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Apie Misionierių vienuolyno ir platesnes paveldosaugos problemas su
dailės istorike Birute Rūta Vitkauskiene kalbasi Monika Krikštopaitytė
Žmogui, nors kiek suprantančiam, kas yra paveldas, galų gale
suvokiančiam, kad miestas yra
sudėtingas organizmas, kuris turi
savo istoriją, daugybę persipinančių
gijų ir savo veidą, jau kuris laikas
skaudu matyti nežabojamą kapitalo
siautėjimą pačiame Vilniaus centre.
„Žaneta: Žanos d’Ark vaikystė“ Net paprastam žmogui akivaizdu,
kad tai, kas dabar vyksta prie Misionierių vienuolyno, – vaizdingoje miesto vietoje, kuri, atrodytų,
priklauso visiems, yra UNESCO
saugomos visumos dalis, statomas
agresyvios architektūrinės invazijos
pavyzdys, miesto struktūros dalis
verčiama privataus kapitalo ekonominiu vienetu privilegijuotiesiems,
žalojama miesto vaizdui svarbi Išganytojo kalva, – yra akibrokštas,
kuris kviečia kelti diskusiją apie

Kanų kino festivaliui pasibaigus
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Laukinis kapitalizmas
tęsiasi

mūsų mentalitetą, o gal net labiau Kokia dabar yra šio projekto siapie atsakingų institucijų darbą. Per tuacija? Dėl ko diskutuojama?
pastaruosius metus skandalai panaProjekto istorija yra labai sena,
šiomis temomis kyla vienas po kito – trunka jau dešimtmetį. Po aptatai išduodamas leidimas Kuršių ne- rimo gegužės 19 d. Seimo kultūros
rijoje, kuriuo vėliau suabejojama, tai komitete, kur dalyvavo visos suinteDruskininkuose, Trakuose, Vilniuje resuotos pusės, galime apibendrinti
pastumiamos nacionalinio parko taip: buvo nupirktas buvęs ligoniribos. Nusižengimų visuma verčia nės pastatas (ne žemė), dabar jau
galvoti, kad paveldą ir visuomeninį nugriautas, kuris buvo pastatytas
interesą ginanti sistema, švelniai ta- 1976 m. ir užėmė dvi skirtingas
riant, veikia su trikdžiais. Galbūt šis valdas. Viena jų – Vaikelio Jėzaus
pokalbis konkrečiai apie Misionie- prieglaudos pastatas, kuris neturių komplekso atvejį padės nors kiek rėjo žemės į Misionierių vienuopriartėti prie problemų kilmės. Nors lyno pusę. Bet prieglaudą visą laiką
prabangių daugiabučių statybos laiki- kuravo vienuolynas ir savo veikla
nai sustabdytos, gal net galima tikėtis, ji buvo susijusi su vienuolynu. Jau
kad projektas bus perdarytas ir ma- nuo senų laikų pastatas buvo klasižiau kenks kraštovaizdžiui, pagrin- fikuojamas kaip mažiau vertingas, o
dinė kova už pagarbą savo miestui ir
jo istorijai tik prasideda.
N u k e lta į 6 p s l .
1 psl.

Muzika

Iš vandens ir akmens

Pokalbis su režisiere Birute Mar apie Broniaus Kutavičiaus kūrinių pristatymą Austrijoje
Gilių muzikos tradicijų šalyje Austrijoje, netoli Zalcburgo esančiame
Helbrune, Alpių lauko scenoje, prie
parko fontanų, taip pat Zalcburgo
Kolegijos bažnyčioje (Kollegienkirche) austrų publika buvo supažindinta su Broniaus Kutavičiaus
muzika. Su baltų tautų savastimi ir
archaika persmelktais Kutavičiaus
kūriniais austrus nusprendė supažindinti dirigentė Mirga GražinytėTyla, kaip tik baigianti Zalcburgo
teatro muzikos vadovės kadenciją
ir toliau vadovausianti Birmingamo
simfoniniam orkestrui. Vizualinių
sprendimų pasiūlė aktorė, režisierė ir
šio projekto scenarijaus autorė Birutė
Mar. Sugrįžusią po sėkmingų renginių maratono, vykusio gegužės 11–19
bei 25 ir 28 dienomis, režisierę Birutę
Mar paprašiau pasidalyti šio reikšmingo tarptautinio įvykio įspūdžiais.
Pirmiausiai įdomu, kokiomis
aplinkybėmis supuolus susitiko tokie įdomūs, žinomi ir
gana skirtingi menininkai – jūs,
Birute, Mirga Gražinytė ir Bronius Kutavičius. Ir kaip gimė
idėja Kutavičiaus muziką pristatyti Austrijoje?

„Kaulo senis ant geležinio kalno“

„ S a l z b u rg e r L a n d e s t h e at e r “ n u ot r .

aš, būdama dešimtmetė, patekau į
teatrą. Tada mokiausi Juozo Naujalio meno mokykloje Kaune ir mus,
grupelę mokinių, atrinko dainuoti
vaikų chore 1981 m. Kauno muzikiniame teatre pastatytoje operoje.
Po šio spektaklio ir dėl Kutavičiaus
Sukurti du pastatymus Zal- muzikos magijos ėmiau svajoti apie
cburgo krašto teatre (Salzburger teatrą. O su Mirga susipažinome,
Landestheater) prieš pusantrų metų kai ji dar buvo M.K. Čiurlionio
mane pakvietė dirigentė Mirga Gra- menų mokyklos mokinė, o aš po
žinytė-Tyla, kuri jau trejetą metų teatro studijų Sankt Peterburge jau
dirba Zalcburgo teatro operos tru- dirbau Lietuvoje – teko režisuoti
pės (šiame teatre yra dramos, ope- keletą muzikinių projektų choros ir šokio trupės) muzikos vadove. rui „Aidija“, vadovaujamam GraŠį pavasarį, baigdama savo kaden- žinio. Mirga tada tik svajojo apie
ciją, atsisveikinimui su Zalcburgu dirigavimą orkestrui ir teatro paji norėjo surengti būtent lietuviškos statymams, o aš jau seniai turėjau
muzikos savaitę. Susitikę kalbėjo- slaptą mintį pastatyti būtent operą.
mės apie Austrijai aktualias temas, Ir tada, pamenu, su Mirga tarsi papirmiausia – pabėgėlių, svarstėme, juokavome: „...kada nors kartu pakokie šiuolaikinės lietuvių muzikos statysime operą“. Ir štai, po gero dekūriniai galėtų tai atspindėti. Apsi- šimtmečio, ši svajonė išsipildė!
stojome prie mums abiem artimos
Broniaus Kutavičiaus muzikos. Vė- Kodėl buvo pasirinkti būtent
liau Mirga sugalvojo, kad tai galėtų šie Kutavičiaus kūriniai? Kas
būti net du skirtingi pastatymai – juos atliko ir kaip sekėsi kitų
oratorija „Jeruzalės vartai“ bei du šalių muzikams perprasti salabiau sceniniai kūriniai – opera vitą Kutavičiaus muzikos
vaikams pagal Sigito Gedos libretą kalbą ir stilių? Beje, ir lietuvių
„Kaulo senis ant geležinio kalno“ ir kalbą?
pagoniška oratorija „Iš Jotvingių
akmens“. Teatrui palaiminus, su
džiaugsmu puolėme galvoti, kaip
šias puikias Mirgos idėjas realizuoti.
Štai taip ir susitikome Austrijoje.
Prisijungė ir kostiumų dailininkė
iš Lietuvos Indrė Pačėsaitė, su kuria
esame kūrę jau ne vieną spektaklį,
muzikiniu asistentu Mirga pakvietė
Grace studijuojantį lietuvį dirigentą
Algirdą Biveinį. Taigi, susibūrė visa
lietuviška komanda. O spektaklio
„Iš vandens ir akmens“ premjerose
dainavo net aštuoni Mirgos pakviesti M.K. Čiurlionio menų mokyklos abiturientai – jos tėčio, dirigento Romualdo Gražinio mokiniai.
Tiesa, galbūt viskas prasidėjo dar
anksčiau: per Kutavičiaus operą
„Kaulo senis ant geležinio kalno“

2 psl.

pabėgėlių temą ir Kutavičiaus oratorija „Jeruzalės vartai“ buvo būtent
tai: keturios dalys – Rytų, Šiaurės,
Pietų ir Vakarų „vartai“ – tarsi skirtingų pasaulio tautų, artėjančių prie
savojo Dievo, įvaizdis. Klausydamasi šio kūrinio vis prisimindavau ir čiurlionišką žmonijos procesijos viziją, artėjančią link savos
Jeruzalės, link vienintelio Dievo savais keliais, per savas tradicijas, kultūrą, istoriją, karus, tremtis, skaudžias patirtis... Mirga pasiūlė šiam
kūriniui itin tinkančią erdvę – barokišką bažnyčią Zalcburgo senamiestyje. Antrojo pastatymo idėją
Mirgai inspiravo unikali erdvė netoli Zalcburgo – Helbruno parke
ant kalno stūksantis, uoloje iškaltas
Akmens teatras, tarsi sutvertas oratorijai „Iš Jotvingių akmens“ atlikti.
Tad šiame parke, apsuptame nuostabios gamtos ir tvenkinių, buvo
nuspręsta kurti antrąjį pastatymą
pavadinimu „Iš vandens ir akmens“,
sujungiant „Jotvingius“ ir operą
„Kaulo senis ant geležinio kalno“.
Iš pat pradžių iškilo klausimas: ką
gi daryti su lietuvių kalba „Kaulo
senyje“? Ar versti Gedos libretą į
vokiečių kalbą, ar mėginti operą atKaip minėjau, viskas prasidėjo likti lietuviškai, kas iš pradžių atpokalbiais apie nūdienai aktualią rodė utopija. Tačiau versti Gedos

Oratorija „Jeruzalės vartai“
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tekstus į vokiečių kalbą – ne geresnė
išeitis. Operą atlikti lietuviškai pavyko dėl to, jog Zalcburgo teatre
dirbantys atlikėjai – tikra tarptautinė komanda. Chore nedaug austrų, ten dainuoja ir kanadiečiai, ir
amerikiečiai, japonė, taivanietis, kinas, bulgarai, ukrainiečiai, olandė.
Solistai: kroatė Tamara Ivaniš, atlikusi Mergelės gulbės vaidmenį
„Kaulo senyje“ bei solo partiją (lietuvišką dainą „Pūtė vėjas“) oratorijoje „Iš Jotvingių akmens“; amerikietė Meredith Hoffman-Thomson,
atlikusi Pasakotojos vaidmenį
„Kaulo senyje“, juodaodis amerikietis Elliotas Carltonas Hinesas iš
Teksaso (tapęs spektaklio „Iš vandens ir akmens“ vedliu bei atlikęs
Kantoriaus partiją „Jeruzalės vartuose“) bei lietuvis Raimundas Juzuitis, pagal sutartį dirbantis Zalcburgo teatre ir atlikęs Kaulo senio
vaidmenį operoje.
Zalcburgo „Mozarteum“ orkestre
taip pat groja įvairiausių tautybių
muzikantai. Tai buvo išties puiku –
kiekvienas mūsų komandos narys su
skirtingomis kultūrinėmis šaknimis,
temperamentu, savaip juto muziką.
Beje, Kutavičiaus kūrybą ne visi išsyk pajuto, suprato. Zalcburgo teatre
daugiausiai atliekamos klasikinės
operos, todėl „labai kitokia“ muzika
ne vienam atrodė tiesiog „triukšmas“ (taip mums savo nuomonę
išsakė kai kurie atlikėjai repeticijų
pradžioje). Tad teko ieškoti labai individualaus priėjimo prie kiekvieno
dalyvio. Išties žavėjausi Mirgos gebėjimu įskiepyti meilę muzikai savo
pavyzdžiu – su kokiu nuoširdumu
ji pasakojo apie kiekvieną lietuvių
liaudies instrumentą, jo garsą, istoriją. Nemažai kalbėjomės ir apie
lietuvišką pagoniškąją kultūrą, liaudies muziką, sutartines, apie išnykusią jotvingių tautą. Labiausiai
atlikėjus palietė, man regis, mintis
šiuos lietuviškus kūrinius priimti
kaip kiekvieno jų praeities ritualus,

atliekamus jau užmiršta kalba, kuria kadaise kalbėjo ir jų protėviai...
Taip pat visus užbūrė magiški Kutavičiaus ritmai – ypač „Jotvingių“,
buvo gražu žiūrėti, kaip ritualo
dalyviai vyrai, grojantys buteliais,
skudučiais, akmenukais – pasineria į šią muziką, su kokia energija
jie taria žodžius jotvingių kalba, net
šiurpuliukai ima.
Pastatymuose taip pat dalyvavo
ir puikus Zalcburgo „Mozarteum“
vaikų choras. Kai Mirga pasiūlė
vaikams operą išmokti lietuviškai, šie iš pradžių idėją priėmė su
didžiausiu entuziazmu, tačiau po
poros savaičių repeticijų jis ėmė
blėsti... Ir vis dėlto, peržengus barjerą, vaikams tapo smagu dainuoti
kažkokia nesuprantama kalba, ypač
kai jiems pasiūlėme veiksmo, choreografijos elementų – choras visą
operą išmoko atmintinai lietuviškai
ir tapo svarbiausiu operos veikėju.
Premjeroje atrodė neįtikėtina, kaip
jie raiškiai artikuliuoja iš pradžių
lyg riešutas jų tarčiai kietas Gedos
eiles. Atmintinai lietuviškai partijas
išmoko ir solistai, su didžiausiu entuziazmu mokęsi lietuviško tarimo,
išties padarę gigantišką darbą.
Kokias pritaikėte režisūrines
idėjas, turint galvoje, jog šiuo
atveju Kutavičiaus muzika
yra svečias Austrijoje ir erdvė
koncertams buvo nauja, neįprasta? Ar, galvodama apie
šiuos pasirodymus, labiau
kreipėte dėmesį į mūsų (baltų)
paveldo pristatymą, ar Kutavičiaus kūrybą, ar apskritai modernaus ir archajiško pasaulių
susitikimą?
Būtent archajiško ir šiuolaikinio
pasaulio susidūrimas, dermė, dialogas tarp šių dviejų pasaulių ir
padiktavo režisūrinius (turbūt ir
Mirgos muzikinius) sprendimus ir
tokią Kutavičiaus kūrinių interpretaciją. Džiugu, kad Zalcburgo teatras nebijo eksperimentų – pastatymų ne tik teatro scenoje, bet ir
netradicinėse erdvėse. Tad nors tam
daug lėšų skirta nebuvo, turėjome
kūrybos laisvę – pirmiausia reikėjo
sugalvoti scenarijų parko pastatymui, surasti operai vietą. Pasirinkome savitą „vandens sceną“ greta
daugybės fontanų, ant vandens
buvo pastatyta pakyla vaikų chorui.
Kilo mintis, jog spektaklio „Iš vandens ir akmens“ žanras galėtų būti
lyg „muzikinė kelionė po parką“,
kurioje „gidas vokiečių kalba“ teatralizuotai pristatytų lietuvišką
kultūrą, jotvingių praeitį. Juo tapo
minėtas solistas Elliotas Carltonas
Hinesas drauge su nuostabiais mažaisiais „Mozarteum“ vaikų choro
artistais, kurie lydėjo žiūrovus per
šią kelionę mušdami „akmenukų
N u k e lta į 3 p s l .
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Muzika

Stabilūs ir nenuspėjami

„Atvirų fortepijonų dienos“ su Rūtos Rikterės ir Zbignevo Ibelhaupto fortepijoniniu duetu
patiktų“. Tačiau yra sudėtingesnis
kelias, kurį, žinoma, ir pasirinko
duetas, sukomponuodamas šią
Įdomu ir malonu jau porą pastarųjų programą kaip savotišką savo verdešimtmečių sekti pianistų Rūtos tybių mikropasaulį. Duris į jį atvėrė
Rikterės ir Zbignevo Ibelhaupto Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
sceninę veiklą, juoba šioji linkusi simfoninė poema „Miške“, diritarsi nejučiom įtraukti į kelių kū- gento Jono Aleksos transkripcija –
rybinių lygmenų sambūvį. Greta kaip yra prisipažinę atlikėjai, vienas
koncerto, kaip vienetinės, nepasi- mėgstamiausių jų kūrinių. Šią poekartojančios šventės, nuolat šliejasi mos versiją, Rūtos ir Zbignevo skamvidinis repertuaro dialogas, geban- binamą, teko girdėti turbūt mažiautis atsiverti ir lokaliai, ir retros- siai penkiskart nuo pat 2005-ųjų,
pektyviai, ir perspektyviai. Kartu ir toje dešimtmečio perspektyvoje
gebantis šio fortepijoninio dueto laipsniškai vis vėrėsi, koregavosi,
veiklai suteikti ne faktų, įvykių se- tarpo ši naujos versijos muzikos
kos, o ištisinio proceso, net reiš- forma, tapdama visiškai savarankinio matmenį. Neatsitiktinai čia kišku fortepijoniniu veikalu. Ir tam,
paminėtas ir koncertas kaip šventė, kad paantraštė „transkripcija“ ilgaines, regis, būtent tokia koncerto niui taptų tik technine remarka, šis
prerogatyva švyti kaip nuolatinė duetas įdėjo labai daug.
apraiška abiejų šių pianistų būties
Abu pianistai turbūt patys prisampratoje. Ir tą šventę paprastai skaičiuotų nemažai savų interprepajaučiame iškart, visose detalėse – tacinių „Miške“ redakcijų, kol ganuo pat Rūtos Rikterės ir Zbignevo lop pavyko pasiekti fazę tos, kuri
Ibelhaupto žvilgsnio atėjus į sceną. atskleidžia tikrą, švelnų, didingą ir
Nekasdienė, savaip artistiškai di- sukrečiantį šios muzikos grožį. Ačiū
dinga laikysena, stabilumas ir ne- Dievui, kad R. Rikterė ir Z. Ibelnuspėjamumas – ko gero, būdin- hauptas, išmintingai komponuogiausios šio dueto žymės.
dami ir plėsdami savo repertuarą,
Naujausią programą R. Rikterė jame palieka autentišką savo skonio,
ir Z. Ibelhauptas skambino „Orga- sampratos įspaudą, o tam tikriems
num“ koncertų salėje, gegužės 23 d. kūriniams suteikia privilegiją vis
užbaigdami penkių koncertų fes- sugrįžti. Ir publika jų laukia. Tarp
tivalį „Atvirų fortepijonų dienos“. šių opusų yra ir poema „Miške“,
Baigiamieji festivalių koncertai – vi- šįkart suskambusi tokiomis virsada nemenkas galvosūkis rikiuo- pančiomis garsų pastelėmis, kvapą
jant jų programą. Taip, ko gero, gniaužiančiais liaudies kūrybos atnepraloši sukeldamas nerūpes- aidais ir muzikalumo pilnatve, kad
tingą visuotinę linksmybę, įskeltą tiesiog nejautei materijos, o tik tai,
atitinkamo lengvo žanro ar kokio kam lemta būti virš jos.
popuri. Kitaip tariant, pakanka paMėgdami išbandyti atnaujinrengti kompromisą, „kad visiems tus kūrinių tarpusavio derinius,

