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Sergejus Krylovas, Ezio Bosso ir Lietuvos kamerinis orkestras

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

Muzikos galia ir
žmogiškieji stebuklai

Vilniaus festivalio koncertas su Ezio Bosso ir Lietuvos kameriniu
orkestru
Paulina Nalivaikaitė

Regis, šiemet kiekvienas Vilniaus
festivalio koncertas savaip išskirtinis, savaip šventiškas, savaip didus.
Nepaprasta buvo išgirsti operos primadoną Elīną Garančą, lygiai kaip
ir vienos garsiausių nūdienos lietuvių kompozitorių Justės Janulytės premjerą, vieno savičiausių
mūsų kūrėjų Osvaldo Balakausko
retrospektyvą ar sudalyvauti operos
premjeroje. Ne mažiau ypatingas
buvo birželio 12 d. vakaras Nacionalinėje filharmonijoje: čia lankėsi
italų dirigentas, pianistas ir kompozitorius Ezio Bosso, paliudijęs
stebuklingas gamtos galimybes.
Bosso serga amiotrofine lateraline
skleroze (ALS), paveikiančia raumenų motoriką – jis nevaikšto, be

to, jam sunku kalbėti, kontroliuoti styginių orkestru. Su šio koncerto
judesius, todėl nuostabu, kad šie scenos partneriu smuikininku Serpožymiai Bosso muzikuojant tarsi gejumi Krylovu kūrėjas bendradarpranyksta ir beveik nepaveikia jo biauja ne pirmą kartą – muzikantų
koordinacijos.
kūrybinė bendrystė užsimezgė 2014 m.,
Šalia atlikėjiškos veiklos, Bosso kai Krylovas su Londono simfonikuria muziką – ją ypač vertina niu orkestru atliko Bosso Fantaziją
teatrai, šiuolaikinio šokio trupės, smuikui ir orkestrui, o 2016 m. vakino režisieriai (jo kompozicijos sarį pasiklausyti šio tandemo turėjo
skamba režisierių Gaby Dellal, Ga- galimybę ir mūsų Nacionalinės filbriele’s Salvatoreso kino filmuose). harmonijos publika.
Šįkart Bosso muzika susidūrė su
2012 m. Vilniaus festivalyje Bosso
kūriniai taip pat nuskambėjo baroko genijaus Johanno Sebastiano
šiuolaikinio šokio kontekste (JAV Bacho kūriniais. Kontrastingą prošiuolaikinio šokio trupės „Ailey gramą atliko Lietuvos kamerinis
II“ spektaklyje). Taip pat jis yra orkestras (meno vadovas S. Kryparašęs gausybę kūrinių įvairiems lovas) kartu su solistais E. Bosso
instrumentams solo ir daugybei jų (fortepijonas), S. Krylovu (smuisudėčių, vokalinių opusų, 5 simfo- kas), Giedriumi Gelgotu (fleita)
nijas, 4 operas ir kt. Šiame festiva- ir Vaiva Eidukaityte-Storastiene
lyje skambėjusios Bosso kompozicijos skirtos solo instrumentams su N u k e lta į 3 p s l .
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Muzika

Tos bangos paliesti

Vilniaus festivalyje – Osvaldo Balakausko kamerinės kūrybos vakaras

Tarp daugybės itališkų spalvų šių
metų Vilniaus festivalyje – ryškus ir
svarbus lietuviškas akcentas. Kompozitoriaus Osvaldo Balakausko
80-mečiui skirtame koncerte birželio 8 d. Nacionalinėje filharmonijoje skambėjo šio autoriaus kamerinė muzika. Programą sumanė
Vilniaus festivalis ir kompozitorius
bei dirigentas Vykintas Baltakas.
Su savo vadovaujamu Lietuvos ansamblių tinklo kolektyvu, kuriame
muzikuoja bene geriausi mūsų instrumentininkai, jis yra tapęs tikru
lietuvių muzikos propaguotoju, jos
ambasadoriumi užsienyje, periodiškai rengiančiu programas, pagerbiančias lietuvių muzikos asmenybes. Jau įvyko projektas „Retro
atspindžiai“, koncertai Broniaus
Kutavičiaus jubiliejui, Juliaus Juzeliūno 100-mečiui. Šį kartą Lietuvos
ansamblių tinklas su styginių kvartetu „Chordos“ ir Lietuvos kameriniu orkestru pateikė Balakausko
kamerinės kūrybos retrospektyvą
nuo 1997-ųjų iki 2013-ųjų. Nors Balakausko muzika dažnokai skamba
Lietuvoje ir užsienio festivaliuose,
vis dėlto šį koncertą galima pavadinti savotišku premjerų vakaru,
nes turėjome galimybę išgirsti vos
kartą arba nė karto negirdėtus kūrinius: prieš dvidešimt metų tik
kartą buvo atliktas „Concerto RK“,
„Adagio cantabile“ apskritai beveik
nežinomas, naujas kūrinys „Mozaika“ buvo pagrotas tik akordeono
festivalyje, Penktasis styginių kvartetas neskambėjo niekados, „Arcada“
ir „Odyssey-2“ – vėlgi atgaivinti po
daugelio metų. Šios restauracinės
iniciatyvos ėmęsis V. Baltakas teigia,
jog tokią intenciją padiktavo pirmiausiai noras prikelti „Concerto
RK“ – juk visada gaila, kai muzikantai įdeda labai daug darbo, o
kūrinį pagroja tik kartą. Pokalbyje
V. Baltakas sakė, kad atrinkdami repertuarą savo programoms dirba
labai kruopščiai ir ilgai, klausosi
įrašų (tokią galimybę suteikia Lietuvos muzikos informacijos centras). „Šia programa siekėme sukurti lyg sinfoniettą, t.y. atlikti ir
įrašyti stambesnius kamerinius
kūrinius. Trio, kvartetas, kvintetas gali ir dažniau suskambėti. O,
pavyzdžiui, didesnės sudėties „Arcada“ – labai puikus kūrinys, bet
atliekamas retai, nes nėra kam susiburti ir jį pagroti. Jaučiu pareigą
ir didelį norą tai padaryti. Be to,
atlikėjai, su kuriais bendradarbiauja Lietuvos ansamblių tinklas –
kvartetas „Chordos“, smuikininkė
Rusnė Mataitytė, akordeonininkas
Raimondas Sviackevičius – turi
savo repertuarą, kuris ne mažiau
įdomus, tad galima jėgas sujungti.
Prisimenu, mokykloje buvome mokomi, kokie vieno ar kito autoriaus
2 psl.

kūriniai yra „geri“, o kiti, suprask,
nelabai verti dėmesio. Bet juk yra
daugybė labai gerų kūrinių! Nenoriu vadovautis šablonais ir groti tik
tuos, kurie paminėti vadovėliuose.
Mes siekiame kitu rakursu pažvelgti
į autoriaus kūrybą. Lietuvos kamerinio orkestro dalyvavimas labai
praplėtė mūsų galimybes, koncertą
praturtinome kūriniais styginių orkestrui“, – sakė V. Baltakas.
Manyčiau, daugelis šiek tiek vyresnės kartos žmonių prisimena tą
milžinišką bangą, kurią sukėlė Balakauskas, iš Kijevo, kur studijavo,
įžengęs į Lietuvos muzikos pasaulį.
Ir tą aistrą, su kuria jaunieji kūrėjai
juo sekė, troško iš jo mokytis, į jį
lygiuotis, o atlikėjai norėjo groti jo
kūrinius. Intensyvios laiko kaitos
procesuose šis Balakausko kūrybos
garbinimo pakilimas, pripažinkime,
jau yra nuslūgęs. O gal ir ši muzika
jau praėjusi? Nebemadinga? Daugelį metų daugiausiai užsienyje savo
kūrybinę veiklą plėtojantis V. Baltakas išsakė savo požiūrį „iš šalies“:
„Balakauskas nė kiek nepasenęs, ne
mažiau aktualus ir įdomus. Ir aš, ir
ansamblis su dideliu entuziazmu
dirbame prie tų kūrinių, nes tai iš
tikrųjų labai gera muzika. Ji, sakyčiau, netgi pakyla virš viso lietuviško konteksto.“ Šis koncertas,
matyt, daugeliui leido pasitikrinti
savo vertybių hierarchijas, pagauti
save gal kažko kito ieškant muzikoje: gal šiandien įprasto efektingumo? Vizualumo? Jausmingumo
ar paprastumo? O vietoj to teko pajusti, kaip užvaldo senas geras Balakausko muzikos intelektualumas
ir tas jo savitas džiazinis emocingumas. Gal tai jau ir svetima madingiems nūdienos garsovaizdžiams,
bet vėl įjungti intelektines pastangas, išjungus hedonistinį tingulį –
sveika bet kuriam klausytojui.
Ne paslaptis, kad sudėtingi Balakausko kūriniai – tikras iššūkis.
Todėl džiugu, kad koncerto atlikėjai
pateisino visus lūkesčius. Programa,
sukomponuota ne chronologiškai,
bet tarsi kylančia emocine kreive,
pasiekiančia kulminaciją sulig
„Concerto RK“ – atskleidė visą Balakausko stiliaus arsenalą. Jau pirmame kūrinyje „Arcada“ Lietuvos
ansamblių tinklo muzikantai (visus kūrinius dirigavo V. Baltakas)
sėkmingai išlaikė tembrinį ir dinaminį balansą, ritmo ir melodikos
segmentų tikslumą, žaismingumą,
gyvą tempą, palaikomą nenutrūkstančių perkusijos (Sigitas Gailius ir
Andrius Rekašius) ritminių serijų.
Pagaliau įvyko ir Styginių kvarteto
Nr. 5 premjera. „Chordos“ – Ieva
Sipaitytė (I smuikas), Vaida Paukštienė (II smuikas), Robertas Bliškevičius (altas), Vita Šiugždinienė
(violončelė) – jiems skirtą kvartetą
buvo pasilikę pagriežti savo jubiliejiniais metais. Šiemet „Chordos“ sukanka dvidešimt! Kvartetas griežė

puikiai, išryškindamas įvairius faktūros bei ritmo modelių sluoksnius,
subtiliai „graviruodamas“ vieno
garso repeticijas, kulminacijoje
„tapė“ sodriais legato potėpiais, nuosekliai išplėtojo bangos formą.
Kūrinys „Odyssey-2“ dedikuotas
dirigentui Donatui Katkui, kuris su
Šv. Kristoforo orkestru pirmą kartą
jį atliko 2011-aisiais (šis orkestras
yra pagrojęs daugybę Balakausko
kūrinių). Šį kartą sudėtingo opuso
ėmėsi ir Lietuvos kamerinio orkestro muzikantai. Užtikrintai
V. Baltako vedami, jie tiesiog apčiuopiamai užpildė visą faktūrinę
erdvę būdingais Balakauskui melodinių ir ritminių struktūrų kontrapunktais, tolygiai užaugino kulminacinę bangą, išsiliejusią plačia
smuikų melodine linija. Galiausiai
„Odisėjos“ pavadinimą pateisinanti
įvairiuose styginių registruose „klajojanti“ tema paskutiniame takte
užgeso tarsi nuovargio nualintu
atodūsiu. Net suabejojau, ar tikrai
Balakausko muzikai nepriimtinos
jokios konotacijos? Vieningai alsuodamas, elegantiškai orkestras
pagriežė ir „Adagio cantabile“. Beveik prieš septynetą metų Katkus
paprašė Balakausko sukurti kažką Rusnė Mataitytė, Indrė Baikštytė, Jonė Punytė-Sviragienė, Raimondas
lėto ir melodingo, nes visa auto- Sviackevičius, dirigentas Vykintas Baltakas ir Lietuvos kamerinis orkestras
riaus muzika nuolat šokčiojanti,
pulsuojanti, džiazuojanti. Ir štai kažkas nepatinka. Pasiklausiusi Andriaus Rekašiaus perkusija. Prie
išgirdome retą dalyką – balakaus- įrašo supratau, jog jis nežmoniškai viso konteksto ypač derėjo R. Makiškos lyrikos puslapį, kuris tikrai sudėtingas, tarsi perkrautas detalė- taitytės smuiko solo partijos trakvertas gyvuoti kamerinių orkestrų mis, keistai skamba... Vėliau ir tas tuotė – nedramatizuojanti, eleganrepertuaruose ir papuošti ne vieną, įrašas kažkur dingo. O kai Vykintas tiška, laisvai alsuojanti. Tai puikiai
kad ir vasaros, festivalį.
pasiūlė atliki šį koncertą, iš pradžių atitiko Balakausko stilistiką. JauTembriškai koncertą paįvairino suabejojau – gal pats autorius ne- triai ir intelektualiai šiuolaikinės
akordeono solo. Kiek ryškus ir įti- norės? Bet Vykinto pasiryžimas at- muzikos atlikimo meistrei R. Makinantis turi būti atlikėjas, kad net gaivinti kūrinį ir jį vėl įrašyti mane taitytei ne vienas autorius patiki
Balakauską įkvėptų pirmą kartą labai įkvėpė. „Concerto RK“, kaip savo kūrinių premjeras, skiria desukurti opusą akordeonui? Toks ir visa Balakausko muzika, reika- dikacijas. Atlikėja yra pagriežusi ir
yra šiuolaikinės muzikos atlikimo lauja didelių laiko investicijų. Bet daug Balakausko kūrinių, beje, jo
meistras Raimondas Sviackevičius. aš labai džiaugiuosi, kad Vykintas „Concerto brio“ smuikui ir kameriJam skirtą „Mozaiką“ (vieną nau- mane įtikino, nes tai labai vertingas niam orkestrui (1999) yra dedikuotas
jausių Balakausko kūrinių) solistas kūrinys. Jame yra daugybė detalių, R. Mataitytei (buvo atliktas 2000-ųjų
„sudėliojo“ su visa dramaturgine lo- yra ir melodikos, kuri paslėpta tarsi „Gaidos“ festivalyje su Šv. Kristoforo
gika, nepasimesdamas klaidžiuose povandeninis laivas. Bet ta bepro- orkestru). Tad juo labiau, groti ne jį, o
ritminių segmentų vingiuose, sudė- tiška energija, tas pulsavimas – tai prikelti iš užmaršties R. Katiliui skirtą
tinguose faktūros sluoksniuose ir ne- ugnikalnis!“ Išties, tą vakarą „Con- opusą – tikrai prasmingas ir solistės,
prarasdamas, vėlgi, džiazinio pulso. certo RK“ atskleidė visą Balakausko ir visų atlikėjų darbas.
Vis dėlto koncerto kulminacija technikos ir estetikos diapazoną.
Dar 2009-aisiais šio laikraščio
tapo 1997-ųjų opusas – „Concerto Konstruktyvumas (Balakausko se- puslapiuose rašiau apie Balakausko
RK“ smuikui ir kameriniam orkes- rijos – tarsi savotiškos vizijos, – sakė metų laikus, siedama tai ir su jo kūtrui, skirtas Raimundui Katiliui ir vokiečių kritikas, pasiklausęs šio rinio dviem fortepijonams „Metų
jo pagriežtas su Šv. Kristoforo or- koncerto anuomet per premjerą) laikai“ pavadinimu, ir su kūrykestru tik vieną kartą festivalyje ir kartu emocionalumas, logika ir bos laikotarpiais, panašiais į ru„Gaida“, kompozitoriaus autori- improvizacija, grafinė linijų žaismė dens derliaus gausą ar į žiemą, kai
niame koncerte. Šįkart prikelti kū- ir sodrus tembrinis spalvingumas, kompozitorius buvo išskridęs į
rinį susivienijo dirigentas V. Balta- dinaminis bangavimas – visa tai at- šiltuosius kraštus – tapo atkurtos
kas ir Lietuvos ansamblių tinklas, likėjai, vedami energingo dirigento, nepriklausomos Lietuvos ambasaLietuvos kamerinis orkestras ir sugebėjo perteikti labai profesiona- doriumi Prancūzijoje, Ispanijoje ir
smuikininkė Rusnė Mataitytė. Pir- liai, tarsi vienu įkvėpimu, nepames- Portugalijoje, arba į vasarą, kai jis
miausiai visiems, ypač solistei, rei- dami tempo, kvaziimprovizacinės spinduliavo idėjų įkarščiu ir, kaip
kia padėkoti, kad ėmėsi tokio su- pulsacijos, tikslumo. Į faktūros au- visada, po to mūsų laukė naujausias
dėtingo, nepaprasto meistriškumo dinį darniai įsipynė ir subtiliai iškil- kūrybos derlius. Tuomet baigiau sareikalaujančio ir, beje, keisto likimo damas bei vėl panirdamas R. Svi- kiniu, kurį noriu pakartoti ir dabar –
kūrinio. Apie tai papasakojo pati R. ackevičiaus akordeonas, ir „Kalnų įsidėmėkime, toks derlius matuojaMataitytė: „Balakauskui esu sakiusi, sonatos“ spalvas priminęs Indrės mas ne kilogramais, o karatais. Ar
jog norėčiau tą koncertą pagroti. Jis Baikštytės fortepijonas, štrichus sulauksime naujų kompozitoriaus
kažkaip suabejojo, leido suprasti, paryškinęs Jonės Punytės-Sviragie- brangakmenių? Visi, kadaise užlieti
jog kūrinys nelabai pavykęs, jam nės sintezatorius, ir pulsą laikiusi jo bangos, norėtų tuo tikėti.
D. M at v e j e vo n u ot r .

Laimutė Ligeikaitė
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Itališka tema ir variacijos

Vilniaus festivalyje – Mario Brunello, Justė Janulytė ir Modestas Pitrėnas su LNSO
Živilė Ramoškaitė

Šiųmetis Vilniaus festivalis pasižymi itališkų temų gausa. Jo moto
„Harmonijos sodai“ pasiskolintas iš
italų senosios muzikos ansamblio
„Il Giardino Armonico“, kurio koncertas dar tik įvyks, tačiau jau antrajame festivalio koncerte birželio
7 d. Nacionalinėje filharmonijoje
itališka dvasia reiškėsi visa jėga. Pirmiausia dėl to, kad jame dalyvavo
garsusis šios šalies violončelininkas
Mario Brunello, atlikęs Milane gyvenančios mūsų tautietės Justės Janulytės festivalio užsakymu sukurtą
veikalą. Koncerte skambėjusi muzika taip pat siejosi su italų kultūra,
jei ne tiesiogiai, tai asociatyviai.
Koncertą atvėrė Gustavo Mahlerio lyrikos perlas Adagietto iš Penktosios simfonijos. Šį opusą labai
mėgo ir tebemėgsta įvairių meno
rūšių kūrėjai, tačiau gal labiausiai jį
išpopuliarino režisieriaus Luchino
Visconti 1971 m. sukurtas filmas
„Mirtis Venecijoje“, kuriame Mahlerio muzika išreiškia tai, ką vien tik
kino priemonėmis nebūtų pavykę.
Tad Adagietto atsiradimas programoje taip pat buvo nematomomis
gijomis susietas su italų kultūra.
Modesto Pitrėno diriguojamas orkestras – styginiai ir arfa – scenoje
buvo susodinti kitaip, nei įprasta:
violončelės – priešais dirigentą,
kontrabosai – ne dešinėje, o kairėje pusėje, greta labai svarbios šioje
partitūroje arfos. Matyt, toks muzikantų išdėstymas buvo sumanytas
dėl antrojo programoje Janulytės
opuso, tačiau Mahleriui jis pasirodė
idealus. Nuo pirmųjų tylutėlių frazių,
vedamų taupių M. Pitrėno gestų, salėje
pasklido toks intymus ir išraiškingas

garsas, kokio senokai negirdėjau.
Kelios dešimtys stygininkų griežė
kaip vienas, įsijautę į mažiausią dinamikos bangelę, ilgesingus garsų
sūkurius, ekstaziškus pakilimus ir
atoslūgius. Kūrinys buvo atliktas
tarsi vienu atsikvėpimu. Sodrus ir
intensyvus garsas vibruote vibravo
paskutinėje iš pačių sielos gelmių
išsiveržusioje kulminacijoje.
Vilniaus festivalis kasmet pateikia kurio nors lietuvių autoriaus
premjerą. Šiemet tai J. Janulytės
veikalas „Vidurnakčio saulė“ violončelei ir simfoninio orkestro styginiams su naktinėmis surdinomis.
Veikalo solo partiją atliko M. Brunello, šiuo tikslu ir atvykęs į festivalį. Anotacijų knygelėje autorė šitaip apibūdino savo naująjį veikalą:
„Ši kompozicija tyrinėja pavadinime
slypinčio oksimorono muzikines
metaforas ir įvairiomis dualumo
formomis kuria bemaž baltoms
lietuviško birželio naktims būdingą
mistišką, neapčiuopiamos įtampos
bei lyrinės poetikos kupiną atmosferą.“ Taigi Janulytė siekia gana tiesiogiai veikti klausytojų vaizduotę
ir įtraukti juos į muzikinį vyksmą.
Tuo tikslu imtasi papildomų priemonių, salėje buvo užgesintos šviesos, matėme tik spingsinčias lemputes virš atlikėjų pultų. Garsai, sklidę
nuo scenos, pradžioje priminė tylų
cypsėjimą. Palaipsniui iš lėto jis apaugo vis storesniais paskirų instrumentų divisi garsais, o specialios
metalinės surdinos padėjo sukurti
savotišką „elektronišką“ atspalvį.
Garsų struktūros, regis, gana paprastos, jos juda, mirga, o solinė
violončelė atsargiais glissando brėžia savuosius garsų pavidalus, autorės vadinamus fraktalais. Iš pradžių
jie juda aukštyn, paskui – žemyn,

