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A . N a r u š y t ė s n u ot r .

Šiemet Tarptautinis fotografų seminaras Nidoje buvo 40-tas, tad
pylėsi, painiojosi ir plaikstėsi prisiminimai, kai kurie jau virtę legendomis. Nidos KTIC „Agila“ buvo
papuošta saldžiais tapytojų plenero
produktais ir tiktai hole stovėjusi
Donato Stankevičiaus instaliacija
galbūt paaiškino užklydėliams, ko
čia visi susirinko. Tai buvo daugiafunkcinis stulpas, pagamintas iš sovietinės presuotų drožlių spintos ir
apklijuotas fotografijomis: dar neapžėlusių ir nenudilusių jaunystės
kopų, pačių fotografų, pirmojo
seminaro vietos. O tarp vaizdų
buvojo natūraliai įsiterpusi anuometinių poilsio namų buitis: liemenėlių prikimštas lagaminas (aišku,
ko trūksta kopoms, kad išeitų meninė nuotrauka), odinis paltas, radijo imtuvas, patefonas, išgerto
alkoholio buteliai ir dar daug kas.

Net smalsu, iš kur autorius visa tai
surinko. Turint laiko, buvo galima
pasiskaityti tekstų apie praeities seminarus, ekranėliuose pasižiūrėti
fotografinių įspūdžių, pasiklausyti
pirmojo seminarų organizatoriaus
Antano Sutkaus bei dažno dalyvio –
rusų menotyrininko Anri Vartanovo – pasvarstymų.
Bet laiko nebuvo, nes norėjosi
bendrauti su seniai matytais kolegomis iš kitų Lietuvos ir pasaulio miestų, valgyti rūkytą žuvį su
alučiu, žiūrinėti knygas ir klausytis
paskaitų, pokalbių, pristatymų. Jų
turinio pasakoti nereikės, nes visi
programos anonsai beveik pažodžiui jau perkelti į Sigito Povilo Krivicko straipsnius kitame laikraštyje.
Ironiška, kad šįkart pasisavintas net
ir Lietuvos autorinių teisių gynimo
agentūros atstovės Gabrielės Naprušienės tekstas, žadantis paaiškinti, kaip saugotis nuo vagysčių.
Besiruošiant pirmajai diskusijai
dingtelėjo, kad pati jau dalyvavau

beveik 20-yje seminarų – taigi maždaug pusę istorijos pažįstu iš vidaus.
Pamenu, kaip įstojusi į menotyros
doktorantūrą čia važiavau disertacijai rinkti medžiagos – žinojau, kad
„nuobodulio estetikai“ priskirti fotografai 9-ajame dešimtmetyje čia
rodydavo savo darbus ir sulaukdavo
kritikos. Bet apie tai mažai kas pasakojo, visi tik minėjo Alfonsą Andriuškevičių ir Gražiną Kliaugienę,
mėginusius draugijos įkūrėjams išaiškinti naujosios fotografijos vertę.
Ir tik šiemet išgirdau Algirdo Šeškaus istoriją apie tai, kaip svečiai iš
Rusijos, jau pavargę nuo Sutkaus ir
co. darbų peržiūrų, valgydami žuvį
vartė Šeškaus nuotraukėles riebaluotais pirštais. Tada priėjo Remigijus Pačėsa ir saujoje atnešė jūros
nugludintą stikliuką: „čia mano fotografija“, sakė. Ar panašiai.
O šiaip visi mieliau pasakojo apie
tai, kaip pasieniečiai pravesdavo
N u k e lta į 7 p s l .
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Muzika

Filharmonija plečia veiklą
77-ajame sezone atveriama skaitmeninė salė
Nacionalinė filharmonija 77-ąjį
koncertų sezoną pradeda simfoninės muzikos vakaru. Rugsėjo 16 d.
su maestro Modesto Pitrėno vadovaujamu Lietuvos nacionaliniu
simfoniniu orkestru grieš svečias
iš Vokietijos – violončelininkas Johannesas Moseris, šiuo pasirodymu
pradedantis ir savo intensyvų 2017–
2018 m. koncertų sezoną. Koncerto
programoje – etapinio anglų kompozitoriaus, XIX–XX a. sandūroje
gyvenusio Edwardo Elgaro pompastiškasis maršas ir efektingas
Koncertas violončelei su orkestru,
antroje koncerto dalyje – titaniškąja
vadinta Pirmoji austrų kūrėjo Gustavo Mahlerio simfonija.
Šio, o ir kitų koncertų nuo šiol
Filharmonijos publika galės klausytis ne tik gyvai, bet ir skaitmeninėje
salėje. Tai – virtualiame pasaulyje
savo pozicijas vis labiau stiprinančios Filharmonijos 77-ojo sezono
naujovė. Koncertų įrašai bus pasiekiami puslapyje nationalphilharmonic.tv.
Pasak Filharmonijos generalinės direktorės Rūtos Prusevičienės, naująjį sezoną Filharmonija
nusiteikusi įvairiapusiškai plėsti
koncertinę veiklą: atidaryti skaitmeninę salę, palaikyti interaktyvią komunikaciją su klausytojais ir
įvairių medijų, ypač socialinių tinklų, vartotojais, išmoningai vykdyti
edukacinę veiklą Vilniuje ir kituose
Lietuvos miestuose, o svarbiausia –
atsakingai pristatyti Lietuvos muzikos kultūrą užsienyje. Rudenį
Lietuvos nacionalinio simfoninio
orkestro laukia įspūdingos gastrolės į Indiją ir Tailandą, o Lietuvos
kamerinis orkestras atstovaus Lietuvai gastrolėse Eliziejaus laukų teatre. Dar daugiau maršrutų svetur
mūsų kolektyvų laukia po Naujųjų
metų.
Ambicingus Filharmonijos
planus jau antrus metus palaiko

mecenatas – koncernas „Achemos studentams, pensininkams ir kt.“, –
grupė“ bei Dr. Bronislovo Lubio sako I. Tamutytė.
labdaros ir paramos fondas. MeKokie bus svarbiausi 77-ojo koncenato ir rėmėjų pagalba padeda certų sezono pirmos pusės repertune tik drąsiai imtis naujovių, bet aro akcentai? Po LNSO sezono prair išlaikyti stabilų sezono koncertų džios bei rugsėjo 30 d. vyksiančio
ritmą.
koncerto su Tarptautinio J. Heifetzo
Vien sezono pirmąjį pusmetį, smuikininkų konkurso nugalėtoja
nuo rugsėjo iki gruodžio, Vilniuje Yurina Arai pasirodys LKO su Serketinama surengti per 50 koncertų. gejumi Krylovu, solo arfa skambiPasak Filharmonijos generalinio nant Joanai Daunytei. Spalis bus
direktoriaus pavaduotojos Ievos dosnus įdomių kamerinės muziTamutytės, jie vyks pačioje Fil- kos programų, čia ypač minėtinas
harmonijoje bei Taikomosios dai- Valstybinio Vilniaus kvarteto ir pilės ir dizaino muziejuje, Šv. Jonų anisto Andriaus Žlabio spalio 25 d.
bažnyčioje. Keli koncertai pratęs koncertas, kuriame A. Žlabį pažintradicinį ciklą „Muzika Trakų sime ir kaip kompozitorių.
pilyje“. Patrauklios muzikos proŠiuolaikinės muzikos gurmanai,
gramos skambės įvairiuose Lie- be abejo, bus pamaloninti keliais
tuvos miestuose, čia ir toliau bus Filhamonijoje vyksiančiais „Gaistiprinama edukacija, pristatomos dos“ festivalio koncertais (spalio
pažintinės muzikos programos iš 21 ir 28 d., lapkričio 3 ir 4 d.). „Gaidoje“, kaip įprasta, sulauksime intriguojančių Lietuvos kompozitorių premjerų, bus paminėti Davido
Lango ir Johno Adamso jubiliejai,
pirmą kartą Lietuvoje koncertuos
viena žymiausių JAV mušamųjų
instrumentų grupių „Sō percussion“, įvyks išskirtinis pianisto Luko
Geniušo 2017 metų pasirodymas
Lietuvoje.
Rudens koncertų sezono viršukalnei galima būtų prilyginti lapkritį vyksiantį Penktąjį Vilniaus
ciklų „Muzikos enciklopedija gy- fortepijono festivalį. Šiųmečio festivai“, „Koncertai visai šeimai“.
valio tema – „Pakeleiviai“. Jo meno
„Edukacija yra viena prioriteti- vadovė pianistė Mūza Rubackytė
nių Filharmonijos veiklos sričių, sukvietė gražų būrį Lietuvoje dar
jau kelinti metai atnešanti gražių nekoncertavusių pianistų iš svetur,
vaisių – vis gausiau lankomos daug dėmesio bus skirta jaunimui,
koncertų salės, jaunėjanti publika, įvairių konkursų laureatams. Lapatviresni santykiai tarp muzikos kričio 11–25 d. Filharmonija simkūrėjų, atlikėjų ir klausytojų, stiprė- boliškai taps fortepijono muzikos
janti Filharmonijos bendruo- meka, čia įvyks aštuoni aukščiausio
menė. Daugiau publikos padeda lygio pianistų koncertai.
pritraukti ir gana lanksti bilietų
Tvaria žiemos koncertų tradicija
nuolaidų sistema, pavyzdžiui, jau tapo „Kalėdų muzikos savaitė“
abonementas „Grosso“, nuo- (gruodžio 26–29 d.) ir Naujamelaidos grupėms, moksleiviams, čiai koncertai (gruodžio 31 d.), čia

Anonsai

Tokio masto tarptautinis konkursas dainininkams Lietuvoje organizuojamas pirmą kartą, todėl
dainavimo profesionalai vienbalsiai
tvirtina, kad tai – neeilinis įvykis
šalies kultūrai. Muzikai profesionalai, studentai, pedagogai, melomanai turės unikalią galimybę išgirsti
dainuojant talentingiausius jaunosios kartos solistus iš viso pasaulio.
Daugelis jų jau gali didžiuotis turininga patirtimi žymiuose pasaulio
operos teatruose, prestižinėse koncertų salėse, laurais tarptautiniuose
konkursuose.
Didelio susidomėjimo iš viso pasaulio dainininkų jau sulaukusiame
konkurse savo jėgas išbandys ir talentingi lietuvių dainininkai. Konkurso atrankinį turą sėkmingai
įveikė „Auksinio scenos kryžiaus“
laureatė Eglė Šidlauskaitė, kiti gerai Lietuvos publikai pažįstami

Tarptautiniame Virgilijaus
Noreikos dainininkų konkurse – ir žymūs jaunosios
kartos lietuvių solistai
Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Lietuvos nacionalinis
operos ir baleto teatras jau ruošiasi
priimti talentingiausius jaunosios
kartos operos solistus – rugsėjo
16–22 d. Vilniuje vyks Tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų
konkursas. Organizatoriai laukia
atvykstant net 57 dainininkų, kurių septyni geriausieji dainuos finaliniame konkurso renginyje
rugsėjo 22 d. kartu su LNOBT orkestru, diriguojant maestro Modestui Pitrėnui.
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ypatinga staigmena šiemet laukia
vokalo muzikos gerbėjų – gruodžio 27 d. Filharmonijoje koncertuos britų vokalinis sekstetas „The
Queen’s Six“.
Sulauksime ir daugiau įdomių
užsienio atlikėjų. Antai lapkričio 30 d. koncerte „Alternatyvos“
pasirodys styginių kvartetas „O/
Modern“ ir perkusininkė Evelyn
Glennie.
Gruodžio 16 d. su M. Pitrėno diriguojamu LNSO koncertuos Filharmonijoje jau viešėjęs ir tikrą
emocijų audrą sukėlęs saksofonų
kvartetas „Signum“, o gruodžio 22 d.
tarptautinio projekto „Strings and
Air“ (JAV, Lietuva, Ispanija) koncerte „Nuo klasikos iki flamenko“
su lietuvių saksofonininku Kęstučiu Vaiginiu bei styginių kvartetu
„Mettis“ muzikuos Hernanas Romero (gitara, vokalas) ir Rodrigo
G. Pahlenas (fortepijonas, lūpinė
armonikėlė, perkusija).
Kai kurie šio pusmečio koncertai ypatingi, nes pristatys naujas
kompaktines plokšteles. Spalio 8 d.
Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje koncertuosiantys Justina
Auškelytė (smuikas) ir Cesare Pezzi
(fortepijonas, Italija) supažindins

jaunosios kartos solistai – Lina
Dambrauskaitė, Žygimantas Galinis, Karolina Glinskaitė, Juozas
Janužas, Ieva Juozapaitytė, Romanas Kudriašovas, Anastasia Lebedyantseva, Kristina Stasė Petrauskas, Modestas Sedlevičius, Rosana
Štemanetian.
„Manau, kad šis konkursas yra
svarbus visuomenei, kuriai patinka
klasikinis dainavimas – jai tai bus
Rugsėjo 16–20 d. Lietuvos musavotiška edukacija. Visi pasaulyje zikos ir teatro akademijos Cenvykstantys konkursai turi tikslą iš- triniuose rūmuose vyks I ir II
kelti talentinguosius. Galbūt tarp- konkurso turai – įėjimas į šias
tautiniame kontekste šalia kitų mūsų, perklausas laisvas. Taip pat konlietuvių, jaunieji solistai suspindės. kurso organizatoriai tęsia tiesiogiTurime daug talentingų jaunų atli- nių transliacijų tradiciją – konkurso
kėjų, kurie čia, atrodo, dainuoja ne- pirmuosius turus bus galima tiesioblogai, bet tarptautiniame kontekste giai stebėti internetu www.noreika.
gali suspindėti kaip nepaprastai ta- link. Iškilmingas konkurso finalas
lentingi ir įdomūs“, – teigė viena vyks rugsėjo 22 d. Lietuvos nacikonkurso iniciatorių, operos solistė, onaliniame operos ir baleto teaLMTA profesorė Sigutė Stonytė.
tre. Įspūdingą septynių konkurso

su Balio Dvariono kūrinių smuikui ir fortepijonui kompaktine
plokštele („Naxos Records“).
Spalio 22 d. nuostabios dovanos
sulauks jauniausia Filharmonijos
auditorija – dirigentas Robertas
Šervenikas, aktorius Rolandas
Kazlas ir LNSO koncerte visai
šeimai pristatys plokštelę „Apie
Motušę Žąsį, Petią ir Vilką“, skambės Maurice’o Ravelio orkestrinė
siuita „Mano motušė Žąsis“ ir Sergejaus Prokofjevo simfoninė pasaka „Petia ir Vilkas“.
Naują lietuvių kompozitorių
muzikos plokštelę – „Muzika kameriniam orkestrui“ – su įvairiais solistais ir dirigente Adrija
Čepaite šiemet įrašė LKO, ji bus
pristatyta lapkričio 8 dieną. Plokštelės sutiktuvių koncerte Vilniuje
numatyti Broniaus Kutavičiaus,
Osvaldo Balakausko, Jurgio Juozapaičio ir Algirdo Martinaičio
kūriniai. LKO lietuvių muzikos
plokštelė bus pristatyta ir Klaipėdoje bei Kaune.
Daugiau informacijos apie sezono renginius rasite svetainėje
filharmonija.lt.
LNF inf.

finalininkų koncertą su teatro orkestru, diriguojant M. Pitrėnui,
tiesiogiai transliuos LRT Kultūros
kanalas.
Pagrindiniai Tarptautinio Virgilijaus Noreikos dainininkų konkurso
rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba
ir Lietuvos kultūros ministerija.
Konkursą organizuoja VšĮ „Natų
knygynas“ ir Lietuvos muzikos ir
teatro akademija.
Rengėjų inf.
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„Stifterio daiktai“ Klaipėdoje
Mindaugas Urbaitis

Heinerio Goebbelso „Stifterio
daiktai“ prasideda nuo garsų – jie
skamba žiūrovams dar tik renkantis
į salę, o prigesus šviesoms pereina į
instaliaciją-spektaklį, natūraliai įsiliedami į jo tėkmę ir puikiai prisiderindami prie keisto, siurrealaus
scenovaizdžio. Jo pagrindą sudarančios pianolos kuria reikšmingą
dalį muzikos.
Vokiečių režisierius ir kompozitorius Heineris Goebbelsas į Klaipėdą atvežė „Stifterio daiktus“ – instaliaciją-spektaklį, parodytą pirmą
kartą ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos
šalyse. Tie, kurie domisi šio kompozitoriaus ir režisieriaus kūryba,
jau turėjo progą Vilniuje išgirsti jo
muzikos – kūrinį orkestrui iš ciklo
„Surogatiniai miestai“ („Surrogate
Cities“) 2007 m. ir „Aus einem Tagebuch. Short notes for orchestra“
2014 m. „Gaidoje“, taip pat išvysti
tris pastatymus: „Haširigaki“, 2006 m.
parodytą „Sirenų“ teatro festivalyje,
„Eraritjaritjaka“ 2008 m. ir „Max
Black“ 2014 m. „Gaidos“ festivaliuose. Abiejuose pastaruosiuose
vaidino charizmatiškasis André
Wilmsas, kurdamas ir valdydamas
didžiąją dalį abiejų spektaklių magijos, o „Stifterio daiktuose“ Goebbelsas jau kūrė magiją pats, pasitelkęs kompiuterį ir programą Max/
MSP – šį kartą jam neprireikė nė
vieno aktoriaus. Kūrinys primena
tam tikrą vyksmą, instaliacija artima tiek spektakliui be aktorių, tiek
muzikos kūriniui be atlikėjų.
Muzikos kūrinių sandaros logika dažnai veikia Goebbelso pastatymus, akivaizdi ji ir „Stifterio

