių kostiumai ne tik neleido 
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Kamerinės muzikos gurmanams
Vilniaus kvartetas su Jone Kaliūnaite ir Vytautu Sondeckiu

M u z i k a ,  Š o k i s

Živilė Ramoškaitė

Prieš gerus metus Vilniaus kvar-
tetas – Dalia Kuznecovaitė, Artū-
ras Šilalė, Girdutis Jakaitis ir Au-
gustinas Vasiliauskas – pirmąsyk 
pasirodė Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje naująja sudėtimi, 
kurioje kvarteto primariją profe-
sorę Audronę Vainiūnaitę pakeitė 
tarptautinių konkursų laureatė Da-
lia Kuznecovaitė. Daug koncerta-
vęs Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir kitose Lietuvos vietose, nese-
niai sugrįžęs iš Kanados, gegužės 
3 d. kvartetas vėl susitiko su filhar-
monijos publika. Šįsyk kamerinės 
muzikos mėgėjams kolektyvas pri-
statė intriguojančią, sakyčiau, tie-
siog gurmanišką XIX a. muzikos 
programą, sudarytą iš dviejų stam-
bių veikalų, skirtų ne kvartetui, bet 
styginių sekstetui. Tai Johanneso 
Brahmso Styginių sekstetas Nr. 1 
B-dur, op. 18, ir Piotro Čaikovs-
kio Sekstetas d-moll „Florenci-
jos suvenyras“, op. 70. Šiems vei-
kalams atlikti buvo pasikviesti du 
puikūs talkininkai – altininkė Jonė 
Kaliūnaitė ir violončelininkas Vy-
tautas Sondeckis. Abu kvarteto sve-
čiai gana dažnai koncertuoja Lie-
tuvoje, nors abu senokai gyvena ir 
darbuojasi Vokietijoje. Štai V. Son-
deckis greta šio koncerto pasirodė 
Violončelės festivalyje Klaipėdoje, o 
su savo ansambliu „The G-Strings“ – 
dar ir Kauno džiazo festivalyje.

Tikrai pagirtinas Vilniaus kvar-
teto primarijos D. Kuznecovai-
tės sumanymas pagroti drauge su 
šiais atlikėjais, paskatinusiais pasi-
semti naujų interpretacijos impulsų, 
pasidalinti muzikos pažinimo 

džiaugsmu. Šį džiaugsmą jautė ne 
tik patys muzikantai, bet ir publika. 
Tarp jos buvo nemaža kamerinės 
muzikos profesionalų, ypač gerai 
supratusių pakilią scenoje muzika-
vusių artistų būseną. Koncerto klau-
siusi profesorė A. Vainiūnaitė sakė, 
kad abu veikalus Vilniaus kvarte-
tas yra seniau grojęs. Taigi kvar-
teto senbuviams ši muzika pažįs-
tama, bet D. Kuznecovaitei – visai 
naujas repertuaras. Jį smuikininkė 
pavyzdingai išmoko. Buvo aki-
vaizdu, kad kūrinius ji kruopščiai 
išstudijavo, grojo skoningai ir ju-
velyriškai tiksliai, kartu gana ener-
gingai vadovaudama visam an-
sambliui. Kiekvieno instrumento 
partija sekstetuose – individuali ir 
reikšminga, kiekvienam suteikta 
galimybė pasireikšti. Mano galva, 
Brahmso seksteto partijos vietomis 
primena fortepijono faktūrą, stygi-
ninkams jos yra sunkios ir nepato-
gios. Tačiau klausantis šių atlikėjų 
apie tai galvoti neprireikė. 

Brahmso sekstetas parašytas 
ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu, 
tad nenuostabu, kad jame girdime 
Ludwigo van Beethoveno, Franzo 
Schuberto ir apskritai Vienos kla-
sicizmo atskambių. Juk kūryba vi-
sada yra tąsa, neįmanoma kurti 
kažką „nuo pradžių pradžios“. Ta-
čiau greta minėtų atskambių kūri-
nyje gausu drąsių ieškojimų ir ste-
bėtinų netikėtumų, nors Brahmso 
dvasinė gelmė, stipriai veikianti 
vėlyvojoje kūryboje, čia dar skendi 
ūkanose. 

Man labiausiai imponavo atli-
kėjų įsiklausymas į muzikos tėkmę, 
dėmesys ne tik pagrindinei min-
čiai, bet ir smulkiausiai replikai 
bei pobalsiui. Patraukė išraiškingi 

instrumentų pokalbiai, kai po vio-
lončelės prabyla pirmasis smuikas, 
jo mintį tęsia altas, paskui išgirs-
tame raiškias antrojo smuiko ir 
violončelės replikas ir t.t. Staigios 
Brahmso moduliacijos, laužyti ar-
peggio ir pasažai pareikalavo didelės 
koncentracijos ir dėmesio, taip pat – 
idealaus intonavimo, kurį dar rei-
kėtų tobulinti. Įsiminė antroji da-
lis – Tema su variacijomis, kurioje 
kompozitorius virtuoziškai nau-
doja įvairius instrumentų derinius, 
staigias akordų slinktis. Puikiai su-
skambėjo šviesus ir šiltas J. Kaliū-
naitės altas, išraiškingas D. Kuzneco-
vaitės smuikas, sodrus V. Sondeckio 
violončelės balsas. Būtų tikslinga 

„nepamesti“ parengto sudėtingo 
opuso ir būtinai jį pakartoti. 

Čaikovskis, kitaip nei Brahmsas, 
savo sekstetą sukūrė jau įkopęs į 
kūrybinę brandą. Ir vis tiek laiške 
iš Florencijos skundėsi broliui, kad 
kurti tokiai instrumentų sudėčiai 
tolygu „spręsti sudėtingą galvo-
sūkį“. Bet galvosūkis išsisprendė 
labai sėkmingai, veikalas išėjo me-
lodingas, patrauklus, turiningas. 
Palyginus su Brahmsu, šis sekstetas, 
galima sakyti, daug paprastesnis ir 
aiškesnis, o atlikimo technikos po-
žiūriu – tiesiog kur kas lengvesnis. 
Užtat jo atlikimas reikalauja daug 
kitų svarbių savybių: tikro, nuo-
širdaus jausmo, atvirumo, lakios 

apibrėžti spektaklio laiko ir erdvės, 
bet ir užmaskavo atnaujintame li-
brete turėjusius išryškėti veikėjų 
socialinius skirtumus. Bespalvės 
moterys ir vyrai vienodi ir fabrike, 
ir elitiniame vakarėlyje, ir psichi-
atrinės ligoninės palatoje. Ben-
drame spektaklio paveiksle viskas 
susiliejo į pilką masę. Vos daugiau 
spalvų atsirado beprotnamio sce-
noje, kur švysčiojo trijų spalvinių 
tipų šokėjų plaukai – blondinės, 
šatenės ir oranžinėmis/kaštoninė-
mis virtusios brunetės bei visas jas 
suvaldanti raudona psichiatrinės 
ligoninės slaugytojo ranka. Vizu-
aliai gražu, bet tuščia. Kaip ir tie 
antrame veiksme kartkartėmis pa-
byrantys blizgūs konfeti ir išmėto-
mos plastikinės taurės.

Gal tik epizodiškai šmėstelėję 
šviesų dailininko Vaclovo Griniaus 
štrichai suteikdavo sceniniam vaiz-
dui papildomų prasmių ar iliuzijų. 

fantazijos. Vaizdinių paletė – labai 
plati, nuo itin asmeniškų minčių ir 
intymios lyrikos iki rusų liaudies 
muzikos reminiscencijų. Nors jis 
vadinamas „Florencijos suvenyru“, 
mano galva, nieko specifiškai flo-
rentietiško jame nėra. Fantazuoti 
apie šį renesanso lopšį ne tik ne-
būtina, bet ir nereikia. Užtat tikrai 
reikia pažinti Čaikovskio muzikos 
stilių, jo mąstymą, jo savitą emo-
cingumą, patetiką. Tai Vilniaus 
kvartetas ir jį papildę svečiai pa-
tvirtino išbaigta ir pagavia inter-
pretacija. Visos seksteto dalys buvo 
atliktos be priekaištų, o ypač jau-
dinančiai – lėtoji Adagio cantabile. 

T. Ivana usko n uotr .

D. Matv ejevo n uotr .
Vilniaus kvartetas, Jonė Kaliūnaitė, Vytautas Sondeckis

Pavyzdžiui, pirmo veiksmo pa-
baigoje ant išniekintos Žizel kūno 
sukurta šviesos ir tamsių šešėlių 
instaliacija sukūrė transcendenci-
jos ir išnykimo efektą (primenantį 
pasibaigusios televizijos programos 
transliacijos vaizdą). 

Skubanti choreografija

Švysčiojimais ir šmėsčiojimais 
nusakomas sceninis vaizdas grei-
čiausiai buvo suformuotas ir pačios 
spektaklio choreografijos. Iš esmės 
negalima nieko prikišti – scenoje 
atsiskleidžia ir baleto trupės plas-
tiškumas, suskamba ir šiuolaiki-
niam šokiui būdingi nesinchro-
nizuoti judesiai. Tačiau istorija tik 
prabėga paskubomis, lieka nepapa-
sakota, nesušokta, nors choreogra-
fiją kūrė dviese: buvęs teatro šokė-
jas Mantas Černeckas, po magistro 
studijų Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje sugrįžęs į Klaipėdą, ir 
iš įvairių kūrybinių veiklų bei pro-
jektų žinomas, bet Klaipėdoje dar 
naujas veidas – baleto trupės vado-
vas Donatas Bakėjus.

Skubotame judesių ir pantomi-
mos kratinyje sunku suprasti ne 
tik naujai pasakojamą „Žizel“ siu-
žetą. Be programėlėje perskaityto 
libreto sunku atskirti veiksmo vie-
tas, istorijas, santykius. Tad įžiū-
rėti kuriamus vaidmenis tampa 
misija neįmanoma. Užuomazgų 

lyg ir būta. Tai Beatos Molytės-
Kulikauskienės – atsidavusios 
motinos, bandančios apsaugoti 
dukrą nuo nelaimės – plastika ir 
pantomima. Mildos Meškytės iš-
raiškingai, nors ir gana stereotipiš-
kai atskleistas Batildos charakte-
ris. Gal tas skubėjimas – dėl šokėjų 

Atkelta iš  2  psl .

nuovargio ir negebėjimo susikon-
centruoti po pirmosios premjeros? 
Gal ne stiprioji atlikėjų sudėtis tą 
vakarą šoko pagrindines partijas? 
Nors šiam pasirodymui suburta 
trupė pasižymi puikiu pažįstamų 
ir naujų veidų balansu. 

Pseudošiuolaikiškumas

Ar nelaiminga fabriko darbinin-
kės ir fabrikanto meilės istorija yra 
šių dienų aktualija, „čia ir dabar“? 
Kodėl jaunimas, metęs komuni-
kacijas socialiniuose tinkluose, 
turėtų traukti žiūrėti naujoviškai 
papasakotos „Ir turtuoliai verkia“ 
istorijos, perteikiamos skubančia 
choreografija ir nespalvotu scenos 
vaizdu? Ką „šiuolaikiniam“ vaizdui 
suteikia romantizmo baleto parti-
tūra ir muzikinis skambesys? „Ži-
zel“ šiuo atveju tarnauja kaip at-
pažįstama etiketė, vardas, kokybės 
ženklas, o šiuolaikišką požiūrį at-
spindi spektaklio rinkodaros ir vie-
šųjų ryšių kampanija. Ne pats šokis.

Akvilė Eglinskaitė

Scena iš spektaklio
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Įvairiaspalvis muzikos audinys (II)
Festivaliui „Sugrįžimai“ pasibaigus 

M u z i k a

Aldona Eleonora Radvilaitė 

Į ilgą festivalio koncertų juostą buvo 
įausti netikėtai originalūs raštai. Ba-
landžio 11 d. Taikomosios dailės ir 
dizaino muziejuje grojo bene vie-
nintelis Lietuvoje alto ir akordeono 
duetas „Tutto a Dio“, susikūręs 2012 
metais. Jį sudaro Lozanos (Šveica-
rija) muzikos akademijoje studijuo-
janti altininkė Greta Staponkutė ir 
kelių tarptautinių akordeono kon-
kursų nugalėtojas Augustinas Ra-
kauskas. Dueto dalyviai grojo ir solo, 
naujai ir prasmingai nuskambėjo lie-
tuvių autorių kūriniai bei keli ver-
tingi XIX a. opusai. 

Balandžio 13 d. muzikavęs ki-
tas duetas paliko keistoką įspūdį. 
Londone gyvenanti saksofoni-
ninkė Rusnė Mikiškaitė, studi-
juodama Karališkajame muzikos 
koledže, pradėjo koncertuoti su In-
donezijoje gimusia pianiste Imma 
Setiadi. Jų programoje ryškiausią 
įspūdį paliko gražus ir prasmingas 
Jurgio Juozapaičio kūrinys „Mintis“, 
kurio melodijos vingius lanksčiai 
traktavo Rusnė, deja, blankokai pri-
tariant fortepijonui. Ypač didelis as-
menybių skirtumas buvo juntamas 
įspūdingos Césaro Francko Sonatos 
A-dur, aranžuotos saksofonui ir for-
tepijonui, traktuotėje. Dažnai pasi-
taiko, kai ryškūs solistai bendradar-
biauja su įvairaus emocinio plano 
pianistais, galbūt siekdami išryš-
kinti įdomius savo individualumo 
bruožus, tačiau profesionalumo 
prasme partneris turėtų prilygti. 

Įsimintiną koncertą Taikomosios 
dailės ir dizaino muziejuje balan-
džio 19 d. surengė trys jauni, bet jau 
aukšto profesinio lygio ir brandūs 
atlikėjai: smuikininkė Ieva Prans-
kutė, studijuojanti Vienos muzikos 
ir vaizduojamųjų menų universitete 
bei Liono nacionalinėje aukštojoje 
muzikos ir šokio konservatorijoje, 
pianistė Morta Grigaliūnaitė, studi-
javusi Karališkojoje muzikos akade-
mijoje Londone, Karalienės Sofijos 
aukštojoje muzikos mokykloje Ma-
dride ir Kelno aukštojoje muzikos 
ir šokio mokykloje, bei violončeli-
ninkas iš Kroatijos Mislavas Braj-
kovičius, studijavęs Lichtenšteino 
tarptautinėje muzikos akademijoje, 
šiuo metu paraleliai studijuojantis 
Zagrebo muzikos akademijoje bei, 
kaip ir Ieva, Vienos muzikos ir vaiz-
duojamųjų menų universitete. Šie 
puikūs profesionalai klausytojų 
džiaugsmui parengė sudėtingą, vi-
sapusiško meistriškumo reikalau-
jančią programą. Morta Grigaliū-
naitė skambino ne tik duetuose su 
violončele bei smuiku, bet ir solo, o 
koncerto pabaigoje – trio. Įdomiai 
ir brandžiai pianistė traktavo Vy-
tauto Bacevičiaus „Viziją“, op. 30, 
ir Grażynos Bacewicz „Toccatą“ 
iš Antrosios sonatos fortepijo-
nui. Išradingai ir įtaigiai skambėjo 

sudėtingos muzikinės kalbos kūri-
nių vingiai ir skambesiai.  

Maloniai nustebino daugeliui 
nežinomo XX a. kroatų kompozi-
toriaus Boriso Papandopulo trijų 
dalių „Rapsodia concertante“ vio-
lončelei ir fortepijonui, kurios spal-
vingą, įvairių muzikinių vaizdinių 
kupiną muziką labai ryškiai, tem-
peramentingai, su tikra aistra, bet 
kartu ir apgalvotai perteikė M. Braj-
kovičius. Ypač smagu buvo pajusti jo 
vyriško temperamento proveržius. 
Sudėtingą fortepijono partiją profe-
sionaliai traktavo M. Grigaliūnaitė. 
Pianistė per visą koncertą grojo jau-
triai, nenustelbdama partnerių. 

Smuikininkė Ieva Pranskutė su-
žavėjo įspūdingu George’o Gers-
hwino–Igorio Frolovo Fantazi-
jos operos „Porgis ir Besė“ tema 
smuikui ir fortepijonui atlikimu. Ji 
įrodė, kaip galima griežti labai ryš-
kiai, ugningai, atskleidžiant įvairias 
muzikoje užkoduotas nuotaikas, 
vaizdinius. Nuostabu buvo mėgau-
tis Ievos skleidžiamais aistringais 
garsų proveržiais. Po šių tempe-
ramentingų kūrinių koncerto pa-
baigoje klausytojai tiesiog maudėsi 
nuostabaus Johanneso Brahmso 
Fortepijoninio trio H-dur Nr. 1, 
op. 8, garsų jūroje. Beveik 40 mi-
nučių trukusiu kūriniu norėjosi 
gėrėtis dar ilgiau, nes visi trys ta-
lentingi atlikėjai sugebėjo tobulai 

Lietuvoje, yra sukūrusi vaidmenų 
įvairiuose teatruose.

Tarp lietuvių autorių – Balio Dva-
riono, Vytauto Klovos ir Konstan-
cijos Brundzaitės, kuriais „įrėmino“ 
pirmos dalies programą, M. Žaliu-
kaitė-Limantas išraiškingai ir įtai-
giai padainavo Jules’io Massenet, 
Amilcare’s Ponchielli ir Gioacchino 
Rossini arijų. Nustebino retai pasi-
taikanti dainininkų savybė, kuria 
Miglė užtikrintai naudojasi – pagal 
kūrinių stilistiką keisti balso tem-
brą, skambumą. Dainuodama ke-
liomis kalbomis atlikėja ne tik per-
teikė skirtingų autorių ypatybes, bet 
ir jos dikcija bei kalbos specifikos 
atskleidimas buvo be priekaištų. 
Ypač įtaigiai ji traktavo kamerinius 
kūrinius, sujaudino įsigilinimas į 
skausmingą K. Brundzaitės „Raudų“ 
nuotaiką. 

Antroje koncerto dalyje M. Ža-
liukaitė-Limantas nupasakojo atlie-
kamų ciklų turinį. Gėrėjomės jos 
interpretacija atliekant Claude’o 
Debussy „Trys Bilitis dainas“, Ro-
berto Schumanno „Karalienės Ma-
rijos Stiuart eilėraščius“, op. 135, ir 
smagias Williamo Bolcomo „Ka-
bareto dainas“. Tvirtą pagrindą so-
listei suteikė užtikrintas patyrusios 
koncertmeisterės Eglės Perkumai-
tės fortepijono pritarimas. 

