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

Alma Braškytė

K . S to š ka u s n u ot r .

Nacionalinis dramos teatras sezoną
atidarė spektakliu, jungiančiu svarbiausias teatrui dimensijas: dabarties refleksiją (siekiančią giliau ir
plačiau nei vienadienių aktualijų
fiksavimas) ir dabarčiai adekvačios
teatro kalbos kūrimą. Išeities tašku
pasirinkta romantiko Prospero
Mérimée novelė „Lokys“ (1869) ir
prancūzo „NoirDésir“ vokalisto
Bertrand’o Cantat bei lietuvių fotografo Vito Luckaus (1943–1987)
gyvenimo istorijos. Tarptautinė
kūrybinė grupė – lenkų režisierius ir videomenininkas Łukaszas
Twarkowskis, dramaturgė lenkė
Anka Herbut, scenografas prancūzas Fabienas Lédé, kompozitorius
lenkas Bogumiłas Misala, choreografas lenkas Pawełas Sakowiczius,
vaizdo projekcijų autorius lenkas
Jakubas Lechas, šviesos dailininkas
Eugenijus Sabaliauskas ir specialiai
surinkti lietuvių aktoriai – ėmėsi
sunkios užduoties ištirti tamsiąją, iracionaliąją, destruktyviąją

žmogaus prigimties pusę, atmetę problemų įsivaizduoti, kad taip
net tą formalią atramą, kurią garan- jas ir išsprendei, yra savotiškas datuotų žinomo literatūrinio siužeto barties ženklas. Spektaklio kūrėjai
rėmai. Iš Mérimée novelės „Lokis“ sukyla prieš tokius saviapgaulės
(toks buvo originalus jos pavadi- žaidimus: nepasitikėdami pažįstanimas, taip vadinasi ir spektaklis) momis formomis – nei literatūros,
liko tik transformuoti ir į dabartį nei teatro kalbos – jie išsikelia ambiperkelti tų pačių motyvų vedami cingą (tiesą sakant, vienintelį vertą
personažai, apytiksliai nužymėtos pastangų) uždavinį prisikasti prie
kelios situacijos bei viena kita citata. esmės (sakyti „tiesos“ šiandien kažIr tai suprantama. Rimtu veidu kaip nedrąsu). Kad tai daryti verta
imtis romantinio siužeto apie pu- ir reikia, patvirtina Cantat ir Lucsiau žmogų, pusiau lokį grafą Še- kaus tragedijos.
metą, kuris tamsios aistros užvalImdamiesi pastarųjų tyrimo (ladytas jungtuvių naktį perkanda biau Bertrand’o Cantat, Luckus vis
nuotakai gerklę ir dingsta miške, dėlto prasprūsta, bet apie tai vėliau),
būtų apsimetinėjimas, inercija, „Lokio“ kūrėjai neišvengiamai susiniekam nebereikalingos tradicijos duria su dar viena pražūtinga mūsų
palaikymas. Bet paversti juokais laikų strategija: tiesos atsisakymu
klausimą apie žmogaus psichikos dėl emociškai paveikaus, manipujuodąsias skyles (tenka naudotis liatyvaus pranešimo (vadinamuoju
metafora, nes išties apie psichiką posttiesos reiškiniu). Kitaip tariant,
nežinome pakankamai, kad galė- tiesa nereikalinga, nes ji nefotogetume jaustis saugūs), kurios pasi- niška. O nefotogeniška reiškia koglemžia iš mūsų dienas ar valandas, merciškai nepatraukli. Todėl žio kartais pražudo gyvybes (savas ar niasklaida ir visuomenę apraizgęs
svetimas), būtų tiesiog naivu. Nors milžiniškas viešųjų ryšių tinklas turi
šita naivioji strategija – pasijuokus
iš senoviškai, pasenusiai keliamų N u k e lta į 5 p s l .
1 psl.

Muzika

Niekur neskubantiems
Mintys prasidėjus programos „Vaidilos klasika“ koncertams

Laimutė Ligeikaitė

Pastarasis savaitgalis užgriuvo sezonų pradžios koncertais – įvairiose
organizacijose prasideda renginių
maratonai, kurie verčia tik stebėtis Vilniaus kultūrinio gyvenimo
turtingumu, nuolatiniu atsinaujinimu, vis įvairesnėmis galimybėmis.
Rimta kamerinių koncertų erdve jau
tapęs „Vaidilos“ teatras šį pusmetį
rengiasi pavirsti neįtikėtinai intensyvaus muzikinio gyvenimo vieta.
Čia suplanuoti įvairiausių žanrų atlikėjų koncertai – chorų „Jauna mu- Vaclovas Augustinas ir choras „Jauna muzika“
A . Ž u kovo n u ot r a u ko s
zika“, „Bel canto“, „Viva“, pianistų
Luko Geniušo, Petro Geniušo, Andriaus Žlabio, džiazo, jaunųjų ta- Lango kūriniai yra grįsti tvirta surengia „muzikinę kelionę aplink
lentų, dainininkių Asmik Grigorian, struktūra („Skeletas yra tai, kas lei- pasaulį“, pateikdamas įvairiausių
Viktorijos Miškūnaitės, world mu- džia gyvūnui judėti, o koks jo kai- egzotinių kraštų muziką, tai atlieka
sic projekto ir kt. Gal todėl į pirmo lis, man nerūpi“, – yra sakęs kom- žymiausių pasaulio modernistų kūrenginio rugsėjo 17 d. pavadinimą pozitorius), kuri patikimai laiko rinius ir lietuvių autorių premjeras,
„Didysis sezono atidarymo koncer- skaidrios, minimalistinės faktūros tai dalyvauja Josepho Haydno oratas“ iš pradžių žvelgiau su šypsena, ir plačių asociacijų turinį. Tokia torijoje „Pasaulio sutvėrimas“ ar
bet peržiūrėjusi sezono repertuarą kombinacija reikalauja nepapras- Georgo Friedricho Händelio opeturiu pripažinti, jog nekuklioje an- tos koncentracijos ir iš atlikėjo, ir roje „Samelė“ ir t.t. Galbūt todėl,
traštėje yra tiesos.
iš klausytojo. Bet to, autoriui svar- greta solidumo ir įdirbio, choras
Didysis atidarymas, atrodytų, bus jo muzikos ir atlikėjų santykis išties išlieka „jauna muzika“ – iešturi nugriaudėti su fanfaromis. O su publika – tas ryšys užmezgamas kančia ir besikeičiančia.
buvo kaip reta tylus ir subtilus. Tai tarsi bendrai pasinėrus į kompoziJau kuris laikas (ne be vadovo
lėmė vakaro „herojaus“ pasirinki- toriaus siūlomą santūrią ir lėtą tė- įtakos) choras itin pamėgo Damas – skambėjo vien tik postmini- kmę, lyg bendraminčiams panašio- vidą Langą. Pernai Šv. Kotrynos
malisto Davido Lango – dabar bene mis kategorijomis apmąstant joje bažnyčioje jie atliko visą stambios
dažniausiai pasaulyje atliekamo JAV glūdinčias prasmes. Tad Lango mu- formos Lango kūrinį „The Little
kompozitoriaus, dar žinomo iš Paolo zikos atlikėjai turi būti adekvatūs Match Girl Passion“ („Mergaitės
Sorrentino filmų „Didis grožis“ bei partneriai, brandūs menininkai, pa- su degtukais pasijos“ pagal Hansą
„Jaunystė“ ir šiemet švenčiančio 60- jėgūs nutiesti saitus su klausytojais. Christianą Anderseną, pelniusį
metį – kūriniai, kuriuos atliko VilChoras „Jauna muzika“ visuo- kompozitoriui Pulitzerio premiją).
niaus miesto savivaldybės choras met pasižymi išskirtine kokybe ir Tris pasijos fragmentus girdėjome
„Jauna muzika“.
atlikimo kultūra. Nacionalinės pre- ir šį vakarą, kai ne mažiau įtaigi
Kaip žinia, konceptuali Lango mijos laureato, dirigento ir kompo- interpretacija vėl glostė ausį. Vis
kūryba, panašiai kaip tylieji Arvo zitoriaus Vaclovo Augustino vado- dėlto labiausiai įsiminė kiti Lango
Pärto „hipnozės seansai“, tarsi ne- vaujamas kolektyvas ne tik nuolat kūriniai chorui: koncertą pradėjęs
sitaiko prie nūdienos tempų ir chaoso, išlaiko aukštą profesinę kartelę, „Again“ („Vėl“), kuriame, kaip ranesiekia stebinti moderniomis bet ir neapsiriboja jokiais stilis- šoma koncerto lankstinuke, autotechnologijomis, greičiau priešin- tiniais repertuaro rėmais, galima rius perteikia gamtos ir žmogaus
gai – kreipia tylos link. Kita vertus, sakyti, dainuoja viską ir visada: tai gyvenimo begalinį cikliškumą, jo

In memoriam

Rimtautas Šilinis
(1937–2017)
Rugsėjo 15 d., eidamas 80-uosius
metus, mirė garsių dokumentinių
filmų scenaristas, režisierius, redaktorius Rimtautas Šilinis.
R. Šilinis gimė 1937 m. spalio
6 d. Utenoje. 1959 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, dirbo Valstybinio
kinematografijos komiteto referentu, Lietuvos kino studijos kronikos redaktoriumi, dokumentinių
ir mokslo populiarinimo filmų redaktoriumi. Nuo 1969 m. – dokumentinių filmų režisierius. 2004–
2006 m. R. Šilinis buvo „Valstybės
kino metraščio“ visuomeninės
konsultacinės tarybos vyriausias
konsultantas.
2 psl.

R. Šilinio kūryba apima labai
įvairias temas – tai kultūros paveldas, kūrybinių asmenybių portretai, sportas, rezonansiniai įvykiai,
visuomenės gyvenimo aktualijos;
režisierius yra sukūręs ir savo laikui
netipiškų filmų-metaforų, ir filmų,
kuriuose dominuoja nuoseklus archyvinis pasakojimas. Kelios dešimtys R. Šilinio filmų liudija, kad,
anot režisieriaus, „leistinumo ribas lietuviškas kinas tampė kaip
armoniką, atsižvelgdamas į visas
aplinkybes“.
Režisieriaus dokumentika pasižymi aiškiomis etinėmis nuostatomis be dviprasmybių. „Savo
filmuose niekada nebendrauda2004 m. režisierius apdovanotas vau su žmonėmis, kurių mintis
Vyriausybės kultūros ir meno pre- ar tikėjimą mano kamera žemintų.
mija, 2007 m. – ordino „Už nuo- Turbūt pagrindinė etikos taisyklė –
pelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. neparodyti žmogaus tokios būseJo sukurti filmai pelnė ne vieną nos, kokios neturėtum ar nenorėapdovanojimą tarptautiniuose tum būti pats“, – sakė režisierius
festivaliuose.
R. Šilinis, dažnai ėmęsis nepatogių,

monotoniją, tuo kurdamas keistą
pusiausvyrą tarp vilties ir beprasmiškumo. O antai kitame opuse
„For Love is Strong“ („Nes meilė
stipri“) ramiai „tyvuliavo“ balsų linijų polifonija, galinti tęstis begalybę. Beje, čia norėjosi laisvesniais
balsais dainuojančių solisčių, darniau persipinančių su bendra harmonija. Labiausiai sužavėjo „Just“
(„Tik“), kurį choro moterų grupė
atliko su instrumentiniu pritarimu –
Darius Mažintas (fortepijonas), Gediminas Dačinskas (altas), Tomas
Ramančiūnas (violončelė), Tomas
Kulikauskas (perkusija). Čia jau
atlikėjai panardino į tikrą katarsį!
Kiekviena frazė, kiekvienas žodis
įgavo savo prasmę ir savo spalvą,
subtiliai dinaminių ir ritminių
niuansų pridėjo instrumentininkai.
Teatrališkame koncerte su skoningai besikeičiančiu apšvietimu
taip pat išgirdome Lango „This
Was Written by Hand“ („Tai buvo
parašyta ranka“) fortepijonui, kurį
pernai skambino Petras Geniušas,
dar anksčiau, „Gaidos“ festivalyje,
atliko pianistas, kuriam ir buvo sukurta ši pjesė, – Andrew Zolinsky, o

šį kartą kūrinio ėmėsi Darius Mažintas. Atrodytų, muzika su mažai
natų, elementari – bet kam įkandama. Tačiau ją skambina tik ryškiausi pianistai. Nenuostabu, juk
čia svarbu itin tiksliai valdyti garsą
ir tempą, kompozitoriaus „pieštuku
užrašytose“ melodinėse frazėse atrasti žmogiškąją šilumą, nuoširdumą, kūrybos filosofiją. D. Mažintas pjesę skambino elegantiškai,
neskubėdamas, patogiai, lengvai.
Netgi nesiryžčiau lyginti visų girdėtų šios pjesės atlikėjų. Kiekvienas
čia suranda savo pulsą, pauzės ar
garso prasmę.
Apskritai koncertas, atrodo, buvo
skirtas niekur neskubantiems ir nebijantiems pasinerti į lėtą laiko tėkmę. Ar šiais laikais dar tokių yra?
Bent jau „Vaidilos“ teatras buvo
pilnas.
Lango kūryba šiame sezone
skambės dar ne kartą. Festivalis
„Permainų muzika“ Klaipėdoje organizuoja ir koncertą, ir susitikimą
su kompozitoriumi, net keletą didžiulės sėkmės sulaukusių jo opusų
pateiks festivalis „Gaida“ Nacionalinėje filharmonijoje.

Darius Mažintas, Vaclovas Augustinas ir choras „Jauna muzika“

ideologijoms neatnašaujančių
temų.
Lietuviškoje dokumentikoje išskirtinę vietą užima ir jo feljetonas,
vaizdo-garso žaidimas „Kur karalienės auksas“ (1972, sukurtas kartu
su Viktoru Starošu), skirtas lengvajai atletikai, ir iš 9-ojo dešimtmečio autoriaus nuotaikų ir nuojautų,
pačios realybės siūlytų simbolių
suręsta „Nojaus arka“ (1988), ir šalies valstybingumo raidos įvykius
10-ojo dešimtmečio pradžioje įvaizdinęs, savo laikui kaip reta rūsčių
lakoniškų novelių ciklas „Penktas
Dievo įsakymas“ (1991–1994). Kiti
garsūs režisieriaus filmai: „Ar dar
gyvas Baublys?“ (1971), „Rūpestis“ (1972), „Pasirašau – arkitektas“
(1972), „Ar nuneši mane jauną?“
(1975), „Noktiurnas išmetamajam
vamzdžiui“ (1977), „Savojo aš beieškant“ ( 1977), „Filme – Juozas Baltušis“ (1979), „Palikimas dvyliktajam anūkui“ (1981), „Randas“ (1985),

„Be rūpesčio“ (1987), „Credo“ (1990),
„Sala“ (1990), „...ašaros ir maldos“
(1995), „Lietuvos Respublikos prezidentai. 1918–1940“ (1997) ir kt.
Sunku pervertinti R. Šilinio indėlį ir į dabartinės Nepriklausomybės laikų dokumentiką – režisierius
daug metų rūpinosi, kad nenutrūktų valstybės kino metraščio
misija kino juostose ir kituose formatuose užfiksuojant svarbiausius
valstybės gyvenimo visuomeninius,
kultūrinius, socialinius įvykius, veikėjus, apskritai šalies raidą. Aistringas archyvų gerbėjas, R. Šilinis buvo
išsitikinęs, kad praeitis nėra „apipelijęs daiktas“, o žvilgsnis į ją „turi
prasmę, kurią nuolat primena istorikai – kiek bestudijuotum istoriją,
vis tiek daromos tos pačios klaidos.
Priminti tai nėra beprasmiška.“
Lietuvos kinematografininkų
sąjunga
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Muzika

Pakili pradžia

Po pirmojo sezono simfoninės muzikos koncerto
Rita Nomicaitė

Nacionalinė filharmonija koncertų
sezoną pradėjo iškilmingai. Prie
įėjimo ilgoje eilėje išsirikiavusi
pasitempusi publika turėjo pereiti
tamsiai raudoną taką, tą šventinį
šurmulį stebėjo fotografas, koncerte apsilankė nemažai filharmonijos rėmėjų, LR Seimo ir Vyriausybės narių bei kitų garbių svečių,
tarp jų sukinėjosi kolegialių nacionalinių institucijų bei autoritetingų
privačių įstaigų vadovybė. Tačiau
to nebūtume pastebėję, jei šventės
nebūtų sukūrę žvaliai, ryškiai skambėjęs nacionalinis simfoninis orkestras bei vis solidesniu tampantis jo
meno vadovas ir vyr. dirigentas
Modestas Pitrėnas.
Maloniai nuteikė rafinuota koncerto programa iš Vilniuje retai
atliekamo anglų kompozitoriaus
(Mikalojaus Konstantino Čiurlionio amžininko) Edwardo Elgaro

opusų bei populiariosios Gustavo paaukštinimas scenoje ryškina bet
Mahlerio simfonijos Nr. 1 D-dur kurios stilistikos garsų paletę. Ar šį(„Titanas“) – pastaroji tikriausiai kart žėrintys jų tembrai nė trupučio
sukvietė tuos klausytojus, kurie negožė giedančių styginių?
susirenka atsipalaiduoti girdėdami
Nacionalinėje filharmonijoje susžinomus kūrinius, bet tikisi naujo- kambo dėl didelio emocinio krūvio,
viškų interpretacijų.
ypač solisto partijoje, nedažnai gro- Johannesas Moseris ir Modestas Pitrėnas
E. Elgaro muzika yra persunkta jamas E. Elgaro Koncertas violonsubtilybių. Maršas Nr. 5 C-dur iš čelei ir orkestrui e-moll, op. 85. Vio- stilingai atskleidė pjesės architekto„Iškilmių maršų“ ciklo labiau pri- lončele solo griežė Davido Geringo nikos grožį.
mena iškilmingą giesmę, beveik mokinys Johannesas Moseris iš VoAntroje koncerto dalyje laukė
himną, didžiąją jo dalį užima di- kietijos. Ypatinga padėka jam ir or- Gustavo Mahlerio muzikos teatras,
dinga lyrika. Tie britų atlikėjai, ku- kestrui, kad ėmėsi tokio specifiško kaip netrukus patyrėme, mūsų orriuos teko girdėti, perteikia aris- kūrinio, kur trys dalys iš keturių kestro muzikantų išgirstas su nuotokratišką skambesį – vos lėtesnį yra lėtos, kur solistas beveik be per- širdžiausia šiluma, su atsidavimu
tempą, grakštumą, švelnumą, lyri- traukos griežia ne vadinamuosius kontrastingai visumai ir detalėms,
niai epizodai kilniai „dainuojami“, bendro judėjimo garsus, bet svarias net atrandant netikėtų štrichų, rinuoširdžiai tauriu skambesiu aukš- mintis de profundis kaip pusvalan- tmo, dinamikos „perliukų“. Galbūt
tinant ir tarsi apglėbiant visą myli- džio trukmės intymų monologą. kitą kartą interpretuojant norėsis
mos karalystės grožį. Vilniškis vari- Ir solistas, ir orkestras elgariškąjį dar labiau pabrėžti skaudžios iroantas akcentavo entuziazmą, ryžtą, dainavimą uždegė ekspresionizmu – nijos dūrius, drąsiau – aistringųjų
energijos žiežirbas išskeliant ir ten, tiesiog „raudojo“. Bisui svečias taip melodijų viršūnes. Vagneriškos siekur kai kurie kiti interpretatoriai pat pasirinko kamerinio skambesio los dirigentui čia nereikėtų perdėm
įžiūri švelnius bei vos humoris- turiningą kūrinį – Johanno Sebas- varžytis.
tinius staccato. Nebūčiau įsitiki- tiano Bacho Alemandą iš Pirmosios
Šis koncertas atskleidė sutvirtėjunusi, kad pučiamųjų instrumentų siuitos G-dur, BWV 1007, santūriai sius kolektyvo bei jo meno vadovo

