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Svajonė ir Paulius Stanikai gyvena
ir kuria ne Lietuvoje. Todėl dažnai
kalba pranašo balsu. Neretai tai
daro įspūdį. Bet dabar, kai visi visur pakeliavę ir norėdami gali tai
pakartoti, užsienio efektas mąžta.
Stanikai moka piešti kaip senieji
meistrai ar bent kuria tokį įspūdį tyčia suteikdami popieriui pageltimo
efektą, rinkdamiesi kuo didesnį formatą. Klasiškumo įspūdis padeda
žiūrovui jaustis saugiam, kad prieš
jo akis tikras menas – toks, kurio
jis pats nepakartotų.
Stanikų kūryba yra agresyvi – visada kaip dešimt Holivudo kulminacijų atakuoja visas jusles: groja
įsismelkianti muzika, pritemdomos šviesos, kad kūriniai būtų
ryškesni, motyvai dramatiški, trikdantys, būtinai bus keistos erotikos,
sekso scena gali atsirasti šalia kūdikio veido, kad tik sugriautų žiūrinčiojo atstumą su kūriniu. Kaip

kokios sunkiai pakeliamos krimi- pasauliui yra jau kaip nepagydomas
nalinės žinios.
užkratas, pasyvi, kelianti pasišlykšMenininkų pora tyčia jungia tėjimą sau ir kitiems. Atrodo, kad
aukštąjį meną su net ne meno, o gausybės tų stiprių dirgiklių labiaupigaus, yrančio pasaulio artefak- siai reikia jiems patiems ir jie rausia
tais, pavyzdžiui: kapinėse naudo- „klasikos skrynutę“, mėgindami vis
jami plastikiniai gėlių laikikliai rasti dar ką nors paveikaus.
ar vienkartinių pirštinių gumulas
Tik jau nepagalvokite, kad čia
pritaisomi prie klasikinio piešinio, juos taip kritikuoju kokiu nors moseno čiužinio viduriai gretinami su raliniu aspektu. Abjekto estetika yra
skulptūra. Tas pats daroma su turi- seniai įteisinta, niekam nenauja. O
niu: veidas iš pornografinio filmo pasišlykštėjimas yra nuolatinė Stapiešiamas lyg madonos, greta juo- nikų darbo priemonė. Jo dalykiškai
kiasi vaikai, ir mums neramu, nes ieškoma fotografuojant bjauriai apgalbūt tie vaikai ne iš kokio kito šviestą Svajonės veidą. Kartais ji atfilmo.
rodo kaip ligonė, kartais kaip šmėMenininkai nekovoja už nieką kla, kartais kaip šlykšti pagiežinga
konkrečiai, nors atrodo taip, lyg kri- boba, kartais kaip išniekinta auka
tikuotų Bažnyčią, miesčioniškumą, ir taip toliau.
moralinę veidmainystę, demonsŠįkart šalia šmėklinių atvaizdų,
truotų moralinį ir kultūros išsigi- išnyrančių įvairių darbų kompozimimą, idealų iškrypimą. Jie apsėsti cijoje, Svajonės veidas rodomas išgiluminio nuobodulio. Kaip sakė didintas, pateikiamas kaip „paprasinterviu per Lietuvos radiją, „vis- tas“ portretas (aišku, šalia Pauliaus
kas vėl taip pat. Atrodo, kad pava- videoatvaizdo, kur jis šoka prieš
saris, nauja pradžia, bet vėl viskas
taip pat.“ Ir nuovargio. Jų agresija N u k e lta į 5 p s l .
1 psl.

Muzika

Garsų reljefai

Ciklas „Atvirų fortepijonų dienos“ su Daumantu Kirilausku

Rita Nomicaitė

Skrodžiantis garsų audinio girdėjimas, muzikinio vyksmo įsivaizdavimas salėje neišsitenkančioje
erdvėje – išskirtinė pianisto Daumanto Kirilausko muzikavimo savybė. Iki šiol nepažintas jos pasireiškimo formas girdėjome gegužės
17 d. rečitalyje fortepijonų salone
„Organum“.
Gerokai brandžiau nei prieš porą
metų skambesio tekstūra perteikiama ir naujausioje pianisto kompaktinėje plokštelėje su likusiomis
Johanno Sebastiano Bacho partitomis, šįkart Nr. 2 c-moll, Nr. 4
D-dur, Nr. 5 G-dur. Tai dešimtas
D. Kirilausko solinis leidinys skaičiuojant pavadinimus (bet vienuolikta plokštelė – dvi apima Ludwigo
van Beethoveno devynių sonatų
įrašai). Balandžio 29 d. per plokštelės sutiktuves pianistą kalbinusi
muzikologė Vytautė Markeliūnienė
viešam kalbėjimui jį atvėrė labiau
nei anksčiau, užduodama talpius
klausimus – pažindama pašnekovą,
ji taip pat samprotavo ne dėliodama
galutinius taškus, o brėždama minčių perspektyvas tarsi viršukalnių
polifoniją.

Partitos – sudėtingiausios Bacho
kvėpavo laisvai, lyg priklausoma
siuitos. Jų galingas vingrybes išryštik nuo natūralaus gamtos apšviekinanti kirilauskiška polifonija totimo senoje ir oro dvelksmo, ir tas
kiu pat sakalo žvilgsniu persmelkė
atskleidė Ravelį esant „Kirilausko
naujai rečitalio programai pasirinkkompozitoriumi“ ne mažiau nei
tas Prancūziškąsias siuitas Nr. 3,
Beethoveną. Beje, kaip ir Jeronimą
h-moll ir Nr. 6, E-dur. Lyginant su
Kačinską. „Atspindžiai“ tą vakarą
partitomis, Prancūziškosios siuisroveno impresionizmo vėju, glostos atrodo kaip dainos greta operų,
čiusiu ir sumirgančius lietuviškų
tačiau pianistas iš vidinio poreikio
dainų motyvus, o prieš 10 metų
jas padarė įmantresnes. Išgirdo vijo atlikimas skleidėsi moderniojo
sokiausių slaptų melodijų, nestandžiazo intensyvumu, pastebint ildartiškose vietose pabrėžtinų garsų,
gesingas lietuviškas frazeles. Paįvairių dinamikos niuansų, – viskas
pildomai, vietoj biso, Kirilauskas
radosi intuityviai, pasidavus natūpaskambino pjesę savo draugui Al
raliai muzikos tėkmei, neperdedant.
Jarreau atminti, dar būdamas giKlavyrinius kūrinius lyginti su voliausiai sukrėstas jo mirties... Girkaliniais paskatino rečitalio interdėjome 1983 m. Al Jarreau ir Jeremy
pretacijos. Kirilauskas fortepijonu
Lubbocko pjesę „Not Like This“.
Daumantas Kirilauskas
D. D o b rovo l s ko n u ot r .
ėmė dainuoti dar ryškiau, nei jau
Margą vakaro programą suvienijo
buvome pajutę Beethoveno sonatų
dar vienas gilėjančią pianisto aslėtose dalyse. Visi to vakaro kūriniai – turininga nauja programa rodo apimties Beethoveno variacijos menybinę brandą liudijantis interbe minėtų Prancūziškųjų siuitų, pianisto kūrybinį karštį, greičiau- Antonio Diabelli tema, op. 120, o pretacijų bruožas, kurio elementų
dar Jeronimo Kačinsko „Atspin- siai ir ryžtą įveikti tam tikrus už- dabar – „Couperino kapas“, vienas recenzijoje jau paminėta. Apibūdžiai“ Nr. 1, 3, Beethoveno Sonata davinius. Dėl šių užmojų atlikėjas įspūdingiausių fortepijoninių kū- dinčiau jį kaip tam tikrą žaisminNr. 9, op. 14, Nr. 1, E-dur, Maurice’o įkvėpė ir kitos stilistikos – rave- rinių. Stilizuotą senovinę Ravelio gumą, minčių kibirkščiavimą – imRavelio „Couperino kapas“ – buvo liško impresionizmo. Tiesa, šio gi- siuitą pianistas interpretavo visai provizavimo prasmėmis malonumą,
nuspalvinti daugiau ar mažiau dai- gantiško iššūkio, kaip ir ne vieno kitokiu – lengvu, minkštu – tušė, stiprėjantį polėkį, vienu įkvėpiu atningos lyrikos. Ne sentimentaliai ankstesnio, Kirilauskas ėmėsi pa- pirmiausiai siekdamas garso puoš- liekant po pusę vakaro programos.
„išplaukusios“, bet tvirtos, pajėgios prašytas Thomo Manno festivalio numo ir melodingo skambėjimo. Juoba kad tokią filosofinę nuosmuzikai suteikti grožio dimensiją. Nidoje (muzikos programų kura- Net prisodrinta daugiasluoksnių, tatą – iš bet kokios muzikos vidaus
Ilga, vos ne pusantros valandos torė V. Markeliūnienė). Pernai to- skirtingiausio ryškumo niuansų bei išskelti žaismę – pianistas sąmonintrunkanti, techniškai ir dvasiškai kia intencija nuskambėjo valandos virtuoziškų kulminacijų, muzika gai deklaruoja ir pokalbiuose.

Nauji leidiniai

Arvydo Malcio
kompaktinė plokštelė
„Lemties ženklai“
2017-uosius – savo jubiliejinius
metus – kompozitorius Arvydas
Malcys jau spėjo pažymėti dviem
įspūdingais autoriniais koncertais
ir išleista nauja kompaktine plokštele „Lemties ženklai“, kurioje pristatomi kompozitoriaus opusai
simfoniniam orkestrui. Autoriaus,
rodos, kruopščiai suplanuotus orkestruotės niuansus interpretuoja
puikiai žinomi dirigentai – Juozas Domarkas, Robertas Šervenikas, Modestas Pitrėnas ir Modestas Barkauskas, neįprastai platų
repertuarą įvaldęs solistas David
Geringas (violončelė) ir Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras.
Parašęs apie 50 kompozicijų orkestrui (tarp kurių baletas, 4 simfonijos, 11 instrumentinių koncertų,
pjesės orkestrui ir kt.), A. Malcys
čia profesionaliai derina kanoniškas tradicijas, lakoniškas kūrinių
formas (ypač ciklo koncepciją),
kvadratines struktūras, konsonansinius sąskambius ir postminimalistines ar kitokias detales, pavyzdžiui,
impresionistines ir ekspresionistines tembrų spalvas Simfonijoje Nr. 4
„Europos saulėlydis“ (2015) arba
„muzikos muzikoje“ principą „Žaidimuose pagal MocARTą“ (2005),
arba klasterių klostes Koncerte violončelei ir simfoniniam orkestrui
2 psl.

„In Memoriam Mstislav Rostropovich“ (2009) bei simfoninėje kompozicijoje „Lemties ženklas“ (2012).
Simfonija Nr. 4 „Europos saulėlydis“ atskleidžia kompozitoriaus
kūrybos brandą ir gilų orkestro
galimybių išmanymą. Stambios
formos opusą A. Malcys rašo kaip
romaną – su savitu siužetu, herojais ir dramaturgija: „tai kūrinys
apie besiblaškančios ir savo pačios sukurtas taisykles laužančios
visuomenės žūtį“, – sako A. Malcys. Kompozicija „Žaidimai pagal MocARTą“ – tai post scriptum
Wolfgangui Amadeus Mozartui, o
plačiąja prasme – klasicizmui. Pats
autorius šį kūrinį įvardija kaip muzikinį nuotykį, pramogą: „Norėjau
parašyti taip lengvai ir bravūriškai,
kaip tai darydavo Mozartas.“ Koncertas violončelei ir simfoniniam
orkestrui „In Memoriam Mstislav
Rostropovich“ yra skirtas Maestro
atminimui, todėl klausantis kūrinio
galima įsivaizduoti Menininko odisėją, kurioje, kaip teigia A. Malcys,
„muzikos garsais pateikiami Maestro biografijos fragmentai, jam

dedikuotų koncertų nuotrupos, jų Anonsai
skambės Gustavo Mahlerio Penkagogika, dinamika, taip pat pritosios simfonijos cis-moll IV dalis
versto palikti Tėvynę žmogaus iš- Justės Janulytės ir
Adagietto, dažnai vadinama simfogyvenimai, kančia ir ilgesys“. Tokios Mario Brunello tandeninės lyrikos kvintesencija, bei dvi
nuotaikos juntamos tose Koncerto mas Vilniaus festivalyje
simfoninės Felixo Mendelssohnodalyse, kuriose vyrauja aštrių disoBartholdy partitūros.
nansų pinama dramaturgija, skausNacionalinės filharmonijos sceBirželio 7 d. Vilniaus festivalyje
mingos intonacijos. Savita atsvara
noje solo violončele griešiantis
skambės programa „Vidurnakčio
Mario Brunello koncertuoja su
šiems epizodams yra „maldos“ refsaulė“, ją atliks nuolatiniu festivalio
renas, kuriame simbolinę prasmę
pripažintais pasaulio kolektyvais –
dalyviu tapęs Lietuvos nacionalinis
įgyja skaičius penki. Penki – tai tarsi
tai Londono, Karališkosios, Miunsimfoninis orkestras, vadovaujamas
epigrama žodžiui SLAVA – Maestro
cheno, Prancūzijos radijo filharvyr. dirigento Modesto Pitrėno. Filvardo trumpiniui, vardo, kuriuo į jį
monijų, Filadelfijos, Tokijo NHK,
harmonijos scenoje su LNSO pasikreipėsi draugai. Simfoninė komŠv. Cecilijos akademijos, Berlyno
rodys italų violončelininkas Mario
pozicija „Lemties ženklas“ tarsi atvokiečių simfoniniai, G. MahleBrunello, kurio įspūdinga tarptauspindi kompozitoriaus Juozo Pario, Kioi kameriniai orkestrai ir
tinė karjera prasidėjo iškart po perkalnio, kurio 100-osioms gimimo
kt. M. Brunello bendradarbiauja
galės prestižiniame tarptautiniame
metinėms skirtas kūrinys, tragišką
su žymiausiais batutos meistrais,
P. Čaikovskio konkurse 1986-aisiais.
likimą. Aštrių disonansinių sąsClaudio Abbado kvietimu ne kartą
Italų virtuozui patikėta solisto parkambių, ugningų pasažų ir tamsių
koncertavo su Liucernos festivatija festivalio užsakymu parašyto
orkestro spalvų pripildyta kompolio ir W.A. Mozarto orkestrais. Su
lietuvių kompozitorės Justės Janulyzicija iliustruoja skausmingą Taušiais kolektyvais jis pasirodė ne
tės kūrinio „Vidurnakčio saulė“ patos, Tėvynės gyvenimo laikotarpį.
saulinėje premjeroje. Koncerte dar N u k e lta į 3 p s l .
Ne veltui A. Malcys apie šį kūrinį
teigia: „Pasaulis slysta iš po kojų, kai
sugriūva Tavo gyvenimo lūkesčiai,
Tavo ir Tavo Tėvynės ateitis...“
Kiekvienas A. Malcio autorinės
kompaktinės plokštelės „Lemties
ženklai“ simfoninis opusas yra savita komponavimo laboratorija: su
savo dramaturgija, emociniu tonusu ir komponavimo būdu. Ši muzika tolsta nuo praeities epochų dogmų, tampa atviresnė kūrybiniams
ieškojimams ir nūdienos komponavimo modeliams. Kiekvienas jos
pasiklausęs ten rastų ir savo ženklą.
Laura Kaščiukaitė-Rauličkienė

Justė Janulytė

N u ot r a u ka i š L N F a rc h y vo
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Muzika

Vokalo ir arfos suvilioti
Sezono pabaigos koncertas Nacionalinėje filharmonijoje
Živilė Ramoškaitė

Labai retai prie Nacionalinės filharmonijos centrinių durų pamatai
ištiestą raudoną kilimą, o ypač kai
jis staiga atsiranda prieš simfoninį
koncertą. Gal ir niekad anksčiau to
nebuvo, tad praėjusį penktadienį jį
pamačiusi sutrikau. Pagalvojau, gal
į koncertą atvyko koks karališkasis asmuo. Bet išvydusi šiuo kilimu
oriai žengiančius muzikos klausytojus, dvejones nuvijau šalin – buvo
akivaizdu, kad filharmonijos lankytojams tai patiko. Taigi, kodėl
nesuteikti žmonėms papildomų
džiaugsmų ir nuo šiol tą kilimą ištiesti ne tik sezono pabaigai, bet ir
pradžiai? Tegul ne tik koncertų, bet
ir Aušros Vartų gatvėje šurmuliuojanti sava ir atvykusi publika įsitikina, kad Filharmonijoje vyksta
svarbūs dalykai. Antraip galima pamanyti, kad šis pastatas yra tiesiog
geras fonas ir užuovėja gretimos
kavinės staliukams bei skėčiams...
Raudonas kilimas buvo skirtas
ypatingam įvykiui – orkestro muzikos koncertų sezono pabaigai.
Koncertas sutraukė itin gausią publiką, tad laiku nepasirūpinusiems
bilietais teko nusivilti, viskas buvo
išparduota. Kas gi taip patraukė ir
suviliojo vilniečius? Spėju, ir skambėsianti muzika, ir atlikėjai, ypač
pirmąsyk mūsų scenoje pasirodantis arfos virtuozas iš Prancūzijos, gana retai pas mus koncertuojantis Kauno valstybinis choras ir
dainuojantis Seimo narys Vytautas
Juozapaitis. Filharmonijos vadovai
ir Nacionalinio simfoninio orkestro
vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas surengė vakarą, tikrai tapusį
iškilia muzikos švente tiek muzikos
mėgėjams, tiek profesionalams.
At k e lta i š 2 p s l .

tik solisto, bet ir dirigento amplua.
1994 m. subūrė orkestrą „d’Archi
Italiana“, su juo dažnai koncertuoja savo šalyje ir svetur. Taip pat
jis yra festivalio „Suoni delle Dolomiti“ meno vadovas. Svarbią vietą
violončelininko meninėje veikloje
užima kamerinė muzika. Be to, jis
inicijuoja projektus, kuriuose muzika jungiama su literatūra, filosofija, teatru ar mokslo šakomis; rengia interaktyvius garso, vaizdo ir
žodžio performansus. M. Brunello
griežia 1600-aisiais datuojama italų
meistro Giovanni Paolo Maggini
violončele.
Tai, kad M. Brunello sutiko pristatyti Vilniaus festivalio užsakymu
sukurtą Justės Janulytės kūrinį „Vidurnakčio saulė“ violončelei ir simfoninio orkestro styginiams su naktinėmis surdinomis, – neabejotina
dovana ir festivalio publikai, ir rengėjams. Pasak derybose su solistu