Vytautė Markeliūnienė

At k e lta i š 2 p s l .

muziką“ ir dalyvavo atliekant visus
kūrinius.
Muzikinė kelionė po parką buvo
ne tokia ir paprasta – užkopti į
Akmens teatrą ant kalno išties nelengva, tai trunka apie pusvalandį,
tiek pat – nusileisti ir ateiti prie
„vandens scenos“, kur vyks opera
„Kaulo senis“. Juk galėjo ir lyti, ir
šalti – kaip buvo per repeticijas.
Tačiau, laimei, per premjerinius
spektaklius oras buvo nuostabus
ir žiūrovai patyrė gamtos ir muzikos dermės džiaugsmą – Kutavičiaus muzika buvo atlikta kartu su
paukščių čiulbesiu, vėjo dvelksmu
ir medžių šlamėjimu, netoliese ataidinčia vandens fontanų muzika.
Tiesa, šią muzikinę kelionę prie
Helbruno parko vartų pradėjome
dar vienu Kutavičiaus kūriniu – „Andata e ritorno“ („Ten ir atgal“) smuikui solo (griežė Frankas Stadleris),
kuris labai tiko spektaklio idėjai
atskleisti: ten, į praeitį – lietuviškų
papročių ir pasakų pasaulį, ir vėl
atgal, į čia ir dabar... Spektaklis „Iš
vandens ir akmens“ virto savita kelione laiku, pasak Kutavičiaus, per

muzikinį laiką, kuris gali būti visai
kitoks nei realusis.
Svarbus iššūkis mums su Mirga
buvo visa tai „patiekti“ žiūrovams,
nedaug pažįstantiems lietuvišką
kultūrą ir muziką. Tad ieškojome
universalių simbolių, minimalių,
bet tikslių priemonių. Dailininkė
Indrė Pačėsaitė sukūrė kostiumus
su lietuviškais simboliais ir panaudojo lietuviškų karpinių stilistiką
scenografijos detalėms „Kaulo senyje“. Oratorijos „Jeruzalės vartai“
idėja buvo sukurti teatralizuotą „šamanišką“ ritualą (iš pradžių galvojome apie šokėjų grupę, vėliau tą
ritualą atliko choro artistai ir vaikai). Panaudojome įvairių kultūrų
simbolius: „Rytų vartuose“ – japoniškus iš popieriaus išlankstytus
paukščius, gerveles, kaip taikos ir
santarvės simbolį; „Šiaurės vartų“
idėja buvo perteikti ir tautos tremties temą, iš tikrųjų artimą ne vien
lietuvių praeičiai, bet daugeliui
tautų – sukūrėme savitą „tremties
procesiją“ bažnyčioje, tarp žiūrovų;
„Pietų vartai“ – tarsi afrikietiško,
pietų pasaulio Dievo pašlovinimas, kuriame panaudojome pietietišką šokį, ten Dievo buvimas
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M . M i k u l ė n o n u ot r .

Rūta Rikterė ir Zbignevas Ibelhauptas

pianistai ir vėl jų paieškojo, at- dingtelėjo, kad šio miniatiūrų meistro
versdami kiek netikėtus puslapius. muzika neretai stebina svaiginančiu
Kaip kontrastas Čiurlioniui, kon- lakoniškumu ir epiškumu, jaukaus
certą tęsė tviskančiai (it kokia bel konkretumo ir beribiškumo santycanto primadonos arija) skambė- kiu, tos muzikos talpa. R. Riktejusios Camille’o Saint-Saënso Va- rės ir Z. Ibelhaupto duetui buvo
riacijos Beethoveno tema, paliudi- aišku, kad skambinant nepakanka
jusios ne tik dueto techninę kaitrą, Griego muzikos grįsti įprastais robet ir sąmojį, kuris skleidėsi tarp mantiniais kanonais, nes ji kaip tik
garsų lavinų, dinaminės grafikos įdomi tuo, kas glūdi „po“ arba „virš“
ir dailių detalių. O štai Giedriaus Griego laiko.
Ko gero, Dariuso Milhaud siuita
Kuprevičiaus pjesė „Dvynukai“,
tarsi humoristinis intermezzo, sa- „Skaramušas“ – vienas dueto repervaip reflektavo įvairiabalsį fortepi- tuaro senbuvių, patyręs skirtingas
jono repertuarą, ataidintį mielais abiejų atlikėjų interpretacinės raikai kurių XX a. klasikų šešėliais. dos fazes, kartais tiesiog šėlęs ryšSuskambus Edvardo Griego „Senai kiaspalviu efektingu džiugesiu, o
norvegiškai dainai ir variacijoms“ kartais (kaip šį vakarą) – subtilia

pianistine išmintimi. Joje podraug
susipynė koloristo, oratoriaus, šokėjo, pokštininko, bet ir jautraus
dainininko, pasakotojo ar poeto
balsai. Ir kažkas dar. Gal paslaptis?
Tai muzikologo Edmundo Gedgaudo mintis apie pianistus Rūtą
Rikterę ir Zbignevą Ibelhauptą
(LRT laidoje „Nacionalinis turtas“,
2017-04-23): „Yra vienas labai svarbus dalykas, kuris daug metų tveria
juose, – tai paslaptis. Be paslapties
nėra tikro meno. (...) O jie turi tą
dovaną...“. Šios dovanos palytėtas skambėjo ir bisas – Vidmanto
Bartulio pjesės „We like souvenirs“
premjera, tačiau tai jau kitos istorijos pradžia.

išgyvenamas kūnu, tad skandavimo
ritualas spektaklyje virto visų atlikėjų šamanišku šokiu aplink ugnį,
o paskui solistą būgnininką rikiavosi ir per bažnyčią vingiavo vaikų
procesija. Paskutinė dalis „Vakarų
vartai“ – krikščioniškosios mišios
– buvo santūriausia, su Mirga sutarėme, kad šioje dalyje tiesiog leisime žiūrovams išgirsti prasmingas
muzikines dermes, pasitelkę vien
vaikų su žvakelėmis („mažųjų angelų“) įvaizdį bei prieš didingą altorių sustingusio choro jėgą. „Jeruzalės vartuose“ išnaudojome ir
skirtingas bažnyčios erdves – rytinę,
vakarinę, šiaurinę ir pietinę pastato
nišas, kuriose vyko ir muzikinis, ir
teatralizuotas veiksmas.
Labai norėjau atskleisti ir Mirgos
artistiškumą, jos puikų balsą, per
kurį irgi sklinda jos unikalus talentas. Tad pradėti „Jeruzalės vartus“
pasiūliau jos nuostabiai atliekama
lietuviška daina „Tai lėtai Dievužis
jojo“, kurią ji dainavo kartu su vaikais. O operoje „Kaulo senis ant
geležinio kalno“ Mirgą Kaulo senis nustūmė nuo dirigentės pulto
ir jai teko bėgti aplink žiūrovus
nuo Kaulo senio kerų, apsižergus

režisuojant leidžiančių muzikines
temas pratęsti teatriniu veiksmu,
ritualu – ir vėl sugrįžti į gryną muziką, kurioje tiek daug akimis neregimo „veiksmo“...
Man išryškėjo svarbus aspektas,
apie kurį anksčiau nemąsčiau, teikiantis Kutavičiaus muzikai, man
regis, universalią ir nei laikui, nei
geografijai nepaklūstančią vertę –
tai toji gilioji, muzikinė poteksčių
dramaturgija, atspindinti žmogiškos būties bangavimo dėsnius: iš
skausmo, raudos, nevilties – į šviesą,
iš garsumo – į tylą, iš sumaišties,
nerimo – į ramybę. Tarp šių būties
bangų mes ir supamės, tai bendra
visoms tautoms, visiems laikams.
Apie tai su Mirga repetuodamos nekalbėjome, bet tos prasmės netikėtai išryškėjo. Kai austrų žurnalistai
prieš pasirodymą klausė, kokia gi
svarbiausia mūsų spektaklio idėja,
lyg sutartinai abi pakartojome paskutines Gedos libreto eilutes: „...
dėl šviesumo, dėl šviesumo / kad
neliktų mūsų žemėj / jokio blogio
nei piktumo“...

raganos šluotą... Ji tai puikiai atliko – džiaugsmingai atsidavė šiam
linksmam žaidimui, kurį stebėdami
žiūrovai krykštavo iš netikėtumo ir
nuostabos – ne kiekvienas dirigentas ryžtųsi tokiems sprendimams!
Galima sakyti, jog mūsų karta
užaugo su Kutavičiaus muzika.
Ji yra tarsi amžinoji duotybė.
Įdomu, ar ilgainiui kito jūsų
požiūris ir santykis su ja?
Be minėto mano vaikystės įspūdžio iš operos „Kaulo senis“, be
galo didelę įtaką man buvo padaręs Kauno dramos teatre Jono Vaitkaus režisuotas Kutavičiaus ir Gedos muzikinis spektaklis „Strazdas
žalias paukštis“ – jį žiūrėjau turbūt
tiek sykių, kiek buvo rodytas, negalėdama atsiplėšti nuo to magiško,
daugiaprasmio muzikinio-vaizdinio-teatrinio ritualo, turbūt formavusio ir manąją poetinę teatro
kalbą, sceninę pasaulėjautą. Ir štai
dabar, Zalcburge, tarsi įvyko antrasis susitikimas su Kutavičiaus muzika, jau visai kitoks. Vėl sužavėjo
šios muzikos teatrališkumas, netikėtos dermės ir struktūros, keliančios daugybę asociacijų, emocijų,

Kalbino ir parengė
Laimutė Ligeikaitė

3 psl.

Šokis

Tarp Kauno ir Vilniaus
Kalbamės su šokėjomis Ema Senkuviene ir Goda Laurinavičiūte

Šiuolaikinis šokis Lietuvoje – išalternatyva „Aurai“, nes konkuties įvairus: Kaunas pasižymi ilgarencija visada naudinga.
metėmis šio žanro tradicijomis, o
Kartais sakoma, kad Lietuvoje
Vilnius – specifine formos išraiška,
trūksta žmonių, galinčių duoti
konceptualumu. Tačiau galbūt topostūmį šiuolaikinio šokio plėkie apibendrinimai ne visai teisingi.
trai. Ar sutinki?
Įdomu, ar yra sankirtų tarp dviejų
miestų šiuolaikinio šokio tradicijų?
Taip. Tuo užsiimantys žmonės
šoka jau ne penkerius ar dešimt
Jei taip, tai kokių? Į tokius klausimus
metų. Su visa pagarba galima sageriausiai gali atsakyti šokėjai. Šiuo
atveju – labai išraiškingos ir įdomios
kyti, kad žinios sensta. Jauni šokėpašnekovės Ema Senkuvienė ir Goda
jai nori įgyti tų žinių ir jas perteikti
Laurinavičiūtė.
kitiems. Tarkim, aš dar nesijaučiu
M . A l e k s o s n u ot r .
„Turi nuolat motyvuoti save ir
pajėgi ką nors duoti, norėtųsi kū- Goda Laurinavičiūtė spektaklyje „Melancholijos bokštai“
nekreipti dėmesio į nusivylimus“, –
rybiškai subręsti, bet vienai tai pasako pirmoji mano pašnekovė Ema
daryti labai sunku.
sužinoti ką nors nauja per nekon- Vilniuje ir „Aura“ Kaune. Gal
galėtumėte jas abi palyginti?
Senkuvienė. Prisipažinsiu, keista tai Ema Senkuvienė
krečius dalykus.
Kita vertus, ne kartą rašyta,
girdėti iš veiklios, energingos dviN u ot r a u ka i š š o k i o t e at ro „ A u r a “ a rc h y vo
Kaunas yra šiuolaikinio šokio
kad nacionaliniams teatrams
Ar valstybiniams teatrams
dešimtmetės šokėjos lūpų, – jau
lopšys ir sostinė. Žiūrovas ten taip
tikrai nereikia šiuolaikinio
prieš porą metų Ema buvo nomi- yra visiškai neužpildyta. Be abejo, šiuolaikinio šokio nereikia.
pat kitoks, išugdytas tokios išraiššokio?
nuota „Auksiniam scenos kryžiui“. tai sunkus kelias, pavyzdžiui, gali
kos suvokimo tradicijų, kurios tęNežinau teatrų politikos. Tačiau
Situaciją ji prisimena taip: „Niekada tekti užsiimti individualia veikla, viskas prasideda nuo visuomenės:
Deja, ši profesija rinkai netin- siasi dar nuo prieškario. Jos kilo
nešokau dėl kokio nors įvertinimo. ir kartais apninka abejonės. Ka- visi žino, kas yra baletas, visi žino, kama. Pas mus vyrauja populia- iš Danutės Marijos Nasvytytės
Pamenu, grįžusi iš mokyklos ruo- dangi šokėjų nėra daug, atsiranda kas yra drama, o ištarus „šiuolaiki- rusis menas, nekomerciniai rengi- (Kaune įsteigusios ritminės gimšiausi į darbą, o kažkas paskam- baimė dėl to, ką pagalvos kiti. Be nis šokis“, sulauki klausimo, „ar tai niai nesurenka publikos. Jei gauni nastikos ir išraiškos studiją, – aut.
bino ir pasveikino, buvo labai ne- to, manau, kad trūksta profesiona- panašu į šokius klubuose?“
valstybės paramą, gali porą kartų past.), vėliau – Kiros Daujotaitės,
tikėta. Atrodo, yra tiek žvaigždžių lių šokėjų bendruomenės. Tarkim,
pasirodyti, tačiau vien iš pajamų įkūrusios „Sonatos“ kolektyvą, iš
***
už bilietus nesusimokėsi už salę, jo išaugo Birutė Letukaitė ir „Aura“.
ir legendų...“ Vis dėlto pašnekovė pastačiusi spektaklį „Voyage“, nesupripažįsta, kad kainą, ir didelę, už laukiau jokio atsako. Savaime kilo
Kai susitikome su Goda Lauri- apšvietimą ir visus kitus spektaklį
O Vilnius labiau klasikinis, čia
pasirinktą šiuolaikinio šokio spe- mintis, kad kūrinys prastas. Mums navičiūte, ji ruošėsi pristatyti naują kuriančius dalykus.
populiaresnis baletas. Tiesa, LMTA
visiems reikia mokytis reikšti savo spektaklį, o po jo keliauti į Senegalą,
cialybę mokėti reikia. Bet verta.
yra šiuolaikinio šokio specialybė,
ir priimti svetimą nuomonę, net ir tad mūsų pokalbis buvo kiek chao- Tačiau atrodo, kad dabar „ant
M.K. Čiurlionio menų mokyklos
Kokia buvo tavo, kaip šokėjos,
kritišką, ji padeda augti. Trumpai tiškas. Bet įdomus, nes Goda – viena bangos“ visas šiuolaikinis mebaleto skyriuje – modernaus šokio
pradžia? Ar pradėti karjerą
klasės.
tariant, kartais atrodo, jog Lietuvoje pirmųjų, baigusių šiuolaikinio šo- nas, kad vyksta daug įvairių
reiškinių.
šioje srityje sudėtinga?
nėra noro kartu tobulinti šiuolai- kio specialybę Lietuvoje.
kinį
šokį.
Visa tai – vien idėjos, valstybė į Smagu pasidžiaugti, kad neseViskas vyko labai natūraliai. NieEsate vertinama kaip gebanti
kada neturėjau aiškaus tikslo. Pakultūrą neinvestuoja. Manau, kad niai buvote įvertinta „Auksitransformuotis šokėja. Tad
menu, man būdavo labai keista, kad Kalbant apie bendruomenes,
reikia stiprinti švietimą, meninį niu scenos kryžiumi“.
koks jums atrodo šiuolaikinio
žmonės eina į „Auros“ spektaklius kuo skiriasi Kauno ir Vilniaus
ugdymą. Be išprusimo, be kultūros
Taip, tai buvo maloni staigmena.
šokio ir teatro santykis?
ir jų nesupranta. Nuo dešimties mokyklos?
mes neturime ateities. Gal tai po- Bet, tiesą pasakius, neturiu didemetų svajojau šokti „Auroje“, labai
Kaune yra „Aura“, ir viskas. Jei
Judesys svarbus abiejuose, todėl sovietinės valstybės bėda. Ko gero, lių ambicijų ir noriu ne garbės, o
ja žavėjausi. Šokau nuo pat mažens, bent kiek domiesi šiuolaikiniu šo- panašumų išties daug. Pirmoji Mu- turi praeiti daugiau laiko, kad vals- gyventi iš savo profesijos. Gavusi
tad baigusi mokyklą tiesiog tęsiau. kiu, vienaip ar kitaip su ja susidursi. zikos ir teatro akademijoje šiuolai- tybė suvoktų kultūros reikšmę.
premiją galėjau lengviau atsipūsti,
Esu iš tų žmonių, kurie daro tai, kas O Vilniuje svarbūs estetiniai pojū- kinio šokio specialybės laida buvo ir
susimokėti už šildymą, skolas už
elektrą, vandenį, Šiuolaikinio šojiems pasakyta. Todėl dabar gan čiai, idėjos, šokyje nerasi tiek daug šokio, ir teatro. Tai buvo patys įvai- Ar tikrai Lietuvoje trūksta
sunku, nes niekas nebenukreipia fiziškumo. Vilniuje daugiau erdvės riausi žmonės, vėliau tapę žinomais žmonių, gebančių plėtoti šiuokio asociacijos mokestį, padengti
tam tikra linkme.
pasireikšti jauniems kūrėjams, pa- savo srities profesionalais. Visiems laikinį šokį?
dukros mokymo išlaidas.
vyzdžiui, „Menų spaustuvė“, kuri mums šokis įaugęs į kūną. Apskritai,
Taip, choreografų ir šokėjų laKad ir kaip būtų, toks įvertiniAr jauniesiems šokėjams užpadėjo atsirasti urbanistinio šo- šokis man visuomet atrodė susijęs bai nedaug, tačiau jie visi turi ką mas yra labai svarbus ir dabar jautenka erdvės pasireikšti, būti
kio teatrui „Low Air“, spektakliui su scenografija, kostiumu, apšvie- pasakyti.
čiuosi lyg ir paaugusi, norisi eiti ir
pastebėtiems?
„Contemporary“. Panašu, kad Vil- timu ir garsu. Kasdieniame gyvekurti toliau.
Atrodo, kad Lietuvoje, jei tik nius atviresnis ieškojimams. Būtų nime juk nepatirtum tokių spalvų Pagrindinės šiuolaikinio šonori, gali tuo užsiimti, nes terpė labai gerai, kad Kaune atsirastų ir garsų, tokio potyrio. Tai galimybė kio mokyklos yra dvi: „Aira“
Kalbėjosi Ugnė Makauskaitė

Anonsai

Vilniaus festivalyje –
Osvaldo Balakausko
muzikinė odisėja
Birželio 8 d. Vilniaus festivalyje,
Nacionalinės filharmonijos scenoje, skambės Osvaldo Balakausko
muzikinė odisėja. Publikos laukia šio lietuvių muzikos autoriteto kamerinių kūrinių koncertas.
Programą rengia ištikimai mūsų
muziką propaguojančio kompozitoriaus Vykinto Baltako vadovaujamas Lietuvos ansamblių tinklas
(LAT), kuriame groja vieni pajėgiausių atlikėjų. Su styginių kvartetu „Chordos“ ir Lietuvos kameriniu
orkestru LAT pateiks intriguojančią
4 psl.

