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Bažnytinio paveldo muziejaus rūsyje eksponuojama Martos Vosyliūtės tapybos darbų serija „Second
hand kultūra Lietuvoje“, keletas
trumpų filmų, vienas menininkės
sukurtas ir pora dėvėtų rūbų parduotuvėse įsigytų drabužių, nemažai tekstų, taip pat šeši liturginiai
drabužiai iš muziejaus rinkinio. Dėl
jų Martos projektas įgijo pastaruoju
metu itin madingą invazijos į apdulkėjusias senienų muziejaus menes formą, bet šie drabužiai – ne
nuolatinės muziejaus ekspozicijos,
o šios parodos dalis. Pasak parodos rengėjų, jų „sukūrimo istorija ir
ikonografija atitinka tekstilės puotos vaizdinį: vienuose akivaizdus
naudotų audinių persiuvimas, naujos formos ir kokybės suteikimas,
kiti arnotai – „piligrimai“, jiems
pasiūti naudoti egzotiški, iš Tolimųjų Rytų atkeliavę audiniai“, tad

„audinių kelionės yra senas istorinis
Didžiausio dėvėtų drabužių tinreiškinys“, kitas bažnytinių siuvinių klo logistikos užkulisiai, į kuriuos
ir apeigoms skirtų drabužių persiu- Martai pavyko įkišti nosį (matyt,
vimo ypatumas – „šeimyninių re- reikėtų sakyti – akį), pribloškia
likvijų ar artimųjų atminimo įam- savo mastais. Maišai ir konteinežinimas, pavyzdžiui, žuvusio kario riai, tankiai prigrūsti neretai tienašlės paaukotas vyro munduras siai nuo kūno nusiplėštų išnarų,
šalčio, karščio ir cheminio apdobažnytiniam rūbui pasiūti“.
Tapyti „skudurynų“ tema Marta rojimo cechai nuteikia itin nejaupradėjo maždaug nuo 2009-ųjų, pa- kiai, nes primena mirties fabrikų
sak jos, „pirmiausia iš naujo per- ikonografiją (juolab kad ir Aušvico
mąsčiusi meno paveldą – ramybės muziejuje, ir, tarkim, prancūzų menutviekstą Algimanto Kuro tapybą, nininko Christiano Boltanski kūkurioje gamta labai taikiai suvalgo riniuose istorinės atminties tema
to meto neagresyvias šiukšles“. Dė- vienas rūbas visuomet reiškia vieną
vėtų rūbų prekybą, arba vartojimą sielą), transportavimo ir rūšiavimo
„iš antrų rankų“, ji susieja su ekolo- procedūros tą įspūdį dar sustiprina.
gijos, urbanistikos, atminties, fizi- Panašiai kaip žmonės tampa veganio ir mentalinio paveldo, migraci- nais prisižiūrėję skerdyklų vaizdų,
jos ir kitais klausimais. Ankstesnėse po šios parodos, matyt, reikėtų liaupaveikslų serijose („Meno istorija tis vaikščioti į tinklo parduotuves,
paveikslėliuose“, „Mano Vilnius“) bet reikalą gelbsti žinojimas, kad tie
nagrinėjusi analogijas tarp kultūros žmonės išmeta drabužius savo noru,
paveldo objektų likimo ir apropria- iš gero gyvenimo, o ne iš blogo, ir
cijos kaip meninės kūrybos strate- jų panaudojimas antrą kartą atitogijos, į tą pačią vartojimo iš antrų lina planetai gresiančią ekologinę
rankų paradigmą ji sklandžiai įrašo katastrofą. Filmai su paskutinių
(įtapo) ir pomirtinį keliaujančių
sendaikčių gyvenimą.
N u k e lta į 6 p s l .
1 psl.

Muzika

Baroko muzikos pėdsakais
Senosios muzikos festivalyje Kretingoje apsilankius
Agnė Janušaitė

Maloniai saulėtomis rugsėjo 22–
24 dienomis Kretingos Viešpaties
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
bažnyčioje, mininčioje 400 metų
jubiliejų, įvyko pirmasis tarptautinis Kretingos senosios muzikos
festivalis. Tris vakarus po šv. Mišių
maldą keitė ištaigaus baroko muzikos estetika, visu savo grožiu ir stiprumu prasiveržusi autentiškų muzikos instrumentų ir žmogaus balso
skambesiu. Kiekvienas festivalio
koncertas reprezentavo skirtingus
senosios muzikos žanrus, instrumentus, atlikėjus. Vienas ryškiausių
festivalio akcentų – seniausi (XVII a.
pab.) vargonai Lietuvoje, stovintys
nedidelėje bažnyčios koplyčioje. Per
tris vakarus jais griežė net trys baroko meistrai: Jeanas-Marcas Aymes (Prancūzija), Leonardo García
Alarcónas (Šveicarija) ir Davide
Pozzi (Italija).
Vilniuje įsikūrusio tarptautinio senosios muzikos ansamblio
„Canto Fiorito“ meno vadovo Rodrigo Calveyros sumanymas rengti
senosios muzikos festivalį Kretingoje ir pagaliau į dienos šviesą iškelti vieną svarbiausių senosios
muzikos reliktų Lietuvoje – puikiai skambančius vargonus – išties
nudžiugino. 2004 m. restauravus
instrumentą, iki šiol buvo surengti
vos keli koncertai tam nepritaikytoje koplyčioje. Svarbu paminėti,
jog tai ne tik seniausi veikiantys
vargonai mūsų šalyje, bet ir vieni
iš nedaugelio su trumpąja oktava,
suderinti istoriniu aukščiu ir derinimu, kas suteikia galimybę autentiškai griežti senąją muziką. Na,
o šalia puikiai skambančio instrumento festivalio programą praturtino garsi senosios muzikos dainininkė argentinietė María Cristina
Kiehr bei ansamblis „Canto Fiorito“:
Ieva Gaidamavičiūtė (sopranas),
Renata Dubinskaitė (mecosopranas), Saulė Šerytė (mecosopranas),
Algirdas Bagdonavičius (tenoras),
Nerijus Masevičius (bosas-baritonas), Josué Meléndezas Peláezas
(kornetas) ir ansamblio vadovas,
išilginės fleitos bei korneto atlikėjas Rodrigo Calveyra.
Senosios muzikos koncertuose
ne visada gali išgirsti autentišką instrumentų skambesį. Dažnai tenkinamasi jo imitavimu, įvairiai tam
pritaikant šiuolaikinius instrumentus. Nenuostabu, jog ne vienas tokių koncertų seniai pasimiršę. Tačiau visai kitaip nuteikė senosios
muzikos koncertų ciklas Kretingos festivalyje. Pasitelkus specialiai
sukonstruotą platformą, į patį bažnyčios centrą priešais altorių buvo
„atvežami“ gražiai restauruoti nedideli vargonai. Nors jie dydžiu neprilygsta įprastiems bažnytiniams
barokiniams vargonams, tikrai
2 psl.

nenusileidžia skambesiu – puikiai
derantis, šviesaus, ryškaus garso
instrumentas pasiekė net toliausiai stoviniuojančius klausytojus.
O greta jų klausėmės ir įspūdingo
barokinio dainavimo bei autentiškų
senovinių pučiamųjų instrumentų.
Rugsėjo 22-ąją festivalį pradėjo
soprano M.C. Kiehr ir vargonininko J.-M. Aymes duetas „Concerto Soave“, klausytojus supažindinęs su XVII a. italų kompozitorių
muzika Švč. Mergelei Marijai programoje „Sveika, Dangaus Karaliene“. M.C. Kiehr yra viena garsiausių baroko muzikos dainininkių, ji
koncertuoja visame pasaulyje, yra
įrašiusi daugiau kaip 100 kompaktinių plokštelių. Nuo pirmų garsų
užbūrė jos skaidrus, tauraus tembro
balsas, lengvai sklendžiantis didžiuliais bažnyčios skliautais. Ansamblio „Concerto Soave“ pavadinimas
reiškia „Švelnusis koncertas“ – tai
atlikėjams iš tiesų tinkantis pavadinimas. M.C. Kiehr ir J.M. Aymes,
laikomi etaloniniais XVII a. italų
muzikos interpretatoriais, sąmoningai tyrinėja švelnumo, minkštumo, maloningumo įtaigą ir galią, svarbią sakralinėje muzikoje ir
ypač tinkamą kalbant apie Mergelės Marijos įvaizdį. Koncerte skambėjo Lietuvoje menkai žinomų italų
kompozitorių Francesco Passarini,
Gianpietro del Buono, Bonifazio

skambančių vargonų lyg užburti
klausėsi net vaikai.
Instrumentinė muzika dominavo
rugsėjo 23 d. koncerte „Chromatiniai vargonai“ – garsaus senosios
muzikos dirigento, vargonininko
L.G. Alarcóno rečitalyje, kuriame
išgirdome vieną iš plačiai paplitusių
baroko muzikos praktikų – improvizaciją. Taigi, jokių kompozitorių
pavardžių, tik istorinės muzikos
formos: uvertiūra, alemanda, pasakalija, ričerkaras, arija ir kt. Chromatinis garsaeilis, tapęs kiekvienos
improvizacijos pagrindu, viso koncerto programą tarsi sujungė į dar
vieną giminingą formą – variacijas.
Jau pirmoje improvizacijoje (uvertiūroje) boso partijoje suskambusi
chromatinė tema žemyn panašiai atsikartojo ir daugumoje kitų
formų. Netrukus įvyko ir pirmas
netikėtumas – tik prasidėjus kon- Rodrigo Calveyra ir María Cristina Kiehr
certui vargonininkas labai ekspresyviai, ryškiai užgiedojo „Salve, vargonais juos atliko „Canto FioRegina“! Gana griežtas ir tikslus rito“ nariai – Renata Dubinskaitė
L.G. Alarcóno vargonavimas tai- (mecosopranas) ir Rodrigo Calvekliai atspindėjo baroko muzikos yra (kornetas). R. Dubinskaitė daiįmantrumą: energingai plėtoja- navo labai natūraliai, lengvai, ypač
mos improvizacijos darniai jungėsi harmoningai suskambo aukštos naį polifoninę medžiagą, o ši tvarkin- tos – balso lygumas ir tiksli intonagai „sugulė“ į skirtingus pavidalus. cija maloniai glostė klausą. Ne taip
Keletas improvizacijų išsiskyrė dažnai galime pasiklausyti neperryškiais kontrastais, vienos jų – spausto vokalo – saikingo tiek garso
„Audros“ harmoniją puošė netgi išgavimo, tiek melodinės ornamenmodernūs chromatiniai klasteriai. tikos prasme. Skaidrus R. Calveyros

„Canto Fiorito“ Kretingos senosios muzikos festivalyje

Graziani, Amadio Fredi, Bartholomeo Pesarino, Giovanni Felice’o
Sanceso ir kt. kūriniai, jautriai pasakojantys apie Mariją kaip visos
žmonijos viltį ir paguodą, jos motinišką kančią. Atlikėjai susitelkė į
žodžio ekspresiją ir teksto semantiką, perteikdami giliausius Marijos išgyvenimus ir pakylėdami jos
žmogišką kančią iki dieviškos dimensijos. Įtaigaus M.C. Kiehr balso,
neįprasto kalbamojo dainavimo stiliaus ir įvairių registrų spalvomis

J . K l i e t k u t ė s n u ot r .

Tikrai ne kiekvienas atlikėjas galėtų korneto tembras papuošė kūrinius
beveik valandą laisvai improvizuoti subtiliomis diminucijomis ir ornavargonais.
mentais, gražiai papildė dainininKoncerto programa buvo labai kės balsą, ypač Legrenzi duete – ne
gerai apgalvota: po keleto vargo- veltui baroko muzikoje kornetas laininių improvizacijų girdėjome ir kytas vienu iš žmogaus balsui artivokalinių-instrumentinių kūri- miausių instrumentų.
nių: Tarquinio Merulos „Sakralinę
Trečiąjį festivalio vakarą, rugsėjo
lopšinę“, Claudio Monteverdi „Jei 24 d., klausėmės kamerinių opusų
saldi kančia“, italų baroko atlikėjos bei kompozicijų, skirtų aštuoniems
ir kompozitorės Barbaros Strozzi balsams. Šį kartą pagrindinis atli„Ką galima padaryti“ bei Giovani kėjas buvo ansamblis „Canto FioLegrenzi „Akys, galite verkti“. Su rito“, gyvuojantis jau penktus metus,

I . M a s k e ly t ė s n u ot r .

aktyvus senosios muzikos puoselėtojas, rengiantis koncertus ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Atlikėjai
suteikė gana retą progą iš arčiau susipažinti su XVII a. Lietuvoje skambėjusia muzika. Daugiausia girdėjome Vilniuje gyvenusio ir kūrusio
kompozitoriaus Giovanni Battista
Cocciolos vokalinius-instrumentinius opusus. Beje, šio autoriaus
kūrinius ansamblis yra įrašęs savo
debiutinėje kompaktinėje plokštelėje. Koncerte skambėjo ir geriau
žinomų polifonistų Orlando di
Lasso bei Giovanni Gabrieli kūriniai, užrašyti Braunsbergo tabulatūroje, svarbiame Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės muzikos istorijos
šaltinyje. Įdomu, jog šiame natų
rankraštyje užfiksuoti ir XVII a.
būdingi kompozicijų atlikimo būdai, atsispindėję atliekant minėtus
opusus.
Uždarymo koncerte „Canto
Fiorito“ talkino aukštos muzikavimo kultūros duetas – vargonininkas D. Pozzi ir kornetininkas
J. Meléndezas Peláezas. Paskutinį
vakarą galėjome pasiklausyti ne
tik instrumentinės, bet ir išpuoselėtos vokalinės daugiabalsės muzikos. Vokalistai, su instrumentiniu
pritarimu, demonstravo darnų ansambliškumą. Nė vieno „slystelėjimo“ ar nesutapimo – visi atlikėjai
galvojo, kvėpavo lyg vienas organizmas. Akivaizdu, kad ir pasirinkta
programa, ir muzikos stilistika artima kiekvienam jų.
Ne paslaptis, kad senosios ar
akademinės muzikos koncertai
dažniausiai vyksta didesniuose
miestuose. Vis dėlto surengus tokį
festivalį – kol kas pirmąjį ir vienintelį tokio pobūdžio koncertų ciklą
Žemaitijoje – norisi tikėti, jog jis
Kretingoje taps gražia tradicija. Juolab kad visus tris vakarus publikos
dėmesio netrūko – bažnyčia buvo
sausakimša klausytojų.
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Laivelis vandenyne
Luko Geniušo rečitalis „Vaidilos“ teatre
Edmundas Gedgaudas

Edmundui Baltrimui nepatiko, kai
jo teiginiui, kad vertinant muzikos interpretaciją mintyse būtina
ją lyginti su kitomis, nepritariau
primindamas Johanno Wolfgango
Goethe’s žodžius: „Wer den Dichter will verstehen...“ (pažodžiui,
„Tas suprast poetą gali...“), ir toliau apie tai, kad poetą pažinsi tik
įžengęs į jo pasaulį. Deja, šio muzikos erudito senokai nebėra, kaip
ir pasišnekėti su juo mėgusio Luko
senelio Rimo Geniušo – pianisto,
dirigento, savo pasaulį iki paskutinių gyvenimo metų puoselėjusios
asmenybės. Tas pasaulis, tie pasauliai... Skirtingi, dažnai nelygintini,
bet įvairiuose pabuvojęs gal iš tiesų
kitaip vertini kiekvieno jų savitumą.
Lietingą spalio 4-osios pavakarį
lipdamas laiptais į „Vaidilos“ salę
galvojau apie jos puikią akustiką ir
labai ribotų galimybių instrumentėlį. Kaip čia jausis Lukas Geniušas?
Bet netikėtai mažytėje scenoje išvystu didžiulį, elegantišką „Yamaha“
fortepijoną. Iš kur? Nesvarbu, juk ši
vieta tokio tik ir stokojo.
Pradžiai – septynios Fryderyko
Chopino mazurkos. Kad Lukas