Pastaruosius labiausiai turėjo sudominti pirmoje koncerto dalyje suskambėję retai pas mus atliekamų
autorių simfoniniai opusai. Tai
Heitoro Villa-Loboso pjesė Nr. 10
chorui ir orkestrui iš ciklo „Raudos“
ir Joaquíno Rodrigo „Aranchueso
koncertas“ (Concierto de Aranjuez)
arfai ir orkestrui.
Abu opusai buvo labai kruopščiai parengti ir įspūdingai atlikti.
Klausantis Villa-Loboso 1926 m.
sukurtos pjesės nepastebėjau jokių
trikdžių, tad visas dėmesys krypo
į savitą ir labai spalvingą muzikos audinį, kupiną ryškių folkloro
atskambių. Pjesė tarsi padalinta į
dvi dalis, kurių pirmąją grojo orkestras, o išraiškingi choro balsai Vera Talerko, Vytautas Juozapaitis, Modestas Pitrėnas ir LNSO
pasirodė gerokai vėliau. Apgailestavau, kad nežinau šio kūrinio teksto, turtinga ir įvairi, jis groja solo ir su įprasta nuo senų laikų, tad šio attad beliko spėlioti, apie ką dainuoja simfoniniais orkestrais, daro įrašus, likėjo pasirodymas kėlė nemažą
choras.
rengia meistriškumo kursus, dėsto. smalsumą. Lūkesčiai buvo išpildyti
J. Rodrigo Koncertas parašytas X. de Maistre’as pripažintas visame su kaupu: elegantiškas arfininkas
gitarai, mes girdėjome paties au- pasaulyje. Jam kūrinių yra parašiusi ir gražus instrumentas dar iki sutoriaus aranžuotę arfai. Didžiulė ir garsi mūsų laikų suomių kompo- skambant muzikos garsams sukūrė
intriga buvo pirmąsyk mūsų sce- zitorė Kaija Saariaho, kurios Kon- romantišką nuotaiką.
noje išvysti ir išgirsti arfos virtuozą certą arfai jis neseniai atliko JapoTrijų kontrastingų dalių Rodrigo
iš Prancūzijos Xavier de Maistre’ą. nijoje. Lietuvoje vyrų arfininkų kūrinys leido pajusti įvairiapusį soAtlikėjo kūrybinė biografija labai nesame turėję, nors Vakaruose tai listo talentą. Greita pirmoji dalis žavėjo tikslia technika ir dinaminiais
niuansais, puikiu ansambliu su orkestru, kuris, prisitaikant prie subtilaus arfos garso, buvo sumažintas. Ypač gerai žinoma šio koncerto
antroji dalis Adagio, jos ilgesingą
ir graudžią melodiją naudojo kino
kūrėjai, dažnai transliuoja radijo
stotys. Labai įtaigiai ją pirmiausia
išdainavo anglų ragas, po jo sekė
jautrus solisto arfos balsas. Trečioje
koncerto dalyje pasigirdo įdomus
greito judėjimo, kintamo metro ispaniškų šokių vėrinys, kuris baigėsi
netikėtai, tarsi nutrūktų. Iš tiesų atrodė, kad muzika dar turi tęstis, bet
Xavier de Maistre (arfa)
taip jau sumanė autorius. Beje, gal
ne visi pastebėjo, kad pradėjus šią
dalyvavusios festivalio vykdomo- vis labiau vienas nuo kito tolstan- dalį groti nutrūko arfos styga. Gesios direktorės Rūtos Prusevičienės, čius priešingus polius, ir veikia ly- rai, kad viskas baigėsi laimingai, orviolončelininkas iš pradžių dvejojo, giagrečiai su negrįžtančio proceso kestras virtuoziškai „sugavo“ solistą,
ar turės tam laiko, ar kūrinys jam metamorfozėmis. Šitaip muzikine o jam pačiam styga įdrėskė antabus įdomus. Tačiau susitikęs Itali- partitūra „įgarsinamas“ dvilypis, kio kraštelį. Tai svečiui nesutrukdė
joje su autore iškart patikėjo jos vi- mums patiems būdingas laiko su- virtuoziškai tiksliai tęsti koncerto
zija. „Manome, kad Koncertas gy- vokimas stebint savo pačių bei gam- finalą ir dar pagroti žėrintį bisą –
vuos kur kas ilgiau nei premjeros tos kūnų cikliškumą lėtų ir tik viena variacijas italų dainelės „O mamma,
vakarą“, – viliasi R. Prusevičienė.
kryptimi plukdančių transforma- mamma cara“ tema iš Niccolò PaPremjeros nekantriai laukia ir cijų tėkmėje“, – pristato autorė fes- ganini „Venecijos karnavalo“.
„Vidurnakčio saulės“ autorė. Pa- tivaliui sukurtą kompoziciją.
Kita šio vakaro intriga – popusak J. Janulytės, ši jos kompozicija
„Vidurnakčio saulė“ simboliškai liarioji Orffo kantata „Carmina butyrinėja pavadinime slypinčio ok- nušvis viso festivalio programoje, rana“, kurią maestro Pitrėnas parengė
simorono muzikines metaforas ir kurios moto šiemet – „Harmonijos su Kauno valstybiniu choru (meno
įvairiomis dualumo formomis ku- sodai“. Modesto Pitrėno diriguo- vadovas ir vyr. dirigentas Petras Binria bemaž baltoms lietuviško birže- jamo LNSO ir violončelininko Ma- gelis) ir solistais Vera Talerko (sopralio naktims būdingą mistišką, ne- rio Brunello koncertas bei festivalio nas), Algirdu Bagdonavičium (konapčiuopiamos įtampos bei lyrinės užsakymu sukurto Justės Janulytės tratenoras) ir Vytautu Juozapaičiu
poetikos kupiną atmosferą. „Sute- kūrinio premjera įvyks birželio 7 d., (baritonas). Filharmonijos senbuviai
mos nebebus tau tokios tamsios ir trečiadienį, 19 val. Lietuvos nacio- prisimena Juozo Domarko interprenaktis nušvis tarsi diena“, – cituoja nalinės filharmonijos Didžiojoje tacijas su tuo pačiu choru, bet su kiautorė Giordano Bruno ir čia pat salėje.
tos kartos solistais. Pirmąsyk maestro
prideda Herakleito mintį: „Kelias
Daugiau informacijos apie fes- Domarkas kantatą atliko dar 1979 m.
ir su ja apkeliavo ne vieną anuometiaukštyn ir kelias žemyn yra vienas.“ tivalio renginius: vilniusfestival.lt.
„Pagrindine judėjimo logika garsų
nės Tarybų Sąjungos didmiestį.
erdvėje čia tampa besisukančio rato VF inf.
Laikai keičiasi, filharmonijoje lanforma, kuri sujungia ir išmagnetina
kosi naujos kartos publika. Spėju,
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kad didesnė sausakimšos salės dalis ankstesnių interpretacijų neprisimena. O šioji tikrai įsimins kaip
labai pakili, ryškių kontrastų, pulsuojanti maištaujančios dvasios
ir negailestingo likimo susidūrimais. Juos akivaizdžiausiai išreiškė
griausmingi timpanų, gongų, lėkščių dūžiai, privertę salėje sėdėjusius
nesyk baugiai susigūžti. Kantatą
pradedantis ir užbaigiantis rūstus
choras dainuoja himną Fortūnai,
pasaulio valdovei: „O Fortūna, tu
kaip mėnuo – tu kas dieną vis keities: tai didėji, tai mažėji, lyg žaismė
piktos lemties“ (puikus Birutės Pukelevičiūtės vertimas, kurį su programėlėmis gavo klausytojai). Man
labai rūpėjo išgirsti naujus solistus –
V. Talerko ir A. Bagdonavičių. Pastarajam tenka tik vienas, tačiau itin
vaizdingas kantatos numeris apie
gulbino likimą. Solistas sužėrėjo
raiškiu ironiško muzikinio paveikslėlio perteikimu, puikiai valdomu
balsu ir gera dikcija. Sopranas suskamba trečioje kantatos dalyje
„Meilei karaliaujant“, jam kompozitorius paskyrė gražiausias ir švelniausias melodijas. Šviesus lygiai
besiskleidžiantis V. Talerko balsas
skambėjo subtiliai ir švelniai, o ypač
patraukliai – šiltame styginių fone
(„In trutina“). Labai tiksliai V. Talerko sudainavo aukštos tesitūros,
pasiekiančios trečiosios oktavos „re“
kadenciją („Dulcissime“). Didžiausias tarp solistų krūvis paskirtas
baritonui, kurio partija ne tik plačiausios apimties, bet ir ryškiausių
kontrastų, reikalaujančių skirtingos
vokalinės raiškos. Jis ilgisi meilės,
siautėja ir lėbauja smuklėje, dūsauja
„O skaisčioji, kaip dažnai dūsauju
širdy liūdnai, nes tavo grožybė man
liko nepasiekiama“... V. Juozapaitis yra sukaupęs didžiulę sceninę ir
koncertinę patirtį, tad puikiai jaučia dabartines savo stipriąsias ir silpnesnes puses, ką dainuoti drąsiai ir
pilnu balsu, o ką – atsargiau, gerai
pridengiant balsą. Belieka visiems
filharmonijos muzikantams nepakliūti į Fortūnos žabangas!

3 psl.

Šokis

Prieš užmiegant, prieš nubundant

Šiuolaikinio šokio festivaliui „Naujasis Baltijos šokis ’17“ pasibaigus
Milda Brukštutė

ar, veikiau, ir vėl demonstravo
Kitas kūnas – vyriškas, drovesnis
Bridgmano ir Packer šokio trupė ir rimtesnis. Alessandro Schiatta(JAV) su savo spektakliu „Sunkve- rella (Šveicarija) „Menų spaustuvės“
žimis“ „Menų spaustuvės“ kieme- Mažojoje salėje pasirodymu „Kitur“
lyje. Du šokėjai – Myrna Packer ir analizuoja save. Jo pažintis atsargi,
Artas Bridgmanas – veikė tikrame už prieš tai minėtas merginas gesunkvežimyje. Čia jie linksmos mu- rokai pagarbesnė ir nuolankesnė.
zikos ritmu sukosi tarp ten pat gy- Šiam atlikėjui 1999 m. buvo diagnovuojančių magiškų, pavidalus vis zuota neurodegeneracinė liga, kuri
keičiančių, iš vaizdo projekcijų su- ilgainiui sukelia nervų ir raumenų
kurtų personažų. Juos gaudė, nuo atrofiją rankose. Tad jis ieško naujų
jų slapstėsi, su jais bendravo...
savo kūno valdymo, bendravimo su
Pasiklysti tarp technologijų ga- juo formų. Čia mes nepamatysime
lima gilinantis ir ne į jas. Štai „Liquid vaikiškų frustracijų – šis kūnas jau
Loft“ (Austrija) spektaklyje „CAN- turi istoriją, patirtį ir gali kalbėti
DY’S CAMOUFLAGE Imploding pats už save be pamaiviškų gestų
Portraits Inevitable“ galinės pro- ir vaizdo kameros.
jekcijos vaizdai irgi dauginosi. TaPo to seka kūnų duetai – motečiau jie, būdami ne partneriai, ne riškumo bei vyriškumo paieškos.
veikėjai, tokiu būdu stiprino gyvo Tereza Ondrová ir Peteris Šaveveiksmo vertę. Iš tiesų čia kame- lis iš Čekijos atvyko su spektakliu
ros – irgi žaislas. Bet šis žaidimas „Berniukai, kurie mėgsta žaisti su
gyvas, rizikingas, pagrįstas čia ir lėlėmis“ ir bandė sugriauti įteigtus
dabar, kartais galbūt tik iš nuo- lyčių stereotipus, šmėžuodami po
bodulio užgimstančiu smalsumu. sceną iki pusės apnuogintais ir išScenoje – trys merginos: šokėjos paišytais kūnais. Jie vienas kito
Stephanie Cumming, Katharina nestebėjo, o sinchroniškai veikė
Meves ir Karina Pauer. Kiekviena kartu, ir taip iš vyro ir moters tasu savo geiduliais, įpročiais, kū- rytum atsirado vienas, bendras
nais ir buitimi. Sakau „buitimi“ ne kūnas. O trupė „Meriedl“ iš Beldėl to, kad čia būta kokių nors ra- gijos savo spektakliu „Roubignokandų, o dėl jų ganėtinai naminio, les“ tyrinėjo moters identitetą. Čia
uždaro, savipakankamo kūniškumo. dvi choreografės ir šokėjos AnneJų kūnai, vis tingiai atkišami prieš Laure Lamarque ir Emilie Maquest
kameras ir smalsiai nužiūrimi, pir- murkdėsi burleskos kabareto stilismiausia skirti ne žiūrovams, o joms tikoje ir bandė būti pusiau moterys,
pačioms. Jos tiesiog neriasi iš kailio pusiau mitologinės būtybės, žvėrys.
ir be menkiausio drovumo šešėlio,
Vis dėlto būti žvėrimis gerokai lakad ir kaip elegantiškai, analizuoja, biau sekėsi trims portugalams. Jonas
demonstruoja, jaučia save.
Lopesas ir Landeris Patrickas bei

Šių metų „Naujasis Baltijos šokis“
buvo užbaigtas labai tiksliai – lietuvių urbanistinio šokio teatro „Low
Air“ pasirodymu „Žaidimas baigtas“. Ir ne vien dėl šmaikščiai taiklaus pavadinimo. Atviras sapnavimas, žaidimas, buvimas kažkur
tarp tarytum sujungė ilgiau nei
savaitę trukusius vaizdinius. Šie,
kaip vienas po kito sekantys sapnų
blyksniai, nuolat panardindavo į
vis atsikartojančią užstrigimo būseną, nors ir skirtingose pasąmonės
erdvėse. Kaip kad minėto spektaklio metu į mikrofoną (prisimenu
ne pažodžiui) kartojo Laurynas Žakevičius: „Pasibaigus šiam gyvenimui prasidės dar vienas nuobodus,
beprasmis gyvenimas... “ Vis naujos,
atsikartojančios nevaldomo, nesuvokto gyvenimo be išeities atkarpos
pasireikšdavo šiuolaikiniam šokiui
veikiausiai dažnai būdingais bandymais pabrėžti, sustabdyti, suprasti
ar pakeisti tėkmę: laiko, minties,
gyvybės.
Festivalis prasidėjo Taivano „Cloud
Gate“ šokio teatro spektakliais „Baltas vanduo“ ir „Dulkė“. Šie du darbai, vienas po kito parodyti Lietuvos
nacionalinio dramos teatro Didžiojoje scenoje, veikė kontrasto (kurio
kaip tik ir pritrūko atskirose dalyse)
principu. Po didingos, meditatyvios ramybės – visuotinis gedulas
ir siaubas. Šie du šviesos ir tamsos
paveikslai atrodė sustingę, užšaldyti
savo tvarkingu grožiu. Ypač „Baltame vandenyje“, kur Eriko Satie
muzika, banguojanti jūra galinėje
projekcijoje bei grakštūs, lengvi baltai aprengtų (kostiumai – MA Ke)
šokėjų judesiai susiliejo į bendrą visumą, regis, tokiu vientisu dariniu
jau ne pabrėžiant, o suniveliuojant,
periliustruojant kompozitoriaus
kurtą ramybės šviesą. Vis dėlto, kai
ta ramybė, kaip gedulas antroje dalyje, sklinda iš visų pusių, sunku ją
prisijaukinti, pajausti, įprasminti.
Dar vienas šaltas grožio ir vakuuminės darnos paveikslas, kuriame
visa susilieja į vieną – „Adrien M ir
Claire B“ trupės (Prancūzija) pasirodymas „Hakanai“. Tai solo šokis,
kurio kiekvieną judesį lydi skaitmeninės konstrukcijos (šokėja veikia
jos viduje) bangavimas. Japonų
kalba „hakanai“ reiškia laikinus
ir trapius, greitai išnykstančius ir
trumpai egzistuojančius dalykus.
Tačiau šis grožis, rodos, tęsėsi per
ilgai. Jis, nespėjęs užhipnotizuoti,
išsisėmė. Vargina tai, kas yra pernelyg harmoninga ir pavaldu. Lyg
grojant vien tik juodais fortepijono
klavišais. Tai bandymas užmegzti
draugystę tarp žmogaus kūno ir
kompiuterinių technologijų, iš
anksto užkirtus kelią konfliktui.
Kiek linksmiau ir ne taip patogiai
santykį su technologijomis mezgė „CANDY’S CAMOUFLAGE Imploding Portraits Inevitable“
4 psl.
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prie jų prisijungęs Lewis Seivwrightas atvyko su spektakliu „Adorablis“, kuriame įkūnijo mielą aštuonkojį ir analizavo pasaulio išlikimo
teorijos paslaptis. Čia, su naujojo
cirko jėga ir laisve, buvo atskleistas
pasaulio trapumo ir jo galios, kartu
ir iškilios klasikos bei popkultūros
persipynimo fenomenas. Labiausiai
šie vaikinai žavėjo turbūt tuo, kad
savo precizišką techniką sugebėjo
palenkti berniukiškam žaidimui, o
kuo rimčiausius filosofinius klausimus – juokui ir pajuokai.
Juokėsi ir Nyderlandų trupė
„Club Guy & Roni / Slagwerk Den
Haag“ savo spektaklyje „Laimė“,
absurdiškoje ir karčiai saldžioje komedijoje. Laimė čia – privalomas,
įsiėdęs popsas, nuvalkiotos, ant plakatų užrašytos ir vis pro sceną pernešamos frazės ir, žinoma, didžiulė,
nors ir gerokai kuoktelėjusi šeima.
Visi jie šoka pašėlusius laimės bei
meilės šokius dūmų ir spalvų apsuptyje, kankina ir palaiko vienas
kitą. Visa tai, vėlgi, junginys to, kas
saldu, su tuo, kas graudu ir tikra.
Tik toji tikrovė čia, priešingai nei
„Adorablyje“, kažkur giliau paslėpta;
nors ir turima omeny, bet nepriimama į patį žaidimą.
Grupės „Haugen Productions“
(Norvegija) kūrinys „Seserys po
11 metų“ – kitas šeimos paveikslas.
Scenoje matome dvi seseris, idėjos
autores – Anne Katrine Haugen ir
Liv Hanne Haugen, o ekrane – jų
praeities vaizdinius. Tai istorija apie
laiko tėkmę ir mirtį. Juk mirtis, kaip
ir gimimas, nuolat siejasi su šeima...
Ir stebėdami dvi seseris, klausydami
apie jų įpročius arba apie tai, kaip
jos rūpinosi savo a.a. mama, ir matydami ją gyvą ekrane susiduriame
ne tiek su jomis, kiek su bėgančiu
laiku. Šeima – tai trapumo įrodymas, dar viena kūno analizės išraiška, dar vienas kintančio savęs
stebėjimo gestas.
Į save, kaip į šokio profesijos atstovę, gręžėsi Edyta Korzak kartu
su choreografu Rolandu Rowiński
(Lenkija) pristatę spektaklį „Šoku
jums ilgiau nei vieną minutę“. Šis
asmeniškas darbas – tai lengvas,
nuoširdus pokalbis su režisieriumi