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

santykius, pražystantį orkestro gyvastingumą, karštą kūrybinį polėkį laisvai formuoti programas ir
jas dėmesingai, su meile atlikti. Po
tokio pakilios nuotaikos užkrato
tikrai norėjosi biso – regis, orkestrui
jau laikas ir juos planuoti, gal netrukus tai taps išdidi ir smagi simfoninių koncertų tradicija ir pas mus?
Juo labiau kad tokių reikšmingų –
biso – minučių nebegalės „nukirpti“
svetimi transliuotojai. Filharmonija pati baigia įrengti tiesioginių
vaizdo transliacijų studiją, vadinamąją skaitmeninę salę. O šiuo metu
virtualioje erdvėje (nationalphilharmonic.tv) jau pasiekiami koncertų
įrašai.

Šlovinantys muziką

Pokalbis su dirigentu Modestu Pitrėnu pradedant 77-ąjį Nacionalinės filharmonijos koncertų sezoną
Naują sezoną Lietuvos nacionalinis trečiasis mūsų bendras sezonas... ir kur atliko kūrinį. Ši metrika at- Bankokas... Kas paskatino
svarbius aspektus. Ateityje labai nosimfoninis orkestras pradėjo žėrin- Kalbant apie „dūdas“ – Mahlerio skleidžia, kad per pirmuosius de- plėsti orkestro geografiją?
rėčiau derinti muzikinę veiklą Liečia muzika, o dirigavo jo meno va- muzikoje taip pat jos skamba, ta- šimt metų J. Domarko diriguojaTuriu gana daug muzikinių kon- tuvoje ir užsienyje.
dovas, tarptautinio Grzegorzo Fitel- čiau, be abejo, visai kitaip nei El- mas kūrinys skambėjo keturiose taktų užsienio šalyse, tačiau orgabergo konkurso pagrindinio prizo garo „Iškilmių marše“. Žinoma, valstybėse ne mažiau nei dvylika nizaciniais gebėjimais pasigirti Koks simfoninės muzikos selaimėtojas, Nacionalinės kultūros ir Mahleris savo muzikine mąsty- kartų. Įrašai rodo, kad pradėta di- negalėčiau. Ryšiai – dar ne viskas. zonas laukia orkestro ir visų
meno premijos laureatas Modestas sena, koloristika, įvairių žanrų sin- riguoti bebaigiant studijas Sankt Organizuojant koncertines keliones muzikos mylėtojų?
Pitrėnas. Per repeticijos pertrauką teze penkiasdešimčia metų aplenkė Peterburge. Galime manyti, kad tenka komerciškai bendrauti, deKaip svarbiausia gija tęsis jubiliekalbėjomės su dirigentu apie orkes- savo amžininkus. Tačiau negalime šiuo kūriniu Maestro brandino ne rėtis. O dar su Azijos šalių atsto- jinis Nepriklausomybės paskelbimo
tro planus. „Jums labai pasisekė – nepastebėti ir tam tikro mokymosi tik save, bet ir Lietuvos nacionalinį vais, kurių nuomonės ir nuostatos motyvas. Lietuva – daugiatautė šaesu puikios nuotaikos, nes orkes- iš to laikotarpio simfoninės muzi- simfoninį orkestrą. Žinoma, parti- dažnai būna permainingos. Tai di- lis, tad atliksime ne vien lietuvišką
tras tikrai gerai groja!“, – iš karto kos grandų kūrybos: šioje, Pirmo- tūroje randu daug gražių palinkė- džiulis, atsakingas ir labai įtemptas muziką. Skambės žydų muzikiniai
pasakė maestro.
joje simfonijoje girdžiu Rytų klasi- jimų, kaip atlikti vieną ar kitą mu- darbas. Galime pasidžiaugti, kad šedevrai, klausysime lenkų, rusų,
kos dvelksmą. Matyt, Austrijos ir zikinį epizodą. Šios remarkos man filharmonija turi tokių derybininkų. baltarusių ir kitų tautų muzikos.
Šis sezonas – jau trečias vyVengrijos imperijos slaviškoji, visų ir šiandien yra labai vertingos, daug Keliones į tolimąsias šalis sieju su Tačiau dominuos Lietuvos solistai –
riausiojo dirigento pareigose.
pirma Dvořáko, muzika kompo- iš jų mokiausi. Na, o kalbant apie Baltijos šalių, žinoma, ir Lietuvos, repatrijuojantys, čia reziduojantys
2015 m. rugsėjį Jūsų diriguojazitoriui buvo žinoma. Čaikovskio, simfonijos atlikimą, galima sakyti, Nepriklausomybės paskelbimo ir tiesiog gerai žinomi tautiečiai.
mas orkestras atliko spalvingą
Griego įtaka taip pat akivaizdi. Bet esu kitas žmogus, turintis savo kū- šimtmečiu. Mums tenka kultūros Klausytojams pateiksime daug naprogramą, kurią mūsų publika
visa tai yra meistriškai sujungta. Ir rybinį kelią. Gal ne visuomet jis tei- ambasadorių misija, esame įparei- cionalinės muzikos, tačiau, kaip
ir šiandien su pasigėrėjimu
„dūdos“, apie kurias kalbėjome, nėra singas, gal po dešimties metų pa- goti skleisti žinią apie aukštos kul- rodo sezono atidarymo koncertas,
pamena. Tuomet, minėdami
transcendentinės, jos tarsi „išmok- suksiu į kitokį kūrybinį vieškelį... tūros ir europinio mentaliteto šalį. būsime atviri visai vertingai pasauMykolo Kleopo Oginskio gitos“ iš bendrosios muzikinės lite- Pastebiu, kad kas keletą metų dilio simfoninei kūrybai.
mimo 250-ąsias metines, atliratūros. Tai ypač aiškiai jaučiama riguodamas didžiąsias simfonijas Ar ne paslaptis, kaip planuoSpaudos konferencijoje paminėjau
kome jo Polonezų siuitą simfo- pompastiškame Mahlerio simfo- stengiuosi pateikti naujai, nekar- jate asmeninę dirigento karžodį „tvarumas“. Jis labai svarbus dirniniam orkestrui ir simfoninės
nijos finale.
toti buvusios interpretacijos, ban- jerą? Pasaulio spauda rašė apie bant su orkestru. Žodis „stabilumas“
muzikos „briliantus“ – Felixo
dau natūraliai, remdamasis savo Jūsų laimėtą konkursą į soliasocijuojasi su statika, na o „tvaruMendelssohno, Gioacchino
Mahlerio simfoniją LNSO ne
patirtimi, atrasti naują požiūrį ir džias pareigas Šveicarijoje.
mas“ turi laisvės, tęstinumo atspalvį.
Rossini–Ottorino Respighi bei
kartą atliko diriguojant ilgaįtikinančiai pateikti jį orkestrui
Kitų metų rugpjūtį tampu Sankt Nepaprastai džiaugiuosi, stebėdamas
Maurice’o Ravelio kūrinius.
mečiam orkestro meno vadobei puikiai naujoves pastebinčiai Galeno simfoninio ir operos teatro orkestrą įgaunant vis daugiau profeKas paskatino naująjį simfoni- vui Juozui Domarkui. Kas sieja
publikai. O kalbant apie Elgarą orkestro vyriausiuoju dirigentu. sionalios etikos, dingsta neprognojūsų, kaip mokinio, ir Mokynės muzikos koncertų sezoną
galima sakyti, jog, paaiškėjus apie Šveicarai planuoja labai tolimus zuojamas „bangavimas“. Kolektyvas,
pradėti, iš pirmo žvilgsnio,
tojo interpretacijas?
Koncerto violončelei atlikimą, pri- muzikinius įvykius. Telefonu kal- diriguojant įvairiems dirigentams
sunkiai derančiais kūriniais –
Atskleisiu mažą paslaptį: knygų siminiau puikiuosius šio žymaus bėjome su vietinės operos direkto- ir muzikuojant įvairiems solistams,
gilaus filosofo Gustavo Mahlelentynoje turiu Maestro dovanotą britų kompozitoriaus maršus. Tad riumi apie 2020–2021 metų pasta- griežia kokybiškai, pasitempęs. Šis
rio opusu ir dūdomis tviskanšios simfonijos partitūrą. Manau, susidėliojo žėrinti, fanfarinė ir mu- tymus. Mums dar neįprasta, o jiems profesinės kokybės siekis man yra
čiu Edwardo Elgaro maršu?
kad tai – pirmoji partitūra, kurią ziką šlovinanti programa.
tai natūralu. Teatras yra gyvas, su- labai svarbus ir brangus.
Atrodo, tik neseniai grojome mano mokytojas diriguodavo atdėtingas organizmas ir gerais atližaismingą Respighi muziką, siau- mintinai. Paskutiniame leidinio Pagausėjo orkestro gastrolių –
kėjais privalo rūpintis iš anksto, de- Kalbino ir parengė
tulingąjį Ravelio „Valsą“, o štai jau puslapyje dirigentai pasižymi, kada Tauragė, Mažeikiai..., Taivanas, rindamas repertuarą, datas ir kitus Remigijus Vitkauskas
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Šokis

Žvelgti į judesį iš bet kurios perspektyvos
Kalbamės su šokėju Mariumi Pinigiu

Pokalbiui su šokėju Mariumi Pinigiu ypatingų progų ieškoti nereikia.
Premjeros, gastrolės, apdovanojimai, išvykos į seminarus bei dėstymas aukštojoje mokykloje – šokėjo dienotvarkė tokia dinamiška,
kad visuomet atsiras ką papasakoti; netgi apie tuos pačius dalykus
nuolat kintančiame ir neribotame
šiuolaikiniame šokyje kaskart jis
kalbės skirtingai. Šįkart akcentus
dėliojame ant aktualiausios rugsėjo mėnesio temos – studijų bei
mokytojų autoritetų.
Esi baigęs politikos mokslus.
Kada ir kaip pasukai į profesionalųjį šokį?
Baigęs mokyklą iš Panevėžio atsikrausčiau į Kauną studijuoti politikos mokslų Vytauto Didžiojo
universitete. Viename renginyje
persikūnijęs į Michaelą Jacksoną
atlikau solinį šokį, jį pamatė mano
tada dar būsima žmona Agnė, tuo
metu šokusi Kauno šokio teatro „Aura“
studijoje. Kaip tik tuo metu „Auroje“ choreografė Birutė Letukaitė
iš naujo statė Roystono Maldoomo
spektaklį pagal Igorio Stravinskio
„Šventąjį pavasarį“ ir masinėms
scenoms trūko vaikinų. Taip Agnė
nukreipė mane į „Aurą“. Pasiūlymas buvo tarsi iš dangaus nukritusi dovana, nes prieš stodamas į
politikos mokslus svarsčiau apie
vaidybos specialybę LMTA. Tuo
metu turbūt nebuvau apsisprendęs,
ko iš tiesų noriu, tačiau kai po poros
metų vėl pasitaikė galimybė išeiti į
sceną, o vienos „Šventojo pavasario“
repeticijos metu B. Letukaitė priėjusi pasakė, kad nori ruošti mane
profesionaliam šokiui, nebeliko
jokių abejonių – supratau, kad noriu tik šokti. Buvo labai sunku, nes
neturėjau nei klasikinio, nei šiuolaikinio šokio pagrindų, rytais keldavausi anksti, darydavau tempimo
pratimus, skubėdavau į baleto arba
šiuolaikinio šokio pamokas VDU
Akademiniame judesio teatre, tada
į paskaitas, o nuo trečios valandos
popiet iki devintos vakaro praleisdavau „Auroje“.
Ką laikai didžiausią įtaką tau
padariusiais mokytojais?
Tokių žmonių yra daug – pirmiausia minėčiau Juozą Miltinį, Birutę Letukaitę, Mantą Stabačinską,
Birutę Banevičiūtę. Teatro režisieriaus Juozo Miltinio neteko sutikti
gyvai, tačiau dar paauglystėje susižavėjau jo atsidavimu teatrui, intelektu, menine, filosofine erudicija.
Apie tai sužinojau mokydamasis
J. Miltinio gimnazijoje, kur pamokas vesdavo buvę režisieriaus
mokiniai, iš repeticijose darytų
garso įrašų, knygų. Kaip šokėjas
daugiausiai pasisėmiau iš Birutės
Letukaitės – ji iš manęs reikalavo
itin daug, tačiau niekad neįsivaizdavau, kad galėtų būti kitaip, nes
4 psl.

tačiau šis kelias kur kas produktyvesnis. Tam reikia laiko, negalima skubinti proceso. Aš suvokiu
traumų pavojų ir užduotis studentams formuluoju atsakingai, tačiau
manau, kad iš principo turime per
daug griežtų taisyklių, kaip reikia
judėti. Neretai tėvai dar kūdikystėje
uždraudžia vaikams judėti, siekdami juos apsaugoti nuo galimų
traumų. Kur kas sveikiau būtų leisti
vaikui patirti aplinką, suvokti savo
kūno galimybes ir nestabdyti jo sąmoningo kūno tobulėjimo.
Marius Pinigis spektaklyje „(g)round zero“

atėjęs į „Aurą“, Birutės žodžiais tariant, „iš darželio patekau tiesiai į
universitetą“. Mantas Stabačinskas
yra žmogus, į kurį norėjau lygiuotis vos pradėjęs šokti. Dabar esame
kolegos, scenos partneriai, bičiuliai,
padedantys vienas kitam bet kurioje situacijoje. Iš jo mokiausi, kaip
būti nepriklausomu šokėju. Na, o
Birutė Banevičiūtė – nuostabi spektaklių kūdikiams choreografė ir pedagogė. Pradėjus dirbti su Birute,
labai pakito mano šokio samprata,
be to, daug sužinojau apie vaikus –
juk ir pats turiu mažą sūnų. Birutės
žinios yra tikras lobis.
Išskirti mokytojus užsieniečius
man būtų sunku – dauguma mano
sutiktųjų yra stiprūs, saviti, suteikia svarbių ir aktualių žinių. Be to,
manau, kad įkvėpimo šaltiniai nebūtinai yra pats šokis – juk į judesį
galima žiūrėti per fiziką, antropologiją, filosofiją, architektūrą, biologiją, chemiją ir taip toliau.
Kaip ir kodėl pradėjai dėstyti
aukštojoje mokykloje?

kurioje nebijom pasirodyti kvailai
ar taip, kaip kiti nepratę mūsų matyti. Norime pažiūrėti, ką galime
kartu nuveikti, išbandom daugybę
naujų idėjų. To norisi ir iš kitų
jaunų kūrėjų – drąsos, gaivumo,
energijos, baimių atsikratymo, kūrybinio potencialo išlaisvinimo.
Praėjusį sezoną buvai daugybę
kartų nominuotas ir apdovanotas. Ar tai augina tavo, kaip
dėstytojo, autoritetą? Kiek
svarbu mokytojui būti pripažintam visuomenės?