Mario Brunello, Modestas Pitrėnas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

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

o pačiame gale palaipsniui tildami balsams, fleitoms, saksofonams ir simfoniją. Abu kūrinius jis atliko
šliaužia visu grifu iki aukščiausių t.t. Kompozitorės kūriniai sėkmin- solidžiai, kaip dera, virtuoziškai ir
įmanomų garsų.
gai atliekami garsiuose šiuolaikinės emocionaliai. Šitaip pagroti MenKartu su muzika reikėjo pasinerti muzikos festivaliuose. Ar mūsų fil- delssohną orkestrui prireikė ne tik
į kūrinio siūlomą refleksiją. Janu- harmonijos scena tapo tinkamiau- sukauptos patirties, bet ir didžiulytės mėgstama violončelė šiame sia erdve tokio tipo muzikai, nesu lio techninio pajėgumo. Orkestre
opuse liko gal kiek nuskriausta, tikra. Bet festivalio publika kū- matyti daug naujų jaunų muzinorėjosi jos girdėti daugiau. Tačiau rinį išklausė dėmesingai, o Brune- kantų, kurie turi per trumpą laiką
autorė savo sumanymą pagrindžia: llo dar pagrojo senovinę armėnų prisiderinti ir harmoningai įsilieti
tankėjančios orkestro styginių gijos melodiją – jo teigimu, tūkstančio į kolektyvą. Regis, tai vyksta išties
ima gožti violončelės balsą ir ga- metų senumo, – išgavęs tipišką ar- sėkmingai. Gražios, skriejančios
liausiai visai jį užgožia. Tirštindama mėniško dūduko tembrą. Tęsiamu Mendelssohno simfonijos temos,
faktūrą kompozitorė pasiekė kul- bosiniu violončelės garsu ją papildė unisonu lekiantys greiti smuikų
minaciją, muzikai suteikusią gana Edmundas Kulikauskas. Jei atlikėjas pasažai, tikslios pūtikų melodijos
aiškaus pavidalo formą. Savotiškas būtų nematomas, vargiai atspėtume, ir replikos suskambėjo be jokių
netikslumų. Šioje muzikoje nepagarsų gausmas atspindėjo pavadi- kad griežiama violončele.
nime minimą „vidurnakčio saulę“.
Koncertas tuo nesibaigė. Po per- sislėpsi už tirštos faktūros ar dinaPanašiai konstruojama forma bū- traukos vėl šviesioje salėje iš XXI mikos griausmų. Viskas skaidru,
dinga ir kitiems autorės kūriniams. atsigręžėme į XIX amžių. O jis itin tikslu, harmoninga, kaip pas MoŠis naujasis Janulytės opusas tęsia turtingas simfoniniam orkestrui zartą. Finalinė simfonijos dalis su
jos pamėgtų vienodų instrumentų skirtos muzikos. Nacionalinis sim- neapolietiška saltarela pralėkė kaip
ansambliams skirtų „monochro- foninis orkestras pasirinko Felixo vėjo šuoras. Kad ir minoriška, itaminių“ kūrinių seką. Ji yra kūrusi Mendelssohno-Bartholdy uvertiūrą liškų spalvų koncertą ji užbaigė lane tik vien styginiams, bet ir vien „Riui Blazas“ ir Ketvirtą, „Itališkąją“, bai pakiliai.

Muzikos galia ir žmogiškieji stebuklai
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(klavesinas). Vakarą pradėjo Ba- partiją atliko pats kompozitorius. nuosaikesnė Bacho muzika – Kry- ekspresyviai emocionalų, vietomis
cho „Brandenburgo koncertas“ Tai neoromantizmo ir minimalizmo lovas su Lietuvos kameriniu orkes- persmelktą kiek sentimentalių meNr. 5 D-dur, BWV 1050 – tradici- elementų gausi muzika, kurioje vy- tru (dirigavo Bosso) atliko Koncertą lodinių vingių. Kūrinys iš solisto
nės trijų dalių struktūros ir ne vi- rauja nesudėtinga tonali harmonija, smuikui ir orkestrui g-moll, BWV reikalavo nemažos ištvermės – ir
sai tradicinės sudėties (čia orkestro kartojami tie patys akordų jungi- 1056R (tai Bacho Koncerto klavyrui dėl trukmės (apie pusę valandos),
solistu tapo klavesinas). Tiek orkes- niai. Nestebina, kodėl Bosso mu- f-moll perdirbimas). Puikios Kry- ir dėl ilgų ugningų, greitos mototras, tiek solistai Krylovas, Gelgotas ziką mėgsta kino režisieriai – kar- lovo technikos ir virtuoziškumo rinės ritmikos epizodų (ypač treir Eidukaitytė-Storastienė paliudijo tais ji išties gerokai priminė filmuose nepaneigsi, tačiau vietomis abejo- čioje dalyje); smuikininkas visa tai
baroko stilistikos ir Bacho muzikos skambančius emocingus, didingus nių kėlė kiek romantizuota inter- puikiai įveikė ir Koncertą atliko su
išmanymą, pavyzdingai atlikdami garso takelius. Įstabiausias buvo šio pretacija – kartu su kitais solistais didžiuliu emociniu įsijautimu.
Pabaigai norėčiau pasidalyti kiek
kūrinį; didžiausias iššūkis, be abejo, kūrinio atlikimas: tikrai labai miela prieš tai atliekant „Brandenburgo
čia laukė klavesinininkės, kuriai pir- buvo matyti laime švytintį žmogų, koncertą“ buvo išlaikytas pastovus asmeniškesniu pasvarstymu, kurį
mojoje dalyje teko nemenkas solo nevaržomai besidžiaugiantį gali- muzikos judėjimas, pastovi tėkmė, išprovokavo po koncerto kilusios
epizodas. Tačiau ji pademonstravo mybe – jo ligos atžvilgiu, kone stebu- kurios greitosiose dalyse norėjosi prieštaringos mintys. Aptariant
puikią techniką ir muzikos pojūtį, klinga, – dalintis savo kūryba; scena tvirtesnės, ne romantizmą menan- žmogaus su negalia veiklą (meninę
kur reikia, išlaikydama pastovią mu- – jo proga jaustis gyvybingam ir save čios agogikos.
ar kitokią), neretai kyla dilema, kiek
zikos tėkmę, kur reikia – skoningai, realizuoti. Tiesa, skonio reikalas, ar
Koncerto pabaigoje sugrįžo ne- objektyviai galima ją vertinti. Ir dėl
„improvizaciškai“ sulėtindama.
itin ekspresyvios, kiek egzaltuotos varžomų emocijų muzika – Kry- etinių sumetimų bei žmogiškojo
Bacho muzikos santūrumą pa- emocijos visiems priimtinos, sko- lovas ir orkestras pagriežė Bosso faktoriaus vengiama kritikos – tai viKoncertą smuikui ir styginių or- siškai suprantama. Bosso atveju sukeitė jausminga, ekspresyvi Bosso ningos, neblaškančios.
kūryba – skambėjo „Two Pieces“ forAntrąją koncerto dalį vėlgi kestrui Nr. 1 „The Esoconcerto“ – siduriame su didžiuliu stebuklu: šis
tepijonui ir styginiams; fortepijono pradėjo emociškai nepalyginti vėlgi neoromantiškai minimalistinį, žmogus, kasdienėmis aplinkybėmis
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neįgalus, muzikuodamas tarytum
pasveiksta, jaučiasi pilnavertis. Ir,
suvokiant šį faktą, išties įstabu klausytis jo grojant, žavintis slėpiningomis žmogaus – ir gamtos – galimybėmis. Bet, tiesą sakant, liko
mįslė, kodėl taip aukštai vertinama
Bosso sukurta muzika. Nestebina,
kad ji patinka plačiajai publikai (šią
muziką galima priskirti prie „populiariosios akademinės“), tačiau
kuo ji žavi gilesnį muzikinį išprusimą turinčius klausytojus, ne visai aišku. Nuskambėję kūriniai
pasirodė pernelyg tiesmukai – deklaratyviai, plakatiškai – emocionalūs, kartais sentimentaloki, su ne itin
išradinga, vietomis naivoka muzikos
kalba. Matyt, tas „aureolės“ efektas
ir spinduliuojanti Bosso charizma
publiką pavergia – nenuneigiamai
ir besąlygiškai.
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Mums rašo

Atviras laiškas Kultūros ministrei
Gerbiama Kultūros ministre,
Dar š.m. balandžio 10 d. išsiunčiau Jums, taip pat Lietuvos Seimo
Kultūros komitetui laišką, kuriame
išreiškiau savo susirūpinimą susidariusia situacija, atkreipiau žmonių, formuojančių mūsų kultūros
politiką, dėmesį į rimtas problemas,
reikalaujančias, mano manymu, neatidėliotino sprendimo. Į savo laiškus negavau jokio atsakymo. Naujai
išrinktos valdžios menininkų ir jų
nuomonės ignoravimas sukelia didelį nusivylimą ir nepasitenkinimą,
ieškojimą išeities iš situacijos, kuri
kasdien tik blogėja.
Jūsų, kaip Kultūros ministrės,
ryškiausias pasiekimas per pakankamai neilgą Jūsų kadencijos pradžią – pačių žymiausių mūsų šalies kultūros žmonių nuolatinis ir
tendencingas persekiojimas ir gąsdinimas, neleidžiant jiems normaliai dirbti. Jums, gerbiama Ministre,
kažkodėl reikėjo įrodyti savo viršenybę, kuri, deja, nepanaši į tikrą
rūpestį Lietuvos elitinės kultūros
ateitimi ir pagrindiniais teisinės
valstybės principais.
Ir pagaliau Jūs tariamai pasiekėte savo tikslą – atleidote Operos
ir baleto teatro Generalinį direktorių. Jums rūpėjo surasti bet kokį
būdą, bet kokią priežastį. Tai buvo
tikslas, gal ir ne visai Jūsų. Kaip pasakė premjeras, „bus ieškoma teisinių priemonių G. Kėvišui atleisti“.
Kitaip sakant: jei nėra – surasim!
Ir Jūs ieškojote – tai sūnui padovanotas nuosavas brangus butas, tai
teatro renovacija, tai žymiausių pasaulio simfoninių orkestrų gastrolių organizavimas. Pagaliau – teatro
vadovo konkursas, kuris buvo organizuotas įstaigos, kuriai Jūs šiuo
metu vadovaujate. Ir jei Jūs staiga
atradote kai kurias neryškiai išreikštas
technines spragas šio konkurso organizavime, tai kas dėl to kaltas? Ar tik
ne ta pati įstaiga? Prie ko čia sąžiningai
laimėjęs konkurso nugalėtojas?
Kaip gali vienas žmogus – kad ir
kas jis būtų – panaikinti konkurso rezultatus? Tai gali padaryti tik teismas
ir niekas kitas! Tokių dalykų teisinėje
valstybėje negali ir neturi būti. Be to,
iš anksto skelbiamas konkursas, kurio
rezultatus Jūs panaikinote (manyčiau,
kad teismas dar nuspręs, ar teisėtai),
yra ne tik absoliučiai normali, bet
ir vienintelė praktika civilizuotame
pasaulyje.
Neseniai mus pasiekė žinia, kad
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas nuo kitų metų rugpjūčio
taps Sankt Galeno teatro (Šveicarija)
simfoninio orkestro vyriausiuoju dirigentu – prieš 15 mėnesių iki darbo
pradžios! Dirigentė Mirga Gražinytė
prieš metus buvo išrinkta Birmingamo (Didžioji Britanija) simfoninio orkestro vadove. G. Kėvišo atveju
konkursas, kurį jis laimėjo, buvo paskelbtas tik prieš 10 mėnesių...
Jausdama savo silpną poziciją, Jūs vėl grįžote prie kaltinimų,
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kurie juridiškai neįrodyti ir negali
būti įrodyti jokios Jūsų sudarytos
Kultūros ministerijos anoniminės
komisijos (kodėl nepaskelbti tie
autoritetingi žmonės, kurie sudaro
komisiją?). O ši komisija rėmėsi kitos – Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) – sprendimu,
kuris irgi juridiškai negali būti atleidimo pagrindu. Bet sudėjus kartu
dviejų komisijų sprendimus, pasinaudojant iš anksto tokiam atvejui skirta tarnybine nuobauda, Jūs
ryžotės įvykdyti sprendimą, kuris
buvo ruošiamas Jūsų ir kitų suinteresuotų žmonių nuo pat Jūsų kadencijos pradžios. Sprendimą, kuris įsigaliojo nedelsiant! Efektinga!
Teatras liko be vadovo. Ir be vadybininko. Drįstu teigti, kad Lietuvoje
šiuo metu turime (ar turėjome?)
vienintelį tokio masto muzikos veikėją. Jo vardas yra gerbiamas ir žinomas pasaulyje. Jo nuopelnai įvertinti net penkiais (!) Europos šalių
ir – tarp kitko – Lietuvos aukštais
valstybiniais apdovanojimais.
G. Kėvišas yra vienas iš nedaugelio žmonių, kurių pasakytas žodis
yra tolygus rimčiausiam juridiniam
dokumentui. Tuo yra įsitikinę daugelis bendravusių su juo žmonių. Tai
yra nepaprastai reta vadovo savybė.
Tačiau, Jūs, gerbiama Ministre, palaikote kitų žmonių, kuriems tokio
lygio muzikos veikėjas ir žmogus
yra nepatogus ir per daug išsiskiriantis iš daugybės pilkų figūrų,
nuomonę.
Suprantama, kad Jūs vykdote vienos partijos, kuri anksčiau deklaravo kultūros prioritetą, o šiandien
kažkodėl jau nustojo apie tai kalbėti
ir skuba padaryti iš Lietuvos tikrus
„kultūros griuvėsius“, plačius „užmojus“. Deja, einant tokiu keliu ir
dirbant metodais, labiau primenančiais baudžiamuosius, pasitikėjimo
tarp menininkų Jūs, deja, taip ir nesuspėjote užsitarnauti. Gal todėl
žodžiai, kad G. Kėvišas „prarado
Jūsų pasitikėjimą“, neskambėjo kaip
rimtas argumentas.
Jūs skyrėte tiek dėmesio ir tiek
energijos abejotino tikslo įgyvendinimui, nekreipdama jokio dėmesio
į tai, kad skaldote kultūros žmonių
visuomenę (prisiminkime prezidento Valdo Adamkaus nuomonę,
į kurią nebuvo atkreiptas joks dėmesys), žeminote teatro vadovo
autoritetą, stimuliavote paprastų
neišmanančių žmonių žemiausius
instinktus ir agresyvumą. Paprasčiausiai nedavėte normaliai dirbti,
visiškai negalvodama apie Teatrą, jo
ateitį. Tai – akivaizdu. Ir nekreipėte
jokio dėmesio į Teatro pasiekimus,
vykstančius „karo“ salygomis (ką tik
sėkmingai įvyko V. Bellini operos
„Kapulečiai ir Montekiai“ premjera).
„Nuosprendis“, kuris pradžiugino
„Delfi“ komentatorius, tarp kurių
Jūs ypatingai populiari, įvykdytas!
Kas toliau? Ko dar galėtume sulaukti?
Vilniaus festivalis, kurio meno vadovu ir įkūrėju yra tas pats G. Kėvišas,

tapo vienu ryškiausių Europos festivalių. Tačiau Jūsų lūpose šis pavadinimas skamba kaip kažko ypatingai
blogo simbolis. Tie, kurie bendradarbiauja su festivaliu, tampa vos ne
nusikaltėliais – iš karto galvojama
apie būsimas sankcijas. Tuo tarpu
kiekvienas festivalio koncertas
tampa visų metų koncertinio sezono Lietuvoje puošmena, tikra
švente Lietuvos ir užsienio melomanams. Ką apie tai žino Kultūros ministerija? Kas nors iš naujos
valdžios lanko koncertus? Kultūros
komiteto pirmininkas yra pasakęs,
kad visus kvietimus į koncertus ir
į spektaklius jis išsiunčia atgal, nes
mato tame galimos korupcijos požymį... Nekomentuosiu, kaip kultūringas žmogus priima kvietimą
į kultūros renginį. Bet, kaip matome, už savo pinigus dar sunkiau
priversti save bent pademonstruoti,
kad Lietuvoje kultūra yra prioritetinė. Geriau nebūti ir nematyti.
Tuomet galima tęsti taip ir nesurastos „galimos“ nusikalstamos
veiklos ir kitų požymių ieškojimus.
Jūs entuziastingai kalbėjote apie
naujos koncertų salės, kurios Lietuvai tikrai nepaprastai reikia, statybą ant Tauro kalno, pritaikant tam
buvusį Profsąjungų rūmų pastatą.
Bet visai neseniai staiga sužinojome
apie Seimo siūlymą pastatyti Tautos namus (puiki idėja !), restauruojant tą patį pastatą, bet paliekant ten ir
koncertų salę, skirtą jau neaišku kam...
Tai – absoliutus kultūros namų
lygio mąstymo pavyzdys. Net nesinori diskutuoti, nes diletantizmas ir
modernių koncertinių salių specifikos, jų atmosferos ir aplinkos sudarymo neišmanymas čia yra tiesiog
akivaizdus. Kur yra Jūsų balsas šiuo
klausimu?
Mes laukiame iš Jūsų kultūros
politikos, remiančios Lietuvos kultūros geriausių tradicijų tęstinumą
ir tobulinimą. Nes yra ką tęsti, yra
ką tobulinti.
Mes negirdime Jūsų balso, gerbiama Ministre, kai svarstomi ir
priimami sprendimai, vedantys į
Lietuvos mokslo ir kultūros elito
naikinimą. Universitetų, kaip ir
kultūringų žmonių, niekada nebūna per daug!
Mes negirdime Jūsų balso, kai
primityviais draudimo metodais
kovojama su vynu ir alumi, traktuojant visus Lietuvos žmones kaip
chroniškus alkoholikus. Menininkams, kaip Jūs gerai žinote, aktualūs
gražūs pabendravimai prie vyno taurės po koncerto arba spektaklio – tai
yra savotiškas kultūros įvykio tęsinys.
Kalbėti galima tik apie gėrimų vartojimo kultūrą. Bet apie tai net neužsimenama. Gerokai lengviau uždrausti!
Jau buvo daug tokių bandymų istorijoje ir mes gerai prisimename, kuo
visa tai baigdavosi. Visiškai akivaizdu,
kad ir šis eksperimentas su žmonėmis baigsis tuo pačiu.
Mes, menininkai, traktuojame
savo ministrą kaip žmogų, kuris gali