Gegužės 4 d. koncertas Lietu-
vos nacionalinėje filharmonijoje 

įvaldyti kiekvienos dalies drama-
turgiją, formą, perteikti romantinės 
muzikos grožį. 

Šių metų „Sugrįžimuose“ girdė-
jome net tris puikius, bet skir-
tingus mecosopranus. Be praei-
tame straipsnyje minėtų Mildos 
Tubelytės ir Annos Traub, balan-
džio 26 d. Vilniaus rotušėje ryš-
kiai sužibėjo Ročesterio (Niujorko 
valstija) Lietuvių paveldo bendruo-
menės remiama Miglė Žaliukaitė-
Limantas. Baigusi Bostono „New 
England“ konservatoriją, studijas 
tęsė Eastmano muzikos mokykloje 
Ročesteryje. Miglė organizuoja ir 
dalyvauja daugelyje koncertų bei 
paramos rečitalių Ročesteryje ir 

kokybės prasme tapo viso festiva-
lio kulminacija. Tiesa, daugumos 
šių metų „Sugrįžimų“ dalyvių pro-
fesinis lygis buvo aukštas, džiugino 
jų talentas, pasiektas meistriškumas. 
Tačiau finalinio koncerto muzikų 
branda pranoko lūkesčius. Pirmoje 
vakaro dalyje solidžią programą 
griežė smuikininkė Dalia Stul-
gytė-Richter ir jos vadovaujamas 
Dresdeno filharmonijos styginių 
kvartetas. Antroje dalyje skambėjo 
baritono Modesto Sedlevičiaus ir 
soprano iš Pietų Korėjos Jihyun Ce-
cilia Lee atliekamos arijos ir duetai, 
dalyvavo tenoras Edgaras Davido-
vičius. Jiems fortepijonu energingai 
talkino Audronė Juozauskaitė. 

Dresdeno filharmonijos styginių 
kvarteto, įkurto 2000 m., primarija 
Dalia Stulgytė-Richter jau 25 metus 
gyvena Vokietijoje, 2011 m. ji tapo 
jauniausia Vokietijos muzike, pel-
niusia prestižinį Kammervirtuo-
sin titulą, kuriuo apdovanojami 
šios šalies muzikinei kultūrai nu-
sipelnę atlikėjai. Kompozitorius 
Vytautas Barkauskas, koncerte iš-
klausęs Dalios traktuojamą jo Par-
titą smuikui solo, op. 12, džiaugėsi 
jos interpretacijos branda. Rafinuo-
tas, stilingai bei meistriškai atlieka-
mas kūrinys prikaustė klausytojų 
dėmesį. Dresdeno kvartete dar grie-
žia Austrijoje gimusi smuikininkė 
Denise Nittel, altininkas iš Izraelio 
Matanas Gilitchensky ir vokietis 

meistriškumą brandino koncer-
tuodamas beveik visose pasaulio 
šalyse. Lauksime kitų jų koncertų 
Lietuvoje. 

Antroje koncerto dalyje klausyto-
jus džiugino du stiprių, gražių balsų 
vokalistai. Modesto Sedlevičiaus, 
nuo 2016 m. tęsiančio Manheimo 
muzikos ir scenos menų universi-
teto magistro studijas, įsimenančias 
kūrinių traktuotes jau girdėjome 
pernykščiuose „Sugrįžimuose“. Šį 
kartą puikiai nuteikė ryškiai ir gy-
vybingai jo interpretuojamos žino-
mos arijos iš G. Rossini „Sevilijos 
kirpėjo“, Piotro Čaikovskio „Pikų 
damos“ bei „Ūdrio daina“ iš Vy-
tauto Klovos „Pilėnų“. Toje pačioje 
aukštojoje mokykloje studijuojanti 
Jihyun Cecilia Lee taip pat pateikė 
nuoširdžias, išraiškingas kūrinių 
traktuotes. Skambiausiomis publi-
kos ovacijomis ji buvo apdovanota 
po subtiliai, jautriai, lietuviškai (!) 
padainuotos Dalios arijos iš Balio 
Dvariono operos „Dalia“. 

Puikiai derėjo abiejų vokalistų 
balsai Ruggero Leoncavallo, Wolf-
gango Amadeus Mozarto, Gaetano 
Donizetti operų duetuose. Susikau-
pimą besiklausant šio išraiškingo ir 
artistiško atlikimo gal kiek trikdė 
per garsiai skambantis fortepijo-
nas. Vakarą nuotaikingai užbaigė 
(koncertą Lietuvos himnu scenoje 
pradėjęs) puikus tenoras Edga-
ras Davidovičius, atlikęs dainą iš 
Giedriaus Kuprevičiaus miuziklo 

„Devynbėdžiai“. 
„Sugrįžimų“ buklete Lietuvos 

muzikų rėmimo fondo direktorė 
Liucija Stulgienė rašė: „Prasmingai 
paminėjęs savo kūrybinės veiklos 
25-metį, Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas, žvalgydamasis po pasaulį, 
jau rengia kitų metų – 20-uosius 

„Sugrįžimus“. Mes didžiuojamės, 
kad repertuaruose sumirga ir lie-
tuviška muzika, kad atlikėjai iš įvai-
riausių užsienio valstybių išgirsta 
lietuviškos muzikos skambesį, pa-
mato Lietuvos grožį, pajunta mūsų 
žmonių jausmus.“ Fondo vadovė su 
savo darnia komanda turėjo progą 
pasidžiaugti puikiai nusisekusia šių 
metų veikla, juo labiau jog šis fes-
tivalis yra labai svarbus daugybei 
mūsų tautiečių. 

violončelininkas Victoras Meisteris. 
Kuo maloniai nustebino šis kolekty-
vas? Visų pirma, nuostabaus grožio 
tembrais, vaizduotėje palygintinais 
tarsi su subtiliais dramblio kaulo 
atspalviais. Be to, tiek Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio Styginių 
kvarteto c-moll pirmos dalies, tiek 
viso Josepho Haydno Styginių kvar-
teto C-dur, op. 76, Nr. 3 („Kaizerio“), 
tiek J. Brahmso Styginių kvarteto 
Nr. 1, op. 51, Nr. 1 trečios ir ketvirtos 
dalių traktuotėse ryškiai jautėsi ne 
tik tarpusavio darna, bet ir pirmojo 
smuiko lyderystė. Švariai atliekami 
skirtingų stilių kūriniai pasižymėjo 
subtilumu, elegancija, aukščiau-
siu profesiniu lygiu. Kvartetas savo 

M. P ran skutės  nuotr .Ieva Pranskutė, Morta Grigaliūnaitė, Mislav Brajkovič

Dresdeno filharmonijos styginių kvartetas LMRF archyvo n uotr .
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T e a t r a s

Ieškant kitokio lėlių teatro
Pokalbis su Klaipėdos lėlių teatro festivalio svečiais iš Čekijos

Gegužės 25–28 d. Klaipėdoje vyks 
lėlių teatro festivalis „Materia Ma-
gica“, kurio programoje šiemet kaip 
niekad gausu spektaklių suaugu-
siems. Pristatyti suaugusiesiems 
skirtą lėlių teatrą Lietuvoje, – už-
duotis ne iš paprastųjų: prie kitokio 
teatro reiškinių ne itin pratusi publika 
į vizualų lėlių ir objektų teatrą žiūri 
gana abejingai. Tiesą sakant, net ir 
teatrologams bei teatro profesiona-
lams lėlių teatras dažnai lieka tarsi 

„didžiojo teatro“ pašonėje, užribyje. 
Tačiau būtent paraštėse kartais 
gimsta įdomiausi reiškiniai. 

Apie lėlių ir objektų teatrą, jo for-
mas, (r)evoliucijas ir raidą kalba-
mės su čekų teatro trupės „Damúza“ 
nariais: lėlininku, muzikantu, dės-
tytoju ir režisieriumi Matija Solce, 
bei dramaturgu Karelu Kratochvílu. 
Matijo Solce’s režisuotas spektaklis-
kabaretas „Kar“, sukurtas Levo 
Tolstojaus romano „Ana Karenina“ 
motyvais, gegužės 25 d. 20 val. Klai-
pėdos kultūros fabrike pradės festi-
valio „Materia Magica“ programą. 

Kodėl „Ana Karenina“ ir lėlių 
teatras, – juk norint perprasti 
tokio žaidimo taisykles tenka 
gerokai palaužyti galvą? 

Matija Solce: Neturėjome tikslo 
eksperimentuoti dėl eksperimento. 
Tiesą sakant, istorijos pasakojimas 
per objektus, materijas, jų trans-
formacijas, garsą ir muziką man 
atrodo labiau natūralus, nei eks-
perimentinis. Ir nėra nieko keisto, 
kad pasirinkome Levo Tolstojus 
kūrinį. Jis viso labo pasiūlo temą 
žaidimui. Čia klasikinės drami-
nės situacijos išsprendžiamos per 
objektus, ritmą, muziką, o romano 
siužetas tėra plonytė raudona linija, 

dramaturginiai klijai, sulipdantys 
vaizdinius į atpažįstamą seką. Mes 
nebandome aiškinti herojų motyvų, 
mes juos pasakojame per muziką, 
ritmą, pasitelkę ironiją, kiekvienam 
palikdami erdvės susikurti savas 
istorijas, savą įvykių interpretaciją. 
Publikai siūlome žaidimo dalyvio, 
o ne paprasto žiūrovo vaidmenį, 
spektakliui – muzikinę, vizualią, o 
ne gryną literatūrinę formą.

Sakote, kad kviečiate publiką 
žaisti, bet spektaklio aprašy-
mas nesuteikia vien linksmo 
žaidimo lūkesčio, kaip, beje, ir 
priklauso istorijai su tragiška 
pabaiga. „Viskas baigiasi net 
blogiau, nei buvo galima tikė-
tis – toje tarpinėje būsenoje 
tarp gyvenimo ir mirties, kurią 
vadiname realybe“, – perspė-
jate būsimą spektaklio žiūrovą.

M. S.: Spektaklis yra publikos ir 
aktorių akistata, jame kalbama apie 
mirtį, kuri vis neateina. Mūsų inter-
pretacijos tragiškumas ir absurdas yra 
tas, kad herojus, kuris visą spektaklį 
miršta, galiausiai taip ir nenumiršta. 
Jis per daug silpnas, išsigandęs. Jis no-
rėtų keliauti į rojų, tačiau šou (praga-
ras) privalo tęstis. Kartu su publika jis 
lieka užstrigęs gyvenime.

Nuo pat susikūrimo 1999 me-
tais studijos „Damúza“ trupę 
sudaro Prahos scenos menų 
akademijos (DAMU) studentai 
bei absolventai. Ar kurdami 
maištaujate prieš savo mokyklą, 
ar ta eksperimentinė dvasia 
buvo ir studijų akademijoje 
pamatas?

Karel Kratochvíl: Studijos 
DAMU Alternatyvaus ir lėlių teatro 

katedroje yra labai plataus profilio, 
atviros ir skatinančios įvairias kū-
rybiškumo formas. Siekiama išlais-
vinti studentų kūrybinius gebėji-
mus, o ne įsprausti juos į griežtus 
kokių nors teatrinių mokyklų rė-
mus. Kiekvienam kursui vado-
vauja vis kitas dėstytojas, be abejo, 
formuojantis studentų estetinį ir 
teatrinį matymą, tačiau DAMU 
pirmiausia yra atvira platforma įdo-
miems susitikimams ir įvairiems 
kūrybiniams ieškojimams.

Todėl ir į savo dabartinę kūrybinę 
veiklą nežiūrime kaip į maištą; prie-
šingai – žaisti, ieškoti, rasti, pamesti 
ir vėl atrasti yra mums visiems ar-
tima ir priimtina kūrybos forma, 
kurią atsinešėme iš savosios Alma 
matter. Štai Matija yra kviečiamas 
į akademiją dėstyti ateinančioms 
čekų lėlininkų kartoms. Šis tęsti-
numas ir kartu visiška laisvė yra 
nuostabus dalykas!

Tai mane veda prie kito, ben-
dresnio klausimo. XX a. tuo-
metinėje Čekoslovakijoje 
užgimė daug originalių, avan-
gardinių meno reiškinių: čekų 
Naujoji banga kine, siurrealis-
tinė Jano Švankmajerio kū-
ryba, čekų avangardinė foto-
grafija. Koks buvo lėlių teatro 
vaidmuo tame gyvybingame 
praėjusio amžiaus čekų meno 
kontekste? Ir koks dabar lėlių 
teatras Čekijoje?

K. K.: Čekų lėlių teatras XX a. išgy-
veno dramatišką ir audringą virsmą. 
Tą patį galima pasakyti ir apie pačios 
lėlės formą, jos veidą. Amžiaus pra-
džioje su lėlėmis vaidino daugiausia 
mėgėjų teatro trupės. Populiariau-
sia lėlė buvo paprasta marionetė. Jos 

buvo gaminamos fabrikiniu būdu 
kaip ir popieriniai teatro paviljonai, 
kurių galėjai rasti bene kiekvieno 
čeko šeimoje.

Tik XX a. antroje pusėje lėlė iš 
pamokomų vaikams skirtų vaidi-
nimų persikėlė į kitokio pobūdžio 
spektaklius, kur nuo iliustratyvumo 
buvo pereita prie metaforos, asoci-
atyvaus matymo. Šis virsmas neat-
siejamas nuo čekų lėlių teatro ins-
titucionalizavimo – Scenos menų 
akademijoje 1952 metais atidaryta 
lėlininkystės katedra. Pirmą ryš-
kesnį pokytį įnešė vienas pirmųjų 
akademijos absolventų režisierius 
Josefas Krofta. Tai jis ištraukė lėli-
ninką iš už širmos, padarė jį ma-
tomą scenoje, ir pradėjo ieškoti naujų 
jų abiejų – lėlės ir aktoriaus – sugy-
venimo scenoje formų.

O praėjusio amžiaus pabaigoje 
žodžio „lėlė“ reikšmė, kaip ir 
apskritai lėlių teatro estetinis su-
vokimas, labai smarkiai pasikeitė. 
Tradicinės lėlės tapo nebe vieninte-
liais objektais, galinčiais veikti lėlių 
teatre. Prasidėjo kitokio – objektų, 
fizinio, mišraus teatro era.

Katedra, kurioje dabar galima 
mokytis lėlininkystės, taip ir 
vadinasi – Alternatyvaus ir lė-
lių teatro katedra. 

K. K.: Taip, bet, tiesą sakant, nie-
kas nežino, kas tas „alternatyvus 
teatras“. Alternatyvia galima pa-
vadinti visiškai naują ir originalią 
klasikinio kūrinio interpretaciją, tą 
patį galima pasakyti ir apie spek-
taklį, kuriame maišomi skirtingi 
žanrai, šiuolaikinis šokis jungiamas 
su lėlių teatru, pantomima. Man as-
meniškai „alternatyvus teatras“ yra 
tas, kuris niekada nebūna baigtinis, 
savimi patenkintas, o ieško naujų 
kūrybinių impulsų ir formų. Ir lėlių 
teatras tikrai gali toks būti.

Vis dėlto, ko žiūrovai turėtų ti-
kėtis iš jūsų spektaklio „Kar“?

M. S.: Manau, jie neturėtų tikėtis 
pamatyti Aną Kareniną. Jie turėtų 
būti pasirengę jos ieškoti.

Dėkui už pokalbį!

Kalbėjosi Agnė Pulokaitė

Lėlių teatro festivalis 
„Materia Magica“ 

Gegužės 25–28 d. Klaipėdoje de-
vintą kartą rengiamas lėlių teatro 
festivalis, kuris nuo šiol vadinsis ir 
žiūrovus kvies nauju „Materia Ma-
gica“ pavadinimu. Festivalio tiks-
las – tapti atvira ir kūrybiška erdve, 
kurioje kuo daugiau žmonių galėtų 
(at)pažinti lėlių teatrą ir pažvelgti į 
jį iš kuo įvairiausių ir netikėčiau-
sių kampų. 

Festivalis „Materia Magica“ 
kvies ne tik vaikus, bet ir jaunimą 
bei suaugusiuosius, jiems festi-
valio programoje skirti net šeši 
spektakliai. 

Lėlių teatro kūrėjai iš Lietuvos, 
Čekijos, Ispanijos, Prancūzijos ir 
Izraelio publikai parodys vienuo-
lika spektaklių, kurie supažindins 
žiūrovus su šiuolaikiniu tarpdis-
ciplininiu lėlių teatru, jungiančiu 
tradicinę raišką ir eksperimentinius 
ieškojimus, prabylančiu pasakų 
metaforomis, poezijos posmais ir 

skaudžiomis tremties, karo, vienatvės 
temomis. 

Festivalio programą šiemet pra-
plės kūrybinės dirbtuvės vaikams 
ir dvi lėlinės animacijos kino pro-
gramos: viena – vaikams, kita – su-
augusiesiems. Prie visų festivalio 
renginių nurodyta, kokio amžiaus 
žiūrovams jie rekomenduojami. 

Festivalis prasidės su gyva mu-
zika ir kabareto dvasia: gegužės 25 d. 
20 val. Klaipėdos „Kultūros fabrike“ 
svečiai iš Čekijos, Prahos scenos 
menų akademijos absolventų trupė 

„Damúza“ kartu su muzikantų 
grupe „Fekete Seretlek“ pristatys 
spektaklį „Kar“ Levo Tolstojaus 
romano „Ana Karenina“ motyvais. 

Gegužės 26 d. 16 val. Klaipė-
dos lėlių teatre tarptautinė teatro 
trupė „Collectif 23h50“, į kurią 
susibūrė jauni skirtingų tautybių 
kūrėjai, baigę Šarlevilio-Mezjero 
nacionalinę lėlių teatro meno mo-
kyklą (Prancūzija), pristatys lėlių, 
objektų ir vaizdo projekcijų spek-
taklį „Mirtis? Aš ja netikiu“. Spek-
taklio režisierė Jūratė Trimakaitė 
skirtingų žmonių prisiminimus apie 
tremtį suaudė į vienos šeimos istoriją. 

Kolektyvinės tremties patirtys – čia 
ne faktai knygose, o prie kiekvieno 
iš mūsų priartinta, suasmeninta ke-
lionė atminties labirintais. 