Osvaldas Balakauskas

O. Balakausko kamerinės muzikos
retrospektyvą.
Osvaldas Balakauskas turi atpažįstamą, savitą ir išskirtinį balsą, bet

darną. Dailininkas Leonardas Gu- daugiau kūrinio giluminių struktauskas yra taip atsiliepęs apie O. tūrų santykių ir prasmių“ (DonaBalakausko kūrybą: „Kiekvienas jo tas Katkus).
opusas – tarsi sprogimas: iš labai
Dviejų dalių koncerto progratankaus muzikinių idėjų branduo- moje – „Arcada“ kameriniam anlio garsai pasklinda raibulių pavi- sambliui (2005; atliks LAT), Stydalais, įgydami pagreitį. Tačiau be- ginių kvartetas Nr. 5 (2012, skirtas
siskleidžiančių garsų gausa išlieka kvartetui „Chordos“, premjera),
skaidri, permatoma (pergirdima); „Odyssey-2“ styginių orkestrui
ji niekada nesusidrumsčia ir nepa- (2011; atliks LKO), „Mozaika“ akorvirsta sąmyšiu ar garsų muge, taip deonui solo (2013; atliks Raimonbūdinga daugelio modernių kom- das Sviackevičius), „Adagio cantapozitorių kūrybai.“
bile“ styginių orkestrui (2011; atliks
O. Balakausko 80-mečio proga LKO) ir „Concerto RK“ smuikui ir
Vilniaus festivalyje klausysimės ka- kameriniam orkestrui (1997; atliks
merinės muzikos nuo 1997-ųjų iki LAT ir LKO, solo grieš Rusnė MaV F n u ot r .
vis dar neatlikto Styginių kvarteto. taitytė); koncertą diriguos Vykintas
kartu jo kūryba demonstruoja tam „Tą muziką norėtum dar kartą iš- Baltakas.
tikrą universalų etaloną: nepaklai- girsti, ir keista – kiekvienas pakardinamos kompozicinės logikos ir tojimas magiškai įtraukia klausyN u k e lta į 5 p s l .
grožio, intuicijos ir vaizdingumo tojo vaizduotę, atskleisdamas vis
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Teatras

Nekomentuojamas, naujas pasaulis
Lėlių teatro festivalis „Materia Magica“ Klaipėdoje
Milda Brukštutė

Vos pasibaigus „Naujajam Baltijos
šokiui“ atsirado proga lėkti Klaipėdon. Kad čia laukia visai kito žanro
festivalis, buvo aišku vien užmetus
akį į „Materia Magica“ renginių
programą. Visai kitokie pavadinimai, dažniausiai tik kukliai atsakantys į klausimą „kas“. Jokios melancholijos, jokių gyvenimo prasmės
paieškų, jokių abejonių ir klausimų!
Ir iš tiesų, daiktai ir lėlės čia atgyja
tam, kad veiktų, kad atskleistų
mums savo pasaulį. Svarbiausia
jame – pasakotojas ir veikėjas. Net
ne taip svarbu, kaip ta istorija prasideda ir kuo baigiasi. Svarbu detalės,
įpročiai, paradoksai... Transformacijos. Pats festivalis taip pat pakito:
aštuonerius metus buvęs „Karakumų asilėliu“ ėmė ir nutolo nuo
vaikų, oriai prisidengdamas nauju
„Materia Magica“ pavadinimu. Deja,
ne visi dar tai suprato ir į rimtą suaugusių spektaklį atvesdavo, o po to
ramindavo ir gėdindavo savo mažuosius palydovus. O juk, atrodo,
buvo iš ko rinktis, norintys galėjo ir
į tikrai vaikams skirtus spektaklius
pataikyti...
Prasidėjo viskas nuo „KAR“ ir
kaip reikiant pašėlusių čekų. Jie
atvyko su Matija Solce režisuotu
objektų teatro spektakliu-kabaretu
Levo Tolstojaus romano „Ana Karenina“ motyvais. Viskas čia susiję
su garsais, muzika, negailestingai
išjudinamu ir pašiepiamu Anos
Kareninos, pasimetusios tarp keturių instrumentais užsižaidusių
vyrų, sielos klyksmu. Ir tragiškojo
romano veikėjai, ir rusų tautos papročiai, ir mūsų kasdienės bėdos
(laisvė rokenrolui!), ir visi aplink
esantys objektai atgyja čia vienam
šokiui, vienam ritmui, vienam, paskutiniam šėlsmui. Jokio gailesčio,
tik materiali, niekaip nenurimstančių sielų išraiška, tik groteskiška neapraudotų šermenų šventė.
Ne mažiau pašėlusi buvo ir Yeal
Rasooly, atvykusi iš Izraelio su savo
At k e lta i š 4 p s l .

O. Balakausko kūryba jau yra
skambėjusi Vilniaus festivalyje –
2001 m. Juozo Domarko diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras tada pirmą kartą
atliko festivalio užsakymu parašytą
Penktąją simfoniją. Simboliška, kad
kompozitoriaus 80-mečiui skirtoje
kamerinės muzikos retrospektyvoje
pirmą kartą išgirsime jo Penktąjį
styginių kvartetą. Kvartetui „Chordos“ skirtas kūrinys parašytas 2012
m., tačiau pirmą kartą suskambės tik dabar. Pasak autoriaus, tai
vientisas kūrinys, kurio dramaturgiją lemia pasirinkta kelių ritmo
bei faktūros tipų sąranga. Ekspozicijoje ir reprizoje gretinami skirtingi ritminiai modeliai, faktūrų

objektų ir gyvos muzikos spek- armija, bėganti jo paties nurodytu
takliu „Karpiniai“. Tik čia jau kal- tempu. Vėliau krentanti. Didžiubame toli gražu ne apie šmėklas. lis, pabaigoje nukaunamas pliušinis
Kaip reta gyvos ir iki pasiutimo tigras oriai žiūri tai į kareivius, tai
rimtos sekretorės fantazijų pasau- į publiką. Nerangiai į priekį iriasi
lis atsiskleidžia per karpinius, per snaiperiai. Per tylos minutę (kuri
popierines jos artimųjų (nors šiaip tęsiasi gerokai ilgiau) lėtai, besimėbeveik nepažįstamų) figūras. Šios gaujant suvalgomas dvigubas batosekretorės, iš pradžių autistiškai, nėlis, iki dugno vienu mauku išgebet užtikrintai valdingai bendra- riama kokakola. Nėra kur skubėti,
vusios su publika, galvoje – ištisi karo pasaulis kantrus – niekur nekriminalinio veiksmo siužetai. Jie pabėgs nei svetimos, nei savos mirir prasideda Yeal Rasooly azartiš- tys. Planšetėje mylimo vyro laukia
kai pamėgdžiojus prieš filmus iš- ašarojanti barbė ir jos barbiukai.
nyrančią riaumojančio liūto galvą. Taip meilė gelbsti pasaulį. Šis suSpektaklis išsiskyrė puikiu aktorės venyrinis kičinės visatos vaizdas,
D. B i e l ka u s ko n u ot r a u ko s
gebėjimu valdyti publiką, ši, regis, lydimas šaltu, beveik pamišusiu, „Karpiniai“
jai buvo ne ką mažiau artima nei skvarbiu aktoriaus žvilgsniu, atO štai ispanų trupių „La Société
patys jos gyvenimą atkartojantys, jo rodo gerokai baisesnis už realiai, dienos, vienos šeimos istoriją apie
kaip kad Árpádo Schillingo „Di- tremtį ir mirtį. Bet tai, nors ir as- de la Mouffette“ ir „Ymedio Teatro“
veikėjus įkūnijantys karpiniai.
Didžiausią įspūdį paliko taip pat džiajame blogyje“, vaizduojamus meniška, nebuvo baisu ir neskatino spektakliai „Ovidija“ ir „Solos“ paizraeliečio Arielio Dorono objektų baisumus. Nors kartu, žiūrėdamas daryti išvadų. Užuojautos paieškos sirodė itin klampūs, pretenzingi ir,
atstumia. Išklausai nelaimingųjų, nors čia griebtasi gana sudėtingų ispasidalini jų našta, o tuomet ieškai torijų, ne itin ką tepapasakojantys.
mintyse kertėlės, kur galėtum atsi- Abu spektakliai vaizdavo vienišo,
traukti, pailsėti. Nelaimingieji rei- seno žmogaus gyvenimą, diktuokalauja būti išklausyti, jų tragedijos jantį mistinę, kiek liguistą atmosferą.
nori būti išgirstos. Ir čia svarbiausia Tik „Ovidijoje“ veikė tikros, raiškios
faktas, užuojauta, dėmesys. Tam tikras lėlės, o „Solos“ atlikėjai apsiribojo
vampyrizmas, kuriuo, keliant gailestį, akiniais ir plastikiniu maišeliu...
ne susidomėjimą ir smalsumą, išsiFestivalyje būta ir daugiau spekreikalaujama koncentracijos. Kad ir taklių, tarptautinio gatvės teatro ir
kaišant žiūrovams po nosimi miru- lietuvių trupių pasirodymų. Laukė
sių artimųjų daiktus (beje, ta pačia ir lėlinės animacijos – viena vaimanipuliacija užsiėmė ir „Atviras kams, kita suaugusiems – proratas“ taip pat apie tremtį kalban- gramos. Kine dar labiau išryškėjo
čiame spektaklyje „Lietaus žemė“), transformacijos ir vaizdų svarba, į
arba pasakojimo metu vis senti- šoną nustumianti bet kokią temą.
mentaliai pabrėžiant žodį „mano“, Žiūrime į išmonę, į objektų suval„Plastikiniai herojai“
lyg kitaip, netiesmukai, nebūtų ga- dymą, į aktorių ir režisierių gebėlima įrodyti asmeniško santykio su jimą paversti neišpasakytai gyvu tai,
spektaklis „Plastikiniai herojai“. į visą šį plastikinių herojų kuo rim- perteikiama istorija.
kas negyva. Tam reikia ypatingos
Visa kita – labiau technikos klau- koncentracijos: niekas čia nepažaKlaipėdos pilies muziejuje parody- čiausiai atliekamą naikinimo aktą,
tas darbas nukelia į karo ir žaidimų negali nesijuokti. Štai jie, atke- simas. Itin kruopščiai prancūzų dins plačiais mostais – svarbūs ir
pasaulį, galų gale neužsidariusį nuo liavę iš žaislų parduotuvės, valdo trupė „Le Clan de Songes“ atliko smulkučiai kiekvieno piršto, kiemus supančios tikrovės. Kiniški pasaulį, nutaiko ginklus į publiką spektaklį vaikams „Be pabaigos“. kvieno daiktelio judesiai. Iš tiesų,
žaislai, dvigubas „Snickers“ bato- ir net į juos atsinešusį herojų. Ir Juodame fone įvairias transfor- dažnai norisi arčiau prisitraukti
nėlis, kokakolos buteliukas, mobi- nieko tu jiems neįrodysi, nepasi- macijas čia išgyvena virvė ir trys scenoje matomą vaizdą... Beje, gaila,
lusis ir planšetės – štai visi Arielio ginčysi, nesutrukdysi siekti jiems kiek trumpesni virvagaliai. Laikui kad nebuvo jokių diskusijų. Ne kieDorono įrankiai. Jis įsisukęs į karei- užprogramuoto tikslo.
bėgant jie virsta įvairiais gyviais ir kvienas drįsta prieiti prie atlikėjų asviško gyvenimo sūkurį, jis pasitiki
Dieną anksčiau iš Prancūzijos užsiima įvairiausiomis veiklomis. meniškai, imti ir ko nors paklausti.
savo veiksmais, savo teisumu, sa- atvykusi lietuvių aktorė ir režisierė Taip pereinamos skirtingos gyve- Bet, manau, daug kas iš susirinkuvimi. Stebi, kuria strategijas ir vei- Jūratė Trimakaitė spektakliu „Mir- nimo pamokos, užaugama ir įgau- siųjų norėjo išgirsti iš toli atklydukia. Ant jo pirštų telpa kareivėlių tis? Aš ja netikiu“ pasakojo vienos nama patirties. Labai švarus vaizdas, sių atlikėjų balsą, suprasti, kas jiems
labai darnus ritmas: monotoniška svarbu ir kokiomis aplinkybėmis jų
tipai, tolydžio stabdoma muzikos muzikos kryptis bei kūrėjus. Vie- gyvenimo harmonija, neginčytina, pristatyti darbai buvo sukurti.
eiga. O centrinėje dalyje įsivyrauja nas svarbiausių ansamblio pro- profesionaliai, gal net kiek pirmūPo tokio festivalio galima kitaip
ritmiškai vingrūs motyvai bei jų jektų – Lietuvos šiuolaikinės mu- niškai pavaizduota pasaulio darna. matyti tave supančią erdvę, panokontrapunktai, ir tai suponuoja zikos asmenybių portretai. LAT yra
Daug gyvesnis, t.y. ne toks pro- rėti užmegzti ryšį su nuolat tave
laisvą muzikos pulsaciją. Šitaip išleidęs daug kompaktinių plokš- fesionalus, net šiek tiek išsiblaškęs supančiais daiktais, atrasti kitus jų
norėta muzikai suteikti dinamišką, telių: „Šiuolaikinės muzikos serija“, Ornanas Braieris, iš Izraelio atke- pavidalus. Vaikams tam netgi buvo
kvaziimprovizacinį pobūdį.
„Ukrainos šiuolaikinė muzika“, „Lie- liavęs su lėlių, objektų ir muzikos skirtos kūrybinės dirbtuvės. FantaKompozitoriaus muzikinės odi- tuviška kamerinė muzika“, „Hori- spektakliu „Siuvėjo ateljė“. Ta- ziją kurstė ir prieš kiekvieną renginį
sėjos pristatymo Vilniaus festivalyje zontai“, „Anton Lukoszevieze & Ar- čiau šis aktorius pasirodė ne toks aplink slampinėjantis Kubagalvis...
ėmęsis Lietuvos ansamblių tinklas, turas Bumsteinas: Zarasai“, Vykinto charizmatiškas kaip kiti jo šalies Manęs tik neapleidžia mintis apie
monospektaklių atlikėjai, minėti dažną temos nebuvimą. Rodos, jau
vadovaujamas kompozitoriaus ir Baltako kūrinių bei kt.
dirigento Vykinto Baltako, telkia
Osvaldo Balakausko autorinis Yeal Rasooly ir Arielis Doronas. Jo seniausiai šis menas gręžiasi į sužymiausius šiuolaikinės muzikos kamerinių kūrinių koncertas įvyks spektaklis, nors ir vaikiškas, ge- augusiųjų publiką, bet vis dar susiinterpretuotojus, labai daug dėme- birželio 8 d., ketvirtadienį, 19 val. rokai rimtesnis. Valdomi objek- laiko nuo rimtesnių pasisakymų – ne
sio skiria aktualios muzikos atliki- Lietuvos nacionalinės filharmoni- tai – siuvimo reikmenys – kažko- komentuoja, o rodo naują, uždarą
mui, aktyviai dirba su jaunaisiais jos Didžiojoje salėje.
kie įsitempę ir ne tokie draugiški, pasaulį. O juk, kaip įtikino „Plaskompozitoriais. LAT populiarina
Daugiau informacijos apie fes- ne tiek organiški. Viskas paprasta, tikiniai herojai“, pasinaudojant
naująją lietuvių muziką ir Lietu- tivalio renginius: vilniusfestival.lt.
žavu, bet nesusilieja į darnią vi- objektais kuo puikiausiai ir labai
vos auditorijai nuolat pristato įdosumą, neįtikina atgaivinto pasau- originaliai galima atskleisti net ir
miausias užsienio moderniosios VF inf.
lio autentiškumu.
pačią sudėtingiausią temą.
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Dailė

Laukinis kapitalizmas tęsiasi
At k e lta i š 1 p s l .

tai man labai keista, nes prieglauda
buvo viena pirmųjų tokių įstaigų,
įkurta XVIII a. paskutiniame ketvirtyje Jadvygos Oginskienės lėšomis, taip pat prisidėjo vyskupas
Ignotas Masalskis. Tai klasicistinis
pastatas. Tokių nėra daug. Juo labiau kad dailininkas Marcelinas
Januševičius netgi nusprendė šį
pastatą pavaizduoti savo akvarelių
serijoje, skirtoje įžymesniems Vilniaus pastatams. Antroji valda – tai
Misionierių vienuolyno sodas. Sovietinė ligoninė, kurią įsigijo statybas pradėjusi bendrovė, stovėjo
dviejose valdose, nors tos valdos
istoriškai-idėjiškai labai susijusios.
Prieglaudos žemės buvo į Bastėjos
pusę. Dabartinis projektas perima
prieglaudos pastatą ir nori statyti
tris kotedžų korpusus, kurie išsikiša
ant šlaito. Norint pastatus nuleisti
giliau, buvo nukasta dalis šlaito –
faktiškai taip naikinant Vilniaus
landšaftą. Prieš tai ligoninė stovėjo arčiau Subačiaus gatvės, buvo
kuklesnė, ją dengė medžiai. Dabar
norima užstatyti istorinius Misionierių sodų plotus, nors nupirkti
buvo tik apleisti pastatai, ne žemė...
Pirmas investuotojo bandymas
pastatyti šioje vietoje viešbutį nepavyko dėl daugelio priežasčių, tarp
kurių buvo ir korupcijos skandalas,
kurio detalės yra paviešintos. Kadangi investuotojų apetitas didelis,
nėra ir noro taikyti apribojimus,
kurie pritiktų šiai vietai. Misionierių sodų valda tuo laikotarpiu buvo
konservacinės paskirties, t. y. vieta
įvardijama kaip vertinga vienuolyno savybė, tai užfiksuota inventorizacijos dokumentuose, nes sodai
ir vienuolynas su bažnyčia istoriškai buvo vienas vienetas. Vilniaus
senamiesčiui suteiktas UNESCO
statusas apima ir čia aptariamą Išganytojo kalvą kaip svarbų senojo
miesto landšafto elementą.
Antru bandymu investuotojas elgiasi gudriau – siekia atskirti sodų
valdą nuo vienuolyno, nes jis turi
aukštesnį saugojimo lygmenį, ir
prijungti prie prieglaudos, kuriai
nustatytas žemesnis saugojimo
lygmuo. Sprendimą jiems pasiūlė
patys senojo Vilniaus specialistai,
nes tik jie galėjo žinoti, kad sodas XIX a. laikinai buvo priskirtas miestui. 1844 m. vienuolynas
uždaromas, nes Rusijos imperija
Europos tautų pavasario akivaizdoje
siekė mažinti, jų manymu, kenksmingą katalikų įtaką; ta proga buvo
uždaryti dominikonų, basųjų karmelitų prie Šv. Teresės bažnyčios,
misionierių vienuolynai. Misionierių sodas priskiriamas prieglaudai,
bet ką reiškia „priskiriamas“? Juk
1845 m. inventorizacijos daromos
dėl mokesčių, jose nurodyta, kad
sodų žemė priklauso miestui, ji
suvalstybinta ir atiduota stačiatikiams. Prieglauda paversta stačiatikiška. 1848–1849 m. kurti projektai Misionierių vienuolyne įsteigti
6 psl.