Apie vaidybos studentus iki
Šiuo atžvilgiu mano apdovanojišiol kalbama, kad jų kasmet iš- mai nelabai ką pakeitė – prieš pasdėstytojai, ne visuomet pakanka- leidžiama per daug. Su šiuolai- kaitas studentai raudono kilimo
mai akcentuojame judesio svarbą kinio šokio šokėjais yra priešinnepatiesia... O jei rimtai, daug svarmokslą baigusiam profesionaliam gai – stojančiųjų į šią specialybę
biau už bet kokius apdovanojimus
aktoriui. Dėstomos disciplinos vei- skaičius kone kritiškai mažas.
yra paskaitų kokybė, atsakomybė už
kia pavieniui, nesistengiama stu- Kaip manai, kodėl taip yra?
save ir kitus, susitelkimas per pasdentams įteigti, jog kiekviena pasManau, viena pagrindinių prie- kaitas. Su studentais apie tai daug
kaita veda į tą patį tikslą – paruošti žasčių – dėstytojų trūkumas. Ne- kalbam. Pats iš savęs paskaitose reiprofesionalų, įvairiapusišką aktorių. maža dalis stiprių šokėjų ar cho- kalauju maksimalaus įsitraukimo,
Šiuolaikinis teatras reikalauja fiziš- reografų atsisako dėstyti, nes tam koncentracijos, ateinu pasiruošęs
kumo, totalumo jausmo – judesys reikia daug laiko, o iš dėstytojo at- ir nusiteikęs dirbti. To paties reičia nebėra vien kūno plastiškumo lyginimo niekaip neišgyvensi. Be kalauju ir iš savo studentų. Meluoelementas, tai svarbi išraiškos prie- to, dauguma turi daugybę projektų čiau sakydamas, kad nominacijos
monė. Dėstant manęs jau penke- užsienyje, tad dėstymui stinga laiko. ir apdovanojimai man nesvarbūs.
rius metus neapleidžia jausmas, Dar viena svarbi priežastis – užsie- Tačiau paprastai jie skiriami už mekad VDU judesys vis dar suvokia- nyje šiuolaikinio šokio programos ninę veiklą ir neturi nieko bendra
mas kaip priedas prie „pagrindinių“ tikrai kur kas stipresnės, specialybę su pedagogika. Paskaitose kur kas
disciplinų. Tai, kad mes, dėstytojai, dėsto aukšto lygio profesionalai, svarbiau yra žinios, jų kokybė, geaktoriams neįteigiame judesio svar- tad geriausi stojantieji neretai pa- bėjimas tas žinias perduoti. Šiuo
bos, įrodo ir faktas, jog tarptauti- sirenka užsienį. Tai yra dėsninga – metu gyvename informacijos perniuose šokio ar cirko festivaliuose sienos atviros, šokio kalba universali, tekliuje, nuolat susiduriame su neitin retai pamatysi VDU Vaidybos be to, vis dar turime daug mokytis kokybiška informacija. Tai galioja
studentą. Dauguma puikiai žino iš užsienio. Šokėjų išvykimas nebū- ir šokiui – pamokas gali vesti bet
„Sirenų“ festivalį, tačiau vos kele- tinai yra blogas reiškinys – turime kas ir bet kaip, o įspūdinga šokio
tas žmonių domisi Naujojo cirko pavyzdžių, kai jie grįžta į Lietuvą, forma gali slėpti prastą turinį. Tosavaitgaliu, „Auros“ šokio festivaliu atveža savo patirtis. Tai Lietuvai dėl manau, kad norą dėstyti ar vesti
ar Naujuoju Baltijos šokiu. O šių labai svarbu.
pamokas visada turi lydėti savireffestivalių spektakliai smarkiai praleksija ir klausimas: ką aš noriu perplėstų studentų akiratį, leistų atrasti Galbūt esi svarstęs, kas galėtų
duoti kitiems?
pakelti šiuolaikinio šokio studaugiau savo galimybių.
Ir klausimas, kuris aktualus
Apskritai manau, kad VDU tu- dijų prestižą Lietuvoje?
rėtų koreguoti dabartinę Vaidybos
Manau, turėtų atsirasti tarptau- rugsėjo mėnesį, kai teikiamos
programą, padaryti ją universa- tiškumo dimensija. Universitetai, paraiškos edukacinėms stipenlesnę, tarpdiscipliniškesnę, efekty- siekdami pritraukti ne tik vietinius dijoms gauti – kurių šokio ir/
vesnę. Kitu atveju negalėsime kon- studentus, bet ir užsieniečius, turi ar judesio profesionalų kurkuruoti su LMTA.
šokį paversti tarptautinį lygį atitin- suose užsienyje rekomenduokančia specialybe. Tam reikalingi tum apsilankyti scenos menų
Kiek dėmesio paskaitose svarbu geriausi Lietuvos ir užsienio dės- atlikėjams?
skirti traumų prevencijai?
tytojai. Tačiau pirmiausia, žinoma,
Neabejotinai rekomenduočiau
L . Va n s e v i č i e n ė s n u ot r .

Man visad buvo svarbu ne tik
šokti, bet ir analizuoti judesį iš
įvairių perspektyvų. Dėstymas yra
vienas iš analizės būdų, tad VDU
atsiradus Vaidybos specialybei sutikau dėstyti Scenos judesio paskaitas. Dirbdamas VDU, čia įsteigiau
Judesio laboratoriją, kurioje kartu
su studentais analizuojame judesį,
stengiuosi perduoti judesio kultūros idėją, užkrėsti poreikiu judėti kasĮ šią temą galima pažiūrėti dve- turi kilti dėstytojų algos, nes iš už- „Fighting Monkey“ praktiką – tai
dien. Gyvename laikais, kai žmonės jopai – kaip į traumų prevenciją ir sienio nepritrauksime žmonių, ku- nuostabus seminaras, vedamas
stengiasi kuo labiau palengvinti savo kaip į sąmoningą judėjimą. Traumų rie dirbtų „iš idėjos“.
įkvepiančių, daug žinančių, nuodubuitį ir už tai sumoka didelę kainą – prevencija mus skatina kalbėti apie
gniai į judesį įsigilinusių mokytojų
mūsų judrumas, aktyvumas ir są- potencialius sužeidimus, tad gal- Ko labiausiai pasigendi jaunų
Jozefo Fruceko ir Lindos Kapetanea.
moningas kūno suvokimas silpnėja, voje kuriame įvaizdžius, virstan- scenos menininkų darbuose?
Taip pat „Ferus Animi/Terra Nova“
kūnai tampa statiški ir nemobilūs. čius „blokais“ – to daryti negalima,
Save priskirčiau jauniems meni- seminaras, kurį veda Tomislva EnMano tikslas dėstant – ne tik išmo- tą reikia daryti atsargiai... Neįsivaiz- ninkams, tad atsakysiu remdama- glish – nuostabus šokėjas, dar puikyti studentus bei mokinius šokti, bet duoju, kaip tokioje situacijoje žmo- sis savo pavyzdžiu. Kurdamas esu kesnis pedagogas, kurio kiekviena
pirmiausia suvokti judesio svarbą, gus gali kurti. Todėl pats renkuosi reiklus sau, savikritiškas, padebe- pamoka yra iššūkis ne tik kūnui, bet
būti sąmoningiems kūno atžvilgiu, sąmoningo judėjimo sampratą, ku- siais neklaidžioju. Pastaruoju metu ir smegenims bei visai nervų sissiekti kūno ir minčių sąjungos.
rios esmė – dirbant analizuoti ju- pradėjau aktyviau kelti sau iššūkius temai. Norintiems išlaisvinti kūną
desį, kryptis, kuriomis judame, kaip ir tai tapo viena iš spektaklio „(g) ir jo kūrybinį potencialą per judesį
Ar Vytauto Didžiojo univerjudame, kur yra mūsų kūnų ribos ir round zero“ atsiradimo priežas- siūlyčiau gaga šokio techniką, kurią
siteto Vaidybos programoje
kaip jas plėsti. Prevencija kalba apie čių – kartu su Mariumi Paplausku dėsto buvę ar esami vienos garsiaupakankamai laiko ir dėmeribą, kurią priėjęs privalai sustoti. ir Andriumi Stakele norėjom iš sa- sių šokio trupių „Batsheva“ nariai
sio skiriama scenos judesio
Sąmoningumas kalba apie nuo- vęs ištraukti kitą, vidinį „aš“, kuris bei sertifikuoti šios improvizacinės
disciplinai?
latinį savęs stebėjimą ir bandymą gal kiek per ilgai buvo užspaustas metodikos mokytojai.
Kiekybės prasme – taip, tačiau analizuoti judesį „čia ir dabar“. Tai ir kurį norėjosi paleisti. Spektaklis
kokybės atžvilgiu tikrai ne. Mes, reikalauja ypatingos koncentracijos, mums tapo tyrinėjimo platforma, Kalbino Aušra Kaminskaitė
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Teatras

Nesam tokie, kokie norime būti
At k e lta i š 1 p s l .

bent troškimą ir viltį vis dėlto prisikasti prie tiesos. Šis subtilus pažeidžiamumo ir susivokimo balansas
(reikalaujantis iš aktorių tiek profesinio tikslumo, tiek žmogiškojo autentiškumo maksimumo – tiesą sakant, čia jau nebeįmanoma nubrėžti
jokios skirties) užduoda toną ir tolesnėms, jau visiškai kitokioms pirmosios spektaklio dalies scenoms.
Šviesa žiūrovų salėje užgęsta, aktoriai atsiduria scenoje, besikeičiantis
scenovaizdis veda iš vienos situacijos į kitą, tačiau ką tik įvykusio
emocinio sąmokslo užmegztas ryšys tampa nenutrūkstama tolesnio
spektaklio vyksmo dalimi.
Kitas esminis „Lokio“ vertikalės
komponentas – aktorių egzistavimo
scenoje būdas. Būtų neteisinga sakyti, kad tokių „nevaidinančių“ scenoje aktorių nematėme – tam tikra
prasme matėme. Darius Gumauskas (Bertrand’as Cantat), Airida
Gintautaitė (Marie Trintignant),
Rytis Saladžius (Šemeta), Gytis
Ivanauskas (Daktaras Froeberis ir
Žurnalistas) – Oskaro Koršunovo
aktoriai, o šis režisierius ne vienus
metus „laboratoriniuose“ kameriniuose spektakliuose (OKT būstinės salėje) siekė kitokio, autentiškesnio aktorių veikimo scenoje;
panašius reikalavimus („vaidinti
nevaidinant“, „pritraukti personažą prie savęs, o ne save prie personažo“ ir pan.) formuluoja ir kiti
vidurinės (Gintaras Varnas, Yana
Ross) ir jaunosios kartos režisieriai. „Lokis“ ypatingas tuo, kad čia
praktiškai atsisakoma mizanscenų
(tiksliau, būdamos tiesiog vaikščiojimų po sceną, sėdėjimo ir kalbėjimosi, stoviniavimo ir rūkymo,
brovimųsi per ankštą koridorių ir
pan. seka, jos tiesiog ištirpsta kaip
akiai įprastos kasdieniškos daiktų
ir figūrų konsteliacijos), todėl tiesiog buvimo scenoje įspūdis yra labai stiprus (o antrojoje spektaklio
dalyje dominuojantis šokis yra toks
pabrėžtinai neindividualizuotas ir
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neišraiškingas, kad klausimas apie
bet kokį „vaidinimą“ kaip dirbtinumą savaime atkrenta).
Bet svarbiausia, toks aktorių egzistavimas nevaidinant, taip pat
atsisakant išgalvotų mizanscenų,
padedančių aktoriui prisitaikyti ir
pasislėpti, įgauna ypatingo svorio ir
vertės spektaklio temų lauke. Šalia
tiesos falsifikavimo, kuria užsiima
viešosios nuomonės formuotojai,
temos šliejasi vaizdo, kaip priemonės manipuliuoti tikrove (ir pozavimo, kaip tiesos ir nežinomybės
vengimo), tema. Jas įneša unikalaus
fotografo Vito Luckaus linija. Deja,
tenka pripažinti, kad su Luckumi
susijusios temos – tiek jo vaizdo
filosofija, tiek jo įvykdytos žmogžudystės tragedija – iš spektaklio
fokuso išsprūsta ir tampa ne lygiaverčiu tyrimo objektu, o daugiau
palydimąja medžiaga Bertrand’o
Cantat istorijos meniniam tyrimui. Lieka Luckaus užrašų citatų
punktyras, tylinčio Vainiaus Sodeikos (Luckus) jautraus veido kamertonas ir didelė skulptūrinė liūto
galva scenoje (Luckaus namuose
auginto liūtuko Simbos ir mitinių
senųjų religijų figūrų, išreiškiančių
žmogaus ir gyvūnų pasaulio persipynimą, priminimas). Tačiau fotografo užrašų citatos yra svarbus
komentaras spektaklio prasmių
laukui perskrosti. „Kompozicija
yra nuspėjamas melas“, skaito Vainius Sodeika – Luckus. Frazę, skirtą
(neva) atsitiktinio fotografinio kadro grožiui ir vertei apginti, galima
laikyti savotišku raktu daugeliui
spektaklio plotmių atrakinti. Viena
vertus, toks nuspėjamas melas yra
žiniasklaidos šabloniškai sukomponuotos Bertrand’o Cantat tragedijos
interpretacijos. Kita vertus, taip galima paaiškinti savotišką kompozicinę paties spektaklio disproporciją
(itin ištęstas bežodes antrosios dalies klaidžiojimų naktyje ir diskotekos scenas): tikėtis subalansuotos jo
struktūros reikštų bandyti užmauti

Airida Gintautaitė (Marie Trintignant) ir Arnas Danusas (Romanas Kolinka)

iš anksto žinomą (išmoktą) schemą bet ir nepriklauso (gali bet kada
meniniam tyrimui, kurio eiga ir re- gauti žinutę iš to praeities pasaulio,
zultatai negali būti nuspėjami.
kuriame jo nebuvo ir kuris galbūt
Kaip ir neįmanomi nuspėti yra gali ją vėl iš jo pasiglemžti). Mevisi trys gyvenimai – dar tebesitę- nine prasme abejotiname seriale
siantis Bertrand’o Cantat, mirties besifilmuojanti mylimoji, priversta
užantspauduotas Vito Luckaus ir paklusti savo valdingai motinai reliteratūrinio personažo Šemetos. žisierei NadineTrintignant (puikiai
(Ryčio Saladžiaus Šemeta men- su subtilia komizmo gaidele suvaikai teprimena romantinį Mérimée dinta Nelės Savičenko; „Koletės“
personažą – rafinuotą grafą, ken- filmavimo scena apskritai yra visų
čiantį dėl žvėriškosios savo pri- trijų joje vaidinusių aktorių tiksgimties pusės; pabrėžtinai anoni- lumo, jautrumo ir humoro jausmo
miškas Šemeta, apsėstas tamsios stebuklas), dargi sugalvojusiai duoti
aistros vakarėlyje pamatytai mer- meilužių vaidmenis dukteriai ir jos
ginai (Elžbieta Latėnaitė), yra la- pačios sūnui (vėlgi, subtilus, jautrus
biau destruktyvios aistros ženklas, Arnas Danusas), pervargusi nuo filliteratūrinės fikcijos moderni trans- mavimo ir turbūt nuo raizgios giformacija.) Spektaklio dėmesys iš minystės ir meilės ryšių, išsekusi
esmės sutelktas į Bertrand’o Can- fiziškai ir dvasiškai, nepajėgia būti
tat ir Marie Trintignant tragediją. mylimajam tuo, dėl ko jis atsekė ją
Dariaus Gumausko ir Airidos Gin- iki pat nepažįstamo miesto viešbutautaitės (kuri dar ir stulbinančiai čio kambarių.
panaši į savo prototipą) duetas
O tolesnis nepaaiškinamos trapuikus. Tiesą sakant, spektakliui giškos pabaigos paaiškinimas – Bertęsiantis, abiejų aktorių veidai są- trando Cantat grupės „Noir Désir“
monėje beveik išstūmė savuosius dainoje „Les écorchés“ (internete
prototipus ir žiniasklaidos tekstų galima rasti jos teksto vertimą į andraiskanas atminty. Spektaklis su- glų k.) – apie tuos be odos, kuriems
kūrė savą įvykio versiją: tamsiosios, kaip nuskausminančio narkotiko
destruktyviosios savo psichikos da- reikia dar stipresnės skausmo dozės.
lies ir fizinių skausmų kamuojamo Jokios mistifikacijos, jokio smurto
pusamžio vyriškio, atlydėjusio my- pateisinimo – spektaklis tikrai nėra
limąją, kuri tarytum jam priklauso, pigus smurto advokatavimas. Bet
papasakojęs istoriją labiau įprastu
dramos teatrui būdu pirmoje spektaklio dalyje, didžiąją dalį antrosios
palieka publiką stebėti tamsos ir
ankštų patalpų, kuriose klaidžioja
veikėjai, vaizdus, o paskui panardina į mąstymą išjungiantį diskotekos beatą. Koks atsakymas? Atsakymo laukti galite tik tuomet, jeigu
niekuomet nesate patyrę emocinio
skausmo paribių, jeigu niekuomet
neteko sustabdyti mintyse šmėkštelėjusios pagundos peržengti ribą,
jeigu niekad nepajutote, kad už
skausmą švelniau gali būti tik dar
stipresnis skausmas. O paskui nesugrįžote ir vėl iš naujo nesupratote,
kad už skausmą švelniau tik švelnumas. Spektaklio tyrimas grįžta į
pradžią, Airidos Gintautaitės Marie
ir Dariaus Gumausko Bertrand’as
susitinka viešbučio koridoriuje ir
neranda rakto. Ir vos vos šypsosi
vienas kitam.
D. M at v e j e vo n u ot r a u ko s

parengę ištisą fotogeniškos posttiesos
komponavimo instrumentarijų, kuris tikrą, sudėtingą, komplikuotą,
nelengvą suprasti gyvenimo medžiagą įspraudžia į ribotą rinkinį
efektingų scenarijų šablonų, sumanipuliuodami ją pagal savo poreikį. (Norėtųsi pridėti „pagal savo
paveikslą ir panašumą.“) Spektaklio kūrėjams, užsibrėžusiems atlikti Cantat (mirtinai sumušusio
mylimąją) ir Luckaus (nudūrusio
peiliu beveik atsitiktinį svečią) tragedijų meninį tyrimą, reikėjo išardyti tuos nepernelyg gudrius, bet
emociškai paveikius žiniasklaidos
pasakojimus, labiau uždengusius,
nei atskleidusius tragedijų priežastis ir esmę.
Nesakydami, ką daro, o pasitikėdami žiūrovų gebėjimu sekti ir patiems interpretuoti scenos vyksmą,
aktoriai spektaklio pradžioje, dar
degant salės šviesoms, kurios leidžia aktoriams ir žiūrovams atsidurti vienoje, nepadalytoje erdvėje
ir suvokti, kad už kuriamą pasakojimą ir jo suvokimą atsakingos
abi pusės, išardo pirmiausia paties teatro susikurtus naujausius
šablonus – pateikia spektaklio
pristatymo spaudos konferenciją
su vertėja (Nelės Savičenko suvaidintą subtilų šaržą verta pamatyti
visoms vertėjoms), atskleidžia, koks
elementarus ir ribotas yra mūsų suvokimu manipuliuojančių meninių
ženklų arsenalas (spektaklio kompozitorių šiame pristatyme vaidinantis Arnas Danusas leidžia net
salėje sėdintiems žiūrovams išbandyti elektroninį garsų ir ritmų generatorių, akimirksniu nukreipiantį
mūsų emocijas reikiama linkme),
Darius Gumauskas (čia vaidinantis
scenografą) pademonstruoja scenovaizdžio maketą, savotišką į besisukantį ratą patekusių gyvenimų
minimodelį, kuriame tik kambarys
su lova bei televizoriumi ir niekur
nevedantys koridoriai, o Rytis Saladžius (šioje „spaudos konferencijoje“ jis vaidina spektaklio choreografą) parodo publikos dėmesio
valdymo triuką, kuris metaforiškai
puikiai nusako, kaip manipuliatyviai sulaikius publikos dėmesį ties
neva svarbiu tašku tikrasis mūsų
susidomėjimo objektas lengvai nutolsta, sumanipuliuotiems žvilgsniams likus spoksoti į absoliučią
tuštumą.
Ši įvadinė spektaklio scena ne tik
nubrėžia svarbias jo suvokimo gaires, bet ir (sėkmės atveju, o premjeriniai spektakliai tokie ir buvo)
nutiesia gyvybingas emocines gijas tarp aktorių scenoje ir žiūrovų
salėje. Tos gijos atsiranda abiem pusėms suprantant, kokioje egzistencinėje situacijoje esame: viena vertus, tragiškoje, nes mūsų suvokimu,
vadinasi, ir gyvenimu, manipuliuojama, kita vertus, supratę, kad (ir
kaip primityviai) tai yra daroma,
galime jausti jei ne pranašumą, tai
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Dailė