Gegužės 26 d. 19 val. „Kultūros 
fabrike“ teatro ir muzikos kūrėjas 
Yaelas Rasooly iš Izraelio pakvies į 
suaugusiems skirtą monospektaklį 

„Karpiniai“, sukurtą nespalvoto 
kino stilistika su svingo, džiazo ir 
prancūziškų šansonų nuotaika. Už-
sibuvusi darbe vieniša sekretorė iš 
senų žurnalų iškarpų sukuria ištisą 
personažų kolekciją ir pasileidžia 
su jais suktis pašėlusių įvykių ka-
ruselėje, kuri iš nykaus kampučio 
biuro gilumoje nuneša ją į fanta-
zijų pasaulį. Toje vaizduotės saloje 
ji tampa garsia 5-ojo dešimtmečio 
kino žvaigžde ir pagaliau suranda 
savo tikrąją meilę. Tačiau roman-
tiška istorija nusimeta pelenės rūbą 
ir netrukus pavirsta hičkokišku 
košmaru. 

Gegužės 27 d. 18 val. Klaipėdos 
piliavietėje festivalio publikos lau-
kia dar vienas scenos paradoksas: 
humorą su tragiškais karo vaizdi-
niais sujungiantis spektaklis „Plas-
tikiniai herojai“. Jį pristatys žydų 

kilmės Berlyne gyvenantis ir ku-
riantis tarptautinių festivalių favo-
ritas Arielis Doronas. 

„Plastikiniai herojai“ – tai bežodis 
vaizdų spektaklis, kuriamas pasi-
telkus žaislus, išmaniuosius telefo-
nus, kompiuterius ir videoprojek-
cijas. Greitas pasakojimo ritmas 
ir išradingi meniniai sprendimai 
atskirus spektaklio fragmentus su-
guldo į karo vaizdų koliažą. Atgy-
jantys vaikų žaislai gimdo smurtą, 
troškimą, neapykantą ir baimę, o 
nekalti žaidimai primena kraujuo-
jančią ir skaudžią tikrovę, kurioje 
karas – ne vaikų pramoga, o žiauri 
gyvenimo tiesa.

Tą pačią dieną 20 val. Klaipėdos 
dramos teatro Kamerinėje salėje 
festivalio svečiai iš Ispanijos, eks-
perimentinio lėlių teatro trupė „La 
Société de la Mouffette“ įtrauks į 
poetinio realizmo ir bukovskiškos 
atmosferos prisodrintą pasaulį 
spektaklyje jaunimui ir suaugu-
siems „Ovidija“. Tabletės ir skam-
būs šlageriai, seksas ir ginklai – ap-
leistame pono Rupūžiaus motelyje 
knibžda begalė paslapčių. Tai tarsi 
slėptuvė, sudaužytų širdžių klubas, 

kur prieglobstį trumpam suranda 
visokie keistuoliai. Baimė, pabėgi-
mas, vienatvė ir atsiskyrimas – tokių 
istorijų prisigėrusios sienos, baldai. 

Jautriai, švelniai, bet su humoru 
vienatvės temą nagrinėja ir pasku-
tinis festivalio „Materia Magica“ 
spektaklis „SoloS“, kurį gegužės 
28 d. 16 val. „Kultūros fabriko“ 
salėje pristatys ispanų teatro tru-
pės „Ymedioteatro“ kūrėjai. Tai šil-
tas ir optimistiškas žvilgsnis į vie-
nišo, visų pamiršto ir apleisto seno 
žmogaus kasdienybę. Tik iš radijo 
sklindantis garsas šiek tiek pra-
blaško vienodas Aurelijaus dienas. 
Praėjo daug metų nuo tos dienos, 
kai jis paskutinį kartą vaišino savo 
kepyklėlės lankytojus pyragaičiais, 
net kelios savaitės nuo apsilankymo 
mieste ir vos akimirka nuo to, kai 
nebepamena, ką buvo pamiršęs. 
Pats to nesuprasdamas, jis netikė-
tai pažadina miegančius daiktus, tie 
atgyja ir ima pasakoti savo paslap-
tis. Šis spektaklis – tai bandymas 
su šypsena pažvelgti į tai, kas gyve-
nime ne visada kelia juoką.

Rengėjų inf.

V. Brtn icky  n uotr .

Anonsai
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D a i l ė

Laikas yra klaikas
Prisiminimai, skirti Juozui Miliūnui

Ričardas Vaitiekūnas

Mardasavas, 2016 m. balandžio 17 d.
Telefonu – nepažįstama moteris 

prašo parašyti apie Juozą Miliūną. 
Knygą žada išleisti, parašyti reiktų 
iki rugsėjo.  Pažadėjau ir užmiršau.

Mardasavas, 2016 m. gegužės 10 d.
Vakarop skambina Mantas Mazi-

liauskas. Parodą daro kažkokiame 
mėsos kombinate, šimtai kvadrati-
nių metrų ploto! Pabaigoj pokal-
bio: „Juozas Miliūnas mirė, veža 
į Leliūnus laidoti – ketvirtadienį.“

Padėjau ragelį, uždegiau vaško 
žvakę, prisikimšau savo geriausią 
pypkę. Pirma mintis – Vincą (Ki-
sarauskas, 1934–1988) irgi laidojom 
ketvirtadienį!

Dabar jau nebežinau, ar ką dar 
beparašysiu, ar reikia dabar ra-
šyti – norėjau Juozapui parašyti. 
Visa apsivertė aukštyn kojom, vis-
kas grimzta į nebūtį! Tačiau pasą-
monė siuntė į begalę vaizdinių. 1958 
metai, Dailės instituto bendrabutis, 
Petro Cvirkos g. 44 (dabar Jokūbo 
Jasinskio g. 12, ir anksčiau Jokūbo 
Jasinskio).

Vienam kambary gyvenom, al-
kanystės pavasariai. Juozo lova prie 
krosnies, mėlynai dažyta, geležinė, 
virš lovos Van Gogho rugių laukas 
geltonas (gera reprodukcija). De-
vintas kambarys pirmame aukšte, 
už sienos tualetai, prausykla, šaltas 
kaip ledas vanduo, už durų laiptai 
į rūsį – bendrabučio komendanto 
raugintų kopūstų statinės ir „kipia-
tokas“. Užu lango anglių krūva. Pro 
langą nuo tos anglių krūvos įlipa 
Justinas Mikutis, paduoda mėlyną 
sąsiuvinį, kuriame jo ranka perra-
šytos Boriso Pasternako eilės.

Prabėga veidai kaip nebylaus 
kino juostoj – Kisarauskas, Algis 
Stankus, Mikutis, Vytautas Šerys, 
Julius Vertulis, Donatas Valatka, 
Romualdas Kunca, broliai Ado-
lis ir Martynas Vainilaičiai, Alfre-
das Šimkus... Jie visi vyresni, baigė 
mokslus, išsivažinėjo – išsi-vaikš-
čiojo po Lietuvą, daugelio jau nie-
kada nebesusitikau. Netrukus ir 
mudu su Antanu Martinaičiu iš-
važiavome į Kauną. 

Unte (Martinaitis, 1939–1986) sa-
kytų: „laikas yra klaikas!“ Atrodo, 
prieš šimtą ar tūkstantį metų klau-
sėmės jų dainų, kalbų, ginčų, kar-
tais iki paryčių... Dabar gi visi jie 
jau dausose – gal ir Juozapą gra-
žiai pasitiko!? Visi mes mirštam po 
vieną, tačiau gyvename kartomis, 
tai yra kartu, ir kartais kartu, saldu, 
sūru ar dar kaip nors, visaip pasi-
taiko. Svarbu, kad nebūtų prėska. 
Su tais vyrais ir Juozapu tikrai ne-
buvo prėska!

„Simono Konarskio“ dailės moky-
kla (1978–1989)

Kad ir ką rašytum – vis vien ra-
šysi apie save. Ką anksčiau surašiau, 
tik menki trupiniai to laiko. Mes, 
jaunesni, nors kartu gyvenome, 
daug ko nežinojome. Jie vyresni – 
arčiau karo, pokario.

Gerokai vėliau, po Vinco mirties, 
skaičiau Juozui adresuotus – Juozo 
publikuotus Kisarausko laiškus... 
kad Juozas tik iš trečio karto buvo 
priimtas į Dailės institutą, kad Ki-
sarauskas ir Stankus mokėsi Teks-
tilės fakultete, kad Vincas vargais 
negalais persikraustė į tapybą, kad 
Stankaus neleido tapybon... Kad 
Juozas kažkur melioracijoj dirbo, 
griovius kasė, akmenis vertė prie 
kelio, kad klausėsi, kaip dangus su 

žeme kalbasi. 1978 metai, po dešim-
ties metų aš vėl Vilniuje, Vilniaus 
keturmetės vaikų dailės mokyklos 
mokytojas. Juozapas Miliūnas – mo-
kyklos direktorius! Radau čia dir-
bančius seniai pažįstamus bičiulius: 
Arvydą Šaltenį, Petrą Repšį, Vytautą 
Šerį, Antaną Galecką, Vyrūną Leką, 
Romaną Šaliamorą, Alfredą Šimkų... 
Juozas – puikus vadovas, jo dešinioji 
ranka – keramikas, akvarelės meis-
tras Juozas Gecevičius – tvarkai, 
drausmei palaikyti. „Mažajam“ Juo-
zui svarbu buvo pričiupti neklau-
žadą, bet bausti jam jau nerūpėjo.

Ūkio dalį, buhalteriją puikiai 
tvarkė Vytautas Degutis, modelių 
kabinetą prižiūrėjo Antanas Sluc-
kas. Netgi legendinį grafikos meis-
trą Juozą Davainį radau plušantį 
grafikos patalpose. Mokytojų kam-
baryje ant stalo voliojosi iš Maskvos 
atsiųstos mokymo programos, ta-
čiau tai buvo tik formalumas. Svarbi 
mokymo ir mokymosi dalis – vasa-
ros praktikos. Jau gegužės mėnesį 
abu Juozai išvažiuodavo bazių ieš-
koti, žinia, į Aukštaitiją. Kirdeikiai, 
Ignalina, Sudeikiai, Alanta, Adutiš-
kis.... Viskuo būdavo pasirūpinta – 
nakvynė, valgykla, autobusai – nu-
vežti ir parvežti.

Išvažiuojant svarbus instrukta-
žas – kad vaikai prie šulinių nesi-
praustų, kad atolo neišbraidytų, kad 
skenduolių neparsivežtume. Dide-
lių bėdų niekada neturėjome, darbų 
(tapybos, piešinių) parsiveždavome 
daugiau ir geresnių nei klasėse per 
mokslo metus padarydavome. Tai 
buvo tikra „Barbizono“ mokykla. 
Po praktikos ir modelių kabinetas 
gerokai praturtėdavo, įvairiausių 
buities rakandų parsigabendavome.

Modelių kabinetas – išskirtinė 
vietelė. Susirinkdavome visi rūkaliai, 

Juozas irgi rimtas rūkalius. Antanas 
Sluckas papsi pypkutę, sėdim tarp 
senų rakandų, gipso galvų. Kažkaip 
kalba pasisuko apie Lietuvos isto-
riją, apie Adolfą Šapoką, Česlovą 
Gedgaudą, Simoną Daukantą, Joną 
Basanavičių, Joną Lasickį... Regis, 
Vyrūnas Lekas leptelėjo: „Visi mes 
iš rymijonių (romėnų).“ Juozapas 
žvilgt į Verrocchio sukurtą karžygio 
Bartolomeo Colleoni gipsinę galvą: 

„Kaip iš akies luptas mano tėvas!“ Aš 
nužvelgiau Juozapo profilį: „Kaip iš 
akies luptas tėvo sūnus!“

Per tą dešimtį metų visko būta. 
Mūsų mokyklėlė Simono Konarskio 
gatvėje. Visi taip ir vadino – Konars-
kio dailės mokykla. Sąjūdžio priešauš-
ryje reikėjo mokyklai vardą išrinkti. 
Tarėmės, diskutavom. Buvo nomi-
nuoti Antanas Gudaitis ir Justinas 
Vienožinskis. Regis, abu verti, ta-
čiau nutarėme, kad Gudaitis buvo 
Justino Vienožinskio mokinys. Nu-
galėjo Vienožinskis.

Juozo Miliūno paroda „Arkos“ ga-
lerijoje (2015 03 03–21)

Mardasavas, 2015 m. kovo mėn. 
Telefonu Juozas Miliūnas: „Parodą 

„Arkos“ galerijoje pakabinau, norė-
čiau, kad pamatytum.“ Pažadėjau 
atvažiuoti, sutarėm susitikti paro-
doje. Didžiausioje „Arkos“ salėje – 
kelios dešimtys Juozo pastelių, dau-
giausia peizažai. Dairiausi, prie ko 
galėčiau „prikibti“, – nerandu! Jo-
kio panašumo su kitų menininkų 
kūryba. Tai Juozo pasaulis, gali pa-
tikti ar nepatikti, bet tai visiškai ne-
besvarbu. Nieko gero ir nieko blogo 
tąsyk Juozui nepasakiau. Pasidžiau-
gėm, kad dar krutam, kad... ir atsi-
sveikinome. Palikau Juozą parodoje 
su kurso draugu tapytoju marinistu 
Edvardu Malinausku. Kaip visada 

pavėluotai nušvinta! Leliūnų ir 
Vabalninko peizažų šviesa „Arkos“ 
galerijoje!

Peizažą galima pamatyti, išgirsti 
ir netgi skaityti!
Balta šviesa juodoj nakty; Tarp me-
džių kabo prieblanda vakarė...;
Nematomas ošimas žalio klevo...; 
Rugpjūtis krito kaip žmogus nušau-
tas...; Už sodo driekias žalios pie-
vos...; Blausi padangė vos boluoja...;
Gal su žeme kalbi dangau...; Tas lan-
gas lyjant išverkė mane...; Atsisvei-
kinimas su motina

Tai devyni Jono Strielkūno eilė-
raščiai – pirmos jų eilutės ir pava-
dinimai. O gal tai „raktiniai žodžiai“ 
visai Miliūno kūrybai, gal tai tikrieji 
Juozo paveikslų pavadinimai?! Ne-
žinau, ar Juozas šituos išsirinktų? 
Žinau tik, kad Juozas šiuos eilėraš-
čius skaitė, jais žavėjosi. Nežinau, ar 
jie buvo pažįstami. Jono Strielkūno 
eilėraštis „Atsisveikinimas su mo-
tina“ ir Juozo Miliūno natiurmortas 
su motinos daikteliais-reliktais vi-
siškai tapatūs! Maldaknygė, rožan-
čius, lango rėmas ir žodžiais nenu-
sakoma šviesa. Retai kam pavyksta 
taip pamatyti ir kitiems parodyti!

Vilnius, 2017 m. kovo 10 d.

L. Mik učion ytės  n uotr .

Juozapas Miliūnas, „Motinos langas“, 
2010 m. 

Meno ekspreso
Šią savaitę Vilniaus parodų lankyto-
jams paruošiau ne maršrutą, o keis-
toką puokštę iš skirtingų parodų. Vis 
dėlto kiekviena jų savaip įdomi, o 
įvairovė kultūroje visada sveikintina. 

Marius Jonutis, Myliu
Kiekvieną pavasarį galerija 

„Meno niša“ kviečia į Mariaus Jo-
nučio parodą. Kiekvienais metais 
žiūrovai eina žiūrėti šios parodos 
tikėdamiesi ne staigmenų, o ryš-
kių spalvų ir geros nuotaikos. Ir 
nenusivilia. Šių metų paroda vadi-
nasi „Myliu“, nors galėtų vadintis ir 

„Myliu, myliu, myliu“ – tokia jaus-
minga, energinga ir šviesi. Rafinuotą 
meno publiką trikdo ta gera nuo-
taika, paprasta simbolika ir meilės 
dainų lyriką primenantys pasakoji-
mai, tačiau Jonučiui tai nė motais. Ir 
teisingai, juk be jo mūsų meno pa-
dangėje būtų gerokai pilkiau.

Paroda galerijoje „Meno niša“ (J. Ba-
sanavičiaus g. 1) veikia iki gegužės 24 d.  

Ona Grigaitė, Paaukota? Kura-
torė Elona Lubytė

Onos Grigaitės paroda – tikra 
staigmena, ir dar kokia maloni! Ne-
slėpsiu, apie tokią autorę iki šiol ne-
buvau girdėjusi, tik eidama į parodą 
žinojau, kad keramikos studijas ji 
baigė 1987 m., o šiuo metu dėsto ke-
ramiką Justino Vienožinskio dailės 
mokyklos Naujosios Vilnios filiale. 
Sutikime, neįspūdinga. Iš pirmo 
žvilgsnio neįspūdinga gali pasiro-
dyti ir pati paroda, lydima pabrėž-
tinai kuklaus aprašymo. Rekomen-
duočiau pradėti žiūrėti nuo švariai 
kaip įtempta styga skambančios  
antrojo aukšto ekspozicijos – vos 
keli kūriniai, tačiau kiekviena detalė 
iškalbinga. Tuomet jau kitaip žiūrė-
sime ir į ant stalo pirmame aukšte 
rodomą keramiką. Saikingai naudo-
jama simbolika, saikinga dozė iro-
nijos ir vos juntamas sąmojis. Kur 
aš tai mačiau? Labai panašų derinį 
galima rasti skulptoriaus Mindaugo 
Navako kūryboje, tik  Grigaitės kū-
riniai ženkliai mažesni, pati autorė 
nepalyginamai mažiau žinoma. Be-
lieka tikėtis, kad situacija keisis. 

Paroda galerijoje „Akademija“ 
(Pilies g. 44) veikia iki gegužės 13 d. 

Svajonė ir Paulius Stanikai, pa-
vasaris | le printemps 

Neapsigaukite: Stanikų pavasa-
ris – tai ne tas, kur pražydęs žibuo-
klėmis ir apkaišytas nekalta jaunų 
lapelių žaluma. Tai neramus pava-
saris, kai ryškios saulės šviesoje ne-
tikėtai vėl pamatai save ir kažkur 
pro šalį lekiantį laiką. Kaip poetiš-
kai parodos anotacijoje rašo (šiaip 
jau visai nepoetiškas) dailės kritikas 
Kęstutis Šapoka: „Šį kartą Svajonė 
ir Paulius Stanikai nusprendė kiek 
pakeisti drastišką ar perversišką 
amplua į lyrinę elegiją – nuotaiką, 
kurią persmelkia persipynusios liū-
desio, graudulio aukso gijos ir kartu 
gaivus intymaus švelnumo dvelks-
mas.“ Parodoje-instaliacijoje ro-
domi  videodarbai, fotografija, pie-
šiniai. Viską čia jungia du svarbūs 
dėmenys: kiekviename ekspozicijos 
centimetre juntama kokybė ir vyro 
bei moters santykių leitmotyvas, su 
kiekviena sale atsiskleidžiantis vis 
kitaip. 