Jan Bułhak, Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia ir misionierių vienuolynas nuo tvenkinių. 1912–1915 m.

stačiatikių dvasinę kolegiją, ir nors
jie nebuvo įgyvendinti, brėžiniuose
sodas priskirtas kolegijai. Po 1920-ųjų,
misionieriams grįžus ir vėl atnaujinus
veiklą, sodas vėl priklausė vienuolynui
ir bažnyčiai. Sklypo dokumentai buvo
atkurti, ir šie dokumentai projektuojantiems architektams tikrai yra žinomi.
Investuotojui sodo statusas buvo
nepalankus. Istorinius tyrimus atlikusios istorikės Laimos Vileikienės
parengto teksto mes nematėme, bet
iš jų ištraukos (vadinamos istorinės raidos analize, pridedamos prie
specialaus planavimo dokumento)
matyti, kad Misionierių vienuolyno
istorija tik apžvelgiama, o pagrindinis tyrimo objektas buvo prieglauda. Todėl pažymoje nėra informacijos, koks buvo misionierių
sodas, priešingai, klaidingai nurodoma, kad jo teritorija XVIII a.
buvo užstatyta, ir tik XIX a. pradžioje paverčiama sodu. O iš tikro
1793–1798 m. Vilniaus planuose matome šioje vietoje didelį sodą iki pat
Vilnios upės, kuris detaliai aprašytas 1844 m. vienuolyno inventoriuje,
išvardijant jame augusius medžius
ir jų skaičių (115 obelų, 125 kriaušės,
22 slyvos, 13 vyšnių). Taip specialiojo plano rengėjas niveliavo sodo
vertę. Paveldotvarkinė kolizija ta,
kad visus tyrimus užsako projekto
vystytojas. Valstybės reikalavimas
įvykdytas, bet kai moka užsakovas,
panašu, kad tyrimus įmanoma pakreipti reikiama kryptimi...
Iš santraukos, pridėtos prie specialiojo plano, matome, jog vienuolyno žemės nusavinimo aktas tapo
pagrindu sodą priskirti prieglaudai.
Net nepaminima, kad tarpukaryje
jis buvo grąžintas. Platesnio išaiškinimo man nebuvo progos pamatyti,
tačiau toks sprendimas be konteksto
neatrodo pakankamai įtikinamas.

istorine sąsaja su carinės Rusijos
pertvarka, buvo pakeisti. O tai reiškia, kad jis prarado tam tikrus apribojimus, vietinės reikšmės objekte
galima laisviau elgtis. Plano, parengto architektės Giedrės Miknevičienės, irgi nebuvo progų giliau
paanalizuoti, bet naujas sklypo apsaugos lygmuo, kuriame buvo ligoninė, leido sujungti dvi valdas ir
pradėti vykti tam, kas vyksta dabar.
Dabar ginčuose iškyla du keisti
argumentai. Pirma: statytojams atstovaujantys asmenys pasakoja, kad
Marcelino Januševičiaus piešinys,
vaizduojantis prieglaudos fasadą,
sodo nerodo ir atseit ten jo ir nebuvo... Palaukite, turime ne vieną
dokumentą, įrodantį, kad sodai
buvo ir dargi garsėjo savo tvarkingumu. Užtektų perskaityti Romano
Firkovičiaus 1989 m. parengtą Misionierių vienuolyno istoriją, kur
panaudojant 1830 ir 1844 m. inventorius aiškiai nurodoma, kad į
prieglaudos pusę buvęs pasivaikščiojimo sodas driekėsi žemyn nuo
šlaito, prie kūdrų buvę du daržai
(beje, dabar kartais girdime atvirkščiai, esą prie kūdrų buvo landšaftinis parkas), o už Subačiaus g.,
priešais bažnyčią, buvo dar vienas
misionieriams priklausęs sodas.
Specialistams tie inventoriai tikrai
yra žinomi. Antra: teigiama, kad nepalikus bažnyčiai jokios apsaugos
zonos, galima greta statyti visiškai
modernius pastatus ir jie derės prie
barokinio statinio. Tokią mintį mes
girdime nuolat – taip teisinamasi
naujos architektūros nederinimu
prie senamiesčio užstatymo.
Kapitalo investuotojams buvę
sodai, ko gero, atrodo tik kaip
bereikalingi sentimentai?

Taip, jų atstovai taip ir sako:
„Kaip Jūs galite saugoti tai, ko čia
Taigi pirmiausia nupirkti seni
nebėra, o gal ir nebuvo.“ Bet tada
pastatai, o dabar norima užkyla klausimas, kodėl mes atkūvaldyti ir visą žemę, neva prirėme Bernardinų sodą? Kodėl atklausiusią prieglaudai?
statyti Valdovų rūmai? Juk nieko
Kai buvo padarytas specialusis nebebuvo, buvo sunaikinta, bet
planas (2015 m.), sodo valdos ap- mes tas vertybes atkūrėme, nes jos
saugos reikalavimai, naudojantis mums atrodė svarbios.

Bažnyčia yra neremontuota... bijau pasakyti tiksliai, bet turbūt nuo
Antrojo pasaulinio karo. Gražusis
jos vėlyvojo baroko tambūras jau
trupa. Tai vyksta ir dėl padidėjusio eismo, nes į statybas pradėjo
važinėti sunkusis transportas. Statybvietėj iškasta milžiniška duobė,
kuri iš kitos pusės veikia labai trapią
bažnyčią. Kalno šlaitu tekėjęs šaltinis užkirstas, bet vanduo juk niekur nedingsta, neaišku, kur jis nueis
ardyti grunto. Viskas vyksta šalia
vertingo pastato su labai trapiais
bokštais... Bažnyčia apleista, kaip
ir Augustijonų Savičiaus g. bei Vizičių. Jeigu pastatas sugrius, sakys, čia
gi ne mes. Būsime patys kalti, kad
neapribojome veiklos aplink, kad
nepritraukėm lėšų remontui ir pan.

Išganytojo kalva yra vertybė ir ji Reziumuokime.
buvo vertinama jau XIX a. antroje
Ydinga yra pati šios istorijos prapusėje, kai net nebeveikė vienuoly- džia. Nebuvo tvirtai išaiškinta ir
nas. Buvo pabrėžiama Vilniaus ža- parašyta, kokios yra vertybės. Tai
liojo žiedo samprata. Žaliasis žie- turėjo būti parašyta parduodant
das prasideda ant Gedimino kalno, pastatus arba po to, kai buvo sustabtęsiasi per Bernardinų sodą, toliau dytas pirmasis viešbučio projektas.
per Paplaują ir ant Išganytojo kal- Už kultūros paveldą, kiek man živos. Ši kalva turi kvėpuoti ir būti ža- noma, atsako Kultūros ministerija ir
lia. Žaliasis žiedas, juosiantis miestą, jos ministras – aukščiausia instituišnyks, jei mes toliau leisime pana- cija, turinti ir žemesnes institucijas
šiai elgtis. Dings žalio miesto idėja, tiems klausimams: departamentą,
kuri reiškia komfortą, kai ką prie- teritorinį Vilniaus padalinį, inspekšingo industriniams, tankiai užsta- ciją. Jie visi susidūrė su šiuo klautytiems rajonams, kur vien asfaltas. simu, jie turėjo pasitelkti istorinius
Turime galvoti apie bendrą vaizdą. dokumentus, pasigilinti ir išaiškinti
Beje, 1968 m. „Kultūros baruose“ investuotojui, kas galima, ko negaapie šį Žaliąjį žiedą labai įdomiai lima. Ir Seimo kultūros komitete
rašė kraštovaizdžio architektė Dai- per aptarimą buvo pasakyta, kad ši
nora Juchnevičiūtė. Jau tada kalbėta, kebli situacija yra institucijų prokaip svarbu saugoti šią miesto-sodo blema. Įvyko taip, kad institucijos,
idėją, kuri ateina iš XIX amžiaus. Juk įkurtos paveldo saugojimui, užuot
Vilnius yra šia prasme kaip Roma – apsaugojusios kalvą, padarė ją mamiestas tarp septynių kalvų, kur tan- žiau vertingą ir prieinamą agresykiai užstatytą senamiestį kaip karūna viai invazijai. Kaip galėjo atsitikti,
vainikuoja Pinčio parkas...
kad vienas žymiausių paminklų,
Manau, kad institucijos, kurios pri- matomas iš daugelių pusių, grožiu
valėjo atsižvelgti į kontekstą ir saugoti neprilygstamos panoramos dalis su
kultūrinį, istorinį landšaftą – tai, kas tarptautinės reikšmės baroko bažbuvo vertinama jau daugiau nei šimtą nyčia, liko toks apleistas, kad nemetų, – to nepadarė. Viskas niveliuo- pakankamai vertinama jį supanti
jama, bandoma įtikti investuotojui.
aplinka? Negi mes dabar imame ir
atsisakome vertės, už kurią esame
Jų argumentas turbūt būtų, kad įrašyti į Pasaulio paveldo sąrašą?
negi dabar sustingdysime viską
kaip yra, juk „gyvenimas eina į
Teikia vilties tik tai, kad statypriekį...“
bos bent laikinai sustabdytos,
nors
ir ne dėl istorinių-kultūriNesakau, kad toje teritorijoje nieko
nių,
o
kitų – teisinių neaiškumų.
negalima pastatyti. Bet reikia labai
Labai
užgaulu
skaityti, kad
protingai elgtis: patraukti nuo šlaito
„gruzinų
verslininkas
Romanas
pastatus, projektuoti juos mažesnius.
Pipia
tokius
Statybos
inspekToje vietoje nebuvo pastatų, aukštescijos
veiksmus
traktuoja
kaip
nių nei dviejų aukštų, ir jie niekada
šališkus,
pataikaujančius
keleto
nebuvo prie šlaito. Parduodant tokius
asmenų,
pasiskelbusių
bendruoobjektus turi būti išaiškinimas, kas
galima ir kokios yra sąlygos. Dabar mene, įnoriams ir interesams
investuotojai nepaiso istorijos ir dar [...]“ (15min.lt, 2017-04-24, 09:08).

tvirtina, kad jokio miestui svarbaus
Nieko panašaus, pasipriešino
sodo čia nebuvo. Jei jie nesibrautų į labai rimtos institucijos: Lietuvos
šlaitą, susimažintų, jie niekam nemai- UNESCO komitetas, Lietuvos kulšytų, tačiau trukdo apetitas.
tūros paveldo komisija prie Seimo,
Dailės istorikų draugija, daug kulDar kas mane labai jaudina – ne- tūros žmonių ir miesto gyventojų
ramu, kad statybos kelia grėsmę
bažnyčiai.
N u k e lta į 7 p s l .
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Dailė

Chaosas ir tapsmas

Dainiaus Liškevičiaus paroda projektų erdvėje „Sodų 4“
Aistė Kisarauskaitė

Žiūrėdama, kaip menininkai kuria
ekspozicijas, turiu galimybę iš arčiau, iš labai arti pamatyti tą „kaip
padaryta“, sužinoti įvairių receptų,
kaip gaminamas kūrinys-paroda.
Dainių Liškevičių visuomet laikiau labai racionaliu menininku,
operuojančiu aiškiomis idėjinėmis
struktūromis, sistemų kūrėju. Tačiau pamačiusi, kaip atėjęs jis tarsi
visai intuityviai prie sienos priklijuoja mažutę nuotrauką ir „Muziejaus“ suvenyrą 2015-ųjų Venecijos
bienalėje – degtukų dėžutę, kaip
aplink šiuos taškus auga, šakojasi,
gimsta naujas „Obeliskas“ (2008)
ar „Labyrinthus“ (2014) , žinoma,
jau kitu pavadinimu „1:∞“(2017),
buvau priversta į šio menininko
veikimo principus pažvelgti visai
kitu kampu. Mačiau tik kūrybinės
energijos verpetus, lyg kokius jūros
išmestus pagaliukus susukančius jo
sukauptus daiktus, – namų apyvokos reikmenis, lūženas, sendaikčius
ir prabangiai įrėmintas fotografijas,
visus, – buvusius kūriniais, jų fragmentais į vieną naują hibridą, lyg
magnetinis laukas ar vėjas, dailiomis bangomis į vizualiai darnią
sistemą išbanguojantis kopas. Net
žmones, kaip performanse „Dėsnis“,
vykusiame per parodos „1:∞“ atidarymą. Medžiaga buvo mano persona (mielai jos neminėčiau šiame
tekste), menininkui davus ženklą,
teko suktis dervišo suktuku, nutraukus rimtesnį ar lengvabūdiškesnį parodos atidarymo pokalbį,
nieko neaiškinant.
Šis matomas ar tik nujaučiamas
dėsnis suka ir galerijoje „Sodų 4“
ką tik veikusią Dainiaus Liškevičiaus parodą „On passé a l’orange“
(pereikime prie oranžinės). Nemalonu kartoti, kad parodai skirti tik
dvi savaites – liūdna pasaka, net
jei iš karto būčiau puolusi rašyti,
vargu ar būčiau spėjusi su publikacija, o erdvė, užpildyta išardytais,

perkonstruotais objektais, atpažįstamais iš buvusių autoriaus parodų,
nesiuntė atviros žinutės. Recycle
seniai tapo menininko kūrybiniu
principu, savo pasikartojimu jau
gluminančiu žiūrovą. Tas „ir vėl?“
atveria erdvę daugybei pamąstymų,
tarkim, kad būtų visai įdomu nuosekliai kartoti tos pačios spintos,
kitų parodų objektų perkonstravimą kokį dešimtį metų...
Nors „On passé a l’orange“ nėra
tapybos paroda, ne tik savo nuoroda į spalvą ji privertė prisiminti
Gilles’o Deleuze’o tapybos teoriją.
Tapyba Deleuze’o „išryškinama
kaip specifinis tikrovės jutimas,
saistomas medžiagos, per kurią
įgauna išraišką ir reiškiasi kaip pačios materijos savaiminis atskleidimas.“ (Agnė Kulbytė, Tapyba kaip
chaosą perkertanti plotmė. Gilles’o
Deleuze’o tapybos teorijos įžvalgos,
Intensyvumai ir tėkmės. Gilles’o Deleuz’o filosofija šiuolaikinio meno ir
politikos kontekste, sudarytoja Audronė Žukauskaitė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011). Manau,
visai galimas filosofo įžvalgų taikymas visam menui, konkrečiai – Liškevičiaus parodai.
Galerijos apačioje, rūsyje, greta
didžiulių garso kolonėlių mažame
ekranėlyje galime matyti turbūt
vieną iš „Obelisko“ versijų – greičiausiai menininko bute ant grindų
suversti įvairūs daiktai, tarp kurių
kartkartėmis pasirodo ir kažko ieškantis autorius. Tas chaosas galėtų
būti vienu kertinių Liškevičiaus kūrybos punktų, kuriam suvaldyti ar
atskleisti nuolat savo jėgas ir skiria autorius. Nors, atrodytų, kūrinys
yra įgavęs aiškią struktūrą, tarsi perkurtas ir suvaldytas chaosas, iš tiesų
jo ar ypač „Labyrinthus“ daiktų genezė nurodo atsitiktinumą, chaosą
kaip atsiradimo būdą.
Sulig kiekvienu naujausiu Liškevičiaus kūriniu šio racionalaus įvaldymo vis mažėja, nyksta griežtas
loginis struktūravimas, kaip „Obelisko“, dalyvaujančio šioje parodoje

At k e lta i š 6 p s l .