Anonsai

LNOBT sezone – pora
nacionalinių premjerų
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 2017–2018 m. sezono bagaže – keturios premjeros. Skambės
ir klasika, ir šiuolaikiniai kūriniai.
Scenon palydėsime porą naujų nacionalinių veikalų, taip pat garsaus
britų režisieriaus Grahamo Vicko
pastatymą.
Naujojo, jau 98-ojo LNOBT sezono
atidarymas patikėtas teatro repertuaro naujienai – Vincenzo Bellini operai „Kapulečiai ir Montekiai“. Birželio
premjeras stebėjusius bel canto gerbėjus turėtų sudominti žinia, jog rugsėjo
spektakliuose išvysime naują Romeo – Vokietijos Braunšveigo miesto
teatre šeštąjį sezoną pradedančią
Mildą Tubelytę. Tai bus Vakaruose
puikiai užsirekomendavusios solistės
debiutas LNOBT scenoje.
Iš kviestinių lietuvių solistų
šiame sezone pasirodys ir Merūnas
Vitulskis, Justina Gringytė, Kristian

daiktuose“. Toks įspūdis kyla galbūt klausytojui individualiai. Goebbeldėl to, jog čia nėra aktorių, gal todėl sas audžia jam taip būdingą asociamuzika labiau atkreipia į save dė- cijų lauką tarsi magas jam vienam
mesį: Klauso Grünbergo scenogra- težinomu būdu, o vieniems ar kifiją (taip pat apšvietimą ir videopro- tiems šio lauko elementams nelieka
jekcijas) sudaro ir skambesį kuria abejingas nė vienas, dalyvaujantis
penkios kompiuteriu valdomos pia- šiose kompiuterio valdomose apnolos, kuriomis pačiais įvairiausiais eigose. Vanduo, rūkas, ledas, lietus,
būdais išgaunami garsai plėtoja žy- metalas ir akmenys – visa tai tampa
miausių XX a. fortepijono muzikos sinkretiniu vaizdo ir garso mononovatorių – Henry Cowello, Johno litu. Dėl daugelio kūrinį sudaranCage’o, Conlono Nancarrow, Geor- čių garsinių ir vaizdinių sluoksnių
ge’o Crumbo – atradimus. Kartu žiūrovai tikrai ne visada gali konsu jais susipina įvairūs industriniai centruotis iš karto į visus, bet net
triukšmai, gamtos garsai ir balsai individualus pavienių jo elementų
bei tekstai. Spektaklis nestokoja ir fiksavimas ir suvokimas jau veda
asmeniškumų: skamba Johanno autoriaus sugestionuojamais prasSebastiano Bacho Itališkojo kon- miniais vingiais. Sumišusi abstrakti
certo lėtosios dalies, paties Goeb- ir labai konkreti jutiminė patirtis
belso skambintos vaikystėje, citata, kiekvienam sukelia itin asmeniškas
ji itin įtaigi, nepaisant begalinio asociacijas, kurios ir yra Goebbelso
žinomų Bacho muzikos panau- tikslas. Jis tarsi architektas sukuria
dojimo įvairiausiuose kūriniuose statinį, šiuo atveju – garso ir vaizdo
ir kontekstuose kiekio. Ypatingą instaliaciją, kuri kiekvieną paveikia
„Stifterio daiktų“ semantinį sluoksnį labai individualiai. Prasmės kuriasudaro tekstai: etnografiniai balsų mos ne tiek per žodinius tekstus
įrašai, interviu su Claude’u Lévi- ar abstrahuotus, o kartais visiškai
Straussu ir Malcolmu X, Williamo konkrečius garsus, kiek pasinauS. Burroughso ir, aišku, paties Adal- dojant jų susidūrimais, tarpusavio
berto Stifterio – XIX a. pradžios vo- sąveikomis bei santykiu su skaikiečių romantiko – tekstai. Visi šie drėmis ir keistu išardytų bei pregarsiniai elementai puikiai ir labai paruotų instrumentų muzikiniu
elegantiškai dera Goebbelso, tarsi scenovaizdžiu. Nepaisant gausybės
kokio alchemiko, lengvos rankos įvairiausių instaliaciją sudarančių
palytėti. Gal kiek atitolęs nuo kitų elementų, nekyla jokių tarpusavio
įrašų dvasios buvo lietuviškas Stif- prieštaravimo ženklų: viskas darnu,
terio novelės įrašas.
sustyguota ir surežisuota taip, kad
„Stifterio daiktai“ Goebbelso kū- organiškesnio jų ryšio, regis, neįrybos ir XX a. muzikos gerbėjams sivaizduotum. „Stifterio daiktai“
netampa kažkuo netikėtu ar labai pasižymi kameriškumu, net intyįaudrinančiu vaizduotę. Instaliacija mumu ir keista magija, kuriai iki
atrodo kaip nugludintas estetinis galo atsiskleisti kiek trukdė aplinka.
darinys, kuriame visa, kas vyksta, „Švyturio“ arena buvo pasirinkta
turi savo užslėptą prasmę, kurią kaip vienintelė patogi erdvė Klaiįminti palikta kiekvienam žiūrovui / pėdoje, kurioje galima sutalpinti
Benedikt, Kostas Smoriginas, Al- O monumentali Marijaus Jacovskio
mas Švilpa, Katerina Tretyakova, scenografija su įspūdinga giljotina
Laimonas Pautienius.
padės perteikti piliečio ir valdiškos
LNOBT baleto trupę šiame se- sistemos akistatos tragizmą.
zone papildė Giedrė Dapkutė, ViKovo pradžioje laukiama sezono
lija Montrimaitė ir Julija Stanke- staigmenos – nacionalinės operos
vičiūtė – šiųmetinės Nacionalinės „Post Futurum“, skiriamos Lietuvos
M.K. Čiurlionio menų mokyklos valstybės atkūrimo šimtmečiui. ĮroBaleto skyriaus diplomantės. Iš pu- dymui, kad be staigmenų čia nebus
siau lietuviškos šeimos kilusi Marija apsieita, užtenka paminėti kūrėjų
Kastorina pernai baigė A. Vagano- pavardes: libreto autorius Sigitas
vos rusų baleto akademiją, o pran- Parulskis, kompozitorius Gintacūzas Victoras Coffy prieš metus ras Sodeika, režisierius Oskaras
gavo Paryžiaus konservatorijos Ba- Koršunovas.
leto skyriaus diplomą.
Lietuvos nepriklausomybės istoGruodžio pradžioje repertuaran rinius vingius savaip atspindinčio
žengs „Procesas“ – pirmasis Mar- kūrinio vadžias jie žada perduoti
tyno Rimeikio kuriamas „pilno dviem centriniams personažams:
metro“ baletas. Naujojo kūrinio Dievui ir Šėtonui. Pastarasis yra
siužeto pagrindu M. Rimeikis pasi- operos gerbėjas ir jam priimtinu
rinko Franzo Kafkos romaną „Pro- stiliumi bando papasakoti nuobocesas“: jo pagrindinio veikėjo Jozefo džiaujančiam Dievui jo užmirštos
K. nebyli istorija alegoriškai prabils Lietuvos istoriją...
apie kūrybinę dvasią kaustantį biuKol kas tegalime pasakyti tiek,
rokratinį absurdą.
kad Dievo partija skiriama bosui,
Balete, kurio muzikos vadovu Šėtono – tenorui, o svarbiausiu lyritaps jaunas dirigentas Modestas niu libreto akcentu turėtų tapti tauBarkauskas, skambės kompozito- tos patriarcho Jono Basanavičiaus
riaus Mindaugo Urbaičio muzika. meilė gražuolei Eleonorai.
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Heineris Goebbelsas festivalyje „Permainų muzika“

visą „Stifterio daiktų“ mašineriją.
Tačiau didžiulė tuščia erdvė aplink,
spektaklio šviesų apšviestos tuščios
žiūrovų tribūnų kėdės (publika galėjo vaikščioti) nevalingai atkreipė
dėmesį, atitraukdamos nuo instaliacijos vyksmo ir kurdamos paralelinį foną, kiek primenantį nejaukius
sustingusius Giorgio de Chirico
paveikslus. Nedrįsčiau teigti, kad
tai buvo neveikiantis ar numatytas
Goebbelso instaliacijos papildymas,
bet mane jis kiek blaškė: norėjosi
vizualiai labiau fiksuotos erdvės,
pripildytos tik muzikos, garsų ir
objektų.
Kalbant apie „Stifterio daiktų“
garso partitūrą, verta pažymėti,
kad Miuncheno firma ECM, išleidusi didžiąją daugumą Goebbelso
muzikos kūrinių įrašų, šio spektaklio
įrašą taip pat išleido CD pavidalu
ir, klausantis vien tik jo, įspūdis yra
stiprus pats savaime, savo akusmatine prigimtimi sukuriantis ne mažiau įtaigius vaizdinius nei regėtieji vaizdai scenoje. Goebbelsą,
kaip teatro kompozitorių, nuojauta

veda trapiu, kartais sunkiai logiškai
apčiuopiamu, bet emociškai stiprių
įspūdžių prisodrintu keliu, puikiai
perteikiančiu akustinę spektaklio
realybę klausytojams.
„Stifterio daiktus“, kaip ir kitus
minėtus Goebbelso pastatymus,
rėmė daugybė fondų, festivalių ir
teatrų, autorius juos realizavo Lozanos Vidi teatre („Théâtre Vidy-Lausanne“), Šveicarijoje, jau senokai tapusiame jo darbo vieta ir kūrybinių
ieškojimų laboratorija. Kompozicijos koncepcija, režisūra ir muzika
yra Goebbelso, o garso takelį padėjo
sukurti net keli asistentai: Hubertas
Machnikas (muzikos programavimas), Willis Boppas (garso dizainas), Matthiasas Mohras (asistentas
ir muzikos vadovas). Už galimybę
pamatyti ir išgirsti Goebbelso kūrinį publika gali būti dėkinga Klaipėdos koncertų salei, festivaliui
„Permainų muzika“ ir, ko gero, tam
faktui, kad Klaipėda buvo išrinkta
šių metų Lietuvos kultūros sostine.
Net neabejoju, kad „Stifterio daiktai“ juos mačiusiems įsimins ilgam.

Spektaklio muzikos vadovas Robertas Šervenikas, scenografas Gintaras Makarevičius, kostiumų dailininkė Agnė Kuzmickaitė.
Balandžio pabaigoje scena atsivers „Korsarui“. Adolphe’o Adamo
baletas, įkvėptas to paties pavadinimo George’o G. Byrono poemos,
yra dėkingas scenografų fantazijoms: juk jame – ir rytietiški gatvės
turgūs, ir dūžtantis piratų laivas, ir
prašmatnūs Pašos rūmai... Visa tai
vizualizuos patyrusi italų scenografė bei kostiumų dailininkė Luisa
Spinatelli, per savo ilgametę karjerą
dirbusi daugybėje pasaulio teatrų.
W.A. Mozarto operos „Idomenėjas“
premjeros Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje laukiama
vasaros pradžioje. Todėl W.A. Mozarto muzikos gerbėjams vertėtų iš
anksto atidžiau pasidomėti spektaklį
režisuosiančio brito Grahamo Vicko
kūrybine biografija, kupina radikaliai
klasiką interpretuojančių pastatymų.
„Idomenėjo“, kuris taps bendru
pastatymu su Geteborgo opera,
muzikos vadovas – dirigentas Johannesas Wildneris iš Austrijos.

Lapkričio 10-ąją savo koncertą
„Tutti!“ rengia LNOBT choras, vadovaujamas Česlovo Radžiūno. Senuosius metus gruodžio 31-ąją šįkart
palydėsime su baletu „Bajaderė“, kuriame šoks Londono Karališkojo baleto solistai. Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, teatre skambės Algirdo
Martinaičio oratorija „Pieta“.
Vasario 16-ąją LNOBT salėje bus
surengtas iškilmingas Valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo koncertas, kuriame bus pristatytos specialiai
šiai įsimintinai sukakčiai parašytų Vaclovo Augustino, Kipro Mašanausko,
Lino Rimšos, Anatolijaus Šenderovo,
Ramintos Šerkšnytės ir Mindaugo
Urbaičio kūrinių premjeros.
Šį sezoną publikai siūlome net
trijų užsienio trupių gastroles. Lapkritį du pasirodymus čia rengia iš
Niujorko atvykstantis Harlemo šokio teatras, kovą Boriso Eifmano trupė
iš Sankt Peterburgo pakvies į savo vadovo kurtą baletą „Čaikovskis“, o gegužę net tris savo spektaklius į Vilnių
atveš Estijos nacionalinė opera.
LNOBT inf.
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Teatras

Išrasti, prisijaukinti, paryškinti erdvę
Naujojo cirko savaitgaliui „Menų spaustuvėje“ pasibaigus
Milda Brukštutė

Ar Naujasis cirkas vis dar atrodo
kaip galimybė peržengti ribas?
Kaip stebuklingas, beribę laisvę
suteikiantis šaltinis? Man – nebe.
Iš tiesų, kuo toliau, tuo labiau (veikiausiai ne dėl besikeičiančių spektaklių, o dėl pamatyto jų kiekio) jis
pradeda atrodyti suvaržytas, pats
save supančiojęs. Rodos, cirkas,
taip pat ir naujasis, labiau nei bet
kuri kita meno rūšis stengiasi būti
suprastas. Jo esmė vis dar nesikeičia – pirmame plane išlieka noras,
D. M at v e j e vo n u ot r .
„L’absolu“
gal net būtinybė patikti. Tad pirmenybė čia teikiama ne atlikėjo suprantamam, perskaitytam iki intonacijomis galėtų kaip tik labiau
laisvei, o žiūrovui – jo patogumui, galo. Paradoksalu, nes vienas iš jį praplėsti, praturtinti.
Bet pamirškime kalbą ir pasižiūjo juokui, geroms emocijoms. Ir varomųjų cirko veiksmo variklių
viskas gerai, vis dar nepaliaujame dažniausiai būna įvairiausi nesu- rėkime, kur ji bando įsiterpti, mat
žavėtis, juoktis, įsitraukti į vaikiš- sipratimai, o žiūrovas vis man- vaizdai, technika, o ne pasirinkkus suaugusiųjų žaidimus, jaudin- dagiai laikomas atokiau nuo jų, tos temos, kaip ir anksčiau, išlieka
tis dėl atlikėjų ir savo saugumo bei aukštesniojo pozicijoje. Tad, pa- cirko stiprybė. Praėjusiais metais
stebėtis tam tikromis žmogaus ga- našu, kūrėjams verčiau jau atsi- stebėjome festivalį, kurio pasirolimybėmis, sugebėjimais.
sakyti savo kalbos, savito skam- dymų pagrindas dažniausiai buvo
Visgi dažnai atrodo, kad cirkui besio, kad tik būtų prieinamesni, partnerystė. Dar anksčiau galėjome
nebeužtenka vien tik tokio pra- be jokių pastangų atpažinti, surū- kreipti dėmesį į atlikėjų ir objektų
mogai nusiteikusio žvilgsnio. Jis šiuoti, įvardinti. Šiuo atveju gaila, sąveiką. Šį sykį pagrindinę vietą užtarytum priverstinai ieško pras- nes ganėtinai tiesmuki ir banalūs ėmė aplinka – erdvės ir kūno, žmomių: tiek kitus, tiek ir save bando žodžiai mažai ką tepasako, vien gaus santykis su ja. Pirmiausia tokį
įtikinti savo rimtumu ar tra- tik nuskurdina, įžemina (nors lyg toną uždavė iš Prancūzijos su savo
gizmu. Prasideda tai nuo žodžių. bandoma atvirkščiai) veiksmą. O spektakliu „L’absolu“ atvykęs Borisas
Šiais metais jie visi – angliški. Tai štai nesuprantama, mūsų ausiai Gibé. Mat „Menų spaustuvės“ kieme
vėlgi byloja apie tą patį norą būti retesnė kalba, vien atlikėjo balsu, atsirado naujas objektas – didžiulė,

praeivių smalsumą kurstanti skardinė. Tai originali šio atlikėjo ir jo
komandos scenos aikštelė – metalinė cirko arena „Silo“. Žiūrovai
aukštyn kylančia spirale buvo susodinti ratu: kiekvienas pirmoje
eilėje iš aukštai stebėjo per vidurį
įsivažiuojantį veiksmą. Filosofinę
vieno atlikėjo, vieno žmogaus egzistencijos tragediją.
Itin darniai su aplinka susiliejo
dvi pakankamai išprotėjusios suomės Vii Roiha ir Sade Kamppia –
„Duo Kamppi & Roihu“, kurių pasirodymas „The Forest Project“ vyko
miške. Judėjome iš vieno taško į
kitą, kad išvystume vis naują, vis kitaip akrobatinėmis technikomis kūrėjų apgyvendintą, apžaistą, pamiltą
teritoriją. Drabužius keičiantys kūnai galiausiai liko nuogi, išlaisvinti.
Gamta ir moterys savo laukiniškumu priėmė, papildė viena kitą.
O belgų trupė „Claudio Stellato“,
atvykę su spektakliu „La cosa“, dalį
jau apdorotos gamtos parsinešė į
miestą, „Menų spaustuvės“ sceną.
Keturi kostiumuoti vyrai maudėsi malkų krūvoje. Tą krūvą daugino, ardė, keitė jos, o ir savo pavidalus – kostiumai neilgai buvo sausi ir
švarūs, kaip ir veidai ne visą laiką
išlaikė orią išraišką. Šįkart visu gražumu prasiveržė taip pat ganėtinai
laukinė, vyriška energija. Šie du

suomių ir belgų spektakliai primena, kaip svarbu surasti panašiai
nuo normų nukrypusius bendraminčius, su kuriais kartu būtų galima kurti savitas išgyvenimo taisykles, savas normalumo teorijas.
Ispanas Joanas Català ir belgų
trupė „Compagnie Ea Eo“ savosiomis erdvėmis pasirinko būrį
žiūrovų. Jie susiliejo su pačia publika, sujungė jos ir savo energijas.
Svarbiausia čia buvo bendravimas,
žaidimas, kuriame kiekvienam, tiek
atlikėjui, tiek ir žiūrovui, galima
veikti, įsitraukti ar bent jau sirgti
už vieną ar kitą komandą.
Taigi šiemet, regis, festivalyje
svarbiausia buvo pats buvimas vienoje ar kitoje aplinkoje. Pirmiausia – pačių žiūrovų buvimas, t.y. jų
iškėlimas iš jiems įprastos erdvės,
iš jų uždaro lauko. Artistas, tą erdvę
apžaisdamas, dėmesį nukreipdavo
ne tiek į save, kiek į aplinką, tarsi
tapdavo ja. O labiausiai tam trukdė
ne viename spektaklyje pasigirstantys žodžiai, mat erdvės nereikia
suprasti ar įprasminti, ją verta pajausti. Beje, galbūt ir dėl šio chameleoniško susitapatinimo su erdve
cirkas man nebekelia asociacijų su
ribų peržengimu. Juk šįkart atvežtų
spektaklių kūrėjai buvo išsikėlę sau
kitą užduotį – ne peržengti ribas, o
patiems tapti riba.