Anonsai

27-asis festivalis „Gaida“
Nuo spalio 21 iki lapkričio 7 d. Vilniuje vyksiančio didžiausio Baltijos šalyse šiuolaikinės muzikos
festivalio „Gaida“ programoje daugybė renginių – vien tik koncertų
net 14, vyks ir nemažai susitikimų
su žymiais kompozitoriais ir atlikėjais. „Gaidos“ programoje – pačios
įvairiausios šiuolaikinės muzikos
kūrybos atmainos: nuo elektronikos, audiovizualinių projektų, performansų, multimedijos šou ir net
povandeninio muzikinio teatro iki
skirtingų rūšių bei žanrų koncertinės muzikos. Įvyks 7 pasaulinės
premjeros.
Plačius 27-osios „Gaidos“ užmojus atspindi festivalio kompozitorių
„in focus“ pasirinkimas. Bus pristatyti kūrybiniai garsiųjų Amerikos
postminimalistų Davido Lango
(g. 1957) ir Johno Adamso (g. 1947)
portretai šių kompozitorių visame
pasaulyje minimų jubiliejų proga.
Lietuvos publika galės susipažinti ir
su dviem jaunesnės kartos Europos
kompozitoriais. Tai Olandijoje gyvenantis graikų kilmės kūrėjas Yannis Kyriakides (g. 1969), plėtojantis
Olandijai būdingą džiazo, minimalizmo ir moderniosios XX a. muzikos mišinį, bei prancūzų kūrėjas
Yannas Robinas (g. 1974), išaugęs
hermetiškoje Paryžiaus „IRCAM“
aplinkoje.
Plačiausiai „Gaidoje“ bus pristatyta „Grammy“, „Oskaro“, Pulitzerio

naudoja savame pasaulyje bran- autorius yra pasakęs, kad jei turėtų
dintą santykį su instrumentu, gir- laiko, tai Debussy „Jūrą“ naujai sudisi nuo pirmųjų koncerto garsų: instrumentuotų. „Laivelio...“ pasekdamas jautriomis linijoms iš- sažuose gausu anuomet neįprastų
vedžiotą šių miniatiūrų raišką jauti, sąskambių ir „į pedalą įvyniotų“
kaip per pianisto pirštus puikaus (Ravelio žodžiai) garsų. Tai švelnių,
instrumento klavišai patiria tiek tai nenuspėjamai didėjančių bangų
švelnumą, tiek ir jėgą, o klausyto- apsuptas laivelis patiria ir grėsmės
jas – galimybę gilintis į seniai pa- akimirkų, virtuoziškai Luko perteiLukas Geniušas „Vaidiloje“
A . Ž u kovo n u ot r .
žįstamos muzikos garsus taip, tarsi kiamų nepažeidžiant skaidrumo bei
juos būtų primiršęs.
vientisos kūrinio architektonikos. pianistės žodžius iliustruoja. Lyg tik nujausdamas, bet žinodamas ir
Panašų džiaugsmą pratęsia mu- O štai ir pianistams techniškai ke- gerą knygą skaitydamas, drauge įžvalgiai mums parodydamas, kiek
zikinio impresionizmo viršūnėse bliausia ketvirtoji ciklo dalis „Al- su Luku skverbiuosi į autoriaus daug jose užsklęsta.
Bisui – „Tristano ir Izoldos“ nuospindinčios trys Maurice’o Ravelio borada del gracioso“ („Juokdario mintis – šviesu, lengva ir tik nopjesės iš ciklo „Miroirs“ („Veidro- meilės daina“). Kurdavęs prie for- risi, kad ši muzika greitai nesibaigtų. taika alsuojanti Richardo Wagnerio
džiai“, sukurtos 1904–1905 m.). „Tai tepijono, Ravelis mintyse gal gir- Pamenu, kaip 1953-iųjų pradžioje „Elegija“ ir pavasaringo vėjo gūsiu
vieniši paukščiai, pasiklydę slogioje dėdavo įvairius instrumentus? Tai buvo kalbama, kad netrukus Vil- praskriejęs Chopino etiudas Gestamsaus miško tankmėje“, – sako iki šiol kalbina jautrių pianistų vaiz- niuje apsilankys Prokofjevas, bet tų dur, op. 10. Nepamirštamos akikompozitorius apie antrąją savo duotę, ir Lukas yra vienas tų, ku- metų kovo 5-ąją jis mirė – tą pačią mirkos, beje, kaip ir visas koncertas.
ciklo pjesę „Oiseaux tristes“ („Liūdni rie savitai tokias aliuzijas suvokia dieną kaip ir jo engėjas Josifas StaliBesišnekučiuojant rūbinėje papaukščiai“). Beje, skaitydamas Valdo bei meistriškai jomis pasinaudoja. nas. Genialusis kompozitorius buvo aiškėjo, kad klydau galvodamas
Papievio romaną „Odilė, arba Oro Beje, šias dvi ciklo dalis – „Une palaidotas tyliai, net be gėlių. Štai apie „Yamaha“ koncertinį (neseuostų vienatvė“ pagalvojau, kaip barque sur l’océan“ ir „Alborada jums ir „Anderseno pasaka“.
rijinį!) fortepijoną kaip apie jau
stebėtinai panašiai šie abu autoriai del gracioso“ – pats autorius priPo Penktosios sonatos Lukas nuolatinį tos salės atributą. Firma
kalba apie tai, ką būname linkę taikė simfoniniam orkestrui, taip Geniušas dar skambino Prokof- „Organum“ jį šiam koncertui išnutylėti. Toliau – „Une barque sur jas sureikšmindamas dar ir savo jevo Dešimt pjesių fortepijonui, nuomojo, o įnešti laiptais pasirodė
l’océan“ („Laivelis vandenyne“). Ar virtuozine instrumentuote.
op. 12. Žavios kompozitoriaus jau- taip sunku, kad koncerto išvakatai būta atsako į ką tik pasirodžiuTatjana Nikolajeva, kalbėdama nystės miniatiūros autentiškai pra- rėse to padaryti nepavyko, tad
sią trylika metų už Ravelį vyresnio apie Sergejų Prokofjevą, yra pavadi- byla apie aną jo gyvenimo tarpsnį, sceną jis pasiekė tik iki koncerto
Claude’o Debussy simfoninę poemą nusi jį „rusų Andersenu“. Labai re- o kai kurios iš jų vertintinos ir likus trejetui valandų. Bet sako,
„La mer“ („Jūra“)? Gal... Beje, nors tai koncertuose girdima Penktoji jo kaip būsimų kūrinių sėklos. Išties jog retsykiais toje salėje jį vis dėlto
abu kompozitoriai žavėjosi vienas sonata (gyvenimo pabaigoje iš pa- gera buvo stebėti, kaip pianistas galėsime išgirsti.
kito muzika, „Laivelio vandenyne“ grindų paredaguota) taikliai šiuos jas tarsi iš saujos į saują žarsto ne
muzikos premijos laureato Davido
Lango kūryba. Jo muziką iš filmo
„Jaunystė“ („Youth“, rež. Paolo Sorrentino) bei kitus didžiulės sėkmės
sulaukusius kūrinius spalio 21 d.
festivalio atidarymo koncerte Nacionalinėje filharmonijoje gros
kviestinė žvaigždė violončelininkas Gavrielis Lipkindas (Izraelis)
bei Lietuvos kamerinis orkestras,
fortepijoninis trio „FortVio“ (Indrė
Baikštytė, Ingrida Rupaitė, Povilas
Jacunskas), sopranas Agnė Stančikaitė. Taip pat nuskambės JAV
gyvenančių lietuvių kompozitorių
pasaulinės kūrinių premjeros – Žibuoklės Martinaitytės „Šviesotamsos trilogija“ fortepijonui ir kameriniam orkestrui (2017) bei Alberto
Navicko „Atminties linijos“ (2017).
Skambins pianistas Gabrielius Alekna (JAV, Lietuva), diriguos Robertas Šervenikas.
Kviestinių festivalio kompozitorių D. Lango ir Y. Kyriakideso opusai skambės ir Lietuvos valstybinio
simfoninio orkestro koncerte spalio 27 d. Kongresų rūmuose. Diriguos vienas garsiausių šiuolaikinės
muzikos interpretuotojų – olandų
dirigentas Jurjenas Hempelas. Nemažiau intriguoja ir garsiojo lietuvių kūrėjo Algirdo Martinaičio
pasaulinė premjera – „Mitų griovėjas“ elektrinei gitarai ir orkestrui
(2017) – bei šių metų Nacionalinei kultūros ir meno premijai pristatytos Justės Janulytės koncertas
saksofonui „Vandens spalva“. Koncerto solistai – Daumantas Kirilauskas (fortepijonas), Juozas Milašius
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(gitara) ir vienas geriausių Latvijos saksofonistų – lietuvis Arvydas Kazlauskas.
Spalio 28 d. Juozo Domarko diriguojamas Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras Filharmonijoje atliks monografinę iškilaus JAV
kompozitoriaus Johno Adamso
kūrinių programą. Vakaro solistai –
Rūta Rikterė ir Zbignevas Ibelhauptas (fortepijonai).
Nacionalinis simfoninis orkestras
su pianistu Luku Geniušu lapkričio
4 d. pristatys dar vieną intriguojančią programą. Pirmą kartą Vilniuje
bus atliktas garsiojo estų kompozitoriaus Arvo Pärto koncertas fortepijonui ir orkestrui „Lamentate“.
Taip pat skambės D. Lango koncertas „Man Made“, kurį su LNSO
atliks žymi JAV mušamųjų instrumentų grupė „Sō Percussion“, bei
lietuvių kūrėjų pasaulinės premjeros – Tomo Kutavičiaus „Mąstanti
nendrė“ (2017) ir Justinos Repečkaitės „Cosmatesque“ (2017). Diriguos Christopheris Lyndon-Gee
(Australija, Italija).
Šiemet festivalyje koncertuos net
penki kolektyvai, tarp jų – ir legendinis vokalinis ansamblis „Theatre
of Voices“ su savo įkūrėju, įžymiu
atlikėju ir dirigentu Paulu Hillieriu.
Spalio 30 d. jie pirmą kartą pasirodys Lietuvoje: Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje skambės meditatyvūs Arvo Pärto ir Davido Lango
kūriniai (taip pat ir „Little Match
Girl Passion“).
Beje, Davido Lango kūrinių koncertą lapkričio 2 d. Šv. Kotrynos

bažnyčioje rengia ir puikus Lietuvos kamerinis choras „Jauna muzika“ (meno vadovas ir dirigentas
Vaclovas Augustinas). Šis festivalio
koncertas nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija.
Net dvi programas šiųmetei „Gaidai“ parengė į tarptautinį lygį pakilęs bene aktyviausias Lietuvos
šiuolaikinės muzikos kolektyvas
„Synaesthesis“. Pirmoji programa
„Strange People Playing Cool Music“ spalio 22 d. Šiuolaikinio meno
centre bus skirta postminimalistų
muzikai – Yannio Kyriakideso, Davido Lango kūriniams (skambės ir
„Bang on a Can“ ansambliui sukurtas „Cheating, Lying, Stealing“) bei
dviem pasaulinėms lietuvių autorių
premjeroms – Ryčio Mažulio „Caput“ (2017) ir Dominyko Digimo
„From Another Point of View“
(2017). Antroje savo programoje
„Cool People Playing Strange Music“ spalio 25 d. ansamblis pristatys
kviestinio „Gaidos“ kompozitoriaus
Yanno Robino kūrinius, sukurtus
naudojant itin sudėtingas atlikimo
technikas.
Spalio 24 d. ŠMC koncertuos pirmą
kartą į Lietuvą atvykstantis vienas geriausių Europos styginių kvartetų
„Tana Quartet“ (Prancūzija). Spalio
26 d. vyks airių ansamblio „Crash“,
prieš keletą metų sukėlusio didžiules „Gaidos“ publikos ovacijas,
pasirodymas. Šiais metais „Crash“
pažymi savo 20-metį – ta proga žymiausi įvairių šalių kompozitoriai
ansambliui sukūrė daugybę kūrinių,
dalis kurių nuskambės ir Vilniuje.

Lapkričio 3 d. Nacionalinės filharmonijos salėje rengiamas mušamųjų
instrumentų grupės „Sō Percussion“
koncertas. Programoje – garsieji
Steve’o Reicho ir Bryce’o Dessnerio
kūriniai bei specialiai grupei sukurtas D. Lango opusas („The So-called
Laws of Nature“).
Nemažą programos dalį šių metų
„Gaidoje“ sudaro ir audiovizualiniai
projektai. Spalio 29 d. Šiuolaikinio
meno centre bus surengtas multimedijos šou – 3D muzikos spektaklis „Sculpt“ (Prancūzija, Šveicarija), kur perkusininkas gros
virtualiais mušamaisiais ir savo
kūnu erdvėje brėš įvairias trajektorijas. Lapkričio 5 d. Nacionaliniame dramos teatre bus rodomas
unikalus povandeninis koncertasspektaklis „Aquasonic“ (Danija).
Specialiai pasirengę atlikėjai, dideliuose akvariumuose panirę po
vandeniu, ne tik gros, bet ir dainuos.
O užbaigs festivalį įspūdingas elektroninės muzikos ir naujųjų technologijų projektas „Supercodex“,
kurį atveža pasaulinio garso elektroninės muzikos ir multimedijos
projektų kūrėjas Ryoji Ikeda (Japonija). Baigiamasis festivalio akordas
nuskambės lapkričio 7 d. Šiuolaikinio meno centre. Prieš R. Ikedos
pasirodymą bus gyvai atliktas futuristinis audiovizualinis projektas „Metroscan“ (autoriai Vytautas
V. Jurgutis ir Vaclovas Nevčesauskas), apkeliavęs daugybę festivalių
įvairiuose pasaulio žemynuose.
„Gaidos“ inf.
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Nesi atstumtasis iš niekur
Pokalbis su režisieriumi Ainiu Storpirščiu

Spalio 14, 15 d. Vilniaus teatro „Lėlė“
Mažojoje salėje – spektaklio vaikams
„O Viešpatie, Vilnius!“ premjera. Scenarijaus autorius ir režisierius – Ainis
Storpirštis, dailininkė – Neringa Keršulytė, kompozitorė – Bjelle, šviesų
dailininkas – Valdas Latonas, aktoriai – Erika Gaidauskaitė, Simonas
Storpirštis ir Dainius Tarutis. Kalbamės su spektaklio režisieriumi ir
idėjos sumanytoju Ainiu Storpirščiu.
Pradėkime nuo idėjos. Apie ką
bus naujas Jūsų spektaklis?

socialinių tinklalapių, interneto
pasaulį.
Šiuo spektakliu noriu paskatinti
vaikus bendrauti su savo tėvais.
Nežinau, kas gyvenime gali atnešti
daugiau naudos už gerus santykius. Norisi parodyti vaikams, kad
atvirai išsakytos bėdos sumažėja ir
kad šeima yra jungiama meilės ryšių, jaučiamų chemiškai, morališkai,
dvasiškai... Taip kad nebijokit sakyti
to, kas jums nepatinka ar jus liūdina,
ir išklausykite kito nuomonę! Vilnius tam – pati geriausia priemonė.
Norėčiau, kad vaikai po spektaklio
klausinėtų tėvų apie šį miestą. Jie
tikrai daug ko nesupras...

Pirmiausia, norėjau vaikams
pristatyti Vilnių. Miestą, nuo seno
garsėjantį savo tolerantiškumu, turintį labai spalvingą istoriją ir kartais vadinamą pamišėlių, bepročių Jums nėra svarbu, kad vaikai
miestu. Labai daug neįtikėtinų įvy- suprastų viską, kas rodoma
kių, skambančių kaip iš pasakų, čia scenoje?
yra nutikę iš tikro. Kad ir išplautos
Ne. Man net įdomu, kaip jie tai
Bernardinų kapinės, kai karstai po supras. Pagrindinė spektaklio mingatves plaukiojo. Mat kai Vilnelė tis, kad nenaudinga visko laikyti tik
ir Neris ne tokios nusekusios buvo, savyje ir kad toks uždarumas padaro
vykdavo potvyniai. Vėliau suabejo- tave silpnesnį, visiems bus aiški.
Žmogaus potencialas – milžinišjau, ar to užtenka? Aišku, reikia žinoti, kur gyveni. Taip supranti, kad kas. Net jis pats nežino, kiek gali
nesi kažkoks atstumtasis iš niekur, nuveikt. Tai paaiškėja tik išreiškiant
kad viskas turi savo istoriją ir viskas save – iš pradžių žodžiais, vėliau
yra svarbu. O mes esame to dalis. darbais. Turi suformuluoti savo
Tačiau vaikams daug svarbiau yra vidinius klausimus ir į juos žvelgti
pažaisti, pavalgyti, pakalbėti su tė- drąsiai. Spektaklyje vaikas susiduria
vais ar į kaimą pas močiutę nuva- su Vilniaus legendomis ir jo pabaižiuot. Pamaniau, kad šiuos dalykus somis, su magų magu Tvardausku ir
galima sujungti per dar vieną temą – Vilniaus Bazilisku. Aišku, jis nugali
vaiko ir mamos santykius. Tad vis- juos, žaismingai ir lengvai, netgi su
kas prasideda nuo to, jog išsiblaš- tam tikru humoru.
kiusi, antrąją jaunystę po skyrybų
išgyvenanti motina pamiršta apie Įdomu, kaip istorija persipina
sūnaus auklėjimą. Jis praktiškai pa- su šiuolaikiniu pasauliu. Tai
sitraukia į kompiuterinių žaidimų, šiek tiek absurdo spektaklis?