nuotraukos pavidalu, kur viskas suvesta į kubą, ar „Labyrinthus“, kuris
visai nėra labirintas. Šioje parodoje
vis dar juntama vizualinė sistema,
kiekvienas objektas – išardytos
spintos durys su išpjautomis kiaurymėmis, apklijuotos fotografijomis iš ŠMC neseniai veikusios Roberto Narkaus parodos „Nešėjas“,
susišaukia su polaroidu ant sienos, kurio vaizde – sulaužyti rėmai (muitinės dokumentacija apie
gabenamam kūriniui padarytus
nuostolius) ir visai net nesvarbu,
kokiu kūriniu jie buvo anksčiau,
čia daug reikšmingesnis oranžinis
fonas, tuoj atsakantis dar vienai
centrinei figūrai – madų žurnalo
puslapiui su manekene, apipieštam menininko. Štai ten tas oranžas, tas prancūziškas tekstas, tačiau
spalva vėl keliauja į ne iš karto pastebimą oranžinę raidę C, priklijuotą
šiek tiek virš grindjuostės. C likusi
iš žodžio CULTURE, bet dabar ji
gali būti ir copyright, ir cycle, arba
ciklas. Kiek pasviręs į žiūrovą, tarsi
kviečiantis ką nors įmesti šiukšlių
dėžės kūgis taip pat yra iš apgaulės
sistemos, nes daug svarbesnė čia jo
forma, susijusi su pjedestalo, naudoto skulptorių ar keramikų apimtinių objektų lipdymui iš molio,
sukimusi. Vis tie dervišų suktukai.
Taip, visi objektai turi savo vietą
sistemoje, tačiau greičiau vizualinę, intuityviai nujaučiamą, tarsi
nematomų magnetinių, oro, vandens, bet kokių bangų veikimu būtų
jų nusviesti stovėti ten, kur dabar
ir stovi. Lyg bando susiformuoti
naujos struktūros, hibridai iš buvusiųjų nuolaužų (kas iš esmės yra
visa paroda) – raudona plyta su stogeliu lyg imituoja inkilą arba parodijuoja Alytaus namelį, tuo labiau
kad stogelis – iš garsiosios Redo
Diržio ir Kęstučio Šapokos knygos „Alytaus avangardizmas: nuo
gatvės meno iki visuotinio psichodarbininkų (meno) streiko“. „Pro
vamzdelį galima parūkyti“, sako autorius. Ši struktūra lyg ir susijusi su

Jam taip pateikta. Atėjus iš kitos
Labai sudėtingas klausimas. Ko
grupių. Mūsų draugijoje yra į pro- srities, kultūros klausimais būtina gero, reikėtų pasikviesti ekspertų
blemą įsigilinusių mokslininkų. Pa- turėti rimtą grupę gerų patarėjų, iš šalies, tarptautinę komisiją. Yra
vyzdžiui, aš daug dirbau prie senųjų nes šie klausimai labai jautrūs.
tokių idėjų. Ar bus kas nors padaVilniaus miesto planų ir žinau plaryta saugant kalvą nuo daugiabunavimo istoriją, ypač gerai XIX a., Taip, tai ne mokesčiai, kuriuos čių – tai politinės valios klausimas.
visą kontekstą, todėl negaliu sutikti suklydus vėliau bus galima
Norint dar įmanoma perdaryti plasu minėtomis išvadomis. Projektui sugrąžinti...
nus, derinti juos iš naujų pozicijų,
jau pasipriešino ir Statybų inspekcija,
Nereikia tikėtis, kad miesto neži- o ne iš investuotojo ambicijų pusės.
Senamiesčio visuomeninė organiza- nantis investuotojas supras, ką daro, Padėtis sudėtinga, nes investuotocija. Žmonės susirūpinę. Girdėjau kad jam rūpės mūsų identitetas, is- jas galimai turi lėšų bylinėjimuisi.
daug nerimo ir iš turizmo atstovų, torija. Problema, kad mūsų institu- Tiesą sakant, reikėtų pertikrinti
jiems kyla klausimas: „Ką gi mes čia cijos davė leidimus.
komisijų narių, kurie pritarė tiems
rodysime atvykusiems svečiams?“
Neaišku, kaip dabar tai išspręsti. leidimams, pozicijas. Beje, tokiose
Bet projektą remia ar, teisingiau sa- Dalis paveldosaugininkų palaiko komisijose dominuoja architektai...
kant, – jam nesipriešina, Kultūros projektą. Man labai keista, kad ne- Tai yra atskira problema, kad meministerijos atstovai, Kultūros pa- pasisako kraštovaizdžio asociacija, notyrininkų būna mažai ir objekveldo departamento atstovai.
o ICOMOS komitetas net palaiko. tai suvokiami be kitos, vertybinės
perspektyvos.
Ministras pirmininkas irgi miTada kyla klausimas, kokia dar nenėjo, kad nesupranta, kas yra
sąmonė turi nutikti, kad paveldą
Iš tiesų, Lietuvos architektai
vizualinis miesto užterštumas... saugančios įstaigos keistųsi?
į projektus dažnai žiūri kaip
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Ekspozicijos fragmentas

L . S ka i s g i e lo s n u ot r .

architektūra, serijiniu privačių gyvenamųjų namų statybos diskursu,
antrindama visai su Bauhaus pavadinimu susijusiai temai (į parodos
erdvę kas kelias sekundes įsiveržia
garso takelis – Bauhauzo postpanko
grupės kūriniai, sudėti vertikaliai,
ir išpjautas fragmentas, pavirstantis noise’u). Bet tas diskursas toks
neryžtingas, giliai paslėptas, kaip ir
institucinės kritikos, kai formaliai
galima įžiūrėti dviejų – privačios ir
institucinės erdvės bei jose veikiančių strategijų supriešinimą, tuoj pat
trinant jų ribas ir suliejant. „Inkilėlis“
yra greičiau peleninė, šiukšlių dėžės
giminaitė, kuri irgi neskirta šiukšlėms, o tik atstovauja kūgio formai.
Toks pat „pablukęs“, formalus ir
politinis diskursas – kaip teigia Liškevičius, „parodos manifestas prancūzų kalba – „On passé a l’orange“
(pereikime prie oranžinės) – deklaruoja mano politines nuostatas.
Nebėra kairės ir dešinės, viskas apversta aukštyn kojom ir atsiranda
kažkas kita. Atsiranda oranžas – išblukusi raudona“ (Dainius Liškevičius apie destrukciją, dekontrukciją ir parodą „On passé a l’orange“,
www.15min.lt, 2017-05-11).
Sakyčiau, šis Liškevičiaus bandymas įprastesnius šiuolaikiniam
menui konceptus prikabinti savo
sukurtoms sistemoms buvo justi
jau „Muziejuje“, kur herojų, tokių
kaip paskutinis Lietuvos partizanas
Antanas Kraujelis ar Bronius Maigis, apipylęs Rembrandto „Danajos“
paveikslą sieros rūgštimi, pateikimas kaip performanso menininkų,
Žanas Polis Sartras Nidoje ir paties
autoriaus performansų dokumentacija dar turėjo, nors ne iš pirmo
žvilgsnio matomų, tarpusavio

sąsajų, tačiau kuo toliau, tuo labiau šie konceptai tampa panašūs
į rudimentus, redukuojami iki „retrospektyvos“, o šioje parodoje aiškiai nurodo į patį procesualumą, tapimą „kažkuo kitu“. Dėsnio jėgos
paveiktos iškonstruotos dalys atsiduria viena kitos teritorijose, susilieja vieša ir privatu, trinasi kūrinių
atsiradimo data, nebėra kairės ir dešinės, prarandamos bet kokios nuorodos į realybę, viskas virsta vienodai reikšmingų dalykų grandinėmis.
Lieka tik tapsmo jėga. Oranžinė
spalva čia irgi turi politinę konotaciją tik formaliai, ji taip pat praradusi savo reprezentacinę galią.
Aš nežinau, kur link pasuks Dainius Liškevičius, nes paroda siūlo
tikrai ne vieną kelią. „Tačiau konceptualus menas, pasak Deleuze’o,
yra būtent galimų, o ne patiriamų
pasaulių produkavimas. Deleuze’as tai vadina „konceptų jutimu
ir įrodo, kad empirinės kategorijos
gali būti paverčiamos konceptualiais
įrankiais“.“ (Agnė Kulbytė, ten pat).
Liškevičiaus parodą galima tiesiog įvardinti deliozišku judesio erdvės atvėrimu, juntamu didžiuoju
sprogimu, išardžiusiu viską aplink
ir suktuku įsukusiu mus, žiūrovus. Vis dar jungianti, auginanti
jėga. „Deleuze’o teorijoje vizija yra
tapsmo jėga, nebeturinti „vidujybės“. Ji nėra racionali jėga, neformuoja vaizdinio, išnyra iš chaoso ir
vėl į jį panyra, palikdama destruktyvius pėdsakus. Kaskart konstruktyviai atveriama tikrovė, tačiau ji ir
vėl savo ruožtu produkuoja chaoso
viziją.“ (Agnė Kulbytė, ten pat).

į ekonominį vienetą su kvadratinio metro kaina, kaip į
galimybę pasipelnyti, ir moralė čia ne tiek svarbi, nes jei
vienas atsisakys, ateis šimtas
kitų. Negirdėjau jų pasisakymų... Architektų sąjungą
matau tik kaip konkursų skelbimo platformą, negirdžiu jokių vertybinių nuomonių. Išvis
nežinau, ar yra architektų su
vertybinėmis nuostatomis, ar
tik užsakymus vykdantys amatininkai. Jei daugumą tokiose
komisijose sudaro architektai,
priimantys tokius sprendimus,
kyla labai rimtas komisijų sudarymo klausimas. Blogai, kai
nuo užsakovų priklausantys,
kolegų nelinkę kritikuoti architektai patys vertina savo
profesijos atstovus.

Ekspertų komisijų sudarymo
klausimas labai opus. Ir iš tiesų atrodo, kad mes dar esame laukinio
kapitalizmo stadijoje. Problema ta,
kad dabar visiškai nėra architektūros kritikos, net pavienių atvejų. O ir
architektūros studijos labai silpnos,
bet architektų ambicijos, cinizmas,
įtaka dideli. Jie palaiko vienas kitą.
Tai rimta ir atskira tema.
Naujų atvejų bręsta daug daugiau: prie Vizičių bažnyčios atsilaisvina plotas, Paplauja, Užupis. Daugelyje šalių toks laukinis etapas jau
yra praėjęs, ir dėl verslo užmačių jie
savo miestų tikrai negriaus.

Paroda veikė iki gegužės 26 d.

Ačiū už pokalbį. Tikėkimės, kad
gilesnis miesto supratimas padės
ir institucijoms, ir miestiečiams
labiau jį vertinti, o žodis „saugoti“ priartės prie savo reikšmės.
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Kinas

Ne visai įkvepianti programa
70-ajam Kanų kino festivaliui pasibaigus
Aistė Račaitytė

Tayloras Sheridanas grįžo į režisūrą ir už kriminalinį trilerį „Vėjų
upė“ („Wind River“) pelnė geriausio „Ypatingo žvilgsnio“ režisieriaus
apdovanojimą.
Korėjietis Hong Sang Soo, šiemet Berlyno kino festivalio konkurse rodęs filmą „Naktį viena
paplūdimyje“, Kanams pateikė net
du filmus. Vienas jų – „Ypatingame
žvilgsnyje“ rodyta „Kler kamera“
(„Clair’s Camera“) – improvizuotas
režisieriaus ir Isabelle Huppert saviironiškas pokštas. Pagrindiniame
festivalio konkurse rodyta režisieriui būdingo nesusipratimo drama
„Kitą dieną“ („The Day After“).
Nuo pat festivalio pradžios vienu
stipriausių pagrindinio konkurso
filmų laikyta Andrejaus Zviagincevo „Nemeilė“ („Neliubov“) pelnė
mažiau, nei tikėtasi. Filmas apie šių
dienų pasaulio negandų priežastį –
meilės stoką – gavo Žiuri prizą. Antrasis pagal svarbą konkurso Didysis prizas atiteko Robino Campillo
filmui „120 dūžių per minutę“ („120
battements par minute“) apie praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio
AIDS prevencijos grupę, jos narius
ir veiklą, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į staiga žmones pakirtusį
XX a. marą. Tai ypač svarbus filmas,
kuris leidžia patikrinti, kaip žmogaus
teisių paisoma šiandien, praėjus 30
metų nuo filme parodytų įvykių.
„Auksinė palmės šakelė“ atiteko
švedo Rubeno Östlundo filmui
„Aikštė“ („The Square“). Šis satyriškas filmas kalba apie prarastas
Vakarų visuomenės vertybes – empatiją, poreikį padėti kitam. Filmo
veikėjas – savimi pernelyg patenkintas, diletantiškas šiuolaikinio
meno muziejaus kuratorius, kurio
gyvenimas ima griūti, kai jis netinkamai sureaguoja į apsukrią vagystę
aikštėje, iškart po to, kai muziejus
paskelbė apie naują provokatyvų
šiuolaikinio meno projektą. Jo
esmė – ribota vieša erdvė, kurioje
žmonės privalo elgtis atsakingai, rūpintis vieni kitais. Östlundo „Aikštėje“ telpa tai, kas dažna skandinavų
kine. Čia nestinga idiotų, šventinių
vakarienių, yra ir postfeministinis
vyras, pažįstamas iš ankstesnio režisieriaus filmo „Force Majeure“.
Sofia Coppola už kostiuminę
dramą „Apžavėtas“ („The Beguiled“) pelnė geriausios režisierės

Jubiliejinis Kanų kino festivalis išdalijo apdovanojimus. Kaip kasmet,
buvo ir abejotinų, ir pelnytų sprendimų. Galiausiai juk ne tik žiuri apdovanojimai, bet ir žiūrovų pasirinkimas bei kritikų vertinimai rašo
kino istoriją: apie kurį iš jų – Maren Ade’s „Tonį Erdmaną“ ar Keno
Loacho „Aš, Danielis Bleikas“ bus
kalbama? Šiemet tokių ryškių nesutapimų nebuvo, beveik visi apdovanoti filmai minėti dar prieš paskelbiant verdiktą.
Geriausio dokumentinio filmo
apdovanojimą gavęs Agnès Varda ir
JR filmas „Veidai ir kaimai“ („Visages, Villages“) buvo vienas nuoširdžiausių ir turiningiausių festivalyje.
Jis įsimena ir dėl kadrą nepaprasta
šiluma ir intelektu pripildančios režisierės. Varda kuria filmą apie savo
ir puse amžiaus jaunesnio gatvės menininko, savo anūko JR, kelionę po
Prancūzijos provinciją. Jie kalbina
žmones, klausosi jų istorijų, fotografuoja juos ir klijuoja išdidintas
nuotraukas viešosiose erdvėse, norėdami atkreipti dėmesį į šalia gyvenančius herojus. Tačiau žaviausias
filme Varda ir JR tarpusavio ryšys,
primenantis, kad kai kurie menininkai niekada nesensta. Finalinė
Varda kelionė pas Godard’ą, kai randama vien ant jo lango užrašyta žinutė, turbūt yra viena jautriausių vis
dar gyvos prancūzų Naujosios bangos istorijos akimirkų.
Geriausio debiuto prizas („Camera D’Or“) skirtas Léonorai Serraille už atmintyje neliekančią komediją „Jauna moteris“ („Jeune
femme“, rodyta „Ypatingo žvilgsnio“ programoje) apie nevykusią,
erzinančią heroję, kuri po skyrybų
bando sukurti save iš naujo kinematografiniame Paryžiuje. Geriausiu „Ypatingo žvilgsnio“ programos
filmu išrinktas Irano režisieriaus
Mohammado Rasoulofo filmas
„Sąžiningas vyras“ („Lerd“) apie
individo ir korumpuotų struktūrų
kovą. Rasoulofo kinas, kaip ir Jafaro
Panahi, tėvynėje laikomas nepageidautinu. Nors „Sąžiningo vyro“ veikėjas kovoja su privačia kompanija,
ezopiškame Irano kine sunku neperskaityti paralelių su valstybe ir
jos požiūriu į savo gyventojus.
Filmo „Laimingoji“ („Fortunata“,
rež. Sergio Castellitto) pagrindinė
aktorė Jasmine Trinca, suvaidinusi
Annos Magnani Mamą Romą primenančią vienišą motiną, išrinkta
geriausia „Ypatingo žvilgsnio“ aktore. Šios programos žiuri apdovanojo ir jautrią Michelio Franco
šeimos santykių dramą „Aprilės
dukra“ („Las Hijas de Abril“). Kaip
ir ankstesniame filme „Paulina“
(2015), režisierius gilinasi į psichologinius neįprastų poelgių motyvus.
Filmų „Sicario“ ir „Bet kokia kaina“
(„Hell or High Water“) scenaristas „Gražioji vidaus saulė“
8 psl.

apdovanojimą. Iki Coppolos prizu
už geriausią režisūrą apdovanota tik
viena moteris – sovietų režisierė
Julija Solnceva už filmą „Liepsnojančių metų kronikos“ („Povest
plamennych let“, 1961), sukurtą
pagal režisierės vyro Aleksandro
Dovženkos scenarijų. „Apžavėtas“ –
tai Dono Siegelo 1971 m. filmo feministinis perdirbinys, nukeliantis į
JAV Pilietinio karo laikus. Coppola
žaidžia psichologinio erotinio trilerio žanru, sukeičia ankstesniame
filme suformuotus lyčių vaidmenis.
Nicole Kidman, šiemet pasirodžiusi
ne tik „Apžavėtame“, bet ir Yorgoso
Lanthimos filme „Šventojo elnio
nužudymas“ („The Killing of a Sacred Deer“) bei Jane Campion seriale „Ežero ištakos“ („Top of the
Lake“), apdovanota specialiuoju jubiliejiniu Kanų kino festivalio prizu.
Apdovanojimas už geriausią moters vaidmenį atiteko Diane Kruger,
suvaidinusiai turkų kilmės vokiečių
režisieriaus Fatiho Akino filme „Iš
niekur“ („Aus dem Nichts“). Kruger vaidina laimingą šeimą su turku
sukūrusią vokietę, kuri per nacistinį išpuolį praranda vyrą ir sūnų.
Teismui pripažinus įkalčių stoką,
žudikams atkeršyti ji nusprendžia
pati. Tai gana paprastas, vokiečiams
įprasto televizinio formato, neieškantis gilesnio, subtilesnio ir ne
tokio tiesmuko įvykių aiškinimo,
tačiau komentarą apie ideologines
Europos grėsmes plačiajai auditorijai efektingai perduodantis filmas.
Geriausiu aktoriumi tapo Joaquinas Phoenixas, suvaidinęs trileryje
„Tavęs niekad čia nebuvo“ („You
Were Never Really Here“). Phoenixo
herojus – buvęs FTB agentas Džo.
Jis yra samdomas žudikas, dažniausiai vykdantis su sekso vergija
susijusius užsakymus. Filmo režisierei ir scenarijaus autorei Lynne
Ramsay svarbu ne veiksmai, kuriais Džo siekia išgelbėti pagrobtą
paauglę, bet vidiniai herojaus motyvai. Šį precizišką filmą žiuri apdovanojo ir už geriausią konkurso
scenarijų. Apdovanojimą režisierė
pasidalino su Yorgosu Lanthimosu
ir Eftymisu Filippou, kurie parašė
estetizuotą „Šventojo elnio nužudymo“ scenarijų.
Žiuri neapdovanotas, bet vienas
geriausių konkurso filmų – po labai vidutiniško „Franco“ į vėžes