Užprogramuotos pasekmės
Paroda „Krepšelis ir kiti demonai“ Dailininkų sąjungos galerijoje
Rita Mikučionytė

Ten, kur pasirodo dar 2009 m.
susibūrusi menininkų grupė „Iš
reikalo“, visada tikimės aštraus
kritiško ir ironiško žvilgsnio į socialines aktualijas. Šįkart grupės iniciatorės – Jurgita Jasinskaitė, Rasa
Noreikaitė-Miliūnienė ir Marta Vosyliūtė – surengė sukrečiančių paradoksų kupiną parodą „Krepšelis ir
kiti demonai“, kurią vadinčiau pokalbiu su savo ir mūsų sąžine. Tad
ką išgyvena menininkai, susidūrę
su valstybės finansavimo politika,
t.y. jos dalijamais krepšeliais?
Prie parodos eksponatų nematysime autorių pavardžių, vien kūrinių metrikas, o kai kur trumpus
kūrinio idėją nusakančius tekstus –
ši pozicija pasirinkta sąmoningai,
pabrėžiant visų vienuolikos parodos dalyvių asmeninių patirčių universalumą. Tačiau baigiantis parodai,
manau, atėjo laikas atskleisti autorystę, juolab patys menininkai nesislapstė ir įvairiuose interviu bei
straipsniuose drąsiai dalinosi savo
skauduliais. Kita vertus, dalį darbų
labai lengva autorizuoti – kai kuriuos
konkrečius kūrinius jau esame matę
kituose dabarties dailės kontekstuose.
Mano manymu, krepšelių dalinimo peripetijos ypač veikia menininkus, kurie, būdami itin jautrūs
santykiams su sociumu, neišvengiamai sprendžia ne tik kūrybos, bet
ir sveikatos, vaikų išsilavinimo ar
savo mokytojavimo bei dėstytojavimo problemas.
Šiuo požiūriu parodos ekspozicijoje išsiskiria dvi „raudų“ sienos,
kurios vaizdžiai aktualizuoja medicinos ir švietimo bei kultūros finansavimo reikalus. Tai vadinčiau
parodos koncepcijos atramomis,
aplink kurias pinasi įvairiausios
krepšelio idėjų kūrybinės interpretacijos. Ekspozicijoje apmąstant

sisteminį ekonominį reguliavimą ir
jo kontrolę, dar kartą įsitikiname,
jog be išimčių taikomi nuasmeninti
visuotinos pagalbos ir paramos
principai neretai demoralizuoja,
nes neatliepia konkretaus visuomenės nario interesų ir neišvengiamai
dramatizuoja individualiai išgyvenamas finansines situacijas.
Pradėkime nuo sveikatos ir prisiminkime ne tik fizines, psichologines, bet ir finansines bėdas bei retų
ligų atvejus. Atmintį akimirksniu
atgaivins Rasos Noreikaitės-Miliūnienės vis dar tęsiamas projektas
„Kalendorius. Nevadovėliniai ligų
atvejai“ – įspūdingas (ypač žinant
dailės pedagogo atlyginimo dydį)
čekių ir sumų už nekompensuojamus vaistus rinkinys. Taigi stenkitės
nesirgti, o jei liga reta, mažai ištirta,
automatiškai būsite išmestas už finansinės pagalbos ribų... Sukitės,
kaip išmanote...
Šioje ligos istorijos sienoje užkoduotas juodojo humoro užuominas
aptiksite ir Kristijono Miliūno paveiksle, kuris dedikuotas šventajai
biurokratinių „lervų“ pietų pertraukai (suprasite, jei bandėte sutvarkyti valdišką reikaliuką dieną nuo
dvyliktos iki pirmos valandos), ir
Roberto Gritėno tautiniuose „stringuose“, kurie man simbolizuoja
mūsų kultūros politikos prioritetus.
Šią visuotinai įteisintas normas pašiepiančių kūrinių seriją vainikuoja
Martos Vosyliūtės piešiniai-lipdukai,
skirti kultūros vadybos kritikai. Menininkė nuolat kelia klausimą, „ką šie
mistiniai specialistai veikia kultūros
lauke“, juk praryja studijų krepšelius...
Dar kartą apmąstyti aktualias
meninės tapatybės ir biurokratinės institucinės veiklos sankirtas
kviečia parodoje eksponuojami
Eglės Gandos Bogdanienės tekstilės kūriniai iš projekto „Red Tape“.
Kita vertus, kritiškam menininkės ir VDA prorektorės studijoms

požiūriui į nusistovėjusį krepšelį
menų studijoms tarsi antrina Aušros Jasiukevičiūtės ironiškas kvietimas studijuoti skulptūrą ir „monumentas“ su asmeniniais skulptorių
rakandais. Savitai šią mintį apie
menų studijas ir apskritai menininko dalią plėtoja Rima Blažytė,
eksponuodama krepšį-šiltnamį ir
sueiliuodama „Gyvenimėlį“. Išsyk
tarsi atsiduriu dailės mokytojų pokalbių sūkuryje...
Jurgitos Jasinskaitės keramikos
objektai „tinkluose“, manau, sujungia skirtingus parodos „Krepšelis
ir kiti demonai“ idėjinius pjūvius.
Viena vertus, pabrėžiama siurreali kasdienio gyvenimo pajauta
(„Miestiečio krepšelis“), kita vertus, akcentuojamas nenuspėjamas
įpakuoto daikto pobūdis („Katė
maiše“). Fantastinį pasakojimą ir
realybę labai skirtingai interpretuoja Greta Grendaitė, Tomas Vosylius ir Simonas Dūda, jų kūriniuose
atrandame akivaizdžių vartojimo
kultūros impulsų ir juos gaubiančios daugiaprasmės psichodelinės
painiavos.
Filosofines jaunųjų menininkų
kūrybos įžvalgas tarsi apibendrina
ir „įžemina“ Martos Vosyliūtės kūrinys – spalvota bendrai suneštų
įvairiausių krepšių, rankinių ir kuprinių siena. Skirtingų formų ir talpos daiktai lavina mūsų vaizduotę – Ekspozicijos fragmentas
juk nežinome, „ar krepšiuose algos,
laisvalaikio pajamos, kyšiai, dikto- skirtas socialinei atskirčiai mažinti
fonai, ginklai, kontrabanda, vaistai, ir institucijų konkurencijai skatinti,
šlapios nosinaitės, dienoraščiai ar dažnai praranda savo prigimtinę
bilietai emigracijos kryptimis, ne- paskirtį, nes atskirtis tik didėja, o
žinome. Nežinome lygiai taip pat pasirinkimų galimybės mažėja.
kaip ir krepšelių ateities.“ Sienoje
Parodos atidaryme lankytojai
eksponuojamos aktualių straips- buvo vaišinami saldžiaisiais krepnių ir dokumentų ištraukos liudija šeliais – saldėsiais, kurie daugeliui
apie valstybės finansavimo švieti- primena vaikystę sovietmečiu. Gamui ir kultūrai sistemos principus. liu tik padėkoti Martai, kad tokia
Jų atsiradimo politinės aplinkybės jos inicijuota akcija iš atminties
ir kultūros žmonių reakcijos yra ne- vėl prikėlė ne tik palyginimą apie
vienareikšmės. Iš esmės krepšelis, žmogų kaip sraigtelį didžiuliame

J . J a s i n s ka i t ė s n u ot r .

valstybės valdymo mechanizme,
bet ir šių dienų pedagogams keliamus reikalavimus. Juos drąsiai peradresuoju visų krepšelių kūrėjams:
mielieji ponai valdininkai, svarbiausia – lankstumas, veiklos diferencijavimas ir individualizavimas!
Paroda veikia iki rugsėjo 26 d.
Dailininkų sąjungos galerija
(Vokiečių g. 2, Vilnius)
Dirba pirmadieniais–penktadieniais
10–18 val., šeštadieniais 10–16 val.

Tikrai ir tiktai rėmas
Jay Gardo paroda Jono Meko vizualiųjų menų centre
Karolina Sadlauskaitė

Kaip ir nurodo vokiečių menininko
Jay Gardo parodos (kuratorė Giedrė
Malūkaitė) pavadinimas „Rėmas,
ne paveikslas“ („It’s the frame not
the painting“), čia ypač svarbus ne
paveikslas, o rėmas. Centro patalpas menininkas pavertė ankštomis
ekspozicinėmis dėžutėmis būtent
šiam, mūsų supratimu, pagalbiniam
ir nereikšmingam meno kūrinio
priedui nagrinėti. Skulptūriniai
objektai sukūrė belaikės ir besvorės erdvės įspūdį, kuris leidžia pasiklysti tarp autoriaus rėmų simuliacijų. Rėmo, kokį mes jį pratę matyti,
6 psl.

neverta nė ieškoti – jis perfiltruotas, JMVMC parodinėje erdvėje. Jo tyištirtas akimi, o tada materializuo- rinėjimų akiratyje – ne tik rėmas,
tas pasirenkant jau seniai autoriaus bet ir jo apipavidalinimą generuopamėgtą medžiagą – fanerą ir kitas jančios idėjinės paradigmos.
Jay Gardo kūrinių estetika įveda
priemones.
Jay Gardui rūpi interneto am- į tiksliai pamatuotą ir realizuotą,
žiuje vis pasipainiojanti autentiš- bet sunkiai apibrėžiamą erdvę, kuri
kumo ir klastotės problema, tapusi mūsų patirtyje siejasi su kompiukolektyvinio susitarimo reikalu. terine grafika ir 3D modeliavimu.
M . Č e s l i ka u s ko n u ot r .
Ekspozicijos fragmentas
Niujorko parodai jis sukūrė kame- Parodoje eksponuojami autoriaus
rinio formato (palyginti su proto- sukurti objektai yra priversti pri- organikai tolimais geltonais atspal- virtualybės topografiją pojūtį. Bet ir
tipu) skulptūrą „Plywood“, kuri sitaikyti prie tikrovės dėsnių: gra- viais, kurie pažymi bei atskiria šių čia menininkas įpainioja autorystės
aiškiai referuoja į simboliu tapusį vitacijos, šviesos ir trūkumams plokštumų pozicijas rėmų atžvil- simbolį – braižą, kurio XX a. ideo„Hollywood“ ženklą. Praeityje savo imlios materijos, tačiau neleidžia giu. Antrojoje parodos dalyje pa- loginiais sumetimais menininkai
dizaino žinias pritaikęs funkciona- pamiršti, kokiame amžiuje gyve- talpos atžvilgiu didelė besisukanti ir dizaineriai ne kartą bandė atsiliai muzikos įrangai ir instrumen- name. Su šiais dėsniais autorius instaliacija išduoda pastangas ne- sakyti. Tai – pieštuko žymės ir po
tams kurti, šiandien Jay Gardas sėkmingai susitvarkė: tiksliai su- pasiduoti žemės traukai ir sukurti
sukūrė vientisai konceptualų įvykį kurtų objektų paviršiai padengti neapibrėžto klajojimo po menamos N u k e lta į 7 p s l .
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Už komforto zonos

Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paroda „Prie Babilonijos upių. Pabėgėliai ir tremtiniai“ galerijoje „Kairė–dešinė“
Kristina Stančienė

Panašu, kad Sigita MaslauskaitėMažylienė pamažu palieka savo
kūrybinio komforto zoną. Aistringas didelio formato tapybines
kompozicijas, priskirtinas nemariai
ekspresionizmo tradicijai, interpretuojančias krikščioniškąją ikonografiją, keičia „nepatogios“ temos,
keblūs klausimai, nauji meninės
raiškos eksperimentai. Tiesa, „nepatogiu“ keliu menininkė pasuko
ne šiandien – galerijoje „Kairė–dešinė“ veikianti paroda „Prie Babilonijos upių. Pabėgėliai ir tremtiniai“ tarsi apibendrina pastarųjų
metų kūrybinius ieškojimus. Prieš
tai buvo projektas apleistoje Šv. Stepono bažnyčioje, paveikslais liečiant išgriautus šventovės altorius,
giesmėmis valant bažnyčios erdvę
ir prašant palaimos kenčiantiems,
kuriems likimas lėmė palikti savo
namus. Taip pat – paroda galerijoje
„Artifex“, kurioje kalbėjo tekstai, išrašyti ant medžio atplaišų.
Kaip sako pati Sigita, naujausia
jos paroda pritraukė įvairių nuomonių, komentarų. Joje plėtojama
pabėgėlio, tremties tema veikia it
stipri trauka, ir panašu, kad sulaukia prieštaringų nuomonių, vertinimų kur kas daugiau nei ankstesni, labiau Sigitos braižui įprasti
kūriniai. Menininkės mąstymo ir
tapybos manieros posūkis gana gerai atsispindi pačioje ekspozicijos
struktūroje – kairėje galerijos salėje,
kur įsikūrę tradicinių krikščioniškos ikonografijos tremtinių ir pabėgėlių atvaizdai, įsiterpia ir motyvai
su mūsų dienų bedaliais, keliaujančiais į Europą iš Artimųjų Rytų. O
dešinė salė įsuka į nesibaigiančių
klausimų ir apmąstymų ratą. Čia
Maslauskaitė atvirai rodo paveiksluose įkūnytų atvaizdų genezę –
laikraštinius, internetinius karo
Artimuosiuose Rytuose vaizdus.
Daugelis jų – matyti ir atpažįstami,
kaip kad jūros pakrantėje suklupęs
At k e lta i š 6 p s l .