ar galėtų išreikšti mūsų konkrečias
problemas aukščiausiame lygmenyje,
gali ar galėtų padėti mums kartu jas
spręsti. O ne vykdyti baudėjo politiką.
Jus palaikote visiškai susikompromitavusią Kultūros tarybos
idėją, kurios „dėka“ finansavimo
negauna ryškiausi muzikiniai projektai (kalbu tik apie paskutinius,
tuos, kurios žinau): Violončelių
festivalis Klaipėdoje – fantastiškas pasaulinės reikšmės renginys,
tikra muzikų ir viso miesto kultūros
šventė, kurią galėčiau palyginti tik
su analogišku festivaliu Kobėje (Japonija), kuriame irgi teko dalyvauti.
Buvo gėda, kai sužinojome, kad šio
festivalio rėmimas buvo Kultūros
tarybos atmestas. Nebuvo remiamas ir populiaresnio žanro, bet irgi
reikšmingo nacionalinio veikalo –
L. Vilkončiaus roko operos „Eglė“ –
pastatymas. Negavo finansavimo
naujiems lietuvių kompozitorių kūrinių užsakymams, atlikimams ir jų
sklaidai kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“. Negavo rėmimo
prisiminimų knyga apie Lietuvos
teatrą ir jo istoriją – ar vien šių faktų
paminėjimo neužtektų, kad pavadintume Kultūros tarybos veiklą
klaidinga ir net kenksminga?
Visa valdžia – taryboms (kažkur
girdėta...), o tiksliau, Kultūros ir
meno tarybai, daugiausia remiančiai vienos krypties kūrybą, kurią
apibūdinant dažnai kyla noras pridėti kabutes. Kultūros ministerija
šiame procese nedalyvauja. Vadinasi – ir neatsako.
Tai yra didelė ir gal net svarbiausia problema – kultūros finansavimas. Ar galima visą kultūros
politiką atiduoti spręsti neseniai
sukurtai įstaigai, kurioje nematome
nė vieno tikro Lietuvos kultūros autoriteto, kurios išlaikymui, kartu su
nuostabiu senovišku, puikiai renovuotu pastatu, išleidžiami didžiuliai
biudžeto pinigai? Juk vien jų tikrai
užtektų naujų meno kūrinių užsakymams, Lietuvos kultūros plėtrai! O
pati ministerija lieka nuošaly. Tai, be
abejonės, buvo klaidingas, bet patogus ankstesnės ministerijos vadovybės sprendimas. Ar jį būtinai reikėjo
tęsti? Jei ministerija nevaldo finansų
ir negali reguliuoti kultūros proceso,
tai kokia jos funkcija? Tokia, kuo užsiima šiuo metu? Jungtinėse Valstijose,
pavyzdžiui, išvis nėra Kultūros ministerijos ir, kaip matome, Amerikos kultūra nuo to visai nenukentėjo.
Nė vienas muzikos kolektyvas
Lietuvoje, įskaitant Nacionalinį
simfoninį orkestrą, neturi jokios
galimybės užsakyti kūrinį konkrečiam kompozitoriui, o juk tai yra
visiškai normalu ir net būtina civilizuotame pasaulyje, galvojančiam
apie nacionalinę kultūrą. Taikomi paskolinti iš kitų sferų „viešųjų pirkimų“
standartai – visiškai nesuderinami su
kūryba. Kompozitorius, pasirodo, jau
nekuria – jis teikia paslaugas...
Vienintelė institucija, kuri dar
gali kartą metuose inicijuoti naujų

kūrinių atsiradimą – už gėdingą atlygį ir tik savo organizuojamiems
festivaliams – tai Kompozitorių
sąjunga – organizacija, įsteigta dar
Tarybų Sąjungoje 1939 m. kaip menininkų kolektyvizacijos priemonė,
kurios pagrindinės struktūros modelis išliko iki mūsų dienų. Vis dar
yra ir Vilniaus festivalis, kuris galėjo
užsakyti kompozitoriams stambaus
žanro kūrinius (operas, baletus, simfoninius ir kamerinius kūrinius) ir
mokėjo už tai normalų, beveik europinio lygio honorarą, bet šio festivalio galimybės nuolat mažinamos.
Keliami mokesčiai – net trigubai! – už kūrybinę veiklą, kuria, jei
kalbėtume vien apie finansinę pusę,
jau nebeįmanoma užsiimti. Lietuvai nusipelniusiems ir jos vardą
pasaulyje garsinantiems, garbaus
amžiaus nedirbantiems meno žmonėms skiriama I laipsnio valstybės
pensija (kaip iškilmingai skamba!),
tesiekianti 232 Eur... Žemiau už bet
kokį minimumą.
Sugalvotas naujas „paramos gavėjo“ statusas menininkams, realiai nieko nereiškiantis, užtat atveriantis kelią galimiems įvairaus tipo
susitarimams.
Visa tai yra tik dalis problemų,
kurias, mano manymu, reikėtų
skubiai spręsti kartu su išmanančiais žmonėmis – žymiausiais kultūros veikėjais, didžiausių kultūros
įstaigų vadovais. Jūs, gerbiama Ministre, turėtumėt išgirsti mūsų visų
problemas ir padėti mums visiems
normaliai dirbti ir vystyti Lietuvos
kultūrą – tikrąją, dėl kurios mes
esame vertinami ir gerbiami pasaulyje. Gal tada būsime gerbiami
net ir Naisiuose?
Mes laukėme iš Jūsų tikro dėmesio, rėmimo ir bendravimo, kuo Jūs
esate nepralenkiama neformaliuose
susitikimuose, įvairiuose pobūviuose.
Norėjosi tokio pat gražaus Jūsų bendravimo ir su meno žmonėmis, sprendžiant mūsų kultūros problemas.
Mes tikėjomės pradėti dialogą
vietoj veiklos, kuri niekaip nesuderinama su Jūsų vadovaujamos
ministerijos pavadinimu. Mes tikėjomės bendravimo ne tik su Lietuvos regionų, bet ir su elitinės kultūros žmonėmis, kuriems reikalinga
labai rimta pagalba. Tai yra mūsų
visų bendras reikalas. Tai yra Lietuvos kultūros ir jos ateities reikalas. Netikiu, kad bus priimti tikri
Kultūros ministro sprendimai, kurie padėtų elitinei Lietuvos kultūrai
tapti tuo, kuo būti ji verta. Jūs tapote jėgų, neturinčių nieko bendro
su tikrąja kultūra, įkaite. „Blogiau
nebus“, – pasakėte Jūs pirmąją savo
paskyrimo dieną. Deja, gerbiama
Ministre, jau tapo blogiau.
Pagarbiai,
Anatolijus Šenderovas,
Lietuvos nacionalinės kultūros
ir meno premijos, Europos kompozitoriaus
premijos laureatas
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Mokinių patirtys
Kalbamės su dramaturgu Augustu Sireikiu

Jaunas rašytojas Augustas Sireikis
gimė 1993 m. Vilniuje, augo Šiauliuose, 2012–2016 m. Vilniaus universitete studijavo filosofiją ir lietuvių literatūrą. Nuo 2011 m. kultūros
periodikoje publikuoja apsakymus,
publicistinius straipsnius, esė. 2016 m.
dalyvavo Lietuvos nacionalinio dramos teatro organizuojamame naujosios dramaturgijos festivalyje „Versmė“,
kur pristatė pjesę „Aktų salė“.
Dramos teatre tekstas visada
buvo pirminis išeities taškas.
Tad natūralu, kad mąstant
apie naująjį spektaklį „#beskambučio“ (režisierius – Paulius
Tamolė) pirmiausia įdomu pakalbinti Jus, dramaturgą. Šiuolaikinė mokykla diktuoja tūkstančius temų. Ką Jūs išskiriate, dėl
kurios temos statote spektaklį?
Vienas iš raktinių žodžių man
yra šiuolaikinio jauno žmogaus
įvaizdžiai. Ne tik jų specifika, bet
ir statusas. Ne paslaptis, kad jau
kurį laiką gyvename aplinkoje, kur
mokytojus pakeičia ekranai. Kompiuterio, planšetės, telefono ekranai, vitrinos, plakatai, iškabos ir
t.t. įgauna vis daugiau ir daugiau
reikšmės bandant suprasti, koks gyvenimas yra teisingas, prasmingas,
įdomus ir pan. Socialinius tinklus
bei kitas dalijimosi patirtimis formas mes paskelbėme naujuoju demokratijos Graliu, tačiau retai kada
pripažįstame, kokį didelį spaudimą
ir asmenybės apribojimą šie reiškiniai kuria. Kol mokiausi mokykloje,
penktadienis buvo tūso diena. Nesvarbu, su kuo, kur ir kaip, privalėjai eiti gerti, šokti ir šėlti. Priešingu
atveju buvai nevykėlis. Tik po kurio
laiko suvokiau, kad nieko panašaus
daryti neprivalai. Gali linksmintis
sekmadienį, o penktadienį praleisti
skaitydamas. Šį laisvės momentą
norisi užfiksuoti ir būsimu spektakliu.
Šiandien tai vis dar aktualu: feisbukas, instagramas, tinklaraščiai
ir beveik visa likusi virtuali erdvė
diktuoja, kaip turi atrodyti menininkas, moksliukas, sportininkas,
lyderis, lovelasas, klasės gražuolė ir
t.t. Metaforinis, gyvenimą reguliuojantis skambutis, vienas svarbiausių
šio spektaklio simbolių, yra ne tik
pedagogų nustatytos taisyklės ar
pamokų programos, bet ir šis netiesioginis spaudimas, su kuriuo
kasdien susiduria jaunas žmogus.
Netikiu, kad kiekvieno mūsų viduje
tūno slaptas savasties branduolys,
kurį reikia atrasti, veikiau priešingai, mes kuriame savastį. Tačiau
kol viskas, pradedant mūsų apranga,
maistu ir pomėgiais, baigiant santykių ir bendrystės supratimu, tikėjimu
ar gyvenimo tikslais, priklauso nuo
populiariausių įvaizdžių, negalime
sakyti, kad šią savastį kuriame patys.
Kuo remiatės kurdami naująjį
spektaklį?

Galima išskirti Williamo Gol- suaugusieji, kuriems toli gražu ne
dingo romaną „Musių valdovas“. kiekvienas liberalizmo, kaip diŠi istorija apie į negyvenamą salą džiausiojo gėrio, dėsnis yra priimpatekusį būrį berniukų svarbi ke- tinas. Kazio Binkio „Atžalynas“ yra
liais aspektais. Visų pirma, fanta- puiki vertybių pamoka, tačiau jis
zija apie pabėgimą nuo visuomenės, nekalba mūsų kalba ir šiuolaikinė
suaugusiųjų, autoritetų ir primestų dramaturgija šiuo atžvilgiu turi lataisyklių yra amžinas paauglio paly- bai svarbų uždavinį – prabilti padovas. Analizuojant ir žaidžiant su augliui jo paties žodžiais.
šiuo pabėgimo motyvu ima ryškėti
ne tik jauno žmogaus norai bei geis- Dirbsite su profesionaliais akmai, tačiau ir tai, kas gyvenamoje toriais. Ar nuo jų kalbos keisis
bendruomenėje jam nepriimtina. Jūsų personažų kalba?
Svarbu, kas vaiką verčia pabėgti (iš
Pirmiausia renkame medžiagą
namų, pamokų ar, blogiausiu atveju, ir kartu su kūrybine grupe važinėiš gyvenimo) ir kokį būvį, kokį san- jame į įvairias Lietuvos mokyklas,
tykį su bendraamžiais, kokius tiks- stebime pamokas, kalbamės su
lus pasirinks pas draugą, dėdę ar į mokiniais ir pedagogais. Sukauptą
apleistą fabriką pabėgęs paauglys.
informaciją jungsime su mokyklos
Supaprastinus, knyga perspėja istorijomis, kurias patyrėme patys.
apie mumyse tūnantį Tanatą, kuris, Nors pjesės rašymas ir bus mano
jei tik duosime jam laisvę, gali pa- asmeninis darbas, siužeto linijų,
versti mus žiauriais žvėrimis. Gol- personažų ir pan. klausimai bus
dingui šį pavojų atsvėrė civilizacija sprendžiami kolektyviškai. Tad,
kaip moralės, savikontrolės ir tvar- kadangi aktoriui tinkamiausią veikos garantija. O man, kaip ir visai kėją bei situaciją, kurioje jis turėtų
mūsų kūrybinei komandai, norisi veikti, kursime kartu, tai nulems ir
tuo suabejoti. Norisi sustoti ir pa- personažų kalbą. Šiek tiek juokauklausti, o kas, jei būtent civilizacija, jant galima būtų sakyti, kad mano
t.y. kultūra, įstatymai, tvarkos sis- uždavinys bus per dialogą kiekvietema ir t.t., yra vienas iš pagrindi- nam aktoriui padėti atrasti savyje
nių problemų, su kuriomis susidu- mokinį kaip vieną iš Jungo archeria paauglys, šaltinių. Kai kalbu apie tipų, išplėtoti jį kaip savo gyvenimą
kultūrą ir įstatymą, turiu omenyje turintį personažą, aprengti šiuolaine tik programas ir taisykles, kurio- kinio mokinio „rūbais“ ir įterpti į
mis privalo vadovautis pedagogai, bendrąjį pjesės paveikslą. Omeny
bet ir nerašytą mokinių dekalogą. turiu nūdienos paauglio manieras,
Tą patį, kuris lemia jaunuolių vai- gestus, įpročius ir konkrečias aplindmenis, tarpusavio santykį, hierar- kos detales, kurios visgi pasikeitė
chiją ir t.t. „Musių valdove“ kriau- nuo to laiko, kai mokykloje mokėsi
klė, su kuria du berniukai sukvietė spektaklio trupės nariai.
visus likusius į būrį, buvo paskutinis civilizacijos likutis ir simboli- Kodėl pradėjote rašyti teatrui?
zavo paskutinę gero gyvenimo viltį.
Pirmosios pjesės, parašytos dar
O kas, jei garsas, girdimas pučiant mokyklos metais, gimė susidoį kriauklę it dūdą, virto skambučiu, mėjus, kaip mano kuriami prozos
kuris skamba tarp pamokų? Ir jei personažai ir situacijos veiktų gyvo
taip, tai ar negali būti, kad šis ne tik kontakto metu. Ir nors dialogo virvaidmenis bei atsakomybes, bet ir timas realiai girdimu ginču ar užtikslus, geismus, baimes bei pačią rašytų manierų tapimas realiais
moralę diktuojantis skambutis yra fiziniais gestais visuomet buvo ir
nesąžiningas?
malonus, ir patį save bei savo tekstą
geriau pažinti leidžiantis reiškinys,
Ką Jums reiškia kalba?
ilgainiui ėmiau ieškoti motyvacijos
Žodžiai, kuriuos žmogus vartoja, anapus pjesės pastatymo. Kitaip tasakinių ilgis, jų konstrukcija, kalbos riant, bandžiau sau atsakyti, kodėl
tolydumas ir fragmentiškumas, kie- verta rašyti dramaturgiją, net jei ji ir
kviena dalelytė, įterpinys ir įvardis nepasieks scenos, kokia yra nuo pagali pasakyti viską – socialinę as- ties teatro ir realaus spektaklio nemens padėtį, išsilavinimą, pažiūras, priklausoma dramaturgijos esmė?
net tam tikrus charakterio ar pa- Man atrodo, kad drama, kaip litesaulėvokos aspektus. Nūdienos pa- ratūros rūšis, tam tikroms idėjoms
auglio atveju tai ryšku kaip niekad. išreikšti yra tinkamesnė nei proza.
Pavyzdžiui, gatvė mus išmokė keik- Jei pagrindinis kūrinio akcentas
tis rusiškai, o internetas – angliškai. yra kalbinis pasaulio patyrimas, t.y.
Ši unikali dermė, kai jauno žmo- kaip mes kalbamės su savimi, kaip
gaus šnekėjime abi kalbos viena kalbamės su kitais, kaip istorijas,
kitą papildo, žymi ir mūsų charak- patirtis ir emocijas paverčiame žoterio bei mąstymo laviravimą tarp džiais, tuomet drama yra švaresnio
sovietinio ir vakarietiško mentali- formato nei proza. Banaliai tariant,
teto. Toks yra ir šiuolaikinis jaunas jei mažiau dėmesio skirsi veikėjo
žmogus: viena koja jis – jau su visu veido bruožams ar lovos, ant kupasauliu it tėvynainiais bendraujan- rios jis guli, medžiagai, tai savaime
tis kosmopolitas, tačiau tuo pačiu provokuos visa, ką nori pasakyti, išjį supa šeima, mokytojai bei kiti reikšti per to paties veikėjo kalbą. Ir
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tai nėra vien formos pokytis, mat reikia, tuomet žiūrovą pasiekia
šis kalbinis pasaulio patyrimas toks daugiasluoksnis, giliaprasmis
skatina viską, pradedant istorija ir ir įvairias pasaulėžiūras bei idėjas
civilizacija, baigiant žmonių jaus- atskleidžiantis kūrinys, kurį vienas
mais, prisiminimais ir santykiais, žmogus kažin ar gebėtų sukurti.
permąstyti kaip šnekėjimu, pasakojimu, pokalbiu patiriamus reiš- Ar dramaturgai klasikai Jums
kinius. Žinoma, tai nereiškia, jog svarbūs?
dramoje nėra svarbi įvykių eiga, o
Turiu pripažinti, kad iki šiol
prozoje pokalbis visad bus antra- didesnę įtaką man darė prozos
eilis, juolab visad bus išimčių – ir bei filosofiniai tekstai. „Versmės“
apsakymų, kurie susidės vien iš di- dirbtuvėse turėjau progą geriau sualogų, ir pjesių, kurių didžiąją dalį sipažinti su klasikiniu dramaturgisudarys aplinkos aprašymas. Tačiau, jos kanonu, bet tai buvo labiau teoman regis, dažniausiai tai ir bus rinis procesas nei konkrečių autorių
atvejai, kai prozos kūrinys įkūnija ar kūrinių apmąstymas. Galbūt iš
dramaturgijos esmę ar atvirkščiai. dalies galėčiau išskirti graikų tragedijas, prie kurių nuolatos grįžtu,
Ką Jums apskritai reiškia
tačiau pernelyg jų neatskirdamas
teatras?
nuo viso antikos kūrybos bloko.
Profesionaliame teatre esu nau- Man svarbiausios idėjos. Kartais jų
jokas, todėl ir mano santykis su juo galima rasti klasikinių dramaturgų
tik formuojasi. Vis dėlto pagrindi- kūriniuose, kartais ne.
nis dalykas, kuris man apibrėžia
teatrą ir iš dalies atskiria nuo kitų Ar rašytojui reikalinga gyvemeno formų ar erdvių, yra anks- nimo patirtis?

čiau minėtas kūrybos kolektyviškuTikrai taip, bet, kita vertus, nėra
mas. Komandinio darbo būna visur, žmogaus, kuris gyvenimo patirties
poetai, prozininkai, dailininkai turi ir neturėtų. Paprastai šį žodį mes asosavo festivalius, ir dirbtuves, ir t.t., ta- cijuojame su kelionėmis aplink pačiau teatro gyvenimas kartais rodosi saulį, bukovskišku gyvenimo purvu
kaip amžinos dirbtuvės. Kolektyviš- ar nesibaigiančiomis pažintimis su
kumas čia yra ne laikinas elementas, šimtais įdomių asmenybių, tačiau
reikalingas tik kaip tarpinė stotelė, po jei visą literatūrą sudarytų vien kekurios svarbiausias kūrybinis darbas liauninkai ir bukovskiai, būtų nuovis vien bus atliekamas pasilikus bodu. Daug svarbesnis man atrodo
pačiam su savimi, o kaip nuolatinė sąmoningumas, t.y. gebėjimas savo
konstanta. Šia prasme teatras yra patirtį apmąstyti, pastebėti joje dedemokratiškesnis ir platesnis nei tales, istorijas, netolygumus ir pan.
kitos meno rūšys. Pernai vykusiose Sąmoningas kūrėjas medžiagos ras ir
„Versmės“ dirbtuvėse pats pastebė- besitrindamas su tamsiausiais miesto
jau, kaip pirminė mano reakcija į pankais, ir dešimt metų dirbdamas
kai kurias mentorių teorines nuos- „Maximoje“. Pamatinių žmonijos
tatas bei kritiką mano pjesei buvo klausimų galima rasti kiekvienoje
bereikalingai skeptiška. Tačiau kai aplinkoje, tereikia įsiklausyti. Labai
darbas su kolegomis vyksta ilgai, nemėgstu, kai jauniems, ypač mostebint vienas kito kūrinius kie- kyklinio amžiaus kūrėjams, sakoma
kviename proceso žingsnyje, iš- „sukaupk daugiau patirties, o tada
moksti jų pastabas prisijaukinti, rašyk“. Nesąmonė, kiekvienas moįvertinti ir mokytis iš jų. Žinoma, kinys yra kupinas patirties, kurios
bet kokio projekto komandos na- tariami išminčiai jau nebeturi, tierių idėjos, būsimo kūrinio vizijos, siog reikia jį skatinti gilintis į tai, ką
principai, pasaulėvokos ir pan. gali jis pažįsta, kas jam artima ir apie ką
stipriai skirtis ir tai yra darbą ap- kalbėti jis gali nuoširdžiai, o ne imisunkinanti aplinkybė. Iškyla rizika, tuodamas jam patikusius autorius.
kad galutinis rezultatas bus perdėm
atsargus kompromisų kratinys. Ta- Dėkoju už pokalbį.
čiau jei komanda yra kantri ir pasiryžusi atvirą dialogą tęsti tiek, kiek Kalbino Daiva Šabasevičienė

5 psl.