ir žiūrovais apie šokėjos profesiją,
jos mėgstamus stilius, estetiką, jos,
kaip baleto šokėjos, praeitį ir per
laiką kintantį požiūrį bei supratimą.
Lengvo pokalbio kvietė ir Antonas
Čirnikovas iš Ukrainos spektaklyje
„De.Sinchronizacija“. Jis savo šalies
istoriją tyrinėjo asmeniškais, mielais prisiminimais, akimis nusitaikydamas vis į kitą žiūrovą ir klausinėdamas, ar jis pamena tai vieną,
tai kitą dalyką, kokį nors praeities
daiktą, judesį, skonį... Vis dėlto toks
atkaklus pokalbis, priverčiantis žiūrovus linksėti galvomis, nepasirodė
nei labai istoriškas, nei labai nuoširdus. Tuomet jau verčiau atviravimas šokio kalba, kokį pasirinko
Taneli Törmä (Suomija), apie savo
svajonę būti baleto šokėju prakalbęs spektaklyje „Klasikinis grožis“.
Čia jis, ilgą laiką bėgęs į niekur ir
visas nuo prakaito permirkęs, atsiduria vienuolikos baleto šokėjų
apsuptyje ir pamažu, skambant
„Miegančiajai gražuolei“, kaupiasi
pabudimui.
Na, ir dar vienas tarp. Vyčio
Jankausko šokio teatras pristatė
premjerą „Agonija“. Keturios šokėjos – Greta Grinevičiūtė, Giedrė
Kirkilytė, Sigita Juraškaitė ir Giedrė
Stankevičiūtė – čia buvo užstrigusios tarpinėje būsenoje, kažkur
prieš mirtį ir prieš gimimą. Vis
dėlto atrodo, kad čia kalbėta apie
kūrybą ir negalėjimą pradėti (tai sakau be ironijos). Apie vis dar besitęsiančią lietuvių baimę šokti, apie vis
dar sunkiai atskiriamus profesionalus nuo mėgėjų. Vis dar gilinantis į
tai, kaip norėtum ir kaip turėtum į
ką nors gilintis.
Matyti spektakliai, kaip ir sapnai, –
tai užsitęsusios, giliai nugrimzdusios būsenos, svajonės. Kartais prie
jų priartėjama, kartais nuo jų nutolstama. Jos paženklintos seksualinėmis fantazijomis, savirealizacijos
vargais, sumišusiu gyvenimo atstūmimo ir jo traukos dėsniu. Pasiklydus kiekvienam prie savo nepasiekiamo išeities taško: tarp gamtos ir
technologijų, moteriškumo ir vyriškumo, praeities ir ateities, tikrovės
ir sapno, tragedijos ir žaidimo.
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Teatras, Dailė

Žalia atominė pievelė tarp dokumentikos
ir teatro
Dokumentinis spektaklis Lietuvos nacionaliniame dramos teatre
Ramunė Balevičiūtė

Pirmoji mintis pažiūrėjus Lietuvos nacionalinio dramos teatro
premjerą „Žalia pievelė“ buvo tokia: „Koks įdomus turėjo būti kūrybinis procesas!“ Važinėti į Visaginą, ieškoti žmonių, kalbinti juos,
kurti dramaturgiją, pagaliau įkalbėti tuos „paprastus“ žmones pasirodyti profesionalioje scenoje!
To lietuvių teatre dar nebuvo. Vis
dėlto galutinis rezultatas šiek tiek
nublanksta prieš kūrybinį užmojį.
Bet atliekant meninį tyrimą dažnai nutinka, kad procesas būna
įdomesnis už rezultatą.
„Žalios pievelės“ idėja – puiki. Papasakoti apie, daugelio lietuvių įsivaizdavimu, mirusį miestą Visaginą
ir jo žmones. Net neabejoju, kad po
spektaklio ne vienam vilniečiui kilo
mintis nuvažiuoti apžiūrėti šį miestelį, apie kurį su tokia meile kalbėjo
jo gyventojai. Nedidaktiškai pagvildenti ekologijos temą, sugretinant
eilinio Ignalinos atominės elektrinės darbuotojo asmeninius lūkesčius ir globalias planetos perspektyvas. Nenuostabu, kad spektaklį
pristatančioje medžiagoje pirmieji
minimi koncepcijos autoriai, kurie yra net keturi – LNDT kultūros skyriaus darbuotojai Rimantas
Ribačiauskas ir Kristina Savickienė
bei režisieriai Jonas Tertelis ir Kristina Werner. Iš tiesų idėja „Žalioje
pievelėje“ yra svarbiausia, ir šiuo
aspektu spektaklį laikyčiau vienu
sėkmingiausių kolektyvinės kūrybos pavyzdžių Lietuvos teatre.
Tačiau šios išties originalios idėjos įgyvendinimas kelia šiokių tokių

Scena iš spektaklio
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dvejonių. Kad savo asmenines isto- Skripka). Kai kuriems rastas ypač sprendimas, juolab, matyt, neatsirijas scenoje pasakotų ir savo po- išradingas sprendimas, pavyzdžiui, tiktinai paminima, kad kinologas
zicijas išsakytų patys visaginiečiai – elektrinės Pirkimų ir sutarčių sky- Gerdas Baltušis vaidina mėgėjų
principinis spektaklio sprendimas. riaus teisininkės Editos Spudytės il- teatre, o laisvai samdomas IT speApskritai dokumentiniame teatre gai tiradai apie absurdiškas viešųjų cialistas Dmitrij Marčenko dar yra
dalyvaujantys „paprasti“ žmonės – pirkimų procedūras. Atlikėjams pa- ir klounas. Tarp atlikėjų yra net
jokia naujiena. „Žaliai pievelei“ tai deda nesudėtingos kūrybinės ko- Sankt Peterburgo valstybinio kulneabejotinai suteikė nuoširdumo, mandos suformuluotos užduotys, tūros instituto absolventė. Žodžiu,
trokštamo autentiškumo. Veikia pavyzdžiui, perstumdyti sovietmetį gana artistiška komanda. Todėl jie
vien žinojimas, kad scenoje ma- menančius baldus (scenografė ir nepraleidžia progos pavaidinti.
tai „tikrą“ elektrinės darbuotoją ar Paulė Bocullaitė), užkloti juos plė- Tokiomis akimirkomis pradedi gal„tikrą“ Visagino gyventoją. Kita vele, žingsniuoti tam tikra trajek- voti, o kas būtų, jei šių žmonių istovertus, reikia didelio režisieriaus torija. Šie veiksmai ne tik padeda rijos būtų patikėtos profesionaliems
meistriškumo ir įgūdžių, kad žino- neprofesionaliems aktoriams, bet aktoriams? Jei tiems žmonėms būtų
tum, ką daryti su ta „autentika“. Kie- ir kuria reikšminių asociacijų tinklą. leista ne tiesiogiai, o kitaip dalykvieno žmogaus pasirodymas sceTačiau režisieriai nesuvaldo vieno vauti spektaklyje? Žinoma, turint
noje apgalvotas: pradedant tekstu ir dalyko – mėgėjiško azarto būti sce- omenyje lietuvių aktorių polinkį
baigiant kostiumu (jų autorė Inga noje. Galbūt tai buvo sąmoningas į žaismę ir improvizaciją, galėtų

nutikti visaip, tačiau tikėtina, kad
vaidybos profesionalai paradoksaliu būdu dokumentinius žmonių
pasakojimus padarytų paveikesnius. Dabar visaginiečių – nepaprastai simpatiškų žmonių – pasirodymas spektaklyje vertingiausias
kaip socialinis aktas.
Iš visų „Žalios pievelės“ atlikėjų
išsiskiria nepriklausoma energetikos konsultantė, mokslininkė Helene Ryding, Nepriklausomybės
pradžioje atvykusi į Visaginą konsultuoti jos darbuotojų elektrinės
uždarymo klausimais. Jos pasirodymas scenoje santūriausias, bet
kartu tiksliausias, be mėgėjiškos
vaidybos priemaišų. Apskritai jos
dalyvavimas spektaklyje nepaprastai svarbus, nes ji sukuria atsvarą
kitų dalyvių pozicijai. Ryding pasako labai svarbią frazę: „Atominės
energetikos saugumas – tai tikėjimo, ne mokslo sfera.“ Su ja niekas nesiginčija, nes niekas iš visaginiečių ir IAE darbuotojų nemąsto
tokiomis kategorijomis. Jiems atominės darbo metai – tai jų arba jų
tėvų jaunystė, jų miesto klestėjimas,
sotus ir ramus gyvenimas. „Tikiuosi,
elektrinę uždarinės iki mano pensijos“, – nuoširdžiai sako Violeta Janavičienė, IAE Pasiruošimo remontui
ir užtikrinimo skyriaus specialistė.
„Man labai patinka kankorėžiai“, – rusų kalba „Žalią pievelę“
baigia Aleksandr Jermolajev, Radiacinės saugos skyriaus inžinierius. Pasakoja apie vieną spygliuočių rūšį, kuri daugintis gali tik po
gaisro. Taip neprikišamai, lyg niekur nieko pateikiamas perspėjimas –
ko gero, simpatiškiausias spektaklio
bruožas.

Pasyviai agresyvus
At k e lta i š 1 p s l .

veidrodį, pagal dainą, kuri, reik gyti. Kartais ir Stanikų kūriniai ateina nuosekliu ciklu kaip pavamanyt, vokiškai porinama apie labai taikliai suveikia pačiupdami saris – reikalauja iš tavęs gaivos,
pavasarį). Nuotraukoje negailes- už gerklės tavo mirties, senėjimo, vilties, kurios šiuo metu neturi ir
tinga šviesa eksponuoja glemban- ligos, paslėptos agresijos baimei. Jie nenori, tai paroda jiems puikiai pačią, raukšlėtą, porėtą odą. Mus tai dažnai reprezentuoja žiūrėjimą bai- vyko. Stanikų piešiniai, kraupi erotrikdo kaip per didelis atvirumas mei į akis. Kartais, atrodo, jie tuo tika, aukšta ir žema, žlugdančiai vilne vietoje. Kitu atveju būtų neman- mėgaujasi, o kartais dirbtinės pa- tinga, nuobodžiai bjauru kartojasi
dagu tai pastebėti ir apie tai kalbėti. stangos priveda prie to, kad niekas kaip pavasariai, kaip blogos dainos
Bet viskas man sako, kad esu trik- nebeveikia, kaip ir tas garso takelis per radiją, kaip gėda, lendanti iš veidoma tyčia, o nuo visų trikdymų siaubo filme, kuris aiškiai diktuoja: drodžio, kaip niekam nereikalingos
galima gintis tik įvardinant.
„verk ir jaudinkis“. O tik dirgina.
televizinės atvirumo akimirkos ir
Gerbiu šią meno dalį, kurią gaDabar veikianti Stanikų paroda kiti „tikro“ gyvenimo atributai.
lima vadinti maištu tvarkai. Ji yra „Pavasaris“, jei vertintume visame jų
būtina. Be maišto nesusiformuoja parodų kontekste, yra normali, ti- Paroda veikia iki birželio 10 d.
asmenybės. Be maišto neapnuo- piška jų paroda. Nieko netikėto ne- Galerija „Vartai“ (Vilniaus g. 39)
ginama tiesa, skausmingi nuplė- įvyko. O jei vertinsime iš tos pozici- Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val.,
šimai dažnai leidžia išsivalyti pū- jos, kad menininkai norėjo kalbėti šeštadieniais 12–16 val.
liams, atlėgti skausmui ir pradėti apie užsiciklinimą, nuovargį, kuris
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Dailė

Menininkas su pamesta kūrybine
biografija
Aistė Kisarauskaitė kalbina Tomą Gečiauską
Tomą Gečiauską po daugelio metų
sutikau Kaune, atrodo, po Kauno
bienalės atidarymo, žodžiu, po
kažkurio atidarymo. Išsikalbėjome.
Apie meną, žinoma. Supratau, kad
nuolat kuria ir, kas keisčiausia, –
kol kas beveik „į stalčių“. Ne, neatsimenu, kas po to papasakojo apie
Tomo pagamintus objektus, tačiau
pasidaviau smalsumui. Susiradau
per feisbuką ir nustebau – tai, ką
prisiminiau apie jo kūrinius, dažnai
bendrus su kurso draugais – Sigitu
Lukausku, Rasa Staniūniene, Sigitu
Staniūnu – buvo visai nepanašu į
dabartinius švarius, net sterilius,
kiek šmaikščius, tarsi pasiūtus iš drobės objektus. Pamaniau, kad Tomas
Gečiauskas (kaip ir Staniūnas, Staniūnienė, Lukauskas) dabar yra tarsi
be kūrybinės praeities – net menininkams grupė SEL tereiškia muziką ir
Egidijų Dragūną. Jei nemažai kalbama apie „Žalią lapą“, tai SEL’ams
(super ex libris, lot. k.) dėmesio tikrai galėtų būti ir daugiau, o Tomo
Gečiausko, kaip nebegyvenančio
Lietuvoje, todėl nuolat nešmėžuojančio kultūriniuose veiksmuose ar
vakarėliuose, pavardė liko tik kelių
bendrakursių atmintyje. Taigi, šiuo
nedideliu pokalbiu bandau pasiekti
du tikslus – pristatyti visai kitokią,
naują Tomo Gečiausko kūrybą, tiksliau, leisti ją pristatyti pačiam, ir
priminti keletą, man regis, svarbių
Lietuvos Nepriklausomybės pradžios
meno epizodų.
Nuo 1990-ųjų buvai tarp jaunų
menininkų, nėrusių į atsivėrusių galimybių verpetus – bandžiusių naujas meno formas,
žanrus, stovėjai prie lietuviško
performanso pradžios... Papasakok šiek tiek apie grupę
S.E.L., jos kūrybinius eksperimentus ir veiklas.
Kartu parodas pradėjome daryti
iškart po VDA baigimo 1991 metais.
Savo parodinę veiklą orientavome
į neinstitucines meno erdves, todėl natūralu, kad didelio formato
drobes greit pakeitė objektai, instaliacijos ir kt. Mus domino istoriniokultūrinio konteksto panaudojimo galimybės kūryboje. Pradžioj (1992 m.)
tai buvo Vilniaus gynybinės sienos bastėja (barbakanas) – eksponavome darbus jos požeminiame
aukšte, vėliau – Rygos „Arsenalas“,
XIX a. klasicizmo stiliaus muitinės
sandėlis, 1994 m. „statėm“ instaliacijas tada dar apleistame, nerestauruotame Vilniaus pranciškonų
vienuolyno kieme. Pradėjom bendrauti su „site specific“ (įvietinto
meno) kryptimi užsienyje dirbančiais menininkais, padarėm bendrą projektą Vilniaus universiteto
observatorijoje. Po to išvykom į
6 psl.