„Aikštė“

sugrįžusio François Ozono erotinis trileris „Dvigubas meilužis“
(„L’amant double“). Tai intriguojantis, stilingas, psichoanalize manipuliuojantis filmas, kuris gali
pasirodyti ir pernelyg aiškus, nes
jame neliko erdvės gilioms mintims
ar interpretacijoms. Tačiau brandi,
nepriekaištinga Ozono kino kalba
žiūrovui sugrąžina vujeristinį malonumą, primena ne tik autorinio, bet
ir žanrinio kino džiaugsmus.
Viena kino žurnalistų labiausiai
linksniuojamų temų buvo kompanijos „Netflix“ konfliktas su Kanų
kino festivalio organizatoriais ir
Prancūzijos kino teatrų atstovais.
„Netflix“ pareiškė, kad konkurse
rodoma kompanijos finansuota
Noah Baumbacho komedija „Mejerovičių istorijos“ („The Meyerowitz Stories“) bei Bong Joon-ho
fantastinis filmas „Okja“ didžiajame
ekrane bus parodyti tik Kanuose.
Susidūrus su tokia kino tapatybės
krize, man pasirodė absurdiškas
finansuotojus ginantis Bong Joonho pareiškimas, esą „Netflix“ jam
davė didelį biudžetą ir laisvę filmuoti ypatinga, 70 mm celiuloido
kokybę atitinkančia skaitmenine
technika. Akivaizdu, kad žiūrovai
savo teleekranuose to nepastebės.
Vis didėjanti „Netflix“ įtaka kelia
nerimą, o Kanų rengėjų sprendimas
neberodyti konkursuose „Netflix“
filmų gali reikšti, kad netrukus atsiras naujas festivalis.
Paralelinėje Kanų programoje
„Kritikų savaitė“ Didžiuoju žiuri
prizu apdovanotas prancūzo Emmanuelio Graso dokumentinis
filmas „Makala“ apie Kongo darbininko pastangas išgyventi ir išlaikyti šeimą skurdžioje šalyje. Grasas
sukūrė nepaprastai vizualų ir šiltą
su sunkumais kovojančio žmogaus
portretą. Dar du įsimintini šios programos filmai– tai Fellipe’s Gamarano Barbosos filmas „Gabrielius ir
kalnas“ („Gabriel e a montanha“)
apie jauno brazilų keliautojo siekį
pažinti Afriką. Šviesaus humoro ir
saikingos egzotikos kupinas pasakojimas veda link mistiškos klajūno
mirties. Tikros istorijos įkvėptame
filme bandoma suprasti, kas vedė
jaunuolį paskutinės kelionės takais. Léa Mysius filmas „Ava“ – tai
35 mm juostoje nufilmuota regą
prarandančios mergaitės vasara.
Filme netrūksta jaunatviško maišto,

šmaikštaus humoro, jausmų ir tikroviškų žmonių santykių.
Kitoje paralelinėje programoje
„Dvi režisierių savaitės“ įvyko Šarūno
Barto filmo „Šerkšnas“ premjera.
Filmas apie savanorio Roko ir jo
draugės kelionę į Ukrainoje vykstantį karą su humanitarinės pagalbos siuntiniu žymi dar vieną posūkį
režisieriaus kūryboje. „Šerkšnas“ išsiskiria ne tik liūdną Rytų Ukrainos peizažą realistiškai fiksuojančia kamera, bet ir Bartui neįprastais
gausiais, banalybės nevengiančiais
dialogais.
Šioje programoje parodytas
vienas geriausių festivalio filmų –
Clair Denis opusas meilei „Gražioji vidaus saulė“ ( „Un beau soleil
intérieur“). Juliette Binoche herojė
Izabelė viliasi rasti tikrą meilę skirtingų vyrų glėbyje. Ji nekantrauja,
nors Gérard’o Depardieu žiniuonis siūlo dar palaukti, pažiūrėti,
nes kažkuris jų gali būti tikrasis, o
gal dar ne... Denis kuria subtilų ir,
nepaisant pagrindinės herojės nusivylimų, gana optimistišką vidutinio
amžiaus menininkės portretą.
Bruno Dumont’as pristatė turbūt
šmaikščiausią festivalio filmą – minimalistinį miuziklą „Žaneta: Žanos d’Ark vaikystė“ („Jeannette,
l’enfance de Jeanne d’Arc“). Prieš
daugiau nei šimtmetį parašytam
Charles’io Peguy tekstui Dumont’as
suteikė šiuolaikišką formą, pavyzdžiui,
Žanetos dėdė savo tekstą repuoja.
Dar vienas filmas, kurį verta paminėti, – „Raitelis“ ( „The Rider,“
rež. Chloe Zhao) apie Pain Ridžo
rezervate gyvenantį jauną kaubojų,
kuriam po sunkios traumos gydytojai pataria nebesėsti ant žirgo.
Nors gali netekti gyvybės, jaunuolis jaučiasi prarandantis tapatybę.
Filmas atspindi Amerikos nepriklausomųjų kino tendencijas gilintis į realybę. Išmaniuoju telefonu
2015 m. nufilmuoto „Mandarino“
režisieriaus Seano Bakerio naujasis „Floridos projektas“ („Florida
Project“) šįkart buvo filmuojamas
35 mm juostoje ir taip pat kuria realistišką problemiškos bendruomenės portretą, parodytą netikėtu
kampu – vaikų akimis.
Taip trumpai apibendrinčiau šių
metų Kanus. Gal neypatinga šiųmetė programa žada daugiau gerų
filmų artėjantiems Venecijos ir Toronto kino festivaliams?
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Pasaka – nepasaka
Krėsle prie televizoriaus
Išgyventi iki atostogų – aktualus
šūkis. Lucos Guadagnino filmo
„Didesni purslai“ (TV1, šįvakar,
2 d. 22.55) veikėjams jos jau prasidėjo. Roko žvaigždė Mariana (Tilda
Swinton) su draugu Polu (Matthias
Schoenaerts) mėgaujasi poilsiu
Pantelerijoje – saloje tarp Sicilijos
ir Tuniso. Jų idiliją prie įspūdingo
baseino bei lovoje sudrumsčia buvusio Marianos meilužio – muzikos
prodiuserio Hario (Ralph Fiennes)
ir jo dukters Penelopės (Dakota
Johnson) apsilankymas. Guadagnino perdirbo 1969-aisiais pasirodžiusį ir tada nepadoriu laikytą
Jacques’o Deray filmą „Baseinas“.
Jo veiksmas rutuliojosi madingame
Sen Tropezo kurorte, filme skambėjo Michelio Legrand’o muzika ir
vaidino Romy Schneider bei jos buvęs sužadėtinis Alainas Delonas, o
maištininkų kartai atstovavo Jane
Birkin, kurios erotiškoji Penelopė
tapo dramos katalizatoriumi. Tais
pačiais metais kartu su Serge’u
Gainsbourge’u Birkin įrašė skandalingą dainą „Je t’aime... moi non
plus“ – joje pirmąkart nuskambėjo
moters patiriamo orgazmo dejonės.
„Baseino“ kvartetas patiria erotinę
įtampą, kuri bet kurią akimirką gali
pavirsti kriminaline mįsle.
Guadagnino, be abejo, pasinaudojo būtomis ir nebūtomis „Baseino“ legendomis, bet prismaigstė
į „Didesnius purslus“ ir šių dienų
snobiškų bei kultūros nuorodų:
pavyzdžiui, nuskamba žinia, kad

buvęs alkoholikas Polas yra filmavęs rusų dokumentininkui Viktorui Kosakovskiui, nors, tiesą sakant,
mačiusiam nors vieną Kosakovskio
filmą tuo būtų sunku patikėti, tik
Guadagnino greičiausiai ir nematė.
Pavadinimas „A Bigger Splash“ –
nuoroda į bene garsiausią Davido
Hockney’io paveikslą. Filme vis girdėti „prasmingos“ replikos, pavyzdžiui, kad visa Europa tapo kapu,
atsiranda pabėgėlių iš Afrikos motyvas, o Swinton vilki Dioro mados namų drabužius kiekviename
kadre ir tai nuskamba kaip kompensacija: Swinton herojė beveik
visą laiką priversta tylėti, nes gydosi balso stygas. Tačiau nepaisant
viso to didžio grožio sunku patikėti
režisieriaus prisipažinimais, kad jį
įkvėpė klasikiniai Roberto Rossellini ir Martino Scorsese’s filmai.
Jei tik grožio neužtenka, siūlau
prisiminti Weso Andersono filmą
„Viešbutis „Didysis Budapeštas“
(TV3, 4 d. 22.50). Man jis primena
saldų rožinį pyragaitį, kurio nesiryžti prakąsti, kad ilgiau galėtum
mėgautis būsimu džiaugsmu. Andersonas seka pasaką, kuri nukelia
į 1932-uosius, išgalvotą Centrinės
Europos šalį Zubrovką. Čia įsikūręs prašmatnus viešbutis, kurio
gyventojų ir darbuotojų istorijų fonas – neišvengiamai artėjanti okupacija. 1968-aisiais vienas iš jų, tapęs viešbučio savininku, pasakoja
atvykusiam rašytojui savo nuotykius. 1985-aisiais tas pats rašytojas,

žiūrėdamas į kino kamerą, aiškina,
kas jį paskatino parašyti geriausią kūrinį. Bus filme ir mūsų laikai.
Tarp gausybės žvaigždžių – Adrieno
Brody, Mathieu Amalrico, Harvey’io Keitelio, Willemo Dafoe, Jude’o Law, Edwardo Nortono, Lea Seydoux – filme vėl sutiksime Swinton
ir Fiennesą.
2014-aisiais, kai tik pasirodė,
„Viešbutis „Didysis Budapeštas“ sulaukė ir gerų, ir blogų atsiliepimų,
bet dabar jį žiūrėdamas galiu geriau
suprasti, kaip per tuos kelerius metus pasikeitė pasaulis. Todėl taip reikia kad ir naivios Andersono žinios
apie kilnumą, orumą ir grynojo
grožio nostalgiją, perduodamus iš
kartos į kartą, nors bet kurią akimirką ir jūsų viešbutyje gali išdygti
okupantai ar valdžios, kuri geriau
žino, kaip jums gyventi, atstovai.
Kad pasaulis keičiasi, geriausiai
supranta Jimo Jarmuscho filmo „Išgyvena tik mylintys“ (LRT Kultūra, 7 d. 21.20) veikėjai. Adamas
(Tom Hiddleston) ir Eva (Tilda
Swinton) yra vampyrai, jie gyvena
ne pirmą šimtmetį, bet vis labiau
nekenčia zombių – taip jie vadina
šių dienų žmones. Rokerį Adamą
niūriame Detroite vis labiau apima
depresija, jo gelbėti ir atskrenda su
lagaminu knygų Eva, kuri gyvena
Tanžere ir bendrauja su Christopheriu Marlowe (John Hurt). Jarmuschas ir vampyrai – netikėtas derinys, bet visai pateisinamas, juolab
kad ir jo herojai tenkinasi iš medikų

„Didesni purslai“

nusipirktu krauju. Net jei režisierius
kurtų filmą apie ateivius iš kosmoso,
tai būtų pirmiausia Jarmuscho filmas, juk jo intonacijos, požiūrio į
gyvenimą ir pasaulį, kiekviename
kadre tvyrančios poezijos su niekuo
nesupainiosi. Todėl ir Jarmuscho
vampyrai – lyg vieniši paskutiniai
romantikai, jie net vis dar skaito
popierines knygas. Režisierius
guodžia visus panašius į juos, tarsi
sakydamas, kad būti „kitam“ ir kitokiam sunku, kad tai vargina, bet
neverta pasiduoti nevilčiai ir nuovargiui, juk dar laukia daug neperskaitytų knygų ir prisiminimų apie
jų autorius.
Nostalgiškus mano prisiminimus
visada žadina Jeanas-Pierre’as Jeunet – chuliganiškų „Delikatesų“ ir
saldžiosios „Amelijos iš Monmartro“
autorius. 2009 m. jo filmą „Makalynė, arba Visu greičiu pirmyn“
šįvakar (2 d. 23.05) parodys LRT.

Kai kasdien televizoriaus ekrane
matau, kaip sėkmingai ginkluojamės ir pasitinkame motorizuotus
NATO karius, šis filmas primins,
kad egzistuoja ir kitoks požiūris.
Antimilitaristinio Jeunet pamfleto
herojui Baziliui gyvenime nesiseka.
Jo tėvas išminuotojas žuvo Afrikoje,
patekusiam į atsitiktinį gatvės susišaudymą Baziliui galvoje įstrigo
kulka. Tada jis neteko darbo, tapo
benamiu ir pradėjo kovoti su ginklų
gamintojais.
Jeunet nebūtų Jeunet, jei filme
neknibždėtų gausybė keistų antrojo
plano personažų, daugiausia nevykėlių. Kuriuo nors iš jų pasijusti visai lengva, ypač jei dar nepamiršai
vaikystės pasakų, kur atostogos prasideda daug anksčiau.
Jūsų –
Jonas Ūbis

Kalbant apie save
Nauji filmai – „Apsimetėliai“
Živilė Pipinytė

Pagrindinis estų režisieriaus Vallo
Toomlos filmo „ Apsimetėliai“
(„Teesklejad“, Estija, Latvija, Lietuva, 2016) veikėjas yra namas. Jis
stovi beveik pačiame pajūryje, yra
idealiai pritaikytas prie gamtos ir
peizažo, o šiuolaikiškas medžio ir
stiklo derinys bei puikiai kiemo įrėmintas baseinas tik pabrėžia ypatingą prabangą. Namo viduje daiktų
nedaug, jie atrodo lyg ką tik atvežti
iš baldų salono, interjerai tobuli ir,
regis, atspindi šeimininkų finansines galimybes bei estetinius prioritetus. Tai tobulas ir brangus skandinaviškas dizainas, kurio atgarsius
kartais matome liaudiškose „Ikea“
parduotuvėse. Man regis, estų režisierius Vallo Toomla įsitikinęs, kad
šis namas paryškins ir jo priklausomybę skandinavų kino tradicijai, juolab kad naujos švedų kino
žvaigždės – šiųmetinių Kanų nugalėtojo Rubeno Östlundo ankstesnio filmo „Force Majeure“ – įtakos

„Apsimetėliams“ paneigti būtų ne- požiūrių į gyvenimą ir patirčių suįmanoma, nors šeimos santykių sikirtimo vieta. Ir kuo labiau Ana
krizė, atsiskleidžianti jos nariams įsijaus į šeimininkės vaidmenį, tuo
išvykus atostogauti, šių dienų kine akivaizdžiau namas taps fragmenrodoma vis dažniau. Be abejo, tai tiškų erdvių labirintu. Galiausiai jis „Apsimetėliai“
susiję su filmų personažų ir jų pavirs spąstais, uždara ir grėsminga
autorių požiūriu į gyvenimą, kai erdve. Tai pabrėžia ir operatorius konstatuojamos, bet ne daugiau. politinę, juolab filosofinę refleksiją
vienu svarbiausių prioritetų tampa Erikas Pollumaa, ir Vladimiro Go- Toomla nuo šių standartų nenu- filme būtų sunku, nors režisierius į
laisvalaikis.
lovnickio garso takelis, ir meistriš- tolsta. Jo filmo trisdešimtmečiai tai vis apeliuoja, versdamas Juhaną
Pasimėgauti pajūriu į draugų kas Danieliaus Kokanauskio mon- veikėjai suvokia, kad meilės nebe- sapnuoti keistus sapnus. Užuot ananamą atvyksta jauna pora Ana tažas. Formai priekaištų nekyla. liko, bet šį faktą pripažįsta tik aplin- lizavęs išorinius ir vidinius šios kar(Mirtel Pohla) ir Juhanas (Priit Turiniui jų daug daugiau.
kybių užspeisti į kampą. Žiūrovams tos konfliktus (tokią mintį iš praVoigemast). Juos iškart nustebina
Žiūrėdama „Apsimetėlius“, pri- tai tampa aišku daug anksčiau, bet džių sufleruoja dviejų filmo porų
čia tvyranti prabanga ir tyla. Nuo siminiau Igno Miškinio „Artimas režisierius nebando ieškoti motyvų pasirinkimas), jis pasitelkia būtipat filmo pradžios namas perteikia šviesas“ ir „Karalių pamainą“, ku- ar paaiškinimų, nes tai sujauktų to- nus trilerio elementus – augančią
Anos ir Juhano santykius, nes re- rių erdvės, gal net prieš filmo kū- bulą veidrodinį filmo paviršių. „Ap- įtampą, sekso motyvus ir prievartą,
žisierius poros situaciją apibūdina rėjų valią, perteikia tobulą ir vei- simetėlių“ veikėjai – karta, kuri kurie gali paaiškinti bet ką. Net viminimalistiškai: užuominų apie kėjų, ir idėjų tuštumą, ir ne vieną susiformavo socialinės ir politinės sišką tuštumą.
Anos abortą ir prarastą Juhano paskutiniais metais Europoje su- transformacijos metais (šios karKita vertus, Toomla tiesiog konsdarbą jam visai pakanka. Dau- kurtą debiutinį filmą, deklaruo- tos atstovas ir pats režisierius), to- tatuoja savo veikėjų nesugebėjimą
giau pasakys namas – jo veidrodi- jantį ištikimybę art house estetikai dėl Anai taip svarbu pasipuikuoti keistis, prisitaikymą, nenorą gyventi
nės taisyklingos erdvės paryškins ir problemoms. Artimų žmonių prieš, jos akimis žiūrint, visiškus čia ir dabar. Todėl nestebina paskuveikėjų racionalumą bei mirusius susvetimėjimas tokiuose filmuose „lūzerius“ Triną ir Eriką. Ji stengiasi tinė keliskart pakartota Juhano frazė.
jausmus. Vėliau, kai Ana pakvies siejamas su vartotojų visuomene pabrėžti savo statusą ir vilkėdama Iš tikrųjų, nieko neįvyko. „Apsimepaplūdimyje sutiktus Triną (Mari ir sunkiai sprendžiamais tapatybės svetimas sukneles, ir provokuo- tėliai“ – graži, tvarkinga, lengvai suAbel) ir Eriką (Meelis Rammeld) klausimais. Personažus apibūdina dama svečius. Nepaisant žaidimo, prantama, aliuzijomis į sudėtingą
prisiglausti pas juos nuo audros, gyvenamos erdvės ir daiktai, dra- kurio taisykles Ana, regis, impro- kiną pagardinta imitacija.
namas taps vaizdinga skirtingų bužiai. Jų psichologinės problemos vizuoja, įžvelgti gilesnę socialinę ar
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Parodos