dažų sluoksniu nepaslėpta fanera
kaip autoriaus parašas, bylojantis
apie jam idėjiškai priimtiną rankų
darbą ir kūrybos procesą.
Rėmai atrinkti ne pagal meno
kūrinius. Kalbėta, kad menininkas rinkosi rėmus ir tik po to pasižiūrėdavo į paveikslą. Darbai, kurių
rėmus jis išsirinko vaikščiodamas
po Berlyno Paveikslų galeriją, nutapyti XV–XVII a. žymių tapytojų.
Sakykime, skulptūrinis objektas
(arba rėmo skerspjūvio simuliacija)
nr. 1, kaip nurodoma anotacijoje,
priklauso Ludovico Caracci darbui „Du šachmatininkai“.
Jeigu klausiame, kas vis dėlto turi
didesnę vertę, meno kūrinys ar rėmas, tai, ko gero, kiekvienam kils
prielaida, jog rėmas be paveikslo

vyras, pakėlęs rankas į dangų, dėkojantis už tai, kad rizikingos kelionės
metu liko gyvas. Arba – žiniasklaidos karo Sirijoje simboliu pakrikštytas berniukas, dulkėmis ir krauju
paženklintu veidu, kurį tikriausiai
jau žino kone visas pasaulis. Naujoji pabėgėlių, karo kankinių ikonografija Sigitos paveiksluose yra
glaudžiai susijusi su ankstesnių kūrinių idėjomis ir potekstėmis. Sąsajos atskleidžia temos aktualumą ir
amžinumą – tai ne tik karo, bet ir
vidinio nerimo genamas pabėgėlis,
ligos, politinių pažiūrų ar lytinės
orientacijos, individualaus mąstymo, prieštaraujančio daugumai,
auka. Tačiau didžiulių drobių tapybos kalba, pati tapymo maniera
keičiasi. Riebią, pastozinę tapybą
keičia šiurkštesni, tarsi švitriniu
popieriumi perbraukti paviršiai.
Ryškėja anglimi brėžiamas kontūras, nerami, gyvybinga linija, atvaizdams suteikianti trapumo, laikinumo pobūdį, o apmąstymams
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, „Siena“. 2017 m.
K . S to š ka u s n u ot r .
apie namus praradusius mūsų amžininkus – tarsi eskizinį, juodraštinį ir parodos paveiksluose nuolat iš- interpretuoja ir Korano ištarmę, su nikabu yra neperprantama, papavidalą.
kylančią ambivalentiškumo, dvi- kuria vadovaujantis plito tam tikri slaptinga, kažkokia itin įtaigi ir
Kartu tapytoja čia įklimpsta į su- prasmybės mintį vertinant žiūrovo musulmonių aprangos, viešo elge- užburianti...
dėtingą diskusiją su pačiu atvaizdo akimis, pats jos pasirinkimas nea- sio „kodai“. Trečio galerijos aukšto
Kalbėdamos su menininke greta
fenomenu. Žinoma, vienas iš pro- bejotinai prasmingas. Asmeniškai salėje išeksponuota videoinstalia- jos parodos darbų, atradome dar
jekto tikslų – parodyti lyg atvira bendraudama su „tikrais“ pabėgė- cija, kurioje rodomos dvi paraleli- vieną raktą į naujausius jos kūrinius.
žaizda žiojintį dabarties individo liais ir mėgindama pažvelgti į savo nės tikrovės, du filmai, taigi, ir dvi Prisiminėme Mariją Teresę Rožansir visuomenės informacinį „zom- kūrybą iš šalies, Maslauskaitė neį- Sigitos, nes abiejuose filmavosi ji kaitę ir jos drąsą vaizduoti visai nebėjimą“. Maksimaliai prie mūsų kyriai teigia, jog nereikia apiben- pati, įvairių populiariausių Lietuvos meniškus dalykus – vienišą senatvę,
priartinti karo įvykiai ir sulaužyti drinti vertinant naujausias pasaulio turistinių vaizdelių fone. Tik vie- žmogaus kūno ir agresyvios technilikimai iš televizorių ir kompiute- aktualijas. Karo aukos, pabėgėliai ir name – kaip „normali“ europietė, o kos sandūrą, ligos apraiškas kūno
rių ekranų liejasi išvien su reklamos, tremtiniai neturi tapti nei idealiza- kitame – apsigaubusi juodu nikabu. materijoje (gal čia „kaltas“ tas nikakitos bukinančios vaizdinijos jūro- vimo, nei demonizavimo objektais, Šio tipo musulmoniškas moterų bas, primenantis Rožanskaitės numis ir tampa tarsi nebe tokie baisūs o abejonė yra bene tiesiausias kelias drabužis dengia kūną nuo viršu- tapytą čečėnę). Beje, po Rožanskaiir svarbūs. Tačiau Sigita, kalbinta į sudėtingų problemų sprendimą. galvio kone iki pėdų. Jį dėvint, ste- tės kūrybos, kurios unikalumas juk
parodoje, nuolat kartojo ir retorinį Beje, Sigita parodoje pasitelkia ne bėti aplinką galima pro siaurą ply- tik visai neseniai buvo giliau įverklausimą – kas iš to, siekdama pati tik abejojimą, bet ir sveiką ironiją – šelį akims. Tačiau menininkė sako, tintas parodose, leidiniuose, prosau atsakyti, kas atsitiko ikoninius juk jos pavadinimas primena vieną kad apsivilkusi šį drabužį jautėsi ne- veržio panašių vaizdų ir temų liepasaulio suirutės vaizdus perkėlus garsiausių „Boney M“ šlagerių, ir tai paprastai gerai – esą juodas audinys tuvių šiuolaikinėje dailėje nelabai
į sąlyginę paveikslo tikrovę – ar asocijuojasi ne su kančia ir baime, o atriboja nuo pasaulio, leidžia pasi- tepadaugėjo. O Maslauskaitės Babijie, kaip kadaise baiminosi Bizan- su utriruotu popscenos džiugesiu – justi saugiai ir kartu intymiai. Tai, lonijos pabėgėliai ir tremtiniai taip
tijos ikonoklastai, iškreipia tiesą, blizgiais apdarais, lanksčiais kūnais, ko gero, atsispindi ir pačiame kūri- pat nebyliai kviečia ne tiek reikšti
tampa betiksle jos kartote, pirmi- erotiškais judesiais...
nyje – ten, kur Sigita nesislapsto po užuojautą, solidarizuotis, kiek panio, t.y. tikrojo vaizdinio simuliaSimbolinę, o kartais ir ironišką juodu šydu, ji, statiškai pozuodama klausti savęs – kas esi ir kodėl...
krais, ar šis veiksmas turi kokią reikšmę Maslauskaitės projekte įgyja prieš kamerą, atrodo mažumėlę įsinors prasmę... Tapytojos abejonę ir pertvara. Šiuo atveju menininkė tempusi, sutrikusi. Tuo tarpu Sigita Paroda veikia iki rugsėjo 30 d.
muziejuje nekabės. O pasikapsčius reprezentuodavo statusą. Galiau- kompleksiška. Jos raidos tenden- Juk negaliu patikrinti, ar iš tiesų tie
internete rasti paveikslo reproduk- siai įdomu, kad rėmas ir jo deko- cijos priklauso nuo daugybės veiks- skerspjūviai priklauso jo nurodyciją su rėmu yra beveik neįmanoma. ravimo žodynas formuluojamas nių: pirmiausia reikia suvokti bu- tiems paveikslams. Taip jis tik dar
Meno kūrinio kontekste rėmo re- dažniau pagal interjerą negu meno vimo vietą ir laiką, tada stebėti, tvirčiau įrodo, kad rėmas mums
prezentacinės funkcijos išnyksta ir kūrinį, nors ir laviruoja tarp jų. Tad kokia yra krašto tradicija, kokia suvokiant kūrinį yra marginalus,
tampa visiškai nesvarbios kūrinio galima suprasti, jog XV–XVII a. rė- ideologija tuo metu vyrauja, ir ga- ir kartu ginčija, kokia vis dėlto yra
suvokimui. Dažniausiai paveikslas mas taip pat nebuvo tik materialinis liausiai apsižvalgyti, pas ką esi sve- svarbi reprezentacija. Belieka tik
su rėmu pasirodo fotografijose, ku- mediumas, kuris interjere nubrė- čiuose ir kokiame interjere kabo akį patikėti – jis gi menininkas, kurio
riose meno kūrinys rodomas mu- žia meno kūrinio pradžios ribas ir patraukęs rėmas. Nuo Renesanso statusas tvirtina šių rėmų simuliaziejaus ar galerijos interjere. Šiuo įveda į jo pasaulį, bet ir visa tai, kas rėmas buvo nevertinama pagalbinė cijų autentiškumą.
požiūriu dėmesys, kurį sukoncen- tampa neapčiuopiamais veiksniais, paveikslo dalis, keičiama kartu su
Autorius įrodė, kad rėmas gali
truoja Jay Gardas, yra nukreiptas nulemiančiais kūrinio vertę. Tenka meno kūrinio savininku, interjeru, atstovauti išties labai daug kam, o
į meno kūrinio reprezentacijos pabrėžti, jog tokia sąlyga galioja ir tik XIX a. muziejai bei privatūs tai, ką rasim reikšmių paieškose,
visiems laikotarpiams ir visiems kolekcionieriai pradėjo žvelgti į neišvengiamai priklausys nuo to,
periferiją.
Ir vis dėlto, ką reprezentuoja rė- regionams. Galima suprasti, kad rėmą kaip į istorinę vertę turintį ką renkamės tirti. Smagu, jog aumas? Kiekvienas meistro sukur- sociologinės, kultūrinės ir rinkos artefaktą. O Jay Gardas pagaliau torius nepalieka žiūrovo klaidžioti
tas objektas turi savo pradžią, t.y. aplinkybės apima gerokai daugiau rėmui suteikė meno kūrinio statusą po nepaaiškintų reikšmių pasaulį,
užsakovą (kartais – žiūrovą, pir- negu tik meno kūrinio perimetrą. pagal šiuolaikinio meno kriterijus. kupiną paviršutiniškai paslaptingo
kėją, galerininką). Sukurtas šio
Rėmo meistrystės, kaip bet koVis dėlto sureikšmindamas nutylėjimo.
amato meistrų rėmas atliepdavo kios taikomosios-dekoratyvinės rėmą jis užduoda svarbų autensavininkų galimybes ir skonį, dailės rūšies, istorija yra gana tiškumo problematikos klausimą. Paroda veikia iki spalio 21 d.
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Fotografija

Atgal į laimingą pabaigą
Dokumentai ir jų archyvai kaip meno medžiaga

Rugilė Jonykaitė

Žmogaus gyvenimo pasakojimas
vaizdais – įprastas meno reiškinys. Unikalesni atvejai, kai menininkai konstruoja asmeninius pasakojimus, išryškina individualias
dramas pasitelkdami administracinio tipo fotografijas, dažniausiai
suprantamas kaip atskleidžiančias
ribotą informaciją apie išgyventas
žmogaus patirtis. Tai sudėtingas,
daug darbo su archyviniais, istoriniais dokumentais reikalaujantis
kūrybinis procesas.
Lietuvoje tokios kūrybos pavyzdžiu galima laikyti daug analizuotus grafiko ir vizualaus meno kūrėjo Kęstučio Grigaliūno darbus.
Menininkas, 2011 m. apdovanotas
Nacionaline kultūros ir meno premija už skaudžios atminties erdvinį
įvaizdinimą šiuolaikiniame mene,
įvertintas už darbų ciklą su sovietinio režimo aukų fotografijomis. Žymiausias autoriaus kūrinys ,,Mirties
dienoraščiai“ (rodytas Šiuolaikinio
meno centre), kuriame, remiantis
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleista
knyga „Lietuvos gyventojų genocidas: 1939–1941. I tomas“, kalbama
apie nuo pirmosios sovietinės okupacijos nukentėjusius įvairių tautybių Lietuvos gyventojus, rodomos
perdirbtos politinių kalinių portretinės nuotraukos iš specialiojo
archyvo, darytos sovietiniuose
kalėjimuose. Savo darbuose autorius iš naujo tvarko sovietmečiu
surinktą atvaizdų archyvą, kelia
klausimus, kaip tokio tipo fotografijos apibrėžia jose vaizduojamus
asmenis, taip kartu svarstydamas ir
pastarųjų likimus, apmąstydamas
sovietmečio politinį kontekstą ir
režimo veikimą, savo darbu (at)kuria kitokį santykį su vaizduojamu
žmogumi ir žmogiškumu.
Iš Irano kilusio Didžiosios Britanijos fotografo Ali Mobasserio
fotografijų serija ,,Gyvenimas, papasakotas per asmens tapatybės
dokumentus“ („A Life Told in ID
Photos“, 2014 m.) pateikia iranietės
moters gyvenimo istoriją, kuri, kaip
ir K. Grigaliūno darbai, sukurta remiantis administracinio tipo fotografijų archyvu. Fotografijų seriją
sudaro 13 perfotografuotų skirtingų
tipų asmens dokumentų fotografijų,
kuriose matoma autoriaus tetos Afsaneh Mobasser gyvenimo nuo 7 m. iki
55 m. (moteris mirė 56 m.) istorija.
Nuotraukos atskleidžia ne tik asmeninį moters gyvenimą, bet ir politinį
atvaizdų padarymo kontekstą, XX a.
II pusės Irano istoriją. Už šią seriją autorius buvo įvertintas ir 2014 m. įvardintas tarp kylančių „LensCulture’s“
pasaulio fotografijos talentų.
Fotografijų serijoje asmeninio
gyvenimo istorija pasakojama
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Afsaneh Mobasser, 7 m.

Afsaneh Mobasser, 8 m.

Afsaneh Mobasser, 10 m.

Afsaneh Mobasser, 18 m.

netradicine forma, t.y. renkantis ne, perkerta ir specialūs dokumentų su tėvu bėgdami iš Irano turėjo pra- išsiskiria tuo, jog jose A. Mobastarkim, šeimos portretus, o asmens apsauginiai ženklinimai, nurodan- šytis prieglobsčio užsienyje.
ser, tuomet dar mergaitė, šypsojosi.
dokumentų fotografijas, kurias dar tys, jog pirminė atvaizdų funkcija
Taip pat ši serija atskleidžia mo- Tokią idėją autorius aiškina noru
galima vadinti antropometrinėmis. visgi buvo patvirtinti tapatybę. Taip terų istoriją ne tik skirtingose šalyse, suteikti tetos istorijai laimingą paTokiose fotografijose svarbiausia iš atskirų fotografijų sudaryta serija bet ir pačiame Irane. Fotografijoje baigą, tarsi grąžinti į laikus, kai ji
aiškumas, kuo didesnis panašumas nepanaikina žinojimo apie atvaizdų iš tarptautinio vairuotojo pažymė- dar nebuvo išgyvenusi tiek sukrėtarp realaus kūno ir užfiksuojamo kilmę ir paskirtį, bet susitelkia į gi- jimo, darytoje Irane, kai A. Mobas- timų. Pakeista nuotraukų seka tarsi
jo atvaizdo. Tačiau A. Mobasseris, lesnio vaizdų bei šalia jų esančių ko- ser buvo 18 m., matoma, jog mo- prieštarauja administracinių dokunaudodamasis antropometrinėmis mentarų apmąstymo reikalaujantį ters galvos nedengia apdangalas. mentų veikimo logikai, kai naujas
fotografijomis, siekia ardyti anks- kontekstą. Serijoje tarsi bandoma Vėliau darytose fotografijose galva anuliuoja seną. Kartu taip referuotesnes jų reikšmes ir kurti naują fotografijoms, jose vaizduojamam apgaubta skraiste. Galima suprasti, jama į nepritarimą žmogaus gyvevaizdų archyvą, kuriame išplečia- žmogui grąžinti ,,žmogiškumą“.
jog revoliucija, kuri žymėjo ves- nimo istorijos sutraukimui tik į memos administracinių dokumentų
Nuotraukų seka keliais būdais at- ternizacijos ir sekuliarizacijos su- chaniškai fiksuotų vaizdų rinkinį.
fotografijų funkcijos. Autoriaus pa- skleidžia laiko kaitą. Galime stebėti, sidūrimą su konservatyvizmu, ir po Naujasis archyvas kreipia dėmesį į
sirinkimas atskleidžia kitokį tvarky- kaip mergaitė auga, tampa suaugu- jos įsitvirtinęs islamo religija grįs- atvaizdų visumą.
mosi su tapatybe būdą, kalbėjimą sia moterimi, sensta. Nors asmens tas režimas atnešė daug pokyčių,
Be to, fotografijų reikšmę keičia
apie ją, bandoma apeiti adminis- dokumentų fotografijų darymo lėmusių šalies nutolimą nuo vaka- pakitusi jų demonstravimo vieta,
tracinėms fotografijoms būdingą normos ir riboja veido išraiškų, rietiškos kultūros, vedė ir į religija jos perkeliamos į virtualią erdvę.
kūno padėčių įvairovę, serijoje besiremiantį politikos suvokimą, o Oficialiame pirminiame archyve
asmens redukavimą tik į jo kūną.
Afsaneh fotografijos fiksuoja, kinta ne tik moters išvaizda, bet ir kartu pakeitė moterų padėtį šalyje, fotografijos pirmiausia nurodo į
kaip iš pradžių dėl tėvo karininko tobulėja fotografijų darymo tech- sustabdė iki tol pastebimą jų teisių galios santykius, kai individai klapareigų pasiturintį gyvenimą gyve- nikos, kas duoda dar vieną laiko augimą, pavyzdžiui, leidimą dėvėti sifikuojami remiantis jų atvaizdais,
nusi šeima po 1979 m. Irano revo- pjūvį. Nekintanti moters pavardė vakarietiškas sukneles, mokytis.
išryškinančiais fizines savybes. Paliucijos priversta prašytis prieglobs- nurodo, jog ji nesukūrė šeimos, taAntropometrinių fotografijų našiai ir K. Grigaliūnas domisi rečio Didžiojoje Britanijoje. Nors tai čiau pasikeitė jos gyvenamoji vieta. archyvų tyrinėjimų ištakos sieja- presinių struktūrų naudojamais fobandymas atvaizduoti visą gyve- Regimi pokyčiai tarnauja kaip gy- mos su kriminalinių nusikaltėlių tografavimo būdais, kai daromos
nimą ribotame atvaizdų skaičiuje, venimo kaitos metafora – nuo ran- atpažinimui ir tipologijų kūrimui antropometrinio tipo fotografijos.
kartu norima nurodyti, jog doku- komis prie popieriaus pritvirtintų kauptais atvaizdais (kaip ir K. Gri- Autorius perdirbdamas turimą atmentų fotografijos, dažniausiai re- nespalvotų vaikystės fotografijų at- galiūno atveju), kurie tarnavo kaip vaizdų archyvą keičia jų mastelį,
prezentuojančios žmogų, užgožia keliaujama iki šiuolaikinių, plasti- neva objektyvi mokslinė tiesa, ku- formą (pvz., renkasi šilkografinį
detalesnį jų padarymo, nuotrau- kinių atvaizdų, kurie lydi ilgą, su- rios galbūt negalėtų fiksuoti žmo- spausdinimą ar į lauko reklamas
kose fiksuoto asmens gyvenimo dėtingą gyvenimo istoriją.
gaus akis. Mobasseris taip pat dirba panašią formą) ir eksponavimo
kontekstą. Autorius reflektuoja
Serija referuoja į 1979 m. įvykusią su panašiu atvaizdų archyvu, ieško vietą, t.y. perkelia juos į parodų saasmens dokumentų fotografijose islamišką revoliuciją Irane, kai Va- ir naujų jo perdirbimo būdų, bando les. Ir šios serijos atveju pereinama
dažnai akivaizdžiai nepastebimas karų remiamą monarchiją pakeitė atskleisti platesnį pasakojimą. Au- į kitą institucinę erdvę, t.y. meno.
reikšmes. Pavyzdžiui, moters at- islamiškas režimas. Tai nurodo ir torius nusprendžia perfotografuoti Taip Mobasseris keičia nuotraukų
vaizdus įrėmina ne tik matomi skir- fotografija iš Jungtinių Tautų kelio- asmens dokumentus taip, jog be pasiekiamumo mastą, iš gana privatingų dokumentų užrašai, jas tarsi nės leidimo, kai A. Mobasser kartu moters atvaizdo matytųsi tik siau- taus naudojimo ir matymo padaro
ras dokumento, iš kurio atvaizdas jas viešas.
paimtas, apvadas. Taip, viena vertus,
Menininkas savo fotografijų senurodoma, jog pasakojimo centre rijoje atskleidžia, jog netgi admiyra besikeičiantis A. Mobasser at- nistracinio pobūdžio atvaizdai gali
vaizdas, tačiau paliekamos doku- veikti ne kaip niveliuojantys ar rementų detalės nurodo į fotografijų dukuojantys skirtingų individų isšaltinį, jų pirminę funkcionavimo torijas, bet atvirkščiai, juose dera
reikšmę, kurią autorius ir siekia intymus ir viešas pasakojimas. Iš
keisti.
naujo apmąstomos fotografijos atPirmiausia A. Mobasseris su- veria kelią alternatyviam kalbėjiardo pirminę fotografijų chrono- mui ir apie kultūrinį, politinį konloginę tvarką – apsuka archyvo tekstą, kuris dar kitaip vadinamas
vaizdų seką, t. y. seriją pradeda nuo gyvenimu.
vėliausiai padarytos nuotraukos,
kai A. Mobasser buvo 55 m., ir baiFotografijų šaltinis: http://www.
gia pirmąja nuotrauka, kai jai buvo alimobasser.com/index.php?/
7-eri. Nuo nuotraukos, kur mato- portraits/afsaneh-box-3/
mas moters nuovargis, grįžtama
Afsaneh Mobasser, 39 m.
Afsaneh Mobasser, 55 m.
prie pirmųjų fotografijų, kurios
7 meno dienos | 2017 m. rugsėjo 22 d. | Nr. 30 (1224)

Kinas

Apie epochos dvasią
Trumpos kino recenzijos
Gediminas Kukta

pasidomėti istorine epocha, o filmo
spalvos, kadrų kompozicija ir interjerai – perkratyti garsiausių olandų
„aukso amžiaus“ dailininkų Franso
Halso, Rembrandto, Jano Vermeerio, Jano Steeno darbus. Tam gali
pagelbėti ir „Google“ paveikslėlių
skiltis: žiūrint filmą ir rizikuojant
užsitraukti šalia sėdinčiųjų neapykantą. Teatleidžia snobai, bet kartais tamsioje salėje kur kas turiningiau apšviečia ne kino, o telefono
ekranas.