Istoriniu atžvilgiu tai tikras absurdas. Čia veikia pelės ir vaikas, išgyvenantys tas pačias bėdas. Esmė
ta, kad jų bėdos nepriklauso tik tam
tikrai grupei žmonių. Pelės pasakoja apie Vilnių, nors niekada nebuvo į jį išėjusios. O vaikas vertina
gyvenimą pagal kompiuterinius
žaidimus. Jis ne gyvena, o tik nori
būti drąsus, nori būti herojus. Bet
kol pats nieko nepadarei, kol nieko
nenuveikei savomis rankomis, neišreiškei balsu, tol tu esi niekas.
Vaikas vertina per kompiuterinių
žaidimų prizmę. O žiurkės nuolat
kartoja: „Be labai didelės abejonės“... Tai nėra pasaka – pabaigoje
atskleidžiama, kad jos kalba netiesą.
Nenoriu, kad vaikai po spektaklio
tikėtų, jog Vilniuje gyvena Baziliskas, nes taip nėra. Galiausiai vaikas
nusprendžia pakalbėti su mama, o
pelės – išeiti pasivaikščioti po Vilnių. Per atvirą bendravimą, išsikalbėjimą jie prieina tiesos.
Kodėl nuo aktorystės
perėjote prie režisūros, o galiausiai šiuo spektakliu – ir
prie dramaturgijos?
Man tiesiog nepatinka spektakliai, vaidmenys ir temos, kurios
gvildenamos dabar. Nemanau, kad
mums labai svarbios seksizmo, rasizmo ar homofobijos temos. Man
tai atrodo labai tolima, primesta, –
nematau to realybėj.
Ir negaliu pakęsti dabar paplitusios idėjos, kad spektaklis tik
turi iškelti klausimą. Tai gryna
bestuburybė, tokio apsiseilėjusio,
godaus bailio pozicija. Aš ir taip

Erika Gaidauskaitė ir Simonas Storpirštis

turiu daugybę klausimų, tad ateinu
pažiūrėti atsakymų. Aišku, jie gali netenkinti. Bet turi duoti atsakymą, kad
kiltų kitas klausimas. Juk tai mes kartojame su kiekviena nauja informacija.
O dėl dramaturgijos... Vieną
kartą rašiau pjesę ir jos nebaigiau.
Supratau, kad būtina tai padaryti, nes
liks baimė. Ir geriausia, kad tai būtų
konkretus darbas su konkrečia jo baigimo data. Jeigu kažko bijai, verta tai
pabandyti: blogiausiu atveju tiesiog
išsiaiškinsi, kur slypi problema.
O ką galėtumėt pasakyti apie
vaikų auditoriją? Jai spektaklį
statote pirmą kartą.
Vaikas, pamatęs storą žmogų, negalvoja, ar tai gražu, ar negražu. Jis
sako „tu storas“. Ir tai verčia mus
jaustis nesmagiai. Ne dėl to, kad tai
nemandagu, o todėl, kad jis atrodo
drąsesnis. Be to, vaikas, sužinojęs
naują dalyką, bando jį įgyvendinti.
Tai yra nuostabu. Realybės pajauta, kurią turi vaikai, nusipelno
savo duoklės. Ir norėčiau tą duoklę
duoti, nors ir menkniekiu, tik vienu
spektakliu...
Ėmėtės režisuoti „Lėlės“ teatre.
Koks Jūsų santykis su lėlėmis
ir objektais?

D. S a r a p i n o n u ot r .

Šiame spektaklyje daugiau naudoju objektus nei lėlės. Tačiau šiek
tiek lėlių bus ir jos bus keistos, mat
veikėjai gyvena ne realybėje, o vaizduotėj. Man atrodo, lėlių teatras yra
arčiausiai abstrakcijų pasaulio. Tai
nuostabus, labai senas menas. Lėlės dažnai būdavo baisios, o dabar,
kad ir kaip būtų keista, visuomenė
bando žmones apsaugoti nuo to.
Kad tik neišsigąstum, nepradėtum
verkti... Bet juk vis tiek išsigąsi ir
apsiverksi gyvenime. Tai kam atidėlioti tai? Emocijų užgniaužimas –
baisus dalykas.
Vaikystėje „Lėlės“ teatre žiūrėdavau spektaklius. Neatsimenu pavadinimų, tik pačių lėlių fragmentus.
Jos būdavo tragiškai baisios. Išsigąsdavau ir verkdavau, bet vis tiek
norėdavau dar. Tai yra tam tikra
praktika. Taip pat, kaip sapnuojant košmarus, žmogus pasiruošia
stresinėms situacijoms.
Be to, man labai graži Mažoji
„Lėlės“ salė rūsyje. Šis rūsys yra ir
labai svarbi spektaklio dalis – žmogus slepiasi rūsyje, o virš jo vyksta
gyvenimas. Ir pirmas dalykas, kurį
padaro vaikas, – jis nusileidžia į rūsį.
Tai jo uždaro gyvenimo simbolis.
Kalbino Milda Brukštutė

Ar jau nužudėte Tartiufą savyje?
Dar kartą apie Oskaro Koršunovo „Tartiufą“ Nacionaliniame dramos teatre
Ingrida Ragelskienė

Rugsėjo 27 d. kartu su kitais teatro
gurmanais pasižiūrėjusi Oskaro
Koršunovo premjerinį spektaklį
„Tartiufas“ tariausi sugalvojusi savotišką terminą – naujadarą: teatrinių bendraminčių terariumas. Šešis
mėnesius reanimuotas LNDT projektas tą vakarą atrodė pakankamai
žvalus, gyvybingas, netgi savotiškai
patrauklus. Ar juokingas? Taip. Ar
baugiai įtikinantis? Ne.
Aukščiausia kūrėjo teisė – patikti
publikai! Taip pasakė toks JeanasBaptiste’as Poquelinas. Žmogus,
žaidęs aukščiausioje teatrinėje lygoje, įsitaisęs kruviną opą puotaudamas prie monarcho stalo ir
vienintelis, sugebėjęs išravėti tartiufizmo daigus savyje. O kiek Tartiufo slypi manyje, tavyje, mumyse?
Į šitą klausimą Lietuvoje gali atsakyti tik režisierius O. Koršunovas –
kūrėjas, du kartus susigrūmęs su
4 psl.

Gosliais ką tik pasisotinusio satyro
judesiukais pagrindinis herojus išsilanksto triumfo šokyje, laidodamas laimingos pabaigos viltį, šlovindamas tradicinę mirtį, nebūtį,
dūlėsius. O. Koršunovas ir vėl nukryžiavo mūsų brangiausias viltis
ir iliuzijas apie nemarią būtį, prieš
tai leidęs prancūziško bučinio ekstazėje susilieti lietuviškai rambiai
Orgono sielai ir nemirtingam demonizuoto Tartiufo kūnui.
Šiame labirinte klajodama paskui
kamerą, klajojančią paskui režisieriaus aktorius bendražygius, klaD. M at v e j e vo n u ot r .
Scena iš spektaklio „Tartiufas“
jojančius saikingai deformuotose
vidiniu Tartiufu, jį giliai ištyrinėjęs Kadangi svajonės turi bauginan- mesje Molière’o siužetinėse kreivėse,
ir įkinkęs į sudėtingą savo naujau- čią tendenciją išsipildyti, nepraė- vis labiau ilgėjausi „Tartiufo“ kūrėjų
sio pastatymo mechanizmą.
jus net septyneriems metams jau iš anksto žadėtų vidinių demonų
Dar 2011 m. pavasarį skaitydama Vilniuje godžiu žvilgsniu naršiau arba to totalaus blogio, slypinčio
kelių laimingųjų Lietuvos teatro kri- po sodriai žalius Karaliaus Saulės pačioje dabarties sociumo santikų recenzijas apie Orhuse, Danijoje, sodų takelius. Dar buvo smalsu – ar daroje, jos šerdyje, demaskavimo.
įvykusią griausmingą O. Koršunovo sugrąžins režisierius bent jau tau- Kol kas žavi Orgono šeimynėlė de„Tartiufo“ premjerą, panorau paklai- tiečiams savo griežta metro ranka monstruoja klišinių, visiškai dezodžioti scenografo Vytauto Narbuto kadaise daniškoje „Tartiufo“ versi- rientuotų, sutrikusių, eilinių mūsų
kurto barokinio labirinto vingiais. joje nurėžtą laimingą pabaigą? Ne. amžininkų sambūrį. Jų gebėjimas

veikti, t.y. vegetuoti pasitelkiant
virtualaus proto, medijų infekuoto
intelekto ataugas pagirtinas, bet
anaiptol neskatinantis susitapatinti,
išgyventi atjautą ar, kaip norėtų režisierius, – atgailą, bent jau baimės
šešėlį. Aktoriaus Giedriaus Savicko
kuriamas Tartiufas – toks velnių
priėdęs Orgono (Salvijus Trepulis)
personalinis astrologas. Labiausiai
identifikuojamas kaip nuoširdžiai
savas, tradicinis lietuvių liaudies
pasakų pinčiukas, simpatiškas, beragis ir bekanopis, žvitrių akučių,
jei ne kuprele, tai bent nediduku
pilvuku prisidengęs tą savo negudrų norą – visais įmanomais būdais
ir priemonėmis iš rambaus, kietakakčio lietuvioko jo nemirtingąją,
vienintelę, neįkainojamąją... paveržti. Kaip ir anksčiau, taip ir nūdienoje – rambus lietuvis Orgonas
savo dieviškosios kibirkštėlės ir nevertina, ir net neįtaria tokią turintis.
N u k e lta į 5 p s l .
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Niekad nebėgau nuo tikrovės
Krystianas Lupa apie „Procesą“

Lapkričio 15 d. Varšuvos Naujajame teatre (Nowy teatr) numatyta
Krystiano Lupos spektaklio pagal
Franzo Kafkos „Procesą“ premjera.
Režisierius jį pradėjo statyti Vroclave, Lenkų teatre (Teatr Polski),
bet prieš metus nutraukė repeticijas, kai teatrą ištiko krizė, jo direktoriumi paskyrus Cezary Morawskį.
Grįžimas prie „Proceso“ tapo įmanomas, kai pastatymui susijungė
keturi Varšuvos teatrai (Naujasis,
Powszechny, Studio, TR Warszawa)
ir Anžė (Prancūzija) „Centre Dramatique national“, finansiškai spektaklį parėmė Varšuvos miestas ir
penki prancūzų koprodiuseriai.
1943 m. gimęs Krystianas Lupa –
viena svarbiausių šiuolaikinio lenkų
teatro asmenybių. Jo specializacija – spektakliai austrų literatūros
pagrindu. „Didvyrių aikštę“ pagal
vieną mėgstamiausių savo autorių
Thomą Bernhardą jis statė ir Nacionaliniame dramos teatre Vilniuje.
Pateikiame režisieriaus interviu Witoldui Mrozekui, išspausdinto „Gazeta Wyborcza“, fragmentus.

Kaip tai?
Kartais man kyla įspūdis, kad
Kafkos vizija tampa eufemizmu, palyginus ją su absurdo energija Lenkijoje. Spaudžiamas to absurdo per
visas atostogas redagavau scenarijų,
norėdamas atverti Kafkos apysaką
turiniui iš šalies – iš lenkiškos tikrovės. Man atrodo, kad to negalima
apeiti. Prieš dvejus metus, kai nusprendžiau statyti Kafką, situacija
buvo kitokia, potenciali grėsmė –
lervos stadijoje. Dabartinė situacija
Lenkijoje perauga viską. Ši neįtikėtina melo pandemija – naujas reiškinys, bet kokio logiško, taisyklingo
fair play griovimas išmuša mus iš
vėžių. Tai elementarios prasmės
devalvacija.
Turite galvoje tai, ką kalba
valdžia?

Galima pažvelgti plačiau. Valdžios kalbėjimo būdas užlieja visą
visuomenę. Kokia yra mentalinė
dviejų visuomenės pusių situacija?
Tai jau ne senamadiškas priešiškumas ir neapykanta, bet visiškas
dialogo nebuvimas, nes sunaikinti
Turime valdžią, kuri trypia
bendri atramos taškai. Pokalbis ne
teismus ir kuria fiktyvų teisintik baigiasi blogai, jis visai negali
gumą, tad statome Kafką. Ar
prasidėti. Pradedame kalbėtis ir
tai nėra pernelyg paprasta?
pirmą minutę prieiname išvados,
Bijau nueiti pernelyg paviršuti- kad tai beprasmiška.
niškų, bet beveik automatiškai kylančių panašumų keliu. Bet bijau ir Tačiau dauguma tam visiškai
pasielgti priešingai – neišnaudoti abejinga. Jozefas K. taip pat iš
paslaptingos mūsų dabartinės tikro- pradžių mano, kad nevyksta
vės diagnozės, glūdinčios Kafkos nieko svarbaus.

kūrinyje.
Mąstome apie tai, kas yra už to
keisto uzurpacinio teismo, kuris
pasmerkia sulaikytą Jozefą K. mirti,
nepranešęs kaltės ir jo nenuteisęs.
Apie proceso logikos stoką, apie
tamsią jėgą, susijusią su valdžios
troškimu ir menkybe žmonių, kurie
mūsų visuomenėje lemia individo
gyvenimą ir mirtį. Apie visų tų, kurie nesugeba pateisinti jiems atitekusios valdžios, manipuliavimą teisingumu. Tokia yra kafkiškoji tikrovė,
bet ir šiuolaikinė lenkiška. Beveik
kiekviena diena atneša drastiškesnių pavyzdžių nei „Procese“...

Jozefui K. atrodo, kad kaltinimo
procedūros beprasmiškumas automatiškai naikina proceso veiksmingumą. Viena vertus, šis inteligentų
naivumas visada pasmerkia juos
pralaimėti... Kita vertus, ieškodami
priežasčių, iš kur kyla abejingumas,
kai griaunama laisvė ir visuomenės
etikos normos, aptinkame tamsiąją
dalies visuomenės, nustumtos nuo
pilietinio brendimo, apskritai, nuo
bet kokio brendimo, sferą. Tai visuomenė frustracijų ir neteisybės pojūčio kokone. Jiems mūsų
baimės atrodo abstrakčios ar net
bjaurios. Dvasinės raidos poreikio,
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Vaškevičiūtė, Dorina – Rasa Samuolytė, Mariana – Agnieška
Ravdo, drąsiai galinti tapti naująja
Prancūzijos Marianne – tikruoju
naujojo pasaulio demokratijos ir
laisvės simboliu. Reikia pripažinti,
šiame bendraminčių terariume moteriškos lyties padarai, personažai
patelės, dukros ir sielos paklydėlės
yra pateikiamos ypač patraukliai,
labai talentingai, su azartu ir vidine aistra. Panašu, kad O. Koršunovo, pastarąjį penkmetį kuriančio
po keturias premjeras per sezoną,
teatro organizmas laikosi ant gelžbetoninio pamato – totalaus aktorių
sąmokslo atsiduoti, įtikėti režisieriaus gebėjimu atgimti, perkrauti
pasaulį ir save.

Tad ir sukyla šioks toks homeriškas
juokas stebint meistriškai iš Orgono
iščiulpiamą „dievišką“ esenciją.
Čia O. Koršunovo lietuviška „Tartiufo“ versija ir išsisemtų, nes visos
tiesmukybės su politikus lituanos,
abstrakčiais liberalais ir nepasikėlusiais miesto merais tėra padorioje
kompanijoje neminėtina vulgarybė.
Arba tiesa apie posttiesą. Nes kas iš
to? Dar kartą būti pabaksnotam į
politinių šiukšlių krūvelę nacionalinėje scenoje? Nuobodu, savitiksliška, beprasmiška, tuščia – atsikvošėkite, pone režisieriau!
Ir baigdama noriu Jums padėkoti – už tris liepsningas „Tartiufo“ moteris. Elmira – Toma
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tolerancijos ir laisvės postulatai (jei Tačiau valdžia skuba viskuo pasiapskritai atsiranda žiūros lauke) ten naudoti. Man atrodo, kad ji greigreičiau yra primestos pareigos, mo- tesnė. Kažkuriuo momentu žmonių
kyklinės užduotys. Tikroji dvasinė energija ir valia priešintis gali būti
erdvė yra frustracijos ir neteisybės sustabdytos būtent pojūčio, kad
religija, į kurią per plyšius skver- nedalyvaujama priežasties ir pabiasi katalikiškas Dievas, keršto sekmės procese. Tomas Bernharir atsako idėja, Smolensko „pasi- das yra genialiai pasakęs, kad labai
kėsinimas“ arba 500 zlotų išmoka keista ir paslaptinga, kai žmogus,
kiekvienam vaikui. Jų mitas tiems kuris visą gyvenimą kažką daro
žmonėms šimtąkart tikresnis už pi- aistringai, kovoja, staiga liaujasi.
lietinius rūpesčius ir baimes. Žmo- Be jokių racionalių priežasčių.
nės kvėpuoja sugedusiu oru, nes yra
šilta. Jie nenori atverti langų laisvei, Jums daug metų buvo lipdoma
eskapisto etiketė...
nes tada bus skersvėjis...
Daug žmonių vartoja šį žodį noOras, ko gero, gedo ir anksčiau. rėdami apibūdinti tą, kuris nekalba
Bet ne tokiu lygiu! Kritiškai ver- jų kalba. Tą, kuris, pavyzdžiui, netinau partijos „Piliečių platforma“ užsiima politine kova, atitinkančia
valdymą, nes ji, pavyzdžiui, visiškai sezono madų dvasią. Niekad nebėignoravo kultūros klausimus. Ta- gau nuo tikrovės, stengiausi ją stečiau ši partija kultūros taip neideo- bėti, o šio stebėjimo vaisius mesti
logizavo, kaip kad dabar „Teisė ir žiūrovams su visu man prieinamu
teisingumas“...
radikalumu, nefalsifikuodamas ir
nemanierizuodamas aštrumo, su
Bet Bažnyčiai nusileisdavo.
kuriuo stebėjau šią tikrovę.
Tačiau tai tilpo į priimtinas normas. Jaučiau, kad gyvenu šalyje, Ne vienus metus Jūs daug kalkurioje galiu šį tą pasakyti – kaip bėjote apie austrų literatūrą –
menininkas ar pilietis – ir tai turi Bernhardą, Kubiną ar Brochą.
prasmę. Dabar tai šalis, iš kurios Bet Kafka, didžiąją gyvenimo
reikia bėgti, ir ne todėl, kad kažkam dalį buvęs Austrijos–Vengrijos
dega žemė po kojomis ar kad neturi imperijos gyventoju, visada
ko valgyti. Iš šios šalies reikia bėgti, likdavo pakraštyje.

repetuojant Vroclave. Jis buvo beveik baigtas. Tačiau gal likimas norėjo, kad būtų sustabdytas „Proceso“ procesas? Ketinu išklausyti,
ką kalba šis atsitiktinumas, ir nesugadinti šanso.
Ar dirbate su tais pačiais aktoriais kaip ir Vroclave?
Tik su jais. Buvo siūlymų ką nors
įvesti. Bet negaliu to padaryti žmonėms, su kuriais pradėjau šį darbą.
Jau Vroclave jaučiau, kad gimsta šešių valandų molochas. Paskui buvau priverstas atsisakyti keturių tos
trupės aktorių...
Kodėl?
Kad neišplaučiau naracijos aštrumo, pajutau būtinybę ekstremaliai įsigilinti į vienus motyvus kitų
kaina – tai negali būti pasyvi knygos iliustracija. Šiame procese pora
personažų išnyko arba susitraukė.
Jaučiu, kad kiekvienam aktoriui
turiu suteikti buvimo „Procese“
prasmę, neduodu jiems epizodinių
vaidmenų. Jei jau buvau priverstas
redukuoti, tai dabar man negalima
priimti kitų.