„Prospekto“ fotografijos galerija

„Skalvijos“ kino centras

Gedimino pr. 43

Goštauto g. 2/15

Vilnius

Juozo Kazlausko fotoparoda „Savaitgalis

iki 5 d. – Justino Stankaus fotografijų paroda

Nacionalinė dailės galerija

pragare“

Konstitucijos pr. 22

Vilniaus fotografijos galerija

M.K. Čiurlionio namai

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Stiklių g. 4

Savičiaus g. 11

iki 4 d. – paroda „M/A\G/M\A. Kūnas ir žo-

iki 3 d. – Valentyno Odnoviuno fotografijų

Džiugo Palukaičio paroda „Nuo pradžios

džiai Italijos ir Lietuvos moterų mene nuo

paroda „Stebėjimas“

iki Druskininkų“

1965 metų iki šių dienų“
Paroda „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė
1918–1940 m.“
NDG fojė – paroda „Giraitė yra gražu“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Ingrydos Suokaitės paroda „Spalvų ribos“
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 aksesuarų kolekcijos)
Paroda „Geras dizainas“
Tarptautinė paroda „Roundabout Baltic“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Lietuvos išeivijos dailės fondo ir „Lewben
Art Foundation“ paroda „Nuo realizmo iki
objekto. Pasaulio lietuvių menas Lietuvos
išeivijos dailės fondo kolekcijoje“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Lietuvos istorija šiuolaikiniuose
medaliuose“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20

S. Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2-41

Kunigundos Dineikaitės solinė kūrybos

Valentinos Živilės Vasiliauskienės tapybos

paroda „Nostalgia for Picture“

darbų paroda „Mano Vilnius“

Muzika

Galerija „Vartai“

Muzikos galerija

Vilniaus g. 39

Gedimino pr. 37

Birželio 8 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje
Vilniaus festivalis pratęs tradiciją pristatyti lietuvių autorių muziką. „Osvaldo Balakausko muzikinė odisėja“ – taip pavadintas koncertas, skirtas
kompozitoriaus 80-mečiui. Jo kūrinius atliks Lietuvos ansamblių tinklas,
vadovaujamas Vykinto Baltako, kvartetas „Chordos“, Lietuvos kamerinis
orkestras (meno vadovas Sergejus Krylovas), solistai Rusnė Mataitytė
(smuikas), Raimondas Sviackevičius (akordeonas). Diriguos Vykintas
Baltakas. Vilniaus festivalyje pateikiama intriguojanti O. Balakausko kamerinės muzikos retrospektyva nuo 1997-ųjų bei dar neatlikto Styginių
kvarteto premjera. Kaip rašė Donatas Katkus, kurio vadovaujamas orkestras yra pagriežęs daugelį O. Balakausko kūrinių, „tą muziką norėtum dar
kartą išgirsti, ir keista – kiekvienas pakartojimas magiškai įtraukia klausytojo vaizduotę, atskleisdamas vis daugiau kūrinio giluminių struktūrų
santykių ir prasmių.“

iki 10 d. – Svajonės ir Pauliaus Stanikų paroda
„Pavasaris“

Viktoro Paukštelio tapybos darbų paroda
„Eklipsė“

Šv. Jono gatvės galerija

Karoliniškių muzikos mokykla

Šv. Jono g. 11

L. Asanavičiūtės g. 2/1

iki 3 d. – skulptūros simpoziumo „Gurgutis

iki 3 d. – Kristinos Norvilaitės grafikos

2017 ir kitaip“

darbų paroda ,,Aš klausausi muzikos“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 3 d. – Ios Khizanišvili ir Sofi Etsadašvili
meninio emalio paroda „Gruzijos spalvos“
Dalios Kasčiūnaitės tapybos, piešinių ir
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“
Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Juozo Lebednyko jubiliejinė skulptūros
darbų paroda „Laiko erdvė“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Konstantino Gaitanži tapybos paroda
„Terramorphis“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
iki 4 d. – Annikos Kedelauk ir Rainerio
Kaasiko-Aaslavo juvelyrikos paroda „Jungtis / Pilka hedonisto kasdienybė“
Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki 3 d. – Dano Aleksos paroda „43H“

dimų paroda

Pylimo g. 30
iki 3 d. – Lilijos Valatkienės kūrinys „Struk-

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „TIXE. Naujai įgyti kūriniai 2011–2016“
Operos solistės Marijonos Rakauskaitės
135-mečiui skirta paroda „Dainavimas –
mano malda“
iki 3 – Juozapo Kalniaus Vlado Balsio audiovizualinė instaliacija „863758498“
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Festivalio „Kaunas Photo“ paroda „Pliažo
sezonas“
iki 4 – Kauno tarptautinės grafikos bienalės konkursinė paroda „Fragmento
evoliucija“
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Algio Griškevičiaus tapybos, fotografijos
bei objektų paroda „Iliuzijos“
Bendruomenių platformos „Mažosios istorijos“ paroda „Didžioji pramonė“
nuo 2 d. – paroda „Vytautas Eigirdas (1957–
2012). Tapyba“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Kauno „Eglės galerijos“ paroda, skirta galerijos veiklos 20-mečiui

tūrinė formulė“

Steveno Vincento Mitčelo (D. Britanija)

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos

Galerija „Kunstkamera“

paroda „Žmogus, kuriantis fantazijų

ekspozicija

Ligoninės g. 4

pasaulius“

Leono Urbono tapybos darbų paroda „Kos-

Maironio lietuvių literatūros

Valdovų rūmai
Katedros a. 4

minės svajos iš Terra Australis“

muziejus

iki 11 d. – paroda „Slanime atgijusi Antika.

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Ogins-

Vilniaus g. 41

Paroda „Teatras būtų duona, poezija –

kio gobelenai“

Paroda „Lietuvos pantomima. Po 50 metų“.

šventadienių vynas“ (Jurgiui Blekaičiui – 100)

iki 4 d. – tarptautinė paroda „Pranciškaus

Vito Luckaus kūriniai iš ciklo „Pantomima“

Skorinos keliais su „Belgazprombank“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Bažnytinio paveldo muziejus

galerija

Šv. Mykolo g. 9

Vilniaus g. 39 / 6

Paroda „Ko liepsna nesunaikino: Ceikinių

Vaikų paroda „Ateitis. Ta, kuri ateina“

bažnyčios vertybės ir Monikos Žaltauskai-

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“

tės-Grašienės atvaizdai“

Vilkpėdės g. 7–105

Galerija „Kairė–dešinė“

Arūno Kulikausko fotografijų paroda

Latako g. 3

Lietuvos nacionalinės UNESCO

Joanos Kairienės paroda „Akys“

komisijos galerija

Vilniaus dailės akademijos galerijos
Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Sigito Rekašiaus autorinės juvelyrikos
paroda „Virsmų pavidalai“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai

10 psl.

Žvelgiant į parodinį gyvenimą akivaizdu, kad sezonas pasikeitė. Didelę
dalį parodų žiūrėtojų patraukė Tarptautinė Venecijos meno bienalė, o
vietiniai autoriai ėmėsi mažesnių projektų ne savo mieste. Vienas tokių
vasarinės decentralizacijos pavyzdžių – Agnės Jonkutės drauge su Gintautu Trimaku paroda „Laukas“ Kauno „Meno parke“ (Rotušės a. 27).
Menininkai jau senokai buvo pastebėję, kad tiriančiai žvelgia į panašius
paviršius, tuštumas, prasmes. Todėl jų kūrinių pokalbis bus panašesnis
ne į diskusiją, o į sutartinę. Paroda veikia iki birželio 30 d.

Pamėnkalnio galerija

Pylimo galerija

Didžioji g. 26

Dailė

Pamėnkalnio g. 1/13

Naujausiųjų Lietuvos archeologijos atraKazio Varnelio namai-muziejus

„Taunggyi turgus“

„7md“ rekomenduoja

Šv. Jono g. 11
Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapybos paroda „Persijos atšvaitai“
Užupio „Galera“
Užupio g. 2a
iki 10 d. – Petro Lincevičiaus darbų paroda
„Kitoje upės pusėje“
Igorio Kalinausko meno galerija
Pilies g. 36
Sauliaus Dastiko tapybos paroda „Visada
buvai... / Iš naujo...“

Teatras
Birželio 9 d. 18.30 Vilniaus teatro „Lėlė“ Didžiojoje salėje bus galima
susipažinti su Lietuvos rankų šešėlių teatru „Budrugana“. Tai devyni
2014 m. Vytauto V. Landsbergio suburti jaunuoliai, studijuojantys Klaipėdos universiteto menų akademijoje. 2015–2017 m. jie mokėsi unikalios
rankų šešėlių technikos pas rankų šešėlių teatro įkūrėją Gela Kandelaki
Gruzijoje, Tbilisyje. Galėsite pamatyti visai šeimai skirtą vaidinimą „Keturi metų laikai“, režisuotą paties Kandelaki.
Tarptautinė dailės disciplinų dėstytojų kū-

iki 7 d. – Henrikos Bartkutės tapybos

rybos paroda „Kvadratas 10“

paroda „Saulės žaidimai“

Klaipėda

Vilniaus g. 245

Dailės galerija

Lietuvos dailės muziejaus Prano
Domšaičio galerija

iki 3 d. – Kristinos Inčiūraitės paroda
Daso Vegaso paroda „Įvertinimas“

Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Nematyti kūriniai“

nuo 8 d. – Vaidoto Janulio paroda „Grafika/
piešiniai/objektai“
Šiaulių universiteto dailės galerija

KKKC parodų rūmai

Vilniaus g. 141

Didžioji Vandens g. 2
Kinijos šiuolaikinio meno paroda „Kas aš?
798 įspūdžiai“
Paroda „Vietiniai simboliai – Klaipėdos
veidas?“

nuo 2 d. – Aistės Navasaitienės juvelyrikos
bei objektų paroda „De-formacija“

Panevėžys
Dailės galerija

Fotografijos galerija

Respublikos g. 3

Didžioji Vandens g. 2

„Panevėžio dailės dienos 2017“

iki 11 d. – Audriaus Naujokaičio (1961–

„Galerija XX“

2012) fotografijų paroda „New York,
New York“

Laisvės a. 7
„Panevėžio dailės dienos 2017“

Galerija „si:said“

Spektakliai

Galinio Pylimo g. 28
iki 9 d. – Ramūno Paniulaičio (1957−1982)
kūrybos retrospektyva

Vilnius

činas, Marytė Kontrimaitė, Antanas Ramo-

Baroti galerija

Nacionalinis dramos teatras

nas, Petras Dirgėla)

Aukštoji g. 3/3a

„Jiems – tik septyniasdešimt... (Jurgis Kun-

„Lietuvių literatūra – trumpai ir žaismingai“

Didžioji salė

Algio Kriščiūno paroda „Dideli nematomi

Paroda „Semiu krikšto vandenį giesmei...“

dalykai“, skirta XXIII Klaipėdos Pilies

(Kaziui Bradūnui – 100)

džiazo festivaliui

Galerija „Meno parkas“

Klaipėdos galerija

Rotušės a. 27

Bažnyčių g. 6

Povilo Ramanausko paroda „Nature’s

Monikos Jakimauskaitės paroda „Juoda / balta“

Fool – Artist’s Cool“

iki 6 d. Silberauto automobilių centre, Vil-

Agnės Jonkutės ir Gintauto Trimako paroda

niaus pl. 8, – Sargiso Gogoriano tapybos

„Laukas“
Galerija „Kauno langas“

6 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus
7 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso
„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas
8 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ

paroda „Prie upės“

KLASĖ“. Rež. – Y. Ross
Mažoji salė
2 d. 19 val. – „ARABIŠKA NAKTIS“.
Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
3 d. 18 val. – „STATE OF FLOW“ (eksperi-

„Herkaus galerija“

mental šokio spektaklis). Idėjos aut.ir cho-

M. Valančiaus g. 5

Herkaus Manto g. 22

Mariaus Jonučio paroda „Myliu“

reogr. – A. Pečiul

iki 6 d. – Indros Grušaitės tapybos paroda

6 d. 19 val. – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal

Galerija „Aukso pjūvis“
K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53
Deivio Slavinsko tapybos paroda „Naujasis
Art Deco: Kaunas“

„Renesanso pavasaris“

P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis
(teatras „cezario grupė“)

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

7 d. 19 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“.
Rež. – G. Kriaučionytė

Manto Mikulevičiaus žalvario miniatiūrų

Žemaitės g. 83

9 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU

paroda „Iš toli sugrįžta saulė...“

Kamilės Čėsnaitės kūrybos paroda „Burketina“

KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas
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4 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-

Vilnius

8 d. 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc.

NĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas

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

11 d. 12 val. – „DANGAUS VIRĖJA“. Rež. ir

„Vilniaus festivalis 2017“

Studija

Fojė

scenogr. – S. Degutytė („Stalo teatras“)
11 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“.

spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir

Rež. – R. Bartulis

idėjas). Rež. – K. Žernytė

Kauno lėlių teatras

ninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir.

Vilniaus mažasis teatras

3 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“.

M. Pitrėnas). Dir. – K.M. Chichonas (D. Bri-

4 d. 10.15, 12 val. – „LABAS! HALLO! CIAO!

Rež. – N. Indriūnaitė

tanija, Gibraltaras). Programoje P. Čaikovs-

HI!“ Kūrybinė grupė S. Latvėnaitė-Kriče-

4 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“.

kio, E. Dārziņio, C. Saint-Saënso, G. Verdi,

nienė, K. Jasiukonytė, I. Kvietkutė-Mas-

Rež. – R. Bartninkaitė

F. Cilea, G. Donizetti, P. Mascagni, A. Pon-

lauskienė, L. Beržinienė

10 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“.

chielli kūriniai

Didžioji salė
9 d. 18.30 – „KETURI METŲ LAIKAI“.
Rež. – G. Kandelaki (Gruzija) (Lietuvos
rankų šešėlių teatras „Budrugana“)
Mažoji salė
3 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“.
Rež. – Š. Datenis
10 d. 12 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“.
Rež. – Š. Datenis
11 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“.
Rež. ir dail. – R. Driežis
„Menų spaustuvė“
2 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„AGONIJA“. Choreogr. – V. Jankauskas
(V. Jankausko šokio teatras)
3 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„ŠVIESIUKAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė
(šokio teatras „Dansema“)
7, 9 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Lasytės
elektroninės muzikos koncertas „etape“
10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAMOŠIUS
BEKEPURIS“ (pagal K. Binkio poemą).
Rež. – C. Graužinis (teatras „Cezario
grupė“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
2, 10, 11 d. 12 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės
pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno
„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
3 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno
biografijos ir pasakų motyvais).
Rež. – I. Paliulytė
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų
Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius
6 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.
Rež. – T. Erbrėderis
6, 7 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
7 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –
A. Sunklodaitė
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis
8 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. – V. Malinauskas
9 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Loher „KLAROS
SANTYKIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos
„BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno
„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
Kauno valstybinis muzikinis teatras
2 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“.
Dir. – J. Janulevičius
3, 4, 8, 9 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas,
muzikinis vad. – J. Geniušas

7 d. 19 val. Nacionalinės filharmonijos Di-

TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

tuvos nacionalinis simfoninis orkestras
(meno vad. ir vyr. dir. M. Pitrėnas). Solistas

Klaipėda

M. Brunello (violončelė, Italija). Dir. – M. Pi-

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

trėnas. Programoje G. Mahlerio, J. Janulytės,

Tarptautinis teatro festivalis „The Atrium“

(premjera, Vilniaus festivalio užsakymas),

3 d. 17 val. Didžiojoje salėje – „Sutari“ (Len-

F. Mendelssohno-Bartholdy kūriniai

kija) performansas „Arbūzas“

8 d. 19 val. Nacionalinės filharmonijos

4 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Strindbergo

Didžiojoje salėje – „Osvaldo Balakausko

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

muzikinė odisėja“. Kompozitoriaus O. Ba-

7 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „STAVANGE-

lakausko autorinis kamerinių kūrinių kon-

RIS“. Rež. – K. Bogomolovas (Rusija) (Lie-

certas. Lietuvos ansamblių tinklas

pojos teatras, Latvija)

(vadovas Vykintas Baltakas): R. Mataitytė

10 d. 18.30, 11 d. 17 val. Didžiojoje salėje – „APO-

(smuikas), R. Sviackevičius (akordeonas),

KALIPSĖ“. Rež. – M. Borczuchas („Nowy

G. Gelgotas (fleita), A. Žiūra (klarnetas, bo-

teatr, Lenkija)

sinis klarnetas), U. Dičiūnas (obojus),

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

T. Botyrius (tenorinis saksofonas), I. Baikš-

tybinio muzikinio teatro orkestras, solistas D. Čačija (Kroatija), dir. P. Klimaševsky
(Kroatija)
3 d. 18.30 teatro Kolonų salėje – koncertas
„Opera 30“. Rež. – R. Kaubrys
9, 10 d. 18.30 – G. Rossini „SEVILIJOS
KIRPĖJAS“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
2 d. 18.30 Kultūros centre – „VISU GREIČIU
ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas
9 d. 18 val. Kultūros centre – PREMJERA!
M. von Mayenburgo „SKULPTŪRA“.
Rež. – P. Ignatavičius, scenogr. ir kost.