Torontą, kur su kanadiečiais turėjom kurti istoriniame XIX a. karo
forte (Fort York). Buvo įdomu: militarizmas, mokslas, švietimas, religija, muitinės sandėlis... buvo belikus tik gamta. Amerikoje turėjom
dalyvauti kažkokiame meno festivalyje, planavome kartu su Čikagos menininkų grupe kurti prerijose, bet jau nuvykus ten ir pradėjus
ruoštis įvyko nelaimė Rasai (sunkios kūno traumos, koma, reanimacija). Ne menai tada mums rūpėjo. Po to, jau grįžus į Lietuvą, ilgai
kartu nieko nedarėm, dirbom kiekvienas sau. Taip gal viskas ir būtų
pasibaigę, bet atsirado galimybė sudalyvauti performansų festivalyje
„Dimensija O“ Vilniuje, tada jau tik
trise vėl pradėjom kartu „burti“, bet
jau tik performansus. Tai tęsėsi neilgai, gal kelerius metus, vykom į
performansų festivalius Suomijoje,
Danijoje, Estijoje, Vengrijoje, kelis
kartus pasirodėm ir Lietuvoje. Tuo
pačiu metu kiekvienas kūrėm atskirai, ėjom skirtingais keliais, todėl
ilgainiui natūraliai išsiskyrėm.
Asmeniškai man vertingiausia
patirtis, likusi iki dabar iš to, ką
dariau tuomet, – bandymai ieškoti šiuolaikinio santykio (brutalaus–jautraus) su istorine-kultūrine
atmintimi. Perėjimas nuo įprastos
praktikos kurti kūrinį dirbtuvėje
prie kūrinių kūrimo konkrečiai
vietai iš ten randamų medžiagų.
Pavyzdžiui, iš pranciškonų vienuolyno kieme rastų senų statybininkų paliktų bačkų dažams, statybinių stelažų statyti „architektūrinį“
objektą-paminklą. Tai buvo laikas,
kai reikėjo praktiškai išbandyti įvairias kūrybos formas.
Gal norėtum nors nedaug pakalbėti apie dabartinės savo
kūrybos idėjinį pagrindą?
Pastaruoju metu mano darbuose
dominuoja materialinė paveikslo
forma, tematizuojant fizinę, kūnišką vaizdo pusę. Paveikslas

Tomas Gečiauskas, „Painting“. 2012 m.

bando išsivaduoti nuo bet kokio
santykio su tuo, kas nėra jis pats –
dažų sluoksnio, dengiančio drobės paviršių, atliekančio ekrano,
t.y. vaizdų transliavimo, funkciją.
Atsiveria erdvė refleksijai apie tai,
kas yra po (už) ekranu. Paveikslas
reprezentuoja ne kažką kitą, o rodo
į save patį ir pasakoja apie save patį.
Daikto atvaizdas (kopija-butaforija) ir pats vaizduojamas objektas
(originalas) yra tas pats. Paveikslas, kaip vaizdų nešėjas, dėl savo
kultūrinės, istorinės patirties gali
žadinti fantazijas, mintis, jausmus,
manau, net ir tada, kai jo ekranas
yra „išjungtas“. Stebint „išjungtą“ ar
„blogai veikiantį“ paveikslo ekraną
stimuliuojama (eksploatuojama) ne Tomas Gečiauskas, „23 karat out of order“.
tapybos meninė kalba, o atmintis
apie ją.
(fantaziją). Kai du vektoriai susikerta, atsiranda kažkokie kontūJau senokai gyveni Norvegijoje, rai, prasideda darbas. Tada darau
kuo užsiimi? Ar dalyvauji ten
porėmį, parenku tinkamą drobę
parodose?
arba liną (faktūrą, spalvą, toną),
Gyvenu Norvegijoje nuo 2006- formuoju tūrius, juos aptempiu,
ųjų. Vedžiau. Iš pradžių dirbau montuoju, dengiu dažą ir t.t...
reklamos firmoje, kaip ir prieš tai Viską darau savom rankom. Po
Lietuvoje. Dabar dirbu su vaikais, to plėšiu lauk ir vėl iš naujo, ir
darželyje – paišom, lipdom, ta- taip ne vieną kartą. Kol galiausiai
pom, karpom. Atvykęs įstojau į pavyksta.
NBK (taip vadinasi jų vaizduojamųjų menų organizacija). Dalyva- Ar nepasiilgsti paties tapymo
vau bendroje parodoje, bet tai buvo proceso – dažo kvapo, tepimo
ne tas, ką dabar darau, toli gražu teptuku jausmo?
visai ne tas. O nuojautą, kaip galėtų
būti, jau turėjau. Teko keletą metų
visas mintis apie parodas atidėti šalin, kad neblaškytų. Dabar jau kažkokius lėtus žingsnius link parodų
rengimo darau.
Papasakok, kaip atsiranda
tavo kūriniai, kiek laiko užima atlikimas, kaip juos
įgyvendini?
Prie darbų sukūrimo judama
dviem vektoriais: nuosekliai, logiškai išmąstant kiekvieną judesį,
detalę, taip pat ir kitu: atsipalaidavus, be jokios įtampos, pasitelkus natūralų, sakralinį idiotizmą
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Ne kvapas ar teptuko tepimas
svarbiausia. Mane daugiau domina
dažas (kita materija), kuris dengia
paveikslo „nuogumą“, kurdamas
savo vaizdą, slepiantį paveikslo
kūną. Aš manau, kad tapau (būtinybės ribose), ir nematau skirtumo,
koks plotas padengtas dažais – 3
kvadratiniai centimetrai ar 3 metrai.
Dar Dailės akademijoje
sklandė legenda, kad pats
siuvi sau kelnes, ar tai tiesa?

2016 m.

nepatinka, kai mane stebi, tarkim,
fotografuoja, filmuoja.
Kokios muzikos klausaisi?
Laisvalaikiu ji gali būti įvairi. Pirmenybę teikiu instrumentinei muzikai, kur vokalas nėra akcentuojamas. Klausau įrašus draugų, kurie
dirba su eksperimentinio muzikavimo būdais. Dirbdamas paleidžiu
internetines radijo stotis, transliuojančias vien tik muziką (be pokalbių, reklamos), dažnai – „SomaFM:
Mission Control“, „SomaFM: SF
10-33“. Mėgstu girdėti, kaip skirtinguose kambariuose vienu metu
groja skirtinga muzika.
Nuo pirmojo Nepriklausomybės
dešimtmečio daug kas transformavosi, ryškiai pakito ir tavo
meno raiškos forma, kas lėmė
tokius radikalius pokyčius?
Tikriausiai masinė naujų technologinių vaizdų sklaida ir vartojimas.
Į tvirtinimą, kad menas, kaip specifinė autonominė praktika (šiuo
atveju – tapybos paveikslas), yra
nepavaldus nykimui, aš žiūriu su
abejone ir viltimi.

Netiesa, siūti gražiai nemoku.
Buvo kitaip – kai mokiausi vidurinėje mokykloje, iš trijų porų
suplyšusių, sulopytų senų džinsų
P.S. Skaitydama Tomo atsakymus
taip
pat neatpažinau to vyresnio
padariau vieną porą. Išardžiau, sukurso
studento, kuris tapė su mumis
karpiau į dalis ir vėl sukonstravau.
vienoje
studijoje. Ne, tai – ne sentiBuvo smagu, bet nešioti netiko. Tais
mentai.
Greičiausiai tiesiog neišsilaikais, kai džinsinės kelnės suplyškalbėdavome.
Nemokėjome tiksliai
davo, žmonės jas lopydavo, dabar
formuluoti
savo
minčių. Įšokome į
parduotuvėje jau suplyšusias perka.
pagal
naujas
meno
taisykles lekiantį
Diplominiam darbui akademitraukinį,
apie
jas
nieko
nenutuokjoje neturėjau užtektinai drobės, bet
dami.
Nežinau,
ar
menas
nepavalturėjau krūvą drobės atraižų nuo
dus
nykimo
procesui,
apie
ką
kalba
seniau temptų porėmių. Jas susiuTomas,
bet
man
įdomus
su
laiku
suvau, išėjo puiki faktūra, geras netaisijęs
visai
priešingos
krypties
judėjisyklingas „skuduro“ išorinis konmas – tapimas tuo, kuo, atrodo, netūras, paskui ant jų tepiau juodai.
galėjai būti. Tapimas kažkuo kitu. O
Ar nepasiilgsti performanso?
Tomui Gečiauskui tai pavyko puikiai.
Ne. Aš jausdavau prieštaringus
jausmus juos atlikdamas. Viena ver- Tomo Gečiausko paroda „Vidutinio dydžio
tus, įdomi kūrybinė patirtis. Kita paveikslai“ galerijoje namuose „Trivium“
vertus – vidinis diskomfortas. Man veikė iki gegužės 17 dienos.
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Dailė

Akademiškumas versus kūryba

Vilniaus dailės akademijos ir A. Stieglitzo dailės akademijos dėstytojų ir studentų paroda „Dvi akademijos:
vaizdas medžiagoje“ Sankt Peterburge
Vidas Poškus

Mąsčiau, ar rašyti savotišką ataskaitą
(o ne parodos recenziją) apie dviejų
akademijų parodas vienoje iš jų,
nes iš karto susidūriau su keliomis
ne tik asmeninio pobūdžio problemomis. Viena jų – tai kuratoriaus
savireflektavimo klausimas, kita –
politinio pobūdžio. Dar 2016 m. rudenį VDA delegacija lankėsi Sankt
Peterburge ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Stieglitzo dailės
akademija. Vienas iš pirmųjų bendro darbo punktų ir buvo paroda.
Tad man kilo šiokia tokia dilema
mąstant apie politinį kontekstą – žinant, kad viešajame gyvenime politiniai Lietuvos ir Rusijos santykiai
išgyvena ne pačius geriausius laikus, parodinis sumanymas atrodė
šiek tiek paradoksalus. Šis keistumas lydėjo visą laiką iki parodos
atidarymo, tačiau tam tikri dalykai,
išryškėję per bendrą darbą, savaime
atsakė į klausimus, kurie iš pradžių
regėjosi labai komplikuoti.
Per keletą mėnesių teko ne tik
sugalvoti koncepciją, bet ir surinkti kūrinių kolekciją. Pirminė
mano, kaip kuratoriaus, vizija buvo
dedikuota disciplinos fenomenui, artikuliuojant, jog lotyniškai disciplina
reiškia „mokymą“, „mokslą“, o discipulus – „mokinį“. Pagal tai ir turėjo būti sukamas visas naratyvinis siūlų kamuolys. Tačiau per tą
trumpąjį parodos rengimo laiką
daug kas keitėsi – nuo terminų iki
bendro fono (sakykim, pasikeitė
Stieglitzo dailės akademijos rektorius bei dalis administracijos, su
kuria prieš tai teko komunikuoti).
Galop kvietusioji pusė išreiškė norą
daryti bendrą parodą (o ne vien
mūsų Akademijos) didžiojoje tos
garbios aukštosios mokyklos salėje
ir pageidavo, kad tai būtų daugiau
taikomojo pobūdžio kūriniai.
Su pirmąja sąlyga teko sutikti – ir
manau, kad čia buvo šiokio tokio
pozityvaus grūdo, nes lyginamoji
analizė visuomet yra gerai (kita vertus, dėl to sugriuvo pirminė koncepcija ir komplikavosi ekspozicijos
architektūra – ypač turint omenyje,
kad teko taikytis prie šeimininkų
pasiūlytų konstrukcijų – nerangių,
masyvių, dominuojančių erdvėje).
Antrosios sąlygos subtiliai teko nepaisyti ir laikytis įsitikinimo, jog
mūsiškė Dailės akademija yra ne tik
dizaino aukštoji mokykla. Tad lietuviškąjį parodos segmentą sudarė
kelių „taikomųjų“ ir „vizualiųjų“
(šis atvejis tik dar kartą atskleidė,
jog toks skirstymas, bent jau mūsų
platumose, yra praradęs prasmę)
katedrų dėstytojų ir studentų darbai – koordinuojant veiksmus su
VDA Keramikos kūrybiniu centru
ir jo vadovu Tomu J. Daunora buvo
suformuotas keramikos rinkinys

(sudarytas tiek iš Vilniaus, tiek iš mūsiškių nacionalinio statuso mu- / Warrior of Beauty“, kurios prinKauno fakultetų akademinės kū- ziejinių institucijų fondus. Dar ga- cipas – įsiskverbimas į nuolatinę
rybos pavyzdžių), tapybai (dėl pa- lima prisiminti, jog sovietiniais lai- ekspoziciją ir lyginimasis su meisprotinės inercijos – dar nuo Justino kais ši įstaiga buvo pavadinta Veros trais – regėjosi labiau neskoningas
Vienožinskio laikų – tai juk eliti- Muchinos aukštąja dailės ir dizaino nei provokuojantis ar šmaikštus.
nės pajėgos) atstovavo Kauno fakul- mokykla. Vietos menininkai ją iki
Dėl rusų kolegų pasiūlyto printeto dėstytojai ir studentai, taip pat šiol meiliai vadina „Mucha“. Ga- cipo parodos struktūra priminė tinMonumentaliosios tapybos katedra, lop svarbu pažymėti, jog Stieglitzo klinio ar teniso aikštyną. Tas puikiai
kauniškė Stiklo katedra davė savo mokykloje studijavo visas Latvijos atsispindėjo režisuojant visą ekspodarbų, gausiai buvo pristatyti Vil- dailės žiedas (valstybinės vėliavos zicinį kūną: viena salės pusė – jų,
niaus ir Kauno tekstilės padaliniai. kūrėjas Ansis Cīrulis, herbo auto- kita – mūsų. Rusiškosios dalies kuBeje, būtent rengimo metu man as- rius Rihardas Zariņšas, tokie kla- ratoriai (o jais ten dirbo kiekvienos
meniškai kilo minčių apie ne visai sikai kaip Kārlis Miesnieks ar Oto demonstruojamos katedros vedėtikslų Vilniaus dailės akademijos Skulme). Iš lietuvių dailės istori- jai) nusprendė laikytis veidrodinio
pavadinimą (nors gal dabartinių jos korifėjų paminėtini Barbora atspindžio principo. Jis labai gerai
aukštųjų mokyklų reorganizacijų Didžiokienė ir Vladas Didžiokas, buvo matomas pradiniame etape –
kontekste tai atrodo naiviai?) – net Adomas Galdikas, Adomas Varnas... mums tik pradėjus krauti krovininį
autobusiuką, ėmus dėliotis kūrinius.
Konkuruojančioje dalyje kilo šiokia tokia panika dėl svečių atsivežto eksponatų kiekio (mat prieš
tai buvo garantuota – „vežkite, kiek
turite, viskas tilps“) ir tam, kad priimančioji pusė nenusileistų gausa,
buvo mestos naujos pajėgos, kurios
iš visų pašalių sutempė tokį patį
skaičių. Darbo metu nusprendėme
šiek tiek „apkapoti“ ekspoziciją –
nors perteklinio įspūdžio galutinai
ir nebuvo atsikratyta (pagalvojau,
prisimindamas ir Londono Karališkosios dailės akademijos metines
parodas, kad tokia turbūt yra dailės
akademijų parodų karma), tą patį
padarė ir kita salės pusė.
Lyginimo(si) simboliu galėtų
būti du kūriniai – Keramikos katedros profesoriaus Arvydo Ališankos baltas „Besmegenis“ (sukurtas iš rankų darbo popieriaus)
ir jam oponavęs gipsinės mergaitės su pilote (o joje – penkiakampe
žvaigžde) biustas.
Toks ekspozicinis „lyginimasis“,
tegul ir šiek tiek iliustratyvus, konceptualiai pasirodė vykęs, o akademine prasme netgi naudingas. Jis
parodė visai paprastą dalyką – kad
mokyklos labai skirtingos. Trumpai
formuluočiau taip: mūsų – laisvė
ir kūryba, jų – akademiškumas ir
disciplina. Abi šios priešingybės
turi ir stipriųjų, ir silpnųjų savyA u to r i a u s n u ot r .
Ekspozicijos vaizdas
bių. Laisvė skatina kūrybiškumą
(ir atvirkščiai), bet prarandami kai
keturis Lietuvos miestus apimanti
Didžioji Messmacherio suprojek- kurie techniniai įgūdžiai, galiausiai –
institucija iš tiesų turi teisę vadintis tuota Akademijos salė pati yra kaip disciplina. Šis momentas ypač gerai
Lietuvos dailės akademija.
kūrinys – įsivaizduokite Eglės Ridi- atsiskleidė vaikščiojant po antrojo
Būtina pasakyti, jog vieta, ku- kaitės akiratin patenkančias mozai- salės lodžijų aukšto galeriją – ten
rioje vyko paroda, – barono Alek- kines grindis, Alumnato pobūdžio parodos nebuvo, tačiau net vos ne
sandro von Stieglitzo (1814–1884), arkines dviejų aukštų lodžijas (tik atidarymo metu per visą perimetrą
žymaus Baltijos vokiečių kilmės fi- dvigubai didesnį atriumą) ir Luvro išeksponuotas chrestomatinių Pernansininko ir mecenato projektas, piramidę savo masteliu ir amžiumi gamo altoriaus reljefų (originalai
realizuotas 1876 m. kaip Centrinė (vis dėlto šimtmečiu senesnė) pri- saugomi Berlyne) kopijas studijavo
techninio piešimo mokykla. Ne ma- menančią geležies bei stiklo kupo- (t.y. anglimi arba pieštukais piešė)
žiau reikšmingas šios institucijos linio stogo konstrukciją. Visuomet, kad ir rūbų modeliavimo ar grafiformavimuisi buvo pirmojo rekto- matydamas vėlesnėms kartoms ats- nio dizaino studentai. Ir darė taip
riaus ir architekto (be abejo, supro- tovaujančio meno invaziją į tokias puikiai, kad to pasimokyti galėtų
jektavusio statinį) – Maximiliano erdves, pirmenybę atiduodu pas- net didžiausi mūsų piešimo grandai.
Messmacherio (1842–1906) indė- tarosioms. Būtent tokią savo as- Dirbdamas saviškėje alma mater ir
lis, jo dėka įstaiga įgijo savo cha- meninę nuostatą pasitikrinau tuo matydamas, kaip laisvė bei kūrybišrakterį ir esminius bruožus (tarp pačiu metu kaimynystėje, Ermitaže, kumas kartais veikia tiesiog demorajų ir tokį įspūdingą padalinį kaip veikusioje belgų menininko Jano lizuojančiai, pagalvojau, kad tas akamuziejus, kurio kolekcijos lenkia Fabre’s parodoje „Knight of Despair deminis muštras kartais yra labai
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pozityvus – tau nereikia galvoti
apie nuotaikas ar nenuotaikas, o tiesiog dirbti. Dirbti tam, kad užvėręs
akademijos duris (beje, Stieglitzo
akademijos oficialiosios durys simboliškai yra labai sunkios ir su sena
klasikine spyruokle) daug ką iš tokių išmoktų dalykų pamirštum. Ir
čia kaip iliustracija puikiai suveikė
mūsų (sakyčiau, ypač dėstytojų)
parodos segmentas. Vis dėlto net
rusų kolegos savo poakademinėje
kūryboje jau ieško savęs ir personalinio kūrybinio mąstymo. Stieglitzo
dailės akademijos profesoriai menininkai, o ir studentai, atsiribojantys nuo akademinio proceso,
tą konceptualizuoja (o gal tiesiog
realizuoja?) dviem būdais: 1) dekoro ir ornamentavimo būdu (turėkime omenyje, kad kalbame apie
dizaininio, taikomojo pobūdžio
akademiją) – tad šiuo atveju padvelkia slaviškuoju spalvingumu
arba 2) reflektuodami, komentuodami, netgi aproprijuodami XX a.
pirmosios pusės rusiškojo avangardo klasiką (nuo „Meno pasaulio“ grupuotės iki suprematizmo).
Toks sprendimas man regėtųsi
priimtinesnis, tačiau, pavyzdžiui,
keistoka matyti suakademintą
Natalijos Gončiarovos ar Michailo
Larionovo „lučistinę“ laisvę... Pastaruoju punktu mūsiškiai, vėlgi
pakartosiu, vis dėlto reprezentavo
daugiau kūrybinės demokratijos
ir meninės laisvės. Tokių dėstytojų, kaip Eglė Ganda Bogdanienė,
Gintaras Palemonas Janonis, Lina
Jonikė, Aldona Keturakienė, Eimutis Markūnas, Žydrė Ridulytė, Aušra
Vaitkūnienė, Jovita Varkulevičienė,
Monika Žaltauskaitė-Grašienė, darbuose šio aspekto tikrai yra be galo
daug ir, svarbiausia, jis pasiteisina.
Reziumuojant ir bandant atsakyti į du klausimus: 1) kiek šiame
projekte būta ir esama politikos
bei 2) „o kas toliau?“, manyčiau
ir vilčiausi dvejopai. Taip, politikos dviejų institucijų santykiuose
esama. Tai savaime yra politika.
Jau vien kažkoks bendradarbiavimas politiškai miglotais laikais
kėlė ir kels klausimų. Lyg ir būtų
naivu sakyti, kad menas tokiuose
dalykuose nedalyvauja. Tik šio projekto atveju tokių dalykų patirti neteko. Apsistatyti sienomis bei barikadomis ir nekomunikuoti yra dar
blogiau. Asmeniškai tikiuosi, kad
menas be jokių politinių aspiracijų
ir, sakykime, aukštosios jo formos,
turi perspektyvas – megzti dialogus ir statyti tiltus. Juolab kad, kaip
parodė ši paroda, naudinga keistis
dvejopa patirtimi – rusų kolegos
puikiai gali priminti, kas yra akademiškumas (akademijos iki šiol
egzistuoja dėl šio konceptualaus
fundamento), mūsų pusė – pristatyti kūrybiškumą ir laisvę. Tam juk
ir bendradarbiaujama.
7 psl.
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Agentas Kuperis į kavą žiūri rimtai
Markas Frostas apie „Tvin Pyksą“