Į teatrą sielos palesinti
Ingrida Ragelskienė

Rugsėjo 9 d. įvyko spektaklio visai
šeimai „Žydroji paukštė“ premjera
Nacionaliniame Kauno dramos
teatre. Vienas gražiausių Lietuvos
teatrų naują sezoną pasitinka šūkiu
„100 priežasčių emigruoti į teatrą“.
Manau, režisieriaus Vaidoto Martinaičio kauniečiams padovanota
pasakiška Maurice’o Maeterlincko
„Žydrosios paukštės“ interpretacija
yra viena iš pakankamai svarių priežasčių į gimto miesto teatrą užsukti
net kelių kartų kauniečiams. Pirmiausia, kad ir kaip banaliai skambėtų, vilioja klasikinė literatūra. Svajotojo, filosofo, simbolisto M. Maeterlincko
kūrybos viršukalnė, teatrinė pasaka
„Žydroji paukštė“ nepamokslauja ir
nieko neteisia. Ji mums pasakoja
apie drąsą matyti tai, kas nematoma.
Tenka pripažinti – žiūrovai pasiilgę į
pamatines dorovines vertybes apeliuojančių klasikinių kūrinių. Maža
to – mes išsiilgę meno, kurio neįmanoma paversti politikos ar propagandos įrankiu.
Gal premjerinio spektaklio kūrėjams bus įdomu išgirsti daug
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skaitančios devynerių metų mergaitės nuomonę. Paklausta, kodėl
ji taip ramiai, atidžiai, nesiblaškydama žiūrėjo dviejų veiksmų spektaklį, atsakė: „Spektaklis lengvai
suprantamas, labai įdomi istorija,
linksmas, jis pasakoja apie tai, kad
kiekvienas daiktas turi savo sielą,
kuri panaši į žmogaus, bet unikali, kažkuo išsiskirianti. Žydroji
paukštė – tai laimės paukštė, suteikianti žinojimą ir gebėjimą matyti
visas paslaptis. Man labiausiai patiko
Šviesa (aktorė Goda Petkutė – I. R.) –
ji tokia rami, išmintinga, visagalė ir
visažinė. Norėčiau būti šviesi.“
Kol džiaugsmą spinduliuojantys
mažieji kauniečiai per spektaklio pertrauką eklerais ir mėlynių sultimis
vaišino savo gimdytojus, pagalvojau, kas mane labiausiai intriguoja
šioje lietuviškoje M. Maeterlincko
interpretacijoje. Išties, režisieriaus
V. Martinaičio pastatyme labai daug
Kauno, jo eklektiškos, tautiniu romantizmu alsuojančios estetikos.
Dailininkas scenografas Artūras
Šimonis čia, regis, bus atvėręs tikrus gimtojo miesto patrioto širdies klodus. Išdidinti scenovaizdžio
elementai – miegamojo baldai, jų

proporcingi tūriai ir siluetai, orinių uždangų grakštumas ir spalvų
paletės švara „Žydrojoje paukštėje“
kuria savarankišką vizualinį pasakojimą. Dailininkas siūlo vientisą,
unikalų neramaus, dinamiško sapno
vaizdinį. Ir jis daug paveikesnis nei
perdėm vienaplaniai, dvimačiai pasakos personažai.
„Žydrojoje paukštėje“ vaidina
kone didžioji Kauno dramos teatro trupės dalis – dvidešimt aktorių.
Masinės scenos kol kas gana statiškos, neišradingos, lyg aktoriai būtų
primiršę partneriavimo azartą. Jie
tarsi bando ištirpti svaigaus grožio
vaizdo instaliacijoje (vaizdo projekcijų dailininkas Vladimiras Šerstabojevas) arba užleidžia pirmąsias
pozicijas širdį stingdančiai kompozitoriaus Antano Jasenkos muzikai.
Bėda ta, kad projekcijos ir muzika
labai greitai tampa fonu, pernelyg
silpnu impulsu, gebančiu tik palaikyti žiūrovo dėmesį.
Mes, žiūrovai, ilgėjomės aktorių.
Šitą labiausiai supratau „Žydrajai
paukštei“ persiritus į antrąją pusę.
Aktorinio išradingumo, drąsos ir
aistros interpretuoti savo pasakiškus personažus: Katę, Duoną, Ugnį,

A . K a m i n s ko n u ot r .

„Žydroji paukštė“ Nacionaliniame Kauno dramos teatre

Vandenį, Cukrų ar Naktį – to la- daugiasluoksniškumas. Taip gimė
biausiai trūko. Brangios akimirkos, vienas garsiausių ir ilgaamžiškiaukai sceną užpildydavo aktoriaus sių K. Stanislavskio Dailės teatro
Gintauto Bejerio vaidinamo Šuns spektaklių.
beribės narsos ir atsidavimo kupina
Prieš Kauno dramos teatro „Žynatūra, jo bravūriškas pasiruošimas drąją paukštę“ paklaidžiojus miesto
ginti savo Dievaitį – berniuką Tiltilį. gatvėmis keisčiausiose vietose apFinale pasirodęs Dainiaus Svobono tikdavom grakščios formos paukšLaikas – tikslus, dygliuotas, – savo čių narvelius su prašymu grąžinti
aštrumu ir drąsa nebūti geručiu ir pabėgėlę. Gerai, kad iki premjeros
švelniai pūkuotu padarėliu paliko ji apsuko ne vieną ratą po miestą,
vilties ir kitiems personažams. Pa- pamatė ne tik išmintingus ir drąsiryžti, rasti motyvacijos peržengti, sius vaikus, bet ir jų tėvus – kartais
užpildyti savo įdomią formą – tea- galinčius būti atgrasius, nevertus
trališkus dailininkės Aleksandros nei meilės, nei gailesčio. Žmogaus
Jacovskytės kostiumus – giles- susipriešinimo ir kaltės prieš visą
niu, išradingesniu, gal net chuli- pasaulį – gamtą, mirusiuosius, svaganišku vaidmens turiniu. Kažką jones ir dievus, – motyvas man aspanašaus 1908 m. įsivaizdavo reži- meniškai šiame spektaklyje ypač
sierius Konstantinas Stanislavskis, brangus. Režisierius pamėtėjo tik
gavęs iš paties autoriaus išskirtinę temos užuominą, impulsą mano
teisę pirmą kartą teatre pastatyti mintims ir emocijoms. Todėl ir išė„Žydrąją paukštę“. K. Stanislavs- jau po spektaklio lyg pilnas kišenes
kis irgi nepaisė autoriaus remarkų, grūdų ar sielos peno pasisėmusi. O
maestro fantaziją tiesiog išsprog- gal tiesiog – žydros plunksnos šveldino „Žydrosios paukštės“ turinio niai palytėta.
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Teatras, Kinas

Juoko įkalinti

Apie spektaklį „Šokis Delhi“ OKT / Vilniaus miesto teatre

Ieva Tumanovičiūtė

Rugsėjo 8 d. OKT / Vilniaus miesto
teatre laukdama naująjį sezoną pradėsiančio „Šokio Delhi“, apžiūriu
dvi skrajutes su spektaklio kūrėjų
pavardėmis. Vienoje vaizduojamas staiga sustabdytas greitai ratu
sukęsis vaizdas – išsiliejęs ir iš toli
panašus į mandalą, o iš arti išryškėję rankų kontūrai primena indų
deives ir dievus. Kitoje, susikertančiomis linijomis suskaidytoje į keturias dalis, spektaklio nuotraukos
yra paverstos piešiniais. Jie primena
komiksą, kur aktoriai, sustingę
pozomis su išraiškingai sudėtais
pirštais, panašiais į mudras, kuria
aliuziją į Indiją. Spektaklio informacinių lapelių grafiniame dizaine
išryškėję skaidymas, judėjimas, sustingimas ir pasikartojimas apibūdina Oskaro Koršunovo režisuoto
spektaklio veiksmo organizavimo
principus, o nuorodos į Indijos kultūros ir religijų motyvus atsispindi
kompozitoriaus Gintaro Sodeikos
stilizuotoje „Harė Krišna“ mantroje
bei mandalų vaizdo projekcijose.
Ivano Vyrypajevo dramaturgija
Lietuvoje yra žinoma – pastatytos jo pjesės: „Sapnai“, „Valentinų diena“, „Iliuzijos“, „Deguonis“, „Girti“, „DreamWorks“. 2014 m.
Agnius Jankevičius režisavo „Šokį
Delhi“, o 2016 m. įvyko pjesės
„Nepakeliamai ilgi apkabinimai“
skaitymas. Vyrypajevas pagal savo
pjeses rašo scenarijus ir kuria filmus. Lietuvoje rodytame „Delės
šokyje“ („Tanec Deli“, 2012) tekstas tapo pagrindiniu filmo personažu. Saviti aktorių balsų tembrai
ir intonacijos iš Vyrypajevo kalbos
žodžių kuria muziką, kurios atidžiai
klausantis galima ne tik išgirsti, bet
ir sukurti prasmes. Kitaip nei Oskaro Koršunovo spektaklyje, kur
dėmesys nuo teksto (iš rusų kalbos

Nauji leidiniai

Naujame leidinyje – žinios apie pusės tūkstančio kino žmonių kūrybą
Šią savaitę Lietuvos kinematografininkų sąjungoje pristatytas naujas
leidinys „Lietuvos kinematografininkai“. Jo sudarytoja kino kritikė
Rasa Paukštytė sako, kad žinynas,
nors ir buvęs sumanytas kaip nišinis
leidinys, gali būti reikalingas ne tik
kino srityje dirbantiems žmonėms,
bet taip pat smalsiems viso kultūros
lauko profesionalams ir gerbėjams.
Sumanymą atnaujinti Laimono
Tapino 1986 m. leidinį „Lietuvos
kinematografininkai“ inicijavo pats
L. Tapinas ir režisierius, ilgus metus
buvęs Lietuvos kinematografininkų
sąjungos vadovu Gytis Lukšas.

vertė Rolandas Rastauskas) perkeliamas į personažus. Juos kuria aktoriai, prieš metus baigę studijas
Koršunovo vadovaujamame kurse,
taip pat vaidinę režisierės Loretos Vaskovos eksperimentiniame
spektaklyje pagal Vyrypajevo pjesę
„Deguonis“.
„Šokį Delhi“ sudaro septynios
trumpos pjesės, kiekviena prasideda uždangos pakilimu ir baigiasi
aktorių nusilenkimu. Ivano Vyrypajevo filmas – tai trumpametražių
filmų serija, kur kiekvieną pradžią ir
pabaigą žymi titrai. Oskaro Koršunovo spektaklis taip pat yra suskaidytas į dalis: kiekvienos pabaigoje
skambant pagal pulsuojantį šiuolaikinį ritmą giedamai „Harė Krišna“
aktoriai sustingsta stilizuotomis
pozomis, o paskui sulėtintai išsirikiuoja prieš publiką ir nežymiai
nulenkia galvas. Visa tai atliekama
su autoironija. Vėl užsidegus šviesai,
prasideda nauja dalis, panaši į prieš
tai buvusią, bet kitokia.
Vyrypajevo pjesės erdvėje – ligoninės laukiamajame – veikėjai skirtingai reaguoja į žinią apie artimo
mirtį, nes svarbesniu kiekvienam
tampa požiūris į save patį, kuris
atsiskleidžia herojams pasakojant
apie šokį „Delhi“. Prie vienos OKT
studijos sienos išrikiuotos žiūrovų
kėdės, prie kitos tarp langų – suolai aktoriams. Kairėje permatoma,
plastikinė užuolaida dengia angą,
pro kurią įeina veikėjai iš „ligoninės“ gilumos, o pro duris dešinėje,
tas pačias, pro kurias rinkosi žiūrovai, įžengia veikėjai, atėję iš „miesto“
(spektaklio dailininkai „random
heroes“). Patekus į salę, aktorės
Ugnės Šiaučiūnaitės Katia jau sėdi
ant suolo, atstumas tarp jos ir publikos nedidelis, tačiau mergina egzistuoja kitoje erdvėje nei žiūrovai. Katia sėdi susimąsčiusi, kartais kažką
prisiminusi nusišypso pati sau. Jos
plaukai surišti į laisvą kuodą, ji vilki

neilgą šviesią suknelę, ilgus džinsinius marškinius, gelsvas tampres,
avi baltus drobinius batus. Katia yra
šokėja, sukūrusi įžymų Delio šokį,
apie kurį papasakos kiekvienas pjesės veikėjas, tarsi paneigdamas baleto kritikės Leros nusivylimą, kad
šokio neįmanoma perteikti žodžiais.
Į Katios būties pripildytą erdvę
Kamilės Petruškevičiūtės Lera įsiveržia su tragiška žinia, kuri ne iš
karto paveikia tarsi „ne čia“ esančią merginą.
Nors Vyrypajevo pjesė neturi
žanro, spektaklio kūrėjai perskaito
ją kaip komediją. Dažniausia spektaklyje juoką provokuoja perdėta,
komiškiems personažams būdinga
kai kurių aktorių raiška ar prisitaikymai. Pavyzdžiui, Andrejus, įsijautęs į pasakojimą apie šokį „Delhi“,
nejučia ima glamonėti slaugytoją, Ugnė Šiaučiūnaitė (Katia)
todėl svarbios jo monologo mintys paaukojamos komiškam efek- inteligentės“ stačiokiška emocijų
tui. Panašaus pobūdžio humoro raiška atrodo perdėtai teatrališka.
epizodai tarsi stato tvorą, kuri ap- Kamilė Petruškevičiūtė atskleidžia,
riboja spektaklio suvokimo lauką, kad veikėjos jausmus diktuoja rapalikdama vis siaurėjantį ir aiškiai cionalus protas, būtent todėl jos
nužymėtą prasmių plotą. Dėl to kai užuojauta atrodo komiškai dirbtinė.
kurios veikėjų išsakomos mintys
Katios motinos tema – nelaimė.
atrodo daug kartų girdėtos, netgi Paulina Taujanskaitė įtaigiai kupamokančios, netekusios atradimo ria mirtinai sergančią, nelaimingą
galimybės. Priešingai nei skaitant moterį, kuri tik „priima ir priima“
Vyrypajevo pjesę ar žiūrint filmą, viską, ką jai siunčia gyvenimas, o
kur paliekama daugiau erdvės min- iš tiesų, kaip pabrėžia aktorė, pyktims ir vaizduotei.
dama atmeta. Taujanskaitės Alinos
Spektaklio personažams apibū- Pavlovnos veidas protarpiais virsta
dinti tinka Thomo Manno romano tragiška skausmo kauke, jos juokas
„Užburtas kalnas“ veikėjo žodžiai: kandus, o kūnas tiesus ir susitrau„Žmogus negali pasakyti jokios kęs, tarsi ji būtų pratusi įtempti daubendresnės minties, kad pats neiš- giau raumenų, negu reikia kūno
siduotų, kad nejučiomis neįdėtų į vertikalumui palaikyti, kad sukeltų
ją viso savo „aš“, kaip nors simbo- sau papildomą skausmą. Pažvelgus
liškai neišreikštų pagrindinės savo į nuobodulio iškankintos Ingos Šegyvenimo temos ir pirmapradės jo petkaitės Slaugytojos veidą, atrodo,
problemos.“ Tokią savo gyvenimo jog ji užuodžia blogą kvapą. Veitemą turi kiekviena(s) spektaklio kėjos manieros ir apranga – aukšveikėja(s). Lerą kamuoja nerimas takulniai, juodos pėdkelnės, leodėl „gerai nugyvento svetimo gy- pardo kailio ornamento golfas po
venimo“. Baleto kritikės, „tipiškos baltu chalatu – pataikauja vidurinio

po 1986-ųjų, ir jis papildytas per
daugiau kaip 30 metų susikaupusiais, po įvairius šaltinius išsibarsčiusiais ar išvis nepublikuotais duomenimis. Kūrybinės filmų autorių
biografijos aiškiai rodo, kaip po
1990-ųjų, po Nepriklausomybės
atgavimo, pasikeitė galimybės be
ideologinių patarėjų pagalbos kurti
kiną, steigti kino gamybos įmones,
rūpintis kūrinių sklaida. Žvelgiant
į tuos „tik“ duomenis, kurie lydi
filmų pavadinimus, kūrybinių
veiklų apibūdinimą, akivaizdu, kaip
keičiasi kartos, kokios galimybės
atsivėrė siekiant profesinio tobulėjimo, kaip naudojamasi bendros
gamybos su kitomis Europos šali„Vadinu šį darbą tarsi bendra fo- mis galimybėmis Lietuvai įstojus į
tografija, kurioje užfiksuoti įvairių Europos Sąjungą. Leidinyje siekiau
kino kūrybos sričių profesionalai. aprėpti kuo platesnį kūrėjų ratą: ir
Leidinyje publikuojamos atnaujin- tų, kurie priklauso kūrybiniams
tos kūrybinių biografijų duomenys sambūriams, ir tų, kurie jokioms
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išsilavinimo neįgijusių vyrų geidulingam žvilgsniui. Kaip netikėtai atskleidžia aktorė, tikroji Slaugytojos
tema – mirties įsisąmoninimas.
Spektaklyje Andrejus ir Katia
yra mažiausiai šaržuoti personažai – tarsi tarp komiškų kaukių
klaidžiojantys įsimylėjėliai. Aktorius Kęstutis Cicėnas kuria Andrejų, kurį kausto baimė būti arba
tapti kaltam dėl kitų nelaimių. Tvarkingi jo džinsai, švarūs odiniai batai
ir naujas švarkas vis tiek atrodo kiek
senamadiški ir tinka per žingsnį
nuo gyvenimo atsitraukusiam
Andrejui. Aktorei Augustei Pociūtei tenka sunki užduotis suvaidinti
trumpam pasirodančią Andrejaus
žmoną, kuri yra priversta visą laiką
raudoti balsu. Vienintelė Ugnės
Šiaučiūnaitės Katia kartais reaguoja
į savo žodžius, tyrinėja, koks pojūtis
apima juos tariant, bando suvokti jų
prasmę. Atrodo, kad iš visų veikėjų
spektaklio kūrėjai labiausiai prijaučia „Delhi“ šokio autorei, kuri žmonių skausmą paverčia meno kūriniu.

organizacijoms nepriklauso, bet kino muziejaus archyvų, devynių
be jų kūrybos lietuvių profesio- dešimčių autorių, taip pat įvairių
nalaus kino panorama sunkiai įsi- institucijų archyvinės nuotraukos.
vaizduojama. Tik gaila, kad leidiPasak kino kritikės Živilės Piniui parengti turėjau mažokai laiko, pinytės, „šis leidinys yra svarbus
be to, dėl pustrečio karto išaugusių žingsnis link normalios kino kulprojekto apimčių nebuvo galimybės tūros egzistavimo mūsų šalyje. Tai
surinkti absoliučiai visų duomenų, lyg mūsų kino istorija, kurioje daug
tad teko taikyti šiokius tokius apri- pasakyta ir tarp eilučių.“ „Krantų
bojimus“, – sako R. Paukštytė. Ren- redakcijos“ leidyklos vadovas, mekant duomenis jai talkino kolegė, notyrininkas Helmutas Šabasevikino žurnalistė Izolda Keidošiūtė. čius leidinio „Lietuvos kinemaDaugumos režisierių biofilmogra- tografininkai“ pristatymo metu
fijas žinyne lydi specialiai jam para- prisipažino, kad yra didelis įvairių
šytos trumpos kūrybos apžvalgos ar panašaus pobūdžio žinynų gerbėjas:
ištraukos iš anksčiau skelbtų tekstų. „Jie yra būtini, nes kalba apie tai, kas
Ypatingos pagalbos projekto ren- mes esame, liudija mūsų identitetą.“
gėjai sulaukė iš žurnalo „Kinas“ reVėliau leidinį planuojama skelbti
dakcijos – kone pusę žinyne publi- kino sričiai skirtose internetinėse
kuojamų fotografijų sudaro būtent svetainėse.
šio projekto partnerio archyvai;
taip pat panaudoti asmeninių ar- LKS inf.
chyvų, Lietuvos teatro, muzikos ir
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Dailė