Fotografija

Būsena be uosto

Viena rekomendacija „Kultūros nakčiai“ – Lauryno Skeisgielos kūrinys „Meno celėse“
architektūriniai sprendimai „susi- objektas – neva kolonijos stoglankalba“. O nepažįstamumo įspūdį gio kvadratas – įsiterpia į fizinę erkuria judančios šviesos šaltinis, dvę man už nugaros. Jį galima pa„Kultūros naktis“ yra įvykių me- kurį identifikuoju vos autoriui už- laikyti šioje studijoje naudojamos
džioklė tamsoje, iriantis per žmo- siminus apie filmavimo vietą: tai, įrangos dalimi ir nepastebėti, tačiau
nių minias. Orientuotis padės be- žinoma, Nidos švyturys. Pro duris, pasąmonė viską fiksuoja – pasikarveik begalinė programa internete, į kurias žiūrime kartu su ana ste- tojanti forma kuria erdvės tęsinio
žemėlapiai ir lankstinukai. Tačiau bėtoja, švyturys negali matytis, nes įspūdį ir kartu demonstruoja iliune viską į juos spėta įtraukti – tar- tikrovėje jį užstoja kitas pastatas, be zijos gaminimo mechanizmą. Tame
kim, „Meno celių“ kataloge nebus to, švyturys būtų aukščiau. Taigi čia kvadrate mums virš galvų tai suką tik Vilniaus dailės akademijos matau fikciją, menininko kūrinį – švinta, tai tamsėja menamas danFotografijos ir medijos meno kate- būdamas rezidencijoje Laurynas gus. Ši vos juntama šviesa ir dvi
droje bakalauro studijas baigusio įkurdino ryškiausią Nidos objektą erdves skrodžianti švyturio šviesa
Lauryno Skeisgielos kūrinio, nors už lango, suteikė užgintą vaizdą sujungia tai, ką vadiname tikrove,
jis bus eksponuojamas „Titaniko“ tarp aukštų medžių, kalvų ir pas- su virtualybe, liudija pastarosios
ketvirtame aukšte, 431C studijoje. tatų įsikūrusios kolonijos gyven- tikrumą, kai kitas objektas – meTačiau apie jį rašau ne tik dėl to – tojams. Šitaip jis funkcionalios ar- nami švyturio langai – paneigia
manau, autorius čia itin įtaigiai su- chitektūros minimalizmą papildė apčiuopiamo, čia esančio daikto
pynė fotografijos teorijas su institucijos gyvenimu ir dabarties nerimu.
Kartu su Laurynu įėjusi į fotostudijos tamsą, kurį laiką tiesiog
stovėjau pagauta transo – ne tik
akimis, bet ir visu kūnu siurbiau
reginį. Atrodė, tarsi būčiau patekusi
į vaizduotės pakeistą erdvę – lyg
ir pažįstamą, bet ne visai, lyg ir
apčiuopiamai trimatę, bet aiškiai
netikrą. Tokie percepcijos sutrikimai – vienas didžiausių malonumų, kuriuos gali suteikti menas.
Bet Skeisgielos instaliacijoje ties
tuo neleido apsistoti intelektualinis rebusas.
Dar Laurynui nepradėjus šnekėti,
buvo aišku, kad matau tarsi veidrodinį savęs atspindį kitos – abstrakčios – stebėtojos figūroje, kad
realioje fizinėje erdvėje, kur stoviu, ataidi nufotografuotos erdvės
struktūros ir jas abi skrodžia ta pati
šviesa. Minėtu transu užkrėtė anoji
figūra, mano antrininkė, kuri stovi
visiškai nejudėdama, tarsi būtų „už- Laurynas Skeisgiela, be pavadinimo. 2017 m.
fiksuota“ fotografijoje. Ir tik nematomo šviesos šaltinio sukimasis
rodo, jog tai – filmas, laiko iškarpa, romantika – visi esame sėdėję naktį tikrovę kaip iliuziją. Tie tvirtinisukoncentruojanti dėmesį į „dabar“. pajūryje, per žemę ir vandenį vis mai ir paneigimai vienu metu išTad figūra iš tiesų stovi nejudėdama, perbėgant vienas kita vejantiems klibina erdvės percepcijos tikrumą
tai nėra fotografijos sukurta stati- šviesos ruožams. Švyturio suki- ir veikia kaip Jacques’o Derrida dekos iliuzija, o tikra statika, ištikusi masis atveria kolonijai vaizdą į be- konstrukcijos perrašymas į erdvės
užsižiūrėjus į reginį. Ši įtampa tarp galybę ir užburia žvilgsnį cikliško, ir fotografinių medijų kategorijas.
tariamai fotografinio vaizdo stazės, monotoniško, magiško pasikar- Pabrėžtas iliuzijos kūrimo aparatas
kurioje būtinai glūdi numanomo tojimo ritmu. O stebėtojos kūnas trukdo žiūrovui tiesiog pasinerti į
naratyvo užuominos, ir akivaizdaus sustingsta, kaip ir mūsų kūnai tu- vaizdą ir užmezga teorinį metanakinematografinio judesio, kuris sta- rėtų elgtis atsidūrę priešais „stiprų ratyvą, be kurio patirtis būtų labiau
tiškai sukasi ratu ir išvengia pasa- vaizdą“ (Gottfriedo Boehmo pra- vienasluoksnė.
kojimo, čia išversta į kūnišką patirtį. sme) – menininko kūrinį.
Taigi kūrinys ne tik priartina kiDviprasmybė primetama žiūrovo
Bet autorius tą „stiprų vaizdą“ tame Lietuvos pakraštyje kasnakt
kūnui – vaizdo imperatyvui tenka čia pat ir dekonstruoja. Į mūsų, čia matomą reginį, bet ir yra W.J.T.
paklusti, tapti „publikos“ dalimi ir stovinčių, erdvę jis perkelia tarsi Mitchello metavaizdas, kalbantyliai, nejudant stebėti spektaklį, tas pačias popieriumi uždengtas tis apie savo paties sukūrimą, taip
kolonijos duris kartu su jose su- pat diskutuojantis su fotografijos ir
prasiskleidus užuolaidoms.
Laurynui paaiškinus kūrinio gautu šviesos pluoštų judėjimu ir reprezentacijos teorija. Nemėgstu
genezę, supratau, kodėl ši nufoto- atkuria švyturio langų formos pu- sakyti, kad vaizdas kalba ar diskugrafuota erdvė atrodė tokia pažįs- sapskritimį. Realaus daikto iliuzija tuoja, bet čia niekaip negaliu išsitama-nepažįstama ir tokia artima susidaro tik žiūrint iš vienos pusės, versti be šių žodžių, nes jie nusako,
šiai fizinei studijos erdvei, lyg būtų o žengus žingsnį į šoną pasimato kas vyksta: besimėgaujant grynai
jos pratęsimas. Tai – Nidos meno objekto netobulumas ir konstrukto jusline ir intuityvia kūrinio patirkolonijos konferencijų salė, ku- dirbtinumas. Pasuktas projekcijos timi, mano galva užsipildo teigirioje užuolaidos pakabintos tam, kampas, kaip ir neužbaigtas švy- niais iš Vilémo Flusserio, Michaelo
kad akustika būtų tinkamesnė po- turio langų daugiakampis, leidžia Friedo, Michelio Foucault, Waltekalbiams. Taigi žiūrime į tos pačios išardyti erdvės iliuziją vos tik at- rio Benjamino, Roland’o Barthes’o
institucijos tęsinį kitame Lietuvos sistoji ne tame taške, kur tikrumo ir kitų veikalų, kuriuos šis darpakraštyje ir nieko nuostabaus, kad įspūdis stipriausias. Dar vienas bas savaip susieja ir komentuoja
Agnė Narušytė
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grynai vaizdu, beveik be žodžių. skardinę? Ar matai ją? Na, ji tavęs
Mes čia esame nutolę nuo matomo nemato!“ Bet nuo jos atsispindinobjekto ne tik per trijų šimtų kilo- čioje šviesoje slypi aklas aplinkos
metrų atstumą, bet ir per Flusserio žvilgsnis, mane verčiantis neskaitechniniuose vaizduose glūdinčias driu ekranu: „Būtent per žvilgsnį
mokslo žinias, per fotografijai neiš- aš įžengiu į šviesą ir būtent per
vengiamą laiko atstumą, kuris bar- žvilgsnį gaunu jos poveikį. Vaditiškąjį „tai buvo“ uždaro praeityje. nasi, žvilgsnis yra instrumentas,
Kaip pasakytų Michaelas Friedas, per kurį įkūnijama šviesa ir per
mus veikia absoliutus stebinčiosios kurį (...) aš esu fotografuojamas“, –
figūros įsitraukimas, tačiau, užuot rašė Lacanas aiškindamas, kaip patyrinėję šį sustingusį kūną, mes įsi- čioje subjekto šerdyje įsikuria Kitraukiame į tą patį reginį ir patys su- tas ir netekties trikdoma vaizduotė.
stingę tampame menamos akies ty- Tad fotografija egzistavo latentiškai
rimo objektais. Kita vertus, čia mes jau seniai – dar kai jos faktiškai nedalyvaujame modernizacijos fan- buvo, mes jau žinojome, ką reiškia
tasmagorijoje, kaip Benjamino is- būti fotografuojamam aplinkinių
torijos angelas atsigręžę į tolstančią žvilgsnio. Atrastas būdas jį užfiksuoti leido pasitikrinti, kaip mes
atrodome, ir bent šiek tiek kontroliuoti išorės žvilgsnį. Iš vaizdo
mano erdvę ritmingai skrodžianti
švyturio šviesa primena, kaip buvo
tada, kai fotografavimo veiksmas ir
jausmas nevirsdavo nuotraukomis,
apčiuopiamais, kolekcionuojamais,
kabinamais ant sienos ar plėšomais
atvaizdais. Dabar tegaliu ištirpti
šviesos pluošte beveik nebeturėdama valios išlikti neskaidrumo
tašku šioje virtualios ir realios erdvių suliejimo iliuzijoje.
Yra ir trečiasis šviesos signalo
vaidmuo – informacijos perteikimas. Nemoku švyturių kalbos, bet
prisimenu skaičiusi, kad Nidos švyturys praneša laivams: „čia uosto
nėra“. Taip aš perskaitau ir kūrinio pavadinimą – pačiu prisiminimo aktu: „Jeigu dangus mums
sakytų, kad uosto nėra.“ To iš manęs ir tikėjosi autorius, tyliai laukęs,
kol pabusiu iš transo. Dabar pasikeitęs švyturys žinią praneša tik
lempučių mirgėjimu, dvejetainiu
kodu, nebesuteikdamas romantipraeitį, nes tokio švyturio, kokį čia nės šilumos, kaip ir skaitmeninė fomatome, nebėra – per Nidą bėgan- tografija aukodamas estetiką inforčius šviesos ruožus neseniai pakeitė macijai. Taigi mes čia girdime dar
mirksinčios lempos, tad kartu su fi- vieną – analoginės ir skaitmeninės
losofu galime pasakyti, jog mums fotografijos dialogą, galbūt stebime
čia paskutinį kartą moja Nidos švy- patį virsmą, palydime romantizuotą
turio aura.
mediją į praeitį.
Fotografijos ir vizualiosios kultūIr vis dėlto išlieka romantikos truros teoretikus čia paskatino sumi- pinys. Blykčiojantis dangus juk sako,
nėti pats kūrinys. Akivaizdu, kad kad „čia uosto nėra“, – ne tik Nidoje
Laurynas Skeisgiela surezgė įspū- stovinčiai stebėtojai, mano antrinindingą teorinį tinklą, nors į jį gal kei, bet ir man, esančiai čia, Vilniuje,
pakliuvau tik aš. O pačiam auto- pastate, kuris vadinamas „Titaniku“.
riui galbūt svarbiausia tai, kad dvi Tarkim, tai – ne vien jūrinė sąšauka,
erdves į vieną sujungianti švyturio ne vien poetinis sąskambis, bet ir sušviesa yra fotografijos technikos vokimas, kad Vilniaus dailės akadekaitos, fotografijos, kaip estetinio mijos garlaivis niekaip neišplaukia iš
objekto ir informacijos perdavimo tradicijų uosto. O galbūt jis blaškosi
priemonės, alegorija. Juk šviesa atviroje pasirinkimų jūroje nerasšiame kūrinyje atlieka tris vaidme- damas, kur apsistoti? Kad ir kaip
nis. Pirmiausia ji yra techninė šio išspręstume pavadinime ir idėjos
vaizdo atsiradimo sąlyga – šviesos inscenizacijoje užkoduotą dangaus
reikėjo, kad tikrovės fragmentas ženklą, prasidedant vasarai jis išreišbūtų užfiksuotas. Antra, šviesos kia šiuo laivu plaukiančiųjų būseną:
blyksnis yra blykstė, ištraukianti išsiskyrimo liūdesys užlieja praeiiš tamsos ir žiūrovą – simboliš- timi virstančius mokslo metus ir mus
kai mane fotografuojanti, kaip Ja- išmeta porai mėnesių laisvės atostogų
cques’o Lacano plaukiojant valtele vandenyne, kur mielai atsiduosime
pastebėta skardinė: „Ar matai tą iliuzijai, kad „čia uosto nėra“.
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Dailė

Sena meilė nerūdija
Apie meno mugę „ArtVilnius ’17“
Kristina Stančienė

Apie „ArtVilnius“ galima galvoti
ir rašyti įvairiai. Tarkim, sausai ir
priekabiai – kadangi mugė šiemet
įvyko aštuntą kartą, jau galėtum
skaičiuoti Lietuvos ir užsienio galerijų dalyvavimo statistiką ir jos
kaitą, skaičiuoti, kiek, ko ir už kiek
parduota, analitiškai vertinti naujoves – šiemet greta pagrindinės
ekspozicijos „Litexpo“ atsirado
dar ir „naktinė“ galerijų programa
jų erdvėse, taip išplečiant mugės
vyksmo taškus. Neabejoju, kad yra
intelektualių skeptikų, kurie mano,
kad čia „popso“, komercijos karalystė ir ne vieta „tikram“ menui.
Kaip ir paprastų, mažiau išprususių lankytojų, vieni kurių rimtais
veidais žiūri asiužetiškus videofilmus (festivalio „Videonale – Festival for Video and Time-Based Arts“
medžiaga), tarsi rodydami, kad ką
nors supranta, o kiti sutrikę krizena
ties keistesniais kūriniais ar droviai
fotografuoja kokias nors, matyt,
jiems provokatyviai atrodančias
nuogybes...
Bet bendras mugės paveikslas yra
kur kas sudėtingesnis, nei kadaise
manė Jurgis Mačiūnas, tikėjęs, jog
sugalvojo naują meną be komercinių apnašų, kurį galima vežti net
į komunistinę Rusiją begalinėmis
BAM’o magistralėmis ir dalinti visiems veltui, kaip Kristus duoną...
Regis, šiųmetėje mugėje itin akivaizdžiai „susimaišė“ nekomercinis,
nematerialus, vien filosofinių idėjų
kupinas menas ir gražūs paveikslai namams papuošti. O kai kurie
iš pat pradžių visai ne namams sukurti darbai sumanių meno vadybininkų dėka pakeitė formatą ir tapo
lengvai „pakabinamais“ ant sienos...
Mugės tema šiemet – kolekcionavimas. Manau, nebūtina čia ko nors
nusipirkti, galėjai tiesiog kaupti
savo įspūdžių kolekciją, kurią mūsų
dienomis susidėlioti labai lengva –
tiesiog eini ir „šaudai“ savo išmaniuoju, tuo pačiu vykdai ir savo
subjektyvią atranką, ir dokumentaciją. Nemačiau visų kūrinių, performansų, naktinių ekspozicijų galerijose. Ir negaliu „pasirinkti“ kito
žiūrėjimo būdo, kaip tik iš vidaus,
t.y. subjektyvaus ir šališko (juolab
kad dalyvavome mugės edukacinėje programoje kaip Vilniaus J.
Vienožinskio dailės mokyklos atstovai). Jelenos Škulienės projekte,
kur ji perrašė ant sienos žiūrovų
mintis, parašiau, kad tokiems kaip
ji ir aš bei daugeliui kitų tiesiogiai
su renginiu susijusių reikėtų kaukės, maskuotės, kuri leistų kaip nors
anonimiškai apžiūrėti kūrinius, o
jau paskui, ją nusiėmus, skirti laiko
maloniam bendravimui. Nes visur čia šypsosi ir sveikinasi draugai, bičiuliai, pažįstami, kolegos,
bendraudamas dažnai tik per petį

apmeti akimis vieną ar kitą ekspoziciją. Bet paskui pagalvojau, kad tai
tokiems kaip mes tikriausiai ir yra
tikrasis mugės gėris ir grožis, bendruomeniškumo patvirtinimas, įsitikinimas, kad ir tu esi dalis kažko
didelio ir, ko gero, svarbaus... Bendrystės apibūdinimas čia peršasi ne
tik iš mandagumo. Kai pastaruoju
metu gerai organizuotas verslas
brutaliai veržiasi į šventas Vilniaus
senamiesčio, senosios Lietuvos sostinės vietas, o valstybė nemoka jų
apginti arba pati nuolankiai įsileidžia visokio plauko barbarus, vienybės pojūtis taip pat yra tam tikras saugumo arba bent jau galimo
pasipriešinimo garantas. Pasinaudodama didžiule mugėje sutiktų
žmonių auditorija, ir aš stengiausi
visiems pasakoti dar vieną blogą
naujieną – kad Sveikatos apsaugos
ministras skubiai užtrenkia legendinės Naujųjų Valkininkų ligoninės
„Pušelė“ duris prieš pat nosį paveldosaugininkams, kurie jau buvo pasirengę restauruoti Birutės Žilytės ir
Algirdo Steponavičiaus freską.
Bet matyti daug draugų ir bičiulių vienoje vietoje yra gera ne
tik dėl galimybės dalintis. Vos
tik įsikūrėme edukacijos stende
„Tarp kūrėjų“, pas mus atstraksėjo
nuostabus šiuolaikinio meno „agentas“ – Faustina, Aistės Kisarauskaitės vaikas, kuri čia ne vieną dieną
ne tik piešė, bet ir dainavo, vis užsukdama į greta įsikūrusią mamos
galeriją „Trivium“, kuri pelnytai
šiemet apdovanota kaip viena geriausių mugėje pasirodančių galerijų. Tarsi simboliškai atgaivinusi
savo tėvų kartos „naminį“, intymų
kultūrinį gyvenimą, Aistė sukūrė
ir kažką kokybiškai naujo. Rodos,
nebėra poreikio slėpti uždraustus
kūrybos vaisius po devyniais užraktais, bet Kisarauskaitės idėja aiškiai
nurodo, kad dirbdamas „namų“ kuratoriumi esi visiškai laisvas ir nepriklausomas, o be to, parodos ir
jų lankymas, susijęs su asmeniniu –
tiesioginiu bendravimu, atveria ir
tokių žmogiškų ryšių poreikį. Jei
ne „Mo“ (naujas Modernaus meno
centro pavadinimas) stende sutikta
Daina Narbutienė, gal ir nebūčiau
nuėjusi į konferencijų salę paklausyti diskusijos apie meno ir verslo
dialogą. Tačiau buvo verta – dirbant
su suaugusiais, laisvalaikiu besimokančiais dailės, visada intriguoja su
menu visai nesusijusių profesijų atstovų potyriai, nuotykiai, kūrinių
vertinimai, kurie dažnai nustebina
savo kitoniškumu, originalumu.
Savo asmeninę „ArtVilnius ’17
įspūdžių kolekciją pavadinau sentimentaliai – sena meilė nerūdija...
Mugės ekspozicijoje – daugybė
pažįstamų menininkų ir kūrinių,
kurie tarsi patvirtina, kad Lietuvoje yra tikrai daug gerų menininkų. Gal skamba naiviai, juokingai, bet juk tai toks malonus
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ir tikrai nenuginčijamas apibendrinimas. O „kolekcionuoti“ pradėjau jau nuo lauko ekspozicijos,
nuo rūstaus akmeninio Mindaugo
Navako koloso – bokšto ir iš industrinių artefaktų suręstos Petro
Mazūro kerėplos („Postindustrinis
peizažas su raitelio figūra pirmame
plane“). VDA galerijos „Akademija“
stende karaliavo dvi galingos moterys – Laisvydė Šalčiūtė ir Eglė
Ganda Bogdanienė. Atrodo, kad
sentimentalūs ir provokatyvūs Šalčiūtės paveikslų vaizdiniai bei trimatės Bogdanienės figūros stabdė
įvairiausių žiūrovų srautus – ir įdomių vaizdų „kolekcininkus“, ir mokančius „skaityti“ giliau... Evaldas
Jansas savo chuliganišką reputaciją mugėje papildė ir meno mitų
griovėjo amplua – viename jo paveiksle – Algio Skačkausko drobės
replika su liūdnai palinkusia nueinančio senuko figūra sunertomis už
nugaromis rankomis, kuri man (dėl
galvos apdangalo) pasirodė ir pažįstama, ir net besisiejanti su Monikos
Krikštopaitytės kultūringosios pelės Stasės istorijos herojais. Visados
elegantiška ir rafinuota aštrių, smigių formų meistrė Birutė Stulgaitė
VDA „Argentum“ ekspozicijoje
ir žavėjo, ir graudeno, ir gąsdino.
Žmogaus kūno matmenis įgavęs
auksuoto vario objektas „Torsas“ –
iš tikrųjų – Vilniaus Šv. Kazimiero
bažnyčios karūnos fragmentas – tai
jaudinantis menininkės autorinės
minties ir sakralaus artefakto duetas. O iš surūdijusios spygliuotos
vielos ir švelnučio peršviečiamo audinio supintos Stulgaitės peteliškės
tiktų kone kiekvieno tikroje ar menamoje kolekcijoje kaip paprasti ir
iškalbingi istorijos, žmogiškosios
prigimties dvilypumo ženklai.
Po meno mugės supratau, kad
tikrai ne mažiau, o gal ir labiau
myliu Eglės Gineitytės ir kitos
Eglės – Ridikaitės darbus. Galerijos „Contour art gallery“ stende
dar kartą pasigėrėjau Gineitytės
„Atvykėle“ – paveikslu su menininkės biografijos paslaptimi – ir
nustebau atradusi dailius įrėmintus
Ridikaitės ciklo „Babutas skarialas“
atspaudus – taigi, nuo šiol jau galima ir sunkiai išeksponuojamų jos
paveikslų kopijas pasikabinti norimoje erdvėje be jokių problemų...
Kęstučio Grigaliūno „Žaidimų galerijoje“, kuri buvo pristatyta 2016
m. pabaigoje Dailininkų sąjungos
galerijoje, dūko įvairaus amžiaus
vaikai, o „Meno nišos“ ekspozicijoje, kurią taip pat iš karto įtraukiau į savo „kolekciją“, stende, buvo
sukurtas žavingas ironiškai rausvas
buduaras. Čia taip pat aptikau pažįstamų ir tikrai „nerūdijančių“
dalykų. Tai mąsliosios Rūtos Katiliūtės abstrakcijos, Jolantos Kyzikaitės „aštrialiežuvės“ miniatiūros. O
Vokietijoje šaknis giliai įleidusios
Aldonos Gustas kūrybą pristačiusi