Dar neseniai atrodė, kad Morawskiui sunaikinus Lenkų teatrą Vroclave ir Markui Mikones gėda, nes gyvenimas čia neturi
Kafka man buvo stiprus traumi- sui perėmus Krokuvos Senąjį
prasmės. Tai, ką kiekvienas pilietis nis jaunystės išgyvenimas. Vėliau teatrą neturėsite Lenkijoje kur
galėtų sukurti šioje šalyje, atsidurs prie jo negrįžau. Nemanau, kad tai dirbti. Kaip jaučiatės grįžęs į
šiukšlių dėžėje. Neegzistuos.
literatūra, kurią galima skaityti be Varšuvą?
perstojo. Be to, egzistuoja prietaras,
Varšuvos vis dar nevaldo „Teisė ir
Netikite šviečiamuoju darbu?
kad Kafkos neįmanoma gerai pa- teisingumas“. Jei valdytų, tokių te(žurnalisto klausime nuskamstatyti. Kažkas tame yra. Dar ne- atrų kaip „Naujasis“, „Powszechny“
bėjęs „praca u podstaw“ – viena mačiau spektaklio, kuris užčiuoptų ar TR (Teatr Rozmaitości) likimas
svarbiausių lenkų pozityvizmo
tą kafkišką paslaptį. Problemų turi būtų nulemtas. Kaip jaučiuosi? Dar
sąvokų, naudota kovos su gernet tie, kurie kaip skaitytojai pui- nežinau. Tai nauja situacija. Džiugu,
manizacija ir rusifikacija laikiai supranta Kafką, pavyzdžiui, Jerzy kad prie projekto prisijungė prankais, kai inteligentai buvo ska- Jarockis savo „Procese“ (pastatymas cūzų partneriai su rimtais finansitinami švietėjišku darbu kelti
Krokuvos Senajame teatre 1973 m., – niais indėliais, tarp jų Odeono teatras
pirmiausia lenkų valstiečių są- red. past.). Kažkuriuo momentu tikras Paryžiuje ir festivalis Briuselyje.
moningumo lygį, – red. past.)
Kafkos kūrinio grėsminingumas išKo gero, vis dėlto dar tikiu. Vi- nyksta. Lengva paversti jo naraciją Parengė K. R.
suomenė po truputį bunda, ypač banalia istorija. Tad dar ir todėl nojauni žmonės – tai labai svarbu. riu pakeisti scenarijų, kuris gimė
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Pasaulis iš antrų rankų
At k e lta i š 1 p s l .

apdorojimo procedūrų ciklo cechų vaizdais, pasak Martos, „skirti
tiek ekologijai, tiek moterų darbui
parodyti, spinduliuoja gyvenimo
džiaugsmu ir organizuotumu, bet
graudulio neišvengsi“. Drabužiai
čia tarsi iš naujo gimsta prikelti naujam gyvenimui, iššokantys iš konteinerių balti kaip Šventoji Dvasia
ar kūdikių marškinėliai, džiugiai
plevena ir spurda judančio vaizdo
ekrane.
Nenuostabu, kad laukiant „naujų
kolekcijų“ prie parduotuvių rikiuojasi eilės (tą byloja potemės „Skudurynų parduotuvės pastatuose“
paveikslai). Niekada jų neteko
matyti (tikriausiai jos būna rytais
prieš atsidarant krautuvėms), lygiai
kaip ir apdorojimo cechų ar provincijos skudurynų lauke, kuriems
parodoje irgi skirtas nemažas skyrius. Į akis krinta tai, kad jie dažniausiai ištuštėję, merkiami liūties,
gaubiami sutemų ar užlieti geltonos
vidurdienio kaitros. Skyrius „Kultūros lauko citatos“ kalba ne tiek apie
kultūros paveldą, kiek apie mentalinius praėjusios bjaurios epochos
reliktus, o „Autoritetų šiukšlynas“ –
apie apropriacijos mėsmalę ir nuorodų palimpsestus šiuolaikiniuose
menuose.
Nenusakomo žanro (Kęstutis Šapoka, beje, kito parodoje demonstruojamo filmo herojus, kartą taip
apibūdino ankstesnį Vosyliūtės
kūrinį „Humanitarės gyvenimas
ir mirtis“) 15 min. trukmės filmas
„Myocaster coypus, arba Nebūk nutrija, būk kiaunė“ (2017) – apie
žvėrelį, kurio gyvenimo prasmė –
būti nudirtam it šv. Baltramiejus
ar mitinis satyras Marsijas. Pasak

autorės, Ingos Valinskienės balsu
(kuris Martos kartai įgarsino visus
filmus suaugusiems ir „National
Geography“ serijas) pasakojama
„vieno miestelio vienos rūšies naminių gyvūnėlių veisimo, pardavimo ir vaikų išlaikymo už tas lėšas
istorija perauga į okupacijos laikų
namudinio Lietuvos kapitalizmo
studiją“. Kaskart jį žiūrėdama vis
pražiopsau momentą, kada zoologinė būtybė virsta socialinės antropologijos diskurso figūra. Nutrijos
kažkaip nepastebimai ima gyventi
daugiabučiuose, bendrauti tarpusavyje, išranda „interloginį“ mezgimą, nelaimingai įsimyli ir dėl to
sielvartauja, o tada – nužudomos,
pakabinamos žemyn galva ir joms
nudiriamas kailis.
Kitas filmas, „skirtas parodyti,
kaip niekas nesikeičia pasaulyje“,
transliuoja anglakalbio įgarsintą
Antano Škėmos „Paskaitą apie
pasaulį“ (1949). Angliškai todėl,
kad niekas iš aplink esančių tada
neišvertė jo 1952–1954 m. parašytos „Baltos drobulės“ į anglų kalbą,
nors ji, Martos tvirtu įsitikinimu,
būtų pelniusi pasaulinę šlovę. Išties, užuot amžinai šokę piknikuose, steigę visokius „margučius“
ir iš tolo karštai mylėję tėvynę, verčiau galėjo išversti (Lietuva tą padarė šiemet, nors irgi galėjo bent
prieš dvidešimt metų). Paskaitos
pabaigoje Škėma užsimena apie
save, apie DP raidėmis paženklintus žmones, „Dievo pamirštuosius“,
turėjusius palikti savo tėvynę, nes
ji „padengta krauju, ir joje gyvena
raudonos meškos“. Netrukus tremtiniai įgijo naują tėvynę, kuri jau
buvo kitų žmonių tėvynė, – savo

pasaulį iš antrų rankų. Lyg peiliukas
„Andalūzijos šuny“ nespalvotame
Martos filme akį rėžia aštrus vaizdų
montažas, jų susidūrimo linija –
tiesiai per vidurį, viršuje į dešinę
slenka kapinių vaizdai, apačioje į
kairę „eilinė darbininkė sustingusiose nuotraukose be galo doroja ir
doroja baltus rūbus“.
Baltarusių rašytojos, publicistės
Svetlanos Aleksijevič nobelinio
skaitinio „Laikas iš antrų rankų“
(2013, angliškai „The Second Hand
Time“) pavadinimas – gryna metafora (ne visai aišku, apie kokį esminį laiko lūžį pasakojama, be to,
akivaizdu, kad gėrybių vartojimas
iš antrų rankų kaip kasdienybės ir
kultūros reiškinys autorei neįdomus ir menkai pažįstamas), o Marta
pasaulį iš antrų rankų išnagrinėja
iš esmės, bet ne mokslo ar publicistikos, o meno būdais. Šis pasaulis
jai seniai žinomas, ji pati jau ilgą
laiką apsipirkinėja dėvėtų drabužių parduotuvėse – tai liudija jos
autoportretai tokios parduotuvės
persirengimo kabinoje. Martos meninis diskursas ar tyrimas ne tik itin
glaudžiai susijęs su gyvenimu, bet
ir iš esmės daugialypis. Medžiagos
čia susilieja su formomis ir žodžiais,
dažai drobės paviršiuje virsta antialerginiu valikliu ar auksine saulės kaitra, nutapytas elnias iššoka
iš senovinio kilimėlio ir nubėga
pas Miunhauzeną, „maudymkės“
su atspaustu Kanto vardu įžūliai
spokso į arnotus, o rausvi nudirtų
nutrijų kūneliai žiūrovų vaizduotėje susigiminiuoja su „raudonomis
meškomis“.
Elgesio su daiktais būdai – tai
ir atminties formos, jie lemia tam

tikrus laiko įsivaizdavimus. Martos
filmo „Humanitarės gyvenimas ir
mirtis“ (2013) herojė dėvėjo sesės išnaras, susipirko didžiulę biblioteką,
kurią pasiskolinusi pradangino vietos nomenklatūrininko dukra, motina jai traukiniu atvežė šaldytuvą,
buvo abejinga frotiniams rankšluosčiams, iš motinos paveldėjo
savo vienintelį papuošalą – šlykštų
sovietinį žiedą su rubinu, nevertino
deficitų, bet jos namuose gausėjo
daiktų, nes dėl skurdo tuomet niekas nieko nemėtė (dėl to galbūt ir
betvarkės smegenyse daugėjo), už jos
pagalbą beraščiams partiniams kolegoms jos vaikas kartą gavo importinius batus, kuriuos taip taupė, kad batai mirė suėsti kandžių, bet nesunešioti.
Sovietmečiu žmonės namuose
kaupdavo daiktus it kokie graužikai atsargas, jų tolygiai gausėjo lyg
knygų bibliotekoje ar dokumentų
archyve, visas, kas sena, būdavo
tik sava, paveldėta iš šeimos, giminės, artimųjų, vaikai paveldėdavo
ne tik senelių baldus, bet ir tėvų ar
brolių batus, viskas būdavo tausojama, daiktų funkcijos suspenduojamos, nepaisant to (ar kaip tik dėl
to) jie mirdavo, o jais užgriozdintas būstas ilgainiui virsdavo nejaukia saugykla. Daiktai neturėjo
antro gyvenimo, išlikimo šansų,
klestėjo daiktų ksenofobija. Stygius už mikrosistemos – privataus
namų ūkio – ribų ir sankaupa jos
ribose lėmė ir sustojusį laiką, sąstingį, kuris buvo ne vien užstrigęs
socializmo „vystymosi spartinimas“,
bet ir subjektyvus laiko pojūtis (kitas jo vardas – nuobodulys).
Bet kokia įdomesnė informacija
(apie Vakarų gyvenimą ir kultūrą),

kaip ir materialios gėrybės, eilinius
žmones sovietmečiu pasiekdavo tik
„iš antrų rankų“, per prieigą prie
bazių ir specfondų turinčius tarpininkus uzurpatorius, jų netikslius
atpasakojimus, klaidingus vertimus ir didelį „derinimui“ sugaišto
laiko nuotolį. Iki šiol dar gyvuoja
klanas „pirmarankių“, disponuojančių svarbiomis žiniomis, kurių
neįmanoma „paguglinti“. Apie tai
pasakoja parodos potemė „Kultūros lauko citatos“, kuriai priklauso
ir jau anksčiau matytas paveikslas
„Modernizmo metmenys“.
Skurdas, sovietmečio pasekmė,
šiandien mus verčia naudoti daiktus iš antrų rankų. Stygių pakeitė
gausa, sąstingį – greita kaita. Nors
ksenofobija klesti, bet ne daiktų
vartojimo. Mes mielai perkame
svetimus, kitų naudotus daiktus ir
džiūgaujame, kad mus kolonizuoja
migruojantys, srautais atplūstantys
svetimdaikčiai, sukeliantys medžioklės priklausomybę. Ankstesnė Vosyliūtės darbų serija „Meno istorija
paveikslėliuose“ išmokė, kad kultūros paveldas gyvuoja tuomet, kai
aktyviai dalyvauja naujuose pasakojimuose. Daiktų vartojimo iš antrų rankų – laisvo, dinamiško, ištrinančio ribą tarp savo ir svetimo,
lemiančio formų ir laikų brikoliažus –
tyrimas taip pat yra gera istorijos,
visuomenės ir kultūros mokslų bei
meno pamoka.
Paroda veikia iki spalio 27 d.
Spalio 14 d. 15 val. vyks ekskursija su parodos
autore.
Bažnytinio paveldo muziejus
(Šv. Mykolo g. 9)
Dirba antradienį–šeštadienį 11–18 val.

Apie tapybą ir vikšrus

Paroda „Tapyba: B. Gražys, H. Natalevičius, R. Sližys, M. Skudutis“ VDA „Titanike“
Vidas Poškus

Lietuvių tapytojai mėgsta du dalykus – organiką ir skaičius. Taip pagalvojau klausydamasis oficialių ir
privačių kalbų per žymiojo „Penketo“ parodos atidarymą, o ir žiūrėdamas į paveikslus, ekspoziciją.
Mūsiškėje tapybos istorijoje būta
ir kitokių skaičių kombinacijų – kaip
žymusis bei ankstesnis „Ketvertas/
Ketveriukė“ (Kostas Dereškevičius,
Algimantas Kuras, Arvydas Šaltenis,
Algimantas Švėgžda) arba grupės „1“
bei „24“, tad visuomet galima kalbėti, jog teisybė, objektyvioji tiesa
slypi kažkur ten – numerologinėse
kombinacijose. „Penketas“ Lietuvos
meno scenoje (o iš tiesų tai vadinamojoje „Cvirkynėje“, kurios tradicijas mūsų dienomis tęsia „Pamėnkalnio galerija“) pasirodė po
minėtojo „Ketverto“ (kuris pačioje
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pradžioje taip pat buvo sudarytas visuomet buvo kiekvienas sau – auiš penkių narių – jeigu nepamir- tonomiškai. Ir čia jų stiprybė. Anašime savais keliais netrukus nuė- logiškai muzikinėse grupėse geriaujusio Algirdo Taurinsko). Tad taip sios kombinacijos susiformuoja iš
ir norėjosi, jog po „Penketo“ sektų skirtingų elementų. „Bitlai“ nebūtų
„Šešetas“, „Septynetas“ ir t.t... Taip buvę tokie, jeigu saldžiojo Paulo
neatsitiko. Ir iš tiesų tai tik aritme- McCartney’io „nepermuštų“ aštrutinė simbolika. Juolab kad dabar- sis Johnas Lennonas, o šio savo
tinėje parodoje 2008 m. mus pali- nuoširdumu nesušildytų Ringo
kęs Raimundas Sližys dalyvauja tik Starras, sudvasintas ontologinių
savo kūrinių pavidalu, o Romanas George’o Harrisono ieškojimų.
Vilkauskas čia, deja, apskritai ne- Taip ir Sližio „kičą“ užnuodija
pasirodė. Tad „Penketas“ lyg ir vir- Gražio siaubas, šį sutaurina Natatęs „Ketvertu“... Tai primena garsųjį levičiaus paslaptis, o pastarąją iroAlexandre’o Dumas romaną „Trys nizuoja Skudučio groteskas. Tad
muškietininkai“, kurį dar vaikystėje Romano Vilkausko tapybos, jos
skaitydamas laužiau galvą: „Kodėl precizikos, fotografiškai negailesromanas pavadintas „Trimis muš- tingo realizmo ir socialinių-politikietininkais“, jeigu ten jų iš viso nių poteksčių šioje parodoje trūko
keturi – t.y. Atas, Portas, Aramis kaip druskos ar pipirų. Kita vertus –
ir D’Artanjanas?“ Manau, kad čia jo buvimas vis tiek jautėsi tarp eiir slypi visas „Penketo“ paslapties lučių, paveikslų tarpuose ir turint
įminimas. Būdami tvirtu, stabi- omenyje, jog be jo likęs „Penketas“
liu penketuku, šie menininkai nebūtų toks, kokį matome čia.