Apie juodą ir save

Aistės Kisarauskaitės paroda „Krematoriume / meno krosnyse“
Vidas Poškus

Būtų sunku apsimesti nepažįstančiam Aistės Kisarauskaitės ir kalbėti vien tik apie jos kūrybą ar kūrinius. Kita vertus, prisilietimas
prie bet ko, ką rengia ši menininkė
ir (meno galerijos namuose „Trivium“) galerininkė visuomet susijęs su mūsiškės dailės istorijos atkarpa bei šiuo metu, čia ir dabar
vykstančiais dailės procesais. Vienų
ryškiausių XX a. antrosios pusės
modernistų – Saulės ir Vinco Kisarauskų – atžala bent jau pastaraisiais metais iniciuoja tokius meno
sumanymus, kurie ryškiais ar mažiau pastebimais siūlais yra įausti ar
įsiūti į tam tikrus kultūrinius kontekstus. Manau, šeimyninės tradicijos ir asmeninės patirtys čia veikia
kaip esminis spiritus movens. Tad
be asmeniškumų neįmanoma apsieiti. Tuo labiau kad, kaip žinau iš
to, kas vyko tokiais tolimais dabar
jau atrodančiais „devyniasdešimtaisiais“ – konkrečiai jų pradžioje,
Aistė priklauso anuometinei jaunajai menininkų kartai, kuri ne tik
suabejojo, bet ir ėmėsi konkrečių
žingsnių ir veiksmų aiškinantis su
gerokai sustabarėjusiais instituciniais santykiais kultūroje ar mene.
Tad instaliatyvus Aistės kūrinys
„Dark Room“ man asmeniškai yra
visų pirma apie tai. Juo labiau kad
ir vyksta „motininėje“, šiek tiek makabriškoje Vilniaus dailės akademijos aplinkoje – vadinamajame „Krematoriume“. Naudodamasis proga

(kadangi esu atsakingas už minėtąją kolorizmo nuodas ir priešas, šilekspozicinę erdvę) pasiaiškinsiu dėl tąją „marso juodumą“, paslaptinbaisiojo pavadinimo. Net ir Aistės gąjį „šungitą“, maišant su balta,
parodos atidarymo metu apsilankę suteikiantį keisto pilkumo įspūdį.
kolegos iš Gdansko dailės akademi- Pagalvojau, Aistė kaip menininkė,
jos atvirai kalbėjo, kad juos šiek tiek kurios karta Dailės akademijoje
šokiruoja su laidotuvių apeigomis būtent ir kovojo su ta kolorizmo
susijęs pavadinimas. Šis terminas tradicija, tiksliau – jos sąlygotu tavartotas nuo 9-ojo dešimtmečio, pybinės kalbos užsisklendimu ir
nuo vietos atsiradimo. Juo vadinta stagnacija (beje, 10-ajame dešimtmeindustrinė darbo vieta – dujomis tyje juoda spalva ir tamsus koloritas
kūrenamos keramikų krosnys. Tik buvo beveik oficialiai legitimuoti
pastačius jas sovietai užsuko krane- kaip kuo tikriausios savitai suvokto
lius, keramikai iš čia išsikėlė, tam- akademiškumo apraiškos), tartum
sią, aprūkusią patalpą su dviem pateko į savo pačios paspęstus spąsmasyviomis krosnimis palikdami tus. Sunkios ir juodos, aprūkusios
ekspozicijai. Belieka tik džiaugtis, ir geležinės keramikos krosnių
kad Aistė savo „Tamsiajam kamba- simboliškai uždarė kelis dešimriui“ pasirinko ypatinga tamsuma tmečius vykusius procesus, ratas
dvelkiantį „Krematoriumą“.
užsisklendė ir revoliucionieriai eiTokį menininkės sprendimą lėmė linį kartą buvo užspeisti tapybinės
pirmiausia „plastinės“ ypatybės, o revoliucijos tinkluose. Tad simbopats kūrinys susijęs su asmeniniu liška, kad visa tai vyksta akademigyvenimu. Manyčiau, kad parodos nio kamino šešėlyje ir primena, jog
šrifto raktu suveikė išgirstas pokal- neretai bėgant nuo mokyklos, maišbis tarp menininkės ir pirmojo paro- taujant prieš jos normas ir teikiados lankytojo – Kosto Bogdano. Jai mus įsitikinimus anksčiau ar vėliau
pasakojant, kad ši paroda-instalia- verta ir net reikia sugrįžti prie jų,
cija, sudaryta iš dviejų lovelių su tačiau jau visai kitaip – žvelgiant
juodus vaisius mezgančiais ar juo- patyrusio ir brandaus menininko
dai žydinčiais augalais ir preciziškai akimis. Norėjau pasakyti, kad ne
(dailėtyrinis žinojimas sakytų – švėgž- tik Kisarauskaitė, bet ir kiti iš jos
diškai, bet lygiai taip pat galėtume kartos – Evaldas Jansas, Dainius
tarti – bartkiškai, jonaitiškai, va- Liškevičius ar Gintaras Makarevilantiniškai) išpaišytais sėklų maiše- čius – yra sugrįžę prie to, nuo ko
liais, etiketėmis bei tai palydinčiais prieš kelis dešimtmečius bėgo. Kai
„modeliais“ – objets trouves, pokal- kam tai yra tapyba kaip medija ir
bio partneris Tapybos katedros išraiškos priemonė, kitiems – kuldocentas antrino tęsdamas mintį tūrinis daugiasluoksniškumas, verapie juodą dažą – „suodžių juodą“, čiantis sukti nuo menininko egoveikiančią kaip kuo tikriausias centrizmo į dailėtyrinį tyrimą ir

taip toliau. Manau, kad tai yra ir Galop, sakyčiau, Aistė, kaip galeriįdomu, ir simptomiška, nes jauna- ninkė, savo namuose programiškai
tvišką maksimalizmą anksčiau ar puoselėdama tiesioginio bendravėliau turi pakeisti iš gyvenimiškos vimo idėją, o būdama menininke
patirties kylantis įžvalgumas.
kalbėdama apie save ir savo (pridurKita vertus – galbūt kalbėjimas čiau – šiuo metu ir dukrelės Faustiapie postakademiškumą Kisaraus- nos) pasaulį, negalėjo pasielgti niekaitės ir kitų jos kolegų kūryboje kaip kitaip. („Dark Room“ yra kuo
yra nulemtas paties vertintojo sti- tikriausias psichoanalitinis bet kugmų. Galbūt galima kalbėti ir apie rio menininko avataras, jo baimių
visai kitus kontekstus... Pavyzdžiui, ir lūkesčių, besislepiančių sąmonės
tose laboratorinėse talpyklose (pri- ir pasąmonės požemiuose, įsikūnimenančiose ir tipinius daugiabu- jimas.) Šiuos metus pradėjusi pavačių balkonų gėlių lovelius) sudėti sariška „Semiramidės sodų“ instaaugalai suponuoja mintį apie dar liacija (kurios pagrindiniu akcentu
sovietiniais laikais susiforma- buvo didelis pievos piešinys grafivusį menininko-daržininko, dai- tiniais pieštukais) galerijos VDA
lininko-sodininko tipažą, nes ne „Artifex“ erdvėse, rudenišką brandą
vienas oficialios ir ne tokios ofici- ji pasiekė toje pievoje sunokusiais
alios sovietinės Lietuvos ar poso- gyvais pomidorais. Na tai kas, kad,
vietinės visuomenės kūrėjas vienu pasak jos, juodi pomidorų vaisiai
metu mojuodavo teptuku savo nėra ypač skanūs... Mano asmenine
studijoje, o kitu – kauptuku po- nuomone, būtent taip menininkė
midorų lysvėje. Tas augalų augini- ne tik instaliatyviai tobulai nugalėjo
mas ir eksponavimas taip pat turi įspūdingą, bet nelengvai eksponaviir aistringo mados alsavimo. Jau mui pasiduodantį „Krematoriumo“
porą metų pastebiu, kad botaninė interjerą, bet ir konceptualiai aptematika, iliustruojama gyvųjų šios gynė ir šiurpokai skambantį jo pavasrities objektų, yra ypač populiari dinimą – meno galybės esmė ta, kad
tiek tarp baigiamųjų VDA (ypač jo dėka gyvybės daigai dygsta net
tapytojų) darbų, tiek ir, sakykime, ne visuomet humaniškose sferose.
populiariame meninio gyvenimo
reiškinyje – „ArtVilniaus“ mugėje. Paroda veikė iki rugsėjo 14 d.

Meno espreso
Trumpa parodų Vilniuje apžvalga
Aistė Paulina Virbickaitė

Praeitas savaitgalis ne vienam meno
parodų lankytojui tapo galvosūkiu,
kaip suspėti aplankyti šitiek naujai atsidariusių ir taip trumpai teveiksiančių parodų. Juo labiau kad
nepaisant kvietimo savaitgalį aplankyti miesto galerijas, anaiptol
ne visos jos prailgino savo darbo
valandas ir šeštadienį popiet į porą
jų patekti jau nepavyko. Gera žinia –
mieste yra tikrai įdomių parodų,
štai kelios iš jų.
Donatas Jankauskas (Duonis),
Guotika
Simpatiškoje, nedidelėje projektų erdvėje stoties rajone rodoma
skulptoriaus Donato Jankausko
(Duonio) paroda. Įvadas į ją – ant
galerijos langų pakabintos, Žemaitijoje rastos senovinės akmeninės
skulptūros nuotraukos. Šį muziejinį artefaktą tyrinėtojai priskiria
lietuviškam gotikos laikotarpiui.
6 psl.

„Guotika!“ – žemaitiškai džiaugiasi architektūrinių projektų. Beje, dalį
Duonis ir iš smėlio formų lieja savo jų galerija žada pristatyti konceptuobjektus, su dailės istorijos vado- aliosios architektūros parodų cikle
vėlių europietiška gotika turinčius „Idealizmas 3x3x3“. Nepaisant kiek
panašiai tiek bendro, kaip ir minė- komplikuoto galerijos komunikatoji akmeninė skulptūra. Nes juk cijos tono, čia rodomas Ozarinsko
svarbu ne stiliai ir kryptys, o kū- kūrinys – aiškus, skaidus ir įdomus.
Parodos „Slavs and Tartars. Iš lūpų į lūpas“ fragmentas
M . Č e s l i ka u s ko n u ot r .
ryba ir energija. Tuo galima ir paParoda galerijoje „Nulinis laipssidžiaugti vienu žvilgsniu aprėpia- nis“ (_0*) (Šv. Stepono g. 14) veikia objektai itin gražiai bendrauja su tokios įdomios. Ekspozicija didžiomoje parodoje – maža erdvė, atrodo, iki rugsėjo 28 d.
erdve, išnaudodami šviesą ir tū- joje salėje – tikra kalbų, tautų ir kultik išryškina instaliacijos vitališką
rius. Žiūrovai taip pat kviečiami tūrų maišalynė. Ir dar – ten yra ir
Rimantas Milkintas, Daugmaž įsitraukti – mintyse atsisėsti ant šiek tiek Lietuvos. Skulptūrose, inscharakterį.
suolelio ar fiziškai pamėginti per taliacijose ir tekstilės kūriniuose
Paroda projektų erdvėje „Sodų 4“ vidudienis
Viena iš šio sezono naujienų – iš metalines konstrukcijas žingsniuoti sujungiamos Abiejų Tautų Respu(Sodų g. 4) veikia iki rugsėjo 22 d.
Aušros Vartų g. į Totorių g. persi- „šiuolaikinio gyvenimo ritmu“ – ne- blikos laikotarpio ir šiandieninėje
Vladas Ozarinskas, Architekto- krausčiusi galerija AV17. Savo loka- išvengiamai skubant ir vėluojant.
Lietuvos, Lenkijos ir Krymo teritonas O _1.0
cija bei stilistika Berlyno galerijas
Paroda galerijoje AV17 (Totorių rijoje gyvenančių vietinių bendruoŠv. Stepono gatvėje įsikūrusi ar- primenanti erdvė žada tapti labiau g. 5) veikia iki spalio 5 d.
menių istorijos. Nepasiklysti padės
chitektūros galerija „Nulinis laips- pastebima ir savo įprastą juvelyrinedidelis, tačiau informatyvus katanis“ (_0*) kviečia prisiminti Valdą kos bei skulptūros repertuarą paSlavs and Tartars, Iš lūpų į lūpas logas su atskirų darbų aprašymais,
Ozarinską (1961–2014) ir pamatyti pildyti fotografija ir videomenu. (kuratorė Monika Lipšic)
kuriame galima rasti istorijų, įdojo vieno kūrinio parodą. Nedide- Pirmasis pasirodymas nenuvilia.
Beveik neabejoju – tai bus po- mių ne tik parodos kontekste. Kaip
lėje erdvėje santūriai eksponuo- Rodomi skulptoriaus Rimanto puliariausia rudens sezono paroda. sakoma pranešime apie parodą, mejami vieno gyvenamo namo Trakų Milkinto nauji kūriniai labai tinka Pelnytai. Retai kada garsūs meno pa- nininkai „švenčia kūniškąjį bei emorajone brėžiniai ir maketas. Deja, šioms erdvėms – menininkui bū- saulio vardai Lietuvoje surengia to- cinį pažinimą ir šių žinių mainus“.
projektas nebuvo įgyvendintas, dinga grakšti linija, preciziškas atli- kio dydžio parodas, dar rečiau paroParoda Šiuolaikinio meno centre
kaip ir daugybė kitų konceptualių kimas ir dėmesys formai. Santūrūs dos Šiuolaikinio meno centre būna (Vokiečių g. 2) veikia iki spalio 18 d.
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instruktažą, kur ir kada galima eiti,
kaip tekdavo gelbėti iš kalėjimo vakare nuėjusius prie jūros neklaužadas, kaip gal kokiais 1990-aisiais seminarą organizavo Saulius Paukštys
ir išrikiavęs draugus žygiuodavo į
valgyklą (gal ir su daina). Aišku,
anais laikais viskas būdavo apmokėta, tik valgyk, fotografuok, klausykis ir gerk. To patogumo neliko
jau nepriklausomybės pradžioje,
bet daugelis kažkaip prisitaikė prie
naujų sąlygų ir seminaras išliko.
Dar dešimtmetį laikėsi praeities
formatas: kolektyvinis gyvenimas
„Zundoje“ garsams ir kvapams pralaidžiomis sienomis, grybų kepimas
ir lėbavimas kartu, fotosesijos, paskaitos susigrūdus mažoje salytėje,
kur kalbėtojo balsą užgožia vėjo
stūgavimas, o rodomas fotografijas
užstoja priešais sėdinčiųjų galvos.
Vis kartojosi kalbos apie fotoaparatus, vyko ant kėdžių išdėliotų darbų
peržiūros, o diskutuojama buvo ne
tiek apie kūrinius, kiek apie teisingą
požiūrį į fotografiją. Man tai buvo
gera mokykla, o pati sau maniau,
kad svarbu ne „teisinga fotografijos
samprata“, o meninė kokybė. Galiausiai senasis seminaro formatas
nusidėvėjo ir turėjo keistis.
Šiuolaikinį pavidalą seminarui
suteikė Lietuvos fotomenininkų
sąjungos pirmininku tapęs Jonas
Staselis: paskaitas ir diskusijas perkėlė į buvusio kino teatro „Agila“
salę, kur galima rodyti kokybiškas projekcijas, įvedė sinchroninį
vertimą, portfolio peržiūras, dalyvavimo mokestį, „Sony“ bei savivaldybės remiamus konkursus
ir kvietė svečius iš užsienio. Nors
paskaitų ir prisistatymų turinys
liko retrogradiškas ir provincialus,
kasmet pamatydavau ką nors įdomaus. Iki šiol prisimenu, kaip vienas japonas pasakojo savo šeimos
fotoateljė istoriją arba kaip Rusijos
fotomenininkų sąjungos pirmininkas – tikras kosmonautas – aiškino,
kodėl nesvarumo būsenoje fotoaparatą tenka valdyti blakstienomis.
Bet tokių įdomybių buvo nedaug
ir auditorijoje dominavo tradicijos
saugotojų veidai.
Užpernai seminarai vėl pradėjo
keistis – atsirado naujų pranešėjų
ir temų, publika atjaunėjo. Šiemet
pirmą kartą pajutau, kad nebėra
kada nueiti prie jūros, nes smalsu
pasiklausyti kolegų humanitarų
ir fotografų (ačiū programos sudarytojai Vilmai Samulionytei ir
naujajam pirmininkui Gintarui
Česoniui). Perskaitęs kai kurias
pavardes taip ir lieki savo kėdėje:
garsioji Liz Wells iš Jungtinės Karalystės, Ukrainą išmaišęs fotožurnalistas Artūras Morozovas, pernai
įkvepiančią parodą Nacionalinėje
dailės galerijoje surengęs Sharonas
Ya’aris iš Izraelio, kino tyrinėtoja
Natalija Arlauskaitė, filosofas Nerijus Milerius, menininkas Joachimas