„Tulpių karštinė“ („Tulip Fever“),
rež. Justin Chadwick, Jungtinė Karalystė, JAV
Apie tokius filmus kaip „Tulpių
karštinė“ sakoma: kostiuminis.
Tada galbūt dar paminima veiksmo
vieta: senoji Olandija. Ir prisimenama viena kita žvaigždė: Alicia Vikander, Christoph Waltz. Jei klausiama, ar patiko, dažniausiai išgirsi:
visai nieko. Konkretesni leidžiasi į
„Mokytoja“ („Ucitelka“), rež. Jan
detales: gražūs interjerai, nepagailėta kostiumams, gerai atkurta lai- Hrebejk, Slovakija, Čekija
kotarpio atmosfera (iš kur jie žino?).
Po filmo „Sudie, Leninai!“ (2003)
Galiausiai ateina eilė prie sienos sėkmės pasipylė begalės filmų apie
priremiančiam klausimui – tai apie neseną komunistinę praeitį ir dar
ką filmas? Čia padeda trumpas sy- naujesnį pokomunistinį laikotarpį.
nopsis, kurį perskaitai prieš eidamas Režisieriams, rodos, atsivėrė akys,
į kiną: XVII a. Olandijoje jaunas jie pamatė neišsemiamus siužedailininkas Janas gauna užsakymą tinius klodus ir pradėjo kurti sanutapyti turtingo pirklio Kornelio ir vas – tragiškesnes arba komiškesjo jaunutės žmonos Sofijos portretą, nes – nesenos praeities versijas, iš
tačiau ima ir įsimyli merginą. Pas- kurių dabar atsimeni nebent visokui vyksta tai, kas užrašyta ir pla- kius moskvičius, Lenino portretus
kate, – aistra, geismas, išdavystė, ta- ar kruopščiai atkurtus interjerus su
čiau šie dalykai žiūrovo nejaudina krištoliniais servizais ir raudonais
nė per nago juodymą.
gvazdikais ant stalo. Kitaip tariant,
Tiesa, filmas apie „aukso amžiaus“ pastangą kuo geriau perteikti laikoOlandiją, vadinamąjį Tulpių karšti- tarpio atmosferą, bet ne bandymą
nės laikotarpį, kai pirkliai už dide- užčiuopti herojų pasaulėžiūros,
lius pinigus pardavinėdavo tulpių mąstymo ir elgesio prieštaras.
svogūnėlius ir veikė net atskira to
Iš pirmo žvilgsnio „Mokytoja“ – vierinka, atlieka edukacinę funk- nas tokių filmų. Vien ko verti beskociją. Siužetas paskatina išsamiau nybe atsiduodantys margaspalviai

tapetai kambariuose. Kituose panašiuose filmuose jie gal ir veiktų tik
kaip fonas, tačiau šiame, man rodos,
apie epochos dvasią sako kur kas
daugiau nei išsamūs dialogai. Tarp
šių ištapetuotų sienų rutuliojasi istorija apie savanaudę mokytoją
Mariją, kuriai mokinių tėvai mainais į gerus vaikų pažymius „moka“
įvairiomis paslaugomis ir dovanėlėmis: brangiais vaistais, maisto prekėmis iš turgaus, cukruotų bandelių
siunta į Maskvą.
Kai viskas pakrypsta tragiška
linkme, dalis tėvų pasipriešina. „Mokytoja“
Ne tik prieš mokytoją, bet ir apskritai prieš blato sistemą, kuri, kaip ir gurmaniški patiekalai. Iš tokių žanras – vienas kitu susižavi. Rorodo filmo finalas, sėkmingai veši ir panašių klišių sudurstytas visas mantiškiau ir būti negali.
iki šiol. Nesvarbu, kad ant klasės filmas apie amerikietės Anos (DiNegana to, kelionėje Žakas dar
sienos jau „kaba“ Vaclavas Havelas, ane Lane) ir prancūzo Žako (Ar- paskaito Anai ir mums paskaitėles
o ant lentos kreida išraityti 1991-ieji: naud Viard) kelionę automobiliu apie prancūzų kultūrą ir šalies istomokyklos koridoriumi kaukši tie iš Pietų Prancūzijos į Paryžių. Po riją, supažindina su virtuve, aprodo
patys mokytojos kulniukai ir pri- viešnagės Kanų kino festivalyje Ana įspūdingas vietas ir tau nebelieka
mena – santvarkos keičiasi, žmo- su vyru, kino prodiuseriu Maiklu net abejonės, kad štai taip amerikienės lieka. Baugoka išvada, nors ir (Alec Baldwin) turi grįžti į Pary- čiai ir mato Prancūziją. Kaip nesipateikta su lengvu humoru.
žių, tik prieš tai dar užsukti į Bu- baigiantį vyno, sūrio ir romantikos
dapeštą, tačiau jai taip skauda ausį, kraštą. Bet keisčiausia, kad režisierė
„Paryžius gali palaukti“ („Paris jog skristi lėktuvu ir kentėti slėgį (Franciso Fordo Coppolos žmona),
Can Wait“), rež. Eleonor Coppola, ji tiesiog negali, todėl priima vyro matyt, įsivaizduoja, kad Anos ir
JAV, Japonija
verslo partnerio Žako pasiūlymą Žako istorija žiūrovus tikrai jaudina,
Amerikiečiai – gyvenimo džiaugsmą „meilės miestą“ pasiekti automo- kad ji sukūrė beveik šių dienų „Mepraradę darboholikai, o prancūzai, biliu. Taip prasideda dviejų nepa- disono grafystės tiltus“, kad prisipriešingai, atsipalaidavę ir mažais žįstamųjų kelionė per levandomis lietė prie moters vidinių troškimų
kasdieniškais malonumais mokan- žydintį Provansą (cukrus girgžda ir svajonių pasaulio, leido suprasti
tys džiaugtis lengvabūdžiai. Ame- net rašant), kurios metu vis stabteli tikro gyvenimo skonį. Nors net nerikiečiai – tai dvigubas mėsainis, o pasimėgauti vietiniais patiekalais abejoju, kad po filmo visiems noprancūzai – aukštos klasės vynas bei vynais ir ilgainiui – reikalauja rėsis tik vieno – skaniai pavalgyti.

Tarp dinozaurų
Krėsle prie televizoriaus

Roberto Zemeckio „Sąjunginin- kampanija vyksta jau ne pirmą mėkai“ (LNK, šįvakar, 22 d. 21 val.) – nesį (ypač mąslus jis atrodo būdanelabai vykęs bandymas sukurti mas šalia Prezidentės), o Edmundas
senamadišką filmą apie meilę, ku- Jakilaitis dar tik svarsto, ar pasiauris pakartos kultinės „Kasablankos“ koti tėvynei. Man žurnalistas-prezisėkmę. Todėl ir vėl veiksmas prasi- dentas – lyg koks sovietinis atavizdeda Kasablankoje: 1942-aisiais čia mas, kai visi tikėjo, kad žurnalistai
susitinka britas Maksas (Brad Pitt) gali padėti nuimti viršininką, suir prancūzė Mariana (Marion Cotil- gėdinti brigadininką ar pasmerkti
lard). Jie abu šnipai: kanadiečių kil- spekuliantą, užtenka tik „Tiesoje“
mės Maksas šnipinėja britams, jis išspausdinti atitinkamą straipsnį.
vykdo slaptą užduotį. Jam padeda Dabar, žinoma, straipsniai nieko
Mariana, kuri apsimeta Makso nekeičia, gal todėl žurnalistai ir
žmona, bet iš tikrųjų yra prancūzų nori tapti prezidentais. Tačiau diPasipriešinimo dalyvė. Kartu jie desnis atavizmas – televizijos vakaturi užmušti vokiečių pasiuntinį. rai, skirti kito Prezidento – Algirdo
Galiausiai veikėjai įsimylės vienas Brazausko gimimo metinėms pažykitą, apsigyvens Anglijoje ir jiems mėti. Trumpai tariant, sveiki atvykę
gims dukrelė, tik Maksas vieną į sovietų periodo parką.
TV3 (taip pat šįvakar, 21.15) pridieną sužinos, kad žmona visai ne
ta, kuria apsimeta. Šiuo požiūriu mins Steveno Spielbergo „Juros pefilmas savaip aktualus, nes ne vieną riodo parką“ – pamokomą filmą
privers susimąstyti, ar viską žino apie apie tai, kad neverta gaivinti praeituos, su kuriais gyvena, juo labiau ar ties dinozaurų. Jo veikėjas turtuolis
verta gelbėti savo mylimuosius, nors įkalba mokslininkus paleontologus
dėl to gali nukentėti žmonija.
atvykti į Kosta Rikos pakrantę, kur
Panašius klausimus užduočiau įsteigtas reliktinis parkas, o naujojo
dviem žurnalistams, kurie televizi- atrakciono sensacija turi tapti sejoje beveik kasdien linksmina lietu- niai išnykę dinozaurai, tik šie, živius. Andriaus Tapino prezidentinė noma, išsiveržia į laisvę. Šį filmą
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Spielbergas sukūrė 1992-aisiais ir
paskleidė po pasaulį žaislinių dinozaurų madą. Ko gero, jau kelios
vaikų kartos užaugo žaisdamos su
tomis pabaisomis.
Riano Johnsono filmas „Broliai
Blumai“ (TV1, šįvakar, 23.05) pretenduoja patikti snobams, mat trys
pagrindiniai filmo veikėjai – tai nuorodos į Jameso Joyce’o „Uliso“ Stiveną
Dedalą, Leopoldą Blumą ir jo žmoną
Penelopę. Filme broliai Stivenas (Mark
Ruffalo) ir Blumas (Adrien Brody) –
tarptautiniai sukčiai. Per daugelį metų
jie puikiai ištobulino neprievartinį
pinigų atėmimo būdą iš milijonierių.
Dabar jie rengiasi apgauti turtingą ir
ekscentrišką paveldėtoją Penelopę.
Pastarąją suvaidino Rachel Weisz, ji
specialiai filmui turėjo išmokti groti
pianinu, smuiku, akordeonu, bandža,
žongliruoti, žaisti stalo tenisą, karatė.
(Šiuo platintojų išvardijimu, kurį išverčiau, deja, ne visą, nes neišmanau,
kas yra break-dance ir uniciklas, manau, jei būtų gyvas, pasidžiaugtų ir
didysis visokių išvardijimų gerbėjas
Umberto Eco.)
Kaip ir „Sąjungininkai“, „Broliai
Blumai“ – taip pat pagarbos duoklė

„Sąjungininkai“

klasikiniam Holivudui. Bet juo ga- dar teismo dramą – Davido Doblės pasidžiaugti ir Rytų Europos bei kino filmą „Teisėjas“ (2014). Jo veiBalkanų mylėtojai, nes filmuota kėjas advokatas (Robert Downey
Prahoje, Bukarešte, Belgrade, Vo- jaun.), atvykęs į gimtąjį miestą – į
jevodinoje, Podhoricoje. Trumpai motinos laidotuves, sužino, kad jo
tariant, ten, kur visada malonu tėvas teisėjas (Robert Duwall) įtasugrįžti.
riamas žmogžudyste. Sūnus turės
Knygoje „Jaunojo romanisto pri- tapti tėvo gynėju, o užsispyręs teisipažinimai“ Eco rašė: „Lankiau ka- sėjas iki paskutinės minutės neattalikišką mokyklą, kur įgijau įprotį skleis visų aplinkybių.
skaityti ir klausytis litanijų. Bet
LRT tą patį vakarą (24 d. 21.55)
kurios litanijos pagrindas – pa- neatsiliks ir pasiūlys Davido Mackartojimas.“ Amerikiečių kine to- kay’aus televizijos filmą „Apetitas
kia litanija būtų filmas apie sūnų meilei“. Jo veikėją (Taylor Cole)
(dukterį, seserį, brolį...), kuris at- korporacija siunčia į gimtąjį miesvyksta į gimtąjį užkampį (į laido- telį pertvarkyti restorano, kuriam
tuvės, vestuves, švęsti Padėkos die- vadovauja buvusi merginos meilė
nos, Kalėdų...), susitinka jaunystės (Clay Hart). Ką pasirinksite – teismo
meilę ir nekenčiamus giminaičius, salę ar restoraną?
bet galiausiai sužino ką nors naujo
Jūsų –
apie save ir apie šeimą. LNK (24 d.
22.10) pasiūlys panašią litaniją ir
Jonas Ūbis
9 psl.
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Parodos

Šiuolaikinio meno centras

Namų galerija „Trivium“

Vokiečių g. 2

Vilkpėdės g. 7–105

„7md“ rekomenduoja

Vilnius

Paroda „Slavs and Tatars. Iš lūpų į lūpas“

Gintaro Zinkevičiaus „Filmų paroda“

Dailė

Nacionalinė dailės galerija

Malvinos Jelinskaitės paroda „Auksas ir

Konstitucijos pr. 22

žuvis“

Vlado Vildžiūno galerija

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

13-oji Baltijos trienalė „Preliudas“

Vilniaus paveikslų galerija

Galerija „Kairė–dešinė“

Didžioji g. 4

Latako g. 3

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

iki 30 d. – Sigitos Maslauskaitės-Mažylie-

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre atidaryta didžiulė Žygimanto
Augustino kūrinių paroda, kur jis ir vėl meistriškai parodo, kaip stipriai
realizmas gali dirginti (istorinę ir asmeninę) vaizduotę, kaip įtikimai galima susieti praeities didžius vyrus ir moteris su savimi ir savo aplinka.
Paroda veikia iki spalio 8 dienos.

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

nės tapybos paroda „Prie Babilonijos upių.

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Pabėgėliai ir tremtiniai“

XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko
„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

Radvilų rūmai

iki 30 d. – Ericho Salomono ir Barbaros

Vilniaus g. 24

Klemm paroda „Šuolis laike“

Europos dailė XVI–XIX a.

Vilniaus fotografijos galerija

„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
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995).
Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius“
Paroda „Henrikas Šalkauskas (1925–1979).
Mažoji retrospektyva“
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“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Lietuvos istorija šiuolaikiniuose
medaliuose“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluotės ekspozicija
Naujausiųjų Lietuvos archeologijos atradimų paroda
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Stiklių g. 4
Stasio Povilaičio fotoparoda „Viena Galąstojo diena“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Andriaus Ermino paroda „Žmogiškasis faktorius. Sodai“
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
Galiaus Kličiaus paroda „Tapyba...“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 23 d. – šiuolaikinės skulptūros, objektų,
instaliacijų, grafikos ir fotografijos paroda
„Šešėliai # 2“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 23 d. – Kęstučio Musteikio piešinių ir
mažosios plastikos paroda „Sustabdytos
akimirkos“
Paroda „Kelias. Trys fragmentai“ (iš dailės
parodų Lietuvos geležinkelių muziejuje
kolekcijos)
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 25 d. – Tatjanos Semanės (Latvija) paroda
„Ant arkliuko“

kietijoje 1945–1950 m.“, „Albertas Gurskas.

paroda
Baltijos gintaro meno centras
Šv. Mykolo g. 12
nuo 26 d. – Teresės Jankauskaitės juodosios keramikos parodos ,,Žibantys“
Galerija „Medūza“
Visų Šventųjų g. 9
iki 30 d. – Mariaus Abramavičiaus paroda
„Užupis: mitai ir realybė“
Grafo galerija
Trakų g. 14
Aisčio Kavaliausko paroda „Stebėtojas“
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
paroda „Sėkmės medžioklė“
Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda ,,Lietuvių dailės draugijai – 110“
„Muzikos galerija“
Antakalnio g. 17
nuo 26 d. – Vytauto Poškos paroda „Erdvė“
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Gintaro Zinkevičiaus fotoparoda „Atsitrenkimai“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko
akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“
iki 24 d. – Edmundo ir Boleslavos Zdanauskų dokumentinės fotografijos parodos
„Iš nežinios į nežinią: Antrojo pasaulinio
karo atbėgėliai Lietuvoje“ fragmentas
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
nuo 22 d. – Suomijos nepriklausomybės
100-osioms metinėms skirta suomių fo-

iki 29 d. – paroda „Krepšelis ir kiti demonai“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
„Kauno bienalės 2017“ parodos: „Ateini ar

Jolitos Česonytės tapybos paroda „Po balta

išeini?“, „Iš ko padaryti paminklai“, Sophie

vėliava“

Calle paroda „Atsitraukimas“

AV17 galerija

Bendruomenių platformos „Mažosios isto-

Totorių g. 5
iki 30 d. – Rimanto Milkinto paroda „Daugmaž

rijos“ paroda „Didžioji pramonė“
iki X. 1 d. – paroda „Vytautas Eigirdas

Kaligrafija“

vidurdienis“

(1957–2012). Tapyba“

Vilniaus dailės akademijos galerijos

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Galerija „Meno parkas“

Parodų salės „Titanikas“

Malūnų g. 8

Maironio g. 3

Jay Gardo paroda „It’s the Frame Not the

iki 24 d. – Gdansko dailės akademijos

Painting“

Technikos universiteto tapytojų
paroda „Khôra: Gdanskas Vilniuje, Vilnius Gdanske“
„Akademijos“ galerija
Pilies g. 44
iki 30 d. – paroda „Skin Nahk oda“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Adomo Galdiko (1893–1969) kūrybos paroda
„Spalvų vėjas“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno
galerija

Tekstilės galerija „Artifex“

Vilniaus g. 39 / 6

Gaono g. 1

Antano Šerono tapybos paroda „Iš tylos

iki 30 d. – Rygos dizaino ir meno

atėję“

mokyklos paroda „HEX pex TEX“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

muziejaus Tolerancijos centras

Dominikonų g. 15

Naugarduko g. 10/2

Dailininkų Tamošaičių kūryba

nuo 25 d. – paroda „Nechama“, skirta jidiš

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

dainininkės Nechamos Lifšicaitės ir Vil-

rinkiniai

niaus geto atminimui

10 psl.