Amerikiečių rašytojas, scenaristas, tam, ką mes darome, jis ir neturi procese, žinoma, galima užsidirbti.
režisierius ir prodiuseris Markas likti ankstesnis. Supratome, kad rei- Vis dėlto tikri kūrėjai taip nesielgia.
Frostas (g. 1953) geriausiai žino- kės pakelti kartelę. Tačiau mažiaumas kaip Davido Lyncho serialo siai norėjome grįžti atgal ir daryti Kokie serialai Jums patiko pa„Tvin Pyksas“ scenaristas. Kartu su tą patį, ką ir pirmaisiais sezonais. skutiniais metais?
Lynchu jie kūrė ir serialo tęsinį, o Geriau sugalvoti ką nors kita, bet
Išskirčiau „Fargo“ ir dar „Gepernai Frostas išleido knygą „Slap- taip pat novatorišką. Jei viską pada- riau skambinkite Solui“ („Better
toji Tvin Pykso istorija“. Iškart po rėme teisingai, taip ir bus. Tiesiog call Saull“) – tai tikrai išskirtinis
serialas. Mane sudomino Neilo
pirmų serijų premjeros šių metų reikia pasitikėti procesu.
Gaimano knygos „Amerikietiški
Kanuose aštuoniolika naujojo sedievai“ („American Gods“) ekrarialo dalių žiūri ir kai kurie mūsų Šiuolaikiniai serialai, tarkime,
kaimynai. Kada ir kas rodys serialą „Kortų namelis“, labai ciniški
nizacija. Nežinau, ar matėte, bet
Lietuvoje, kol kas nepavyko išsiaiš- ir psichologiškai tikslūs. „Tvin
man ji pasirodė neįtikėtinai įdomi.
Iš komedijų atrodo juokingas „Silikinti – miglotai kalbama apie keti- Pyksas“ žavi naivumu, romannimus pasirašyti sutartį. Laukdami tiškumu. Ar nebijote, kad dakono slėnis“ („Silicon Valley“). Štai
konkretesnių žinių, pateikiame bartinė auditorija nebesupras
ir viskas, ką dabar žiūriu.
Frosto pokalbio su serialų žinovu jūsų požiūrio?
bei tyrinėtoju Jegoru Moskvitinu
Nesu linkęs nerimauti, manau, Nepaminėjote nė vieno
Mark Frost
fragmentus. Pokalbį išspausdino Ry- Davidas taip pat. Paprasčiausiai da- „Netflix“ serialo. Galėjote kurti
goje įsikūręs portalas www.meduza.io. rai savo darbą, o bus kas bus. Tačiau serialą šioje platformoje, bet
mes neabejojome savo sprendimu. atsisakėte, nes nenorėjote, kad Lyncho tėvystė, susižavėjimas
Personažas, kuriam buvo skirta
Rytų praktikomis. Ar yra asIš pradžių nerimtas klausimas. Jautėme, kad mūsų istorija turi mil- naująjį „Tvin Pyksą“ būtų gadaugiau mūsų laiko ir dėmesio, – tai
Jūsų „Slaptojoje Tvin Pykso
meninių Jūsų istorijų, tapusių
žinišką traukos galią ir ją galima ru- lima pasižiūrėti vienu ypu.
agentas Kuperis. Jis mūsų pagrindiistorijoje“ kiekvienas veikėjas
tulioti toliau.
Yra dvi priežastys. Kaip žinote, serialo dalimi?
nis veikėjas, į jį abu sudėjome viską.
turi įvardyti mėgstamiausią
„Tvin Pykso“ originalas kelerius meSunku būtų išskirti atskirus mo- Turiu savo numylėtinius, bet nenosavo knygą. Šerifo sekretorei
Naujasis „Tvin Pyksas“ egzistus buvo „Netflix“, jam tai visai gera mentus. Nors galiu patvirtinti, kad riu apie tai kalbėti, kad kiti persoLiusi tai Stepheno Kingo „Dvituoja visai kitokioje tikrovėje,
vieta. Tačiau mes pagalvojome, kad Loros Palmer istorija, bent jau iš da- nažai arba, dar blogiau, – aktokova“, šerifo padėjėjui Houkui – kur, pavyzdžiui, visi turi išmaperžiūros praėjus dvidešimt pen- lies, paimta iš mano jaunystės. Ji re- riai, nepagalvotų, kad jais mažiau
Hunterio Thompsono kūriniai. niuosius telefonus. Net viską
keriems metams... Tada žiūrovams miasi tikru įvykiu, nutikusiu netoli rūpinuosi.
O kokias knygas įvardytų Jūsų
filmavote skaitmenine kamera. didelis malonumas buvo žiūrėti po tos vietos, kur užaugau – į Šiaurę
piktadariai – Bobas ir buvęs
Aišku, kad reikia suprasti pasaulį, vieną seriją kas savaitę, paskui ją ap- nuo Niujorko, Somerso miestelyje. Jei aktorius Frankas Silva,
FTB agentas Vindomas Erlas?
apie kurį rašai. Technologijomis tarinėti, apie ją rašyti, žiūrėti kitą Žinoma, keliskart mano biografija kuris suvaidino Bobą, vis dar
Na, šiedu nebuvo „Bookhouse užsiima Davidas – jis režisierius visiems kartu – tai darė kiekvienos suvaidino vaidmenį, bet taip ga- būtų gyvas, ar sugalvotumėt
Boys“ (slaptas Tvin Pykso apsaugos ir viską puikiai išmano, pradėjo serijos pasirodymą ypatingu reiški- lima pasakyti apie kiekvieną kūry- jam atskirą siužeto liniją?
nuo nelabųjų jėgų ir kartu knygų dirbti su skaitmenine kamera dar niu. Iš dalies tai ir padėjo serialui binį darbą, juk rašai panaudodamas
Per tuos metus praradome daug
mylėtojų ordinas, – red. past.) na- filmuodamas „Vidinę imperiją“. Fil- tapti fenomenu.
visas sukauptas žinias.
aktorių. Jei kuris nors iš jų vis dar
riai, o be to, Bobas – tai nemateri- mavimo grupė puikiai su viskuo
Instinktas liepė mums padaryti
būtų su mumis, suprantama, įtraukali dvasia, tad abejoju, ar jis daug tvarkosi. Esmė juk ne laikmena, o viską, kad atkurtume šitą pojūtį. Štai ir atėjome iki Loros Paltume jį į naująjį sezoną. Bet mums
skaitė. Bet apie Vindomą Erlą – ge- kaip papasakoti istoriją apie žmones, Nenorėjome tiesiog visko įdėti iš- mer. Lynchas dažnai sakydavo,
teko apverkti ir žmones, ir persoras klausimas. Niekad nesusimąs- kuri įtikintų kitus. Tikslas nesikeičia. kart, norėjome rodyti palaipsniui kad jei ne ABC valia, jis būtų
nažus. Gaila, kad vykstame į naują
kelionę be jų.
čiau, kokia būtų jo mėgstamiauir žiūrėti, ar žiūrovams tai darys atidėjęs žudiko atskleidimą
sia knyga. Sakyčiau, tai turėtų būti Jei naujojo sezono veiksmas
panašų įspūdį. Mūsų pasirinkimą kiek įmanoma toliau, ar net
kažkas pakankamai sunkaus, juk jis vyksta ne tik Tvin Pykse, bet
nulėmė būtent tai. Nesu nusiteikęs visai nebūtų to daręs. Ar Jūs ką Iki „Tvin Pyksas“ buvo pradėsavaip išskirtinis, nors ir beprotis. ir kituose miestuose, ar yra
prieš „Netflix“ ir serialų žiūrėjimą nors keistumėte ankstesniuose tas, Jūs su Lynchu ilgai varstėte televizijų duris, siūlėte
Manau, kad Roberto Harriso „Avi- šansų sužinoti, kas herojams
vienu ypu – ir pats kartais taip el- sezonuose?
nėlių tylėjimas“, juk knyga pasirodo atsitiko per visus tuos metus?
giuosi. Bet dabar mums atrodo, kad
Nekeisčiau nieko iš to, ką para- įvairias idėjas. Buvo istorija
Kiek aštuoniolikoje serijų bus
tuo pačiu laiku, 1988-aisiais.
pradėti žiūrėti naują sezoną geriau šėme. Man regis, mūsų istorija bū- apie FTB agentą, ieškantį dinsugrįžimų į praeitį?
tokiu pat būdu, kaip tai buvo daroma tent tokiu pavidalu, kaip buvo para- gusio Lemurijos žemyno... Ar
Antrasis sezonas baigėsi LoDeja, negaliu atsakinėti į klau- prieš dvidešimt septynerius metus. šyta ir sudėliota, žiūrovams vis dar prisimenate šias idėjas? Gal atros Palmer pažadu pasimatyti
simus apie trečiojo sezono siužetą.
skamba labai įtikinamai. Bet kar- ėjo laikas kurti naują serialą?
po dvidešimt penkerių metų.
Norime, kad kiekvienas žiūrovas Ar kada nors svarstėte, kaip
tais man taip pat įdomu, kas būtų,
Tai buvo žavi idėja, bet mes taip
Nejaugi jau tada viską suplaviską pamatytų pats, todėl laikome „Tvin Pyksą“ suvokė 1990–1991
jei nebūtume taip anksti atsakę į ir nebaigėme jos rutulioti. Jei teisinnavote? Kas parašė tas eilutes –
metų žiūrovai ir kaip suvokia
liežuvį už dantų.
klausimą, kas nužudė Lorą Palmer? gai pamenu, tai buvo ne serialo, o
Jūs ar Davidas?
jaunimas, pamatęs serialą viKaip tai būtų paveikę siužetą?
filmo idėja. Man itin patinka (žinau,
sai neseniai?
Regis, tai sugalvojo Davidas. Kai Na, vertėjo pabandyti. Levas
kad Davidui taip pat) vienas scenapo daugelio metų pradėjome svars- Tolstojus yra rašęs dienorašTai įdomus klausimas, bet atsa- Užtat masinėje kultūroje daurijus, kurį parašėme prieš kelerius
tyti tęsinio idėją, pasižiūrėjome čiuose, kad jam gaila kiekvieno, kymas į jį mūsų dar tik laukia. Kol gybė parodijinių versijų, kas
metus. Jis vadinasi „One Saliva Bubpaskutinę seriją ir išgirdome frazę, bandančio jį mėgdžioti. Ką
kas pastebime, kad jaunesnioji au- nužudė Lorą Palmer. Kurios
ble“. Istorija rutuliojasi Niutonvikurią buvome visiškai pamiršę. Pa- jaučiate, kai koks nors televiditorija reaguoja taip pat, kaip ir Jus prajuokino labiausiai?
lio miestelyje, kur diegiamas slaptas
pirmieji žiūrovai. Kai kartojome
sijutome lyg būtume save užprogra- zijos kanalas rodo dar vieną
Versija, kurią parodė „Simpso- valdžios planas, o keli miestiečiai
mavę dar tada. Nustebome ir pagal- „Tvin Pykso žmogžudį“?
pirmuosius sezonus, žiūrovai buvo nai“, buvo labai juokinga. Žinote, priversti apsikeisti tapatybėmis. Iš
vojome: „Gerai, turime labai įdomų
Yra garsus vieno seno 6-ojo de- kupini tokio pat entuziazmo, kaip ir kai sukuri kažką, kas turi panašų visko, ką sukūrėme kartu, norėčiau
būdą grįžti į šią istoriją.“ Kažkuriuo šimtmečio aktoriaus posakis. Jis ankstesnieji. Tikiuosi, kad naujasis poveikį populiariajai kultūrai, reak- pamatyti ekrane būtent tai, nes ramomentu abu aiškiai supratome, pasakė, kad imitacija – pati nuo- sezonas sužadins tokius pat jausmus. cija dažniausiai būna nutolusi nuo šydami scenarijų labai smaginomės.
kad tiesiog reikia imtis darbo.
širdžiausia televizijos forma. Man
„Tvin Pyksas“ įvykdė tai, ką ir bu- darbo momento. Kai kuri serialą,
regis, tai tiesiog industrijos funk- vome sumanę, – jis išlaikė laiko iš- tai labai kruopštus darbas, vykstan- Paskutinis klausimas – serialo
Tačiau televizijos serialai per
cionavimo būdas: jei kas nors „su- bandymą. Galiausiai juk būtent tai tis čia ir dabar. Žmonių reakcija į jį, gerbėjų. Ar įmanoma, kad agentą laiką pasikeitė, dabar jų
veikia rinkoje“ ir tai dar yra novato- kiekvieno darbo vertinimo kriteri- jo detales bus jau vėliau, tu to negali tas Kuperis niekad nieko nesudramaturgija visai kitokia. Ar
riška, būtinai atsiras žmonių, kurie jus. Didžiuojuosi, kad „Tvin Pyksas“ niekaip paveikti. Mus labai nuste- prato apie gerą kavą?
turėjote galvoje šiuolaikines
pabandys viską nukopijuoti ir pra- įveikė šį testą. Apskritai didžiuo- bino reakcija į „Tvin Pyksą“. Man
Ne, jis puikiai nusimano apie
tendencijas, ar sąmoningai
kavą. Jo skonis susiformavo per
turtėti, kasdami toje pačioje vietoje. juosi šio filmo vientisumu.
patinka visos parodijos.
ėjote prieš madą?
Tačiau iš tikrųjų reikia ypatingo
daugelį kelyje praleistų metų. Tad
Tada dar klausimas apie „myMes į šią padėtį žiūrime kitaip. laiko, vietos ir į projektą įtrauktų Daug prirašyta apie tai, kaip
neabejokite: jis labai rimtai žiūri į
limiausią vaiką“. Kurį „Tvin
Tiesiog nusprendėme pradėti ten, žmonių talento derinio, kad pa- „Tvin Pyksą“ paveikė Davido
kavą.
kur anąkart baigėme. Žinoma, pasi- vyktų. Todėl kopijavimas nėra Lyncho biografija – jo vaikystė, Pykso“ personažą kurti buvo
įdomiausia?
keitė istorijų pasakojimo būdas, bet būdas sukurti kažką nauja, nors tėvo profesija, ankstyva paties
Parengė K. R.
8 psl.
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Nerašytos taisyklės
70-asis Kanų kino festivalis
Aistė Račaitytė

Įpusėjus Kanų kino festivaliui galiu tik patvirtinti nerašytą taisyklę,
kad geri metai iš eilės A klasės festivalyje yra retenybė. Šiųmetinė
programa nebuvo šios taisyklės išimtis. Festivalio pradžioje laukiau
Yorgoso Lanthimoso, Michaelio
Haneke’s, Toddo Hayneso filmų,
o pamačiusi juos vis dar tikiuosi,
kad geriausi filmai palikti festivalio pabaigai.
Michelio Hazanaviciaus stiliui
būdingas godariškas negailestingumas, bet, kaip ir kiekviena kopija, jo kinas ir lieka tarsi „antras
spaudimas“ – čia nieko autentiško
ir viskas nebe taip ryšku. Naujame
jo filme „Le Redoutable“ Louis Garrelis kuria „prigesintą“ Jeano-Luco
Godard’o portretą, kuriam labiausiai pristigo paties JLG. Juk jis vis
dar kuria tokį pat savitą ir maištingą
kiną, bet nei Garrelis, nei Hazanavicius kurdami jo portretą ir neieškojo kažko autentiško ir naujo.
Filme tiesiog surinktos pažįstamos
klišės apie didžiausią kino revoliucionierių. Gyvą Godard’o legendą
„Le Redoutable“ paverčia mirusia.
Susumuojamas dar nesibaigęs režisieriaus gyvenimas – pasirenkamas
trumpas, bet, reikia pripažinti, vienas ypatingiausių jo, o kartu visos