Schmidas iš Vokietijos, architektas
Aurimas Syrusas, dabarties profesijas ateičiai fotografuojantis Arūnas Baltėnas, šiemet „Documentoje“
dalyvaujantis menininkas Algirdas
Šeškus ir visas menotyrininkų būrys: Erika Grigoravičienė, Virginijus Kinčinaitis, Jolita Liškevičienė ir Tomas Pabedinskas. Savo
darbus pristatė ir jauni menininkai, iš kurių jau anksčiau pastebėti
buvo Valentynas Odnoviunas, Marija Šaboršinaitė, Dovilė Dagienė,
Geistė Kinčinaitytė. Čia paminėjau
tik keletą, nes ilgus dalyvių sąrašus
skaityti nuobodu. Kai ką dar įvardysiu vėliau, o apie kitus gal kas nors
kitas papasakos.
Taigi seminaras virto ne tik kūrybos pristatymų, bet ir rimtų
teorinių diskusijų vieta, nors diskusijos dažniausiai vyko kavinėse.
Dar buvo dirbtuvės, Lina Kaminskaitė-Jančorienė pristatė nematytą
sovietinę dokumentiką, iš kurios
smagiai pakikenome, vakarais šokome „Zuikio darže“ ir atsidarė trys
parodos: Algio Griškevičiaus, amžinatilsį Pauliaus Normanto ir „Už
sienos“, kur Gytis Skudžinskas pristatė svetur kuriančius jaunuosius
menininkus.
Fotografija šiame seminare buvo
kultūros diskursų dalyvė ir kurstytoja. Kaip savitas matymo būdas ji
užkrėtė sovietmečio tapybą, kurios
sandarą smagiai lukšteno Erika
Grigoravičienė. Mirusio vaiko
nuotrauka, šmėžuojanti naujo
mikrorajono vaizde, pro atvirą
langą atsitiktinai pastebėta asmeniška akimirka, bauginantys ligoninės aparatai – spalvotoje tapybos
dabartyje pavaizduotos fotografijos
įteigia reiškinių tikrumą ir nostalgiją tam, kas prarasta. Arba jos yra
po vizualiąją kultūrą klaidžiojančios istorinių įvykių šmėklos – kaip
garsusis Varšuvos geto berniukas,
pakėlęs rankas priešais paskutinį jo
atvaizdą „nuimantį“ nacį. Natalija
Arlauskaitė pademonstravo, kaip
skirtingi tos anoniminės nuotraukos panaudojimo būdai keičia ir paties įvykio reikšmę mums. Neryškios, skubrios fotografijos padeda
kine atkurti istorinius įvykius, pavyzdžiui, žydų žudynes Lietūkio
garaže, kurių inscenizaciją parodęs
Nerijus Milerius klausė, ar nuolat
kylančios diskusijos apie Holokausto nuotraukų autentiškumą
nėra tiesiog būdas išvengti tiesos.
Kita vertus, nenufotografuoti kruvini praeities įvykiai lieka įsigėrę į
dirvą, į ūkus virš pievų, šlama medžių vainikuose, iš kur juos kartais
ištraukia peizažo fotografai, šitaip
kuriantys traumos atmintį, pasakojo Liz Wells.
Panašus noras nufotografuoti nenufotografuojamą atvedė du šveicarus Paolo Woodsą ir Gabriele
Galimberti į mokesčių rojus – valstybes, kurių įstatymai viso pasaulio
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Donato Stankevičiaus instaliatyvi kompozicija, skirta visiems, kada nors atvykusiems į Nidos fotografų susitikimus
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turtuoliams sudaro sąlygas legaliai
išvengti mokesčių ir plauti nešvarius pinigus. Dviejų fotografų pasakojama istorija buvo ir juokinga,
ir šiurpi, ypač prisimenant ją dabar,
kai uraganas Irma jau pavertė vieno
tų rojų – Britų Mergelių salų –
skurdžių gyventojų namus statybiniu laužu, mokesčių slėpėjams
slepiantis vyno rūsiuose. Kaip pavaizduoti tą jų rojų, kad pasimatytų,
kas čia vyksta? – klausė Paolo ir Gabriele. Jie keliavo į Delavarą, Džersį,
Singapūrą, Panamą, Londoną, tas
pačias Mergelių salas, tyrinėjo, aiškinosi, kol suprato, kad norint patekti į sistemos vidų reikia įsteigti
bendrovę. Ir įsteigė, taip ir pavadinę: „The Heaven“ – „Rojus“. O
tyrimo rezultatą atspausdino kaip
bendrovės metinę ataskaitą – viršelyje, aišku, žydras dangus, pilna
diagramų apie trilijonines sumas,
kurių, laimei, nereikėjo atiduoti
ligoninėms, policijai, mokykloms,
universitetams, šaligatviams, bibliotekoms ir t.t. Slidžios metalo
sienos po žeme saugo tonas aukso, o
virš žemės – stalčiukuose telpančias
vien pinigų slėpimui ir plovimui sukurtas kontoras tokių bendrovių
kaip „Apple“, „Bank of America“,
„Coca-Cola“, „Google“ (greičiausiai
ten yra ir lietuviškų firmų stalčiukai), kurios tose šalyse nesukuria nė
vienos darbo vietos – net sekretorei.
Na ir iki koktumo detalios prabangos fotografijos: atsipalaidavę, savimi patenkinti žmonės mėgaujasi
sodininkyste, plūduriuoja baseine,
pakibusiame virš naktinio miesto,
kuriame tamsuoja daugiabučių
langai (nes jie pastatyti ne gyvenimui), o banknotuose pamažu
sensta britų karalienė. Knyga tokia dviprasmiška, kad ją įsigyju ir
aš kaip šmaikščios vizualinės kritikos pavyzdį, ir mokesčių rojaus
gyventojai – kaip jų gyvenimo būdo

reklamą. Smagiausia, kad įmonės
metinės ataskaitos forma yra tarsi
maskuojantis veidrodis, kuriuo prisidengę menininkai gali kritikuoti
sistemą legaliai.
Šveicarų sukeltą nerimą paskutinę
dieną kiek prasklaidė du linksmi anglai – Jan Williams ir Chrisas Teasdale’as, savo autopriekaboje įkūrę
mažytę mobilią galeriją „Caravan“.
Su ta autopriekaba jie gali atsidurti
kur nori, prisišlieti prie ko nori, net
prie garsiausių mugių ir bienalių.
Čia užeina visi, nes nereikia mokėti už bilietus ir šiaip jauku, negąsdina marmuras, kolonos ir didžiulės tuščios erdvės. Jan ir Chrisas
fotografuoja ten, kur stovi jų galerija, o šiemet jie apžvelgė ir Kauno
Savanorių prospektą, nes „Kaunas
Photo“ organizatorius Mindaugas
Kavaliauskas ištuštintoje siuvykloje
jiems pasiūlė įrengti muziejų. Kaunas jų fotografijose pasirodė ir savas, sovietinių statybų sudarkytas
miestas, ir visai kitoks, šiek tiek
siurrealus ir tragikomiškas. Pamačiau, kur dingo Palangos Juzė –
pasirodo, guli ant siuvyklos stogo.
Matėsi, kad fotografams buvo įdomūs troleibusų laidų kryžiai danguje, skirtingų architektūros stilių
kakofonija, prekių prigrūsti kioskai, į kurių vidų gali pažvelgti tik
pasilenkęs prie mažyčio langelio.
O Jan vis kartojo, kad jai ypač patiko moterys, nešančios lauko gėlių
puokšteles – ji daug jų prifotografavo. Gera atsidurti šių fotografų
kelionių maršrute, o lietuviškos
„Caravan“ galerijos analogą pamačiau Aurimo Syruso paskaitoje apie
parodų architektūrą – tai mobilus
paviljonas, kurį būtų galima atsivežti ir čia, į Nidą, ir pagarbiai eksponuoti fotografijos parodas, kurioms erdvių labai trūksta.
Aišku, mobili fotografijos parodymo erdvė yra ir knyga – tai

priminė Jolita Liškevičienė, analizavusi gražiausios knygos konkursuose diplomus ir prizus laimėjusias knygas, klasikines ir
eksperimentines. Įdomu, kad į šį
sąrašą beveik nepatenka pačių fotografų sudaryti savos kūrybos albumai, nes laimi knygų dailininkai:
Tomas Mrazauskas, Jurgis Griškevičius, Gytis Skudžinskas ir kiti. Išskyrus „specialų atvejį“ – Algirdą
Šeškų, kuris šįkart irgi atvyko į
Nidą – pirmą kartą nuo tada, kai
aš pradėjau lankytis seminaruose.
Jo paskaita buvo ypatingas įvykis –
mačiau, kad publiką užbūrė jo pasakojimai apie sovietmečiu Nidoje
atmestas jų fotografijas, apie nereikalingą kūrybą ir iš to gimusį meną
be kūrinio, neapčiuopiamą, atsirandantį nežinia kaip, gal iš sapno, gal
iš buvimo kartu su draugais, o gal
atsidūrus šalia šamano, taip panirusio į transą, kad ant tavęs tykšta
jo prakaitas. Dabar to šamano fotografijų pano rodomas Atėnuose,
14-oje „Documentoje“, apie kurią
Šeškus irgi jau išleido brošiūros dydžio knygelę – vieną iš „naujo laiko“
serijos. Čia jo fotografijos iš Indijos,
iš Vilniaus, iš Paryžiaus vėl atrodo
nematytos, perdirbtos jau fotošopu,
kad nutoltų tikrovė ir liktų menas.
Šį reminiscencijų seminarą simboliškai užbaigė Gintauto Trimako
meninių dirbtuvių dalyviui Vytautui Krakauskui skirta Antano Sutkaus premija – jis nufotografavo
visas vietas, kur kada nors vyko
seminarai. Senosios, kurias mažai kas beprisimena, matosi jau
neberyškiai, tik „Agilos“ betonas
atrodo „kaip tikras“ – kaip dar neprabėgęs laikas, kuris, tikėtina, tęsis
ir kitąmet.
Agnė Narušytė
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Apie vienatvę Niujorke ir skrybėles
Vilniuje
Artėja Vilniaus dokumentinių filmų festivalis

Rugsėjo 21 d. jau keturioliktą kartą
pakvies Vilniaus dokumentinių
filmų festivalis. Vilniuje jis vyks
iki spalio 1 dienos, Ukmergėje ir
Klaipėdoje – spalio 6–8 d. Trumpai supažindiname su šių metų
programa.
VDFF surengta retrospektyva
paminės žymaus lietuvių kino dokumentininko Rimtauto Šilinio aštuoniasdešimtmetį. Trijose retrospektyvos programose – lietuvių
kino klasika tapę, bet vis dar mažai kam matyti režisieriaus trumpo
ir pilno metražo filmai, kuriuose
įamžinti iškilūs lietuvių inteligentai
ir paprasti žmonės, išdrįsę atsiverti
priešais kino kamerą net niūriais
laikais. Filmus festivalio seansuose
pristatys kino kritikė Rasa Paukštytė.
Festivalyje įvyks ir Ramunės Rakauskaitės filmo „Trys skrybėlės“
premjera. Šio filmo herojai – trys
kūrėjai, nešiojantys skrybėles, – aktorius Valentinas Masalskis, filosofas Algis Mickūnas ir dailininkas
Rimantas Olšauskas.
VDFF pristatys ir unikalaus armėnų dokumentininko Artavazdo
Pelešiano (g. 1938) retrospektyvą.
Festivalis parodys šešis jo filmus.
Kiekvienas jų – tarsi žmonijos gyvenimo akimirksniai. Tai pasakojimai
apie armėnų tautos likimą („Mes“,
1969), gyvūnų pasaulį („Gyventojai“,
1970), piemenų gyvenimą kalnuose
(„Metų laikai“, 1972), kosmosą žmoguje („Mūsų amžius, 1983), mikrokosmosą traukinyje („Pabaiga“,
1992), gimimą („Gyvenimas“, 1993).
Juose pritaikytas režisieriaus atrastas „distancinio montažo“ metodas: jis ypatingas tuo, kad filme
naudojami „atraminiai“, keliskart
atsikartojantys kadrai, kitų kadrų
kontekste jų prasmė ima kisti. Pelešiano metodą kino teoretikai dar
vadina „intuityviu, dvasiniu“, nes iš
žiūrovų jis reikalaująs ne mažesnių
dvasinių pastangų nei iš filmo autoriaus. Kiti teigia, kad pasitelkdamas tokį montažą Pelešianas kuria
grynąją kino poeziją.
Specialioji programa „Pasimatymai su Tilda“ skirta britų aktorei
ir visuomenininkei Tildai Swinton.
Bus parodyti dokumentiniai filmai,
prie kurių atsiradimo prisidėjo ji.
Colino MacCabe’o, Christopherio
Rotho, Tildos Swinton ir Barteko
Dziadoszo „Metų laikai Kensi:
keturi Johno Bergerio portretai“
(2015) pasakoja apie menotyrininką
ir rašytoją Johną Bergerį, pakeitusį
XX a. antrosios pusės D. Britanijos kartos mąstymą. Šiai kartai priklauso ir Swinton. Režisierės Cynthios Beatt filmuose „Minant kadre“
ir „Nematomas kadras“ (2009)
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užfiksuota dar niekam nežinoma
Swinton, 1988-aisiais nusifilmavusi
važiuojanti dviračiu palei Berlyno
sieną. Po dvidešimties metų ji pakartojo savo kelionę. Isaaco Julieno
filme „Derekas“ (2008) ji prisimena
režisierių Dereką Jarmaną, kuris
ją ir pavertė nepriklausomo kino
žvaigžde. Swinton įgarsino 2015 m.
sukurtą Sabine Krayenbühl ir Zevos
Oelbaum filmą „Laiškai iš Bagdado“,
pasakojantį apie britų keliautoją ir
archeologę Gertrudą Bell, kuri suvaidino svarbų vaidmenį žlungant
Osmanų imperijai, ir Manu Lukscho, Martino Reinharto, Thomaso
Tode’s filmą „Perprogramuoti sapnai“
(2015) – esė apie technologijų raidą ir
dviprasmį žmogaus santykį su jomis.
Bus ir speciali programa vaikams,
ir ukrainiečių dokumentininko Romano Bondarčiuko, prieš kelerius
metus VDFF žiūrovus sužavėjusių
„Ukrainos šerifų“ autoriaus, naujo
filmo „Diksilendas“ pristatymas.
Su dokumentinio kino naujienomis supažindins pagrindinė programa. Į ją atrinkti filmai, kurių
personažai ar rodomos situacijos
bei problemos atkreipė festivalio
rengėjų dėmesį. Filme „Nulinės
dienos“ („Zero days“, JAV, 2016)
„Oskaru“ apdovanotas režisierius
Alexas Gibney’is atskleidžia 2010 m.
ekspertų aptikto kompiuterių viruso „Stuxnet“ fenomeną. Greičiausiai sukurtas amerikiečių ir
izraeliečių kiberdalinių, jis buvo
nukreiptas prieš Irano atominius
reaktorius. Tačiau, sėkmingai infekavęs Irano kompiuterius, virusas tapo nebekontroliuojamas, jis
gali paralyžiuoti bet kurios šalies
infrastruktūrą per kelias sekundes.
Niekas nenumanė, kad taip buvo
atidaryta skaitmenos amžiaus Pandoros skrynia.
Ne vieno prestižinio dokumentinių filmų festivalio prizu apdovanotas Rati Oneli filmas „Saulės
miestas“ („Mzis Qalaqi“, Gruzija,
2016) – tai kinematografinė klajonė
po vaiduoklišką Gruzijos kalnakasių
miestelį Čiaturą. Sovietmečiu šiose
kasyklose buvo išgaunama 50 procentų pasaulio mangano. Kadaise
įsivaizduotas kaip ateities miestas,
šiandien Čiatura skendi užmarštyje.
Ilgi filmo kadrai perteikia sustingusį laiką, tačiau žmonių gyvenimas čia nesustojo.
Italės Federicos Di Giacomo filmas „Gelbėk mus nuo pikto“ („Liberami“, Italija, 2016) pasakoja apie
šiuolaikines egzorcizmų praktikas.
Filmo herojus – tėvas Cataldo Migliazzo, kuris egzorcizmo seansus atlieka net ir mobiliuoju telefonu. Venecijos kino festivalio

„21 X Niujorkas“

apdovanotas filmas konstatuoja,
kad augantis egzorcistų poreikis Katalikų bažnyčiai kelia daug
abejonių.
Šveicaro Pierre’o-François Sauter
filmą „Kalabrija“ („Calabria“, Šveicarija, 2016) VDFF rengėjai vadina
metafiziniu kelio filmu. Jis pasakoja
apie dviejų laidojimo biure dirbančių emigrantų – portugalo José ir
serbo Jovano – kelionę į Pietų Italiją.
Jie lydi Šveicarijoje mirusio italo palaikus į Kalabriją.
Andréso Duque filmo „Olegas
ir keistieji menai“ („Oleg y las raras artes“, Ispanija, 2016) herojus
kompozitorius Olegas Karavaičiukas – vienas ryškiausių sovietmečio
modernistų ir nepaklusniųjų menininkų. Ispanijoje kuriantis venesuelietis rodo aštuoniasdešimt
devynerių Peterburgo ir Maskvos
salonų legendą – pianistą, kompozitorių, performerį, sugebantį sujungti visą XX a. Rusijos kultūrą.
Būdamas septynerių, Karavaičiukas
grojo Stalinui, vėliau kūrė muziką
Kiros Muratovos, Sergejaus Paradžanovo, Iljos Averbacho filmams.
Jo kūrinius draudė cenzūra, o ekscentriškas menininkas buvo neparankus valdžiai. Tačiau jis iki šiol
kelia diskusijas.
Eriko Lieshouto, Arno Hagerso
ir Reinierio van Brummeleno „Išlikimo metodas“ („To Stay Alive:
A Method“, Olandija, 2016) nukels
į 1991-uosius, kai niekam nežinomas autorius Michelis Houellebecqas išspausdino esė „Likti gyvam“
(„Rester vivant“). Tai buvo patarimai „tiems, kurie netrukus gali pasiduoti“ ir kartu pagiriamasis žodis
kūrybos laisvei, kuri neišvengiamai
veda link kančios ir vienatvės. Taip
užmokama už bekompromisiškai
įgyvendinamą savąjį „aš“.
Tekstas iškart sužavėjo Iggy
Popą, jis yra lyg viso filmo vedlys.
Kiti filmo herojai – žmonės, kurie
įkvėpė Houellebecqą: šizofrenija
sergantys poetė, tapytojas, rašytojas. Iš jų kūrinių filme dėliojasi
koliažas. Visuma – dviprasmiška,
poetiška, bet kartu leidžia įsižiūrėti

Kai pirmąkart įžengiau į Niujorko metro, prisiminiau licėjaus
laikų žaidimą. Stebėjome gatvėje
svetimus žmones ir bandėme spėti,
kas jie, kaip gyvena, ką veikia. Niujorke kino kamera mane pavertė
Wimo Wenderso filmo „Dangus
virš Berlyno“ angelu, kuris mokėjo
skaityti žmonių mintis. Be to, aš dar
galėjau paklausti tų nepažįstamųjų,
ko jie trokšta, ko bijo.
Į Niujorką išvažiavau vienas, be
operatoriaus, garsininko. Filmavau fotoaparatu, prie kurio pridėį psichikos ligos ir meninės kūry- davau objektyvą. Žmonės dažnai
bos ryšius.
nesuprasdavo, kad filmuoju. Todėl
Poetiškas lenkų dokumentininko galėjau būti įvykių dalyviu, ne tik
Piotro Stasiko filmas „21 X Niujor- kinematografininku.
kas“ („21xNowy Jork“, Lenkija, 2016)
nukels į Niujorko metro. Sekdamas Ką Jums davė tokia technika?
dvidešimt vieno pakeleivio istoriBūtent taip ir žiūrime į pasaulį.
jas, režisierius atskleidžia gyvenimą Sutelkiame dėmesį į kokį nors
XXI a. didmiestyje – vienatvę, vil- objektą ir tik nedidelė vaizdo datis ir troškimus. Pateikiame reži- lis yra ryški – likusi dalis išplausieriaus pokalbio su kino kritiku kusi. Šia prasme „21x Niujorkas“
Tadeuszu Sobolewskiu fragmentus. yra mano žiūrėjimo dokumentas,
projekcija to, kas vyksta mano
Daug keliaujate. Niekad nežismegenyse.
nau, kuriame pasaulio krašte
Iš pradžių norėjau sukurti filmą
Jus galima rasti. Tais pačiais
apie laisvę – gyvenimo būdo, apsimetais, kai filmavote Niujorke, rengimo, elgesio pasirinkimą. Niurengėte kūrybines dirbtuves
jorke nieko nesujaudins, jei išeisi
Mianmare, dirbote prie „Opeį miestą apsivilkęs pižama ar tavo
ros apie Lenkiją“.
nagai bus 15 centimetrų ilgio. Man
Lenkijos man neužtenka. Ieš- atrodė, kad tokio filmo reiktų lenkau kitos vietos, kur galėčiau ap- kams, kurie taip labai savimi nepasigyventi. Galvojau apie Niujorką. tenkinti, nuolat save kontroliuoja ir
Todėl ir kilo filmo apie Niujorko cenzūruoja.
metro sutiktus žmones sumanymas. Pagalvojau: rasiu draugų, gal Ar buvo sunku užmegzti ryšį?
net įsimylėsiu.
Labai lengva. Sakydavau, kad kuriu filmą apie Niujorką. Gal norėToks įspūdis, kad pasakojate
tum tapti vienu iš jo veikėjų? Ar gane apie Niujorką, bet apie
liu paprašyti tavo elektroninio pašto
šiuolaikinį pasaulį apskritai.
adreso, kad išsiųsčiau tau savo filTarsi visą žmoniją supakamus? Tai veikė, atsisakė tik vienas
vote į metro. Važiuojame juo,
ar du žmonės. Išsiųsdavau jiems
o pasakotojas kinas pateikia
savo filmus „Kelionės dienoraštis“
pasaulio pradžios ir pabaigos,
ir „Vasaros pabaiga“. Kai vėliau supirmojo ir paskutinio sprositikdavome, atrodė, kad jau seniai
gimo vizijas.
esame pažįstami.
Įkalbinėjau sutiktus žmones tapti
Tas kinas – tai aš. Pasislėpiau už
jo. Jis sako mano tekstą.
eilėraščio dalimi. Mano filmas, kuris buvo planuotas kaip antropoloNet ir tada, kai jis paskelbia
ginis aprašymas, ėmė dėliotis į tam
tapęs Dievu?
tikrą eilėraštį, sudarytą iš pokalbių
Ne, tai jau kito žmogaus, kuris fragmentų, dialogų, mano dienonesutiko pasirodyti filme, žodžiai. raščio užrašų.
„Buvimas Dievu“ jį beveik atvedė
Iš pradžių išgyvenau euforiją.
prie savižudybės.
Leisdavausi į metro tamsos gelmę,
šildžiausi šiltoje žmonių magmoje.
Bet mintis apie „dievišką viVėliau žavėjausi Dorota Wardęszkiesažinystę“ skamba labai kinewicz – išskirtine montažininke, kumatografiškai. Padedami kino
riai pavyko iš tos medžiagos išgauti
galime įlįsti į kieno nors protą. skirtingus prasmių, neakivaizdžių
Kinas yra bendrų išgyvenimų
palyginimų, nepasakytų žodžių lyvieta, įrodymas, kad egzistuoja gmenis ir staigius naracijos trūkius.
kažkas, ką vadiname kolektyvine sąmone.
Parengė Ž. P.
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Kinas