Paroda galerijoje „Vartai“ (Vil-
niaus g. 39) veikia iki birželio 10 d. 

Trumpa parodų apžvalga Viačeslavas Jevdokimovas-Kar-
malita – žinomas, bet retokai ma-
tomas tapytojas, jau trisdešimt 
metų gyvenantis atokiau nuo 
miesto, žmonių ir kultūrinio šur-
mulio. Menininko gyvenimo būdą 
patvirtina jo tapyba – meditatyvi, 
neskubri, neefektinga. Iš pirmo 
žvilgsnio paveikslai gali pasirodyti 
tamsūs, beveik monochrominiai, 
tačiau stabtelėjus aliejinių dažų 
potėpiuose atsiveria spalvų bli-
kai, atsargūs realybės atspindžiai. 
Šioje parodoje rodomi mažesnio 
formato paveikslai ant kartono. 
Žinoma, didesnio formato drobės 
atrodo įspūdingiau, bet Karmali-
tos tapyba išlaiko įtampą bei gylį 
ir mažesnio formato paveiksluose. 
Paroda tikrai patiks vertinantiems 
modernistinės tapybos paslaptin-
gumą, daugiasluoksnius virpesius 
ir lėtą, ramų ritmą. 

Paroda Vilniaus vaikų ir jaunimo 
studijoje (Vilniaus g. 39) vyksta iki 
gegužės 20 d. 

Aistė Paulina Virbickaitė

Svajonė ir Paulius Stanikai, „Rožės 
kvepia“. 2017 m.

Karmalita, Buvo... Kuratorius 
Jonas Žiburkus

Tapytojo Karmalitos paroda eks-
ponuojama tame pačiame pastate 
kaip ir Stanikų paroda. Vis dėlto 
nerekomenduočiau mėginti jų de-
rinti – tokių skirtingų parodų ne-
dera plakti į viena. 



7 psl.7 meno dienos | 2017 m. gegužės 12 d. | Nr. 19 (1213)

D a i l ė

Ugnis, kraujas ir vanduo
Onos Grigaitės personalinė paroda „Paaukota?“ VDA „Akademijos“ galerijoje

Monika Krikštopaitytė

Ir sutapk taip, kad vienu metu at-
sidarytų ir keramikės Onos Grigai-
tės personalinė paroda, ir Svajonės 
su Pauliumi Stanikų paroda („Pa-
vasaris“ galerijoje „Vartai“). Ka-
daise (1988–1994) jie sudarė grupę 

„Š.V.“, kas reiškė „šūdina virvė“, nors 
skambėjo labai šventai ir guodžian-
čiai. Pavadinimo paradoksas ir to-
liau gerai apibūdina Lietuvos kultū-
ros padėtį: senamiestis griaunamas 
su biurokratijos pritarimu, politikai 
trokšta statyti ir, ko gero, pastatys 
daug prastų paminklų, kultūros 
spauda, nors jau dvidešimt metų 
vaikšto išlikimo lynu, su padidin-
tais mokesčiais, panašu, galiausiai 
nusivoš, visuomenė toliau manys, 
kad kultūra yra pramoga, todėl LRT 
meno balsai toliau bus užsaldinti 
neįtikėtina cukraus doze (paklausy-
kit ir pasimokykit pagaliau, kad ža-
viai įžūlus Šarūno Nako tonas turi-
niui nė kiek nekenkia, o atvirkščiai), 
o politikai toliau puoselės įsivaiz-
davimą, kad imdamiesi saviraiš-
kos įvairiais kultūriniais (tautinio 
kostiumo, miesto puošimo, tiltų va-
dybos ir pan.) projektais įsiamžina. 
Taip, įsiamžina, tik kaip neišmanė-
liai. Betgi žodis kultūra skamba taip 
pakylėtai, beveik šventai ir guo-
džiančiai, lyg būtų aukščiau viso to 
šlako, liejamo per delfius ir pana-
šias „tikram gyvenimui“ atstovau-
jančias struktūras. Valdžia dekla-
ruoja prioritetus kultūrai, festivalių  

ir projektų statistika tiesiog puiki, 
bet reali kultūros padėtis labiau 
primena tą kitą „Š.V.“ abreviatūros 
reikšmę: kol maloniai pramogau-
jame, griaunami kultūros pagrindai.

Tačiau apie Stanikus ir apgailė-
tiną kultūros padėtį kitą kartą. Jei 
norite pamatyti tobulą ekspoziciją, 
reiktų užsukti į „Akademijos“ gale-
riją. Tai viena iš nedaugelio parodų, 
kur teksto beveik nėra, bet viskas 
labai aišku. Nors Grigaitė pasižymi 
išskirtinai geru humoro jausmu, 
kuris atsiskleidė ir praėjusių metų 
parodoje „Eskizas politiniam tri-
leriui: mūsų miške nieko naujo“ 
(VDA tekstilės galerijoje „Artifex“), 
šį kartą ji kalba labai rimtai apie pa-
matinius žmogiškus dalykus: aukos 
prasmę. Tiesa, paradoksas, kaip 
esminis humoro elementas, tvyro 
tarsi koks šešėlis, neatskiriamas 
įžvalgaus proto liudijimas. 

Apatinėje salėje matome stalą su 
keraminių objektų grupe. Vieni jų – 
indai: dubenys, kurie gali būti nau-
dojami krikštui, vandeniui ir vynui. 
Kiti panašūs į žvakides, relikvijorių 
ir kitų apeiginių reikmenų pavida-
lus. Vertikalūs ir įdubę. Nuo gla-
zūros slidumo gamtiški, priartėję 
prie kūno. Atskirai puošni geltona 
vaza su Judo klausimu lotyniškai: 

„Ką man duosite, jeigu jį išduosiu?“
O ant sienos ranka už riešo su-

laiko kitą ranką. Kadangi pava-
dinimas siūlo galvoti apie auko-
jimą, supranti, kad tai Abraomo 
ranką (pasirengusią nužudyti savo 
sūnų Izaoką, kad įrodytų tikėjimą) 

sulaiko Dievas. Antrame aukšte – 
penkios išdegtos kompozicijos: 
atvaizdais dekoruota vaza su van-
deniu, debesis su kyšančia ranka, 
didžiulė taurė (aukojimui) su nute-
kėjusiu krauju, tolyn plintanti ugnis 
ir avinėlis (kuris naikina pasaulio 
nuodėmes), su kraujo raudonumo 
spinduliais, jį rėminančiais (jei pa-
sirinksi tinkamą žiūros tašką). 

Katalikiškame mieste augęs, bent 
kelias bažnyčias matęs, o ir visur 
kitur susidūręs su išplitusiais re-
liginiais simboliais, jų formomis, 
kaipmat atpažins. Jei ne protu, tai 
kūnu. Bibliniai pavidalai nuo kla-
sikinės ikonografijos iki pigiausių 
suvenyrų armijų net visai netikin-
čiam neleido jų aplenkti. Meninin-
kės skulptūriniai objektai, kur pa-
sirinktos įelektrintos sprendimo 
situacijos, pasinaudojant ir kičo 
nualintomis formomis, paverčia 
ekspoziciją „religinio trilerio“ vieta. 

Keramikoje taip ryškiai išreikš-
tas jusliškumas pasitarnauja kaip 
priemonė prieiti prie patyrėjo kuo 
arčiau, kone sukelti jam fizinius po-
tyrius. Todėl šitoje nuostabiai gra-
žioje parodoje, kur pasiekta ekspo-
zicijos harmonija, – nieko nei per 
daug, nei per mažai, viskas tikslu ir 
gyva, – turinys kerta per emocijas: 
taikiame pavidale sujuda grėsmės, 
kaltės, netikrumo padarai. Išsilie-
jęs kraujas, ugnis, pasviręs indas 
signalizuoja, kad įvyko nusikalti-
mas. Čia pat budi avinėlis, kuris pa-
sirengęs tau atleisti. Imi įtarti, kad 
nusikaltimai gali būti ir tavo paties. 

Dabarties pasaulis suteikia daugybę 
progų jaustis kaltam ar bejėgiam 
dėl to, ką padarei ir ko nepadarei. 
Gyvenimas seniai nebėra asmeniš-
kas, nes kasdien per visus kanalus į 
tave plūsta artimo ir tolimo pasau-
lio negandos. Todėl Grigaitės bibli-
nės užuominos savo abstraktumu 
tik atveria tas nekonkrečias bedugnes. 
Abstrakti kaltė pati baisiausia. Jos 
neįmanoma išpirkti. 

Anotacijoje menininkė formu-
luoja tikėjimo ir aukojimosi nepo-
puliarumo problematiką: „Viskas 
šioje parodoje susimaišę – aukoji-
mas, pasiaukojimas, išdavystė, abe-
jonė. Nieko nėra juoda arba balta. 
Gal ir pripažįstame, kad krikščio-
nybė yra Europos kultūros pamatas, 
bet ji dabar tokia nepatogi. Nepa-
togu apie ją kalbėti, nes nešiuolai-
kiška. Nuobodu išpažinti. Viena 
pagrindinių krikščioniškų tezių 

riebaus dirvožemio spalvos. Tai, 
žinoma, taip pat prisideda prie ne-
rimo, liūdesio, netgi dramatizmo 
nuotaikų sustiprėjimo, lyginant 
su „senuoju“ – valiūkišku, pašai-
piu, net kiek sentimentaliu Paukšte. 

Be to, vis dažniau kažkaip de-
kadentiškai, tarsi nuobodžiaujant, 
tiesiog žaidžiama herojų kūno lin-
kių ritmika. Paveikslų ikonografiją 
reikšmingai papildė ir žmogaus 
sandūros su žvėrimi vaizdiniai, 
ironiški pasakojimai apie žmogaus 
sugyvulėjimą. Figūros kartais zoo-
morfizuojamos, paleidžiamos ro-
poti keturiomis, paverčiamos į fan-
tastinius vabalus. Kinta ir kūrinių 
nuotaikos, potekstės. Ironiją, žais-
mingą farsą pakeitė skausminges-
nis pasaulio matymas, tarsi prisii-
mant atsakomybę už jo nuodėmes 
ir prigimtinį netobulumą. Trumpai 
tariant, Paukštės herojai iš Edeno 
nusileido skaistyklon, kur jų lau-
kia išbandymai, „patikra“... Tokia 
seka lyg ir nelabai logiška – juk 

krikščioniškame pasaulėvaizdyje 
tik po skaistyklos yra suteikiamas 
bilietas į dangų arba nuodėmingo 
individo siela „nuleidžiama“ į pra-
garo gelmes. Bet Paukštės darbuose 
nuolat aukštyn kojomis verčiama 
pasaulio sandara skatina kvailioti 
ir interpretuojant jo kūrybą... 

Dabar tapytojas dažniau „pri-
traukia“ savo personažo galvą, veidą 
žiūrovui prie akių arba net priverčia 
jį judėti paveikslo diktuojamu ri-
tmu, atsitraukti. Galvos kartais ta-
pomos pasitelkiant optinius efektus, 
tokiu būdu kuriant niūroką, ekspre-
sionistinę impresionizmo repliką. 
Žvelgiant iš arti, toks vaizdas susi-
lieja į ugninių atspalvių masę, o vi-
sas pasimato tik iš toliau... Naujes-
niuose Paukštės kūriniuose apskritai 
daugėja fragmentiškų vaizdinių, 
kai kažkas spokso iš už paveikslo 
kampo, kiša nosį į jo įvykių lauką 
ir lyg neapsisprendžia, ar čia įeiti 
arba tiesiog pasalūniškai tyko. Gal-
būt galima daryti išvadą, kad į šio 

menininko tapybą, iš esmės – ab-
soliučiai modernistinę, skverbiasi 
postmoderniojo tapatumo vaizdai, 
pagrįsti ne tik fragmentiškumu, bet 
ir decentracija, amorfiškumu ir ne-
apibrėžtumu. Figūros chaotiškai su-
sigrūda pirmame paveikslo plane, 
gausėja grumtynių, net prievartos 
scenų. Tarkim, prieš individą „su-
kyla“ jo paties šešėlis – arba Ki-
tas aš – ir jį užpuola, tarpusavyje 
kovoja vyro ir moters figūros, o 
jas iš viršaus dar smarkiai slegia 
susijaukęs dangus, kuris ankstė-
liau Paukštės buvo regėtas kaip 
draugiška ir ne visada labai rimta 
sfera... Šiuo požiūriu iškalbingas 

„titulinis“ parodos paveikslas „Prie 
medžio“ (2016), panaudotas jos pla-
kate – geltona pavargusi moters fi-
gūra, kurios koja tyčia ar netyčia 
pakibo ant medžio. Pralaimėjusi, 
nuoga ir pažeidžiama, ji drykso 
tamsių arimų fone, iš kurių lyg iš 
supjaustytos mėsos trykšta kraujas, 
o šviesus dangus ir tolyn bėganti 

medžių juosta vis vien atrodo ne 
kaip nuotykio fonas, o labiau kaip 
lemtis, nuo kurios nepabėgsi. 

Kad Paukštė, šiaip jau visiškai 
apolitiškas menininkas, į savo pa-
veikslus niekad neįsileisdavęs jokių 
socialinių aktualijų, kartkartėmis 
savo tapyboje vis dėlto deformuo-
davo ir sovietinės ideologijos mi-
tus, pastebėjo Žvirblytė. Ir šioje 10 
kūrybos metų retrospektyvoje man 
atrodo, kad Paukštė nėra vien tik 
aklas romantikas, lakštingala, kuri 
čiulba alyvų krūme kur nors prie 
ūžiančios autostrados ar dvokian-
čio sąvartyno... 

Matyt, asmeninė patirtis dera 
jo kūryboje su netiesioginiais, in-
tuityviai prasiveržiančiais mūsų 
laiko ženklais. Žmogaus ir gam-
tos sambūvis virsta kažkokia grės-
minga simbioze, kurioje amžinos 
gamtos fone ryškėja ne darna, o 
skaudžiai akivaizdus žmogaus lai-
kinumas. Autobiografiniai, pasą-
moniniai naujesniųjų menininko 

paveikslų motyvai kalba apie tai, 
kad nejaunėjame ir su tuo susi-
taikyti ne visada lengva. Idilišką 
nepriklausomybės atkūrimo lai-
kotarpį keičia dabartis, kupina 
abejonių, dualizmo, netikrų tiesų 
ir įsitikinimų nuvainikavimo. 

Gal ir nederėtų Paukštės tapybos 
„skaityti“ pažodžiui, jos suvulgarinti 
ir pateikti kaip kokį psichosocialinį 
dienoraštį. Juk pragmatiško, racio-
naliai savo kūrybinius ieškojimus 
argumentuojančio menininko ti-
pas – tai tikrai ne jis. Tačiau ma-
nau, kad Paukštės tapyba reaguoja 
ir kinta, ji gaudo vos juntamus oro 
virpesius, ir net amžinos jo tapybos 
temos įgyja aktualių, atpažįstamų 
potemių. 

Paroda veikia iki gegužės 20 d.
VDA parodų salės „Titanikas“ 
(Maironio g. 3, Vilnius)
Dirba trečiadieniais–šeštadieniais
12–18 val., sekmadieniais 12–16 val.

Iš Edeno į skaistyklą
Atkelta iš  1  psl .

aukoti save kitiems skamba geriau-
siu atveju utopiškai. Įsivaizduojame 
pakeitę energijos judėjimo kryptį. Ji 
srūva ne iš mūsų, o į mus. Bet atsi-
sakę pasiaukojimo ar patys nesame 
paaukoti?“ 

Nemačiusi parodos, skaitydama 
anotaciją įtarinėjau autorę jau-
nyste, kur dažnai pasitaiko nusivy-
limo, kad jiems ne(be)siaukojama. 
Ir praėjusios parodos anotacijoje 
man nuskambėjo autorės gebėji-
mas žaisti jaunatviškai. Manau, kad 
Onos Grigaitės mokėjimas klausti, 
likti nežinančiojo pusėje, sujung-
tas su jos unikaliu humoro jausmu 
ir techniniu meistriškumu, tobulu 
formos pojūčiu ir asmenine branda, 
sukuria jos kūrybos sprogstamąją 
galią. Greičiausiai tai viena geriau-
sių šių metų parodų.

 
Paroda veikia iki gegužės 13 d. 

M. Kr ikštopaitytės  nuotr .Ekspozicijos fragmentas
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K i n a s

Kad žmonės imtų galvoti
Kirilas Serebrennikovas apie „Mokinį“

Nuo šio penktadienio Lietuvoje ro-
domas rusų teatro ir kino režisie-
riaus Kirilo Serebrennikovo filmas 

„Mokinys“ („Učenik“). Filmo prem-
jera įvyko pernai Kanuose, iškart 
po festivalio su režisieriumi kalbė-
josi Antonas Dolinas. Pateikiame 

„Afiša Daily“ išspausdinto pokalbio 
fragmentus.

Jūs išgarsėjote šiuolaikinės 
dramaturgijos pastatymais, bet 
dauguma „Gogol-centr“ (šiuo-
laikinio meno centras, kurį 
Serebrennikovas sukūrė atėjęs 
vadovauti buvusiam Maskvos 
N. Gogolio teatrui, – red. past.) 
spektaklių sukurti pagal kla-
siką... Gal pavadinimas įpa-
reigoja? Ką pamatėte Mariuso 
von Mayenburgo pjesėje, kad 
jo „Mokinį“ pastatėte iš pra-
džių scenoje, o dabar ir kine?