FranÇois Durif, Louis Rolline, „Border“

Kauno galerija „Aukso pjūvis“ labai
laiku ir vietoje priminė šią įdomią
dailininkę ir rašytoją. Su jos prisiminimais iš Lietuvos susijusiuose
paveiksluose skleidžiasi sentimentaloki vaizdai – mergaitė nostalgiškame žalių laukų, mėlyno dangaus
fone, bet piešinių serija „Moterys
su burnomis“ atveria „laukinišką“,
neklusnų, nekanonišką menininkės
kūrybinį pradą, kuriame svarbiausias – visuotinai diegiamų moteriškumo, grožio idealų ir su tuo susijusių mitų dekonstravimas. Beje,
moteriškumo temai skirtoje „Lewben Art Foundation“ tarptautinėje
ekspozicijoje puikiai ir oriai atrodo
Svajonė Stanikas, arba – „Nėščioji
našlė. Pretorija“ (Pietų Afrika).
Inscenizuota fotografija su besilaukiančios moters figūra, „nutraukta“ žvelgiant iš apačios, lyg
ir šlovinančiu rakursu, su juoda
kauke ant veido, – tai nepamirštama, tamsi ir baugi motinystės fenomeno interpretacija. Kaip ir Kristinos Inčiūraitės po miegamuosius
Vilniaus mikrorajonus klaidžiojanti
videokamera – išdavikė, slapukė,
fiksuojanti subjektyvias, „neparadines“ kasdienybės akimirkas.
Mugė parodė, greičiau – patvirtino, kad nepralenkiami erdvės
ir objektų magai, burtininkai yra
Andrius ir Nerijus Erminai. N. Ermino instaliacija „Kortų namelis“
su raumeningu kūnu ir tarsi ant
skerdyklos kablio tįsančia „mėsiška“ skulptūrine mase veikė tarsi
radikalaus kūno ir dvasios atskyrimo simbolis. O ekspozicijoje „Takas“ išsibarstę A. Ermino „Dangčiai“
siūbuoja tarsi švytuoklė – nuo metafizikos iki kasdienybės, nuo gamtos iki industrinės tikrovės. Užtat
šmaikštus Raimondos Sereikaitės
„#selfie“, paskelbtas geriausia mugės instaliacija, kaip ir Povilo Ramanausko, geriausio „ArtVilnius“
jaunojo menininko, erdvinė tapyba
rodo, kaip svarbu savo meninį „pranešimą“ sudaryti trumpai, lakoniškai, „lakiai“. O žiūrovų numylėtinė – Dusetų galerijos ekspozicija
su Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir
Remigijaus Kriuko stiklo burtų
kambariu – taip pat rodo, kad truputis paslapties, efekto irgi niekada
nepakenks... Efektinga, matyt, derėtų vadinti ir Mindaugo Juodžio
tapybą (pristatė „A galerija“ iš Panevėžio) – anoniminį popiežiaus
atvaizdą, kuris traukė žiūrovus it
prožektorius naktinius drugius...
Tačiau šventenybės paslaptį patirti
visai kitaip nebyliai kvietė Linos

R . Š e š ka i č i o n u ot r .

Jonikės siuvinėjimai ant plastiko,
dengiantys nufotografuotus sakralinių interjerų vaizdus.
Vis dėlto „kolekcionuoti“ šįkart
buvo galima anaiptol ne tik lietuvišką meną ir lietuviškus meno kūrinių pristatymo variantus. Prancūzai „Nivet – carzon“, atvežę į mugę
internacionalinį autorinių darbų
rinkinį, žavėjo eklektiška, tačiau
kažkaip labai išmoningai ir elegantiškai suderinta ekspozicija, be
to, jie taip atvirai ir garsiai klegėjo
prie įėjimų į mugės paviljonus, kvatojo, džiūgavo ir glėbesčiavosi, jog
galima buvo juos pamėgti vien už
lietuviško bendravimo „santūrumo
standarto“ sulaužymą... O rusų galerijos „Kovcheg gallery “ stende
rodyta Marijos Safronovos serija
„Biure“ tikrai verta vietos įvairiose
kolekcijose. Nedidelio formato piešiniuose sustabdytos šiuolaikinių
kalėjimų – milžiniškų biurų –
„neparadinės“ akimirkos žavi
savo trivialumu: nuobodžiaujantys apsaugos darbuotojai savo stiklinėse „būdose“, tylūs biuro darbuotojų moterų pasišnabždėjimai,
klientams prablaškyti didžiuliuose
akvariumuose, panašiai kaip žmonės, nuobodžiaujančios žuvys, sutrikę biurų žmonės, sutrikus interneto ryšiui... Žiūrovui negirdimus
kamerinių scenų garso „takelius“
autorė čia pat aprašo, nereikšmingus vaizdinius paversdama tarsi
nebylaus filmo kadrais. Prancūzės
Sarrah Hadou „Chiazmas“ – juodoje kryžiaus formos dėžėje įkalintas kūnas – intrigavo žiūrovus,
o prasmės požiūriu įtaigiai kvietė
susimąstyti apie kalbos ir paties gyvenimo įvykių konstrukcijas, kuriose paradoksaliai susikryžiuoja
reikšmės ir patirtys.
Taigi – šioks toks mažytis ir absoliučiai subjektyvus didelio renginio fragmentas. Dar keletas jo
iliustracijų – Monikos Dirsytės
chebra triukšmingame performanse skandavo „niekas neatims
manęs iš manęs“. O vienos galerijos
stende sekmadienį, mugei baigiantis, pakibo užrašas: „visi čia eksponuojami meno kūriniai yra parduodami“. Nors nieko mugėje nepirkau,
manau, kad niekas tikrai neatims
iš manęs mano menamos kolekcijos, kaip ir malonaus bendrystės,
dalyvavimo jausmo. Tai tikriausiai
naivi saviapgaulė, tačiau ji garantuoja saugumą, tapatumą su pačiu
savimi bent jau trumpame mugės
šurmulyje.
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Filmas apie prisilietimą prie stebuklo
Valerijus Todorovskis apie „Didįjį baletą“

Platintojams tai visiškai nepriimValerijus Todorovskis (g. 1962) – profesija. Esu įsitikinęs, kad tai ne- Margarita Simonova yra Varšuvos
rusų kino scenaristas, režisierius ir tiesa. Baletas, be abejo, labai speci- teatro primabalerina. Paprašėme
tina. Pirmąkart buvo toks ilgas ir
prodiuseris. Sėkmingai debiutavęs fiška aktoriaus meistriškumo rūšis, jos atsiųsti selftape. Pasižiūrėjau ir
sunkus montažo periodas. Reikėjo
kaip scenaristas, 1990 m. filmu „Ka- besiremianti labai tiksliu kanono se- supratau – mūsų žmogus. Žinoma,
ne tiesiog kažką iškirpti ar sutrumtafalkas“ jis pradėjo ir režisieriaus kimu. Geras baleto artistas – pirmiau- garantijų, kad ji suvaidins, nepinti, bet sugalvoti naują formą,
karjerą. Netrukus tarptautinio pri- sia tas, kuris ypatingai gerai seka buvo, bet įvaizdis tiko. Toje juosnaują struktūrą, kad joje tilptų tai,
pažinimo sulaukė jo filmai „Meilė“, kanonu ir šiame siaurame korido- toje ji buvo labai atsipalaidavusi, iš
kas svarbiausia. Man regis, galų gale
„Pamaskvės vakarai“, „Kurčiųjų ša- riuje randa nuosavos kūrybos dure- jos sklido „draivo“, chuliganizmo,
tai pavyko. Žinoma, gaila, kad nelis“. Režisierius tvirtina, kad kuria les, praturtindamas procesą kažkuo, lengvumo dvasia, nebuvo jokio
tilpo geri epizodai, nuostabūs vaidmekomercinį kiną, bet pagal savo tai- kas nesusiję su fiziniais duomeni- susikaustymo. Jei nebūtume radę
nys. Tad pasistengsiu sukurti telesykles. Tai įrodo ir miuziklas „Stilei- mis. Tada sakoma, kad tai „šokanti Margaritos, nežinau, kas būtų buvę.
vizijos versiją, matyt, ji bus keturių
dalių. Bet tai jau kitas etapas.
vos“ ar televizijos serialas „Atlydys“. siela“. Bet ir tai man atrodo subjekLietuvos ekranuose dabar rodomas tyvu. Baletas – tai 90 procentų fizio- Vienas filmo herojus sako:
Kaip įsivaizduojate „Didžiojo
jo filmas „Didysis baletas“ („Bolšoi“, logijos: jei žmogus neturi duomenų, „Baigsiu baleto mokyklą, pabaleto“ žiūrovus?
2016) netrukus taip pat taps serialu. jis negali užsiimti baletu. Svarbiau- rodysiu diplomą mamai ir
„Didysis baletas“
Apie tai, kas paskatino kurti filmą sia – fiziologija ir kanono sekimas. išeisiu.“
Jokių prognozių. Visą gyvenimą
apie baletą, su Todorovskiu žurnalo Drama – tai pirmiausia bet kokių
Baletas iš tikrųjų dažnai prasiužsiimu nedėkingu darbu – bandau
„Ogoniok“ puslapiuose kalbėjosi kanonų laužymo menas, sugebė- deda nuo tėvų ambicijų. Tie, kurie striptizo atlikėjoms. Kilo mintis pa- kurti filmus maksimaliai plačiam
Olga Cipeniuk. Pokalbį pateikiame jimas persikūnyti nepaisant jokių „neįsijungia“ į profesiją tinkamu kviesti Baryšnikovą. Nusiunčiau žiūrovų ratui, bet kartu pasakodasutrumpintą.
rėmų ar taisyklių. Todėl baleto šo- laiku, tiesiog išeina, meta ir viskas. jam scenarijų. Jis sureagavo gerai, mas tai, ką noriu, ir taip, kaip nokėjams visai nelengva vaidinti kine Bet jei „įsijungsi“, laikas pradės by- bet pasakė, kad į Rusiją niekad ne- riu. Kuriu komercinį kiną, bet pagal
Esate slaptas baleto gerbėjas?
ar teatre. Pradėjęs ieškoti aktorių, rėti kaip smėlis pro pirštus. Jei tau atvažiuos. Pagalvojau, kad jo epi- savo taisykles. Todėl visada riziNuoširdžiai prisipažįstu, kad susidūriau būtent su tuo.
dvidešimt treji ar dvidešimt ketveri zodus būtų galima nufilmuoti kur kuoju, kad mano filmas pasirodys
nesu. Tačiau mane visada domino
ir nesi žvaigždė, vadinasi, viskas jau nors Europoje, bet tai jau būtų vi- žiūrovams, nesakyčiau, kad pernebaleto pasaulis, turėjau ten pažįs- Buvo sunku?
praeityje. Štai šitas prabėgančio siška netiesa. Tad jo prisivilioti lyg sudėtingas, bet nepakankamai
tamų, kankinau juos savo klausiDaug kartų buvo apėmusi nevil- laiko pojūtis yra milžiniškas stresas. mums nepavyko, bet nesigailiu, pramoginis. O kino festivalių kuramais. Man baletas – absoliutus gro- tis. Tiksliau, nesibaigianti nevilčių Man regis, apie tai ir sukūriau filmą. nes Domogarovas suvaidino, man toriams ir kino kritikams – pernežis, išsaugota pirmapradė jo forma. virtinė. Tačiau turiu dvi savybes, Apie tai, kaip žmogus siekia tikslo, regis, puikiai.
lyg paprastas ir aiškus, kad būtų apTai menas (kalbant apie rusų klasi- būtinas aktorių atrankai. Pirmoji – nugali nusivylimus, pakelia smūdovanotas ir sulauktų susižavėjimo
kinį baletą), kur labai gerbiama tra- užsispyrimas. Negalima tingėti, kai gius tik tam, kad atsidurtų Didžiojo Alisą Freindlich Jūs filmavote
kupinų recenzijų. Visi mano filmai
dicija: ji tęsiasi dešimtmečius, per- ieškai aktorių: ieškok pusmetį, me- teatro scenoje. Tegu tik penkias mi- „Pamaskvės vakaruose“ daugiau tokie. Šiame kelyje būta ir sėkmių,
duodama iš vieno amžiaus į kitą. tus, kasdien, kol nerasi to, kurio tau nutes, bet jos reiškia, kad gyveni- nei prieš dvidešimt metų....
ir pralaimėjimų. Niekad iki galo
Vienu metu pagalvojau, kad būtų reikia. Antroji, žinoma, komanda. mas nepraėjo veltui. Filmas apie tai –
Taip, „Didysis baletas“ – mūsų nežinau, kaip mano filmas bus suįdomu apie tai sukurti filmą. Beje, Mano antroji režisierė Irina Tretja- apie prisilietimą prie kažko aukšto antras bendras darbas, bet tai di- tiktas. Geras pavyzdys – „Stileivos“.
būtent kino romaną, kad jame ma- kova ir aktorių atrankos direktorė ir nuostabaus, prie stebuklo, prie džiulė vieno režisieriaus gyvenimo Vis man sakė, kad Rusijoje miuzitytume įvairias epochas ir įvairaus Tatajana Talkova – tiesiog didmo- įgyvendintos svajonės.
sėkmė. Alisa Freindlich – geniali, klų niekas nežiūri ir nevertina, kad
amžiaus žmones, skirtingas žmo- terės. Jos apvažiavo visų NVS šalių,
didelė aktorė. Ji visiškai fantastiškos tai ne mūsų žanras. Bet filmas buvo
gaus, gyvenančio baleto gyvenimą, kur yra teatrai ir baleto akademi- Norėjote filmuoti Michailą
formos – profesionalios ir žmogiš- priimtas puikiai, surinko daug žiūsielos būsenas.
jos arba mokyklos, miestus. Dvi Baryšnikovą?
kos, dirbti su ja tiesiog laimė.
rovų, gerai sutiktas Amerikoje. Beje,
pagrindines herojes rado Maskvoje
Buvo kilusi tokia chuliganiška
gali būti, kad „Stileivos“ bus statomi
Ar skiriasi kino aktoriai ir tie,
ir Varšuvoje. Nuostabioji Ania Isa- mintis. Buvo vaidmuo, kurį galiau- „Didžiajam baletui“ nufilmuota Brodvėjuje – ten šio projekto ėmėsi
kurie filmavosi „Didžiajame
kova baigė baleto mokyklą ir dirbo siai nuostabiai suvaidino Aleksan- daug medžiagos, kuri netilpo į
rimti žmonės.
balete“?
teatre. Prieš mums susitinkant ji dras Domogarovas, – prasigėręs ba- filmą. Ar laukti serialo?
Daug kas galvoja, kad baleto, teatro
ar cirko artistas – tai daugmaž viena

išėjo iš baleto, tad jai reikėjo susigrąžinti formą. O pagrindinė herojė

Trumpos kino recenzijos

Savi ir svetimi
„Meilė ir draugystė“, rež. Whit
Stillman, Prancūzija, Airija, Olandija
Whitą Stillmaną visada domino
elitas. Ne iš smalsumo. Aukštuomenę jis pažįsta iš vidaus. Režisieriaus proprosenelis įkūrė Braunsvilio miestą Teksase. Prosenelis
užsiėmė verslu ir investavo į žemes,
bankus bei geležinkelius. Tėvas pažinojo prezidentą Johną F. Keneddy
ir priklausė demokratų partijai. O
krikštatėvis garsėjo kaip sociologas,
rašęs apie valdančiąsias Amerikos
„viršūnėles“.
Natūralu, kad pasirinkęs režisieriaus kelią Stillmanas filmuose pasakojo apie tai, ką pažįsta. Kas yra
arti odos. Taip arti, jog kartais norisi išsinerti. Tokie ir jo personažai.
Prestižiniuose universitetuose studijuojančios turtingų tėvų atžalos
tradicijų ir gerų manierų pasaulyje,
kuris tiek pat suteikia galimybių ir
perspektyvų, kiek ir vargina savo
tobulumu ir taisyklėmis. Stillmanas
8 psl.