Išgelbėti žmoniją
Krėsle prie televizoriaus

Nesu nei didelis ligonis, nei kuli- augančiu narkotikų vartojimu ir
naras mėgėjas, nei sodininkas, nei plintančiomis socializmo idėjostatybininkas, nei, neduok Dieve, mis, dainininkas pasisiūlė tapti
medžiotojas ar žvejys, negroju ar- slaptuoju FTB narkotikų kontromonika ir nesidomiu tautiniais šo- lės agentu, o prezidentas priėmė šį
kiais, negeriu alaus ir nesergu už pasiūlymą.
lietuvišką krepšinį, nuo tautinės
Apie susitikimą pasakoja tik išestrados žvaigždžių paprastai man likusios oficialios nuotraukos, nes
susuka vidurius, o vadinamosios stenograma neegzistuoja, bet žigyvenimo būdo laidos įvaro de- noma, kad Presley’is buvo labai supresiją – suprantu, kad niekad ne- interesuotas. Jį piktino, kad jaunieji
prilygsiu visoms toms stilingoms amerikiečiai degina vėliavas, negerministerijų ir verslo rožėms arba bia himno, pasisako prieš valstybės
prakutusiems emigrantams, juolab politiką ir rūko žolę. Trumpai tanesuprasiu jų didžiųjų tragedijų bei riant, jis manė, kad Amerika degradramų. Tad man lietuviškų televi- duoja ir reikia ją vėl paversti didžia
zinių pramogų akivaizdžiai trūksta. šalimi. Pasirodo, Presley’is rimtai
LRT net visaip žadėtą naują Editos manė, kad jam pavyktų patekti į
Mildažytės pramoginį šou šį sekma- „Rolling Stones“ grupę ir demasdienį išėmė iš programos. Gal iš- kuoti jų ryšius su komunistais, arba
sigando stebuklingai atsivėrusios įsiskverbti į hipių komuną. Kita jo
vedėjos energijos ir temperamento? nekenčiama grupė „The Beatles“,
Kol šou sulauksime, siūlau ke- laimei, jau buvo iširusi. Liudininlis filmus, žadančius lengvesnį po- kai prisimena, kad Nixonas nelabai
žiūrį į gyvenimą. TV1 šįvakar (15 d. žinojo, kas toks tas Presley’is, bet jo
23.05) rodo Cary Elweso ir Lizos patarėjai taip norėjo patys pabenJohnson komediją „Elvis ir Nikso- drauti su „karaliumi“ ir gauti autonas“ (2016), bandančią įspėti, apie grafą, kad paprašė Nixono dukterų
ką kalbėjosi Baltuosiuose rūmuose įtikinti tėvą susitikti su dainininku.
1970 m. gruodžio 21 d. susitikę daiMichaelo Shannono ir Kevino
nininkas Elvis Presley’is ir prezi- Spacey’io suvaidinti istoriniai perdentas Richardas Nixonas. Filmo sonažai filme – gana pavojingi keiskūrėjai mano, kad susirūpinęs JAV tuoliai, kurie, pasirodo, turi daug

Pasaulyje

Gdynėje prasideda
lenkų vaidybinių filmų
festivalis

bendra ir abu dievina ginklus. Tai
žmonės, kiekvienas savaip praradę
ryšį su tikrove, juk neatsitiktinai
Elvis šaudo į televizorių, transliuojantį naujienas. Nuo tada prezidentai dažnai susitinka su dainininkais
ir kitokiomis žvaigždėmis, jų susitikimus per žinias rodo televizijos,
net lietuviškos, ir niekas į televizorius nebešaudo.
Savaip įdomus režisierės Kasi
Lemmon filmas „Nepaprastos Kalėdos Niujorke“ (TV3, 17 d. 01.40).
Tai muzikinis filmas apie maištingą
paauglį, kurį Baltimorėje išaugino
vieniša mama. Dabar jis vyksta į
Niujorką susipažinti su seneliais.
Pažintis iškart prasideda nuotykiais.
Jų nepristigs visą filmą, kuriame
vaidina juodaodės amerikiečių kino
žvaigždės, tarp jų Angella Bassett,
Jennifer Hudson, Forestas Whitakeris. Originalus filmo pavadinimas „Black Nativity“ – tiesioginė
nuoroda į tikrą muzikinį šou –
pirmąjį afroamerikiečių sukurtą
ir suvaidintą OFF-Brodway teatre.
Jo autorius Langstonas Hughesas
tradicines kalėdines giesmes perkūrė gospelo stiliumi. Šou pirmąkart buvo atliktas 1961-ųjų gruodį ir
greit išpopuliarėjo visame pasaulyje.
Filme jis panaudotas gana netikėtai.

filmų „Dievai“ apie pirmąją širdies iki 8-ojo dešimtmečio. Kasios Adapersodinimo operaciją atlikusį chi- mik filmas „Amokas“ („Amok“)
rurgą autorius Łukaszas Palkowskis. dar nepasirodęs sukėlė skandalą,
Naująjį filmą ir vėl įkvėpė tikra as- nes filme pasakojama tikra istomenybė – sportininkas Jerzy Górs- rija, kai rašytojas buvo nuteistas
kis, kuris sužavėjo visą pasaulį, bet už žmogžudystę, kurią aprašė savo
Lenkijoje praktiškai nežinomas. Pa- knygoje. Aukos šeima padavė kinegrindinį vaidmenį filme sukūrė Ja- matografininkus į teismą ir reikakubas Gierszałas. Į konkursą atrink- lavo uždrausti rodyti filmą.
tas ir Marios Sadowskos biografinis
Daugiau filmų šiemet bus ir „Kito
filmas „Meilės menas. Michalinos žvilgsnio“ programoje. Čia bus paWisłockos istorija“ („Sztuka kocha- rodyti septyni filmai, dauguma –
nia. Historia Michaliny Wisłoc- taip pat debiutiniai arba antrieji rekiej“). Tai pasakojimas apie dar žisierių darbai. Šioje konkursinėje
sovietmečiu Lenkijoje pasirodžiu- programoje rodomi sudėtingi filsio meilės „vadovėlio“, tapusio ti- mai, išsiskiriantys originalumu, nokru bestseleriu ir iki šiol skaitomo, vatoriškumu, eksperimentuojantys
autorę. Susidorojusi su konserva- su forma, turiniu, žanru. Jie varžytyviais stereotipais ir paprasčiausiu sis dėl „Auksinio nago“ apdovanonežinojimu, Wisłocka sukėlė seksua- jimo. Iš šios programos filmų mane
linio lenkų gyvenimo revoliuciją. labiausiai domina Normano Leto
Filme rodomas didelis seksologės „Fotonas“ („Photon“) – eksperimengyvenimo tarpsnis – nuo pokario tinis filmas, bandantis apibendrinti

Pirmadienį Gdynėje prasideda
42-asis lenkų vaidybinių filmų festivalis. Jį atidarys animacinis pilnametražis filmas „Tavo Vincentas“
(„Twój Vincent“). Taip festivalio
rengėjai nori pagerbti lenkų animacinio kino septyniasdešimtmetį.
Ta proga festivalyje bus parodyta ir
klasikinių lenkų animacinių filmų
programa, vyks retrospektyvos.
Atidarymo filmą jo kūrėjai Dorota
Kobiela ir Hugh Welchmanas vadina tapybine animacija – kiekvienas iš 65 tūkstančių filmo kadrų
nutapytas rankomis. Kuriant filmą
dalyvavo 125 dailininkai iš viso pasaulio, ekrane atgaivinę per šimtą
Vincento van Gogho paveikslų ir
papasakoję apie dailininko gyvenimą bei mirtį.
Dėl „Auksinių liūtų“ konkurse
varžysis septyniolika filmų. Tarp jų
ir ką tik „Oskarui“ pristatytas Agnieszkos Holland „Pėdsakas“, pripažintų
meistrų – Roberto Glińskio „Budėk“
(„Czuwaj“), Joannos Kos-Krauze ir
Krzysztofo Krauze’s „Paukščiai gieda
Kigalyje“ („Ptaki śpiewają w Kigali“),
Juliuszo Machulskio „Volta“, tačiau
dominuoja jaunų režisierių kūriniai – aštuoni debiutiniai ir du antrieji filmai. Naują filmą „Geriausias“
(„Najlepszy“) pristatys ir labiausiai
pastaraisiais metais žiūrimų lenkų „Fotonas“
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„Elvis ir Niksonas“

Billo Pohlado filmas „Meilė ir malonė“ (LRT Kultūra, 20 d. 22 val.) –
biografinė drama, kurios herojus
Brianas Wilsonas – vienas grupės
„The Beach Boys“ steigėjų. Filmas
apima dvidešimt herojaus gyvenimo metų. 7-ajame dešimtmetyje
grupė išgyveno neregėtą šlovę, bet
Wilsonui prasidėjo psichikos sutrikimai ir haliucinacijos. Tada jis ir
tapo priklausomas nuo psichoterapeuto Eugene’o Landy. 8-ajame
dešimtyje įvyko lemtingas susitikimas su automobilių pardavėja Melinda Ledbetter. Pamačiusi, kaip su
dainų autoriumi elgiasi psichoterapeutas, Melinda nusprendė jam
padėti išsivaduoti iš Landy įtakos.
Netrukus pora susituokė, o vėliau
atsirado ir Melindos knyga, tapusi
filmo pagrindu. Wilsoną filme suvaidino Paulas Dano ir Johnas Cusackas, Melindą – Elizabeth Banks,
klastingą psichoterapeutą – Paulas
Giamatti.

Paskutinėmis savaitėmis visų žinių ekranuose griaudėja kitokia –
galinga audrų, liūčių ir uraganų
muzika. Todėl visai neprošal prisiminti Darreno Aronofsky filmą
„Nojaus laivas“ (LNK, šįvakar, 15
d. 21 val.), juolab kad režisieriaus
senelis kilęs iš Vilniaus. Aronofsky
filme sujungė Bibliją su apokritais
bei fantasy elementais, bet neverta
stebėtis, nes filmas sukurtas pagal
režisieriaus komiksą, kuris ir tapo
scenarijaus pagrindu. Tačiau akis
paganyti bus galima ne tik į siaubingus katastrofos vaizdus – filme
vaidina Russellas Crowe, Jennifer
Connelly, Emma Watson, Anthony
Hopkinsas... Nojus čia tikras superdidvyris: jis gali nudurti kelis užpuolikus iškart, taip pat šnipinėti,
kad įsitikintų, jog tvanas – vienintelis būdas išgelbėti žmoniją.
Jūsų –

žmonių žinias apie gyvybę ir evoliuciją. Andrzejus Chyra yra šio vizualiai neįprasto filmo naratorius. Jo
personažas sujungė Richardą Feynmaną ir ne vienos lenkų intelektualų kartos mokytoją psichiatrą Antonį Kępińskį. Filme rodoma, kaip
atsirado materija, žvaigždės, planetos, kartu aptariama žmonijos
ateitis, o prognozės pagrindžiamos
naujais fizikos atradimais.
Laureatai paaiškės ateinantį šeštadienį, bet vienas jau žinomas iš
anksto. Garbės apdovanojimas
„Platininiai liūtai“ šiemet bus įteiktas kino, teatro ir televizijos režisieriui, scenaristui, feljetonų bei
knygų autoriui Jerzy Gruzai – vienam svarbiausių dabar jau legendinio „Televizijos teatro“ kūrėjui bei
populiarių serialų „Namų karas“,
„Keturiasdešimtmetis“ režisieriui.
Beje, Gruza ne vienus metus vadovavo Gdynės muzikiniam teatrui,
kuriame vyksta svarbiausios festivalio peržiūros.
Gdynės programa visada siūlo
daug renginių, susijusių su lenkų
kino istorija. Šiemet programa
„Grynoji klasika“ tradiciškai vėl
pristatys naujai restauruotus bei
suskaitmenintus filmus. „In memoriam“ prisimins paskutiniais metais
mirusius lenkų kūrėjus Andrzejų
Wajdą, Krzysztofą Ptaką, Krzysztofą
Krauzę, Witoldą Adameką, Danutą
Szaflarską, Wojciechą Młynarskį.
Festivalis pagerbs Zbigniewo Cybulskio ir Jerzy Kawalerowicziaus
atmintį – šiemet vieno penkiasdešimtosios, kito dešimtosios mirties

metinės, bus prisiminti Edwardo
Żebrowskio ir Krzysztofo Kieślowskio filmai. Smalsumą žadina specialieji trijų dokumentinių filmų
„Andrzejus Wajda žiūri „Pelenus
ir deimantą“ (2008), „Andrzejus
Wajda: Filmuojame!“ (2008) Ir
„Andrzejus Wajda. Mano įkvėpimai“ (2017), užfiksavusių pokalbius
su Andrzejumi Wajda, jo darbą filmavimo aikštelėje, seansai.
Viena seniausių Gdynės programų yra „Polonica“, joje galima
pamatyti filmus, prie kurių atsiradimo prisidėjo ir lenkų aktoriai,
operatoriai, dailininkai, kompozitoriai. Šiemet bus proga pamatyti
Marie Noëlle filmą „Maria Skłodowska-Curie“, kuriame pagrindinį
vaidmenį sukūrė Karolina Gruszka,
Grego Zgliński „Žvėrelius“ („Zwierzęta“), Yeşim Ustaoğlu, Lailos Pakalninios, Rafało Kapelińskio, Rainerio Sarneto, Jan Hřebejko filmus.
Bus ir trumpo metražo filmų konkursinės programos, susitikimai su
Grzegorzu Królikiewicziumi bei
ankstyvųjų jo filmų peržiūros, Gdynėje sukurtų filmų programa ir net
geriausi Krokuvos kino festivalio
filmai, tarp kurių – dokumentinis
Marcino Borchardto „Beksińskiai.
Videofoniškas albumas“ („Beksińscy. Album wideofoniczny“).
Pernai Gdynės nugalėtoju tapo kitas filmas apie Beksińskius – Jano
P. Matuszyńskio „Paskutinė šeima“.
Tikiuosi, kad šiemet Gdynė sulauks
jo vertų laimėtojų.

Jonas Ūbis

Živilė Pipinytė

9 psl.

Rugsėjo 15–24
Parodos

„7md“ rekomenduoja

Paroda „Užtarėjai ir globėjai. Restau-

Grafo galerija

ruoti paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos

Trakų g. 14

Vilnius

bažnyčių“

Aisčio Kavaliausko paroda „Stebėtojas“

Dailė

Nacionalinė dailės galerija

Šiuolaikinio meno centras

Rašytojų klubas

Vokiečių g. 2

K. Sirvydo g. 6

Būtina nuvažiuoti į Kauną dėl 11-osios Kauno bienalės „Yra ir nėra:
paminklo (ne)galimybės klausimas“. Kuratorė Paulina Pukytė kūrinius
išsklaidė po miestą, mat pagrindinė tema atliepia ypač opius įamžinimo
ir viešų erdvių klausimus. Todėl žiūrovui teks užsiimti ir orientaciniu
sportu. Trys Bienalės parodos veiks Kauno paveikslų galerijoje: „Ateini
ar išeini“ (kuratorė Laima Kreivytė), „Iš ko padaryti paminklai“ (kuratorius Udi Edelman) ir prancūzų menininkės Sophie Calle „Atsitraukimai“.
Bienalės atidarymo renginiai rugsėjo 15–17 d., o rugsėjo 16–17 d. vyks
atskiro dėmesio verta Žodinė programa. Ją kuruoja dr. Rasa Antanavičiūtė,
kalbės pasaulinio lygio teoretikai ir menininkai: prof. Jamesas E. Youngas,
Horstas Hoheiselis, Andreasas Knitzas, prof. Matthew Rampley, Manca
Bajec. Bienalė veiks iki lapkričio 30 d. Detalesnė informacija: bienale.lt

Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Vilniaus paveikslų galerija

Paroda „Slavs and Tatars. Iš lūpų į lūpas“
Malvinos Jelinskaitės paroda „Auksas ir

Didžioji g. 4

žuvis“

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

13-oji Baltijos trienalė „Preliudas“

Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko
„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Lietuvių tradiciniai ir tautiniai
drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“
(iš Aleksandro Vasiljevo kostiumų ir aksesuarų kolekcijos)
Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus
Kriuko meninio stiklo paroda „Monologai“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995).
Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Teatro kostiumų paroda „Mataičių teatras
tautos istorijos ir kultūros keliuose“

Elenos Kurklietytės monotipijų paroda
„Sėkmės medžioklė“
Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11

Galerija „Kairė–dešinė“

nuo 15 d. – paroda ,,Lietuvių dailės drau-

Latako g. 3

gijai – 110“

Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės tapybos
paroda „Prie Babilonijos upių. Pabėgėliai
ir tremtiniai“
„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Ericho Salomono ir Barbaros Klemm paroda
„Šuolis laike“
Pamėnkalnio galerija

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Antono Karyuko paroda „Vaidmenyse“
Bernardinų sodas
B. Radvilaitės g. 8A
iki 21 d. – Krzysztofo Hejke paroda „Paskutiniai mano sutikti Europos dreviniai
bitininkai“