Pirmiausia, „Mokinys“ – gerai 
parašyta pjesė su netikėtais posū-
kiais. Antra, akivaizdu, kad Mayen-
burgas pataiko į skausmingus taš-
kus. Iškart supratau, kaip iš pjesės 
galima sukurti modelį visko, kas 
dabar vyksta pas mus. Juk perso-
nažai tokie atpažįstami! Iškart įsi-
vaizdavau mokyklos direktorę. Ar 
žinote, kaip mes kūrėme rusišką 
pjesės variantą? Atsinešdavau do-
kumentinius tekstus, vaizdo įrašus... 
Galiausiai visi personažai paimti iš 
realybės. Didžiausia problema buvo 
popas. To šventiko iš vokiškos pje-
sės buvo neįmanoma panaudoti. 
Iš scenos su juo paėmėme tik ber-
niuko replikas. Viso kito reikėjo ieš-
koti. Turėjome konsultantą – buvusį 
šventiką, atleistą dėl nesutarimų su 

„partijos ir vyriausybės“ politika. Jis 

mums atnešė daugybę knygų, nuo 
kurių pasišiaušė plaukai, – meto-
dinius nurodymus cerkvėms... Jų 
fragmentai ir skamba filme.

Paskutinis Andrejaus Zvia-
gincevo „Leviatano“ šventiko 
pamokslas taip pat paimtas iš 
realybės. Beje, „Leviatanas“ ir 

„Mokinys“ – reti rusų politinio 
kino pavyzdžiai. Pas mus poli-
tinio kino apskritai niekas ne-
mėgsta ir nemoka kurti. 

Manau, kad politinis kinas – ne 
apie šių dienų politikos aspektus, o 
apie tai, kas dabar ir čia, Rusijoje, 
vyksta su žmonėmis. Manau, kad 
niekuo kitu apskritai neverta užsi-
imti. Nei teatre, nei kine. Žmones 
domina būtent tai. O man sakoma, 
kad šiuolaikinės problemos – tai že-
mieji žanrai, publicistika, bet yra 
amžinosios vertybės!.. Juk jos to-
dėl ir yra amžinos, kad tvyro visur, 
aplink mus. Kvaila apie jas kurti 
kažkokias abstrakcijas. Kartais žiūri 
filmą arba spektaklį ir negali suprasti, 
kada jis sukurtas. Perfrazuojant Bo-
risą Pasternaką, kurie dabar metai?

Kartą „Auksinė kaukė“ (Rusi-
jos teatro apdovanojimai, – red. 
past.) paprašė mane režisuoti ju-
biliejinę ceremoniją. Pasižiūrėjau 
nominuotųjų ir apdovanotųjų są-
rašus. Iš sąrašo buvo neįmanoma 
suprasti, kurie dabar metai. Tai, kas 
vyko gyvenime, visiškai nebuvo su-
sieta su tuo, kas nominuojama ir 
apdovanojama. 

Bet juk Jūs kalbate būtent apie 
Rusijos situaciją?

Bet kuris užsienio filmas, net 
amerikiečių „blokbasteris“, yra tam 

tikra šiuolaikinio žmogaus būsenos 
išraiška. „Hju Glaso legenda“ – tai 
ne tik Leonardo DiCaprio, kuris 
kankinasi ir ryja bizono kepenis. 
Tą akimirka šaliai buvo būtina stipri 
motyvacija! Ir herojus, kuris išgy-
vena, kad ir kas būtų. Nesvarbu, ar 
kad atkeršytų, ar kad gyventų... Jis 
šliaužia ir užmuša savo priešą, tiks-
liau, jį užmuša likimas. Jis tarsi įgy-
vendina budistinį aktą.

Tikrai esate budistas?
Taip. Esu budistas. Budizmas – 

ne religija. Bet turiu lamą, priėmiau 
šventimus, prieglobstį.

...ir kuriate filmą apie religinį 
fundamentalizmą. Ar galite 
bent teoriškai įsivaizduoti fun-
damentalistą budistą?

Tai neįmanoma. Žinoma, yra vie-
nuolių, kurie susidegina. Bet jie de-
gina save, o ne kitus! Gal kur nors yra 
budistų fanatikų, bet tai jau ne visai 
budizmas. Nors bet kokie fanatikai, 
gavę ideologijos injekciją, jau nebe 
krikščionys ir ne musulmonai, jei yra 
pasirengę sprogdinti kitus žmones.

Tačiau Jūsų filmo veikėjas, pa-
prastas rusų mokinukas, gauna 
tą injekciją ne iš kokio nors 

„smegenų plovėjo“, o tiesiai iš 
Biblijos. Jis kalba Biblijos cita-
tomis, o jų šaltinis tiksliai nu-
rodytas ekrane.

Šioje knygoje yra prievarta. Kad 
įsitvirtintų, religija naudojo meto-
dus, įprastus žmonėms, gyvenu-
siems prieš du tūkstančius metų. 
Ir dar anksčiau. Niekas labai ne-
sismulkino – vienus atiduodavo 
plėšrūnams, kitus kalė prie kryžių... 

Paskui prasidėjo kryžiaus žygiai. 
Kiekvienos religijos istorija – tai karų 
ir piktadarysčių, košmarų, kruvinų 
skerdynių istorija. Labai retai reli-
gija dovanoja taiką, ramybę ir meilę. 
Ji skiria, o ne suartina žmones. Beje, 
filme mes nenorime nieko kaltinti. 
Mes tiesiog norime, kad pasižiūrėję 
filmą žmonės pradėtų galvoti.

Kartais „Mokinys“ skamba 
kaip manifestas.

Manifestas visada būna tiesmu-
kiškas ir plakatiškas, jame nėra an-
trojo plano, interpretacijų erdvės. 
Mūsų filmas – stipri tiesiogiai vei-
kianti istorija. Ji sutirštinta iki gro-
tesko: gaisras viešnamyje per po-
tvynį. Sąmoningas užaštrinimas.

Ar galima vadinti „Mokinį“ 
filmu apie Rusijos švietimo 
sistemą?

Mūsų tradicija kyla iš sovieti-
nės klampynės – kaip vaikus mo-
kys moterys, kurios gimė SSRS? Juk 
mokytojų dauguma – moterys. May-
enburgo pjesėje mokyklos direkto-
rius yra vyras, bet aš supratau, kad 
mūsų mokykloje jokių vyrų direk-
torių būti negali. Tik moteris ir dar 

„Rusijos nusipelniusi mokytoja“. To-
kią ir vaidina Svetlana Bragarnik. Ji 
taip pat sutrikusi, kitokia nei buvo 
spektaklyje. Slapta ji simpatizuoja 
biologei Krasnovai, bet padaryti 

nieko negali, nes valdžią mokykloje 
užgrobė popas. 

Bet tai juk ne tik apie Rusiją, 
bet ir apie visą šiuolaikinį 
pasaulį?

Sprendžiant iš reakcijos Kanuose, 
filmas suprantamas prancūzams ir 
italams. Vadinasi, mes atsidūrėme 
vienuose spąstuose! Europos eko-
nominė situacija stabilesnė, šie 
klausimai dar ne tokie aštrūs. Mūsų 
šalis – skurdi ir turi daug problemų, 
tad kai kas matyti daug aiškiau.

Kartais atrodo, kad Jūs tyčia 
erzinate valdžią: pastatėte 
spektaklį, kur vaidina nuogi 
aktoriai, filmą religijos tema...

O kur pasakyta, kad negalima 
būti nuogam? Konstitucijoje? Me-
las ir šventeiviškumas man šlykštūs. 
Ir nėra nieko blogiau už tylėjimą. 
Nenoriu meluoti nors sau. Visada 
prisimenu 4-ąjį dešimtmetį, kai 
žmones kasdien po vieną vedė žu-
dyti, o visi kiti sėdėjo, tylėjo ir bijojo.

Tačiau filmas nepatiko ir dau-
geliui Jūsų bendraminčių.

Todėl, kad kinas – tai veidrodis. 
Žiūri ir matai save. Ne aš juos siu-
tinu, jie siunta žiūrėdami patys į 
save.

Parengė K. R.

Šeima, bažnyčia, mokykla

„Paskutinė šeima“, rež. Jan P. Ma-
tuszyński, Lenkija

Drama tarpduryje. Tiesiogine šių 
žodžių prasme. Didžioji dalis „Pa-
skutinės šeimos“ vyksta ankštame 
daugiabutyje, kamerai dažniausiai 
filmuojant iš taško, kur turėtų būti 
kambario durys. Kamera atsitrau-
kusi, nesikišanti, statiška. Ji retai 
fiksuoja stambiu planu, o filmo 
nervas dilgčioja ne personažų vei-
duose, o erdvėje, kuri supa ir ski-
ria nuo kameros. Kaip prisipažino 
pats režisierius, taip norėta sce-
noms suteikti epiškumo. Puikiai 
pavyko – seniai kine mačiau tokią 
dinamišką statiką. 

Žinoma, ten, kur daug statiš-
kumo, kaip ant delno matosi daili-
ninko darbas. „Paskutinėje šeimoje“ 
jis nepriekaištingas. Daiktai, kurie 
panašiuose, laikotarpį kruopščiai 
atkuriančiuose filmuose dažnai 
virsta nieko nesakančia butaforija, 
čia organiškai ištirpsta kadre. Pa-
veikslai, plakatai, vinilo plokštelės, 

kameros, fotoaparatai, virtuvės apy-
vokos reikmenys, sakyčiau, tampa 
lygiaverčiais veikėjais. Jie keičiasi 
priklausomai nuo laikotarpio 
(veiksmas tęsiasi nuo 1972-ųjų iki 
2005-ųjų). Jie yra filmo nuotaika ir 
būsena.

Tai, kas vyksta per šiuos metus, 
galima pavadinti vienos šeimos 
mirties istorija. Tėvas Zdzisławas 
tapo siurrealistinius paveikslus, 
kuriuose mirties motyvas – vienas 
pagrindinių. Motina Zofija rūpi-
nasi šeima ir taip save savotiškai 
palaidoja, kol galiausiai pati nepa-
gydomai suserga. Prie visuomenės 
nepritampantis, į depresiją linkęs 
sūnus Tomaszas nuolat flirtuoja su 
mirtimi bandydamas nusižudyti 
arba kalbėdamas apie savižudybę, 
o skirtinguose daugiabučio kamba-
riuose gyvena ir greitos mirties lau-
kia dvi senutės: sūnaus senelės. Visi 

šie personažai mirs. Vieni natūralia, 
kiti nenatūralia, dar kiti, sakytume, 
lemtinga mirtimi. 

Mirtis nuolat šalia, tačiau „Pa-
skutinė šeima“, paradoksalu, – ste-
bėtinai šviesus kūrinys. Šviesa 
sklinda iš veikėjų meilės, gerumo 
ir, nepaisant juos lydinčių negandų, 
adekvataus požiūrio į gyvenimą, 
kurio taip trūksta tiems, kurie at-
sakomybę už savo gerovę perkelia, 
pavyzdžiui, Bažnyčiai. Gal dėl to 
stipriai tikinčiai Zofijai viename 
epizode iš pradžių sunku suvokti 
vyrą, kuris ramiu balsu dalinasi visai 
nekrikščioniškomis mintimis apie 
šeimą kaip grupę žmonių, kurie vie-
nodai myli ir neapkenčia vienas kito.

Ši grupė žmonių filme – tai ta-
lentingų aktorių suvaidinta lenkų 
dailininko Zdzisławo Beksińskio 
(1929–2005) šeima, apie kurią pa-
sakojant debiutuojančiam (sic!) 
režisieriui Janui P. Matuszyńskiui 
pavyko išvengti svarbiausios bio-
grafiniams filmams kylančios pa-
gundos – kurti mitą. Todėl bent 
man Beksińskių šeima nėra išskir-
tinė, kaip rašo dauguma kino kri-
tikų, o atvirkščiai – paprasta. Pa-
prasta paskutinė šeima. 

„Mokinys“, rež. Kirilas Serebren-
nikovas, Rusija

Kas tinka teatrui, nebūtinai tiks 
kinui. Štai Serebrennikovas atitem-
pia kryžių ir pastato jį kadro (kam-
bario) centre. Ant kryžiaus – pa-
grindinio personažo Venjamino, 
kuris aklai cituoja Bibliją ir varo 
iš proto motiną, mokytojus ir ben-
draklasius, tėvas. Vaikinas žiūri į 
tėvą ir beria monologą. Arba ki-
tas epizodas – finalinis (kas nema-
tėte filmo, neskaitykite). Biologijos 
mokytoja, aršiausias idėjinis Ven-
jamino priešas (nes tiki evoliucija, 
o ir šiaip yra sveiko proto), prikala 
vinimis sportbačius prie mokyklos 
aktų salės grindų, įsispiria į juos 
ir bravūriškai skelbia, kad niekur 
nesitrauks: suprask, teisybė privalo 
triumfuoti. Panašių – metaforiškų 
ir simboliškų – scenų filme yra ne 
viena. Viskas būtų gerai, jei ne bū-
das, kaip jos režisuojamos. Būtent 
čia ir kyšo teatro ausys. 

Dauguma scenų – statiškos. Bet, 
kitaip nei „Paskutinėje šeimoje“, 
statiškos teatrališkai. Rekvizitinės. 
Personažai tekstą sako pabrėžtinai 
garsiai, nenatūraliai keisdami into-
nacijas, šūkčiodami. Lyg pamiršę, 

jog čia kinas, o ne teatras. Gyvybės 
neįpučia ir režisūra. Nebent Sere-
brennikovas, į kino ekraną perkel-
damas garsiąją vokiečio Mariuso 
von Mayenburgo pjesę „Kankinys“, 
sąmoningai siekė teatrališkumo. 
Tačiau jei ir siekė, teatrinė ma-
niera filmui nesuteikia papildomų 
reikšmių. Nenusiskaito. Vietomis 
aplanko jausmas, jog žiūri filmuotą 
spektaklį. Trūksta kino, o ne teatro 
kalba kuriamų metaforų.

Nepaisant abejotinos „Mokinio“ 
formos, tematiškai jis gana aktua-
lus. Serebrennikovas žiūrovą nuke-
lia į isterišką kovos areną, kurioje 
susiremia skirtingos ideologijos 
ir vertybės, priešingas pasaulio 
matymas. Religinis ekstremizmas 
rungiasi su darvinizmu. Toleran-
cija klumpa prieš proto tamsumą. 
Posovietinės švietimo sistemos re-
liktai susiremia su progresyviomis 
idėjomis. Švietimas su Bažnyčia. 
Bažnyčia su pasaulietiškumu. Kū-
nai (epizodai baseine) su dvasiniu 
pasauliu. Žodžiu, maišosi spektras 
temų, kurias šiandien ypač skauda 
Rusijai. Mums, tiesą sakant, taip pat. 

Gediminas Kukta

Trumpos kino recenzijos

„Mokinys“

„Paskutinė šeima“
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Rodo TV

Apie bandymą susivienyti
Anna Zamecka apie „Komuniją“

K i n a s

Gegužės 16 d. „Skalvijoje“ ir Klaipė-
dos „Kultūros fabrike“, gegužės 25 d. 
Kauno „Romuvos“ laikinojoje salėje 
vyks Lenkų kino klubo ciklo „Jauni 
ir gabūs. 9-ojo dešimtmečio karta 
lenkų kine“ peržiūros. Bus parodytas 
Annos Zameckos debiutinis filmas 
„Komunija“, pelnęs geriausio metų 
dokumentinio filmo „Auksinį erelį“, 
tarptautinių Lokarno ir Varšuvos 
kino festivalių apdovanojimus. Pa-
teikiame režisierės interviu, išspaus-
dinto žurnale „Kino“ (2016, nr. 12), 
fragmentus. Su „Komunijos“ autore 
kalbėjosi Mariola Wiktor. 

Dokumentiniame filme svar-
biausia yra tema ir herojai. 
Kaip radote šeimą, kurią ma-
tome „Komunijoje“?

Iš pradžių Varšuvos centrinėje 
geležinkelio stotyje susipažinau su 
Olios tėčiu Mareku. Visai atsitik-
tinai. Rinkau medžiagą kitam fil-
mui, kuris taip ir nebuvo pastatytas. 
2012-aisiais Varšuvoje vyko Euro-
pos futbolo čempionatas. Marekas 
dirbo bagažo skyriuje. Filmavau bi-
lietų kasas ir pastebėjau užsienio tu-
ristą, kuris bandė nusipirkti bilietą, 
bet nesugebėjo susikalbėti su kasi-
ninke. Tada prie langelio priėjo Ma-
rekas ir keliomis kalbomis paklausė, 
kaip jam padėti. Jie pradėjo kalbė-
tis prancūziškai ir Marekas jam pa-
dėjo nusipirkti bilietą. Nufilmavau 
šią sceną ir susimąsčiau, kas tas 
žmogus. Po kelių dienų vėl jį suti-
kau stotyje ir tąkart pasivijau. Pa-
aiškėjo, kad jis moka užsienio kalbų, 
nes Liaudies Lenkijos laikais pre-
kiavo valiuta ir turėjo susikalbėti su 
užsienio turistais. Tuomet jis man 

papasakojo apie savo vaikus – Olią 
ir Nikodemą. Tas pasakojimas la-
bai sujaudino. Ankstyvo brendimo 
tema man buvo artima, nes tai ir 
mano asmeniška istorija.

Sutikti įdomų žmogų ir jo 
šeimą bei širdžiai artimos te-
mos nepakanka norint sukurti 
filmą. Kas galiausiai nulėmė?

Apsisprendžiau praėjus keliems 
mėnesiams po to susitikimo. Pri-
simenu pirmą apsilankymą jų na-
muose prieš ketverius metus. Ma-
reko tada nebuvo, tik vaikai. Olia 
didžiuliu virtuviniu peiliu pjaustė 
mėsą. Ji nesinaudojo pjaustymo 
lenta, darė tai ore, bet buvo ma-
tyti, kad turi patirties ir taip daro 
ne pirmą kartą, nors viskas atrodė 
gana grėsmingai. Autizmu sergantis 
Nikodemas pasakojo apie pasaulio 
pabaigą, nes buvo 2012-ieji. Jis labai 
tai išgyveno. Tada paklausiau Olios 
apie mamą. Ji pasakė, kad mama 
su jais negyvena, bet jei tėtis sure-
montuos vonią, mama greičiausiai 
sugrįš. Tą sceną ir tą sakinį, jo in-
tonaciją prisimenu iki šiol.

Medžiagą rinkote daugiau nei 
metus. Gana ilgai...