Muzika
Rugsėjo 30 d. 19 val. Filharmonijoje koncertuoja, regis, dar visai neseniai šioje scenoje triumfavusi japonų smuikininkė Yurina Arai, 2017 m.
tapusi Tarptautinio Jashos Heifetzo smuikininkų konkurso nugalėtoja.
Šįvakar jaunoji smuikininkė grieš emocionalųjį romantiko Maxo Brucho koncertą. Taip pat koncerto programoje – kitų romantizmo atstovų
Johanneso Brahmso ir Felixo Mendelssohno-Bartholdy simfoninės partitūros, jas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atlieka diriguojamas
maestro Roberto Šerveniko.
Teatras
Rugsėjo 27, 28 d. 18.30 Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje
scenoje – Oskaro Koršunovo režisuotas Molière’o „Tartiufas“. Pasak spektaklio režisieriaus, ši komedija šiandien ypač aktuali Lietuvoje, kur tiesiog
klesti tartiufizmas. Tartiufo vaidmenį atliks Giedrius Savickas.

iki 29 d. – Elenos Kurklietytės monotipijų

mybė pro objektyvą“

Pylimo galerija

„Lietuviai perkeltųjų asmenų stovyklose Vo-

iki 28 d. – Valdo Ozarinsko (1961–2014)

Vokiečių g. 2

Pylimo g. 30

dovanoto palikimo: žemėlapių kolekcija“,

Galerija „Nulinis laipsnis“
Šv. Stepono g. 14

tomenininkų darbų paroda „Nepriklauso-

metinių paminėjimui skirtos parodos:
žvelgia pro objektyvą“, „Iš Kazio Varnelio

Virginijos Vilutytės piešinių paroda „Linijos“

Dailininkų sąjungos galerija

iki 30 d. – Kazio Varnelio 100-ųjų gimimo
„Jonas Dovydėnas į Kazio Varnelio kūrybą

Lobio g. 6 A

Irmos Leščinskaitės paroda „Tapyba. Šiuo-

Didžioji salė

Žygimanto Augustino paroda „In 550“

29 d. 18.30 – PREMJERA! A. Herbut „LOKIS“.

Baroti galerija

Rež. – Ł. Twarkowski
Mažoji salė

Aukštoji g. 3/3a
nuo 22 d. – Augusto Bidlausko grafikos
darbų paroda „Laba diena, pone“

paroda „Beieškant tapybos“
„Kaunas Photo“ festivalio parodos
Kauno fotografijos galerija

Galerija „si:said“
iki 29 d. – Kauno fotografų grupės „Plėšriųjų sekcija“ fotografijos paroda
Klaipėdos galerija
Elenos Čechovskajos (Maskva) tapybos
paroda „Spalvų šventė“

vandenys“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2

24 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30
teatro fojė – PREMJERA! T. Kavtaradzės
„APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina, scenogr. –
R. Valčik

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

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

Žemaitės g. 83
Festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika
2017“ plenero dailininkų paroda „Miestas“
iki 28 d. – tapybos paroda „Miesto spalvos“
Dailės galerija

(pagal A. de Musset pjesę). Rež. –
G. Tuminaitė, komp. – J. Narbutas, muzikos
aranžuotojas – G. Puskunigis, scenogr. –
M. Olšauskaitė, J. Paškevičius, kost. dail. –
E. Brazdylytė, choreogr. – R. Petrauskas,

Vilniaus g. 245
Lauros Guokės paroda „Lietuvos kaime“

šviesų dail. – E. Sabaliauskas. Vaidina
T. Rinkūnas, M. Nedzinskas, D. Ciunis,
M. Čižauskas, A. Dapšys, A. Šataitė,

Panevėžys

M. Polikevičiūtė, R. Jakučionytė, T. Stirna,

Dailės galerija

T. Kliukas, M. Vaitiekūnas, J. Bareikis

Respublikos g. 3
Dizaino objektų paroda „Menų salonas“
Paroda „Žvelgiant į šiuolaikinį pasaulį: japonų fotografija nuo 1970-ųjų iki dabar“
Fotografijos galerija

24 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ
PARKO DĖDE!“ Rež. – O. Lapina
24 d. 18, 20.30 – PREMJERA! „IMPROVIZACIJOS KOVOS“ (teatras „Kitas kampas“)
26 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

Vasario 16-osios g. 11
iki X. 1 d. – Stasio Povilaičio fotografijos

Spektakliai

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,
rež. – A. Dapšys
28 d. 16 val. – „EUROPIEČIAI“ (pagal Aischilo dramą „Maldautojos“ ir kitus antikos
tekstus). Rež. – P. Ignatavičius

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras
22 d. 18 val. – V. Noreikos tarptautinio vokalistų konkurso finalo koncertas.

„Kaunas Photo“ festivalio paroda „Lenkijos

STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“.
Valstybinis jaunimo teatras

Bažnyčių g. 6

Dir. – M. Pitrėnas

Laisvės al. 51a

24 d. 16 val. – S. Turunen „BROKEN HEART
Rež. – S. Turunen

Vilniaus g. 2

„Post“ galerija

KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas
Rež. – Y. Ross

Daržų g. 18

„Kaunas Photo“ festivalis. Mayumi Suzuki
(Japonija) paroda „Atkūrimo testamentas“

22 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO23 d. 16 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“.

Rotušės a. 27
iki 30 d. – Stacie McCormick (D. Britanija)

Nacionalinis dramos teatras

laikinės technologijos“

23 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“.
Dir. – R. Šervenikas
24 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys

29 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO. Rež. – P. Galambosas (Vengrija)
Oskaro Koršunovo teatras
26, 27 d. 19 val., 29 d. 14 val. OKT studijoje –
PREMJERA! „TRANS TRANS TRANCE“.
Rež. – K. Gudmonaitė. Vaidina D. Kundrotaitė, J. Jankelaitytė, A. Šuminskaitė
Rusų dramos teatras
22 d. 18.30 – PREMJERA! „LEGENDA APIE

27 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“.

DIDĮJĮ KOMBINATORIŲ“ (pagal I. Ilfo ir

Dir. – M. Staškus

J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių“).

28 d. 18.30 – „BOLERO+“.

Rež. – R. Atkočiūnas

Dir. – M. Barkauskas

23 d. 16 val. – PREMJERA! „VIENIŠI“ (pagal

29 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR

G. Hauptmanno dramą „Vieniši žmonės“).

DŽULJETA“. Dir. – M. Pitrėnas

Tado Vincaičio paroda „Nuo gatvės iki

Rež. – A. Gornatkevičius

30 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“.

galerijos“

23 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARE-

Dir. – J. Geniušas

NINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)
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24 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.

26 d. 18 val. – „MOBIS DIKAS.

koncertas „Dėkui tau už tavo dovanas“.

Rež. – A. Uteganovas (Rusija)

IŠPLAUKIMAS“(teatras „Publicist“, Ukraina)

Choras „Vilnius“ (vyr. dir. – A. Dambraus-

24 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „#TEVYNE“.

27 d. 15, 18 val. – pojūčių ritualas moterims

Rež. – G. Surkovas

„ATVIRA ODA“

kas). Dir. – V. Augustinas

GROŽINĖ LITERATŪRA

27 d. 19 val. Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje –

Berniokas iš pa Utenas : poezija / Svajūnas Dačkevičius. – Vilnius : Lietuvos edukologijos univer-

27 d. 18.30 – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“.

28 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“.

Scen. aut. ir rež. – B. Mar

Rež. – R. Bartulis

A. Dambrauskas). Dir. – A. Dambrauskas

29 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pagal

29, 30 d. 18 val. – PREMJERA! M. McDona-

V. Sorokino romaną). Rež. – A. Jankevičius

gho „PAGALVINIS“. Rež. – G. Varnas, sce-

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Vilniaus teatras „Lėlė“

nogr. ir kost. dail. – J. Skuratova. Vaidina

Didžioji salė

A. Ašmonas, G. Laskovas, B. Ivanauskas,

Bibliografinės žinios

„Angelų giesmės“. Choras „Vilnius“ (vyr. dir.

27 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – „Druskininkų vasarą su M.K. Čiurlioniu“ užbaigus“.
Dalyvauja A. Pleškūnas (altas) ir J. Bar-

siteto leidykla, 2017. – 82, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-471-108-4 (įr.)
Ėjimas šviesos : romanas / Algimantas Kaminskas. – Vilnius : Homo liber, 2017. – 151, [1] p.. –
Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-446-153-8
Ilgų metų mirksnis : [eilėraščiai] / Ipolitas Rugienius ; [sudarytoja Vilija Rugieniūtė]. – [Vilnius] : Petro ofsetas, 2017. – 248, [5] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-420-566-8 (įr.)

23 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pa-

A. Jasiukėnas

gal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

Kauno lėlių teatras

24 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“.

23 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO

„Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“

Laikinumas : [eilėraščiai] / Algis Jakštas ; [iliustruota autoriaus fotonuotraukomis]. – Vil-

Rež. – A. Mikutis

MŪŠYJE“ (pagal L. Jakimavičiaus pasaką).

22 d. 19 val. Grand SPA Lietuva salėje „Ne-

nius : „Diemedžio“ leidykla, 2016. – 231, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9986-23-198-1 (įr.)

Mažoji salė

Aut. ir rež. – A. Sunklodaitė

munas“ – festivalio pabaigos koncertas.

23 d. 14 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“.

24 d. 12 val. – PREMJERA! „MAŽYLIS R-r-

Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų moky-

kauskaitė (fortepijonas), renginių vedėjas
muzikologas V. Juodpusis

Rež. – Š. Datenis

r-r“ (pagal T. Geizelio ir D. Biseto pasakas).

klos simfoninis orkestras (meno vad. ir dir.

24 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“.

Aut. ir rež. – M. Jaremčiukas (Ukraina)

M. Staškus), operos solistai J. Vaškevičiūtė

Rež. ir dail. – J. Skuratova
„Menų spaustuvė“
22 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS
ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)
23 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „IDENTIFY“.
Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)
24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS
BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė,
L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius
(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
25 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pirmadieniai mažyliams“. Pasakas seka
S. Degutytė („Stalo teatras“)
27 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektakliskoncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“.
Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus
28 d. 19 val. Studijoje II – „(NE)VYKĖLIS“.
Rež. – A. Areima (Artūro Areimos teatras)
28 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AGONIJA“.
Choreogr. – V. Jankauskas
29 d. 16 val. Kišeninėje salėje – „Sirenos ’17“.
„ANTIKRISTAS“. Rež., scenogr. – A. Areima
(A. Areimos teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo
„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“.
Rež. – G. Varnas
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
24 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS,
LAPE!“ Rež. – E. Kižaitė
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis
26 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“
Rež. – R. Vitkaitis
27, 28 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
28 d. 18 val. – ansamblio „Ainiai“ koncertas
29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – H. Von
Kleist „SUKULTAS ĄSOTIS“. Rež. – R. Sturua (Telavio Vaja Pšavelio dramos teatras,
Gruzija)
Kauno valstybinis muzikinis teatras
29, 30, X. 1 d. 18 val. – PREMJERA! I. Kálmáno
„MISTERIS X“. Rež. – V. Streiča, dir. –
J. Janulevičius, scenogr. – V. Jakutis, kost. ir
grimo dail. – K. Daujotaitė, choreogr. –
D. Bervingis. Vaidina A. Apšega, R. Urbietis,
I. Goleckytė, R. Vaicekauskaitė, K. Alčauskis, R. Baranauskas, Ž. Voronovas ir kt.
Kauno kamerinis teatras
22 d. 18 val. – „ŠIS VAIKAS“ (trupė „Aštuonetas“)
22 d. 20 val. – „PASIMETIMAS“ (teatro
trupė „Teatronas“)
23 d. 15 val. – „TI ESKIZAS“.
Rež. – A. Gluskinas
24 d. 19 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“ (sindikatas „Bad Rabbits“)
25 d. 18 val. – „KAŽKUR IR MAŽDAUG“
(teatras „Publicist“, Ukraina)

(mecosopranas), E. Chrebtovas (baritonas),

Klaipėda

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

saksofonų kvartetas. Programoje

22 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko
„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“.

M.K. Čiurlionio, B. Dvariono, V. Klovos,
G. Bizet ir kt. kūriniai

Rež. – D. Rabašauskas
23, 24 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič
„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys
24 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Macijausko
„NUTIKIMAI SMALIŽIŲ ŠALYJE“.

DENS ISTORIJA“. Rež. – J. Žibūda
23 d. 18 val. Kultūros centre – PREMJERA!
M. Walczako „KASYKLA“. Rež. – A. Areima
24 d. 18 val. Kultūros centre – PREMJERA!
M. von Mayenburgo „SKULPTŪRA“.
Rež. – P. Ignatavičius
29 d. 18.30 Kultūros centre – R. Lamoureux
„SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
22 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas
23 d. 18 val. – A. Hacketto, F. Goodrich „VISADA TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas
24 d. 12 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos
„PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

Valdovų rūmai
Festivalis „Banchetto musicale ’17“
23 d. 19 val. – „Christ unser Herr zum
Jordan kam“. J.S. Bacho kantatos BWV 7,
17, 138. Meno vad. – A. Rotaru (Vokietija,
Lietuva). Atlikėjai A.M. Wierød (sopranas,
Danija), N. Petročenko (mecosopranas),
M. Abaroniņš (tenoras, Latvija), N. Masevi-

tismentas tango ritmu“. Programoje
Á. Piazzollos kūriniai
Kotrynos bažnyčia
26 d. 18 val. – koncertas Lietuvos žydų genocido aukų atminimui. Dalyvauja
kamerinis choras „Jauna muzika“, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – A. Zemlinsky. Programoje A. Zemlinskio, E. Zeislo
kūriniai
Muzikos galerija
Antakalnio g. 17

Vilnius
Rašytojų klubas

SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas

25 d. 17.30 – renginys iš ciklo „Atradimai:

solistai, aktorius
28 d. 18 val. Kėdainių evangelikų reformatų
bažnyčioje – koncertas Reformacijos 500
metų sukakčiai paminėti. Dalyvauja Čiurlionio kvartetas, valstybinis choras „Vilnius“
29 d. 18 val. Kretingos kultūros centre –
Čiurlionio kvartetas ir solistai V. Talerko
(sopranas), E. Davidovičius (tenoras)
Tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis

knyga ir rašytojas“. D. Grajausko poezijos
knygos „Apie reiškinius“ pristatymas. Dalyvauja poetas D. Grajauskas, muzikantas
A. Blažys iš grupės „Jama&W“, poetas
R. Šileika
29 d. 19 val. – renginys iš ciklo „Atradimai:
knyga ir rašytojas“. Rašytojos A. Žagrakalytės
autorinis kūrybos vakaras su nauja poezijos
knyga „Štai:“. Kartu su autore vakare dalyvauja literatūros kritikė N. Butnoriūtė
Čiurlionio namai
22 d. 18 val. – knygos „Čiurlionio namai
Vilniuje“ sutiktuvės. Dalyvauja knygos autoriai, ansamblis „Regnum musicale“:
J. Daunytė (arfa), V.M. Daunytė (fleita),

24 d. 12 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir

K.U. Daunytė (smuikas), E. Daunytė

Jokūbo bažnyčioje – autorinis V. Augustino

(violončelė)
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Piteris Galingasis ir įžūlūs robotai plėšikai / parašė Kent Clark ir Brandon T. Snider ; iliustravo Dave Bardin ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2017. –
119, [6] p. : iliustr.. – Tiražas 900 egz.. – ISBN 978-609-01-2919-7 (įr.)

Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

29 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO

tūros centro salėje – Čiurlionio kvartetas,

kojimas / Dav Pilkey ; [iš anglų kalbos vertė Dalia Zaikauskienė]. – Vilnius : Alma littera,
2017. – 136, [6] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2938-8 (įr.)

niaus arsenalas“ koncertas „Rudens diver-

Va k a r a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Kapitonas Bekelnis ir kalbančių klozetų ataka : antrasis nuostabus ir nepakartojamas pasa-

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

improvizacijos

24 d. 15 val. Kaišiadorių raj. Palomenės kul-

iliustr.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978-609-01-2021-7 (įr.)