tytė (fortepijonas), G. Tereškinė (arfa),
R. Dauginas (sintezatorius), D. Rudvalis (kontrabosas), A. Rekašius (perkusija),
S. Gailius (perkusija), styginių kvartetas
„Chordos“: I. Sipaitytė (I smuikas),
V. Paukštienė (II smuikas), R. Bliškevičius
(altas), V. Šiugždinienė (violončelė), Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad. S. Krylovas). Dir. – V. Baltakas
9, 11 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre – PREMJERA! V. Bellini
„KAPULEČIAI IR MONTEKIAI“. Muzikos
vad. ir dir. – S. Quatrini (Italija). Dir. –
R. Šervenikas, rež. – V. Boussard’as (Prancūzija), scenogr. – V. Lemaire (Belgija), kost.
dail. V. Boussard’as, Ch. Lacroix (Prancūzija), šviesų ir vaizdo projekcijų dail. –
G. Levi (Italija), choro meno vad. –

Birželio 5 d., pirmadienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre
Festivalio pradžios koncertas
Solistė ELĪNA GARANČA (mecosopranas, Latvija)
LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS
Dirigentas KAREL MARK CHICHON (Didžioji Britanija, Gibraltaras)
P. Čaikovskij, E. Dārziņš, C. Saint-Saëns, G. Verdi, F. Cilea, G. Donizetti, P. Mascagni,
A. Ponchielli, neapolietiškos dainos
Birželio 7 d., trečiadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje
salėje
Vidurnakčio saulė
LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS
Solistas MARIO BRUNELLO (violončelė, Italija)
Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS
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
Ezio Bosso sugrįžta
LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS
Meno vadovas, dirigentas ir solistas SERGEJ KRYLOV (smuikas, Italija)
Dirigentas, kompozitorius ir solistas EZIO BOSSO (fortepijonas, Italija)
J. S. Bach, E. Bosso

dail. – I. Aleknavičiūtė, komp. – A. Dom-

Č. Radžiūnas

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

brovskis. Vaidina I. Norkutė, D. Petraitytė,

Kotrynos bažnyčia

WDR orkestras sveikina Vilnių

D. Jančiauskas, S. Norgaila, R. Dovydaitis

7 d. 19 val. – koncertas „Auksinės klasikos

Solistas GAUTIER CAPUÇON (violončelė, Prancūzija)

ir kt.

ir miuziklų dainos“. Atlikėjai V. Genytė (vo-

WESTDEUTSCHE RUNDFUNK (WDR) SIMFONINIS ORKESTRAS

10 d. 18 val. Kultūros centre – „VARDAN

kalas), Z. Levickis (smuikas). Programoje

Vyriausiasis dirigentas JUKKA-PEKKA SARASTE (Suomija)

TOS…“. Rež. – A. Giniotis

A. Vivaldi, C. Orfo, M. Ravelio, W.A. Mozarto

L. van Beethoven, A. Dvořák, J. Brahms

ir kt. kūriniai

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
2 d. 18 val. – teatrinis projektas „Russia
today“: M. Durnenkovo „KARAS DAR NEPRASIDĖJO“. Rež. – T. Leszczynskis
3, 9 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje – PREMJERA! B. Hrabalo „STOTELĖ“. Rež. – J. Glombas, insc. aut. –
K. Knychalska, scenog. ir kost. dail. –
M. Bulanda, komp. – B. Straburzyński.
Vaidina J. Čepulis, A. Venckus, A. Preidytė,
R. Paukštytė, V. Kupšys, M. Bareikytė,
L. Sėdžius, G. Kulikauskytė, A. Kėleris,
J. Skukauskaitė-Vaišnienė, M. Cemnickas
10 d. 18 val. – susitikimas su čekų režisieriumi I. Menzeliu ir jo filmo „Ypatingai
sekami traukiniai“ peržiūra

„Muzikos galerija“
Gedimino pr. 37
7, 8 d. 18 val. – muzikos mokyklos „Vaikas ir
muzika“ auklėtinių koncertas
9 d. 18 val., 10 d. 12 val. – Didžiosios Riešės
muzikos studijos moksleivių koncertas
M.K. Čiurlionio namai
3 d. 16 val. – koncertų-susitikimų ciklas
„Pas Čiurlionį“. Pianistas G. Piekutas (Danija). Programoje L. van Bethoveno „Diabelli variacijos“
8 d. 16 val. – „Čiurlionio laikas“. Pianistas
E. Torquati (Italija). Programoje M.K. Čiurlionio, Ch.T. Griffeso, F. Busoni, A. von
Zemlinskio ir A. Skriabino kūriniai

Va k a r a i

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

11 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“.
Rež. ir insc. aut. – A. Enukidzė

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
2 d. 19 val. Bartninkų bažnyčios griuvėsiuose

Dir. – J. Geniušas

(Vilkaviškio raj.) – ciklo „Muzikos enciklo-

Kauno kamerinis teatras

pedija gyvai“ koncertas „Dainuoju ir groju

Rež. – A. Dilytė

nas, Latvija), Lietuvos nacionalinis simfo-

džiojoje salėje – „Vidurnakčio saulė“. Lie-

10 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“.

4 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“

koncertas. Solistė E. Garanča (mecosopra-

Rež. – G. Radvilavičiūtė

džiazo festivalis. Atlikėjai Klaipedos vals-

2017 m. birželis, Vilnius

operos ir baleto teatre – festivalio pradžios

11 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ

2 19.30 Kruizinių laivų terminale – Pilies

Harmonijos sodai

VI. 5 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame

10 d. 19 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių

Vilniaus teatras „Lėlė“

VILNIAUS FESTIVALIS 2017

Lietuvai“. V. Povilionienė (liaudies dainininkė), P. Vyšniauskas (saksofonas)
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Vilnius
Valdovų rūmai
2 d. 18 val. – teatralizuoti susitikimai su
Bona Sforca. Renginių ciklas „Moterys istorijoje. Bona Sforca“
8 d. 18 val. Lankytojų vestibiulio auditorijoje –
M. Piwockos paskaita „Šilku išausta skulptūrų galerija (Mykolo Kazimiero Oginskio
dievybių gobelenai)“

Birželio 22 d., ketvirtadienį, 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre
Festivalio pabaigos koncertas
Šokio ir perkusijos šou „Sniegas, mėnuo ir gėlės“
DADADADAN TENKO būgnininkai (Japonija)
Šokėja FU JITSUKAWA
Partneris – VšĮ „Kiti krantai“
Rėmėjas – Japan Foundation
www.vilniusfestivaliai.lt

11 psl.

B irželio 2–8
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius
Forum Cinemas Vingis

2 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai (Pran-

2–8 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai

cūzija) – 21.10; 5 d. – 17 val.; 6 d. – 21 val.;

(Prancūzija) – 17.20, 20.40

7 d. – 19 val.; 8 d. – 17.10

Pažadas (Ispanija, JAV) – 19.35

„Skalvijos“ kino akademijos pavasario

8 d. – Mumija (3D, JAV) – 18.30

2–8 d. – Nuostabioji moteris (JAV) – 12.15,

semestro darbų peržiūros

15.15, 18.20, 21.20

2 d. – SKA kino kuratorių sudaryta trum-

JAV) – 13.10, 14.55, 19.20, 20.55, 23.50;

Mano mama ir mūsų kūdikiai (Prancūzija) –

pametražių filmų programa „Pasikeiti-

4–7 d. – 13.10, 14.55, 19.20, 20.55; 8 d. –

15.55, 19.15, 21.40

mai“ – 19 val.

13.10, 14.55, 19.20, 21.30

Pažadas (Ispanija, JAV) – 15.50, 18.45, 21 val.

3 d. – Vaidybinio kino II kurso studentų di-

2–8 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas,

8 d. – Mumija (3D, JAV) – 19 val.

plominių darbų programa – 18 val.

(JAV) – 10.20, 12.35, 16, 18.20, 22.30

6 d. – Didysis baletas (Rusija) – 19 val.

4 d. – Dokumentinio kino I kurso studentų

Man esi viskas (JAV) – 11, 12.50, 16.45, 19,

2–8 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

semestro darbų programa – 17 val.

21.20

(JAV) – 12, 14.50, 17.40, 21.45

4 d. – Vaidybinio kino I kurso studentų se-

Stebuklų šalis. Urfino Džiuso ir mergaitės

2–5, 7 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas (3D,

mestro darbų programa – 18.30

Elės nuotykiai (Rusija) – 9.40, 12, 14.10
Ponas kūdikis (JAV) – 9.30, 12.15, 14.30

2, 3 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas (3D,

JAV) – 13.10, 16.10, 19, 20.30; 6, 8 d. – 13.10,

Ciklas „Lek gervė, lek gervelė“

16.10, 19, 21.45

3 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvy-

Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 10, 13.20,

Man esi viskas **

2–8 d. – Man esi viskas (JAV) – 11.45, 14, 16.20,

das) – 15.40

15.10

Sentimentalus žiūralas, 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. 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)

18.40

4 d. – Zero III (rež. E. Vėlyvis) – 20.30

Ratas (JAE, JAV) – 15.30, 21.10

Stebuklų šalis. Urfino Džiuso ir mergaitės

6 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 18.50

Svetimas: Covenant (JAV, Australija, N. Ze-

Elės nuotykiai (Rusija) – 11, 13.30, 16 val.

7 d. – Pelenų sanatorija (rež. D. Sīmanis) – 17 val.

landija, D. Britanija) – 18, 22.50

(lietuvių k.); 11.30, 13.40 (originalo k.)

8 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 19 val.

Karalius Artūras. Kalavijo legenda (3D,

Ratas (JAE, JAV) – 15.40, 21 val.

Pasaka

JAV) – 22.10

„Pažadas“

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, 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, Kaunas)
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)
Pažadas ***

1914-ųjų Konstantinopolis. Osmanų imperija žlunga, miestas vis labiau
pasineria į chaosą. Studentas medikas Mikaelis (Oscar Issac) čia atvyko iš
kaimo Turkijos pietuose, kur taikiai sugyvena musulmonai turkai ir krikščionys armėnai. Amerikiečių žurnalistą Krisą (Christian Bale) į Konstantinopolį atvedė ne darbas, o meilė armėnų dailininkei Anai (Charlotte Le
Bon). Mikaelis taip pat susižavi Ana. Prasidėjus karui, turkų nacionalistai
paskelbia armėnus išdavikais. Mikaelis pateks į konclagerį, pabėgs iš ten,
slapstysis gimtajame kaime. Krisas rizikuos gyvybe, kad atskleistų pasauliui
tiesą apie armėnų genocidą. Terry George’o filmas – labiau švietėjiškas pasakojimas nei meno kūrinys, tačiau pagrindinį uždavinį – parodyti armėnų
tragediją – jis įvykdo (JAV, Ispanija, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

12 psl.

Svetimas: Covenant (JAV, Australija, N. Zelandija, D. Britanija) – 18.10, 20.50
Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 11.25, 13.50
Karalius Artūras. Kalavijo legenda (3D,
JAV) – 14.15, 21.30
Karalius Artūras. Kalavijo legenda (JAV) – 18.10
Ponas kūdikis (JAV) – 13.30, 16.55 (lietuvių k.);
11.30 (originalo k.)
Galaktikos sergėtojai. II dalis (JAV) – 11.15
Galaktikos sergėtojai. II dalis (3D, JAV) – 18.20
Virtuvė 2. Finalas (Rusija) – 21.15

2 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 19.30; 4 d. – 17.15
5 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 21 val.
7 d. – Avilio dvasia (ciklas „Ispaniškai“) – 17.30
7 d. – Belgų karalius (Belgija, Bulgarija,
Olandija) – 21.30

Smurfai: pamirštas kaimelis (JAV) – 10.45
2, 3 d. – Bernvakaris Australijoje 2 (Australija) – 23.40
2–8 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis (3D,
JAV) – 16.20
Ledynmetis. susidūrimas (JAV) – 10.30

3 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvy-

Romuva

das) – 15 val.

2 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai (Pran-

6 d. – Francas (Vokietija, Prancūzija) –

cūzija) – 19 val.; 3 d. – 20 val.; 4 d. – 15 val.;

18.30

7 d. – 18 val.

3 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

2 d. – Meilė ir draugystė (Airija, Prancūzija,

Slaptas augintinių gyvenimas (JAV) – 11.10

(Prancūzija) – 19.45; 7 d. – 17 val.

Olandija) – 21 val.; 3 d. – 15.45; 4, 6 d. – 18 val.;

Forum Cinemas Akropolis

2 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai (Pran-

8 d. – 20 val.

2, 3 d. – Nuostabioji moteris (JAV) – 10.20,

cūzija) – 19.15; 3 d. – 17.30; 4 d. – 17 val.;

3 d. – Turkiškai (dok. f., Ispanija) –

12.30, 15.35, 18.30, 21.50, 23 val.; 4–8 d. – 10.20,

5 d. – 20.45; 7 d. – 21.15

14 val.

12.30, 15.35, 18.30, 21.50

3 d. – Mažylio Nikolia atostogos (Prancū-

3 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 17.30;

2, 3 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai (Prancū-

zija) – 15.15

6 d. – 19.45

zija) – 17.50, 20.10, 22.50; 4–8 d. – 17.50, 20.10

2 d. – Meilė ir draugystė (Prancūzija, Airija,

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

2, 3 d. – Pažadas (Ispanija, JAV) – 15.50,

Olandija) – 17.30; 3 d. – 19.30; 4, 5 d. – 19 val.;

16.45; 7 d. – 20 val.

20.45, 22.50; 4–8 d. – 15.50, 20.45

6 d. – 18.45; 7 d. – 19.30; 8 d. – 18.45

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

8 d. – Mumija (3D, JAV) – 18.30

3 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 17.15;

18 val.

2, 3 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

5 d. – 18.45; 7 d. – 19 val.; 8 d. – 18.30

(JAV) – 10.30, 13.20, 16.10, 19, 21.30, 22.30,

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

23.30; 4–7 d. – 10.30, 13.20, 16.10, 19, 21.30;

tija) – 17.15; 4 d. – 21 val.; 6 d. – 20.45

Forum Cinemas

8 d. – 10.30, 13.20, 17.40, 20.30, 21.30

3 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) –

2, 3 d. – Nuostabioji moteris (JAV) – 11,

KLAIPĖDA

2–8 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

21.45; 8 d. – 20.45

12.50, 15.50, 18.50, 21.50, 23 val.; 4– 8 d. – 11,

(3D, JAV) – 14.10, 17, 20 val.

4 d. – Šokėja (Prancūzija) – 20.45

12.50, 15.50, 18.50, 21.50

Ponas kūdikis (JAV) – 10.10, 13.10, 15.30

4 d. – Stebuklų šalis. Urfino Džiuso ir mer-

2, 3 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai

2–8 d. – Stebuklų šalis. Urfino Džiuso ir

gaitės Elės nuotykiai (Rusija) – 15.30

(Prancūzija) – 18.20, 20.40, 23.55; 4–7 d. –

mergaitės Elės nuotykiai (Rusija) – 10.40,

4 d. – Taksiukas (JAV) – 19.15

18.20, 20.40; 8 d. – 20.40

12.50, 15.20 (lietuvių k.); 2–6, 8 d. – 11.20,

3 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 21.30;

2–8 d. – Pažadas (Ispanija, JAV) – 18.20,

13.40, 15.40; 7 d. – 13.40, 15.40 (originalo k.)

4 d. – 15 val.; 6, 8 d. – 20.30

21.10

2–7 d. – Man esi viskas (JAV) – 13.30, 15,

2 d. Valdovų rūmų kieme – „Kinas po žvaigž-

8 d. – Mumija (3D, JAV) – 18.30

18.40; 8 d. – 13.30, 18.40

dėmis. Apsimetėliai“ (Estija, Latvija, Lie-

2, 3 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

2, 3 d. – Svetimas: Covenant (JAV, Austra-

tuva) – 22.30

(JAV) – 10.50, 12.20, 15.10, 18, 20.50, 23.35;

lija, N. Zelandija, D. Britanija) – 17.30, 20.15,

Ozo kino salė

4–7 d. – 10.50, 12.20, 15.10, 18, 20.50; 8 d. –

23.40; 4–8 d. – 17.30, 20.15
2–8 d. – Karalius Artūras. Kalavijo legenda
(JAV) – 10.50, 18 val.; Galaktikos sergėtojai.
II dalis (JAV) – 17.20; 8 d. – 15 val.
2, 4, 6 d. – Bernvakaris Australijoje 2 (Australija) – 20.20
3, 5, 7 d. – Virtuvė 2. Finalas (Rusija) – 20.20
2–8 d. – Smurfai. Pamirštas kaimelis
(JAV) – 11 val.; Svajoklis Budis (JAV, Kinija) –

2 d. – Meilė ir draugystė (Prancūzija, Airija,

10.50, 12.20, 15.10, 18, 21.20

Olandija) – 17.30; 3 d. – 20.40; 6 d. – 18.50

2–8 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

3 d. – Šlovė (Bulgarija, Graikija) – 17 val.

(3D, JAV) – 12.30, 15.20, 18.10, 21 val.

3 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 18.50; 6 d. –

Stebuklų šalis. Urfino Džiuso ir mergaitės

17 val.; 7 d. – 20.10

Elės nuotykiai (Rusija) – 10.10, 14, 16.10

7 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 18 val.

(lietuvių k.); 12.50, 15 val. (originalo k.)

8 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) –

2, 3 d. – Man esi viskas (JAV) – 10.20, 17.10,

17 val.

19.25, 23.45; 4–8 d. – 10.20, 17.10, 19.25

8 d. – Šokėja (Prancūzija) – 18.30.

Ponas kūdikis (JAV) – 10.30, 15.50

13 val.; Ratas (JAE, JAV) – 21 val.

Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 13.40

2–6, 8 d. – Ledynmetis: susidūrimas (JAV) –

Kaunas

12 val.; 7 d. – 11.20

Forum Cinemas

tralija, N. Zelandija, D. Britanija) – 21.40

Skalvija

2, 3 d. – Nuostabioji moteris (JAV) – 11.50,

3, 5, 7 d. – Karalius Artūras. Kalavijo le-

2 d. – Meilė ir draugystė (Airija, Prancūzija,

15.20, 17.50, 18.50, 21.50, 23.30; 4–7 d. –

genda (JAV) – 21.40

Nyderlandai) – 17 val.; 3 d. – 21 val.; 6 d. –

11.50, 15.20, 17.50, 18.50, 21.50; 8 d. – 11.50,

2–8 d. – Kubo ir stebuklingas kardas

17 val.; 7 d. – 20.50; 8 d. – 20.50

15.20, 18.50, 21.50

(JAV) – 10.40

2, 4, 6, 8 d. – Svetimas: Covenant (JAV, Aus-
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