Iš pradžių lankydavausi nere-
guliariai. Reikėjo laiko, kad geriau 
pažinčiau Mareką ir jo vaikus, o 
paskui jų mamą Magdą. Po to pra-
dėjau pas juos važinėti su kamera, 
kad pamatyčiau, kaip jie reaguoja į 
kamerą. Nikodemas reagavo ramiai. 
Olia taip pat elgėsi natūraliai, nors 
atsivėrė ne iškart. Nuo pat pradžių 
jiems sakiau, kad nežinau, ar filmas 
bus... Svarsčiau, apie ką jis turėtų 

būti, kaip papasakoti jų istoriją. 
Niekuo neįsipareigojau, bet taip pat 
ir jiems nedariau jokio spaudimo. 
Man buvo svarbu, kad pažintume, 
priprastume, pasitikėtume vienas 
kitu. Turėjau apsispręsti – kursiu 
filmą, ar ne, o jie – ar nori tame 
filme dalyvauti.

Nebijojote nesėkmės režisuo-
jant berniuką autistą?

Bijojau, kad per mažai žinau apie 
autizmą ir galiu pakenkti Nikode-
mui. Todėl pradėjau lankyti užsi-
ėmimus vaikų autistų tėvams ir 
globėjams. Tai buvo užsiėmimai su 
sensorikos elementais. Pavyzdžiui, 
buvo svarbu suprasti, kaip autistai 
junta prisilietimą. Juk filmuojant 
kartais teks parodyti Nikodemui, 
ką daryti, prisiliesti prie jo, bet su-
žinojau, kad toks prisilietimas gali 
jam būti nemalonus. Bendraujant 
su Olia buvo kita bėda: manyje ji 
pirmiausia matė suaugusią moterį, o 
jai labai svarbi motinos figūra. Supra-
tau, kad kai su kamera įeisiu į šios šei-
mos kasdienybę, gali būti, kad Oliai 
tapsiu daugiau nei tik režisiere. Todėl 
turėjau pasikonsultuoti su psichologu. 
Pradėdama filmuoti supratau, kad 
neišvengsime psichologiškai sudė-
tingų momentų. 

Ar buvo sunku įtikinti Olios 
ir Nikodemo mamą pasirodyti 
prieš kamerą?

Iš pradžių ji bijojo, nes nežinojo, 
ko tikėtis. Susitikome tik po kelių 
mėnesių. Norėjau, kad ji mane pa-
žintų, juk tai jos vaikai ir kuriu apie 
juos filmą. Man rūpėjo, kad ji su-
žinotų mano ketinimus, suprastų, 

kad jos nesmerkiu. Kai iš namų 
dingsta vyras, tai beveik normalu, 
bet kai šeimą palieka moteris, iškart 
girdėti pasmerkimas, kaltinimai. 

Didžioji filmo dalis vyksta ma-
žame bute. Kartu su filmavimo 
grupe buvote šešiese, kartais 
net aštuoniese. Kamera taip 
arti herojų, kad intymumo bar-
jeras turėjo būti pažeistas. To-
dėl kamera atrodo beveik kaip 
šeimos narys.

Logistikos požiūriu tai buvo 
sunku, bet ypač svarbu filmuojant. 
Toks kameros artumas atskleidžia 
intencijas, nepalieka erdvės apsime-
tinėjimui. Filmavimo grupė taip pat 
turėjo būti atvira tokiai situacijai. 
Buvo svarbu, kad herojai pajustų, 
jog esame nuoširdūs. Tik tada at-
siranda tikro artumo galimybė.

Platesne prasme Pirmoji Ko-
munija yra būdas susitaikyti, 
bet daugeliui vaikų tai ir nau-
jas gyvenimo etapas, gilesnis 
savęs suvokimas. Tai galima 
perskaityti ir Jūsų filme.

Džiaugiuosi, kad tai pamatėte. 
Atvirai sakant, bijojau, kad pava-
dinimas „Komunija“ bus nelabai... 
komercinis (juokiasi). Tačiau man 
tai nėra filmas apie pasirengimą 
Pirmajai Komunijai, bet labiau 
apie bandymą susivienyti šeimai, 
apie besąlygišką meilę, apie stiprų 

ryšį, artumo poreikį, apie supra-
timą, kad turime tik vienas kitą, 
ir kad už visa tai galime sumokėti 
didžiausią kainą. Čia negali būti 
tradicinės laimingos pabaigos, bet 
prarasdama iliuzijas Olia bręsta. Ži-
noma, filme Komunija pirmiausia 
yra Olios žengimo į suaugusiųjų gy-
venimą metafora, pretekstas papa-
sakoti jos situaciją. 

Jūsų kelias į kino režisūrą 
buvo gana ilgas. Iš pradžių 
žurnalistika, paskui kultūros 
antropologija Varšuvos univer-
sitete, vėliau Kopenhagos uni-
versiteto Antropologijos, kino 
ir medijų fakultetas. Kada pa-
jutote, kad norite dirbti kine?

Nuo ankstyvos vaikystės užsi-
ėmiau teatru. Iš pradžių vaidinau, 
paskui režisavau mokyklos draugus. 
Tačiau pakeliui mečiau mokyklą ir 
gana ilgai negalėjau rasti savo vie-
tos. Nestojau į kino mokyklą, nes 
nežinau, ar galima taip paprastai 
išmokti kino režisūros. Amato, be 
abejo, galima. Man amatas buvo 
žiūrėti filmus su sąsiuviniu rankose. 
Užsirašinėjau, analizavau scenas, 
montažą, kadravimo būdus. Kodėl 
studijavau Kopenhagoje? Mėgstu 
Skandinaviją, tenykštę atmosferą, 
Dreyerio, Bergmano kiną. Norvegijoje 
turiu beveik šeimą, Danijoje – draugų.

Parengė K. R.

Neskriauskite šunų ir 
vaikų

Pavadinimas „Purvini pinigai“ 
(TV3, 18 d. 22.30) neperteikia JAV 
2014 m. debiutavusio belgų režisie-
riaus Michaelio M. Roskamo filmo 
esmės. Originalus „The Drop“ ma-
fiozų žargonu reiškia vietą, kur nu-
statytu laiku kurjeriai suveža nusi-
kalstamus pinigus. Tačiau tai gali 
būti ir situacijos, kurioje atsidūrė 
filmo veikėjai, metafora. Pusbroliai 
Bobas (ar jau spėjote pamilti Tomą 
Hardy?) ir Marvas (paskutinis Ja-
meso Gandolfini vaidmuo) dirba 
bare. Jis įtartiname Niujorko kvar-
tale, Brukline, ir priklauso čečėnų 
nusikaltėliams. Kadaise baras buvo 
Marvo, bet prieš dešimt metų teko 
nusileisti ateiviams iš Rytų. Nors 
Marvas ir kuria keršto planus, dabar 
jis gali nurodinėti tik Bobui, kuris 
visiems stengiasi būti geras, nes yra 
doras krikščionis. Jis negali palikti 
net šiukšlyne rasto sužaloto šuns. 
Tačiau kai pasirodys įtariamas šuns 
skriaudikas, kai bare įvyks apiplė-
šimas, kurio tyrimas gali atskleisti 

niūrią praeitį, Bobas susimąstys, ar 
verta atsukti kitą skruostą.

„Purvini pinigai“ sukurtas pagal 
Holivude mėgstamo rašytojo Den-
niso Lehane’o (jo romanus ekrani-
zavo Clintas Eastwoodas, Benas 
Affleckas ir Martinas Scorsese) sce-
narijų. Nuosekliai regzdamas filmo 
intrigą, įtikinamai argumentuoda-
mas personažų motyvus, Lehane’as 
pasakoja ir apie vienatvę, kuri yra 
veikėjų nuodėmių pasekmė, apie jų 
bandymus išsiveržti iš egzistenci-
nės tuštumos. Tai galima pasakyti ir 
apie Noomi Rapace suvaidintą Na-
dią – nervingą merginą su tamsia 

praeitimi. Tačiau filme visų praei-
tis tamsi. 

„Imbierinio žmogeliuko“ (LRT, 
šįvakar, 12 d. 22.45) pagrindas – 
kito populiaraus rašytojo Johno 
Grishamo sukurta istorija. Jos 
veikėjas, apsukrus manipuliuo-
tojas advokatas Rikas (Kenneth 
Brannagh) po skyrybų su žmona 
(Famke Janssen), su kuria turi du 
vaikus, nuolat keičia moteris. Rikas 
ir pats yra sėkmės, pinigų, karjeros 
siekių auka. Jis tiki, kad gali tikrovę 
pritaikyti savo poreikiams, nesi-
stengia jos pažinti, suprasti. Nors 
Riką sieja draugystė su kolege Lois 

(Daryl Hannah), jis neatsispirs pa-
davėjai Melory (Embeth Davidtz). 
Nuotykis su ja atves Riką iki dugno. 
1998 m. pasirodęs „Imbierinis 
žmogeliukas“ – iš paskutiniųjų di-
džiojo amerikiečių režisieriaus Ro-
berto Altmano filmų. Jo požiūryje 
į filmo personažus akivaizdi ir pa-
šaipa, ir užuojauta. Galima tik spėti, 
kad konfliktai su prodiuseriais ne-
leido režisieriui Grishamo istorijos 
paversti dar viena tik jam būdinga 
sociologine parabole, apnuoginan-
čia šiuolaikinės kultūros cinizmą ir 
degradaciją.

Steveno Spielbergo gerbėjai šį 
savaitgalį galės pasižiūrėti vieną 
ankstyvųjų režisieriaus filmų – 
1974-aisiais pasirodžiusį „Šugar-
lando ekspresą“ (LRT Kultūra, 13 d. 
21 val., LRT, 14 d. 23.10), už kurio 
scenarijų tada dvidešimt aštuonerių 
metų režisieriaus filmas gavo prizą 
Kanuose. Jis paremtas tikra istorija. 
Ką tik iš kalėjimo išėjusi pagrindinė 
veikėja (Goldie Hawn) išlaisvina ir 
savo vyrą, bet abiejų vagišių tiks-
las – išgelbėti nuo įvaikinimo savo 
trejų metų sūnų. Gaudynės filme 
įspūdingos, bet kitaip būti ir negali.

Visai kitokios gaudynės šįvakar 
(TV1, 12 d. 22.55) laukia Joelio ir 

Ethano Coenų filmo „Tikras išban-
dymas“ veikėjų. Keturiolikmetė lau-
kinių Vakarų gyventoja Metė (Hailee 
Steinfeld) 1870-aisiais padarys viską, 
kad pavytų savo tėvo žudikus. Jai turi 
padėti šerifas Rubenas (Jeff Bridges). 
Ir nors šis yra užkietėjęs girtuoklis, 
tinginys ir melagis, mergaitė tiki, kad 
jos misija pavyks. Prie jų prisijungs ir 
paslaptingasis Labefas (Matt Damon). 
Kelias veda per indėnų žemes. 

Filmas sukurtas pagal JAV ver-
tinamo, bet pas mus nežinomo ra-
šytojo Charleso Portiso romaną, 
kurį 1969 m. jau ekranizavo Henry 
Hathaway’us. Broliai Coenai su juo 
nepolemizuoja – pasitelkę įprastus 
postmodernizmo instrumentus, jie 
preparuoja klasikinį vesterną. Bū-
tent šis žanras sukūrė svarbiausius 
JAV mitus, bet 1968 m., kai pasirodė 
Portiso romanas, tradiciniam ves-
ternui iškilo grėsmė: Sergio Leone 
kūrė spagečių vesternus, kiti maiš-
tautojai – antivesternus. „Tikrame 
išbandyme“ šios tendencijos kaip 
ant delno, bet jas pamatys kino is-
torikai. Daugumai filmas bus apie 
tai, kad negalima skriausti vaikų. Jie 
taip pat moka keršyti.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Purvini pinigai“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Meninio tyrimo paroda „Darbalaukis“
iki 20 d. – Vyganto Paukštės personalinė 
tapybos paroda

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 13 d. – Onos Grigaitės paroda 

„Paaukota?“

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 13 d. – Renatos Heredios paroda 

„Postprodukcija“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
iki 17 d. – Rasos Jundulaitės mažosios 
plastikos paroda „Tur(t)ėjimas“

VDA Keramikos kūrybinio centro 
paviljonas
Maironio g. 4
iki 15 d. – Ryto Jakimavičiaus darbas „Tik 
žemės / Part Apart“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai

Telšių galerija
Telšiai, Kęstučio g. 3
Paroda „Tautinis kostiumas. 
Interpretacijos“

„Dizaino savaitė“

Gegužės 12–21
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Svajonės su Pauliumi Stanikų ir pasisakymuose, ir kūryboje daug ma-
nierizmo, nepasitenkinimo ir niūrumo. Nepaisant to, arba kartais būtent 
dėl to, jiems pavyksta taikliai pastebėti sunkiai gromuluojamas realybės 
dalis ir tėkšti žiūrovui į veidą dideliais formatais, formos efektais, įspū-
dingais apšvietimais. Paprastai tai lėkštų dalykų įrankiai, o kai į naują 
sceną pakliūna slogūs patyrimai, išeina šis tas įdomaus. Paroda „Pava-
saris“ galerijoje „Vartai“ (Vilniaus g. 39, Vilnius) veikia iki birželio 10 d.

Muzika

76-asis filharmonijos renginių sezonas gegužės 19 d. 19 val. baigiasi įspū-
dingu simfoninės muzikos vakaru su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu 
orkestru, maestro Modestu Pitrėnu, Kauno valstybiniu choru ir puikia 
solistų grupe – tai prancūzų arfininkas Xavier de Maistre bei Lietuvos 
dainininkų tercetas – Vera Talerko (sopranas), Algirdas Bagdonavičius 
(kontratenoras) ir Vytautas Juozapaitis (baritonas). Koncerto programa 
kviečia mėgautis ugningais ispanų kompozitoriaus Joaquíno Rodrigo 

„Aranchueso koncerto“ sąskambiais, choras ir orkestras atskleis tempera-
mentingojo brazilų kompozitoriaus Heitoro Villa-Loboso kūrybinį por-
tretą atlikdami, ko gero, populiariausią šio autoriaus simfoninę pjesę iš 
ciklo „Raudos“, o koncertą vainikuos pasaulinį populiarumą pelniusi 
Carlo Orffo sceninė kantata „Carmina Burana“. 

Teatras

Gegužės 12 d. 18 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje 
salėje kartu su „Cloud Gate“ šokio teatru iš Taivano prasidės 21-asis tarp-
tautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis ’17“. Iš viso 
šiųmečiame festivalyje, truksiančiame iki 20 d., pasirodys 18 trupių ar 
choreografų, atstovaujančių 14 valstybių, ir bus parodyta 20 šokio ar su 
šokiu susijusių kūrinių. Tad raginame užmesti akį į programą ir išsirinkti 
sau artimą reginį. Šiuolaikinio šokio spektakliai bus pristatyti ne tik Vil-
niuje, bet ir Kaune bei Klaipėdoje.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „M/A\G/M\A. Kūnas ir žodžiai Itali-
jos 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
Paroda „Lietuvių tradiciniai ir tautiniai 
drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“ 
(iš Aleksandro Vasiljevo kostiumų ir akse-
suarų kolekcijos) 
Paroda „Geras dizainas“ 
Tarptautinė paroda „Roundabout Baltic“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Lietuvos išeivijos dailės fondo ir „Lewben 
Art Foundation“ paroda „Nuo realizmo iki 
objekto. Pasaulio lietuvių menas Lietuvos 
išeivijos dailės fondo kolekcijoje“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Julijos Daniliauskienės karpinių paroda (iš 
ciklo „Istorija ir dailininkas“)
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Lietuvos istorija šiuolaikiniuose 
medaliuose“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-
tės ekspozicija

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Slanime atgijusi Antika. Lietu-
vos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio 
gobelenai“
Tarptautinė paroda „Pranciškaus Skorinos 
keliais su „Belgazprombank“ 

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Roberto Narkaus paroda „Nešėjas“
Grupinė paroda „Ateitys“
Algirdo Šeškaus fotografijų paroda „TV“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės paroda 

„Apie viską ir apie nieką“ 

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 20 d. – Romualdo Rakausko fotografijų 
paroda „Vilniaus ir Kauno šiokiadieniai“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Valentyno Odnoviuno fotografijų paroda 

„Stebėjimas“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
Jurgio Tarabildos kūrybos paroda „Don’t 
Ask Why“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Svajonės ir Pauliaus Stanikų paroda 

„Pavasaris“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 13 d. – Rasos Staniūnienės tapybos paroda 

„Tėviškės spalvos“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 18 d. – Audronės Petrašiūnaitės tapybos 
ir grafikos darbų paroda „Aš ir Frida Kahlo“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Mariaus Jonučio paroda „Myliu“ 

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
Annikos Kedelauk ir Rainerio Kaasiko-Aas-
lavo juvelyrikos paroda „Jungtis / Pilka 
hedonisto kasdienybė“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 18 d. – Laimos Bazienės paroda 

„Veidai“ 

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Dano Aleksos paroda „43H“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Dailės studijos „Piešiu – medituoju“ va-
dovės Ingos Dambrauskienės ir studijos 
lankytojų dailės darbų paroda

Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
Dainiaus Liškevičiaus paroda „On Passe a 
l’Orange“

Galerija-studija RA
Pranciškonų g. 8
Miniatiūrų paroda „Diena-naktis“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Leono Urbono tapybos darbų paroda „Kos-
minės svajos iš Terra Australis“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
iki 20 d. – Viačeslavo Jevdokimovo-Karma-
litos tapybos paroda „Buvo...“ 

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
iki 17 d. – Tomo Gečiausko paroda „Viduti-
nio dydžio paveikslai“

Užupio „Galera“ 
Užupio g. 2a
Petro Lincevičiaus darbų paroda „Kitoje 
upės pusėje“ 

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 19 d. – Dovilės Kubrakovaitės paroda 

„Bampizo“

M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Džiugo Palukaičio paroda „Nuo pradžios 
iki Druskininkų“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „TIXE. Naujai įgyti kūriniai 2011–2016“
Operos solistės Marijonos Rakauskaitės 
135-mečiui skirta paroda „Dainavimas – 
mano malda“
nuo 13 d. – Juozapo Kalniaus Vlado Balsio 
audiovizualinė instaliacija „863758498“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Kauno tarptautinės grafikos bienalės kon-
kursinė paroda „Fragmento evoliucija“ 
Paroda „Polish design: in the Middle of“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Algio Griškevičiaus tapybos, fotografijos 
bei objektų paroda „Iliuzijos“
nuo 13 d. – bendruomenių platformos „Ma-
žosios istorijos“ paroda „Didžioji pramonė“ 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 17 d. – projekto „10 x 12“ kolekcija
iki 18 d. – Benxamíno Álvarezo, Xesco 
Mercé ir Marco Vilallonga paroda „Balandis 2524“ 
Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus paroda

VDU menų galerija „101“
Muitinės g. 7
iki 20 d. – Kauno tarptautinės grafikos bie-
nalės jaunųjų kūrėjų paroda „Fragmento 
(r)evoliucija“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 14 d. – Karolio Vaivados šviesos meno 
paroda „Šviesūs prisiminimai“ 
Andos Lacės (Latvija) kūrybos paroda „Li-
nija yra begalinė“

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
nuo 12 d. – Audriaus Naujokaičio fotogra-
fijų paroda „New York, New York“ 

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
Ramūno Paniulaičio (1957−1982) kūrybos 
retrospektyva

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Ramūno Grikevičiaus tapyba

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
nuo 12 d. – Remigijaus Venckaus fotopa-
roda „Trans-kaimas-lt“
iki 17 d. – Adomo Jacovskio kūrybos paroda 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
12 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO VEDY-
BOS“. Dir. – M. Staškus
13 d. 12.30 – koncertas „Beprotiška operos diena“
13 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. 
Dir. – M. Staškus
14 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. 
Dir. – A. Šulčys
17 d. 18.30 – R. Wagnerio „SKRAJOJANTIS 
OLANDAS“. Dir. – S. Szolteszas (Vengrija)
18 d. 18.30 – PREMJERA! „PIAF“ (pagal 
É. Piaf, G. Fauré, M. Ravelio ir kt. muziką). 
Choreogr. – M. Bigonzetti (Italija)

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
12 d. 18 val. – „BALTAS VANDUO“ ir 

„DULKĖ“ („Naujasis Baltijos šokis“)
Nacionalinio Kauno dramos teatro spektakliai
13 d. 18.30 – Th. Manno „FJORENCA“. 
Rež. – J. Vaitkus 
14 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „ŽALGI-
RĖS“. Rež. – V. Bareikis
17 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI 
IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS 
ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
13 d. 18.30 – „SESERYS PO 11 METŲ“ („Nau-
jasis Baltijos šokis“)
14 d. 19 val. – „ŠOKU JUMS ILGIAU NEI 
VIENĄ MINUTĘ“ („Naujasis Baltijos šokis“)
19 d. 19 val., 20, 21 d. 16 val. – PREMJERA! 

„ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal Ignalinos atomi-
nės elektrinės darbuotojų ir visaginiečių 
pasakojimus). Rež. – J. Tertelis, K. Werner 
Studija
12 d. 17, 19 val. – „AKMUO. VANDUO. GE-
LUONIS“. Rež. – K. Žernytė

Vilniaus mažasis teatras
12 d. 18.30 – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
14 d. 18.30 – „FIESTA: valgyk, melskis ir 
mylėk“ (VšĮ „Flamenko šokio teatras“)
16 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Im-
provizacijos teatras“) 

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė
12 d. 18 val. – M. Nastaravičiaus „PASIRIN-
KIMAS“. Rež. – V. Bareikis
17 d. 18 val. – Ch. Palahniuko „KOVOS KLU-
BAS“. Insc. aut. ir rež. – V. Bareikis
Salė 99
13 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal 
L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir 
rež. – V. Kuklytė (Salė 99)
16 d. 18 val. – almanacho „Poezijos pavasa-
ris 2017“ pristatymas ir diskusija apie šiuo-
laikinę Lietuvos poeziją

Oskaro Koršunovo teatras
13 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. 
Rež. – K. Glušajevas
19, 20 d. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽUVĖ-
DRA“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
12 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS 
LYRAS“. Rež. – J. Vaitkus
13 d. 18.30 – J. Pulinovič „NATAŠOS 
SVAJONĖ“. Režisieriai – A. Storpirštis, 
E. Kižaitė
14 d. 12 val. – S. Aksakovo „RAUDONOJI 
GĖLELĖ“. Rež. – J. Popovas
14 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PA-
SAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys
17 d. 19 val. – Lietuvoje įrašyto projekto 

„Griot Blues“ koncertas

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
14 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ 
KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė
13 d. 12 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. 
Rež. – Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
16 d. 18.31 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI 
MOKYTOJA“. Rež. – I. Stundžytė 
(teatras „Atviras ratas“)
17 d. 19 val. Studijoje II – „(NE)VYKĖLIS“. 
Rež. – A. Areima (Artūro Areimos 
teatras) 
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Bibliografinės žinios

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.                 
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

„Naujasis Baltijos šokis'17“
12 d. 20.30 Juodojoje salėje – „CANDY’S CA-
MOUFLAGE Imploding Portraits Inevitable“ 
(„Liquid Loft“, Austrija)
12 d. 21.40 Menų spaustuvės kieme – Bridgman 
ir Packer šokio trupės interaktyvi videoins-
taliacija (JAV)
13 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „DE.SINCH-
RONIZACIJA“. Choreogr. – A. Ovčinikovas, 
13, 14 d. 21.30 Menų spaustuvės kieme – 

„SUNKVEŽIMIS“. Choreogr. – A. Bridgman 
ir M. Packer (JAV)
13 d. 20.30 Juodojoje salėje – „HAKANAÏ“. 
Choreogr. – C. Bardainne, A. Mondot 
(Prancūzija)
14 d. 15 val. Kišeninėje salėje – filmas „Šoku 
tau“. Rež. – R. Rowiński (Lenkija) 
14 d. 20.30 Juodojoje salėje – „ADORABILIS“. 
Choreogr. – J. Lopes, L. Partrick (Portugalija)
17 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ROUBIGNO-
LES“. Choreogr. – A.-L. Lamarque, E. Maqu-
est (Belgija)
18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BERNIUKAI, 
KURIE MĖGSTA ŽAISTI SU LĖLĖMIS“. Cho-
reogr. – T. Ondrová, P. Šavel, (Čekija) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
12 d. 19 val. Ilgojoje salėje – F. Dostojevskio 

„BROLIAI KARAMAZOVAI“. Rež. – S. Krivic-
kienė (VŠĮ „Theomai“)
14 d. 17 val. – „Poezijos pavasaris 2017“
16 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von May-
enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. – V. Malinauskas 
16 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – „Hakanaï“. 
Choreogr. – C. Bardainne, A. Mondot 
(Adrien M ir Claire B trupė, Prancūzija)
17 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. – T. Erbrėderis
18, 19 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
12, 13 d. 18 val.  – G. Bizet „KARMEN“. 
Dir. – J. Geniušas
14 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI 
BURTŲ FLEITA“. Dir. – V. Visockis
14 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius
17–20 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Dir. – R.  Šumila

Kauno kamerinis teatras
12 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas
14 d. 12 val. – D. Bisseto „MEGZTINIS“. 
Rež. – G. Aleksa
14 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. 
Rež. – R. Bartulis
15 d. 18 val. – G. Sibleyras „VĖJAS TOPO-
LIŲ VIRŠŪNĖSE“. Rež. – R. Atkočiūnas 
(VšĮ „Teatro projektai“) 
16 d. 18 val. – „Naujasis Baltijos šokis“. 
T. Törmä „KLASIKINIS GROŽIS“
17, 18 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO 
ŽEME“. Rež. – G. Padegimas 

Kauno lėlių teatras
13 d. 12 val. – „JŪRATĖ IR KASTYTIS“. 
Rež. – O. Žiugžda
14 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. 
Rež. – G. Radvilavičiūtė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
12, 13 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! 
J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – 
P. Gaidys, scenogr. – A. Šimonis, komp. – 
M. Bialobžeskis. Vaidina R. Šaltenytė, 
K. Macijauskas, R. Idzelytė, D. Švirėnas, 
S. Šakinytė ir kt.

14 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Grahame’o 
„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. – A. Gluskinas
17 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 

„MERGAITĖ SU DEGTUKAIS“. Choreogr. – 
L. Geraščenko, E. Serapinaitė
18 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
12 d. 18.30 – PREMJERA! R. Mačiliūnaitės 

„Į ŠVYTURĮ“. Muzikos vad. ir dir. – T. Ambrozaitis
14 d. 17 val. – V. Grainytės, L. Lapelytės, 
R. Barzdžiukaitės opera „GEROS DIENOS!“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
12 d. 18 val. – PREMJERA! M. Walczako 

„KASYKLA“. Rež. – A. Areima
13 d. 16 val. – koncertas, skirtas Šiaulių 
universiteto ansamblio „Saulė“ kūrybinės 
veiklos 45-mečiui 
14 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR 
BULIS“. Rež. – A. Gluskinas
18 d. 18 val. Kultūros centre – M. Pagnolio 

„DUONKEPIO ŽMONA“. Rež. – A. Lebeliūnas 

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
12, 13 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame ge-
ležinkelyje – PREMJERA! B. Hrabalo „STO-
TELĖ“. Rež. – J. Glombas, insc. aut. – 
K. Knychalska, scenog. ir kost. dail. – 
M. Bulanda, komp. – B. Straburzyński, cho-
reogr. – W. Jurewiczius. Vaidina J. Čepulis, 
A. Venckus, A. Preidytė, R. Paukštytė, 
V. Kupšys, M. Bareikytė ir kt.
14 d. 12 val. – „IŠGELBĖKIME KENGŪ-
RIUKĄ“. Rež. – V. Kupšys
14 d. 18 val. – teatrinis projektas „Russia 
today“: M. Durnenkovo „KARAS DAR NE-
PRASIDĖJO“. Rež. – T. Leszczynskis
16 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGE-
LIAI“. Rež. – D. Kazlauskas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras. 
Solistė K. Annamukhamedova (fortepijo-
nas). Dir. – P. Borgonovo. Programoje 
J. Haydno, W.A. Mozarto ir kt. kūriniai
14 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokyklos moksleiviai. Solistas J. Sakalaus-
kas (baritonas) 
14 d. 15 val. Gelgaudiškio dvare – „Jazz clas-
sic trio“: A. Gurinavičius (klavišiniai), 
V. Labanauskas (kontrabosas), S. Astraus-
kas (mušamieji)
14 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 
Kristupo medinių pučiamųjų instrumentų 
kvintetas: G. Gelgotas (fleita), U. Dičiūnas 
(obojus), A. Žiūra (klarnetas), A. Puplauskis 
(fagotas), P. Lukauskas (valtorna)
18 d. 10.30 Žiežmarių kultūros centre – teatra-
lizuotas koncertas „Parodos paveikslėliai“. 
Valstybinis Vilniaus kvartetas. Dalyvauja 
A. Gurinavičius (kontrabosas), aktorius 
T. Čižas, šokėja G. Grinevičiūtė, režisierė 
J. Vansk, dailininkas V. Čepkauskas
19 d. 19 val. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje – II Šiaurės Lietuvos chorų festi-
valio pradžios koncertas. Lietuvos kameri-
nis orkestras, berniukų ir jaunuolių choras 

„Ąžuoliukas“

19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfo-

ninis orkestras, Kauno valstybinis choras. 

Solistai X. de Maistre (arfa), V. Talerko (so-
pranas), A. Bagdonavičius (kontratenoras), 
V. Juozapaitis (baritonas). Dir. – M. Pitrė-
nas. Programoje H. Villa-Loboso, J. Rodrigo, 
C. Orffo kūriniai 

Vilnius
Kongresų rūmai
13 d. 19 val. – PREMJERA! L. Vilkončiaus 
roko opera „Eglė“ (libreto aut. – S. Geda). 
Solistai M. Pundziūtė, J. Milius, V. Bagdo-
nas, Č. Gabalis, T. Girininkas, M. Zimkus, 
choras „Bel Canto“ (vad. – E. Kaveckas), 
A. Noviko džiazo mokyklos auklėtiniai, Lie-
tuvos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. – G. Rinkevičius. Rež. – D. Ibelhaup-
taitė ir G. Šeduikis

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
17 d. 16 val. Didžiojoje salėje – prof. A. Jo-
zėno 90-mečiui skirtas vakaras-koncertas 
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Muzikos festivalis „Sugrįžimai“
14 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
V. Antonovas-Čarskis (vargonai, Lietuva, 
Olandija), Vilniaus moterų choras „Liepos“ 
(vad. A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė). 
Renginio vedėjas muzikologas V. Juodpusis

Valdovų rūmai
17 d. 19.30 Didžiojoje renesansinėje menėje – 
festivalio „Midsummer Vilnius“ pristatymo 
renginys. Dalyvauja Naujų idėjų kamerinis 
orkestras (NIKO)

Kotrynos bažnyčia
15 d. 19 val. – E. Lubys, I. Zasimauskaitė, 
S. Tina, „Chordos“ kvartetas, V. Vainilaitis 
(perkusija)
17 d. 15 val. – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos 
mokyklos jaunųjų dirigentų baigiamasis 
dirigavimo egzaminas-koncertas
18 d. 19 val. – R. Lipinaitytės ir jos studentų 
koncertas. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno 
vad. D. Katkus). Dir. – M. Barkauskas. Pro-
gramoje A. Vivaldi ir A. Piazzollos „Metų 
laikai“

Nacionalinė dailės galerija
17 d. 19 val. – šiuolaikinės muzikos festivalio 

„Druskomanija“ koncertas. Vilniaus Šv. Kris-
toforo kamerinis orkestras (dir. – D. Katkus). 
Programoje I. Budriūnaitės, M. Sokaitės, 
A. Malcio, M. Urbaičio kūriniai

„Muzikos galerija“ 
Gedimino pr. 37
14 d. 14 val. – B. Dvariono muzikos mokyklos 
smuiko skyriaus mokinių koncertas
16 d. 18 val. – J. Leitaitė (mecosopranas), 
B. Traubas (smuikas), R. Mikelaitytė-Kašu-
bienė (fortepijonas)
17 d. 18 val. – B. Dvariono meno mokyklos 
fortepijono skyriaus mokytojų R. Jurkonie-
nės ir R. Banevičienės mokinių koncertas

M.K. Čiurlionio namai
13 d. 16 val. – „Sielos broliai“. Baritonas 
S. Skjervoldas (Norvegija) ir pianistas 
R. Zubovas

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
12 d. nuo 14 val. – festivalio „Poezija kitaip“ 
renginiai „Už Venos Vena“ − nuo gyvo per-
formanso iki poezijos filmų“
14 d. 17 val. – „Poezijos pavasario“ atidarymas

Teatro sąjunga 
15 d. 18 val. – aktorių V. Mockevičiūtės ir 
N. Varnelytės spektaklis „Lazdynų Pelėda“

LMA Vrublevskių biblioteka
18 d. 17 val. – S. Narbuto vieša paskaita „Iš-
augintas LDK raštijos tradicijų: Pranciškus 
Skorina ir jo Rusėniškoji Biblija“ (autoriai – 
dr. R. Cicėnienė ir dr. S. Narbutas)

Valdovų rūmai
16 d. 18 val. I renesansinėje antikameroje – 
E. Gudo paskaita „Prarastasis Lietuvos Ver-
salis – Mykolo Kazimiero Oginskio reziden-
cija Slanime“

FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA

Filosofas ir rašytojas Vydūnas po Tilžės žūties = Der Philosoph und Dichter Vydūnas nach dem 
Untergang von Tilsit / Leonas Stepanauskas. – Vilnius : Vydūno draugija, 2017. – 25, 28, [3] p. : 
iliustr., faks., portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8158-12-0

Kiekviena brandi moteris – deivė / Jean Shinoda Bolen ; iš anglų kalbos vertė Kristina Gude-
lytė Lasman. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 358, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-
609-01-2763-6 (įr.)

Kodėl mums reikia stebuklo : pasakų reikšmė ir svarba : psichoanalitinis požiūris / Bruno 
Bettelheim ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Grenda. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 478, [2] p.. – 
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-466-229-4 (įr.)

Laimingi šunsnukiai : kokybiško gyvenimo gidas, arba kaip nepramiegoti to, kas iš tiesų 
svarbiausia / Alex Monaco. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 212, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 
2300 egz.. – ISBN 978-609-01-2248-8

Raudonoji knyga. Liber novus : leidinys skaitytojui / C.G. Jung ; parengė ir įvadą parašė 
Sonu Shamdasani ; pratarmę parašė Ulrich Hoerni ; iš vokiečių k. vertė Austėja Merkevi-
čiūtė, iš anglų k. vertė Austėja Merkevičiūtė, Ramutė Rybelienė. – Vilnius : Margi raštai, 
2017. – 584, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9986-09-475-3 (įr.)

MENAS. FOTOGRAFIJA

Atlaidai = Lithuanian pilgrimages : [fotoalbumas] / Romualdas Požerskis ; [sudarė Romual-
das Požerskis, Arvydas Poška] ; [tekstų autoriai Tomas Pabedinskas, Vladimir Birgus, Algi-
mantas Kezys] ; [į anglų kalbą vertė Gražina Matukevičienė]. – [Kaunas] : Lietuvos fotome-
nininkų sąjungos Kauno skyrius, 2017. – 255, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8099-21-8 (įr.)

Daiktas ir menas : du meno kūrinio ontologijos etiudai / Arvydas Šliogeris. – 2-oji laida. – 
Vilnius : Margi raštai, 2016. – 222, [6] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-9986-09-474-6 (įr.)

Į. Žurnalas Kaunui = Į. Magazine from Kaunas / [editors: Gintaras Česonis, Gintarė Krasuc-
kaitė, Ugnė Makauskaitė, Viktorija Mašanauskaitė] ; [translations: Giedrė Stulgytė, Reda 
Lazaravičienė, Ben Knight]. – Kaunas : [Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius] : 
[Kauno fotografijos galerija], 2016-    .

[T.] 1. – 2016. – 178 p. : iliustr., faks.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8099-20-1

Kas, kaip, kodėl? : muzikos teorijos dalykų mokymo(si) priemonė : klausimai, atsakymai ir 
pavyzdžiai / Algirdas Kiškis ; Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mo-
kykla. – Vilnius : [Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla], 2016. – 114 p. : nat.. – ISBN 
978-609-95774-2-5

Nespalvoto portreto spalvos : muzikologas Adeodatas Tauragis / [sudarė Laima Budzinaus-
kienė]. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. – 83, [1] p. : iliustr., faks., 
portr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-8071-39-9

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Paryžiaus paslaptis : romanas / Karen Swan ; iš anglų kalbos vertė Aušra Kaziukonienė. – 
Vilnius : Tyto alba, 2017. – 430, [2] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-466-215-7 (įr.)