Lietuvių menininkai mėgsta jubiliejines parodas. Šioji – ne išimtis.
Praėjo lygiai 40 metų po pirmojo
„Penketo“ pasirodymo tame „Cvirkos salone“. Tai ir paminėjimas (o
kad to reikia, liudija žiūrovų anšlagai per atidarymą ir vėliau) ir
tam tikras pasitikrinimas – „Ar
nepasenome? Ar vis dar aktuaRaimundas Sližys, „Šeima“. 1981 m.
lūs?“ Manau, į abu klausimus galima atsakyti teigiamai. Pakoketuo- žvilgančiais žandais ir tešlainių prisiu tardamas, kad pats, kaip lygiai sivalgiusios egzaltuotos damos gyketuriasdešimtmetis, jaučiuosi dar vuos dar ilgai. Tiksliau – ne jie pavisai jaunas. Bet iš tiesų „Penketo“ tys, o juos inspiravę veikėjai. Tad jo
tapyba yra tokia, kad ir po 140 metų paveikslai, kaip šių personažų veiji neatrodys nei senstelėjusi, nei ne- drodiniai atspindžiai, nepraras savo
aktuali. Tiek dėl puikios tapybos skaidrumo. Žmonės kaip sapnavo,
(džiaugiuosi, kad paroda veikia taip ir sapnuos, o ten, savo somDailės akademijos parodų erdvėje nambulinėse būsenose, pamatys tai,
ir bent jau tapybos studentai gali ką be jokio kompromiso fiksuoja
prikišamai pamatyti, kas yra „ska- Gražys – savo troškimų pagimdynus“ potėpis, mažo formato jėga, tas nuodėmes. Mūsų buitis kaip
niuansuotas koloritas, gyvas piešinys), tiek dėl tematikos. Sližio ponai N u k e lta į 7 p s l .
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Kultūros tribūna

Dėdės ir dėžės

Apmąstant Vilniaus Lukiškių aikštės paminklo dirbtuvių rezultatus
Paulina Pukytė

Reaguodamas į neseniai paskelbtas
Vilniaus Lukiškių aikštės paminklo
dirbtuvių penkių geriausių darbų
vizualizacijas, vienas feisbuko komentuotojas parašė: „Matomai dar
mažai "DĖŽIŲ" pristatėme visuose
miestuose!!! Taigi pirmyn!“ O aš
perskaičiau: „dar mažai DĖDŽIŲ
pristatėme“ ir kokią pusę minutės, kol nepažiūrėjau atidžiau, labai džiaugiausi nepažįstamo „bendraminčio“ sąmoningumu, nes juk
„dėdžių“ išties daug pas mus pristatyta ir planuojama dar daugiau pastatyti. O kaip iš tikrųjų – ar tuose
projektuose dėdės, ar dėžės?
Reikia pasakyti, kad ir vieni, ir
kitos. Projektų autoriai – visi dėdės.
Viename iš projektų dėdė yra ir paminklinis objektas, žinoma, raitas
ant arklio. Kaipgi be jo. Šio projekto
aprašyme teigiama: „Gintaro Čaikausko ir jo atstovaujamo kolektyvo
siūlymas išskirtas kaip svarbus bandymas šiuolaikiškai traktuoti tradicinę skulptūrą ir plėtoti valstybinės
heraldikos raišką.“ Kyla klausimas,
kas šiuo atveju yra tas šiuolaikiškas traktavimas ir tas valstybinės
heraldikos plėtojimas. Pati skulptūra daugmaž tradicinė, o heraldika
„plėtojama“ labai jau pažodžiui: iš
2D tiesiogine prasme išplečiama į
3D. Kitaip sakant, atsiranda apimtinis arklio užpakalis, į kurį galėsime įsižiūrėti daug atidžiau ir iš
daug įvairesnių pusių, nei iki šiol
turėjome galimybę ant monetų ir
vėliavų. Tiesa, šiuolaikiškumu dar
kartais laikomos įvairiaspalvės kičinės šviesos – tokios kaip prie Kudirkos ir ant kiekvieno popsinio grojančio fontano, kad jie kur užaktų.
Žmonėms patinka, ką padarysi.
Kalbant apie šiuolaikiškumą –
keistoka buvo perskaityti spaudoje,
At k e lta i š 6 p s l .

buvo, taip ir bus nutvieksta tos pačios siurrealistinės paslapties (norėčiau pasakyti „auros“, tačiau kalbant apie Natalevičių tai skambėtų
pernelyg egzaltuotai – labiau tiktų
švytėjimo apibrėžimas), tad šie paveikslai dar ilgam tarnaus kaip langai, padedantys tai įžvelgti. Galop
kas būtų tapyba, jeigu jos, kaip Skudučio kūryboje, į priekį nevarytų
arba tartum ugnies nekūrentų dvi
esminės sąlygos – geidulingumas
ir ironija?
Būtent tai – kūniškumas (kaip
geidulingumo sąlyga su visais galimais savo atspalviais) ir ironija charakterizuoja visą „Penketuko“ esmę.
Neatsitiktinai šie kūrėjai dar ir vadinami „kirmėlistais“ (tai juk irgi
apibūdina tiek kūniškumą, tiek ironiją). Sakiau, kad lietuvių tapytojai
mėgsta organiką, dabar patikslinsiu, jog omenyje turėjau kūniškumą.
Kas yra tas kūniškumas? Kūniškumas yra tiek metodas atskleisti

kad „vieno projekto autorius žvel- įtraukimo esmė ir yra ta, kad bet šlaitu, kuris taptų memorialine kokios gali būti pretenzijos. Tuo lagia į ateitį ir siūlo pasitelkti nau- kokia bet kokių žmonių reakcija yra siena. Tačiau nėra jokios šiuolaikiš- biau kad „galutinis sprendimas prijausias technologijas, kito – kreipia įskaičiuota, netgi reikalinga. Todėl kos (ne technologijų prasme) kon- klausys ir nuo visų Lietuvos piliečių
žvilgsnį į praeitį ir partizanų bun- keista, kad čia, vieninteliame pro- ceptualios idėjos, kas toje sienoje nuomonės, nes jie galės balsuoti inkerius.“ Tarsi paminklo žvelgimas jekte, kuriame į paminklo kūrimą būtų. Joje išdrožti „partizanų bun- ternete“. Kažkodėl yra privalomas
į ateitį arba praeitį priklausytų ne norima įtraukti publiką, ta publika kerių sienų pavyzdžiai bei miško tas euroviziškas „visų Lietuvos pinuo jo strategijos ir koncepcijos, įsivaizduojama tarsi piešinyje – ideali, elementai“ yra lėkštokas, silpnas liečių“ balsavimas, kuris šį neblogą
ne nuo temos traktavimo, o tie- o ne reali. O nuo publikos tradi- pasiūlymas. Bet gal tai galėtų būti raitelio eliminavimo planą gali visiog nuo naujausios technologijos ciškai atsiribojančiame „Vyčio“ pa- Lukiškių aikštės išgelbėjimas – iš- siškai sužlugdyti. Ir kodėl kokios
panaudojimo arba nepanaudo- minkle bus naudojamas „vandalų rinkti šį projektą vien kaip landšafto nors N. Akmenės arba Airijos gyjimo. O jei kas būtų pasiūlęs vir- veiksmams atsparus stiklas“...
sprendimą, be jo siūlomos memo- ventojams, kurie Vilniuje gal net
Keistokai rizikuojama, tik jau vi- rialinės sienos, o sienai surengti nežada lankytis, o jeigu ir žada,
tualų partizanų bunkerį, ar čia jau
tai tikrai ne Lukiškių aikštėje, leibūtų žvelgimas į ateitį, ar vis dar į sai kita prasme, ir Tomo Grunskio kitą, atskirą konkursą.
praeitį? Turint omenyje, kad atei- su kolektyvu „aexn“ projekte – įamTiesą sakant, apskritai nelabai džiama spręsti, į ką vilniečiai turės
tyje, ir gana artimoje, šiandieninės žinti visų (ar tikrai visų?) žuvusių aišku, kam buvo reikalingos šitos žiūrėti visą likusi gyvenimą? Statant
technologijos jau bus beviltiškai pa- kovose už laisvę vardus šviečian- dirbtuvės ir šitas konkursas, jei žymiausius, labiausiai gerbiamus ir
senusios. Šį Dariaus Žiūros projektą čiose plytose. Vizualiai tai turbūt „memorialo projektą pateikę G. Čai- sėkmingiausiais laikomus šiuolaikiaukščiau minėtas eksbendramintis atrodytų gražiai (nors gal kiek ir kauskas kartu su L. Naujokaičiu taip nius paminklus kitose šalyse „visų
turbūt ir turėjo omenyje sakydamas pretenzingai), bet kaip čia būtų su pat yra ir šiuo metu rekonstruoja- piliečių“ balsavimas, bent kiek man
„dėžės“. Kiti feisbuko komentuoto- tais visais vardais, kai dar net su kai mos Lukiškių aikštės koncepcijos teko girdėti, nebuvo taikomas. Tai
jai išvadino tas dėžes „sovietinėmis kuriais gatvių pavadinimais nesame autoriai“, ir aikštė jau suformuota kodėl Vilniuje? Kodėl tik čia trūks
autobuso stotelėmis“, bet ką pada- susitvarkę? Ar mūsų istorija nėra būtent jų raiteliui, jau įgyvendinti ir plyš reikia pataikauti masiniam
rysi, jei žmonėms taip atrodo, ar per daug sudėtinga tiesiog vardų iš- visi kiti šios „Vyčio stūmimo grupės“ skoniui? Ypač mokyklose jų neišne? Dariaus Žiūros paminklas siūlo rašymui? Ar tarp tų vardų jau tikrai projekto elementai. Net darbininkai mokius perskaityti, suvokti elemen„kiekvienam norinčiam įsiamžinti neatsirastų nė vieno žydžaudžio? žino, kad ten bus arklys – lankan- tarios šiuolaikinių vizualiųjų menų
garbės sargyboje, tylos minute pa- Beje, teigiama, kad rengiant šiuos tis aikštėje, vienas iš jų noriai pa- kalbos ir jau tiek laiko žiniasklaidai
gerbiant žuvusiųjų ir kovojusiųjų projektus buvo tariamasi su istori- demonstravo, atsistojęs ant vienos ir politikams trimituojant apie Vytį
už Lietuvos laisvę atminimą“, t. y., kais, bet kodėl visuose projektuose kojos, kaip tas arklys stovės. Ypač kad, kaip vienintelį galimą paminklo vašiuolaikiškai kalbant, nusifilmuoti. minimi tik partizanai? O kur Lie- kaip sakė Vilniaus miesto savivaldy- riantą, ar įmanoma tikėtis, kad pi„Kiekvienas toks įrašas papildytų tuvos kariai, kritę kovose už mūsų bės Miesto plėtros departamento di- liečiai balsuos už ką nors kitą?
Vilniuje lankęsis 11-osios Kauno
nuolat gausėjantį portretų galerijos, laisvę 2-ajame XX a. dešimtmetyje? rektorius Mindaugas Pakalnis, „nesikurios vaizdas būtų transliuojamas
Toliau – dar įdomiau: NATO norėtų ardyti to, kas jau padaryta“. O bienalės dalyvis, šiuolaikinių paaikštėje amžinosios garbės sargy- lėktuvo formos baseinėlis... Su- kas prašė taip padaryti? Tai yra visų minklų specialistas ir žymiausių
bos ekrane, archyvą.“ Teoriškai la- kryžiuotų kardų formos baseinė- vilniečių grynasis reketas: padaryti pasaulyje paminklų konkursų kobai gražu, nors ir gerokai narciziška lis... (Istoriko ir kraštotyrininko Al- kažką slapta ir nieko nesiklausus, o misijų narys ir konsultantas, profestovėti „garbės sargyboje“ tam, kad gimanto Lelešiaus projektas). Gerai po to pareikšti, kad bet ką keisti vėlu, sorius Jamesas E. Youngas davė dirbpaskui galėtum į save patį pasižiū- dar, kad nėra „senovės baltų sim- pinigai jau išleisti, sutartys pasirašy- tuvių organizatoriams gerą patarimą:
rėti. Bet ar praktiškai veiks? Ar tikrai bolio – svastikos“ formos baseinėlio. tos, „žmonės bus nepatenkinti“.
„svarbiausia, pasilikite sau galimybę
kiekvienas rimtu veidu stovės prieš Neaišku, kodėl ilgalaikius estetinius
Žinoma, galima būtų tikėtis, kad neišrinkti nė vieno projekto“. Belieka
nematomą kamerą gerbdamas „ty- sprendimus viešoje erdvėje reikėtų šios kūrybinės dirbtuvės, nors ir tikėtis, kad juo bus pasinaudota, nelos minute“? Įskaitant ir pakaušusį atiduoti ne į šios srities profesio- priėmusios tas kvailokas savivaldy- paisant visapusiško spaudimo. Na ir
jaunimą? Jau įsivaizduoju, kokių nalų, o į istorikų rankas. Ar neuž- bės sąlygas kaip neišvengiamas, yra kas, kad šimtmetis ant nosies. Šventės
„tylos minučių“ ten būtų prifil- tektų vien jų profesionalios konsul- skirtos būtent raiteliui išeliminuoti ateina ir praeina, o paminklai, norim
muota... Pasaulyje yra pavyzdžių, tacijos istoriniais klausimais?
teisėtu būdu. Bet kodėl to nebuvo to ar nenorim, išlieka ilgiau. Būtų gekai paminklai kviečia dalyvauti
Mažiausiai erzinantis (bent jau padaryta jau šiame atrankos etape? rai, kad ir po švenčių prie jų norėtųsi
atsitiktinę publiką, bet tuomet yra iš tolo, piešinyje) ir paprasčiausias Ar neatsitiks atvirkščiai, t.y. ar per specialiai ateiti, o ne kuo greičiau užatsparūs visoms galimoms jos reak- gerąja prasme atrodo Andriaus La- jas raitelis nebus jau ir meno eks- simerkus praeiti pro šalį.
cijomis, net ir svastikų paišymui ant bašausko projektas, siūlantis sufor- pertų, visos menininkų bendruoDaugiau apie projektus: cac.lt
paminklų Holokaustui, nes tokio muoti aikštėje kalvą su vienu stačiu menės neva legitimuotas, o tada jau
tapybos prigimtį (štai – Sližys aliejinį dažą neretai lieja kaip akvarelę,
Skudutis ekspresyviai jį „užvelia“,
Gražys varijuoja ir pastoziniais
sluoksniais, ir skaidrumu, o Natalevičius jautriai niuansuoja), tiek
principas atskleisti visas galimas kūniškumo formas. Antai – Sližys mato
gyvuliškąjį (kirmėliškąjį) pradą, slypintį visų mūsų fiziniuose apvalkaluose, Skudutis išryškina seksualųjį
aspektą, Natalevičius kūnus nukūnina, paversdamas juos dvasingais
vaiduokliais, galop Gražys apokaliptiškai mato yrančias mėsas ir griaučius, kuo tikriausią skerdieną.
O dėl ironijos... „Penketo“ atveju
vėlgi galima kalbėti apie skirtingiausius jos aspektus, bet tai jau
yra analizuota ir ne kartą. Manyčiau
šiuo atveju verta tiesiog prisiminti
istorinį kontekstą. Beje, per atidarymą parodos kuratorius Viktoras
Liutkus labai norėjo, kad fone skambėtų beveik vienmetis (1979 m.) roko
grupės „Pink Floyd“ albumas „The
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Wall“, ypač dažnai tais laikais klausytas „Penketo“ studijose dirbant ar
švenčiant. 1982 m. pagal jį sukurtas
Alano Parkerio filmas ir „Penkiukės“
tapybai artima Geraldo Scarfe’o animacija. Galima prisiminti tik kelis
epizodus – veikėjo Pinko smegenis griaužiančius kirminus arba jį
teisiantį vikšrą, tačiau svarbiausia,
kad tai dar kartą liudija, jog idėjos
plevena ore ir jų negali atskirti net
aukščiausios ir patvariausios, pačių
žmonių pastatytos sienos. Vis dėlto
kalbėdami ir apie „pinkfloidus“, ir
apie „Penketą“, tos apokalipse nuspalvintos ironijos, eschatologinio
grotesko negalime susieti vien tik
su konkrečia epocha (šiuo atveju –
ypač nykiu paskutiniu stagnacijoje
supuvusio sovietmečio dešimtmečiu), tai universalūs dalykai. O jie
lieka kuo tikriausia aktualija gal
net ir amžinai. Kad tas negatyvus
kontekstas, regis, slegiančios, bet
iš tiesų inspiravusios politinės (ir
ne tik) sąlygos buvo dirva, leidusi

išaugti „Penketuko“ siurrealizmui,
skatinusi jų organiškąją ironiją, geriausiai liudija šios grupuotės menininkų kūrybos pokyčiai po 10-ojo
dešimtmečio – ji tapo dekoratyvesnė, ne tokia drastiška.
Žvelgiant lietuviškosios tapybos
raidos aspektu, turbūt įmanoma
sakyti, kad ironija yra esminis požymis, skiriantis „Penketą“ nuo tolimesnių arba artimesnių jo pirmtakų. To iš tiesų esama ir „Ketverto“
narių kūryboje (prisiminkime kad
ir Dereškevičiaus moteris), tačiau
koks nors Sližys ar Skudutis mažiau
moralizuoja, o daugiau pokštauja.
Kažkodėl pagalvojau, jog dar nuo
Kauno meno mokyklos laikų tarp
vyresnės kartos tapytojų įsitvirtinusį
tikrojo tapytojo-kaimo berno mitą
(esą menininkas grynuolis turi būti
kilęs iš valstietiškos aplinkos arba į
ją grįžti, ir tik dirbdamas „prie žemės“ suprasti gyvenimo bei kūrybos
esmę) „Penketas“ gerokai supurtė.
Šiame naratyve menininkai primena

ne savuoju darbu ir prakaitu suvokiančius, o lengvabūdiškai po pievą
su drugeliams gaudyti tinkleliais laigančius jaunuolius.
Dar vienas žodis apie „Penketui“ taip būdingą (kartais atsirandančią visai netikėtai) ironiją. Per
atidarymą pastebėjau, kad vienas
šalia kito, tartum vagonai traukinio sąstate, pakabinti paveikslai
primena tai, kuo vadinti ir patys
„kirmėlistai“ – gigantišką kirminą.
Pagalvojau, kad „Penketas“ yra
kaip tas vikšras, kuris dailės istorijoje estafetiškai jungia ankstesnę
(iš jos paveldėta spalvos ir potėpio
jėga) ir vėlesnę (šiai perduota toji
ironija ir kūniškumas kaip duotybė)
dailininkų kartas.
Paroda veikia iki spalio 22 d.
VDA parodų salės „Titanikas“
(Maironio g. 3, Vilnius)
Dirba trečiadieniais–šeštadieniais
12–18 val., sekmadieniais 12–16 val.