Pamėnkalnio g. 1
Andriaus Ermino paroda „Žmogiškasis fak-

Kaunas

torius. Sodai“

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Mindaugo Lukošaičio paroda „Vaizduotė.
Kompozicija. Sapnas“
T. van Houtryve (Belgija) paroda „Žydro
dangaus dienos“
Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
„2 Easy Fashion“ koliažų paroda „Q&A“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 23 d. – šiuolaikinės skulptūros, objektų,
instaliacijų, grafikos ir fotografijos paroda
„Šešėliai # 2“
Galerija „Arka“

iki 17 d. – paroda „Istorija ir dailininkas:

Aušros Vartų g. 7

Bronius Leonavičius“

iki 23 d. – Kęstučio Musteikio piešinių ir

Arsenalo g. 3

mažosios plastikos paroda „Sustabdytos

Lietuvos archeologija

akimirkos“

Paroda „Lietuvos istorija šiuolaikiniuose

Paroda „Kelias. Trys fragmentai“ (iš dailės

medaliuose“

parodų Lietuvos geležinkelių muziejuje

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

kolekcijos)

muziejus
V. Putvinskio g. 55
iki 17 d. – fotografijų paroda „Tuojau fotografuoju. Balys Buračas (1897–1972)“
iki 24 d. – Edmundo ir Boleslavos Zdanauskų dokumentinės fotografijos parodos
karo atbėgėliai Lietuvoje“ fragmentas

„Herkaus galerija“

nuo 21 d. – Jūratės Bučmytės ir Alberto

Herkaus Manto g. 22

Krajinsko akvarelių paroda „Pokalbis su

iki 20 d. – Arvydo Baltrūno personalinė ta-

NYS“. Rež. – O. Koršunovas

Čiurlioniu“

pybos paroda „Netyrinėju. Tapau“

17 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKE-

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki 17 d. – XX a. Lietuvos knygų iliustracijų
paroda „Šiltas prisiminimas“
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Bendruomenių platformos „Mažosios istorijos“ paroda „Didžioji pramonė“
Paroda „Vytautas Eigirdas (1957–2012). Tapyba“
nuo 16 d. – „Kauno bienalės 2017“ parodos:
„Ateini ar išeini?“, „Iš ko padaryti paminklai“, Sophie Calle paroda „Atsitraukimas“

Bokšto g. 20

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

tės ekspozicija

Tatjanos Semanės (Latvija) paroda „Ant

Naujausiųjų Lietuvos archeologijos atra-

arkliuko“

dimų paroda

„Beieškant tapybos“

Dailininkų sąjungos galerija

„Kaunas Photo“ festivalio parodos

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Stacie McCormick (D. Britanija) paroda

Kazio Varnelio namai-muziejus

Vokiečių g. 2

Didžioji g. 26

Paroda „Krepšelis ir kiti demonai“

Vilniaus g. 2

Pylimo galerija

„Kaunas Photo“ festivalis. Mayumi Suzuki

Kazio Varnelio 100-ųjų gimimo metinių
paminėjimui skirtos parodos: „Jonas Dovydėnas į Kazio Varnelio kūrybą žvelgia pro
objektyvą“, „Iš Kazio Varnelio dovanoto
palikimo: žemėlapių kolekcija“, „Lietuviai perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje 1945–1950 m.“, „Albertas Gurskas.

Kauno fotografijos galerija

Pylimo g. 30

(Japonija) paroda „Atkūrimo testamentas“

Jolitos Česonytės tapybos paroda „Po balta

V. Adamkaus biblioteka-muziejus

vėliava“
AV17 galerija
Totorių g. 5

Į rugsėjo 16–22 d. Vilniuje vyksiantį tarptautinį Virgilijaus Noreikos
dainininkų konkursą varžytis atvyksta 71 dainininkas iš 26 pasaulio šalių! Dainininkų pasirodymus vertins tarptautinis žiuri – operos solistai,
pedagogai, vadybininkai: Virgilijus Noreika, Asta Krikščiūnaitė (Lietuva),
Marjana Lipovšek (Slovėnija), Michele Crider (JAV), Rudolfas Piernay
(Vokietija), Robertas Gilderis (D. Britanija). Komisijos pirmininkė – lietuvių kilmės vokiečių sopranas Lilian Sukis (Lijana Šukytė). Rugsėjo 22 d.
septyni geriausi konkurso dalyviai su simfoniniu orkestru operų arijas
atliks Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre vyksiančiame iškilmingame konkurso finale, diriguos Modestas Pitrėnas. Išsami informacija
bei I ir II turų tiesioginės transliacijos www.noreika.link

„Iš nežinios į nežinią: Antrojo pasaulinio

Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Muzika

S. Daukanto g. 25
„Kaunas Photo“ festivalis. Olego Truchano
(Australija) fotografijos

Rimanto Milkinto paroda „Daugmaž

Mažoji salė
16 d. 16 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-

PURĖ“. Rež. – P. Tamolė

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

19 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU
KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas
21 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-

Žemaitės g. 83
Tarptautinio festivalio „Šiaulių Monmar-

KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius

tro respublika“ menininkų tapybos paroda

22 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-

„Miesto spalvos“

KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas

Festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika
2017“ plenero dailininkų paroda „Miestas“
Dailės galerija

teatro fojė – PREMJERA! T. Kavtaradzės

Lauros Guokės paroda „Lietuvos kaime“

22, 23 d. 18.30 – PREMJERA! „FANTAZIJUS“

Dailės galerija

(pagal A. de Musset pjesę). Rež. –

Respublikos g. 3
Paroda „Žvelgiant į šiuolaikinį pasaulį: japonų fotografija nuo 1970-ųjų iki dabar“

E. Brazdylytė, choreogr. – R. Petrauskas,
šviesų dail. – E. Sabaliauskas. Vaidina

Stasio Povilaičio fotografijų paroda „(Ne)

T. Rinkūnas, M. Nedzinskas, D. Ciunis,

Matytas Miltinis“

M. Čižauskas, A. Dapšys, A. Šataitė,
M. Polikevičiūtė, R. Jakučionytė, T. Stirna,

Spektakliai

T. Kliukas, M. Vaitiekūnas, J. Bareikis

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras

KKKC parodų rūmai

MONTEKIAI“. Dir. – S. Quatrini (Italija)

Sodų g. 4-32

Didžioji Vandens g. 2

20 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „ČIURLIO-

iki 22 d. – Donato Jankausko (Duonio) per-

nuo 15 d. – Tado Vincaičio paroda „Nuo

NIS“. Dir. – R. Šervenikas

sonalinė paroda „Guotika“

gatvės iki galerijos“

22 d. 18 val. – V. Noreikos tarptautinio vo-

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Irmos Leščinskaitės paroda „Tapyba. Šiuo-

kalistų konkurso finalo koncertas.

Malūnų g. 8

laikinės technologijos“

Dir. – M. Pitrėnas

Jay Gard paroda „It’s the Frame Not the

Žygimanto Augustino paroda „In 550“

Nacionalinis dramos teatras

Painting“

Baroti galerija

16, 17 d. 15, 16.15, 17.30 Vingio parke (įėjimas

Vlado Vildžiūno galerija

Aukštoji g. 3/3a

Lobio g. 6 A

iki 20 d. – Vilmanto Marcinkevičiaus

Vilnius Gdanske“

Virginijos Vilutytės piešinių paroda „Linijos“

tapybos paroda „Naivūs lakštingalų

Tekstilės galerija „Artifex“

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija

liežuvėliai“

Šv. Jono g. 11

Galerija „si:said“

iki 19 d. – Liudviko Zamenhofo 100-osioms

Daržų g. 18

mirties metinėms skirta paroda

Kauno fotografų grupės „Plėšriųjų sekcija“

Arkivyskupas Teofilius Matulionis“
Vilniaus dailės akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 24 d. – Gdansko dailės akademijos
Technikos universiteto tapytojų
paroda „Khôra: Gdanskas Vilniuje,

Gaono g. 1
iki 16 d. – Jaceko J. Kolasińskio paroda
„Lapidariumas“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

„Galera“

fotografijos paroda

iš Čiurlionio g.) – PREMJERA! „VOKIETUKAI“. Rež. – S. Schönberger. Vaidina M. Cegelskas,
A. Jurgaitis, N. Krunglevičiūtė, G. Ladygaitė,
M. Polikevičiūtė, E. Špokaitė, J. Vilūnaitė
Didžioji salė
15 d. 18.30 – PREMJERA! A. Herbut „LOKIS“.
Rež. – Ł. Twarkowski, scenogr. –
F. Lédé, kost. dail. – D. Gudačiauskaitė,
komp. – B. Misala, choreogr. – P. Sakowicz,

Klaipėdos galerija

Dailininkų Tamošaičių kūryba

iki 20 d. – Olgos Lisovskajos (Charkovas)

Bažnyčių g. 6

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

siuvinėjimo darbų paroda „Brilijantiniai

Elenos Čechovskajos (Maskva) tapybos

S. Bareikis, N. Savičenko, E. Latėnaitė,

rinkiniai

beliašai“

paroda „Spalvų šventė“

A. Gintautaitė, D. Šilkaitytė, G. Ivanauskas

10 psl.

Oskaro Koršunovo teatras
20 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo
„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
15, 16 d. 18.30 – PREMJERA! G.B. Shaw
„PIGMALIONAS“. Rež. – L. Urbona, dail.,
scenogr. ir kost. dail. – N. Kitia (Gruzija),
komp. – F. Latėnas. Vaidina V. Lukjanovas,
J. Volodko, A. Agarkovas, V. Kirejevas ir kt.
17 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „UNDI-

Užupio g. 2A

Dominikonų g. 15

aranžuotojas – G. Puskunigis, scenogr. –
M. Olšauskaitė, J. Paškevičius, kost. dail. –

Fotografijos galerija

LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“

iki 16 d. – paroda „Per kryžių į žvaigždes!

G. Tuminaitė, komp. – J. Narbutas, muzikos

Vasario 16-osios g. 11

15, 16 d. 18.30 – V. Bellini „KAPULEČIAI IR

Šv. Mykolo g. 9

R. Valčik
Vilniaus mažasis teatras

Panevėžys

Klaipėda

Bažnytinio paveldo muziejus

24 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30
„APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina, scenogr. –

Vilniaus g. 245

vidurdienis“

Kaligrafija“

Valstybinis jaunimo teatras

vaizdo projekcijų aut. – J. Lech. Vaidina
D. Gumauskas, R. Saladžius, V. Sodeika,

NĖLĖ“. Rež. – J. Ščiuckis
17 d. 18.30 – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“.
Rež. – M. Poliščiukas
21 d. 18.30, 23 d. 16 val. – PREMJERA! „VIENIŠI“ (pagal G. Hauptmanno dramą „Vieniši žmonės“). Rež. – A. Gornatkevičius

Skaudžią netekties valandą
nuoširdžiai užjaučiame
aktorių Remigijų Bučių
dėl Tėvo mirties.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras

7 meno dienos | 2017 m. rugsėjo 15 d. | Nr. 29 (1223)

22 d. 18.30 – PREMJERA! „LEGENDA APIE

20 d. 18 val. – „MAN NE *X“.

DIDĮJĮ KOMBINATORIŲ“ (pagal I. Ilfo ir

Rež. – V. Gasiliūnas

J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių“).

20 d. 19 val. – „BALANDIS“. Rež. –

Rež. – R. Atkočiūnas

G. Aleksa (teatro trupė „Teatronas“)

Vilniaus teatras „Lėlė“

21 d. 18 val. – vienos dalies show „#YOLO“.

Didžioji salė
16 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis
17 d. 12 val. – S. Gedos „DAINUOJANTIS

Rež. – A. Aleinikovas
22 d. 18 val. – „ŠIS VAIKAS“ (trupė „Aštuonetas“)
22 d. 20 val. – „PASIMETIMAS“ (teatro
trupė „Teatronas“)

IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS“.

Kauno lėlių teatras

Rež. – A. Mikutis

16 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“

21 d. 18.30 – „SMĖLIO ŽMOGUS“ (pagal

(pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir

E.T.A. Hoffmaną). Scen. aut., rež., lėlių

rež. – O. Žiugžda

dail. – G. Radvilavičiūtė

17 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-

Mažoji salė

ŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

16 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais).

Klaipėda

Rež. ir dail. – R. Driežis

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

17 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal

16 d. 12 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės

A. Sakse knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė
„Menų spaustuvė“
15 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio
„DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. –
C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
16 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA
NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
16 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų
spaustuvę“)
20, 21 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „HONEY, I’M HOME!“. Idėjos aut. ir
rež. – A. Burkšaitis, garso menininkė –
A. Matulevičiūtė, scenos ir kost. dail. –
O. Juciūtė, E. Einorytė. Vaidina I. Savickaitė,
V. Kazlauskas, V. Rudytė
22 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS
ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
15 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. – V. Malinauskas
16 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas
17 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA!
M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“.

„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso
knygą). Rež. – A. Dilytė
17 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio
„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
19 d. 18.30 Mažojoje salėje – K. Dragunskajos „LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS“.
Rež. – D. Rabašauskas
22 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko
„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“.
Rež. – D. Rabašauskas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
22 d. 18.30 – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“.
Rež. – J. Žibūda

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
15 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ
AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“.
Rež. – G. Gabrėnas
16 d. 18 val. – S. Kantervo „SIENA“.
Rež. – A. Dežonovas
17 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.
Rež. – V. Mazūras
17 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR
JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
22 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

Koncertai

Rež. – V. Martinaitis

Lietuvos nacionalinė filharmonija

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

16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė

joje salėje, – 77-ojo sezono pradžios kon-

Alytaus miesto teatro spektakliai

certas. Lietuvos nacionalinis simfoninis

19 d. 12 val. Rūtos salėje – „EŽIUKAS RŪKE“

orkestras. Solistas J. Moseris (violončelė).

(pagal S. Kozlovo to paties pavadinimo

Dir. – M. Pitrėnas. Programoje E. Elgaro,

knygą). Rež. – A. Kavaliauskaitė

G. Mahlerio kūriniai

19 d. 18 val. Rūtos salėje – „SUDIE, PONE

17 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –

LORENCAI“ (pagal M. Panych pjesę „Mer-

„Ispaniška muzika“. Iš ciklo „Muzika Trakų

gaitė akvariume akmeninei žuvelei“).

pilyje“. Valstybinis Vilniaus kvartetas, ak-

Rež. – A. Lebeliūnas

torius T. Čižas. Programoje I. Albénizo,

19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-

J.C. de Arriagos kūriniai

Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.

20 d. 18 val. Mažeikių kultūros centro salėje –

Rež. – T. Erbrėderis

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

20 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS

Solistai V. Stanelytė (sopranas), I. Prudni-

PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –

kovaitė (mecosopranas), A. Žiūra (klarne-

A. Sunklodaitė

tas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje

21 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič

C. Saint-Saëns, G. Rossini, J. Offenbach,

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo
„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“.
Rež. – G. Varnas

J. Massenet, A. Lara, S. Gastaldono kūriniai
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
„Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“
16 d. 19 val. Druskininkų bažnyčioje – kom-

Kauno kamerinis teatras

pozitorės V. Striaupaitės-Beinarienės kūry-

16, 17 d. 18 val. – PREMJERA! M. McDonagho

bos vakaras. Vilniaus universiteto kameri-

„PAGALVINIS“. Rež. – G. Varnas, scenogr. ir
kost. dail. – J. Skuratova. Vaidina A. Ašmonas, G. Laskovas, B. Ivanauskas,

nis orkestras (meno vad. ir dir. P.B. Koncė),
pučiamųjų kvintetas „Nauji garsai“: P. Gefenas (fleita), R. Beinaris (obojus), R. Savic-

A. Jasiukėnas

kas (klarnetas), D. Stoskeliūnas (fagotas),

19 d. 19 val. – PREMJERA! „MANO INS-

I. Kuleševičienė (valtorna), S. Liamo (sopra-

TRUKCIJA“. Rež., scenogr. – E. Urmonaitė,

nas), T. Tuskenis (baritonas), U. Dičiūnas

kompozitoriai ir muzikantai M. Mažūnas,

(obojus, anglų ragas), G. Kviklys (klavesinas,

P. Žunda, R. Neniškis, K. Mileikytė. Vaidina

vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio,

M. Augutytė, U. Šimkonytė, R. Lažaunykas

V. Striaupaitės-Beinarienės kūriniai
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17 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje –

19 d. 19 val. – „Karaliaus laiškai“. Danijos

Tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis

M. Kačionaitė (klarnetas), K. Kačionas

karaliaus Kristijono IV rūmų muzika. An-

16 d. 19 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir

(obojus), A. Pleškūnas (altas), J. Barkaus-

samblis „Blackguard“ (Danija)

Jokūbo bažnyčioje – „Amžinybės virpėji-

kaitė (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio,

20 d. 19 val. – „Naujai atrandama Ispa-

mas“. Grigališkojo choralo ir elektroninės

W.A. Mozarto, O. Messiaeno ir kt. kūriniai

nija“. XVI–XVII a. fantazijos, diferencijos ir

muzikos sąskambiai. Vilniaus universi-

glosos. Ansamblis „Accademia del Piacere“

teto giedojimo mokykla „Schola cantorum

Vilnius

(Ispanija)

vilnensis“ (vad. R. Gražinis), G. Samsonas

Kongresų rūmai

23 d. 19 val. – „Christ unser Herr zum

(elektronika). Dir. – R. Gražinis

22 d. 19 val. – sezono pradžios koncertas.