Prancūzijos ir Vakarų kultūros
tarpsnis – 7-ojo dešimtmečio pabaiga. Rodomi nesibaigiantys Godard’o, menininko ir politiškai aktyvaus piliečio, konfliktai su aplinka,
greitai kintantys politiniai ir kultūriniai vėjai.
Septyniasdešimtmetį švenčiančiam festivaliui Godard’o vardas
(nors tegu ir kaip personažo) yra
nepaprastai svarbus, todėl svarsčiau,
kodėl rengėjai atidarymo filmu
pasirinko tikrai ne ką geresnę Arnaud Desplechino dramą „Izmaelio
šmėkla“ („Ismael’s Ghost“). Nejau
tik dėl Marion Cotillard, Charlotte
Gainsbourg ir Mathieu Amalrico.
Skambios jų pavardės ir talentas
neišgelbėjo netolygaus ir prailgstančio filmo. Klampus scenarijus
apie režisierių, kurio laimingą gyvenimą sujaukia prieš dvidešimt
metų pradingusios žmonos apsilankymas, turėjo pakylėti filmą iki
ezoteriškų aukštumų, panašiai kaip
Jeano-Marco Vallée „Café de Flore“,
tačiau „Izmaelio šmėkla“ – tik vietomis isteriškas, vietomis nuobodus reginys.
Pasitelkus ekscentriką ezoterikos
siekiama ir Yorgoso Lanthimoso
filme „Šventojo elnio nužudymas“
(„The Killing of a Sacred Deer“),
kurį įkvėpė antikos dramaturgo
Euripido užrašytas mitas apie karalių Agamemnoną, kurio dukterį

Ifigeniją, ketintą paaukoti Artemidei, ši pavertė elniu. Lanthimosas
mitą į šiuolaikinius laikus perkelia
labai stilingai, pasirenka puikiai
pažįstamus aktorius, tačiau visa tai
jau buvo ir jo ankstesniame filme
„Omaras“. Režisierius žino, kaip
kurti efektingą kiną, tačiau nežino,
kaip papasakoti prasmingą istoriją.
Mitas turėtų kilstelėti filmą į universalesnį lygmenį, tačiau jis lieka
„hipsterių žemėje“ ir skamba kaip
estetizuotas patraukliai „pakrypęs“
pramoginis pasižaidimas. Klasikinei dramaturgijai būdinga dilema
filme neturi ją svarstyti verto herojaus. Vietoj jo – Colino Farrello vaidinamas neapsisprendžiantis bailys,
neigiantis savo atsakomybę.
Vienintelis filmas, kuris sujaudino ir įtikino savo svarba, kol kas
yra Andrejaus Zviagincevo „Nemeilė“ („Neliubov“) – šalta, negailestinga vidurinės klasės gyvenimo
studija, palengva perauganti į kur
kas universalesnę šiandieninės visuomenės metaforą. Filmą apibendrina akivaizdi, bet pamatinė Zviagincevo išvada – meilės stoka yra
visų pasaulio negandų priežastis.
Filmo pora Ženia ir Borisas dvylika metų gyveno nemeilėje, kuri
juos atvedė prie atviros neapykantos, paniekos ne tik vienas kitam,
bet ir jų nemeilės vaisiui – dvylikamečiui sūnui. Jis vieną dieną,

Rodo TV

Plaukiant pasroviui
Terry Gilliamas yra sakęs, kad
„Monty Python“ bandė pažadinti
žmones, kurie didžiąją gyvenimo
dalį miega arba plaukia pasroviui.
Vienas tokių bandymų – 1983 m.
britų komikų grupės sukurtas filmas
„Gyvenimo prasmė“ (LRT Kultūra,
27 d. 23 val.). Jį režisavo du grupės
„Gyvenimo prasmė“
nariai – Terry Jonesas ir Gilliamas.
Kartu su Ericu Idle’u, Johnu Cle- kad tik „Monty Python“ galėtų pa- Londono gyventojas Ališeras Usese’u, Michaelu Palinu jie vaidino ir aiškinti, kas dabar vyksta Lietuvoje. manovas. Jis tuo nesitenkino ir
filmo skečuose, kurie bando atsakyti Seimo nariams „Gyvenimo prasmę“ praėjusią savaitę pats pasirodė inį pavadinime suformuluotą klau- tiesiog būtina pasižiūrėti, kad pa- ternete, išvadino Navalną melasimą. „Gyvenimo prasmė“ padalinta matytų, kaip patys kartais atrodo giu bei kitokiais blogais žodžiais ir
į skyrius, kurių kiekvienas aptaria iš šalies. Save jame gali pamatyti ir baigė savo „pasirodymą“ interneto
tam tikrą žmogaus gyvenimo etapą: lietuviško „popso“ pasaulis, pasku- pašaipininkų iškart pasigauta temgimimą, mokslą, tarnybą armijoje, tiniais metais klasikinį šūkį „Duo- peramentinga fraze: „Tfu ant tavęs,
karą, brandą, gyvenimo saulėlydį, nos ir žaidimų!“ pavertęs lietuvišku Aleksejau Navalnai.“
mirtį ir pomirtinį gyvenimą. Fil- „Kalafiorų ir rokenrolo!“
Spaudos laisvės gynimui skirtas
mas prasideda novele, išjuokianKol Lietuvoje tikros opozicijos Rolando Susos Richterio televizičia globalizaciją. Jaunų energingų nesimato net ties horizonto linija, jos filmas „Leidinio „Der Spiegel“
vadybininkų nuolat „auklėjami“ pa- LRT (29 d. 22.10) siūlo pasižiūrėti byla“ (LRT, 31 d. 22.50, LRT Kulgyvenę draudimo įmonės „The Per- Rusijos opozicionieriaus Alekse- tūra, birželio 1 d. 21 val.). Vadinamanent Assurance Company“ dar- jaus Navalno ir jo bendražygių su- moji „Der Spiegel“ afera“ – garsiaubuotojai sukelia maištą ir, pavertę kurto dokumentinio pasakojimo sias 1962-ųjų politinis skandalas,
savo įmonę piratų laivu, leidžiasi apie premjero Dmitrijaus Medve- kurį sukėlė VFR politikų spaudiį kapitalistinius pasaulinės rinkos devo turtus „Jis ne Dimonas“. In- mas leidinio žurnalistams. Dabar
vandenis.
ternete filmas pasižiūrėtas daugiau pripažįstama, kad jis prisidėjo prie
Tiems, kurie anksčiau nesusidūrė kaip 21 milijoną kartų, nors oficia- didesnės spaudos laisvės Vokietisu „Monty Python“, ko gero, bus ne- lioji Rusijos žiniasklaida jį iki šiol joje. Skandalas prasidėjo, kai Contikėtas cinizmo persmelktas, viso- ignoruoja. Tai labai pamokomas radas Ahlersas straipsnyje „Lygtinai
mis ironijos spalvomis spindintis reginys, už kurį Navalną į teismą saugūs“ informavo visuomenę, kad
grupės humoras. Bet būdamas didis padavė vienas turtingiausių Rusi- Federacinė Vokietija nesugebėtų
grupės gerbėjas nuoširdžiai tikiu, jos žmonių ir, regis, turtingiausias apsiginti nuo „Varšuvos sutarties“
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„Nemeilė“

nebegalėdamas pakelti tėvų sky- pranešimuose žodžio „pabėgėlis“
rybų įtampos, pabėga iš namų.
buvo atkakliai vengiama. Kaip tik
Zviagincevas niekada nepatai- todėl, nepaisant visų filmo scenarikauja žiūrovams – jo filmai tam- jaus minusų, jis tampa svarbus.
sūs, sunkūs, kartais net nepakeliami.
Labiausiai nuvylė Toddo HayBesiklostantys „Nemeilės“ įvykiai neso „Wonderstruck“ pagal Briano
nuosekliai veda į aiškią, skaudžią Selznicko knygą vaikams. Pykau,
išvadą. Prie panašios išvados at- kad tokia geniali ir vizionieriška
veda Haneke savo naujajame filme filmo forma neatitinka menko tu„Laiminga pabaiga“ („Happy End“). rinio. Kur kas mieliau pasižiūrėjau
Dar vienas epizodas „iš buržuazijos Robino Campillo „120 dūžių per
gyvenimo“, vedantis prie jau pažįs- minutę“ („120 Battements Par Mitamos hanekiškos „laimingos“ pa- nute“), pasakojantį apie 10-ojo debaigos. Režisierius baisiausia pa- šimtmečio pradžioje aktyviai veisaulio blogybe įvardija aklumą kusią AIDS prevencijos grupę. Jos
(abejingumą) ir filme užsimena, spalvingų narių, tarp kurių yra ir
kad šio aklumo padarinys yra Eu- ŽIV viruso nešiotojų, kasdienės
ropos imigrantų krizė.
diskusijos, protesto ir aktyvizmo
Vengras Kornélis Mandruczo akcijos kuria filmo siužetą, kurio
filme „Jupiterio mėnulis“ („Jupiter’s centre – politkorektiška detalė –
Moon“) pagrindiniam herojui, pa- užsikrėtusio ir neužsikrėtusio vaibėgėliui iš Sirijos, suteikia antgam- kinų meilės istorija. Filmas kupitiškų galių – jis gali skraidyti. Rodos, nas ne tik revoliucinės energijos,
išgyvenantys netikėtą nacionalinio bet ir mielų sentimentų bei gražios
kino atgijimą politinės bei visuo- homoerotikos.
Kitą savaitę jau bus aiškus Pedro
meninės krizės akivaizdoje, vengrai
filmu labai didžiuojasi, tačiau kole- Almodovaro vadovaujamo žiuri
gos iš Vengrijos juokėsi, kad visuose verdiktas. Jis bus paskelbtas geguoficialiuose vengrų žiniasklaidos žės 28-osios vakarą.
armijų atakos. Gynybos ministerija apkaltino redakciją valstybės
paslapties išdavimu, buvo duotas
orderis suimti ir straipsnio autorių,
kuris atostogavo Ispanijoje, ir žurnalo leidėją bei vyriausiąjį redaktorių. Policijos veiksmai sulaukė visuomenės protestų. Kuo tai baigėsi,
pamatysite filme.
Kitą medijų skandalą primena
Lee Tamahori filmas „Velnio antrininkas“ (BTV, 27 d. 21.30). Jo „didvyris“ buvo Irako karininkas Latifas Yahia, kuris 1987 m. esą buvo
priverstas tapti Saddamo Huseino
sūnaus Uday’aus, garsėjusio žiaurumu ir nuotykiais, antrininku.
Taip jaunuolis, kuris iki tol nerūkė,
negėrė ir mylėjo tik vieną moterį,
virto pasileidėliu ir žudiku. Pabėgęs
iš Irako jis ne vienus metus gydėsi
nuo tokio „darbo“ pasekmių kaip
nuo narkotikų priklausomybės.
Iš Naujosios Zelandijos kilęs Lee
Tamahori Holivude sukūrė ne vieną
sėkmingą trilerį, režisavo net filmą
apie Džeimsą Bondą, bet paskutiniais metais jis vis dažniau pats
tampa skandalų personažu. Pinigų
ekranizuoti Yahios autobiografinę
knygą davė belgai ir olandai, todėl
visų sukritikuotame, agitaciniu
filmu vadinamame „Velnio antrininke“ nebus žvaigždžių, užtat visai
neblogi aktoriai Dominicas Cooperis ir Ludivine Sagnier.
Paklausite, kur čia skandalas. Pasirodo, žiniasklaidos žvaigžde tapusio Yahios knyga – vien melas. Visi,

kurie išmano Huseino laikų Irako
gyvenimą, tvirtina, kad jo pasakojimas neturi nieko bendra su tikrove,
bet ir apie „memuarų“ autorių žinoma labai mažai. Akivaizdu tik
viena: Yahia puikiai išnaudojo žiniasklaidos norą turėti kuo daugiau
informacijos apie Iraką, o patikrinti
„antrininko“ informaciją 10-ajame
dešimtmetyje buvo sunku. Regis, Tamahori tai žinojo iš pat pradžių, bet
leido dalyvauti melagiui net filmavimo aikštelėje. Sakoma, režisierių
pakerėjo, kaip puikiai Yahia meluoja.
Dano Tobiaso Lindholmo pernai
„Oskarui“ nominuoto filmo „Karas“
(LRT Kultūra, 31 d. 21 val.) veiksmas taip pat nukels į tolimą šalį – į
Afganistaną. Čia karinėje misijoje
atsidūrė danų karininkas Klausas.
Patekęs į susišaudymą ir norėdamas
išsaugoti savo kuopos karius, jis priims sprendimą, kuris turės sunkių
pasekmių ir jam, ir jo šeimai.
Lindholmas, kuris laikomas
vienu geriausių šių dienų Europos
scenaristų, filme sujungė karinės
ir teismo dramos žanrus, kad parodytų žmones, kurie yra priversti
rinktis ne tarp gėrio ir blogio, o tarp
skirtingų blogio atmainų. Priversdamas žiūrovus karą pamatyti jo
dalyvių akimis, Lindholmas klausia, kaip toli galime nueiti gindami
savo gyvybę, ir abejoja, ar galima
teisti žmogų, atsidūrusį akistatoje
su mirtimi.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
iki VI. 4 d. – paroda „M/A\G/M\A. Kūnas
ir žodžiai Italijos ir Lietuvos moterų mene
nuo 1965 metų iki šių dienų“
Paroda „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė
1918–1940 m.“
NDG fojė – vieno objekto paroda „Giraitė
yra gražu“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
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-

iki VI. 4 d. – tarptautinė paroda „Pranciš-

M.K. Čiurlionio namai

kaus Skorinos keliais su „Belgazprombank“

Savičiaus g. 11

Bažnytinio paveldo muziejus

Džiugo Palukaičio paroda „Nuo pradžios

Šv. Mykolo g. 9

iki Druskininkų“

Paroda „Ko liepsna nesunaikino: Ceikinių

Muzikos galerija

bažnyčios vertybės ir Monikos Žaltauskai-

Gedimino pr. 37

tės-Grašienės atvaizdai“

Viktoro Paukštelio tapybos darbų paroda

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 28 d. – Roberto Narkaus paroda „Nešėjas“
Grupinė paroda „Ateitys“
Algirdo Šeškaus fotografijų paroda „TV“
Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 27 d. – Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės
paroda „Apie viską ir apie nieką“
nuo 30 d. – Joanos Kairienės paroda „Akys“
„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Juozo Kazlausko fotoparoda „Savaitgalis pragare“
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki VI. 3 d. – Valentyno Odnoviuno fotografijų paroda „Stebėjimas“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
Jurgio Tarabildos kūrybos paroda „Don’t

„Eklipsė“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „TIXE. Naujai įgyti kūriniai 2011–2016“
iki VI. 4 – operos solistės Marijonos Rakauskaitės 135-mečiui skirta paroda „Dainavimas – mano malda“
iki VI. 3 – Juozapo Kalniaus Vlado Balsio
audiovizualinė instaliacija „863758498“
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki VI. 4 – Kauno tarptautinės grafikos bienalės konkursinė paroda „Fragmento evoliucija“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
bei objektų paroda „Iliuzijos“

Tarptautinė paroda „Roundabout Baltic“

Vilniaus g. 39

Bendruomenių platformos „Mažosios isto-

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Svajonės ir Pauliaus Stanikų paroda „Pavasaris“

rijos“ paroda „Didžioji pramonė“

A. Goštauto g. 1

Šv. Jono gatvės galerija

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija

Šv. Jono g. 11

muziejus

Lietuvos išeivijos dailės fondo ir „Lewben

iki VI. 3 d. – skulptūros simpoziumo „Gur-

V. Putvinskio g. 64

Art Foundation“ paroda „Nuo realizmo iki

gutis 2017 ir kitaip“

Kauno „Eglės galerijos“ paroda

objekto. Pasaulio lietuvių menas Lietuvos

Galerija „Arka“

Algio Griškevičiaus tapybos, fotografijos

Steveno Vincento Mitčelo (D. Britanija) paroda

išeivijos dailės fondo kolekcijoje“

Aušros Vartų g. 7

Lietuvos nacionalinis muziejus

iki VI. 3 d. – Ios Khizanišvili ir Sofi Etsa-

Galerija „Meno parkas“

Arsenalo g. 1

dašvili (Gruzija) meninio emalio paroda

Rotušės a. 27

Kryždirbystė
iki 28 d. – 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
Naujausiųjų Lietuvos archeologijos atradimų paroda
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Slanime atgijusi Antika. Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio
gobelenai“
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 27 d. – VDA Tekstilės katedros trečio
kurso studentų Austės Guogaitės, Seve-

fotografijos paroda „Su savimi...“
Projekto „Tyla, garsas, tyla“ paroda
Almyros Weigel (Lietuva, Vokietija) ir Ute
Wennrich (Vokietija) popieriaus meno paroda
„Šviesa ir šešėliai“
Vaikų darbų paroda „Nupiešk man avį“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Konstantino Gaitanži tapybos paroda
„Terramorphis“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
iki VI. 4 d. – Annikos Kedelauk ir Rainerio
Kaasiko-Aaslavo juvelyrikos paroda „Jungtis / Pilka hedonisto kasdienybė“
Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki VI. 3 d. – Dano Aleksos paroda „43H“
Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Leono Urbono tapybos darbų paroda „Kosminės svajos iš Terra Australis“
Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
„Lietuvos pantomima. Po 50 metų“ (Vito

Dailė
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus II a. salėje atidaryta paroda
„Lietuvos pantomima. Po 50 metų“. Joje eksponuojami (su dailėtyrininkės
Margaritos Matulytės pagalba) naujai atrasti fotografo Vito Luckaus kūriniai iš ciklo „Pantomima“ (iš kolekcininko Edmondo Kelmicko rinkinio).
Fotografijos pasakoja apie Modrio Tenisono trupės repeticijas, vykusias
Kaune, ir Luckaus santykį su teatrine improvizacija. Mimams kita realybė gyvenamu, politiškai įtemptu laiku reiškė kur kas daugiau nei tiesiog
improvizaciją – žaidimą. Kitas – kūrybos – pasaulis nuotraukose atrodo
tikresnis, svarbesnis už tikrą. Paroda veikia iki birželio 23 d.
Vilniaus paveikslų galerijos kiemelyje tradiciškai vyks Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vasaros festivalis, kuriame orkestras kartu su
savo meno vadovu ir vyr. dirigentu G. Rinkevičiumi klausytojus pakvies
į tris vasariškus koncertus: „Džiazuojanti klasika su simfoniniu orkestru“, „Gražiausia filmų muzika“ ir „Roko baladės“. Birželio 1 d. festivalį
atidarys koncertas „Džiazuojanti klasika su simfoniniu orkestru“. Seserų
pianistės Rūtos Buškevics ir smuikininkės Saulės Rinkevičiūtės inicijuotame projekte skambės žymiausių J.S. Bacho, C. Saint-Saёnso, G. Bizet,
L. van Beethoveno, A. Vivaldi, M. Ravelio ir kitų kompozitorių kūrinių
interpretacijos. Su orkestru taip pat gros vienas geriausių jaunosios kartos Lietuvos džiazo smuikininkų Tadas Dešukas, improvizacijų meistras,
akordeonininkas Nerijus Bakula, džiazo atlikėjai Eugenijus Kanevičius
(kontrabosas) ir Vytis Vainilaitis (perkusija, mušamieji).