„Meilė ir draugystė“

randa progų šį pasaulį pašiepti: sąmojingai, be pykčio.
„Oskarui“ už geriausią scenarijų
nominuotame „Metropolitene“
(1990) režisierius rodė grupę Manhatano aukštuomenės jaunuolių bei
vieno iš jų nesėkmingus meilės nuotykius ir bandymą pritapti elgesio
normų išmuštruotoje visuomenėje.
„Barselonoje“ (1994) pasakojo apie
dviejų labai skirtingų amerikiečių
pusbrolių romantiškus nuotykius,
pokalbius apie Šaltąjį karą, politiką
ir meilę 9-ojo dešimtmečio Ispanijoje, o „Paskutinėse disko dienose“
(1998) atsigręžė į 9-ojo dešimtmečio pradžios Niujorko disko sceną

leto premjeras, kuris stato šokius
provincijos miestelio naktinio baro

Pirmoji sumontuota filmo versija truko ilgiau nei tris valandas.

ir stebėjo ją geriausių draugių (ak- kartą imtis ekranizacijos, o ne režitorės Kate Beckinsale ir Chloë Se- suoti pagal paties parašytą originalų
vigny) akimis.
scenarijų. Visgi „Meilė ir draugystė“
Šios dvi aktorės pasirodo ir nau- nuramins geresnių filmų išsiilgusį
jausiame, pagal Jane Austin romaną vasarotoją. Nesvarbu, po žvaigždėsukurtame Stillmano filme. Beckin- mis, lietumi ar sausais kino salės
sale vaidina našlę ledi Siuzan, kuri skliautais.
rezga perspektyvius planus sau ir
dukrai, o Sevigny įkūnija jos draugę
„Svetimas: Covenant“, rež. Ridley
amerikietę, kuriai našlė atskleidžia Scott, JAV, D. Britanija, Australija
Neprotinga norėti, kad Ridley’is
savo kruopščiai apgalvotus ėjimus.
Matyt, tebuvo laiko klausimas, Scottas kurtų taip, kaip kūrė prieš
kada Stillmanas atsigręš į Viktorijos daugiau nei trisdešimt metų. Talaikų Angliją, kur buvo vertinama čiau normalu bent jau tikėtis, kad
kilmė, papročiai, tradicijos, manie- režisierius nepraras gero skonio. O,
ros ir griežtas moralės kodeksas. Tai šventas naivume! Naujasis filmas,
Stillmano teritorija, nors, panašu, pasakojantis apie įvykius po de„Meilėje ir draugystėje“ istorinis fo- šimties metų nuo „Prometėjo“, yra
nas nėra jau toks svarbus, t.y. reži- įrodymas, kas atsitinka, kai kūrėjas
sieriui įdomiau ne kuo autentiškiau praranda saiko jausmą.
atkurti laikotarpį – kostiumus ir inScottas, įpusėjus filmui, praterjerus, bet gilintis į bendravimo deda plakti tokį keistą ir tarpusair elgesio niuansus.
vyje nederantį įvykių bei įvaizdžių
Gal todėl filme justi šiek tiek bu- kokteilį, jog vietomis sunku nesitaforijos, jei kalbėsime apie aplinką. juokti. Pavyzdžiui, epizode su MiIr svetimumo, jei kalbėsime apie ak- chaelo Fassbenderio vaidinamais
torius joje. Man rodos, kur kas ge- dviem identiškais androidais, iš kuriau režisieriui sekasi rodyti epochą, rių vienas (blogiukas) mokina kitą
kurią pats išgyveno, nei, kaip šiuo (gerąjį) groti dūdele. Viena homoatveju, leistis į praeitį. Juolab pirmą erotiškiausių scenų kino istorijoje,

Parengė K. R.

iš kurios „Pats baisiausias filmas“
(jei tokį dar kas nors kurtų) galėtų
sulipdyti gerą parodiją.
Naujame filme apstu visko. Čia
ir įvaizdžiai iš pirmojo „Svetimo“,
pamąstymai demiurgo tema, frankenšteiniški motyvai, nuorodos į
Byrono, Shelley ir Wagnerio kūrybą,
užuomina į prerafaelitų Ofeliją, net
kažin koks „Žiedų valdovo“ prieskonis, toks svetimas „Svetimui“. Tačiau net ne šių citatų gausa labiausiai kiša koją. Esminis čia laiko ir
paslapties klausimas.
Scottas pernelyg skuba ir per
daug parodo. Kad užaugtų įtampa,
reikia laiko. Kad gimtų baugus paslapties ir nežinomybės jausmas,
kuris toks stiprus pirmoje „Svetimo“
dalyje ir kurį dar galėjai justi „Prometėjuje“, reikia flirtuoti su žiūrovu.
Atskleisti kuo mažiau. Gąsdinti numanomybe. Bet kur tau. Čia ima ir
išlenda iš žmogaus pilvo embrioninis ateivis visu savo kompiuteriniu
gražumu. Išlenda ir iškėlęs į orą laibas rankeles sušoka pasveikinimo
šokį kūrėjui.
Gediminas Kukta
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Tapatybės košmarai
Krėsle prie televizoriaus

Kai televizoriaus ekrane matau gro- galėtų stebėti namą iš išorės. Tai parodys biografinį Sachos Gervasi
teskiškus žurnalistų pokalbius su tampa jo apsėdimu, išsekina Francą filmą „Hičkokas“ (2012). Ko gero,
tėvynės išdavimu kaltinamu Min- ir fiziškai, ir psichiškai. Netrukus jis jis buvo sumanytas kaip dar viena
daugu Basčiu (pavyzdžiui, sekmadie- praranda darbą. Francas nori rasti „sėkmės istorija“, kaip talentingam
nio vakarą demaskuoti šį Seimo įsibrovėlį. Kas yra jo košmaras, kas Holivudo režisieriui tapo nuobodu,
narį visaip stengėsi Rita Miliūtė), yra tie, kurie žino, kur jis yra?
bet, užuot patyręs kūrybinę krizę,
dažnai pagalvoju, kaip šios laidos
Simono Brando filme „Nežino- jis viską pastatė ant kortos ir, žiturėtų linksminti tikruosius šni- mas“ (LNK, 20 d. 22.15) penki vy- noma, laimėjo. Beje, ir kino istoripus ir rusų žvalgybininkus. Įsi- rai atsipeikėja uždarame sandėlyje. kai dažnai pasitelkia panašius argu- „Būti Flynu“
vaizduoju, kaip šie aptarinėja laidas, Vienas yra mirtinai sužeistas ir pri- mentus, kai nori paaiškinti, kodėl
kaip šaiposi iš jų vedėjų. Žurnalistų rakintas prie vamzdžio, kito sulau- pripažintas režisierius užstatė namą kartais gali pasirodyti, kad jis vėl
kaltinti negalima – jie visada ieško žyta nosis, trečiasis surištas, liku- ir rizikavo reputacija, kad sukurtų vaidina Hanibalą Lekterį) ir Helen
sensacijų ir kvailių, bet ką galvoti sieji du – sveiki, bet nusėti mėlynių. novatorišką, nespalvotą mažo biu- Mirren.
Biografinių filmų apie nugalinapie lietuvių saugumiečius? Kodėl Visiems amnezija.
džeto filmą „Psichopatas“. Gervasi
šie ieško to paties?
Jei Matthew Waynee scenarijus pagrindu pasirinko Stepheno Re- čius kliūtis žmones mėgėjams ga„Teisės žinoti“ personažai priminė būtų patekęs į rankas drąsesniam bello knygą, kurios autoriui, regis, liu rekomenduoti Robo Coheno
sukarikatūrintus Franzo Kafkos he- režisieriui, „Nežinomas“ gal būtų tolimas jo herojaus humoro jaus- 1993 m. filmą „Drakonas. Briuso
rojus. Jei norite susitikti su tikrais, tapęs pasakojimu apie tapatybės mas bei pasišaipymai iš psichoa- Li istorija“ (LRT, 21 d. 23 val.).
LRT Kultūra (21 d. 22 val.) pa- paieškas ir jos išsižadėjimą ar bent nalitikų pasakų. Rebello knygoje Filmo sukūrimo metais būčiau
rodys Jocheno Alexanderio Frey- jau malonumu žanrinio kino ger- perskaičiau net tokį sakinį: „Tiesa pats pasišaipęs iš tokio pasiūlymo,
danko filmą „Kafkos „Statinys“ bėjams. Filmo negelbsti geri akto- ta, kad labiausiai žinomas ir daž- bet net grynas kičas po daugelio metų
(2014), sukurtą pagal nebaigtą to riai Jamesas Caviezelis, Barry Pep- niausiai mėgdžiojamas Hitchcocko pradeda žadinti nostalgiją. Bruce’as
paties pavadinimo rašytojo apsa- peris, Gregas Kinnearas ar Peteris filmas, nepaisant savo poveikio ir Lee tapo viena populiariausių masikymą. „Kafkos „Statinys“ – filmas Stormare’as, o ir Brandas nesuge- valdžios žiūrovams bei ilgai trun- nės kultūros legendų. Įvyko keistas
apie izoliaciją, baimę ir mūsų laikų bėjo apsispręsti, kas jį domina la- kančios įtakos tarptautinei kine- postmodernistinis „perkėlimas“ –
vienatvę. Jo herojui Francui per ke- biau – energingas veiksmo filmas ar matografijai, labiausiai pakeitė patį Bruce’as Lee jau nebeatsiejamas ne
turiasdešimt. Jis sulaukė sėkmės ir popkultūriškas filosofavimas apie režisierių.“ Akivaizdu, kad Gervasi tik nuo savo kung fu filmų, bet ir nuo
gali sau leisti nusipirkti butą bran- tai, ar galima išsivaduoti iš savo nuoširdžiai patikėjo viskuo, ką pa- jo kovų įkvėptų Quentino Tarantino
giame name. Čia jis jaučiasi puikiai praeities, ar patys renkamės savo rašė Rebello, todėl filmas – ne apie kūrinių. Coheno filmas sukurtas pair, svarbiausia, saugiai. Franco na- likimą, ar esame tik jo vergai. Ar tai, kaip atsirado „Psichopatas“, o gal aktoriaus žmonos Lindos Lee
mai – tikra tvirtovė. Tačiau vieną blogis glūdi kiekviename iš mūsų? labiau apie sudėtingus Hitckocko ir Caldwell ir Roberto Clouse’o biodieną jis pradeda suprasti, kad nėra
Panašius klausimus savo fil- jo žmonos santykius. Negelbsti di- grafinę knygą, jame daug efektingų
visiškai vienas savo namuose. Fran- muose dažnai formuluodavo Alfre- dįjį režisierių ir jo žmoną Almą su- kovų scenų, o pagrindinį herojų
cas pradeda išeidinėti iš darbo, kad das Hitchcockas. TV3 (18 d. 23.30) vaidinę Anthony Hopkinsas (nors įkūnijo Jasonas Scottas Lee.

Paulas Weitzas į filmą „Būti
Flynu“ (TV3, 17 d. 00.20) perkėlė autobiografinę Nicko Flynno
knygą, kurioje šis aprašė tėvą, vadinusį save vienu iš trijų didžiausių
Amerikos rašytojų (kiti du – Markas Twainas ir J.D. Salingeris). Jonathanas Flynnas buvo mitomanas,
apgavikas, nusikaltėlis. Po truputį
jis viską prarado ir tapo benamiu.
Prieglaudoje jį ir sutiko seniai paliktas sūnus, pabandęs suartėti su
tėvu, jį suprasti. Weitzo filmas, kuriame sūnų suvaidino Paulas Dano,
o tikrasis Nickas pasirodo epizode,
sulaukė kaltinimų, esą pagražino istoriją. Tik tėvą suvaidinusį Robertą
De Niro gyrė visi, o žiniasklaida netruko pagarsinti fakto, kad apsauga
neįleido aktoriaus į prabangų viešbutį, kurio bendrasavininkas jis yra,
nes palaikė benamiu.
Jūsų –
Jonas Ūbis

Pirmąkart Vilniuje
Haruno Farockio filmai pristatomi ŠMC

„Darbininkai išeina iš fabriko“

Penktadienį ŠMC atidaroma paroda
„Darbas viename kadre“ („Labour in
a Single Shot“) – tai XXI a. žmogaus
darbo enciklopedija, vaizduojanti
darbo procesus penkiolikoje šalių,
penkiuose žemynuose. Parodą papildys Haruno Farockio sukurtų filmų
programa suaugusiems ir vaikams,
rodoma ŠMC kino salėje. Parodos
atidarymą lydės Haruno Farockio
filmo „Darbininkai išeina iš fabriko“
(„Arbeiter verlassen die Fabrik“, 36
min., 1995) peržiūros. Atidarymo vakarą filmas suksis nuolat, o atidarymo savaitgalį, birželio 17 ir 18 d.,
jis bus rodomas kas valandą, pradedant 12 ir baigiant 19 val. Dar kartą
filmas bus pristatomas parodos uždarymo savaitgalį rugpjūčio 4–6 d.
ŠMC kino salėje birželio 21 d. 18 val.
bus rodomas Farockio filmas „Palyginimui“ („Zum Vergleich“, 61 min.,
2009), 22 d. 18 val. – „Sauerbruch
Hutton architektai“ („Sauerbruch
Hutton Architekten“, 73 min., 2014),
23 d. 18 val. – „Niekuo nerizikuojama“
(„Nicht ohne Risiko“, 50 min., 2004).

dabartinės Čekijos teritorijoje. Tai
tarsi iškart apibrėžė vieną pagrindinių jo kūrybos temų – refleksiją apie
istoriją ir visuomenę. Tačiau Farockio pasirinkimą apibrėžė ir 1968-ieji,
kai jauni vokiečiai pasipriešino ekonominio stebuklo mitui, kuris iš dalies buvo tylėjimo apie nacistinę tėvų
praeitį ir kapitalizmo esmę rezultatas.
1966–1968 m. Farockis studijavo
Berlyno kino ir televizijos akademijoje. Čia jis sukūrė savo unikalų
stilių – „takų montažą“, kuris priešinosi greitai šiuolaikinės televizijos vaizdelių kaitai. Farockis suteikdavo žiūrovams galimybę palyginti
elementus, komponuojamus paraleliai vienas su kitu, leisdavo vaizdams kalbėti patiems. Vėlesniuose
filmuose jis jau derino greitą vaizdų
ritmą ir tų vaizdų tyrinėjimo tempą –
ramų užkadrinį komentarą.
10-ajame XX a. dešimtmetyje Farockis liovėsi rodyti savo filmus kino
teatruose ar televizijoje ir užsiėmė
šiuolaikiniu menu. Jo instaliacijos
pristatomos svarbiausiuose šiuolaikinio meno muziejuose ir parodose.
Harunas Farockis (1944–2014) –
Farockis sukūrė 111 darbų, iš kuvokiečių menininkas, kino kūrėjas rių dauguma yra filmai, apie dviir teoretikas. Jis kūrė socialiai an- dešimt – instaliacijos. Tačiau toks
gažuotą, kritišką ir kartu įžvalgų skirstymas gana paviršutiniškas
meną. Farockis gimė karo pabaigoje ne tik todėl, kad kai kurie darbai
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rodomi ir vaizdo instaliacijų, ir diskursu ir jo argumentais, jis daž- kuri, regis, „išmeta“ darbininkus iš
filmų pavidalu. Nepaisant pačių nai naudoja užkadrinį komentarą, fabriko. Sekdamas šį motyvą vėliau
įvairiausių išraiškos priemonių, vyksta nuolatinis dialogas su vaizdu, sukurtuose filmuose, režisierius
svarbiausias yra nuoseklus kino klausiama, kaip pasitelkiant vaiz- analizuoja visuomeninį ir politinį
medijos naudojimas: menininkas dus galima konstruoti pasakojimą. kontekstus bei kintančią darbipreciziškai išnaudojo kino kalbą ir
Farockio filmų esmė susijusi su ninkų klasės situaciją. Vaizdų cirmedžiagą (dažniausiai jis rėmėsi suvokimu, kad atsiradus kinui pa- kuliacija kapitalizme ir kapitalizmo,
jau egzistuojančiais vaizdais), kad saulis tapo matomas visai kitaip. kaip „reginio visuomenės“, motysukurtų pasisakymus, siūlančius Kinematografas palietė visas gy- vas į Farockio filmus grįždavo itin
apmąstyti mediją ir jos kalbą, tai, venimo sferas – darbą ir gamybą, dažnai. Tai viena iš Farockio kūrykaip ji pateikia tikrovę, tai, ką dabar politiką, demokratijos koncepciją, bos ypatybių – istoriniai ekskursai
reiškia vaizdai. Žinoma, Farockio karų planavimą, abstraktų mąstymą padeda jam pristatyti pagrindinius
kūriniai – tai ir apmąstymai apie ir asmeninius santykius. Šiuo po- socialinius ir politinius diskursus. Jis
tikrovę. Vadinamosios Berlyno žiūriu Farockio filmai yra metaki- yra sakęs: „Rinkau skirtingų šalių ir
kino mokyklos režisieriai laiko nas, tam tikra kino rašymo forma, epochų kadrus – ir vaidybinius, ir doFarockį savo mokytoju ir įkvėpėju. todėl eseistinis jo filmų pobūdis nu- kumentinius, išreiškiančius „išėjimo
Beje, vienintelis Lietuvoje rodytas sako ir jo darbo metodą, kuris itin iš fabriko“ idėją, rinkau juos kaip žojo filmas yra Christiano Petzoldo ryškus filme „Darbininkai išeina iš džius žodynams“.
„Feniksas“ (2014) – Farockis buvo fabriko“ (1995). Jis prasideda 1895 m.
ŠMC parodys ir paskutinį Fafilmo scenarijaus bendraautoris.
nufilmuotais darbininkų išėjimo iš rockio filmą „Sauerbruch Hutton
Jo kūryba neatsiejama nuo vo- Lumière’ų fabriko vaizdais ir teigia, architektai“. Tai garsaus architektų
kiškosios vaizdų kritikos tradicijos, kad pirmasis brolių Lumière’ų fil- biuro trijų mėnesių stebėjimo rekurią pradėjo Walteris Benjaminas, mas taip pat tapo kliše. Žiūrėdami zultatas. Farockis sekė visą projekSiegfriedas Kracaueris ir Bertoltas prieš daugiau nei šimtą metų nufil- tavimo procesą ieškodamas sąlyčio
Brechtas ir kurios tęsėjas pirmiau- muotą 45 sekundžių filmuką ban- taškų tarp architektūros praktikos ir
sia yra Jeanas-Lucas Godard’as. Jam dome suvokti pirmųjų jo žiūrovų kino gamybos. Likdamas ištikimas
Farockis skyrė pokalbių su Kaja Sil- pojūčius, jų susižavėjimą „judan- savo nuotolinio stebėjimo metodui,
verman knygą „Pokalbiai apie Go- čiais vaizdais“.
Farockis atkreipia žiūrovo dėmesį
dard’ą“ („Speaking about Godard“).
Tačiau Farockis montuoja į giliausius nematomus intelektuaKritikai vadina Farockio filmus Lumière’ų vaizdus su spalvotais laus proceso bei kūrybinės gamykino esė, taip susiedami juos su darbininkų išėjimo iš automobilių bos lygmenis.
Chriso Markero ar vėlyvojo Godard’o fabrikų Vokietijoje ir Detroite kadrais
kūryba. Farockio filmai remiasi ir šioje scenoje pastebi keistą jėgą, „7md“ inf.
9 psl.

Birželio 16–25
Parodos

Paroda „Užtarėjai ir globėjai. Restauruoti paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija

„Arkangelo“ konferencijų ir meno centre (Maironio g. 11) – Aleksandro Šepkaus juvelyri-

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno
galerija
Vilniaus g. 39 / 6

Neplytos“
Igorio Kalinausko meno galerija

Muzika

kos paroda

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“

Šiuolaikinio meno centras

Vilkpėdės g. 7–105

Vilniaus paveikslų galerija

Vokiečių g. 2

iki 24 d. – Arūno Kulikausko fotografijų paroda

Didžioji g. 4

16 d. 18–22 val. – „Kultūros naktis“. Elenos

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Narbutaitės paroda „Klestėjimas“

Vlado Vildžiūno galerija

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

ŠMC ir Goethe’s instituto organizuojama

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

filmų paroda „Darbas viename kadre“

iki 25 d. – Ingrydos Suokaitės (Vokietija)

Grupinė paroda „Vienbalsė naktis“, sukurta

paroda „Spalvų ribos“

2016 m. vasarą Brazilijoje, San Paulo gale-

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24

Galerija „Kairė–dešinė“

Europos dailė XVI–XIX a.

Latako g. 3

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Lietuvių tradiciniai ir tautiniai
drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba“

iki 23 d. – Joanos Kairienės paroda „Akys“
Augusto Bidlausko paroda „Žmogus 4“
„Prospekto“ fotografijos galerija

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

Gedimino pr. 43

Arsenalo g. 3A

iki 23 d. – Juozo Kazlausko fotografijų paroda

Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“

„Savaitgalis pragare“

Paroda „Geras dizainas“

Vilniaus fotografijos galerija

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Stiklių g. 4

A. Goštauto g. 1

Guilherme Bergamini fotografijų paroda

Paroda „Vytautas Kasiulius (1918–1995).
Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius“
Lietuvos išeivijos dailės fondo ir „Lewben
Art Foundation“ paroda „Nuo realizmo iki
objekto. Pasaulio lietuvių menas Lietuvos
išeivijos dailės fondo kolekcijoje“

„Išsilavinimas visiems“
Ingos Navickaitės fotografijų paroda
„Bedančiai“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
iki 17 d. – Kunigundos Dineikaitės kūrybos

Lobio g. 6 A
Rimanto Sakalausko paroda „Indai. Plytos.