Skaitiniai : 5 klasė / Stepas Eitminavičius, Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė. – Vilnius : 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 2 kn.

Kn. 1. – 2016. – 159, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-425-191-7

Kn. 2. – 2016. – 215, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-425-192-4

Skaitiniai : 7 klasė / Jurga Dzikaitė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Jurga Sa-
dauskienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016-    .

Kn. 1. – 2016. – 189, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-425-193-1

Skaitiniai : 9 klasė / Dainora Eigminienė, Asta Karaliūtė, Aušra Martišiūtė-Linartienė ... [et al.]. – 
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016-    .

Kn. 1. – 2016. – 187, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-425-195-5

Skaitiniai : laikinas, sutrumpintas, nespalvotas pranašas : 5 klasė / Stepas Eitminavičius, 
Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
tas, 2016-    .

D. 1. – 2016. – 63, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-425-180-1

Skaitiniai : laikinas, sutrumpintas, nespalvotas pranašas : 7 klasė / Jurga Dzikaitė, Darius 
Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Jurga Sadauskienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2016-    .

D. 1. – 2016. – 90, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-425-181-8

Skaitiniai : laikinas, sutrumpintas, nespalvotas pranašas : 9 klasė / Dainora Eigminienė, 
Asta Karaliūtė, Vida Lisauskienė ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2016-    .

D. 1. – 2016. – 62, [2] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-425-182-5

Štai : : eilėraščiai / Agnė Žagrakalytė. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 58, [2] p.. – Tiražas 700 
egz.. – ISBN 978-609-466-235-5

Šteinfeldo vienuolis Hermanas Juozapas : romanas / Wilhelm Hünermann ; [iš vokiečių 
kalbos išvertė Aldona Ankudaitytė-Plioplienė]. – Čikaga-Klaipėda [i.e. Klaipėda] : Eglės 
leidykla, 2017. – 381, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-432-
104-7 (įr.)

Tu mums viena : [poezijos ir dainų rinktinė] / Stasys Žlibinas. – Vilnius : Nacionalinė M.K. Čiurlio-
nio menų mokykla, 2016. – 193, [6] p. : portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-95774-1-8 (įr.)
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LR kultūros ministerija 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Savaitės filmai

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

Gegužės 12–18
Ki no re per tu a ras

Karalius Artūras. Kalavijo legenda  ***
Jaunasis Artūras leidžia laiką su savo gauja Londoniumo apylinkėse, 

nenujausdamas, koks likimas jo laukia. Jis visiškai nesidomi savo kilme. 
Viskas pasikeičia, kai Artūro rankose atsiduria kalavijas Ekskaliburas. Jis 
įsimyli paslaptingąją Gineverę ir prisijungia prie pasipriešinimo tironui 
Vortigernui, kuris nužudė Artūro tėvus ir užgrobė sostą. Artūras mokosi 
valdyti kardą, kad susikautų su savo demonais, sujungtų tautą ir nugalėtų 
tironą. Filmą sukūręs Guy’us Ritchie’s, regis, iš kailio nėrėsi bandydamas 
pritaikyti legendą žiūrovų kartai, užaugusiai su animaciniais filmais, „Sostų 
karais“ ir visomis kitomis fantasy apraiškomis. Pagrindinius vaidmenis 
sukūrė Charlie Hunnamas, Jude’as Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimonas Houn-
sou, Aidanas Gillenas, Ericas Bana (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)
Paskutinė šeima  ***** 

Filmo veikėjai – realūs žmonės. Bet tai ne biografinis filmas, nors dai-
lininkas Zdzisławas Beksińskis ne vieną dešimtmetį fotografijose, vaizda-
juostėse kasdien fiksavo šeimos gyvenimą. Tais kasdienybės liudijimais ir 
pasinaudojo filmo kūrėjai. Tragišką Beksińskių šeimos likimą režisierius 
debiutantas Janas Matuszyńskis perkėlė į vaidybinį filmą, kuris prasideda, 
kai 1977-aisiais iš provincijos atvykusi šeima – vyras, žmona, sūnus ir dvi 
močiutės – įsikuria dar tik statomame Varšuvos daugiabučių rajone. Regis, 
Beksińskiai gyvena taip, kaip visi, tik gal yra uždaresni, labiau pasinėrę 
į darbus. Jų gyvenime daug kančios, ligų, nesusikalbėjimo, bet kartu ir 
kūrybos, pasiaukojimo, nesibaigiančios kovos su depresija. Tai ne filmas 
apie menininką ir ne kriminalinė drama, bet pasakojimas apie asmeninį 
gyvenimą, kuriame beveik neegzistuoja politika ar didžioji istorija, nors 
žiūrovas gali stebėti net keliasdešimt Beksińskių gyvenimo metų. Puikus 
aktorių trio – Andrzejus Sewerynas, Dawidas Ogrodnikas ir Aleksandra 
Konieczna – priverčia žiūrovus susimąstyti apie šeimos, kūrybos, meilės 
prasmę. Pernai sukurtas filmas jau sulaukė dešimčių tarptautinių ir lenkų 
apdovanojimų (Lenkija, 2016). (Vilnius)
Spausk gaiduką!  ***

Naują britų aktoriaus ir režisieriaus Beno Wheatley’io („Aukšta klasė“) 
filmą, iš visko sprendžiant, įkvėpė kompiuterinis žaidimas. Nelegalių 
ginklų prekybininkų sandėris turi vykti tuščiame apleistame sandėlyje. 
Tačiau kai įvykiai pasisuka netikėta linkme, prasideda išlikimo mūšis, ku-
rio pagrindinis prizas – lagaminėlis pinigų. Visi ginkluoti ir kiekvienas 
kovoja už save. Vaidina Brie Larson, Cillianas Murphy’s, Armie Hamme-
ris, Sharlto Copley’s, Samas Riley’s, Jackas Reynoras (D. Britanija, Pran-
cūzija, 2016). (Vilnius)
Svetimas: Covenant  ****

Kosminio laivo „Covenant“ ekipažas, atvykęs kolonizuoti kitoje ga-
laktikos pusėje esančią nežinomą planetą, greit susivokia, kad tai, kas 
jiems iš pradžių atrodė rojus, iš tikrųjų yra tamsus ir pavojingas pasaulis. 
Vienintelis jo gyventojas – androidas Deividas (Michael Fassbender), 
kuris išsigelbėjo po nepavykusios „Prometėjo“ misijos. Suvokęs neįti-
kėtiną grėsmę, iš porų sudarytas ekipažas bandys pabėgti. Kurdamas 
dar vieną nemirtingojo „Svetimo“ tęsinį, Ridley Scottas vis dėlto išsau-
gojo sugebėjimą priversti žiūrovus žavėtis jo vaizdingomis art deco stilių 
primenančiomis niūriomis fantazijomis. Taip pat vaidina Katherine Wa-
terson, Billy Crudupas, Danny McBride’as, Demianas Bichiras, Carmen 
Ejogo, Jussie Smollettas, Callie Hernandez (JAV, Australija, N. Zelandija, 
D. Britanija, 2017). (Vilnius, Kaunas)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
12–18 d. – Karalius Artūras. Kalavijo legenda 
(3D, JAV) – 13.20, 19 val.
Karalius Artūras. Kalavijo legenda (JAV) – 
11.10, 16.10, 21.45
Svetimas: Covenant (JAV, Australija, N. Zelan-
dija, D. Britanija) – 11, 13.35, 16.15, 18.40, 21.30
Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 11.30, 14.30, 
16, 17 val.
Svajoklis Budis (3D, JAV, Kinija) – 13.45
13 d. – R. Strausso „Rožės kavalierius“. Tie-
sioginės premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.30
16 d. – Ratas (JAE, JAV) – 20.50
15 d. – NT Live. „Obsession“ („Apsėdimas“). 
Įrašas iš Londono karališkojo nacionalinio 
teatro – 18.30
18 d. – Man esi viskas (JAV) – 19.10
12, 15–18 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 11, 14, 16.20, 
18.10; 13, 14 d. – 11, 12.30, 14, 16.20, 18.10 (lie-
tuvių k.); 13, 14 d. – 11.30 (original k.)
12–18 d. – Virtuvė 2. Finalas (Rusija) – 
14.50, 18.10, 20.50
Slaptasis agentas (D. Britanija) – 19 val.
Galaktikos sergėtojai. II dalis (JAV) – 12, 18 val.
Galaktikos sergėtojai. II dalis (3D, JAV) – 15, 
21 val.
Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 17.45, 20.40
12, 15–18 d. – Drakono užkeikimas (Ukraina) – 
13.30; 13, 14 d. – 11.15, 13.30
12–18 d. – Smurfai: pamirštas kaimelis 
(JAV) – 13.50, 16 val.
Atvirame kosmose (Rusija) – 20.30
Gražuolė ir pabaisa (JAV) – 15.40
Tobuli melagiai (Italija) – 18.30
Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) – 11.40
12, 14, 16 d. – Zoologijos sodo prižiūrėtojo 
žmona (JAV) – 19.10
13, 15, 17 d. – Prarastasis miestas Z (JAV) – 19.10 
12, 14, 16, 18 d. – Pradink (JAV) –21.45 
13, 15, 17 d. – Pasekmė (JAV) – 21.45 
12, 14, 16, 18 d. – Dvasia šarvuose (JAV) – 21.20 
13, 15, 17 d. – Gyvybė (JAV) – 21.20 
12, 14, 18 d. – Spausk gaiduką! (D. Britanija, 
Prancūzija) – 20.50 
13, 15, 17 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Bri-
tanija) – 20.50 

Forum Cinemas Akropolis 
12, 15–18 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 
10.20, 13.50, 14.40, 17 val.; 13, 14 d. – 10.30, 
13.50, 14.40, 17 val.
12–18 d. – Svajoklis Budis (3D, JAV, Kinija) – 15.50
Karalius Artūras. Kalavijo legenda (3D, 
JAV) – 12.40, 18.30
12, 13 d. – Karalius Artūras. Kalavijo legenda 
(JAV) – 10.50, 15.40, 21.30, 23.10; 14–18 d. – 
10.50, 15.40, 21.30
12, 13 d. – Svetimas: Covenant (JAV, Austra-
lija, N. Zelandija, D. Britanija) – 11, 13.40, 
16.20, 18, 20.40, 23.40; 14–18 d. – 11, 13.40, 
16.20, 18, 20.40
16 d. – Ratas (JAE, JAV) – 18.50
18 d. – Man esi viskas (JAV) – 18.20
12–17 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 10.10, 11.10, 13.30, 
15.30, 18.20; 18 d. – 10.10, 11.10, 13.30, 15.30
12, 13 d. – Virtuvė 2. Finalas (Rusija) – 12.10, 
15.10, 18.10, 21, 23.35; 14–18 d. – 12.10, 15.10, 
18.10, 21 val.
12 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 10.30, 15.20, 18.50, 
20.30, 23.25; 13 d. – 15.20, 18.50, 20.30, 23.25; 
14 d. – 15.20, 18.50, 20.30; 15, 17, 18 d. – 10.30, 
15.20, 18.50, 20.30; 16 d. – 10.30, 15.20, 20.30

12, 13 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis 
(JAV) – 16, 20.50, 23.20; 14–18 d. – 16, 20.50
Galaktikos sergėtojai. II dalis (3D, JAV) – 
12.20, 17.50
12, 15–18 d. – Drakono užkeikimas (Ukraina) – 
13.20; 13, 14 d. – 11.20, 13.20
12, 15–18 d. – Smurfai: pamirštas kaimelis 
(JAV) – 12.30; 13, 14 d. – 10.20, 12.30
12–18 d. – Slaptasis agentas (D. Britanija) – 19.20
Tobuli melagiai (Italija) – 19 val.
Gyvybė (JAV) – 21.20
12, 14, 16, 18 d. – Pasekmė (JAV) – 21.40 
13, 15, 17 d. – Atvirame kosmose (Rusija) – 21.40 
12, 14, 16, 18 d. – Pradink (JAV) –21.50 
13, 15, 17 d. – Spausk gaiduką! (D. Britanija, 
Prancūzija) – 21.50 

Skalvija
12 d. – Mokinys (Rusija) – 16.50; 13 d. – 18.10; 
17 d. – 16.10; 18 d. – 21.10
12 d. – Pasiklydę Paryžiuje (Belgija, Pran-
cūzija) – 19 val.; 13 d. – 15.10; 16 d. – 17.15; 
18 d. – 16 val.
12 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 20.40; 
13 d. – 20.30; 15 d. – 20 val.; 16 d. – 20.30; 
17 d. – 18.20
15 d. – Saldžių sapnų (Italija, Prancūzija) – 
17.30; 18 d. – 17.40
15 d. – Seansas senjorams. Zoologijos sodo 
prižiūrėtojo žmona (Čekija, D. Britanija, 
JAV) – 15 val.
13 d. – Moteris ir ledynas (dok. f., rež. A. Sto-
nys) – 17 val. 
14 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Šveicarija, 
Prancūzija) – 12.30
14 d. – Tai tik pasaulio pabaiga (Kanada, 
Prancūzija) – 13.50
14 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 15.50
14 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 20.50; 
17 d. – 21 val.
16 d. – Lenkų kino klubas. Komunija (dok. f., 
Lenkija) – 19 val.
14 d. – Kino klasikos vakarai. Bulvarinis 
skaitalas (JAV) – 17.40 (filmą pristatys kino 
kritikas N. Kairys)

Pasaka
12 d. – Spausk gaiduką! (D. Britanija, Pran-
cūzija) – 17.15; 15 d. – 20.45
12 d. – Karalius Artūras. Kalavijo legenda 
(JAV) – 19 val.; 13 d. – 21.45; 14 d. – 20 val.; 
16 d. – 20.30; 17 d. – 20.45; 18 d. – 21.30
12, 13 d. – Tarnaitė (Japonija, P. Korėja) – 21.30; 
18 d. – 21.15
12 d. – Šokėja (Prancūzija) – 17 val.; 13 d. – 
19.30; 17 d. – 18.30
12, 13 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 19.15; 
14 d. – 16.15; 15 d. – 18.30; 16 d. – 18.15; 17, 
18 d. – 18.45
12 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 21.45; 13 d. – 13.30, 
17.15; 14 d. – 15.30, 20.15; 16 d. – 18.30; 17 d. – 
21.15; 18 d. – 15 val. 
12, 18 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(D. Britanija, Prancūzija) – 17.30; 14 d. – 13.45
12 d. – Saldžių sapnų (Prancūzija, Italija) – 
19.30; 13 d. – 17 val.; 14 d. – 17.30; 16 d. – 
18 val.; 17 d. – 18.15
12 d. – Belgų karalius (Belgija, Olandija, 

Bulgarija) – 22 val.; 18 d. – 21.45

13 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 15.30; 

14 d. – 14.30

13 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Šveicarija, 

Prancūzija) – 13.15; 14 d. – 13 val.

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

vydas) – 14.45; 18 d. – 16.15
13 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) – 13 val.

13 d. – Patersonas (JAV, Prancūzija, Vokie-
tija) – 15.15; 14 d. – 15.45; 18 d. – 19.30
13 d. – Francas (Vokietija, Prancūzija) – 
17.30; 14 d. – 18 val.; 15 d. – 18.45
13 d. – Florence (D. Britanija) – 19.45
13 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 22 val.
14 d. – Raudonas vėžlys (Prancūzija, Belgija, 
Japonija) – 18.30
14 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 13.30
14 d. – Kita vilties pusė (Suomija, Vokie-
tija) – 20.30
15 d. – „Odisėja72“ filmų peržiūra – 19 val.
16 d. – Traukinių žymėjimas 2 (D. Brita-
nija) – 20.45
16 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 21 val.; 
18 d. – 15.30
17 d. – Irano reivas (dok. f., Šveicarija) – 21 val.
18 d. – Dialogas su Josefu (rež. E. Josadė) – 
18 val.

Ozo kino salė
12, 18 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 18 val.; 
13 d. – 15.50 
12 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 20.10; 
13 d. – 14 val.; 17 d. – 19.50
13, 17 d. – Šlovė (Bulgarija, Graikija) – 
18 val. 
13 d. – Šokėja (Prancūzija) – 19.50
16 d. – Holivudas pasiūlė per mažai 
(rež. R. Oičenka) – 18 val.; 18 d. – 17.30

Kaunas
Forum Cinemas
12–18 d. – Karalius Artūras. Kalavijo le-
genda (3D, JAV) – 12.20, 18 val.
12, 13 d. – Karalius Artūras. Kalavijo le-
genda (JAV) – 15.10, 22.30, 22.15; 
14–18 d. – 15.10, 22.30
12, 13 d. – Svetimas: Covenant (JAV, Austra-
lija, N. Zelandija, D. Britanija) – 13, 15.40, 
19.50, 21, 22.30, 23.40; 14–18 d. – 13, 15.40, 
19.50, 21, 22.30
12–18 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 
10.10, 11.20, 13.25, 15.30
13 d. – R. Strausso „Rožės kavalierius“. Tie-
sioginės premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.30
16 d. – Ratas (JAE, JAV) – 18.30
18 d. – Man esi viskas (JAV) – 18.30
12–18 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 10.30, 
12.50, 15.10, 17.30
Smurfai: pamirštas kaimelis (JAV) – 10.20, 
12.30, 14.40
12 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 17, 20.40, 
22.15, 23.30; 13 d. – 17, 20.40, 23.30; 
14–18 d. – 17, 20.40, 22.15
12, 14–18 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis 
(JAV) – 10.40, 16.40; 13 d. – 10.40, 17.45, 
22.40; 
12, 14–18 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis 
(3D, JAV) – 13.40, 19.40; 13 d. – 13.40
13, 15, 17 d. – Pasekmė (JAV) – 20 val.
12–18 d. – Pradink (JAV) – 23 val.
Drakono užkeikimas (Ukraina) – 11 val.
Slaptasis agentas (D. Britanija) – 20.50
12, 14, 16, 18 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 

20 val.

12, 14, 16, 18 d. – Prarastasis miestas Z 

(JAV) – 17.45 

15, 17 d. – Zoologijos sodo prižiūrėtojo 

žmona (JAV) – 17.45 

12, 14 d. – Virtuvė 2. Finalas (Rusija) – 18.15 

13, 15, 17 d. – Emilija iš Laisvės alėjos 

(rež. D. Ulvydas) – 18.15 

„Karalius Artūras. Kalavijo legenda“