7 psl.

Kinas

Nelaikau savo filmo pesimistišku
Dennis Villeneuve’as apie „Bėgantį skustuvo ašmenimis 2049“
Lietuvos ekranuose jau rodomas
vienas laukiamiausių šių metų
filmų – Denis Villeneuve’o „Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“
(„Blade Runner 2049“). Tai 1982 m.
pasirodžiusio Ridley’io Scotto filmo,
kuris Lietuvoje buvo rodomas „Likvidatoriaus“ pavadinimu, tęsinys.
Pateikiame Villeneuve’o interviu,
išspausdintų „Gazeta Wyborcza“,
„Kinopoisk“, „Meduza“, fragmentus.
Kuo mus nustebinsite?
Pirmiausia nustebinau save, nes
pirmąkart dirbau taip slaptai. Viskas
buvo įslaptinta. Net negalėjau pasakyti šeimai, kad važiuoju filmuoti į
Budapeštą. Tik aš ir keli mano bendradarbiai turėjome priėjimą prie
scenarijaus. Jis buvo laikomas seife
kaip atskirtoje nuo pasaulio tvirtovėje ir niekas neturėjo teisės jo liesti.
Buvo stebimas kiekvienas mano judesys. Ilgai svarsčiau, kodėl aš tai
turiu režisuoti. Matyt, todėl, kad
visa istorija chaotiška ir sudėtinga.
Ieškota režisieriaus, kuris tą chaosą
parodys taip, kad nė vienas žiūrovas
neliktų nesusimąstęs.
Adrenalinas padėjo, esate patenkintas efektu?
Tai buvo milžiniškas iššūkis. Nelyginsiu savo darbo su Ridley’io
Scotto filmu. Tačiau pasakysiu,
kuo didžiuojuosi. Moterimis! Nusprendžiau kurti „Bėgantį skustuvo
ašmenimis 2049“ pirmiausia todėl,
kad Philipas K. Dickas knygoje „Ar
androidai sapnuoja elektrines avis?“,

tapusioje „Bėgančio skustuvo ašme- Philipo K. Dicko replikantai –
nimis“ pagrindu, sukūrė joms sti- idėja, atėjusi iš Mary Shelley
„Frankenšteino“. Tai pagrinprius vaidmenis.
dinė anglų kultūros knyga apie
dirbtinio žmogaus sukūrimą.
Kur radote tas moteris?
Ieškojau kandidačių visur. Važia- Jūsų filmas taip pat apie tai?

namų įsikūrusią vaizdajuosčių kei- vizija. Tik tada šioje erdvėje pradėjau
tyklą, kur galėjau rasti Ingmaro dirbti su aktoriais ir visa koncepcija
Bergmano, Richardo Benjamino tapo paprastesnė. Liko dar muzika.
kolekcijas. Tas ėjimas buvo lyg Čia vėl reikėjo daug mokytis, nes piršventė, sekmadienio mišios. Mano mąkart turėjau reikalą su sintetiniais
vaikai priklausomi nuo gero kino, garsais. Čia nepasiteisintų jokia klaMano filmas labiau apie žmones, jo dėka mokosi gyventi. Bet visos sika, čia veikia eksperimentiniai garvau į Kiniją, Braziliją, Kanadą, Šveicariją ir man pavyko rasti geriausias. o ne apie replikantus. Kaip ir kam keityklos uždarytos, dabar nelabai sai kaip kad Vangelio. Hansas ZimPagaliau amerikiečių filme suvai- mes užprogramuoti? Ar mūsų li- žinau, kaip rodyti vaikams pras- meris ir Benjaminas Wallfischas, ko
dino puikios aktorės iš viso pasau- kimą lemia genetinė programa, mingą kiną. Tikėjausi, kad inter- gero, puikiai su tuo susidorojo.
lio. Apie neprilygstamąją Robin ar yra šansų iš jos išsilaisvinti? Ar netas atvers kiekvienam, taip pat
Wright net neužsimenu. Aktorių galime evoliucionuoti, atsisakyti ir ieškančiam žiūrovui, galimybę, Nors Jūsų filmas ir nekalba apie
atranka – šio filmo stiprybė.
praeities?
bet, regis, jis dar labiau mus nuto- mūsų tikrovę, ar būtų galima jį
pavadinti perspėjimu?
lina nuo to, ką norime žiūrėti.
Kodėl Ryanas Goslingas pasiJus stebėjo visas pasaulis. Ir
Turiu jums gerą naujieną – nors
rinktas vaidinti detektyvą K?
Ridley’is Scottas. Ir Harrisonas
Tačiau turite privilegiją kurti
filmas gal ir atrodo niūrokas, jis paAr jis apskritai ką nors kalbėjo, Fordas filmavimo aikštelėje.
būtent tokį kiną, koks patinka. kankamai optimistiškas. Jis ir toliau
juk garsėja tuo, kad per interLengva nebuvo. Juk turėjau re- Turėjo būti įdomu sugalvoti
tyrinėja žmonių ir mašinų santyviu neprataria nė žodžio.
konstruoti kultinį herojų ir perkelti 2049-ųjų pasaulį.
kius, mūsų santykius su skaitmejį
į
keturiasdešimt
metų
vėlesnę
reŽinoma,
bet
pirmiausia
tai
paniniu
pasauliu, nors to pirmajame
Čia visus nustebinsiu. Jis turi neįtikėtiną ir nepakartojamą humoro alybę. Todėl man reikėjo Harrisono reikalavo daug darbo. Ėmiau kurti filme ir nebuvo. Mes truputį kitaip
jausmą. Iš jo lūpų nuolat sklido to- ir jo patarimų. Tai jis patarė, ką turi virtualią tikrovę gerokai prieš prasi- pasižiūrėjome į šį klausimą – be išmakie žodžių deriniai, kad negalėda- vilkėti detektyvas Rokas Dekardas, dedant filmavimui. „Bėgantis skus- niųjų telefonų. Mūsų filmas – apie
vau susilaikyti nesijuokęs.
kaip jis turi bendrauti, elgtis. For- tuvo ašmenimis“ skendėjo tamsoje, izoliaciją, apie atmintį ir apie tai,
das suteikė šiam personažui sub- norėjau visiškai pakeisti scenogra- kas daro žmogų žmogumi. PirmaKada ir kaip supratote, kad
tilumo, įkvėpė į jį poezijos. Aš to fiją. Tad filme viskas yra sidabro sis filmas atsispyrė nuo 8-ojo dešimRyanas tinka pagrindiniam
nebūčiau sugalvojęs. Tai, be abejo, spalvos, kone balta. Pasaulį supa tmečio – to laiko ir jo idėjų, tęsinio
vaidmeniui?
sunkiausias filmas, kokį man teko migla, lyja lietus, sninga. Taip tęsi- atspirties taškas – mūsų laikai. Jis
Skaičiau scenarijų dar nepasirašęs kurti, nes turėjau susigrumti su kito nys įgijo savo tapatybę. Filmuojant nebando formuoti ateities.
kontrakto ir jau žinojau, kad filme režisieriaus filmu, viską suvirškinti norėjau nusišauti milijoną kartų.
vaidins Harrisonas Fordas. Su Ryanu ir sudėlioti naujai, savaip.
Filmavimui rengiausi metodiškai. Kiekvienas fantastinis filmas
dar nebuvo sutarta, bet aš žinojau, kad
Iš pradžių pastatėme milžinišką pa- siūlo optimistinę arba pesimisvaidmuo buvo rašomas jam. Iškart tai Jūsų vizija nebūtinai patiks
viljoną, o jame gigantiškus kosmi- tinę ateities viziją. Scotto filpajutau ir negalėjau įsivaizduoti nieko žiūrovui, kuris nevaikšto į kiną nių laivų ir įrangos modelius. Virš mas buvo itin niūrus. O Jūsų?
galvos skraidė lėktuvai ir kiti panakito. Gerai, kad jis sutiko, iškart tą pa- ir filmus žiūri kompiuteryje.
Žinoma, jis taip pat arčiau antiutočią sekundę, kai perskaitė scenarijų,
Sukūriau „Bėgantį skustuvo aš- šūs ateities padangių įrenginiai. Juk pijos. Bet nelaikau savo filmo pesimisnet nesusimąstęs. Jis kaip niekas kitas menimis 2049“ dideliam ekranui. pirmąkart „Bėgantį skustuvo ašme- tišku. Atvirkščiai, tai juodas filmas, kumoka išreikšti susimąstymą tylėdamas. Gausių profesionalų detaliai su- nimis“ žiūrėjau būdamas dvylikos ir rio tamsą skrodžia šviesos spindulys.
Jo melancholija, jo vidinė jėga – būti- galvotas ateities pasaulis kompiu- niekaip negalėjau patikėti, kad įgynos mūsų herojaus savybės.
teryje dings. Iki šiol eidavau į netoli vendinama tuometinė Ridley Scotto Parengė K. R.

Trumpos kino recenzijos

Bėgantys nostalgijos ratais
„Bėgantis skustuvo ašmenimis
2049“ („Blade Runner 2049“), rež.
Denis Villeneuve, JAV
Ateitis yra šiandien. Turiu omenyje XXI amžių. Kosminė odisėja
įvyko prieš šešiolika metų. „Atgal
į ateitį“ ateitis – prieš dvejus metus,
spalio 21-ąją. „Tvin Pykso“ pažadas
pasimatyti po 25 metų ištesėtas šie- „Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“
met, o pirmosios „Bėgančio skus- pastarųjų metų mokslinės fantasti- garso takelį Ridley Scotto filmui kūtuvo ašmenimis“ dalies veiksmas kos filmuose, kurių režisieriai, kad rusio kompozitoriaus Vangelio naprasidės po poros metų – 2019-aisiais. ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, tas. Savo vizualika (operatorius RoMetaforiškai kalbant, gyvename pretenduoja į naująją klasiką.
geris Deakinsas), muzika ir tempu
sufantazuotame amžiuje. Tokiame,
Šiandien galima susilažinti, kas filmas panašus į pirmąjį, bet tai nėra
kurį praeityje kūrėjai įsivaizdavo bus įrašyta į kino istoriją ir links- aklas sekimas ar idėjų stoka, o iškaip beveik nerealų. Šiandien inter- niuojama ateityje: „Tarp žvaigždžių“, tikimybė ir pagarba. Šiuo atžvilgiu
nete galima rasti straipsnių apie tai, „Atvykimas“ ar „Bėgantis skustuvo „Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ –
kad, pavyzdžiui, Kubrickas „išpra- ašmenimis 2049“? Mano manymu, labai gražus filmas.
našavo“ lietimui jautrius ekranus, o nė vienas. Bet tai nereiškia, jog filmai
Silpnesnė už vizualinę pusę atštai Zemeckio skraidančios riedlen- prasti. Tiesiog du pirmieji pernelyg rodo pati istorija, kurią įmanoma
tės nebuvo jau tokios iš piršto lauž- viską paaiškina ir nepalieka paslap- suskliausti į paprastą ir šimto kitų
tos. Ką jau kalbėti apie Fritzo Lango ties momento, o trečiasis jaučia per filmų „nugrotą“ mintį: robotas irgi
futuristinio miesto viziją – pakanka didelę nostalgiją savo pirmtakui.
žmogus. Scottas dar bandė filosopažiūrėti, sakykim, į Honkongą.
Nuo pirmųjų kadrų Denis Ville- fiškai prabilti apie vis labiau įsigaTačiau šiandien, man rodos, kur neuve’as leidžia pasinerti į kinema- linčias technologijas ir jas lydinkas įdomiau ne svarstyti, kiek vieno tografinį déjà vu. Tamsoje ir smoge čią baimę, o Villeneuve’as, tarsi
ar kito kūrėjo vizija buvo prana- paskendęs ateities miestas, skrai- suprasdamas, kad ši tema šiuošiška, bet mąstyti apie savotišką dantys erdvėlaiviai, žmogaus akis laikinio žmogaus seniai nebejauvaizduotės, idėjų ir nostalgijos apy- stambiu planu ir Hanso Zimme- dina (įvairios mašinos tapo mūsų
takos ratą, kuris toks ryškus kelerių rio muzika, kurioje galima išgirsti kasdienybe), susitelkia į reginį.
8 psl.

Dramaturgijai jis palieka tik sentimentalią ir nuspėjamą istoriją apie
vargšą replikantą K (Ryan Gosling),
kuris nori būti žmogumi, bei kelis
neva universalesnius Jaredo Leto
personažo pavapėjimus apie žmoniją. Vargu ar to užtenka naujajai
sci-fi klasikai.
„Kartą Rytų Europoje“ („Afacerea
Est“), rež. Igor Cobileanski, Rumunija, Lietuva, Moldova
Rytų Europą režisierius rodo kaip
kvailių ir atsilikėlių kraštą. Filmo
personažai urmu pardavinėja pasagas. Lašinasi į akis degtinę. Pagirioms geria aliejų. O į kompiuterį
žiūri kaip ožiai į naujus vartus. Šiuo
atveju nesvarbi net konkreti šalis –
Bulgarija, Slovakija, Lietuva ar visų
pamiršta Moldova. Vakarams tai vis
tiek atrodys kaip bendra teritorija
su miškais, meškomis ir drakulomis, kurioje intelekto nesužaloti gyventojai, pasišviesdami žibalinėmis
lempomis, vienas į kitą vis dar kreipiasi tovarišč.
Hiperbolizuoju, bet režisierius
iš panašių stereotipų filmą ir lipdo.
Juos paryškina, net, sakyčiau, egzotizuoja. Jis žino, kad tai patiks
festivalinei publikai: kinas iš buvusio komunistinio bloko šalių
tapo paklausia preke. Tiesa, filmo
realybė jau pokomunistinė, tačiau

kai vietinis choras pakylėtais balsais dainuoja apie laimingus vaikus
ir meilę planetai Žemei, mūsų namams, supranti, kad per tuos trisdešimt metų netoli nukeliauta. Apima jausmas, kad režisierius, nors
ir negaili ironijos, šiek tiek ilgisi tų
laikų, jaučia nostalgiją nuoširdžiam
ir naiviam sovietiniam žmogui.
Dėl rodomo kvailumo negali
pykti. Režisierius turi tvirtą alibi:
jis juokiasi iš savų, tokių pačių kaip
jis rytų europiečių. Kitaip tariant,
ant savęs pasisako. Nors būtent saviironijos filme labiausiai ir trūksta.
Šaipomasi iš aukšto, vietomis nemielai, maždaug: ką dar idiotiškesnio parodyti? Degtinė į akis? Tinka.
Kvailiai kine, aišku, ne naujiena.
Štai broliai Coenai juos pavertė pagrindiniais savo filmų herojais. Tačiau, kitaip nei Cobileanski, amerikiečiai žengia toliau. Jų herojai ne
šiaip sau pakliūva ar patys sukuria
beprotiškas situacijas. Tai nėra tiesiog istorijos apie pavienius kvailelius, o didesnio paveikslo dalis,
ir tas paveikslas, žinoma, Amerika.
Jos gyvenimo būdas, tradicijos ir
papročiai, visuomenės nuotaikos.
Viso to pritrūksta „Kartą Rytų Europoje“ kūrėjams, kurie iš esmės
šaiposi tiesiog lygioje vietoje.
Gediminas Kukta
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Kinas