Pilies g. 36
Sauliaus Dastiko tapybos paroda „Visada
buvai... / Iš naujo...“
M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Džiugo Palukaičio paroda „Nuo pradžios
iki Druskininkų“
S. Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2-41
iki 21 d. – Valentinos Živilės Vasiliauskienės tapybos darbų paroda „Mano Vilnius“
Muzikos galerija
Gedimino pr. 37
Viktoro Paukštelio tapybos darbų paroda
„Eklipsė“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

paroda „Nostalgia for Picture“

Arsenalo g. 1

V. Putvinskio g. 55

Šv. Jono gatvės galerija

Paroda „TIXE. Naujai įgyti kūriniai

Šv. Jono g. 11

2011–2016“

Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Teatro kostiumų paroda „Mataičių teatras
tautos istorijos ir kultūros keliuose“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
iki 19 d. – paroda „Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Naujausiųjų Lietuvos archeologijos atradimų paroda
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Senasis Baltijos sidabras iš privačios kolekcijos
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Ko liepsna nesunaikino: Ceikinių
bažnyčios vertybės ir Monikos Žaltauskaitės-Grašienės atvaizdai“
Paroda „Per kryžių į žvaigždes“
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
nuo 16 d. – projektas „Meno celės ’17“
Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1

Tarptautinė instaliacijų, video, fotografijos,

Operos solistės Marijonos Rakauskaitės

piešinių, šviesos instaliacijų, garso takelių

135-mečiui skirta paroda „Dainavimas –

paroda „Senos ir naujos Europos sienos“

mano malda“

Galerija „Arka“

M. Žilinsko dailės galerija

Aušros Vartų g. 7

Nepriklausomybės a. 12

Tarptautinės meno organizacijos „Focus

Festivalio „Kaunas Photo“ paroda „Pliažo

Europa“ paroda

sezonas“

Dailininkų sąjungos galerija

XX a. Lietuvos knygų iliustracijų paroda

Vokiečių g. 2

„Šiltas prisiminimas“

iki 22 d. – Juozo Lebednyko jubiliejinė

Kauno paveikslų galerija

skulptūros darbų paroda „Laiko erdvė“

K. Donelaičio g. 16

Aleksandros Guščenkos tapybos darbų paroda

Bendruomenių platformos „Mažosios isto-

„Aukso gyslos beieškant“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13

rijos“ paroda „Didžioji pramonė“
Paroda „Vytautas Eigirdas (1957–2012). Tapyba“
nuo 22 d. – paroda „Liaudies meno

iki 23 d. – Konstantino Gaitanži tapybos

inspiracijos“

paroda „Terramorphis“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

muziejus

Pilies g. 40
Artūro Braziūno tapybos paroda „Nieko
tokio, tik pasaulio pabaiga“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 24 d. – tapybos paroda „ArtPylimas `17“
(Leonardas Tuleikis, Aloyzas Stasiulevičius,
Rimas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Galius
Kličius)
Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
iki 22 d. – Ninos Glockner ir Rūtos Butku-

V. Putvinskio g. 64
Steveno Vincento Mitchello (D. Britanija) paroda
„Žmogus, kuriantis fantazijų pasaulius“
iki 25 d. – Kauno „Eglės galerijos“ paroda,
skirta galerijos veiklos 20-mečiui
Istorinė Lietuvos Respublikos
Prezidentūra
Vilniaus g. 33
Marijos Rimos Tūbelytės-Kuhlmann
(1923–2014) retrospektyvinė paroda „Kelias
į namus“
Maironio lietuvių literatūros

tės paroda „užnugaris / kairė ranka“

muziejus

žylienės paroda „Prie Babilonijos upių.

Galerija-studija RA

Rotušės a. 13

Pabėgėlių laiškai“

Pranciškonų g. 8

nuo 20 d. – Sigitos Maslauskaitės-Ma-

Parodinė erdvė „Krematoriumas /
Meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
nuo 16 d. – projektas „Meno celės ’17“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Dailininkų Tamošaičių kūryba

16 d. 18–22 val. – „Kultūros naktis“. Rūtos
Eidukaitytės ir Aistės Gabrielės Černiūtės
paroda „Vilniaus miesto peizažai“
Galerija „Kunstkamera“

Paroda „Teatras būtų duona, poezija – šventadienių vynas“ (Jurgiui Blekaičiui – 100)
„Lietuvių literatūra – trumpai ir žaismingai“
Paroda „Semiu krikšto vandenį giesmei...“
(Kaziui Bradūnui – 100)
iki 23 d. – „Jiems – tik septyniasdešimt...

Ligoninės g. 4

(Jurgis Kunčinas, Marytė Kontrimaitė, An-

iki 23 d. – Leono Urbono tapybos darbų

tanas Ramonas, Petras Dirgėla)“

paroda „Kosminės svajos iš Terra Australis“

Galerija „Meno parkas“

Dailės galerija

Boriso Ljubičićiaus (Kroatija) paroda „New

Respublikos g. 3

Look Croatia“

iki 18 d. – „Panevėžio dailės dienos 2017“

Galerija „Aukso pjūvis“

Fotografijos galerija

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

Vasario 16-osios g. 11

Deivio Slavinsko tapybos paroda „Naujasis

iki 18 d. – Liucijos Karalienės fotografijų

Art Deco: Kaunas“

paroda „Ša | Aš“

Kauno valstybinė filharmonija

Druskininkai

E. Ožeškienės g. 12
Gaivos Paprastosios tapybos darbų paroda
„Dienoraščių pasakos“

V.K. Jonyno galerija
M.K. Čiurlionio g. 41
Kazimiero Sigito Straigio skulptūrų paroda
„Kūrybos procesas“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus

Palanga

Prano Domšaičio galerija

Palangos gintaro muziejus

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

Vytauto g. 17
Grafų Tiškevičių rūmų I aukšto interjerų
atnaujintos ekspozicijos

KKKC parodų rūmai

Kazimiero Simanonio jubiliejinė kūrybos

Didžioji Vandens g. 2
Kinijos šiuolaikinio meno paroda „Kas aš?
798 įspūdžiai“
iki 18 d. – paroda „Vietiniai simboliai –
Klaipėdos veidas?“

paroda „Atspindžiai“
Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus
Kriuko stiklo paroda „Pajūris“

Juodkrantė

Baroti galerija

L. Rėzos kultūros centras

Aukštoji g. 3/3a

L. Rėzos g. 8 B

iki 21 d. – Algio Kriščiūno paroda

Tekstilės paroda „Tradicija ir dabartis. Tau-

„Dideli nematomi dalykai“, skirta
XXIII Klaipėdos Pilies džiazo festivaliui

tinio ornamento interpretacija šiuolaikinėje tekstilėje“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6

Spektakliai

Monikos Jakimauskaitės paroda
„Juoda / balta“

Vilnius

„Herkaus galerija“

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Herkaus Manto g. 22
„Klaipėdos miesto ir jūrinis peizažas mene“
plenero paroda

18 d. 19 val. – „Kūrybinis impulsas VI“. Projekto choreografai K. Chlebinskas, I. Evans,
D. Olefirenko, V. Šniurevičiūtė, E. Stundytė,
A. Lisičkinaitė, G. Grinevičiūtė, P. Bastys,

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

V. Gineitytė, M. Butautytė
21 d. 19 val. – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré,

Žemaitės g. 83

M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. –

Andriaus Makarevičiaus tapybos

Nacionalinis dramos teatras

Artist’s Cool“

Vilniaus g. 245

Agnės Jonkutės ir Gintauto Trimako paroda

Vaidoto Janulio paroda „Grafika/piešiniai/

Vilniaus g. 41

nuo 16 d. – Vilmos Marės aprangos kolek-

iki 23 d. – paroda „Lietuvos pantomima. Po

10 psl.

Muitinės g. 7

Dailės galerija

rinkiniai

50 metų“. Vito Luckaus kūriniai iš ciklo

Panevėžys

VDU menų galerija „101“

Povilo Ramanausko paroda „Nature’s Fool –

Rotušės a. 27

„Pantomima“

Birželio 18 d. 18 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje viešės viena garsiausių šiuolaikinio šokio trupių „Nyderlandų šokio teatras 2“.
Trupė pristatys keturių skirtingų choreografų spektaklius: šokėjai atliks choreografų dueto Sol León ir Paulo Lightfooto ironišką darbą „SH-BOOM!“,
Edwardo Clugo charakteringą kūrinį „Abipusis komfortas“, šokio legendos
Hanso van Maneno „Solo“ bei Alexanderio Ekmano spektaklį „Kaktusai“.

M. Bigonzetti

Teatro, muzikos ir kino muziejus

instaliacija „Sutarties menė“

Teatras

paroda

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

cija vasarai „Saugos ženklai“ bei tekstilės

Vilniaus festivalio scenoje – išskirtinė dovana senosios muzikos mėgėjams. Birželio 19 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje
salėje groja jau daugiau kaip 30 metų gyvuojantis italų kolektyvas – pasaulinį pripažinimą ir geriausius kritikų atsiliepimus pelnęs ansamblis
„Il Giardino Armonico“. Jo repertuare vyrauja XVII–XVIII a. kūriniai, o
senosios muzikos specialistai kone vienbalsiai giria šio kolektyvo koncertinius pasirodymus ir barokinių operų pastatymus; ansamblio įrašus
leidžia tokios prestižinės kompanijos kaip „Teldec Classics“ ir „Decca“.
Vilniaus festivalio programoje – Antonio Vivaldi ir kitų XVI–XVIII a.
italų kompozitorių kūriniai.

muziejus

Lietuvos nacionalinis muziejus
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Dailė
„Kultūros naktis“ sukels daug ginčų ir dramų, teks palaužyti galvą, kaip
išsirinkti ir apeiti tiek renginių, kaip rasti sau tinkamą. Detalią informaciją
rasite tinklalapyje kulturosnaktis.lt. Verta pasiruošti kuriant asmeninius
maršrutus. VDA „Titanike“ tradiciškai veiks ryškiausių diplomantų kūrinių
paroda „Meno celės“. Sapiegų parkas ūš nuo veiklos, P. Vileišio rūmuose
(dabar Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) siautės slemeriai, o
Šv. Stepono bažnyčioje bus apmąstomos rimtos ir skaudžios pabėgimo
temos parodoje „Prie Babilonijos upių“. Kitaip tariant, renginys pateikia
nepakeliamą pasirinkimą...

Vaikų paroda „Ateitis. Ta, kuri ateina“

Konstitucijos pr. 22

rijoje „Bolsa de Arte“

„7md“ rekomenduoja

„Laukas“

objektai“

Didžioji salė
16 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.
Rež. – Y. Ross

7 meno dienos | 2017 m. birželio 16 d. | Nr. 24 (1218)

18 d. 18 val. – „SH-BOOM!; ABIPUSIS KOMFORTAS; SOLO; KAKTUSAI“ („Nederlands
Dans Theatre 2“)
20 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI
IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS
ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
16 d. 16 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių
spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir
idėjas). Rež. – K. Žernytė
18 d. 16 val. – PREMJERA! „ŽALIA PIEVELĖ“
(pagal Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų ir visaginiečių pasakojimus).
Rež. – J. Tertelis, K. Werner
Valstybinis jaunimo teatras
Salė 99
21 d. 18 val. – PREMJERA! „APSĖDIMAS“
(pagal F. Dostojevskio romaną „Broliai Karamazovai“). Rež. – P. Makauskas. Vaidina
V. Sodeika, G. Laskovas, A. Ašmonas, J. Jankelaitytė, A. Alešiūnas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
18 d. 19 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė J. Gedmintaitė
(sopranas). Dir. – M. Barkauskas. Koncerto
vedėjas V. Gerulaitis

Vilnius
„Vilniaus festivalis 2017“
17 d. 21 val. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje – „Vasaros vargonai“. H. Boerema
(vargonai, Olandija). Programoje J.S. Bacho,
J.P. Sweelincko, W.A. Mozarto, A. Wammeso, O. Messiaeno, H. Boerema kūriniai
19 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – „Harmonijos sodai“.
Senosios muzikos ansamblis „Il Giardino
Armonico“ (Italija): S. Barneschi (smuikas),
M. Bianchi (smuikas), L. Mosca (altas),
P. Beschi (violončelė), G. De Frenza (vio-

Vilniaus teatras „Lėlė“

lonė), R. Doni (klavesinas), M. Köll (arfa).

Mažoji salė

Ansamblio meno vadovas ir solistas G. An-

17 d. 12 val. Trakų pilyje – Just. Marcinkevi-

tonini (išilginė fleita, Italija). Programoje

čiaus „VORO VESTUVĖS“. Scen. aut. ir

G. Gabrieli, G. Legrenzi, G. Bassano,

rež. – A. Mikutis

D. Castello, A. Vivaldi, P. Nardini, B. Ga-

18 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ

luppi kūriniai

IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių

22 d. 19 val. Nacionaliniame operos ir ba-

Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

leto teatre – festivalio pabaigos koncertas.

„Menų spaustuvė“

Šokio ir perkusijos šou „Sniegas, mėnuo

16 d. 18 val. – „Kultūros naktis“ „Menų

ir gėlės“. „Dadadadan tenko“ būgnininkai

spaustuvėje“

(Japonija). Perkusininkai: A. Sakaue,
K. Otani, R. Ikei, A. Kobayashi, M. Hironiwa,

Kaunas

Sh. Nishijima, H. Sakurai, T. Ushio. Šokėja

Nacionalinis Kauno dramos teatras

F. Jitsukawa. Meno vad. ir choreogr. –

16 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sible-

I. Mondori. Rež. – S. Kitabayashi, šviesų

yras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“

dail. – Q. Visser, garso rež. – R. Bas

Rež. – R. Vitkaitis

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo
„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“.
Rež. – G. Varnas
18 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).
Rež. – A. Sunklodaitė
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-

„Kultūros naktis 2017“
16 d. 19 val. Vilniaus rotušėje – koncertas
„Trimitas“ ir operos pastišas“. Dalyvauja
Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (vad. D. Staponkus, vyr.
dirigentas U. Vaiginis). Solistai Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos Dainavimo
katedros studentai: I. Aksionovas (tenoras),

peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis

D. Besmertnyj (baritonas), L. Dambraus-

Kauno kamerinis teatras

kaitė (sopranas), E. Davidovičius (tenoras),

17, 18 d. 18 val. – „KETURI METŲ LAIKAI“.

V. Dunauskaitė (mecosopranas), E. Girčytė

Rež. – G. Kandelaki (Gruzija) (Lietuvos

(sopranas), I.B. Juozapaitytė (sopranas),

rankų šešėlių teatras „Budrugana“)

G. Kiršaitė (mecosopranas), M. Kučinska

21 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“.

(sopranas), K. Petrauskas (sopranas),

Rež. – A. Dilytė

A. Stasiulytė (mecosopranas), E. Sverdio-

Kauno lėlių teatras

laitė (sopranas), R. Štarolis (baritonas),

17 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“.
Aut. ir rež. – G. Radvilavičiūtė
18 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ

N. Visockis (baritonas), K. Valentonienė
16 d. 20 val. LR Prezidentūros vidiniame
kieme – koncertas „Vox nord“. Atlikėjai
A. Krikščiūnaitė (sopranas), S. Skjervoldas (baritonas, Norvegija), R. Dzimidaitė

17 d. 1 val. LMTA Centrinių rūmų vidiniame
kieme – V. Bareikio studentų „Savos kūrybos koncertas“

GROŽINĖ LITERATŪRA

21 d. 16 val. LMTA Didžiojoje salėje – LMTA

Aistra ir palaima : [romanas] / Sylvia Day ; iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė. – Vilnius :

doktorantų meno projektai: E. Juciūtė
(fleita, doc. I. Urbanės klasė). Koncertmeisterė L. Šatkutė
21 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – LMTA
doktorantai: J. Aleknavičiaus (fortepijonas, prof.
J. Karnavičiaus klasė) egzaminas-koncertas

nienė. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 636, [3] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-466-

24 d. 18 val. Anykščių Sakralinio meno

202-7 (įr.)

centre – LMTA akordeonistų ansamblis

Didžiosios skyrybos : sapnas / C.S. Lewis ; [iš anglų kalbos vertė Jolanta Kriūnienė]. – 2-oji

„ContemporAcco“. Dalyvauja LMTA akordeonistų ansamblis „ContemporAcco“:
R. Sviackevičius, R. Morkūnas, A. Dūkštaitė,
T. Motiečius
Valdovų rūmai
„Skambantys Valdovų rūmai! | Kultūros
naktis 2017“
16 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –
M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos

J. Vozbutas (akordeonas), R. Makštutis
(klarnetas), K. Mikužis (fortepijonas),
A. Lapinskaitė (klarnetas), K. Megelinskas
(fortepijonas) ir S. Miknius (fortepijonas)
19.30 Didžiojoje renesansinėje menėje –
„Sugrįžimas į Arkadiją: pastoralinės scenos
C. Monteverdi muzikoje ir italų tapyboje“.

Juozo Miltinio dramos teatras
16 d. 18 val. – PREMJERA! A. Vasiljevo
„SOLO VIENIŠAI ŠIRDŽIAI“. Rež. –
L.M. Zaikauskas, scenogr. ir kost. dail. –
M. Misiukova, komp. – R.J. Bagdonas. Vaidina J. Skukauskaitė-Vaišnienė

Levas Tolstojus: pabėgimas iš rojaus / Pavel Basinskiy ; [iš rusų kalbos vertė Giedrė Tartėnienė]. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 606, [2] p., [16] iliustr. lap.. –

kalbos vertė Ugnius Keturakis. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 303, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. –

21 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –

ISBN 978-609-466-226-3 (įr.)

koncertas „Rytai, Pietūs, Šiaurė, Vakarai“.

Marsietis : romanas / Andy Weir ; iš anglų kalbos vertė Rimvydas Kuzas. – Kaunas : Obuo-

Atlikėjai E. Janauskaitė (fleita, vokalas),
K. Pavalkis (fortepijonas), A. Isojanas (kontrabosas), G. Augustaitis (mušamieji)
22 val. Valdovų rūmų Didžiajame kieme – koncertas „Classic +“. Atlikėjai J. Karaliūnaitė
(sopranas), S. Zbarauskaitė (fortepijonas),

lys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 558, [2] p.. – ISBN 978-609-04-0253-5
Moiros ir Furijos : [romanas] / Lauren Groff ; iš anglų kalbos vertė Aistė Kvedaraitė-Nichols. –
3-ioji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 447, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. –
ISBN 978-9955-23-920-8 (įr.)
Moteris narve : romanas / Jussi Adler-Olsen ; iš anglų kalbos vertė Vaiva Lešinskaitė. – Kau-

A. Dūkštaitė (akordeonas), P. Markevičius

nas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 542, [2] p.. – ISBN 978-609-04-0216-0

(elektronika)

Nesidairyk atgal : romanas / Lee Child ; iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. – Kaunas :

22.45 Valdovų rūmų Didžiajame kieme –

Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 543, [1] p.. – ISBN 978-609-04-0226-9

koncertas „Ikaro sapnas“. Atlikėjas M. Šin-

Nothing more. Tarp dviejų širdžių : [romanas] / Anna Todd ; iš anglų kalbos vertė Inga Stan-

kūnas (vibrafonas)
23 val. Valdovų rūmų Didžiajame kieme – ansamblis „The Ditties“ (V. Čičinskaitė-Golovanova, R. Švipaitė, U. Bakanauskaitė), pianistas D. Golovanovas ir saksofonininkas
D. Petreikis. Muziejaus erdvėse „Kultūros
naktį“ taip pat galėsite išvysti erdvinę keraminę kompoziciją „Ženklai Žemės kalendoriuje“, skirtą S. Kuzmos atminimui

čikaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 234, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN
978-9955-23-960-4 (įr.)
Paukščiai – 2016 : K. Širvinsko vardo XII poezijos konkurso „Baltojo balandžio sugrįžimas“
eilėraščiai / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“ ; [sudarytoja Aldona Širvinskienė]. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“], 2017. –
98 p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-823-16-2
Pusiau blogas : [romanas] / Sally Green ; iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. – Vilnius :
„Baltų lankų“ leidyba, [2014]- .

Kotrynos bažnyčia

D. 3, Pusiau paklydęs. – [2017]. – 382, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-23-973-4

22 d. 18.30 – „Charizmatiškiausias Portugali-

Smėlio žmogus : romanas / Lars Kepler ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Kaunas :

jos balsas“. Atlikėjai Viviane (vokalas, fleita),

Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 557, [2] p.. – ISBN 978-609-04-0208-5

T. Viegas (portugališka gitara), J. Vitorino

Šermukšnis tas gyvenimas : [kūrybos rinkinys] / Violeta Židonytė. – Kaunas : Kalendorius,

blis „Affectus“: R. Švėgždaitė, V. Giknius,

Panevėžys

Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 574, [2] p.. – ISBN 978-609-04-0258-0

Mano šuniškas gyvenimas, arba Kaip aš tapau žmogumi : romanas / Garth Stein ; iš anglų

muziejaus – fortepijoninės muzikos naktis

lies“ koncertas (D. Britanija)

Kaltė : romanas / Jussi Adler-Olsen ; iš anglų kalbos vertė Giedrė Tartėnienė. – Kaunas :

binskaitė, S. Šerytė (mecosopranai), V. Ei-

zikos koncertas. Senosios muzikos ansam-

„NO99“, Estija) 25 d. 19 val. – „The Tiger Lil-

[T. 2] : balandis, gegužė, birželis. – [2017]. – 373, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN
978-9955-23-943-7

dukaitytė-Storastienė (klavesinas)

16 d. 22 val. skverelyje prie Genocido aukų

„PURVAS“. Choreogr. – J. Naelis (teatras

Humoro medis – 2017 : [2-ojo] konkurso „Humoro medis“ eilės / Labdaros ir paramos fondas
„Baltasis balandis“ ; [sudarytoja Aldona Širvinskienė]. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros

ISBN 978-609-04-0195-8 (įr.)