paroda „Pliažo sezonas“

Galerija „Vartai“

Dalios Kasčiūnaitės tapybos, piešinių ir

„7md“ rekomenduoja

Muzika

Paroda „Geras dizainas“

„Gruzijos spalvos“

Informacija apie konkurso reikalavimus skelbiama Kultūros ministerijos interneto tinklapyje adresu: http://lrkm.lrv.lt/lt/konkursai-ir-skelbimai.
Dokumentai priimami iki 2017 m. birželio 16 d. imtinai. Tel. pasiteiravimui (8 5) 219 3413

nuo VI. 1 d. – festivalio „Kaunas Photo“

Ask Why“

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Kultūros atašė kadencijos pradžia – 2017 spalio 1 d., trukmė – treji
metai.

iki 28 d. – paroda „Polish design: in the Middle of“

suarų kolekcijos)

Lietuvių liaudies menas

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti kultūros atašė pareigas
Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje

„Žmogus, kuriantis fantazijų pasaulius“

nuo 31 d. – Povilo Ramanausko paroda
„Nature’s Fool – Artist’s Cool“
Agnės Jonkutės ir Gintauto Trimako paroda
„Laukas“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Kinijos šiuolaikinio meno paroda „Kas aš?
798 įspūdžiai“
Paroda „Vietiniai simboliai – Klaipėdos
veidas?“
Fotografijos galerija

knygą). Rež. ir insc. aut. M. Verbiejus, sce-

Spektakliai

nogr. ir kost. dail. L. Songailaitė. Vaidina
D. Rudytė ir P. Valaskevičius

Vilnius

30 d. 18.30 – „PASIKALBĖK SU MANIMI EI-

Nacionalinis dramos teatras

LĖMIS“. Idėjos autorė – V. Bičkutė, koordi-

Didžioji salė

natorė – M. Kimelė (Ryga, Latvija). Vaidina

27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLO-

V. Bičkutė, J. Bareikis, V. Kochanskytė,

GIS“. Rež. – A. Schillingas

M. Valiukas

30 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso

Valstybinis jaunimo teatras

„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas
31 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“.
Rež. – J. Vaitkus
VI. 1 d. 14val. – „KAULINIS SENIS ANT GELEŽINIO KALNO“ (pagal J. Basanavičiaus
užrašytą lietuvių liaudies pasakojimą ir
B. Žilytės iliustracijas). Rež. – J. Tertelis

Didžioji Vandens g. 2

1 d. 18 val. Teatro stogas – „Pokalbiai ne

Audriaus Naujokaičio (1961–2012) fotogra-

apie teatrą. Ką daryti, kad meilė išgelbėtų

fijų paroda „New York, New York“

pasaulį?“

Galerija „si:said“

Mažoji salė

Galinio Pylimo g. 28
Ramūno Paniulaičio (1957−1982) kūrybos
retrospektyva
Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Ramūno Grikevičiaus tapybos darbų paroda
„Susitikimas Indėnų žemėse“

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

rijos Žukauskytės, Lan Anh Nguyen, Li-

Luckaus kūriniai iš ciklo „Pantomima“)

janos Skrockaitės, Mildos Skukauskaitės,

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

iki VI. 1 d. – Remigijaus Venckaus fotogra-

Žemaitės g. 83

Kornelijos Maslovaitės, Luko Tomaševi-

galerija

fijų paroda „Trans-kaimas-lt“

čiaus paroda „Kodas“

Vilniaus g. 39 / 6

Henrikos Bartkutės tapybos paroda

Galerija „ARgenTum“

Vaikų paroda „Ateitis. Ta, kuri ateina“

Latako g. 2

Lietuvos nacionalinės UNESCO

Sigito Rekašiaus autorinės juvelyrikos

komisijos galerija

paroda „Virsmų pavidalai“

Šv. Jono g. 11

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapy-

RITORIJA“. Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė
27 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOGTAS
LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). Insc.
aut. ir rež. – V. Kuklytė
Oskaro Koršunovo teatras
26, 28, 29 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto
„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
27 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!

26 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU
KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas
27 d. 16 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
28 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė
30 d. 19 val. – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS

I. Vyrypaevo „ŠOKIS DELHI“.
Rež. – O. Koršunovas
VI. 1 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!
B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. –
K. Glušajevas. Vaidina N. Savičenko, R. Samuolytė, V. Kuodytė, A. Vilutytė, O. Kun-

(LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis

sunga, S. Špakovska, V. Kuklytė, D. Kundro-

(teatras „cezario grupė“)

taitė ir G. Latvėnaitė

31 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-

Vilniaus teatras „Lėlė“

NYS“. Rež. – O. Koršunovas

Mažoji salė

VI. 1 d. 19 val. – „ŽIURKIAGALVIAI“. Kūry-

27 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Scena-

binė komanda – V. Masalskis, P. Pinigis,

rijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis

D. Želvys, L. Akstinaitė (Klaipėdos jaunimo

28 d. 12 val., VI. 1 d. 10.30 – „GĖLIŲ ISTORI-

teatras)

JOS“. Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

Studija

Dailės galerija

26 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-

Vilniaus g. 245

ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio

iki VI. 3 d. – Kristinos Inčiūraitės paroda

romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).

Daso Vegaso personalinė paroda

Didžioji salė
26 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TE-

Rež. – K. Smedsas (Suomija)
27 d. 16 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc.

„Menų spaustuvė“
26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠVENTASIS PAVASARIS“. Choreogr. – A. Gudaitė ir
L. Žakevičius (urbanistinio šokio teatras
„Low Air“)
26, 27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „PRA-

Dominikonų g. 15

bos paroda „Persijos atšvaitai“

Panevėžys

aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius

Dailininkų Tamošaičių kūryba

Užupio „Galera“

Dailės galerija

Vilniaus mažasis teatras

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Užupio g. 2a

Respublikos g. 3

NUS“ („Taika Box“, Suomija)

27 d. 12 val. – PREMJERA! „LAIMĖ YRA

rinkiniai

Petro Lincevičiaus darbų paroda

30 d. 18.30 Juodojoje salėje – „TERORISTAS“

LAPĖ“ (pagal E. Dačiūtės ir A. Kiudulaitės

(pagal J. Updike’o romaną). Rež. – G. Aleksa

10 psl.
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(„Atviras ratas“) (uždara peržiūra, reikalinga

Šiauliai

Šv. Jonų bažnyčia

išankstinė registracija info@atvirasratas.lt)

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. – Aušros ir Vido Pinkevičių va-

31 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS

27 d. 18 val. – PREMJERA! A. Nicolaj „RU-

dovaujamos Vilniaus universiteto vargonų

ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laborato-

DENS ISTORIJA“. Rež. – J. Žibūda

studijos „Unda Maris“ sezono uždarymo

Panevėžys

A. Leleika, G. Juodzevičiūtė, V. Jonkus,

rija „Atviras ratas“)
31 d. 19 val. Kišeninėje salėje – spektakliskoncertas „KRYTIS“. Rež. ir balsas – M. Mei-

Juozo Miltinio dramos teatras

P. Bareika, M. Dulkys, S. Lialys,

26 d. 18 val. – T. Cücenoglu „LAVINA“.

R. Dainytė ir kt.

(bosas), K. Kmitas (būgnai)

Rež. – L.M. Zaikauskas

VI. 1 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „PASAKA

28, VI. 3 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame

APIE KARALIUS“. Rež. – S. Degutytė

geležinkelyje – PREMJERA! B. Hrabalo

VI. 1 d. 18 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!

„STOTELĖ“. Rež. – J. Glombas, insc. aut. –
K. Knychalska, scenog. ir kost. dail. –

„NORIU MAITINANČIOS DIENOS IŠ TAVO

M. Bulanda, komp. – B. Straburzyński, cho-

RANKŲ“. Choreogr. – B. Letukaitė (Kauno

reogr. – W. Jurewiczius. Vaidina J. Čepulis,

šokio teatras „Aura“)

A. Venckus, A. Preidytė, R. Paukštytė,
V. Kupšys, M. Bareikytė, L. Sėdžius, G. Ku-

Kaunas

likauskytė, A. Kėleris, J. Skukauskaitė-Vaiš-

Nacionalinis Kauno dramos teatras

nienė, M. Cemnickas

26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BAR-

31 d. 18 val. – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS

BORA“. Rež. – J. Jurašas

BORKMANAS“. Rež. – G. Varnas (Valstybi-

27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-

nis jaunimo teatras)

peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
28 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay
„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius
30 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“
Rež. – R. Vitkaitis
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos
„BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas
VI. 1, 2 d. 12 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės
pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė
1 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
VI. 2 d. 19 val. Bartninkų bažnyčios griuvėsiuose (Vilkaviškio raj.) – ciklo „Muzikos
enciklopedija gyvai“ koncertas „Dainuoju
ir groju Lietuvai“. V. Povilionienė (liaudies
dainininkė), P. Vyšniauskas (saksofonas)

Vilnius
Kongresų rūmai
VI. 1 d. 20 val. Vilniaus paveikslų galerijos
kieme – LVSO vasaros festivalis. „Džiazuojanti klasika“ su simfoniniu orkestru. Solistai S. Rinkevičiūtė, T. Dešukas (smuikas),

Kauno valstybinis muzikinis teatras

E. Kanevičius (kontrabosas), N. Bakula

26 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS MON-

(akordeonas), R. Buškevics (fortepijonas),

TEKRISTAS“. Dir. – J. Janulevičius

V. Vainilaitis (mušamieji), Lietuvos valsty-

27, 28 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SA-

binis simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius.

VOJOJE“. Dir. – J. Janulevičius

Programoje J.S. Bacho, C. Saint-Saёnso, G. Bi-

31, VI. 1 d. 18.30 – N. Juškos baleto moky-

zet, L. van Beethoveno, A. Vivaldi, M. Ravelio

klos Gala koncertas

ir kt. kūriniai

Kauno kamerinis teatras

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

26 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“.

S. Vainiūno namuose

Rež. – A. Jankevičius

27 d. 16 val. – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzi-

VI. 1 d. 10.30, 15 val. – „MOZAIKA“ (šokio

kos mokyklos mokinių koncertas „Pasitin-

teatras „Dansema“)

kant vasarą“

Kauno lėlių teatras

30 d. 18 val. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio

27 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ
TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė
28 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje –
„PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir
rež. – G. Radvilavičiūtė

menų mokyklos mokytojos ekspertės J.T.
Karosaitės fortepijono klasės mokinės G. Va-

„Muzikos galerija“
Gedimino pr. 37
26 d. 18 val. –V. Labutis (saksofonai), K. Juodzevičiūtė (vokalas), D. Žeromskas (fortepijonas, klavišiniai), N. Drąsutis (bosinė
gitara), J. Filmanavičius (mušamieji)
28 d. 16 val. – „Aš padainuosiu dainų dainelę...“. Koncertuoja Karalienės Mortos
mokyklos bendruomenė
31 d. 18 val. – Amerikos tarptautinės mokyklos moksleivių fortepijono muzikos koncertas (mokyt. J. Dvarionas)
VI. 1 d. 18 val. – E. Fedorcovaitė ir S. Poška
(fortepijonas)
M.K. Čiurlionio namai
VI. 3 d. – koncertų-susitikimų ciklas „Pas
Čiurlionį“. Pianistas G. Piekutas (Danija).
Programoje L. van Bethoveno „Diabelli
variacijos“

Kaunas
M.K. Čiurlionio dailės muziejus
28 d. 15 val. – modernaus dainavimo studijos „Musicalis“ (meno vad. J. Vichrovė ir
R. Labudė) 10-ties metų kūrybinės veiklos
jubiliejinis koncertas „Aplink pasaulį per
3650 dienų“
A. ir P. Galaunių namai
26 d. 15 val. – Kauno M. Petrausko muzikos
mokyklos mokytojos R. Varnienės mokinių
kamerinės muzikos koncertas. Programoje
J.S. Bacho, J. Haydno, L. van Bethoveno,
A. Diabellli, Ch.W. Cadmano, C. Francko,
M.K. Čiurlionio, O. Balakausko kūriniai

nio orkestro artistės D. Šivickienė (smuikas), D. Gudelevičiūtė (altas) ir S. Dirvanauskas (fortepijonas)

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

Valdovų rūmai

26 d. 18.30 Mažojoje salėje – K. Dragunska-

Marco Scacchi senosios muzikos festivalis

jos „LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS“.

25 d. 19 val. – Klavyriniai dialogai

Rež. – D. Rabašauskas

M. Scacchi laikais. G. Martinez (klavesinas,

27 d. 12 val. Mažojoje salėje – „SIUVĖJO

vargonai, JAV, Danija)

ATELJĖ“ (lėlių, objektų ir muzikos spektaklis)

30 d. 19 val. – Meilės arijos M. Scacchi

27 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko

laikais. A.M. Wierød (sopranas, Danija), ansamblis „Morgaine“ (Vokietija, Lietuva, Ita-

G. Mahler, J. Janulytė (festivalio premjera), F. Mendelssohn-Bartholdy
Birželio 8 d., ketvirtadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje
salėje
Osvaldo Balakausko muzikinė odisėja
Kompozitoriaus O. Balakausko autorinis kamerinių kūrinių koncertas
LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS
Styginių kvartetas CHORDOS
RUSNĖ MATAITYTĖ (smuikas)
RAIMONDAS SVIACKEVIČIUS (akordeonas)
LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS
Dirigentas VYKINTAS BALTAKAS
Birželio 9 ir 11 d., penktadienį ir sekmadienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre
Vincenzo Bellini operos „Kapulečiai ir Montekiai“ premjera
Muzikos vadovas ir dirigentas SESTO QUATRINI (Italija)
Režisierius VINCENT BOUSSARD (Prancūzija)
Scenografas VINCENT LEMAIRE (Belgija)
Kostiumų dailininkai: VINCENT BOUSSARD, CHRISTIAN LACROIX (Prancūzija)
Birželio 12 d., pirmadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje
salėje

Dirigentas, kompozitorius ir solistas EZIO BOSSO (fortepijonas, Italija)

J. Tankevičius (I smuikas), D. Dikšaitis (II
smuikas), G. Dačinskas (altas), S. Lipčius

Birželio 14 d., trečiadienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre

(violončelė). Koncertą veda R. Sližienė

WDR orkestras sveikina Vilnių

Va k a r a i

Solistas GAUTIER CAPUÇON (violončelė, Prancūzija)
WESTDEUTSCHE RUNDFUNK (WDR) SIMFONINIS ORKESTRAS
Vyriausiasis dirigentas JUKKA-PEKKA SARASTE (Suomija)

Vilnius
Teatro sąjunga
29 d. 18 val. – vakaras „Oskaras Milašius.
Septynios vienatvės“. Skaito aktorius
P. Venslovas
Atviros Lietuvos fondas
26 d. 16.30 – diskusija „Vidurio Europa kaip
idėja ir atminties vieta“. Dalyvauja kultūros antropologas ir publicistas prof.
A. Mencwel, kultūros istorikas prof.
A. Bumblauskas, teatro kritikas V. Jauniškis. Pokalbį moderuoja kultūros istorikas

Ispanija)

31 d. 19 val. – Neapolietiškos arijos altui ir

27 d. 14 val. – ekskursija po parodą „Sla-

28 d. 12, 13.30 Mažojoje salėje – „BE PABAI-

basso continuo. Ansamblis „ArtiCoolAzione“

nime atgijusi Antika. Lietuvos etmono My-

GOS“. Scen. aut., rež., lėlių dail. – M. Mon-

(Italija): L. Marziotte (kontratenoras), N. Bro-

kolo Kazimiero Oginskio gobelenai“

tefusco („Le Clan de Songes“, Prancūzija)

velli (barokinė violončelė), L. Accardo (klave-

su muziejaus gidu

28 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio

sinas), D. Leverić (archiliutnia)

VI. 1 d. 18 val. – dr. F.M. Vaglienti (Milano

Kotrynos bažnyčia

valstybinis universitetas) paskaita „Su

(Lenkija) teatralizuotas koncertas

Solistas MARIO BRUNELLO (violončelė, Italija)
Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS

J. S. Bach, E. Bosso

Valdovų rūmai

VI. 1 d. 19 val. Didžiojoje salėje – „Sutari“

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

(mušamieji), Čiurlionio styginių kvartetas:

M. Carreca (teorba)

vos nacionalinis dramos teatras)

Vidurnakčio saulė

Meno vadovas, dirigentas ir solistas SERGEJ KRYLOV (smuikas, Italija)

(viola da gamba), C. Pace (išilginės fleitos),

Tarptautinis teatro festivalis „The Atrium“

Birželio 7 d., trečiadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje
salėje

lytė (vokalas), A. Gurinavičius (klavišiniai),

Rež. – V. Glez („La Société de la Mouffette“,

skamba kankliai“

P. Čaikovskij, E. Dārziņš, C. Saint-Saëns, G. Verdi, F. Cilea, G. Donizetti, P. Mascagni,
A. Ponchielli, neapolietiškos dainos

V. Labanauskas (kontrabosas), S. Astrauskas

27 d. 20 val. Kamerinėje salėje – „OVIDIJA“.

„NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis (Lietu-

Dirigentas KAREL MARK CHICHON (Didžioji Britanija, Gibraltaras)

Ezio Bosso sugrįžta

A. Švedas

27 d. 13–23 val. – festivalis „Skamba

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

lija): A. Rotaru (klavesinas), D. Stabinskas

30 d. 18.30 Mažojoje salėje – F. Dostojevskio

Festivalio pradžios koncertas
Solistė ELĪNA GARANČA (mecosopranas, Latvija)

Bistrampolio festivalis

Rež. – O. Koršunovas

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas

Birželio 5 d., pirmadienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre

28 d. 17 val. – „Jazz classic quartet“: J. Saka-

lackaitė, G. Mikalauskaitė ir S. Kirkliauskaitė
31 d. 18 val. – Lietuvos valstybinio simfoni-

Klaipėda

„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“.

Harmonijos sodai
2017 m. birželis, Vilnius

koncertas „Dangiškoji puota“. Dalyvauja

lūnas, D. Norkūnas (gitara), D.M. Buidovas

(„Stalo teatras“)

VILNIAUS FESTIVALIS 2017

dviem tėvynėmis širdyje. Bona Sforca, Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kuni-

L. van Beethoven, A. Dvořák, J. Brahms
Birželio 15 d., ketvirtadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje
salėje
„Appassionata“ pagal Rudolfą Buchbinderį
RUDOLF BUCHBINDER (fortepijonas, Austrija)
J. S. Bach, L. van Beethoven, F. Schubert
Birželio 17 d., šeštadienį, 21 val. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Vasaros vargonai
HAYO BOEREMA (vargonai, Olandija)
J. S. Bach, J. P. Sweelinck, W. A. Mozart, A. Wammes, O. Messiaen, H. Boerema
Birželio 19 d., pirmadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje
salėje
Harmonijos sodai
Senosios muzikos ansamblis IL GIARDINO ARMONICO (Italija)
Ansamblio meno vadovas ir solistas GIOVANNI ANTONINI (išilginė fleita, Italija)
G. Gabrieli, G. Legrenzi, G. Bassano, D. Castello, A. Vivaldi, P. Nardini, B. Galuppi
Birželio 22 d., ketvirtadienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre
Festivalio pabaigos koncertas
Šokio ir perkusijos šou „Sniegas, mėnuo ir gėlės“

30 d. 19 val. – „Virility – keturių žaidimas“.

gaikštienė (1494–1557)“

DADADADAN TENKO būgnininkai (Japonija)

Dalyvauja aktorius R. Bagdzevičius, V. Geru-

Šiuolaikinio meno centras

Šokėja FU JITSUKAWA

laitis, L. Treikauskas (violončelė), B. Bieri (al-

28 d. 18 val. skaitykloje – parodos

Partneris – VšĮ „Kiti krantai“

pių ragas, hangas, obertoninis giedorijimas)

„Ateitys“ uždarymo proga C.N. Feio

Rėmėjas – Japan Foundation

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

31 d. 13 val. – respublikinis jaunųjų atlikėjų

27 d. 18.30 – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“

festivalis „Vilniaus fanfaros“
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performansas
www.vilniusfestivaliai.lt
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Gegužės 26–birželio 1
Savaitės filmai

„Meilė ir draugystė“

Kino repertuaras

Skalvija

26–28 d. – Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir

26 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 16.50;

mergaitės Elės nuotykiai (Rusija) – 9.30, 12,

Vilnius

28 d. – 16 val.; 30 d. – 21 val.; 31 d. – 19.10;

14.15, 16 val.; 29–VI. 1 d. – 12, 14.15, 16 val.

Forum Cinemas Vingis

VI. 1 d. – 17 val.

26–VI. 1 d. – Mamos norų sąrašas (D. Brita-

26–VI. 1 d. – Karibų piratai. Salazaro kerš-

26 d. – Mamos norų sąrašas (D. Britanija) –

nija) – 15.45, 18, 20.20, 22.35

tas (3D, JAV) – 11.40, 14.30, 17.30, 20.20

18.50; 27 d. – 16 val.; 28 d. – 21 val.; 30 d. –

31 d. – Nuostabioji moteris (JAV) – 19.15

Karibų piratai. Salazaro kerštas (JAV) – 13.10,

17 val.; VI. 1 d. – 19 val.

VI. 1 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai

16, 19, 21.45

26 d. – Saldžių sapnų (Italija, Prancūzija) –

(Prancūzija) – 18.45

Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės

20.40; 29 d. – 15.30 (seansas senjorams);

26, 27 d. – Ledynmetis: susidūrimas (JAV) – 12.20

Elės nuotykiai (Rusija) – 11, 12, 14.10, 16.20

31 d. – 16.40

26 d. – Man esi viskas (JAV) – 13, 16.50, 19,

(lituvių k.); 11.20, 13.30 (originalo k.)

27 d. – Pasiklydę Paryžiuje (Belgija, Pran-

20.30; 27–VI. 1 d. – 10.40, 13, 16.50, 19, 20.30

Mamos norų sąrašas (D. Britanija) – 16.20,

cūzija) – 18.40; 31 d. – 21.10

26, 27 d. – Ratas (JAE, JAV) – 16.15, 18.45,

18.45, 21.20

27 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 20.15;

21.10, 23.35; 28–31 d. – 16.15, 18.45, 21.10;

31 d. – Nuostabioji moteris (JAV) – 18 val.

29 d. – 19.10

VI. 1 d. – 16.15, 21.10

VI. 1 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai

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

26–VI. 1 d. – Svetimas: Covenant (JAV, Aus-

(Prancūzija) – 18.45

19 val.; VI. 1 d. – 21 val.

tralija, N. Zelandija, D. Britanija) – 15.10,

26, 29–VI. 1 d. – Man esi viskas (JAV) – 14, 18.40,

27 d. – Holivudas pasiūlė per mažai (dok. f.,

17.50, 21.20, 22.45

21 val.; 27, 28 d. – 11.40, 14, 18.40, 21 val.

rež. R. Oičenka) – 18 val.

26–28 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 9.40,

Mamos norų sąrašas ***

26, 29–VI. 1 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) –

28 d. – Moteris ir ledynas (dok. f., rež. A. Sto-

11.50, 14 val.; 29–VI. 1 d. – 11.50, 14 val.

Pagal autobiografinę St. Johno Greene’o knygą, tapusią bestseleriu, sukurtas Niallo Johnsono filmas pasakoja apie nuo vėžio mirštančią motiną
Keit, kuri palieka vyrui ir sūneliams patarimų rinkinį, kaip gyventi, kai
jos nebebus. Čia sutilpo viskas – prisiminimai, mintys apie gyvenimą, linkėjimai ir viltys. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rafe’as Spallas ir Emilia
Fox (D. Britanija, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

13.40, 15.45; 27, 28 d. – 11.20, 13.40, 15.45

nys) – 14.40; 29 d. – 17.50

26, 27 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 10, 12.20,

26–VI. 1 d. – Ratas (JAE, JAV) – 15.40, 18.10,

28 d. – Kino klasikos vakarai. Bulvarinis

14.40; 28–VI. 1 d. – 10, 14.40

20.40

skaitalas (JAV) – 18 val.

26–VI. 1 d. – Karalius Artūras. Kalavijo le-

Ponas kūdikis (JAV) – 11.30, 13.50, 16.10

Pasaka

genda (JAV) – 10.10, 16.30; Karalius Artūras.

Man esi viskas **

21 val.

Sentimentalus žiūralas paaugliams, kurio pagrindas – Nicolos Yoon
knyga. Aštuoniolikmetė filmo herojė Medė (Amandla Stenberg) apdovanota didžiule vaizduote ir labai smalsi, bet dėl retos ligos ji negali palikti hermetiškų savo namų. Medė įsimyli ką tik atsikrausčiusį kaimyną
Olį (Nick Robinson), kuris bando nepaisyti merginos ligos. Medė ir Olis
žiūri vienas į kitą pro langus, neturėdami jokių galimybių vienas kitą paliesti. Jie trokšta kartu pažinti pasaulį, patirti pirmąją meilę ir pasirengę
rizikuoti, kad galėtų būti kartu. Režisierės Stellos Meghie filme taip pat
vaidina Ana de la Reguera, Anika Noni Rose, Taylor Hickson, Danube R. Hermosillo, Robertas Lawresonas (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Meilė ir draugystė ****

Jane Austin – iš tų retų autorių, kuriuos pripažįsta ne tik literatūros
žinovai bei kritikai, bet ir mėgsta skaitytojai. Prie to prisidėjo ir gausios
Austin romanų ekranizacijos. Tačiau ankstyvasis rašytojos romanas „Lady
Susan“, beje, išspausdintas tik po jos mirties 1871-aisiais ir tik dabar pirmą
kartą perkeltas į ekraną. Filmą sukūrė amerikiečių nepriklausomas režisierius Whitas Stillmanas. Pasak jo, didelis džiaugsmas prie garsių ekranizacijų pridėti „naują Austin“.
Tai intrigų kupina meilės istorija, besirutuliojanti XVIII a. Anglijos salonuose. Ledi Siuzana Vernon (Kate Beckinsale) neturi nei vyro, nei pinigų.
Ji neturi ir geros reputacijos, nes yra tikra flirto meistrė. Ši žavi našlė kur
kas labiau emancipuota, nei leidžia jos epochos standartai. Vyrus gąsdina
net ik jos grožis, bet ir protas. Ledi Siuzana atvyksta į savo mirusio vyro
tėvų rezidenciją, kad išlauktų, kol baigsis paskalų apie ją sukelta audra.
Našlė bando rasti vyrą ne tik savo gražuolei dukteriai, bet ir sau. Nors
veikėjai vilki istorinius kostiumus ir kalba senovišku dialektu, Stillmano
filmas skamba labai šiuolaikiškai. Taip pat vaidina Chloë Sevigny, Xavier
Samuelis (Airija, Prancūzija, Olandija, 2016). (Vilnius)
Paskutinė šeima *****

Filmo veikėjai – realūs žmonės. Bet tai ne biografinis filmas, nors dailininkas Zdzisławas Beksińskis ne vieną dešimtmetį fotografijose, vaizdajuostėse 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)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas
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(lietuvių k.); 27, 28 d. – 11.15 (originalo k.)
Galaktikos sergėtojai. II dalis (JAV) – 12.15,
Galaktikos sergėtojai. II dalis (3D, JAV) – 18 val.
Karalius Artūras. Kalavijo legenda (3D,
JAV) – 15.15, 20.50
Karalius Artūras. Kalavijo legenda (JAV) – 18 val.
Svetimas: Covenant (JAV, Australija, N. Zelandija, D. Britanija) – 18.30, 21.20
Virtuvė 2. Finalas (Rusija 2) – 13.30, 18.30

26 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) – 17.15; 28 d. – 15 val.
26 d. – Distancija (dok. f., rež. K. Jonikas) –
19.30 (nemokamas renginys)
26 d. – Karalius Artūras. Kalavijo legenda
(JAV) – 21.45
26, 27 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 20.15;

Kalavijo legenda (3D, JAV) – 22.10; 26,
27 d. – Bernvakaris Australijoje 2 (Australija) – 23.55; 26, 27, 28 d. – Smurfai: pamirštas
kaimelis (JAV) – 9.50; 26–30, VI. 1 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis (3D, JAV) – 19.15
26–VI. 1 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis
(JAV) – 12.50

28 d. – 20 val.; 30 d. – 21.15; 31, VI. 1 d. – 18.45

Romuva

26, 27 d. – Ratas (JAE, JAV) – 22.15; 29 d. – 21 val.

26 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 18.30;

26 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

27 d. – 19.30; 28 d. – 16 val.; 31 d. – 18 val.

(Prancūzija) – 17 val.; 28 d. – 20.15

26 d. – Turkiškai (dok. f., Ispanija) – 21 val.;

26 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

27 d. – 14 val.; 28 d. – 18.30; 30 d. – 18 val.

Forum Cinemas Akropolis

(Prancūzija) – 22.30; 31 d. – 21.15

27 d. – Saldžių sapnų (Italija, Prancūzija) – 15.45

26, 27 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

27, 28 d. – Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir

27 d. – Moteris ir ledynas (rež. A. Stonys) –

(JAV) – 12.20, 15.10, 18.10, 21.10, 23.30; 28–

mergaitės Elės nuotykiai (Rusija) – 15.15

18.15; 31 d. – 20.30

Bernvakaris Australijoje 2 (Australija) – 16.10,
21.10

VI. 1 d. – 12.20, 15.10, 18.10, 21.10

27 d. – Ruanda. Gorilų ekonomika (Afrikos

28 d. – Tarp mūsų (Izraelis, Prancūzija) –

26, 27 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

dienos) – 15 val.

14 val.; 30 d. – 20 val.; VI. 1 d. – 18 val.

(3D, JAV) – 10.50, 13.50, 16.40, 19.40, 22.30;

27 d. – Tarnaitė (Japonija, P. Korėja) –

VI. 1 d. – Tai tik pasaulio pabaiga (Kanada,

28–VI. 1 d. – 10.50, 13.50, 16.40, 19.40

16.30; 28 d. – 17 val.; 31 d. – 20.45

Prancūzija) – 20 val.

26–VI. 1 d. – Stebuklų šalis: Urfino Džiuso

27 d. – Šokėja (Prancūzija) – 19.15; 29 d. – 18.45

KLAIPĖDA

ir mergaitės Elės nuotykiai (Rusija) – 10.10,

27 d. – Traukinių žymėjimas 2 (D. Britanija) –

11, 13.20, 16.10 (lietuvių k.); 14.10, 16.20

21.45; 28 d. – 19.45

Forum Cinemas

(originalo k.)

27, 28 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 17.30;

26–VI. 1 d. – Karibų piratai. Salazaro kerš-

Mamos norų sąrašas (D. Britanija) – 17.10,

29, 31 d. – 19 val.; 30 d. – 18.45; VI. 1 d. – 18.30

tas (JAV) – 10.30, 12.20, 15.10, 18, 20.50

19.30, 21.50

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

Karibų piratai. Salazaro kerštas (3D, JAV) –
13.10, 16.10, 19, 21.50

31 d. – Nuostabioji moteris (JAV) – 17.40

tija) – 19.45; 28 d. – 18 val.; 30 d. – 21 val.

VI. 1 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai

27 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 22 val.

Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės

(Prancūzija) – 19.10

28 d. – Francas (Vokietija, Prancūzija) – 15.45

Elės nuotykiai (Rusija) – 10.10, 11.10, 14.50

26, 27 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 12.30

29 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 21.15

(lietuvių k.); 11, 12.40 (originalo k.)

26, 27 d. – Svetimas: Covenant (JAV, Austra-

30 d. – (Sv)eikit po velnių! (JAV) – 19 val.

Mamos norų sąrašas (D. Britanija) – 17.45,

lija, N. Zelandija, D. Britanija) – 13.30, 18.20,

VI. 1 d. Valdovų rūmų kieme – Kinas po

21 val.

21, 23.40; 28–VI. 1 d. – 13.30, 18.20, 21 val.

žvaigždėmis. Meilė ir draugystė (Prancūzija,

31 d. – Nuostabioji moteris (JAV) – 18 val.

26–VI. 1 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) –

Airija, Olandija) – 22.30

VI. 1 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai

10.30, 12.35, 14.45

Ozo kino salė

(Prancūzija) – 18.20

26, 27 d. – Karalius Artūras. Kalavijo legenda
(JAV) – 12, 18.30, 22.50; 28–VI. 1 d. – 12, 18.30

26 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 18 val.;

26, 27 d. – Kubo ir stebuklingas kardas JAV) –

27 d. – 16.10

12.30; 26–VI. 1 d. – Man esi viskas (JAV) – 13.20,

26–VI. 1 d. – Karalius Artūras. Kalavijo le-

26 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 20 val.;

15.40, 17, 19.15

genda (3D, JAV) – 15, 20.45

31 d. – 18 val.; 27 d. – Moliūgėlio gyvenimas

26–30, VI. 1 d. – Svetimas: Covenant (JAV,

26 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 14.50; 27 d. – 10.20,

(Šveicarija, Prancūzija) – 15 val.; 30 d. – 18 val.;

Australija, N. Zelandija, D. Britanija) –

14.50; 28 d. – 10.20, 12.30, 14.50; 29–VI. 1 d. –

27 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 18 val.
27 d. – Šlovė (Bulgarija, Graikija) – 20.10

18.10, 21 val.; 31 d. – 21 val.

12.30, 14.5026–31 d. – Man esi viskas (JAV) –
15.30, 16.55, 19.10; VI. 1 d. – 15.30, 16.55

30 d. – Holivudas pasiūlė per mažai (dok. f.,

26–VI. 1 d. – Ratas (JAE, JAV) – 17.50, 20.20

rež. R. Oičenka) – 19.10

26, 27 d. – Bernvakaris Australijoje 2 (Aus-

31 d. – Šokėja (Prancūzija) – 18 val.

tralija) – 21.30, 23.50; 28–VI. 1 d. – 21.30

26, 29–VI. 1 d. – Ponas kūdikis (JAV) –
15.50; 27, 28 d. – 10.20, 15.50
26–VI. 1 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis
(3D, JAV) – 14.45; Bernvakaris Australijoje 2
(Australija) – 21.30

26–VI. 1 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis

Kaunas

(JAV) – 11.10

Forum Cinemas

26–30, VI. 1 d. – Galaktikos sergėtojai. II

26, 27 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

28–VI. 1 d. – Karalius Artūras. Kalavijo legenda (JAV) – 12 val.; 26–30, VI. 1 d. – Karalius Artūras. Kalavijo legenda (3D, JAV) – 20.15;

dalis (3D, JAV) – 17.40

(JAV) – 10.20, 11.40, 14.30, 18.10, 21, 23.45;

26–VI. 1 d. – Smurfai: pamirštas kaimelis

28–VI. 1 d. – 10.20, 11.40, 14.30, 18.10, 21 val.

(JAV) – 11.20

26–VI. 1 d. – Karibų piratai. Salazaro kerš-

Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 13.30

Virtuvė 2. Finalas (Rusija) – 21.20

tas (3D, JAV) – 13.10, 17.20, 20.10, 23 val.

26–31 d. – Ratas Ratas (JAE, JAV) – 18.20

31 d. – 21 val.
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