Pasiruoškite permąstyti savo realybę
Prasideda 11-asis festivalis „Nepatogus kinas“
Ar dokumentinis kinas gali mus paveikti ir paskatinti keistis? Pristatydamas plačią programą, gvildenančią sudėtingas žmogaus teisių
ir aplinkosaugos problemas, klausia
vienuoliktą kartą nuo spalio 12 d.
po dvylika Lietuvos miestų keliausiantis „Nepatogus kinas“. Įsiklausyti, apgalvoti ir diskutuoti žiūrovai
galės apsilankydami per penkiasdešimt filmų ir juos lydinčiuose
renginiuose.
Debiutuojantys konkursinės
programos režisieriai nagrinėja
aktualumo neprarandančias temas – karai Artimuosiuose Rytuose, pabėgėlių krizė, okupuoto
Krymo realybė, translyčių žmonių
teisės. Du filmai supažindins su Sirijos gyventojų realybe – „Paskutinis žmogus Alepe“ („Last Men in
Aleppo“, rež. Firas Fayyad, 2017),
fiksuojantis savanorių organizacijos
„Baltieji šalmai“, gelbstinčios žmones iš subombarduotų namų, darbą,
bei „Cemento skonis“ („Taste of Cement“, rež. Ziad Kalthoum, 2017)
apie statybose Libane dirbančių
sirų kasdienybę ir skaudulius. Į festivalį atvykstančio režisieriaus Zaradashto Ahmedo filmas „Nėra kur
slėptis“ („Nowhere to Hide“, 2016)
nukels į Iraką, neišsivaduojantį iš
neramumų, ir supažindins su karo
sąlygomis dirbančiu slaugytoju bei
jo šeima.
Programa „Panorama“ pristatys
svarbiausius per pastaruosius metus skirtinguose žemynuose sukurtus dokumentinius filmus. Svarbu
festivalyje nepraleisti išskirtinės

kino formos filmo „Jūra jūra“ („El
Mar la Mar“, rež. Joshua Bonnetta,
J.P. Sniadecki, 2017), kuriame apie
savo patirtį pasakos JAV ir Meksikos sieną nelegaliai bandantys kirsti
žmonės; perpildytuose gimdymo
namuose Maniloje filmuoto „Kūdikių fabriko“ („Motherland“, rež.
S. Diaz, 2016); septyniolikmetės,
už netinkamą elgesį patekusios į
sugriežtintą mokyklą, istoriją pateikiančio filmo „Akimui“ („For
Ahkeem“, rež. Jeremy S. Levine,
Landon van Soest, 2017) bei vienos kontroversiškiausiai vertinamų asmenybių Indijos politinėje
scenoje – Arvindo Kejriwalio – rinkiminę kampaniją sekančio „Nereikšmingo žmogaus“ („Insignificant Man“, rež. Khushboo Ranka,
Vinay Shukla, 2016).
Šalia konkursinės programos,
pristatančios pirmuosius ir antruosius režisierių filmus, ir ryškiausius
pastarųjų metų dokumentinius
filmus apimančios „Panoramos“,
festivalis parengė penkias specialiąsias programas. Amsterdamo,
Roterdamo ir Sarajevo festivalių
programų kuratorė, režisierė, kino
kritikė Rada Šesič specialiai „Nepatogiam kinui“ sudarė programą
„Matuojant visuomenės karštį“.
Trumpametražiai ir pilnametražiai filmai iš buvusių Jugoslavijos
šalių pasakoja apie karo padarinius.
Programa ne tik atspindi aktualijas,
visuomenės nuotaikas ir demokratijos lygį, bet ir siekia supažindinti
su autoriais, ieškančiais naujų dokumentinio kino išraiškos būdų.

Pirmą kartą Lietuvoje vyks garsiausio Kambodžos režisieriaus
Rithy Panho filmų retrospektyva.
Raudonųjų khmerų režimas Kambodžą panardino į ketverius metus
trukusį košmarą, per kurį šalis prarado iki ketvirtadalio gyventojų, o
siaubingi padariniai jaučiami iki
dabar. Rithy Panhui ši katastrofa
virto ir asmenine tragedija. Kiekvienas iš penkių retrospektyvos filmų
pasižymi pastangomis atkurti tai,
kas atrodo negrįžtamai prarasta.
Tačiau režisierius nesiekia teisti ar
moralizuoti. Jis tiki, kad būtent kinas gali praskleisti tylos uždangą,
įprasminti mirusiųjų atminimą
ir priminti, kad tiesa, kad ir kaip
stengtumeisi ją nuslėpti, vis vien
anksčiau ar vėliau iškils.
Šių programų filmų autoriai geografiškai nutolę vieni nuo kitų, tačiau juos jungia poreikis permąstyti savo tautos praeities tragedijas
ir užmegzti dialogą su dabartimi.
„Programos „Matuojant visuomenės karštį“ filmuose susikerta skirtingų kartų požiūriai. Šie susikirtimai žiūrovams padeda geriau
suprasti konfliktines situacijas ir
jų pasekmes buvusioms Jugoslavijos šalims. Rithy Panho filmuose
svarbiu aspektu tampa paties dokumentinio kino galimybės kalbėti
apie praeitį. Ypač apie trauminę šalies patirtį“, – komentavo jų sudarytoja Mantė Valiūnaitė.
Aštriabriaunį šiųmetinio festivalio pavidalą formuoja ir specialioji programa „Kokia tavo istorija?“, skirta lygiateisiškumo

Rodo TV

Kaip atsiranda komedijos
Vietoj „Dviračio šou“ peliukų – juos
tik imituojantys „Info TV“ žinių
vedėjai Viktoras Jakovlevas ir Tadas Grabys. Kartais jie tikrai juokingi, bet pasiilgau tų originaliųjų.
Lietuvos televizijose neliko vietos
kokybiško humoro laidai, ir tai jau
savaime yra diagnozė.
Sklandė gandai, kad nuo spalio
16 d. peliukus priglaus LRT, bet programoje to nematyti, nors visokios
kulinarinės, medicininės, emigrantinės ar stiliaus floros ir faunos LRT
tikrai netrūksta. Kaip sako Mariją
Antuanetę cinizmu (praeitą penktadienį „Žinių radijuje“) pralenkęs
Vilniaus meras: „Skurdo priežastis –
turto nebuvimas“. Perfrazuodamas
šį šviesuolį liberalą galėčiau pasakyti, kad kaltas humoro nebuvimas,
bet tai bus netiesa.
Humoro kasdien pažeria ne tik
panašūs politikai, bet ir verslininkai
ar kitokie veikėjai. Ko verta kad ir
pakeliui į Kauną pamatyta reklama:
„Aristokratiškos sodybos nuoma“.
Matėte nors vieną tikrą aristokratą
iš sodybos? Sodybiniai masiškai
veisiasi tik Lietuvoje ir ypač Seime,

„Mūza“

„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“

kurio tikruoju metraštininku ne psichoanalitikę, dar kelis į veiksmą
vienus metus buvo „Dviračio šou“. įsivėlusius ir jį nuolat jaukiančius
Peterio Bogdanovichiaus 2014 m. personažus (juos suvaidino Jennikomedija „Kaip tapti žvaigžde Bro- fer Aniston, Kathryn Hanh, Willas
dvėjuje“ (TV3, šįvakar, 13 d. 23.30) Forte’as, Rhysas Ifansas, Cybill Sheprivers prisiminti senus gerus lai- perd) bei tai, kad dauguma veikėjų
kus, kai Holivude klestėjo Howardo turi pseudonimus, kuriais mėgsta
Hawkso screwball comedy, kai ko- pasinaudoti, ir tada kitaip suspinmedijas kūrė Ernstas Lubitschas ir dės originalus filmo pavadinimas
Billy Wilderis, nors prie šio pro- „She’s Funny That Way“. Bogdajekto ištakų stovėjo visai šiuolai- novchius patvirtina filmo pradžioje
kiški jaunuoliai Wesas Andersonas nuskambėjusią frazę, kad realybė
ir Noah Baumbachas, tapę filmo neturi būti gero sumanymo kliūtis.
prodiuseriais. Gal todėl filme su„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“
sijungė jautri pasaka ir aštri satyra, erdvė – ne tik Holivudo klasikos,
išjuokianti šiuolaikinės civilizaci- bet ir nuostabių mano jaunystės
jos egocentrizmą. Pradžia paprasta: filmų „Popierinis mėnulis“ (1973)
teatro režisierius Arnoldas (Owen ir „Paskutinis kino seansas“ (1971)
Wilson) praleido naktį su mergina pasaulis. Šie filmai atnešė Bogdanopagal iškvietimą Iza (Imogen Poots) vichiui šlovę, kuria jis nesugebėjo
ir davė jai keliasdešimt tūkstančių pasinaudoti: atsisakė kurti „Kinų
dolerių, kad paliktų šį „verslą“. Jis kvartalą“ ir „Krikštatėvį“, įsivėlė į
neįtarė, kad po kelių dienų mer- sekso skandalus ir teismo procesus.
gina ateis į aktorių atranką ir su- Jis liko kine ir dabar jau laikomas
žavės visus, įskaitant režisieriaus legenda. Bogdanovichius – aktorius,
žmoną. Pridėkite įsimylėjusį Izą kino kritikas ir istorikas, vienas gedramaturgą, jo neurotišką draugę riausių JAV kino istorijos žinovų,

7 meno dienos | 2017 m. spalio 13 d. | Nr. 33 (1227)

„Aš nesu tavo negras“

problematikai. Šeši jos filmai at- ir bendruomenes, tiesiogiai priskleidžia dėl skirtingų priežasčių klausomas nuo jūrų ar vandenynų
diskriminaciją patyrusių žmonių būklės bei klimato kaitos. Festivaistorijas. Vienas ryškiausių progra- lis taip pat kvies vaikus ir jaunimą
mos filmų – „Oskarui“ nominuotas į programą „Filmai, padedantys
„Aš nesu tavo negras“ („I Am Not augti“.
Pasigalynėti su dokumentinio
Your Negro“, 2016). Režisierius
kino
realybe festivalis vilniečius ir
Raoulis Peckas pateikia savąją žykauniečius
kvies spalio 12–22 diemaus amerikiečių rašytojo Jameso
nomis.
Vėliau
„Nepatogus kinas“
Baldwino nebaigto romano apie pipersikels
dar
į
dešimt Lietuvos
lietinių judėjimų lyderius Malcolmą
miestų.
Spalio
25–29
d. festivalio
X, Martiną Lutherį Kingą ir Medseansai
vyks
Klaipėdoje,
Šiauliuose,
garą Eversą versiją. Filme girdime
Panevėžyje,
Utenoje
ir
Tauragėje,
o
vis dar itin aktualius aktoriaus Salapkričio
2–5
d.
dalį
festivalio
promuelio L. Jacksono įgarsintus rašytojo žodžius ir regime archyvinę gramos galės pamatyti Ukmergės,
medžiagą, retrospektyviai pasako- Varėnos, Anykščių, Marijampolės ir
jančią JAV pilietinių teisių judė- Rokiškio žiūrovai. Kaip ir kiekvienais metais, filmus galima žiūrėti
jimų istoriją.
už
pasirinkto dydžio auką, mažiauKasmetinė „Žalioji programa“
sia
– tik 1 centas.
šiemet pakeitusi spalvą tapo „MėDaugiau
informacijos: http://nelynąja“. Keturi aplinkosaugos propatoguskinas.lt/2017/
blemas analizuojantys filmai atkreipia dėmesį į tirpstančius ledynus,
išnykusius Aralo jūros vandenis Rengėjų inf.
knygų autorius ir filmų kūrėjas – režisūros mokėsi pas Rogerį Cormaną
ir kartu su Francisu Fordu Coppola,
Brianu De Palma bei Michaelu Cimino buvo vienas svarbiausių 7-ojo
dešimtmečio Holivudo reformatorių. Jo filmuose pilna nuorodų į Lubitschą ir kitus klasikus, režisierius
yra sakęs: „Žmonės mano, kad esu
senamadiškas, nes mėgstu senus filmus. Iš tikrųjų senieji tiesiog daug
geresni.“
LRT Kultūra primins vieną
svarbiausių prancūzų Naujosios bangos kūrėjų Louis Malle’į
(1932–1995). Jis kūrė detektyvus,
komedijas, dokumentinius filmus,
tragedijas, meilės dramas ir buvo
vienas nenuspėjamiausių bei intelektualiausių prancūzų režisierių. Šeštadienį (14 d. 22 val.) bus
proga pamatyti jo amerikietiškojo
periodo filmą „Įsilaužėliai“ (1984).
Tai populiarios 1958-ųjų italų komedijos – Mario Monicelli „Kaltininkai nežinomi“ („I soliti ignoti“)
perdirbinys. Malle’io filmo veikėjai – San Fransisko bedarbiai ir
šiaip veltėdžiai Vesleikas (Donald
Sutherland), Donas (Sean Penn) ir
Tartas (Wallace Shawn). Kažkodėl
būtent jiems šykštuolis Garvis (Jack
Warden) nusprendžia palikti pasaugoti savo lombardą, kol aplankys

sergančią mamą. Bet sargams ir
jų draugams kyla noras suvaidinti
apiplėšimą ir susigrąžinti užstatytą gitarą. Tačiau ar nevykėliai
gali ką nors organizuoti taip, kad
tai pavyktų?
Perdirbiniai vis dažnesni, o Holivudo scenaristai jaučiasi nuskriausti,
kartais net streikuoja ir gal todėl
patys tampa filmų veikėjais. Alfredo Brookso 1999 m. komedijos
„Mūza“ (LRT, 14 d. 23 val.) veikėjas Stevenas, kurį suvaidino pats
režisierius, yra scenaristas. Vieną
dieną jis gauna apdovanojimą, o
kitą – išmetamas iš darbo. Jį apleido
įkvėpimas. Draugas, kuriam sekasi
geriau, pataria kreiptis į Holivude
įsikūrusią Sarą. Ši dirba mūza ir
moka spręsti įkvėpimo bei kūrybinės negalios problemas. Tačiau kokią kainą turės sumokėti Stevenas
už tokią rafinuotą paslaugą?
Net jei ir nereikia panašių paslaugų, manau, neatsisakysite paganyti akis į Sarą, kurią suvaidino
Sharon Stone, į Andie MacDowell,
Jeffą Bridgesą ir save suvaidinusius
Jamesą Cameroną, Martiną Scorsese bei Lorenzo Lamasą.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Spalio 13–22
Parodos

VDA tekstilės galerija „Artifex“

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija

Gaono g. 1

Šv. Jono g. 11

Vilnius

iki 15 d. – Marijos Griniuk paroda „Nekūnas –

Fotoparoda „Kadišas Lietuvos medinėms

Nacionalinė dailės galerija

dekonstruotos realybės vaizdai“

sinagogoms“

Konstitucijos pr. 22

VDA galerija „ARgenTum“

Baltijos gintaro meno centras

Latako g. 2

Šv. Mykolo g. 12

iki 20 d. – paroda „Pažintas – nepažintas

Teresės Jankauskaitės juodosios keramikos

Strioga“

paroda ,,Žibantys“

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Académie de Vilna – Vilniaus piešimo mokykla“
Paroda „Vilnius. Topophilia“ (suformuota
iš advokatų kontoros „Ellex Valiunas“
kolekcijos)
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko
„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Lietuvių tradiciniai ir tautiniai
drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“
(iš Aleksandro Vasiljevo kostiumų ir aksesuarų kolekcijos)
Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus
Kriuko meninio stiklo paroda „Monologai“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995).
Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /

Grafo galerija

meno krosnys“

Trakų g. 14

Maironio g. 6, II vidinis kiemas

Aisčio Kavaliausko paroda „Stebėtojas“

iki 21 d. – Roko Dovydėno „Plėviakojis vs

Galerija „Arty Cube“

Lauhan antra dalis“

Klaipėdos g. 3

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Olego Tselkovo (Paryžius) paroda

Dominikonų g. 15
Dainiaus Labučio fotopaveikslų paroda
„Amžinas atvaizdas“
Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 18 d. – Paroda „Slavs and Tatars. Iš lūpų
į lūpas“
Malvinos Jelinskaitės paroda „Auksas ir žuvis“
13-oji Baltijos trienalė „Preliudas“
Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Arvydo Šaltenio piešinių paroda „Paišau
kaip gyvenu“
„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Režisieriaus Šarūno Barto fotografijų paroda
„Keletas iš jų / Few of Them“
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 14 d. – Stasio Povilaičio fotografijų paroda
„Viena Galąstojo diena“

Paroda „Henrikas Šalkauskas (1925–1979).