16 d. 21 val. – „Kultūros naktis“. Baroko mu-

21 d. 18.30 – E.-L. Semper ir T. Ojasoo

nas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 590, [1] p.. – ISBN 978-609-04-0205-4

Atlikėjai ansamblis „Duo Barocco“: R. Du-

kas (bosas)

(OKT teatras)

Hipnotizuotojas : romanas / Lars Kepler ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Kau-

ir paramos fondas „Baltasis balandis“], [2017]. – 226 p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-823-17-9

Pranciškonų 8

VALYTIEJI“. Rež., scenogr. – O. Koršunovas

Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 542, [2] p.. – ISBN 978-609-04-0217-7

Kalendoriaus mergina : [romanas] / Audrey Carlan. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016]- . – (Įr.)

D.G. Monteagudo (baritonas), J. Kovalču-

„Juodais baltais“. Atlikėjai P. Geniušas,

Fazanų žudikai : romanas / Jussi Adler-Olsen ; iš anglų kalbos vertė Agnė Mackevičiūtė. –

menė“. Dalyvauja L. Račys (fortepijonas),

Galerija / studija RA

18 d. 18 val. Didžiojoje salėje – S. Kane „AP-

patais. laida. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2017]. – 120, [1] p., įsk. virš.. – Tiražas
2000 egz.. – ISBN 978-9955-29-344-6

fondo stipendininkų koncertas „Talentų

V. Bartušas (altas), I. Aksionovas (tenoras),

(Prancūzija) šokio spektaklis

vertimų biuras. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 605, [2] p.. – ISBN
Audrų sesuo : Alės istorija : romanas / Lucinda Riley ; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliū-

Klaipėda

DEVIL!“ („Padi Dapi Fish“ ir A. Richard’o

Atpirkimas : romanas / Jussi Adler-Olsen ; iš anglų kalbos vertė Astra Alba ir „Vertimų guru“

iškilmės

(akustinė gitara), F. Valentim (klavišiniai)

17 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „SHAKE THAT

2017. – 131, [1] p.. – ISBN 978-609-455-360-8 (įr.)

studijų metų pabaigos ir diplomų teikimo

K. Jurevičiūtė, V. Šedbaraitė (sopranai),

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

Ambivalencija : [psichologinis romanas] / Magdalena Janė Paragė. – Utena : Utenos Indra,

23 d. 16 val. Kongresų rūmų Didžiojoje salėje –

(sopranas), J. Jope (tenoras, Latvija), LMTA

Tarptautinis teatro festivalis „The Atrium“

„Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 266, [1] p.. – Tiražas 2800 egz.. – ISBN 978-9955-23-956-7 (įr.)

978-609-04-0218-4

ONUTĘ“. Rež. – E. Žekienė

dainininkų ansamblis „B2“ – V. Gineitytė,

Bibliografinės žinios

V. Eidukaitytė-Storastienė. Programoje

2017. – 47, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8083-96-5
Šilko pirklio dukra : romanas / Dinah Jefferies ; iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė. – Vilnius :
„Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 387, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-23-974-1 (įr.)
Takas praeitin : [apysakos] / Stasė Kilbauskienė. – Radviliškis : Radviliškio [rajono savivaldybės] viešoji biblioteka, 2017. – 178 p.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-8034-28-8
Tos keistos mano mintys : romanas / Orhan Pamuk ; iš turkų kalbos vertė Justina Pilkaus-

J.S. Bacho, G.F. Händelio, G.B. Fontana,

kaitė-Kariniauskienė. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 650, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. –

tino (Italija), G. Gil (Kosta Rika), T. Tuan-

A. Vivaldi, G.P. Cima, T. Merula kūriniai

ISBN 978-609-466-232-4 (įr.)

Anh Nguyen (Danija), D. Kislovskaja,

Va k a r a i

Ugnies liudininkas : romanas / Lars Kepler ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. –

J. Karnavičius, M. Kloniūnaitė, V. de Mar-

L. Petkevičiūtė, L. Naujikas, I.M. Žukauskaitė, A. Garsonaitė, G. Maknavičiūtė
16, 17 d. 24 val. LR Kultūros ministerijos
Vitražų salėje – koncertas „Late junctions“.
Atlikėjai V. Bartušas (kontratenoras), L. Žilinskaitė (kanklės), R. Balčiūnaitė (kanklės),
G. Želvytė (kanklės) bei LMTA dainininkų
ansamblis „B2“ – V. Gineitytė, K. Jurevičiūtė, V. Šedbaraitė (sopranai), V. Bartušas
(altas), I. Aksionovas (tenoras), D.G. Monteagudo (baritonas), J. Kovalčukas (bosas)
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Vilnius
Valdovų rūmai
16 d. 16 val. Lankytojų vestibiulio auditorijoje – vieša paskaita „Paveldo kolekcijų
evakavimo planavimas ir krizių valdymas
nelaimingų atsitikimų atvejais“. Paskaitos

Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 606, [1] p.. – ISBN 978-609-04-0207-8
Uždaryta žiemai : kriminalinis romanas / Jørn Lier Horst ; iš norvegų kalbos vertė Viktorija
Gercmanienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 335, [1] p.. – Tiražas 2200 egz.. –
ISBN 978-9955-23-975-8 (įr.)
Vėjų žmonės : lyrika / Jonas Jakštas ; [iliustracijos Šarūno Jakšto]. – Vilnius : Homo liber,
[2017]. – 105, [3] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-446-137-8 (ištaisytas) (įr.). – ISBN 978-609446-112-5 (klaidingas)

lektorius A.W A. van der Goesas
20 d. 18 val. – L. Klimkos paskaita „Amatų
cechų raida Vilniuje“

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

11 psl.

B irželio 16–22
Savaitės filmai

„Svaiginanti Burgundija“
Didysis baletas ***

Jauna talentinga mergaitė iš šachtininkų miestelio sutinka kadaise
garsų baleto šokėją Potockį (Aleksandras Domogarovas). Jis įsitikinęs,
kad Julia gali tapti balerina, kad jos laukia nuostabi ateitis garsiausiose
pasaulio scenose. Tačiau kad jas pasiektų, Juliai pirmiausia reikia įstoti į
baleto mokyklą. Maskvoje nepaklusnią provincialę imasi globoti dėstytoja Galina Beleckaja (Alisa Freindlich). Kad galėtų šokti Didžiojo baleto
scenoje, Juliai prireiks daug pasiaukojimo, darbo, teks nugalėti intrigas ir
patikėti savimi. Režisierius Valerijus Todorovskis („Pamaskvės vakarai“,
„Meilužis“, „Stileivos“) sako norėjęs sukurti filmą – romaną. Jis atsigręžė
į kadaise populiarų jausmų auklėjimo romano žanrą, kad papasakotų dar
vieną bjauriojo ančiuko tapimo gulbe istoriją. Pagrindinį vaidmenį sukūrė
Vilniaus M.K. Čiurlionio mokyklos auklėtinė Margarita Simonova, dabar
šokanti Varšuvos balete, taip pat vaidina Valentina Teličkina, Jekaterina
Samuilina, Ana Isajeva (Rusija, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)

Kino repertuaras

Pasaka

16–22 d. – Kartą Venecijoj (JAV) – 20.30

16 d. – Meilė ir draugystė (Prancūzija, Ai-

Ratas (JAE, JAV) – 22.20

Vilnius

rija, Olandija) – 17 val.; 17, 20 d. – 19 val.;

Troliai (JAV) – 9.45

Forum Cinemas Vingis

18 d. – 16.30; 22 d. – 18.45

16–22 d. – Gelbėtojai (JAV) – 11.10, 13.50,

16 d. – Stefanas Cveigas: atsisveikinimas su

16.30, 19, 21.40

Europa (Austrija, Vokietija, Prancūzija) – 19 val.;

Svaiginanti Burgundija (Prancūzija) – 13.45,

17 d. – 15 val.; 18 d. – 16.45; 19 d. – 18.45;

16.05, 18.40, 21.15

21 d. – 18.30

Aldabra (Čekija) – 11.20, 15.20

16 d. – Apsimetėliai (Estija, Latvija, Lie-

Aldabra (3D, Čekija) – 13.20, 17.20

tuva) – 21 val.; 17 d. – 19.15; 18, 21 d. – 18.45;

16–22 d. – Mumija (JAV) – 11, 16.20, 19.10, 21.45

19, 22 d. – 20.45

Mumija (3D, JAV) – 13.40, 20.30

16 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 23.00

Karibų piratai. Salazaro kerštas (3D, JAV) –

16 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

14.50, 17.40, 20.55; Karibų piratai. Salazaro

(Prancūzija) – 17.15; 17 d. – 17 val.

kerštas (JAV) – 12, 18.20

16 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 19.15;

Kartą Venecijoj (JAV) – 16, 19.20, 21.10

18 d. – 18.15; 21 d. – 20.30

Didysis baletas (Rusija) – 13.10, 18, 21.20

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

Stebuklų šalis. Urfino Džiuso ir mergaitės

cūzija) – 21.30; 19 d. – 18.30; 22 d. – 20.30

Elės nuotykiai (Rusija) – 11.40, 14, 16.20

16 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

(lietuvių k.); 11, 13.50 (originalo k.)

(Prancūzija) – 23.30; 19 d. – 20.30

Ponas kūdikis (JAV) – 11.30, 16.10

17 d. – Svaiginanti Burgundija (Prancū-

Nuostabioji moteris (JAV) – 18.30, 21.30

zija) – 17 val.; 18 d. – 20.45; 20 d. – 18.45;

Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 11.10, 13.30

22 d. – 18.30

Man esi viskas (JAV) – 15.40

17 d. – Aldabra (Čekija) – 15.30; 18 d. – 15

Karalius Artūras: kalavijo legenda (JAV) – 18.30

val.

16, 18, 20, 22 d. – Ratas (JAE, JAV) – 21.40

17 d. Valdovų rūmų kieme – Kinas po žvaigž-

17, 19, 21 d. – Svetimas. Covenant (JAV) – 21.40

dėmis. Mano mama ir mūsų kūdikiai (Pran-

16–22 d. – Dainuok (JAV) – 11.30

cūzija) – 22.30

Forum Cinemas Akropolis

18 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 14.45;

16, 17 d. – Gelbėtojai (JAV) – 13.20, 14.50, 17.30,
19, 21.40, 23.30; 18–22 d. – 13.20, 14.50, 17.30,
19, 21.40

21 d. – 20.45
18 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 20.30
20 d. Valdovų rūmų kieme – Kinas po žvaigž-

Romuva
16 d. – Stefanas Cveigas: atsisveikinimas su
Europa (Vokietija, Prancūzija) – 19 val.;
17 d. – 18 val.; 18 d. – 14 val.
16 d. – Meilė ir draugystė (Airija, Prancūzija, Olandija) – 21 val.
17 d. – Moteris ir ledynas
(rež. A. Stonys) – 14.45
17 d. – Apsimetėliai (Estija, Lietuva, Latvija) – 16 val.
17 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai (Prancūzija) – 20 val.
18 d. – Tarp mūsų (Izraelis, Prancūzija) –
16 val.
18 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) –
18 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
16, 17 d. – Gelbėtojai (JAV) – 12.40, 15.20,
18.10, 19.10, 21.50, 23.30; 18–22 d. – 12.40,
15.20, 18.10, 19.10, 21.50
16–22 d. – Svaiginanti Burgundija (Prancūzija) – 21.15
Aldabra (Čekija) – 10.10, 14 val.
Aldabra (3D, Čekija) – 12.05, 16 val.
16, 17 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas
(JAV) – 10.40, 16.20, 20.40, 23.20;
18–22 d. – 10.40, 16.20, 20.40

Gelbėtojai **

16, 17 d. – Svaiginanti Burgundija (Prancū-

dėmis. Drakonas atvyksta! – 22.30

Vandenyno pakrantėje pasiaukojamai dirbantys gelbėtojai ne tik traukia
žmones iš vandens, bet ir nori juos apsaugoti nuo narkotikų kontrabandininkų. Daugelis Setho Gordono filmo personažų turi tokius pat vardus,
kaip ir populiaraus serialo veikėjai. Tačiau prieš eidami pasižiūrėti visaip
reklamuojamo filmo, pabandykite atsakyti sau į kelis klausimus. Ar norite
pamatyti, kaip veikėjui į burną patenka yrančio lavono riebalai? Ar svajojate pasimėgauti reginiu, kai vaikino falas įstringa paplūdimio gulte ir
gelbėtojai kelias minutes bando išlaisvinti nelaimėlį? Ar mėgstate paganyti
akis į beveik nuogas gražuoles ir nepaprastai raumeningus gražuolius?
Jei tokio pobūdžio vaizdai ir humoras traukia, galite drąsiai rinktis filmą,
kuriame vaidina Dwyane’as Johnsonas, Zacas Efronas, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Johnas Bassas
(JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)

zija) – 10.50, 16, 18.35, 21.10, 23.40;

Ozo kino salė

(3D, JAV) – 13, 18.30

18–22 d. – 10.50, 16, 18.35, 21.10

16 d. – Meilė ir draugystė (Airija, Prancū-

16, 17 d. – Mumija (JAV) – 10.20, 13.30, 18,

Kartą Venecijoje ***

Ko tik nepadarysi dėl mylimo šuns, net pats imsi kandžiotis. Privatus
detektyvas Stivas (Bruce Willis) pasirengęs viskam, kad atgautų gangsterių pagrobtą keturkojį draugą Badį. Jis imasi vykdyti gangsterių sąlygas –
ieško pagrobto lagamino, kuris pilnas narkotikų. Tačiau Stivo pėdsakais
seka kiti banditai ir tai dar ne rūpesčių pabaiga. Marko ir Robbo Cullenų
komedijos veiksmas rutuliojasi Los Andžele, todėl pavadinime minima
Venecija – tik populiarus paplūdimys. Taip pat vaidina Jasonas Mamoa,
Johnas Goodmanas, Thomas Middleditchas, Famke Janssen, Adamas
Goldbergas (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Svaiginanti Burgundija ***

Cédricas Klapichas išgarsėjo sentimentaliomis komedijomis apie paprastus prancūzus ir jų kasdienes problemas, jis filmavo savo personažus
Londone ir Sankt Peterburge, Barselonoje ir Niujorke. Naujojo filmo veikėjas Žanas prieš dešimt metų paliko gimtąją Burgundiją ir šeimą, kad
apkeliautų platųjį pasaulį. Sužinojęs apie tėvo mirtį, jis grįžta į vaikystės
namus. Čia jo laukia sesuo ir brolis. Tėvas mirė prieš pat vynuogių derliaus nuėmimą. Filme rodomi metai, per kuriuos šie trys jauni žmonės iš
naujo atkurs šeimos ryšius ir subręs, panašiai kaip vynas, kurį jie gamina.
Režisierius ilgai ieškojo filmo pavadinimo, kol po „Vyno“, „30 pavasarių“,
„Vyno ir vėjo“ nusprendė apsistoti ties „Tai, kas mus sieja“. Jis geriau perteikia pasakojimo esmę už lietuviškas užuominas į burgundišką vyną. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Pio Marmai, Ana Girardot, François Civilis,
Jeanas-Marcas Roulot, Maria Velverde, Karidja Touré (Prancūzija, 2017).
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
****** – 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.

16–22 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

16–22 d. – Aldabra (Čekija) – 11, 15 val.

zija, Olandija) – 18 val.; 22 d. – 17 val.

23.40; 18–22 d. – 10.20, 13.30, 18 val.

Aldabra (3D, Čekija) – 13, 17 val.

16 d. – Didysis baletas (Rusija) – 19.40;

16–22 d. – Mumija (3D, JAV) – 15.50,

16, 17 d. – Mumija (JAV) – 10.30, 12, 16.40, 18,

17 d. – 17.30; 21 d. – 18 val.

21.20

21.50, 23.20; 18–22 d. – 10.30, 12, 16.40, 18, 21.50

17 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 15 val.

Didysis baletas (Rusija) – 15.25, 18.20, 20.30

16–22 d. – Mumija (3D, JAV) – 15, 20.40

17 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 19.50;

Man esi viskas (JAV) – 13.10, 18.15

Nuostabioji moteris (JAV) – 13.10, 18,

20 d. – 17 val.

Stebuklų šalis. Urfino Džiuso ir mergaitės

20.15

20 d. – Pasiklydę Paryžiuje (Belgija, Pran-

Elės nuotykiai (Rusija) – 13.40 (lietuvių k.);

16, 17 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

cūzija) – 18.50; 22 d. – 18.40

10.30 (originalo k.)

(JAV) – 11.30, 17.10, 22.50; 18, 19, 21, 22 d. –

21 d. – Apsimetėliai (Estija, Latvija, Lie-

Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 11.30

11.30, 17.10; 20 d. – 17.10

tuva) – 20.20

Ponas kūdikis (JAV) – 15.50

16–22 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

16, 18, 20, 22 d. – Kartą Venecijoj (JAV) –

(3D, JAV) – 14.20, 20 val.

Kaunas

20.50

Didysis baletas (Rusija) – 10.40, 18.30,

Forum Cinemas

17, 19, 21 d. – Nuostabioji moteris

21 val.

16–22 d. – Gelbėtojai (JAV) – 12.30, 15.10,

(JAV) – 20.50

Stebuklų šalis. Urfino Džiuso ir mergaitės

18 val.; SCAPE salėje – 20, 22.50

16, 17 d. – Svetimas: Covenant (JAV, Austra-

Elės nuotykiai (Rusija) – 12.40, 14.30 (lietu-

Svaiginanti Burgundija (Prancūzija) – 13.20,

lija, N. Zelandija, D. Britanija) – 23.45

vių k.); 10.10, 12.20 (originalo k.)

19.40

16–22 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji

16, 17 d. – Svetimas: Covenant (JAV, Aus-

Aldabra (Čekija) – 9.30, 13.20, 17.30

kelionė (JAV) – 10.50

tralija, N. Zelandija, D. Britanija) – 21.30,

Aldabra (3D, Čekija) – 11.15, 15 val.

Šiauliai

23.50; 18–22 d. – 21.30

16, 17 d. – Mumija (JAV) – 10.45, 12.50, 18.20,

16–22 d. – Man esi viskas (JAV) – 16.10

21.15, 23.50; 18–22 d. – 10.45, 12.50, 18.20,

Forum Cinemas

Ponas kūdikis (JAV) – 13.30

21.15; SCAPE salėje – 11.30, 17.10

16–22 d. – Gelbėtojai (JAV) – 15.10, 19.10,
21, 21.50

Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 15.50

16–22 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas

Kartą Venecijoj (JAV) – 19.20

(3D, JAV) – 16.50; SCAPE salėje – 14.10

Svaiginanti Burgundija (Prancūzija) – 17.50,

Kria-kria-keriai (JAV) – 10.20

Karibų piratai. Salazaro kerštas (JAV) – 10,

20.40

Skalvija

15.30, 21, 22.40

Aldabra (Čekija) – 10.30, 12.25, 17.10

Didysis baletas (Rusija) – 10.10, 19.20

Aldabra (3D, Čekija) – 16 val.

16, 17 d. – Man esi viskas (JAV) – 16.40, 19,

16–22 d. – Mumija (JAV) – 10.10, 15.30, 21.10

23.45; 18–22 d. – 16.40, 19 val.

Mumija (3D, JAV) – 12.50, 18.20

16 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 16.30;
18 d. – 20.30; 21 d. – 16.20
16 d. – Stefanas Cveigas: Atsisveikinimas

16–22 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 13,

Karibų piratai. Salazaro kerštas (JAV) –

15.50

10.20, 14.20, 20.50

Nuostabioji moteris (JAV) – 17.45, 20.45

Karibų piratai. Salazaro kerštas (3D, JAV) –

22 d. – 19 val.

Ponas kūdikis (JAV) – 12.10, 14.30

13.10, 18 val.

16 d. – Svaiginanti Burgundija (Prancū-

Stebuklų šalis. Urfino Džiuso ir mergaitės

Didysis baletas (Rusija) – 17.50

zija) – 21.10; 17 d. – 18.50; 18 d. – 16.20;

Elės nuotykiai (Rusija) – 10.20, 15.20

Stebuklų šalis. Urfino Džiuso ir mergaitės

19 d. – 19.30; 20, 22 d. – 21 val.; 21 d. – 19 val.

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

Elės nuotykiai (Rusija) – 10.40, 15.40

17 d. – Didysis baletas (Rusija) – 16.20;

landija, D. Britanija) – 22.10

Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 13 val.

20 d. – 16.30

16, 17 d. – Bernvakaris Australijoje 2 (Aus-

Ponas kūdikis (JAV) – 13.20

22 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 17 val.

tralija) – 23.40

Balerina (Kanada, Prancūzija) – 11 val.

su Europa (Austrija, Vokietija, Prancūzija) –
19.10; 17 d. – 21 val.; 18 d. – 18.30;
19 d. – 17.30; 20 d. – 19 val.; 21 d. – 21.10;
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