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

PRASIDĖJO“. Rež. – T. Leszczynskis

Koncertai

Kakė Makė ir pavogtas laikas : [pasaka] / Lina Žutautė. – Vilnius : Alma littera, 2017. – [34] p. :

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

26 d. 18.30 – A. Anusausko fortepijoninės

Rež. – J. Glombas

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Danija, Lenkija, Lietuva, Latvija)

today“: M. Durnenkovo „KARAS DAR NE-

žinkelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“.

tanas Gailius. – Vilnius : Magnificat leidiniai, 2017. – 258, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN
978-609-8197-06-8 (įr.)

čius (bosas), festivalio orkestras (Vokietija,

24 d. 18 val. – teatrinis projektas „Russia

27, 28 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame gele-

glų kalbą vertė Jurgita Motiejūnienė] ; [iliustracijos Anios Popovos]. – [Vilnius] : BALTO print,

Šventojo Pranciškaus arfa : romanas / Felix Timmermans ; iš nyderlandų kalbos vertė An-

Dir. – G. Rinkevičius. Programoje

22 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Nicolaj „RU-

Slaptas susitikimas = Secret meeting : ateik ateik : [poezija] / Agnietė Laurinaitytė Ishtar ; [į an-

p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-8198-03-4

G. Puccini, G. Donizetti kūriniai

Šiaulių dramos teatras

kas, Georgij Jefremov]. – [Klaipėda] : Verslas ar menas, [2017]. – 86, 25, [1] p. + 1 garso diskas
(CD). – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-95642-8-9 (įr.)

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

„JUODA DĖŽUTĖ“. Rež. – D. Rabašauskas

Šiauliai

bovui : [eilėraščiai] / Silvija Beatričė ; [sudarytoja Eglė Jokužytė] ; [vertėjai Justinas Šulio-

22 d. 19 val. – sezono pradžios koncertas.

27 d. 18.30 Didžiojoje salėje – P. Priažko

29 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno

Sielos preliudai = Preludes of soul = Прелюды души : M.K. Čiurlioniui ir jo provaikaičiui R. Zu-

[2017]. – [117] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8193-06-0 (įr.)

Kauno valstybinis choras (vad. P. Bingelis),

„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis

nas] : [Lisaura], 2017. – 191, [1] p. : portr.. – Tiražas 22 egz.. – ISBN 978-609-95270-9-3 (įr.)

Stasys Šaltoka : vieneri metai : romanas / Gabija Grušaitė. – Vilnius : Lapas, [2017]. – 271, [1]

24 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Pulinovič

„LŪŠIES VALANDA“. Rež. – M. Ķimele

Mana mintis – įmiñt slapstis žvaigždynų… Gyvent – ties bedugne stovėt likimas… : (eilėraščiai pateikti rusų ir lietuvių kalba) / Jurgis Baltrušaitis ; [vertė Marija Rutkauskaitė]. – [Kau-

Kongresų rūmai

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

28 d. 18.30 Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto

versiteto leidykla, 2017. – 307, [1] p.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-471-107-7 (įr.)

Vilnius

Rež. – K. Macijauskas
„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys

Klajojančios mintys : poezija / Svajūnas Dačkevičius. – Vilnius : Lietuvos edukologijos uni-

Anonsai

LVSO sezono pradžios
koncertas
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras šio sezono atidarymo koncertui Kongresų rūmuose rugsėjo 22 d.
19 val. pasirinko išskirtinę programą
ir net tris Lietuvos operos scenos
deimantus. Tenoras Edgaras Montvidas – vienas ryškiausių Lietuvos operos veidų pasaulyje. Solistas
nuolat koncertuoja Londono karališkojoje „Covent Garden“ operoje,
Didžiajame Ženevos teatre, Anglų
nacionalinėje operoje, Frankfurto,
Bavarijos, Hamburgo, Nyderlandų
ir kituose garsiausiuose Europos
operos teatruose. Nedažnai Lietuvoje pasirodantis tenoras yra labai
mylimas publikos ir kritikų.
Šį vakarą E. Montvido partneris
scenoje – jo kolega „Covent Garden“ operos teatre baritonas Kostas Smoriginas. Įspūdingi šio lietuvių solisto muzikiniai keliai jau
atvedė iki Milano „La Scala“ ir kitų
garsių operos teatrų scenų. Klasikinės muzikos duomenų bazės
„Bachtrack“ duomenimis, 2014 m.
K. Smoriginas buvo vienas iš trijų
daugiausiai dainavusių bosų-baritonų pasaulyje.
Koncerte taip pat išgirsite Viktoriją Miškūnaitę, po studijų savo

karjerą pradėjusią pagrindiniais
vaidmenimis Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. 2016
m. V. Miškūnaitė pelnė aukščiausią scenos meno apdovanojimą
Lietuvoje – „Auksinį scenos kryžių“,
sėkmingai pastaraisiais metais sukūrė Manon („Manon“), Džuljetos
(„Kapulečiai ir Montekiai“) bei kitus vaidmenis.
Koncertą pradės įspūdingos
italų klasikinės muzikos genijaus
G. Puccini „Šlovinimo Mišios“
(„Messa di Gloria“), giedos Kauno
valstybinis choras (vadovas Petras
Bingelis). Kūrinys tapo tartum simboliniu kompozitoriaus atsisveikinimu su iš kartos į kartą šeimoje
perduodama sakraliosios muzikos
puoselėjimo tradicija ir liudijo subrendusį G. Puccini apsisprendimą
savo gyvenimą ir kūrybą susieti su
gyvybingu ir spalvingu draminės
operos pasauliu. Antrojoje koncerto dalyje skambės puošnios ir
melodingos arijos, scenos ir duetai iš G. Puccini operų „Toska“, „Bohema“ ir „Kregždutė“ bei G. Donizetti operos „Liučija di Lamermur“.
Šį vakarą Lietuvos valstybiniam
orkestrui diriguos jo įkūrėjas, meno
vadovas ir vyr. dirigentas, Nacionalinės premijos laureatas maestro
Gintaras Rinkevičius.
LVSO inf.
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R ugsėjo 22–28
Savaitės filmai

„Tas“
Apie meilę. Tik suaugusiems ***

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)
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 ir 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)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas
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Kino repertuaras

Skalvija

23 d. – Siena: tarp Rytų ir Vakarų

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis

(rež. N. Medutytė) – 16.30

Vilnius

Artavazdo Pelešiano filmų retrospektyva

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

Forum Cinemas Vingis

22 d. – I programa – 17 val.; 25 d. – 17.30

sija) – 21.45; 28 d. – 20.45

22–28 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) –

23 d. – II programa – 18.20; 26 d. – 17 val.

23 d. – Nematomas herojus (Prancūzija,

11.30, 13.45, 16, 19, 21.20

Pagrindinė programa

Belgija) – 12.15

Lego Ninjago filmas (Danija, JAV) – 12, 14.20,

22 d. – Olegas ir keistieji menai (Ispanija) –

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

16.40, 18 val. (lietuvių k.); 13, 17.15 (originalo k.)

18.40; 25 d. – 16 val.

rija, Olandija) – 13.45

Lego Ninjago filmas (3D, Danija, JAV) – 11,

24 d. – Kalabrija (Šveicarija) – 15.30

23 d. – Dovanoju širdį (Belgija, Prancū-

15.40

25 d. – Nulinės dienos (JAV) – 20.45

zija) – 15.30

Viktorija ir Abdulas (D. Britanija, JAV) – 11.40,

24 d. – Išlikimo metodas (Olandija) – 18.20;

23 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

16, 18.20, 20.45

25 d. – 19 val.

(Prancūzija) – 17.30

Kingsman. Aukso ratas (D. Britanija, JAV) –

26 d. – 21 x Niujorkas (Lenkija) – 21.30;

23 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės

13.20, 16.20, 18.30, 21 val.

28 d. – 19 val.

(Prancūzija) – 19.30

28 d. – filmas-koncertas „Black Sabbath –

Specialioji programa „Pasimatymai su Tilda“

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

The End of The End“ – 20 val.

22 d. – Metų laikai Kensi: keturi Johno Ber-

tija) – 21.30

22–28 d. – Tas (JAV) – 12, 15, 18, 21.40

gerio portretai (D. Britanija) – 20.30;

24 d. – Stiklo pilis (JAV) – 20.45
24 d. – Mažylio Nikolia atostogos (Prancū-

Paryžius gali palaukti (Japonija, JAV) – 11.10,

23 d. – 16 val.

16.30, 19.20

23 d. – Minant kadre (VFR) – 20.10

zija) – 13 val.

Amerikietis žudikas (JAV) – 18.30, 21.15

23 d. – Nematomas kadras (Vokietija) –

24 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Aus-

22, 25–28 d. – Kiškių mokykla (Vokietija) –

20.10 (seansą pristatys rež. C. Beatt)

trija) – 14.45

15.15; 23, 24 d. – 11.10, 15.15

24 d. – Derekas (D. Britanija) – 14 val.;

24 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 20.30;

22, 25–28 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) –

27 d. – 20.30

28 d. – 15 val.

13.20; 23, 24 d. – 11.40, 13.20

24 d. – Laiškai iš Bagdado (JAV, D. Britanija,

26 d. – Apsimetėliai (Italija) – 17.45

22–28 d. – Partneris (Rusija) – 14.05, 18.50

Prancūzija) – 20.15

26 d. – Aukštyn kojom (Austrija, Vokie-

22–28 d. – Emodži filmas (JAV) – 14, 16.10

28 d. – Perprogramuoti sapnai (Austrija,

tija) – 21 val.

Diunkerkas (JAV, D. Britanija, Olandija) – 21.30

Vokietija, D. Britanija) – 20.30

27 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 21.30

Septynios seserys (D. Britanija, Prancūzija,

R. Šilinio filmų retrospektyva

Belgija, JAV) – 20.20

26 d. – I programa – 18.30

23, 24 d. – Ratai 3 (JAV) – 11.20

27 d. – II programa – 17 val.

Operacija „Riešutai“ 2 (Kanada, P. Korėja,

28 d. – III programa – 17 val. (seansus pri-

JAV) – 13.50

statys kino kritikė R. Paukštytė)

Geras laikas (JAV) – 20.55

30 d. – Diksilendas (Ukraina, Latvija, Vokie-

Ozo kino salė
22 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 18 val.;

Madam (Prancūzija) – 19.35

tija) – 18 val.; X.1 d. – 17 val.

Apie meilę. Tik suaugusiems (Rusija) – 21.45

23 d. – programa vaikams „Sau ir draugui“ –

Forum Cinemas Akropolis

14.30; 30 d. – 14 val.

22, 23 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) –
11.10, 13.30, 15.45, 19.30, 21.50, 23.55;

27 d. – Trys skrybėlės (rež., scenarijaus aut.
R. Rakauskaitė) – 19 val.

23 d. – 17 val.; 26 d. – 18.30; 28 d. – 17.30
22 d. – Meilė ir draugystė (Airija, Prancūzija, Olandija) – 19.40
23 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 15 val.
23 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 19.40
27 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 18 val.
27 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 20.10
28 d. – Moteris ir ledynas (dok. f., rež.
A. Stonys) – 19.10

24–28 d. – 11.10, 13.30, 15.45, 19.30, 21.50

Pasaka

22–28 d. – Lego Ninjago filmas (Danija,

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis

JAV) – 10.10, 12.30, 14.50, 17.10

22 d. – Kalabrija (Šveicarija) – 19 val.

Forum Cinemas

Lego Ninjago filmas (3D, Danija, JAV) – 11.20, 13.40

23 d. – Olegas ir keistieji menai (Ispanija) – 18 val.

22, 23 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 10.30,

22, 23 d. – Kingsman. Aukso ratas (D. Bri-

24 d. – Susitikimai su Tilda. „Minant kadre“

12.40, 14.50, 18.10, 20.30, 22.15, 23.40; 24–

tanija, JAV) – 13.20, 15.25, 18, 21.20, 23.45;

ir „Nematomas kadras“ (Vokietija) – 19 val.

28 d. – 10.30, 12.40, 14.50, 18.10, 20.30, 22.15

24–28 d. – 13.20, 15.25, 18, 21.20

25 d. – 21 X Niujorkas (Lenkija) – 20 val.

22–27 d. – Lego Ninjago filmas (Danija,

22, 23 d. – Viktorija ir Abdulas (D. Brita-

26 d. – Derekas (D. Britanija) – 19.45

JAV) – 11, 13.20, 15.45, 17.10; 28 d. – 11, 13.20,

nija, JAV) – 10.40, 16.25, 18.50, 21.20, 23.35;

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

15.45, 17.30

24–28 d. – 10.40, 16.25, 18.50, 21.20

cūzija) – 19.30

22–28 d. – Lego Ninjago filmas (3D, Danija,

28 d. – filmas-koncertas „Black Sabbath –

28 d. – Nulinės dienos (JAV) – 21 val.

JAV) – 12.20, 14.40; Viktorija ir Abdulas

The End of The End“ – 18 val.

22, 28 d. – Lego Ninjago filmas (Danija,

(D. Britanija, JAV) – 10.40, 15.05, 17.50, 19.50

Kaunas

22, 23 d. – Tas (JAV) – 10.30, 16.20, 18.25, 21,

JAV) – 15.30; 23 d. – 14 val.; 24 d. – 12.30

22, 25–28 d. – Kingsman. Aukso ratas

23.20; 24–27 d. – 10.30, 16.20, 18.25, 21 val.;

22 d. – (Ne)laukti svečiai (Belgija, Prancū-

(D. Britanija, JAV) – 13.20, 16.20, 19.30, 22.30;

28 d. – 10.30, 16.20, 18.25, 21.45

zija) – 17.30; 23 d. – 14.30; 24 d. – 17.15;

23, 24 d. – 13.20, 16.20, 19.30, 22.30, 0.10

22–27 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) –

25 d. – 21 val.

28 d. – filmas-koncertas „Black Sabbath –

12.20, 14.40, 17 val.; 28 d. – 12.20, 14.40

22 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 19.30;

The End of The End“ – 19 val.

22–25, 27, 28 d. – Emodži filmas (JAV) –

23 d. – 12, 20 val.; 24 d. – 14.30, 18.45; 25,

22–27 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) –

11.40, 13.50, 16 val.

26 d. – 19.15; 27 d. – 21.30; 28 d. – 19.30

10.10, 12.30, 17.30; 28 d. – 10.10, 12.30

22, 23 d. – Partneris (Rusija) – 16, 19.15,

22 d. – Viktorija ir Abdulas (D. Britanija,

22, 25–27 d. – Tas (JAV) – 14.55, 17.45, 19.20,

21.30, 23.40; 24–28 d. – 16, 19.15, 21.30

JAV) – 21.45; 23 d. – 17.45; 24 d. – 16.30;

20.40; 23, 24 d. – 14.55, 17.45, 19.20, 20.40,

22, 25–28 d. – Operacija „Riešutai“ 2

25 d. – 17.45; 26, 27 d. – 21.15; 28 d. – 17.15

0.20; 28 d. – 14.55, 17.45, 20.40
22–28 d. – Tas (Atmos Scape, JAV) – 22.50

(Kanada, P. Korėja, JAV) – 12.15; 23, 24 d. –

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

10.10, 12.15

Turkija) – 15.45, 20 val.; 23 d. – 12.45; 24 d. –

Paryžius gali palaukti (Japonija, JAV) – 17,

22, 23 d. – Amerikietis žudikas (JAV) – 18.15,

14 val.; 25 d. – 17.15; 26 d. – 19.30; 27 d. –

20.20; Amerikietis žudikas (JAV) – 19.10, 22.40

20.40, 23 val.; 24–28 d. – 18.15, 20.40

20 val.; 28 d. – 15.15, 19.15

22, 25–28 d. – Emodži filmas (JAV) – 13 val.;

22–28 d. – Kiškių mokykla (Vokietija) – 10.20,

22 d. – Madam (Prancūzija) – 17.15; 23,

23, 24 d. – 11.20, 13 val.

14.25; Apie meilę. Tik suaugusiems

27 d. – 19.45; 24 d. – 15.30; 25 d. – 21.30;

22–28 d. – Operacija „Riešutai“ 2 (Kanada,

(Rusija) – 19.20; Paryžius gali palaukti (Japonija, JAV) – 21.40; Ratai 3 (JAV) – 13 val.

26 d. – 18 val.; 28 d. – 17.30
22, 26 d. – Geras laikas (JAV) – 21.30; 23 d. –

P. Korėja, JAV) – 10.20
Ratai 3 (JAV) – 10.50

22, 24, 26 d. – Laisvo elgesio močiutė

22 val.; 24, 25 d. – 21.15; 27 d. – 17.30

(Rusija) – 18.10; 23, 25, 27 d. – Baris Sylas:

22 d. – Mokytoja (Slovakija, Čekija) – 18 val.

Belgija, JAV) – 22.20

Amerikos sukčius (JAV) – 18.10;

22 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) – 21.30;

23–28 d. – Kiškių mokykla (Vokietija) – 13.30

22, 25, 28 d. – Anabelė 2 (JAV) – 20.50

25 d. – 19 val.; 27 d. – 21 val.; 28 d. – 18.30

Bjaurusis aš 3 (JAV) – 15.30

23, 26 d. – Septynios seserys (D. Britanija,

23 d. – Paryžius gali palaukti (Japonija,

22, 24, 26, 28 d. – Baris Sylas: Amerikos

Prancūzija, Belgija, JAV) – 20.50

JAV) – 16 val.; 24 d. – 12.15; 25, 26 d. – 17.30;

sukčius (JAV) – 21.40; 23, 25, 27 d. – Tulpių

24, 27 d. – Tulpių karštinė (D. Britanija) – 20.50

27 d. – 18 val.; 28 d. – 21.30

karštinė (D. Britanija) – 21.40

Septynios seserys (D. Britanija, Prancūzija,
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