Jordan kam“. J.S. Bacho kantatos BWV 7,

20 d. 19 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir

Solistai E. Montvidas (tenoras), K. Smori-

17, 138. Meno vad. – A. Rotaru (Vokietija,

Jokūbo bažnyčioje – „Šloviname gyvenimą“.

ginas (baritonas), V. Miškūnaitė (sopranas),

Lietuva). Atlikėjai A.M. Wierød (sopranas,

Kauno valstybinis choras (vad. P. Bingelis),

Danija), N. Petročenko (mecosopranas),

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

M. Abaroniņš (tenoras, Latvija), N. Masevi-

Dir. – G. Rinkevičius. Programoje

čius (bosas), festivalio orkestras (Vokietija,

G. Puccini, G. Donizetti kūriniai

Danija, Lenkija, Lietuva, Latvija)

Valdovų rūmai

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

Festivalis „Banchetto musicale ’17“

24 d. 16 val. – kamerinio ansamblio „Vil-

15 d. 19 val. – „Jeremijo raudos“. XVII a.

niaus arsenalas“ koncertas „Rudens diver-

Šiaurės Vokietijos, Prūsijos, Mažosios Lie-

tismentas tango ritmu“. Programoje

tuvos ir Livonijos liuteronų muzika. Meno

Á. Piazzollos kūriniai

vadovė A. Rotaru (vargonai, Vokietija, Lietuva), M. Stephan (sopranas, Vokietija),
M. Abaroniņš (kontratenoras, Latvija),
Ch. Daniels (tenoras, D. Britanija), N. Masevičius (bosas), konsortas „Brevis“ (Italija,
Kanada, Švedija, Latvija, Lietuva): S. Rossi
(smuikas), R. Melderis (smuikas), S. Napper
(viola da gamba), M. Little (viola da gamba),
D. Stabinskas (viola da gamba), M. Strand
(teorba)
16 d. 14 val. – „Karalius Saulė“. Koncertas
vaikams ir visai šeimai. Ansamblis „Les

Kotrynos bažnyčia
16 d. 19 val. – „Chopin In Jazz Project“. Dalyvauja J. Besteris (akordeonas),
I. Wojtczakas (saksofonas), J. Maksimoviczius (saksofonas), T. Ziętekas (klarnetas), D. Vyšniauskas (trimitas), I. Juzokas
(kontrabosas)
17 d. 18 val. – Kaczmarek šeimos koncertas.
I. Kaczmarek (sopranas), P. Kaczmarekas
(tenoras), A. Kaczmarekas (tenoras),
W. Kaczmarekas (baritonas)

Voix humaines“ (Kanada)

Vaidilos teatras

16 d. 19 val. – „Les Folies“. Prancūzijos

17 d. 18 val. – „Vaidilos klasika“. Sezono ati-

rūmų pokštai ir raudos violoms. Ansamblis

darymo koncertas. Choras „Jauna muzika“

„Les Voix humaines“ (Kanada): S. Napper ir
M. Little (violos da gamba)

(vad. ir dir. V. Augustinas), D. Mažintas
(fortepijonas). Programoje D. Lango kūriniai

Šiaulių valstybinis kamerinis choras
„Polifonija“. Dir. – T. Ambrozaitis

Va k a r a i
Vilnius
Čiurlionio namai
22 d. 18 val. – knygos „Čiurlionio namai
Vilniuje“ sutiktuvės. Dalyvauja knygos autoriai, ansamblis „Regnum musicale“:
J. Daunytė (arfa), V.M. Daunytė (fleita),
K.U. Daunytė (smuikas), E. Daunytė
(violončelė)
Atviros Lietuvos fondo namai
15 d. 17 val. – diskusija „Istorijos politika ir
informacinis saugumas Vidurio Europos
regione: kokius svarbiausius namų darbus
reikia atlikti?“. Dalyvauja istorikas
J. Żarynas (Lenkija), žurnalistas ir
politikos apžvalgininkas R. Valatka,
filosofas ir politologas K. Girnius. Pokalbį
moderuoja Lenkų diskusijų klubo narys
M. Antonovič
Vilniaus grafikos meno centras
15 d. 17 val. – M.P. Vilučio albumo
pristatymas

11 psl.

R ugsėjo 15–21
Savaitės filmai

Kino repertuaras

15–21 d. – Siena: tarp Rytų ir Vakarų (rež.

16 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) – 13.15;

Vilnius

N. Medutytė) – 16.50

17 d. – 12.30

Forum Cinemas Vingis

Septynios seserys (D. Britanija, Prancūzija,

16 d. – Siena: tarp Rytų ir Vakarų (rež.

15–21 d. – Partneris (Rusija) – 11.10, 15.45,

Belgija, JAV) – 20.40

N. Medutytė) – 13.45; 18 d. – 17.30; 20 d. –

18.30, 20.40

Tulpių karštinė (D. Britanija) – 18.20

17.15; 21 d. – 16.15

Paryžius gali palaukti (Prancūzija) – 13.50,

Baris Sylas: Amerikos sukčius (JAV) – 20.20

16 d. – Tulpių karštinė (D. Britanija) –

Skalvija

16.30; 18 d. – 17.15; 20 d. – 18.30

19.20, 21.30
Amerikietis žudikas (JAV) – 13.20, 18, 19.10,
21.40
Geras laikas (JAV) – 18.40, 21.10
16, 17 d. – Kiškių mokykla (Vokietija) – 11,
13.05, 15.10, 17.40

„Geras laikas“

17 d. – Lego Ninjago filmas (3D, Danija,
JAV) – 11 val.

Apie meilę. Tik suaugusiems ***

18 d. – Pamatyk kine. Kasablanka (JAV) – 19

Prieš porą metų Anna Melikian sukūrė novelių filmą „Apie meilę“, kuris
sulaukė didelės sėkmės, todėl dabar pasirodo jo tęsinys. Tai taip pat novelių filmas apie Maskvos gyventojų meilės nuotykius, tik šįkart Melikian
yra meno vadovė, o noveles kūrė jauni rusų režisieriai Nigina Saifulajeva,
Pavelas Ruminovas, Natalja Merkulova, Rezo Gigineišvilis, Jevgenijus Šeliakinas ir Aleksejus Čupovas. Veiksmas ir vėl perkels į vasaros Maskvą.
Filmo herojai – paprasti žmonės, kurių kiekvienas turi savo meilės istoriją. Vaidina Anna Michalkova, Ravšana Kurkova, Johnas Malkovichius,
Ingeborga Dapkūnaitė, Goša Kucenka, Fiodoras Bondarčiukas, Viktorija
Isakova, Jurijus Kolokolnikovas (Rusija, 2017). (Vilnius)

val.

Aukštyn kojom ***

Žinomas muzikos kritikas netenka darbo, o žmona pradeda abejoti jo vyriškumu. Veikėjas, kurį suvaidino pats filmo režisierius Josefas Haderis, turi
palikti butą Vienos centre, tačiau tuo nelaimės nesibaigia. Vyras nusprendžia
atkeršyti savo darbdaviui, išgalvodamas vis naujus būdus, kaip padaryti jo
gyvenimą nepakeliamą. Taip Georgas reaguoja į savo bedarbystę... Komedijos autorius ne tik rodo ne kartą matytas komiškas situacijas, bet ir bando
prabilti apie tradicinės žurnalistikos krizę. Taip pat vaidina Pia Hierzegger,
Georgas Friedrichas, Jorgas Hartmannas, Crina Semciuc (Austrija, Vokietija,
2017). (Vilnius)
Geras laikas ****

„Jų filmai padarys juos legendomis“, – jau dabar neeilinę sėkmę niujorkiečiams Benui ir Joshua Safdie pranašauja kino kritikai. Naujausias brolių
filmas buvo pristatytas Kanuose, pelnė apdovanojimą už geriausią muziką,
buvo drąsiai pavadintas „naująja klasika“, o kūrėjai greitai užsitarnavo kino
vunderkindų vardą. Niujorkiečiai kuria vizualų kino reginį, kurį prisodrina
dinamikos, ryškių spalvų, tik jiems būdingo kadro pojūčio ir elektroninės
muzikos. Robertas Pattinsonas vaidina Konį, kuris po nesėkmingo banko
apiplėšimo bando išlaisvinti policijai įkliuvusį jaunėlį, rimtų raidos sutrikimų turintį brolį Niką (Ben Safdie). Jis jaučiasi kaltas, nes įkalbėjo brolį
jam padėti. Vieną naktį Konis bandys bet kokia kaina patekti pas Niką ir jį
išlaisvinti (JAV, 2017). (Vilnius)
Mokytoja ***

1983-ieji. Mokykloje pradeda dirbti bevaikė karininko našlė Marija. Ji
atrodo miela ir prašo mokinių ne tik prisistatyti, bet papasakoti, kuo užsiima jų tėvai. Netrukus mokinių bei tėvų gyvenimas apsiverčia aukštyn
kojomis. Mokytoja (Zuzana Maurery) manipuliuoja vaikais, siekia naudos
ir paslaugų. Keli tėvai pasipriešina ir kreipiasi į mokyklos direktorę. Jano
Hrebejko filmą pasižiūrėti sveika, režisieriui filme rodoma situacija yra tik
pretekstas pasvarstyti, kodėl žmonės nenori matyti tiesos ir priima „švogerių“ primestas taisykles (Čekija, Slovakija, 2016). (Vilnius)
Tas ***

Kai Meino valstijos Derio miestelyje pradeda dingti vaikai, grupė jų bendraamžių turi stoti akistaton su didžiausiomis savo baimėmis. Jų kelyje
atsiranda piktas klounas Penivaizas – žudikas, besimėgaujantis svetimu
skausmu. Andreso Muschietti filmas remiasi Stepheno Kingo knyga. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Jaedenas Lieberheras, Jeremy Ray Tayloras, Sophia
Lillis, Billas Skarsgardas, Finnas Wolfhardas (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)
Tulpių karštinė **

XVII a., Amsterdamas. Dailininkas Janas (Dane DeHaan) gauna užsakymą nutapyti įtakingo turtuolio (Christoph Waltz) ir jo jaunos žmonos
Sofijos (Alicia Vikander) portretą. Netrukus dailininkas ir Sofija įsimyli
vienas kitą. Pora nori pabėgti ir mano, kad jiems gali padėti Olandijoje
siaučianti tulpių karštligė. Kostiuminiame Justino Chadwicko filme taip
pat vaidina Judi Dench, Cara Delevigne, Jackas O’Connellas, Holliday
Grainger, Tomas Hollanderis, (D. Britanija, JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)

20 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) –
19 val.
21 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 18.30
15–17, 19–21 d. – Tas (JAV) – 11.30, 14.25,
15.30, 18.10, 21.10; 18 d. – 11.30, 14.25, 15.30,
18.10, 21.50
15, 17, 19, 21 d. – Emodži filmas (JAV) – 17.10;
16, 18, 20 d. – 11.30, 13.40, 16 val.
15, 17, 19, 21 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) – 11.40, 14, 16.20; 16, 18, 20 d. – 17.10
15, 28–21 d. – Operacija „Riešutai“ 2 (Kanada,
P. Korėja, JAV) – 13.20, 15.30; 16, 17 d. – 11 val.
15–21 d. – Bjaurusis aš 3 (JAV) – 11, 13.15
15, 18–21 d. – Siena: tarp Rytų ir Vakarų
(rež. N. Medutytė) – 17.20; 16, 17 d. – 11.45
15–21 d. – Apie meilę. Tik suaugusiems
(Rusija) – 18.50, 21.45
15, 16, 18–21 d. – Ratai 3 (JAV) – 11.15, 16.10;
17 d. – 16.10
15–21 d. – Septynios seserys (D. Britanija,
Prancūzija, Belgija, JAV) – 18.20, 21.20
Madam (Prancūzija) – 13.30, 19.40
Komandosai (Prancūzija, Vokietija) – 15.40
Diunkerkas (JAV, D. Britanija, Olandija) –
21 val.
Tulpių karštinė (D. Britanija) – 20.30

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.

15 d. – Balsai (Vokietija, Rusija), Hetis ieško
nuotykių (JAV) – 17.45
15 d. – Havanos tranzitas (Kuba, Vokietija,
Olandija) – 19 val.
15 d. – Misandristės (Vokietija) – 21 val.
16 d. – programa „Kreivių trumpikės“ II –
16.45
16 d. – Panelė Rosewood (JAV) – 19.30;
18 d. – 19.30
16 d. – Kasas (Olandija), Pasikeitęs oras
(Airija) – 21 val.
17 d. – Deja, vaikinai (Vokietija), Frankės
nuotaka (JAV) – 16.15
17 d. – Peizažai (Prancūzija, Tailandas) – 17.30
18 d. – programa „Kreivių trumpikės. Bisas“ – 17.45

sija) – 22 val.; 17 d. – 20 val.; 18, 20 d. – 21 val.
16 d. – Arčiau debesų (Belgija) – 15.15
16 d. – Kartą Rytų Europoje (Lietuva, Moldova, Rumunija) – 16.45; 20 d. – 17.45
16 d. – Dovanoju širdį (Belgija, Prancūzija) –
19.45; 17 d. – 14.45; 21 d. – 17 val.
16 d. – Meilė ir draugystė (Prancūzija, Airija, Olandija) – 21.45; 17 d. – 16.15
17 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 12 val.
17 d. – Mokytoja (Slovakija, Čekija) – 14 val.;
21 d. – 19 val.
19 d. – Aukštyn kojom (Austrija, Vokietija) – 21 val.
21 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 21 val.
Ozo kino salė
15 d. – Šokėja (Prancūzija) – 18 val.

16 d. – Mokytoja (Slovakija, Čekija) – 14.45;

15 d. – Mokytoja (Slovakija, Čekija) – 20 val.;

18 d. – 15.40 (seansas senjorams), 20 d. – 20.50

16 d. – 17 val.

17 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV,

16 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 15 val.

Turkija) – 21.15; 20 d. – 17 val.

16 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 19 val.

19 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 17 val.;

19 d. – Didysis baletas (Rusija) – 18 val.

20 d. – 18.40

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

19 d. – Madam (Prancūzija) – 19.10

20 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 20.10

19 d. – Kartą Rytų Europoje (Lietuva, Ru-

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

munija) – 21 val.

zija, Olandija) – 17 val.

17 d. – Kino klasikos vakarai. Kabaretas

21 d. – Pasiklydę Paryžiuje (Belgija, Pran-

(JAV) – 18.50 (filmą pristatys kompozito-

cūzija) – 18.40

rius M. Urbaitis)
16 d. – ciklas „Karlsono kinas“. Arčiau debesų

Kaunas

(Belgija, Švedija, Olandija, Norvegija) – 13.10;

Forum Cinemas

17 d. – 14.40

15–21 d. – Amerikietis žudikas (JAV) – 13.50,

Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų

16.20, 18.50, 20.35, 23 val.

festivalis

Paryžius gali palaukti (Prancūzija) – 10.30,

Forum Cinemas Akropolis

A. Pelešiano filmų retrospektyva

13, 19.25, 22.20

15, 16 d. – Partneris (Rusija) – 10.20, 14, 16.10,

21 d. – Pelešiano tyla (Italija) – 18 val.

15–18, 20, 21 d. – Partneris (Rusija) – 14.30,

19.30, 21.35, 23.50; 17–21 d. – 10.20, 14, 16.10,

21 d. – Gyventojai (Baltarusijos TSR) – 18 val.

20.10; 19 d. – 14.30

19.30, 21.35

Pagrindinė programa

15, 16, 18–21 d. – Kiškių mokykla (Vokie-

15–21 d. – Paryžius gali palaukti (Prancū-

21 d. – Gelbėk mus nuo pikto (Italija, Pran-

tija) – 10.50, 12.40, 14.40; 17 d. – 10.50,

zija) – 11.20, 16, 18.30, 21.20

cūzija) – 20.30

12.55, 14.40

Pasaka

17 d. – Lego Ninjago filmas (3D, Danija,

Kiškių mokykla (Vokietija) – 10.30, 12.15, 14.40
15, 16 d. – Amerikietis žudikas (JAV) – 13.40,
16.05, 18.40, 21.10, 23.40; 17–21 d. – 13.40,
16.05, 18.40, 21.10
17 d. – Lego Ninjago filmas (3D, Danija,
JAV) – 10.30
20 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 18.30
21 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 19 val.
15, 16 d. – Tas (JAV) – 10.50, 13.20, 16.20, 17.50,
18.50, 21, 23 val.; 17–20 d. – 10.50, 13.20, 16.20,
17.50, 18.50, 21 val.; 21 d. – 10.50, 13.20, 16.20,
18.50, 21.45
15–21 d. – Emodži filmas (JAV) – 11, 12.20,
14.30, 16.40
15–19, 21 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) – 10.40,
13, 15.30, 16.05; 20 d. – 10.40, 13, 15.30, 16.05
15–21 d. – Operacija „Riešutai“ 2 (Kanada,
P. Korėja, JAV) – 10.10, 12.30, 14.20
15, 16 d. – Apie meilę. Tik suaugusiems
(Rusija) – 19, 21.40, 23.20; 17–19, 21 d. – 19,
21.40; 20 d. – 21.40
16 d. – Ratai 3 (JAV) – 11.30, 13.30
15, 16 d. – Anabelė 2 (JAV) – 20.50, 23.10;
17–21 d. – 20.50

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

16 d. – Apie meilę. Tik suaugusiems (Ru-

Vilniaus LGBT festivalis „Kreivės“

15 d. – (Ne)laukti svečiai (Belgija, Prancūzija) – 18 val.; 16 d. – 17.45; 16 d. – 20.15;
18 d. – 19 val.; 19, 21 d. – 17.15; 20 d. – 19.15
15 d. – Geras laikas (JAV) – 20 val.; 16 d. –
21.30; 17 d. – 16, 21 val.; 18 d. – 19.30; 19 d. –
21.15; 20 d. – 19.15; 21 d. – 20.45
15 d. – Madam (Prancūzija) – 22 val.; 16 d. –
18.30; 17 d. – 18.15; 18 d. – 17.45; 19, 20 d. –
17.30; 21 d. – 20.30
15 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai (Prancūzija) – 17.45; 16 d. – 13.30
15, 16, 19 d. – Paryžius gali palaukti (Prancūzija) – 19.30; 18 d. – 21.30; 20 d. – 21.15;
21 d. – 15 val.
15 d. – Stiklo pilis (JAV) – 21.30; 16 d. – 15.15;
18 d. – 20.45; 19, 20 d. – 20.30
15 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) – 17.30;
17 d. – 16.45; 19 d. – 17 val.; 21 d. – 15 val.
(Senjorų arbatėlė)
15 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV,

JAV) – 10.30
18 d. – Pamatyk kine. Kasablanka (JAV) – 19.30
20 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 18.30
21 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 19 val.
15–20 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) –
10.10, 12.30, 14.50, 17.15; 21 d. – 10.10, 12.30,
14.15, 18, 19, 21 d. – Tas (JAV) – 15, 17.40,
18.45, 21.15; 16, 17 d. – 15, 17.40, 18.45, 21.15,
0.20; 20 d. – 15, 18.45, 21.15
15–20 d. – Tas (Atmos Scape, JAV) – 19.40,
22.40; 21 d. – 22.40
15–21 d. – Emodži filmas (JAV) – 10.40, 15.20,
17.30; Emodži filmas (3D, JAV) – 12.20, 16.40
15, 17–21 d. – Operacija „Riešutai“ 2 (Kanada, P. Korėja, JAV) – 15.10; 16 d. – 10.20
15–18, 20, 21 d. – Bjaurusis aš 3 (JAV) – 12.40,
17.55; 19 d. – 12.40
15, 18–21 d. – Tulpių karštinė (D. Britanija) –
11.20, 19.50; 16, 17 d. – 11.20, 19.50, 0.30
15–21 d. – Septynios seserys (D. Britanija,

Turkija) – 19.45; 16 d. – 15 val.; 16 d. – 18.15;

Prancūzija, Belgija, JAV) – 16.40, 21.40

17 d. – 12.45, 14.30; 18 d. – 19.15; 19 d. – 19 val.;

Siena: tarp Rytų ir Vakarų (rež. N. Medu-

21 d. – 15.30, 17.30

tytė) – 11.10

15, 16 d. – Laisvo elgesio močiutė (Rusija) –

15 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

Anabelė 2 (JAV) – 22.15; Ratai 3 (JAV) – 12.50

18.10, 23.30; 17–21 d. – 18.10

(Prancūzija) – 21.15; 19 d. – 19.15

Baris Sylas: Amerikos sukčius (JAV) – 21.50
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