Pamėnkalnio galerija

Mažoji retrospektyva“

Pamėnkalnio g. 1

Lietuvos nacionalinis muziejus

Židrijos Janušaitės kūrybos paroda „Apie

Kaunas

Teatras

akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“
Paroda „Tixe“
Tarptautinio meno projekto GNAP (Global
Nomadic Art Project) paroda
nuo 17 d. – vitražo iš Kauno Švč. Sakra-

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Suomijos nepriklausomybės 100-osioms
metinėms skirta suomių fotomenininkų
darbų paroda „Nepriklausomybė pro
objektyvą“
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
„Kauno bienalės 2017“ parodos: „Ateini ar
išeini?“, „Iš ko padaryti paminklai“, Sophie
Calle paroda „Atsitraukimas“
Bendruomenių platformos „Mažosios isto-

Galerija „Aidas“

iki 15 d. – paroda „Vytautas Eigirdas (1957–

Lietuvių liaudies menas

A. Jakšto g. 9

2012). Tapyba“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

rijos“ paroda „Didžioji pramonė“

Kryždirbystė

Deimos Katinaitės ir Algimanto Kensmino

Teatro kostiumų paroda „Mataičių teatras

tapybos paroda „Dumblas“

tautos istorijos ir kultūros keliuose“

Galerija „Arka“

V. Putvinskio g. 64

Aušros Vartų g. 7

Paroda „Prieš vakar. Išnarplioti“

Aleksandro Vozbino tapybos paroda „Pus-

Galerija „Meno parkas“

Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
iki 15 d. – 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
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Tarptautinė paroda „Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas“
nuo 17 d. – paroda „Eksponatai. 2016–2017 m.

lapiai iš knygos“
Sigito Staniūno paroda „Paslapčių jūros

muziejus

Rotušės a. 27
Festivalio „Vitrum Balticum. Pinklės!“ paroda

sonetai“

„Naujos istorijos“

Galerija „Meno niša“

„Post“ galerija

J. Basanavičiaus g. 1/13
Gusto Jagmino tapybos paroda „Tvanas.
Stań się!“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Laisvės al. 51a
nuo 13 d. – skulptoriaus ir tarpdisciplininio meno kūrėjo Dano Aleksos personalinė
paroda ,,Išpisti langai“

Pilies g. 40
Lennarto Mändo (Estija) knygos meno ir

Klaipėda

įrišimų paroda „Saugantys istorijas“

Lietuvos dailės muziejaus Prano

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 21 d. – tapybos paroda „Matyti peizažai“
AV17 galerija
Totorių g. 5
Andrio Eglīčio ir Katrīnos Neiburgos (Latvija)
paroda „Ilgi marinuoti agurkai“

Muzika

Trapaus kūrinio istorija“

Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

„Dvarų keliais“

Nacionalinėje dailės galerijoje parodą „Académie de Vilna – Vilniaus
piešimo mokykla“ (kuratorė Jolanta Širkaitė) verta aplankyti vien jau dėl
išeksponavimo – jus pasitiks paveikslų minia. Užsukite į parodą, skirtą
Vilniui – „Vilnius. Topophilia“ (kuratorė Laima Laučkaitė). Abi parodos
veikia iki lapkričio 26 d.
Ne už ką negalima praleisti Arvydo Šaltenio piešinių parodos „Paišau
kaip gyvenu“ Vilniaus grafikos meno centre, galerijoje „Kairė–dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius), dėl grynumo paieškos, kuri piešiniuose dar ryškesnė. O
Pamėnkalnio galerijoje (Pamėnkalnio g. 1, Vilnius) jautriai apie būsenas
pasakoja Židrijos Janušaitės kūrybos paroda „Apie ilgesį, prisilietimus ir
atsivėrimą“. Abi parodos veikia iki spalio 28 d.

mento bažnyčios paroda „Sugrįžęs į šviesą.

muziejus
V. Putvinskio g. 55

ilgesį, prisilietimus ir atsivėrimą“

piešinių, sukurtų 2007–2017 m., paroda

Dailė

Nacionalinės premijos laureatų Čiurlionio kvarteto ir dainininkės Astos Krikščiūnaitės bei pianistės Audronės Kisieliūtės koncertas spalio
15 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje skirtas prancūzų impresionizmo kūrėjams. Koncerte skambės vienintelis Claude’o Debussy
kūryboje Styginių kvartetas g-moll, romantiškasis Ernesto Chaussono
Styginių kvartetas c-moll ir jausmingas Gabrielio Fauré devynių dainų
ciklas apie meilę „La bonne chanson“, op. 61, sopranui, fortepijonui ir
styginių kvartetui pagal Paulio Verlaine’o tekstus. Tad šį kartą pripažinti
scenos meistrai susibūrė atskleisti neišsemiamą interpretacijų lobyną –
prancūzų impresionizmą ir... romantišką rudens nuotaiką.

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Arsenalo g. 1

Arūno Eduardo Paslaičio Lietuvos dvarų

„7md“ rekomenduoja

Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Kelionė į saulę. Ernstas Mollenhaueris (1892–1963) Nidos dailininkų
kolonijoje“
KKKC parodų rūmai

Klaipėdos jaunimo teatre spalio 17 d. 19 val. premjera – Jono Tertelio
režisuotas spektaklis „R.E.M.“. Tai linksmas, absurdiškas, ironiškas jauno
žmogaus, užstrigusio Lietuvoje, būsenos tyrimas. Viskas, ką jau teko matyti ir patirti, tik šiek tiek kitaip. Tai jau ketvirtas kino ir teatro režisieriaus Jono Tertelio autorinis darbas profesionalioje scenoje ir debiutas
Klaipėdos jaunimo teatre.

Spektakliai

Salė 99
18 d. 18 val. – PREMJERA! „APSĖDIMAS“.

Vilnius

Rež. – P. Makauskas. Vaidina V. Sodeika,

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

G. Laskovas, A. Ašmonas, J. Jankelaitytė,

teatras

A. Alešiūnas

13 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHO-

19 d. 11 val. – A. Pukelytės spektaklis-eks-

TAS“. Choreogr. – V. Medvedevas (Rusija),

kursija „EKSPEDICIJA Į TEATRO VIDŲ“.

muzikos vad. ir dir. – M. Staškus

Rež. – A. Pukelytė

14 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“.

Vilniaus mažasis teatras

Dir. – R. Šervenikas
15 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys
20, 21 d. 18.30 – G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. – J. Geniušas

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! I. Bergmano
„DVASINIAI REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas, komp. – T. Stirna, kost. dail. – M. Zalensaitė. Vaidina G. Latvėnaitė
Rusų dramos teatras

Nacionalinis dramos teatras

18 d. 18.30 – E. Dudič monospektakliai „DVI

Didžioji salė
13 d. 19 val. – „Sirenos ’17“ „TROŠKIMAS“.
Rež. – V. Macaigne
15 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas
18 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.
Rež. – Y. Ross
19, 20 d. 19 val. – „IDIOTAS“. Choreogr. –
A. Cholina (A. Cholinos teatras)
21 d. 19 val. – „OTELAS“. Choreogr. –
A. Cholina (A. Cholinos teatras)

MEILĖS ISTORIJOS“
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
13 d. 18.30 – „SMĖLIO ŽMOGUS“ (pagal
E.T.A. Hoffmaną). Scen. aut., rež., lėlių
dail. – G. Radvilavičiūtė
14 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis
15 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“.
Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė

Mažoji salė
13 d. 13 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
14 d. 16 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ (R.M.
Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Pasternako

14, 15 d. 14 val. – PREMJERA! „O VIEŠPATIE,
VILNIUS!“. Rež. – A. Storpirštis, dail. –
N. Keršulytė
„Menų spaustuvė“

Didžioji Vandens g. 2

laiškų motyvais). Rež. – B. Mar

iki 15 d. – Tado Vincaičio paroda „Nuo gatvės

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

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „Sirenos ’17“.

dovanotos ir įsigytos vertybės“

Jono Meko vizualiųjų menų centras

iki galerijos“

KEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė

Bažnytinio paveldo muziejus

Malūnų g. 8

Irmos Leščinskaitės paroda „Tapyba. Šiuo-

19 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALIS-

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KLAMO

iki 21 d. – Jay Gardo paroda „Rėmas, ne

laikinės technologijos“

TAI“. Rež. – J. Vaitkus

KARAS“. Rež. ir scenogr. – A. Areima, kost.

Paroda „Tekstilės puota, arba second

paveikslas“

Žygimanto Augustino paroda „In 550“

20 d. 13 val., 21 d. 16 val. – O. Wilde’o „LAI-

dail. – M. Gurskytė, garso ir vaizdo dizaine-

hand kultūra Lietuvoje. Martos Vosyliūtės

Galerija „Kunstkamera“

Baroti galerija

kūryba ir Bažnytinio paveldo muziejaus

Ligoninės g. 4

artefaktai“

Adomo Galdiko (1893–1969) kūrybos paroda

Šv. Mykolo g. 9

VDA parodų salės „Titanikas“

„Spalvų vėjas“

„GYVENIMO IMITACIJA“. Rež. – K. Mundruczó

MINGASIS PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas

ris D. Morkūnas (Artūro Areimos teatras)

Aukštoji g. 3/3a

Valstybinis jaunimo teatras

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ,

nuo 13 d. – Isroildžono Baroti paroda

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

KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Gi-

„(Inte)gracija“

BORKMANAS“. Rež. – G. Varnas

niotis (teatras „Atviras ratas“)

14 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS

15 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „VĖJŲ MOTĖ“.

Maironio g. 3

Namų galerija „Trivium“

Galerija „si:said“

iki 22 d. – paroda „Tapyba: Bronius Gra-

Vilkpėdės g. 7–105

Daržų g. 18

žys, Henrikas Natalevičius, Raimundas Sližys,

iki 16 d. – Gintaro Zinkevičiaus „Filmų paroda“

Paroda „Drozofilos, didžėjai ir džedajai“

Mindaugas Skudutis“

derseną). Rež. – R. Matačius

Vlado Vildžiūno galerija

Klaipėdos galerija

paitis („Stalo teatras“)

20 d. 18 val. – P. Demirskio „NESISTE-

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAMOŠIUS

VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė,

15 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. An-

V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juoza-

iki 22 d. – VI tarptautinė Algimanto Švėgž-

Lobio g. 6 A

Bažnyčių g. 6

BĖK, JEI KAS NORS ATEIS PADEGTI TAVO

dos piešinių konkurso paroda „Piešinys 2017“

Virginijos Vilutytės piešinių paroda „Linijos“

Vytauto Antano Jakščio pastelės

NAMŲ“. Rež. – A. Jankevičius

10 psl.

BEKEPURIS“ (pagal K. Binkio poemą).
Rež. – C. Graužinis (teatras „Cezario grupė“)
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16 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pir-

Klaipėda

instrumentinis ansamblis „Vilniaus klarne-

Bibliografinės žinios

madieniai mažyliams“. Pasakas seka

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

tai“: E. Kuleševičius, V. Riškus, D. Noreiko,

S. Degutytė („Stalo teatras“)

17, 18 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA!

D. Verbickas. Solistai S. Liamo (sopranas),

MENAS

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEMPO-

A. Stasiuko „NAKTIS“. Rež. – A. Jankevičius,

A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris (obojus),

RARY?“ (jaunųjų scenos menininkų pro-

dail. – L. Luišaitytė, videomenininkas –

G. Kuzma (klarnetas). Koncerto vedėja

Kauno gatvės meno gidas = Kaunas street art guide : [Kauno gatvės meno festivalio „Nykoka“

grama „Atvira erdvė ’13“)

R. Sakalauskas. Vaidina A. Eisimantas,

L. Ligeikaitė

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „RŪKE“.

R. Šaltenytė, E. Barauskaitė, D. Želvys ir kt.

Vilnius

Rež. – J. Laikova

20 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno

Kongresų rūmai

18 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS
ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)
18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)
19 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„HONEY, I'M HOME!“ Idėjos aut. ir rež. –
A. Burkšaitis, garso menininkė – A. Matulevičiūtė, scenos ir kost. dail. – O. Juciūtė,
E. Einorytė
20 d. 18 val. Juodojoje salėje – „PASAULIO
SUTVĖRIMAS PAGAL VAIKUS“. Choreogr. –
B. Banevičiūtė. Dalyvauja Vilniaus specialiojo
ugdymo centro „Aidas“ ir Vilniaus Šilo mokyklos mokiniai, M. Stabačinskas,
M. Pinigis (šokio teatras „Dansema)
21 d. 11 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„ŠVIESIUKAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė
(šokio teatras „Dansema“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay
„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius
14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS,
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė
yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
15 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“.
Rež. – V. Martinaitis
15 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)
18 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
19 d. 18 val. Rūtos salėje – F. von Schillerio
„PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų
Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius
Kauno valstybinis muzikinis teatras
13 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“.
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius
14 d. 18 val. – „NOTRDAMO LEGENDA“.
Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas,
dir. – J. Janulevičius
15 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVILIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis
18 d. 17 val. – Lietuvos choreografų kūrinių
retrospektyva „Baleto atmintis“
19, 20 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Dir. – J. Janulevičius

„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis
Klaipėdos muzikinis teatras
15 d. 13 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“

Šiauliai

20 d. 19 val. – „Sergejus Nakariakovas:
trimito Paganinis“. S. Nakariakovas (fliugelhornas), Lietuvos valstybinis simfoninis
orkestras (vyr. dir. – G. Rinkevičius). Dir. –
P. Mägi. Programoje W.A. Mozarto,
J. Haydno, L. van Beethoveno kūriniai

Šiaulių dramos teatras

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

14 d. 18 val. Kultūros centre – M. Lado „LABAI

18 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Trečia-

PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

dienio vakaras koncertas, skirtas kompozi-

20 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA!

toriui S. Vainiūnui. Muzikuoja profesorės

A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“.

V. Vitaitės ugdytiniai

Rež. – J. Žibūda

18 d. 12 val. Naujosios Vilnios kultūros centro
didžiojoje salėje – J. Karaliūnaitė (sopranas),

Panevėžys

E. Davidovičius (tenoras), S. Asevičiūtė

Juozo Miltinio dramos teatras

(smuikas), B. Asevičiūtė (fortepijonas). Ve-

13 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KEL-

dėjas muzikologas V. Juodpusis

KIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.

Šv. Jonų bažnyčia

14 d. 18 val. – K. Zanussi „HYBRIS (PUIKYBĖ)“. Rež. – K. Zanussi
15 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.
Rež. – V. Mazūras
15 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas
20 d. 18 val. Varėnos kultūros centre –
M. Durnenkovo „KARAS DAR NEPRASIDĖJO“. Rež. – T. Leszczynskis

Koncertai

14 d. 17 val. – valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (vad. D. Staponkus, dir. U. Vaiginis). Dalyvauja valstybinis choras „Vilnius“ (vad. V. Bagdonas,
vyr. dir. A. Dambrauskas), Šiaulių valstybi-

15 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas
„La bonne musique“. Čiurlionio kvartetas,
A. Krikščiūnaitė (sopranas), A. Kisieliūtė
(fortepijonas). Dalyvauja G. Pyšniakas (violončelė). Programoje C. Debussy, E. Chaussono, G. Fauré kūriniai
17 d., 11 val. Antavilių pensionate – vokalinės muzikos koncertas „Lapų valsas“.
J. Leitaitė (mecosopranas). Programoje
F. Schuberto, A. Raudonikio ir kt. kūriniai
17 d. 12 val. Jonavos pradinėje mokykloje, 17 d.

kas, Joanna M. Grzybowska, Eimantas Gudas ... [et al.] ; [vertėjai Regina Jakubėnas, Albina
Strunga, Beata Piasecka]. – Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2017. – 126, [1] p. : iliustr., faks.. – (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
rūmų parodų katalogai = Katalogi wystaw Pałacu Wielkich Książąt Litewskich = Exhibition
catalogues of the Palace of the Grand Dukes, ISSN 2351-7115 ; t. 15). – Tiražas 300 egz.. –
ISBN 978-609-8061-51-2
Nuo nekropolio iki akropolio : Vilniaus miestovaizdžio metamorfozės / Almantas Samalavičius. – Vilnius : Kultūros barai, 2017. – 190, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN
978-609-8003-21-5

GROŽINĖ LITERATŪRA
Angelai neverkia : romanas / Jolita Herlyn. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 286, [1] p.. – Tira-

Gimtoji vasaros debesija, arba Paskutiniai atodūsiai : [eilėraščių rinkinys] / Romas Sadaus-

terio kūriniai
21 d. 19 val. – Londono choras „Joyful

sono, V. Miškinio kūriniai

„Muzikos garsai“

tystės valdovų rūmai (Vilnius, Lietuva), Jono Pauliaus II kolekcijos muziejus (Varšuva,
Lenkija) / sudarytojai Vydas Dolinskas, Živilė Mikailienė ; [teksto autoriai Vydas Dolins-

Saudargaitė]. – Vilnius : Algarvė, [2017]. – 436, [4] p.. – ISBN 978-9955-871-61-3 (įr.)

(vad. R. Gelgotienė). Programoje G. Jack-

improvizacija pagal R. Rodgerso miuziklą

2017 m. rugsėjo 26 - gruodžio 10 d., Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-

senburgeris (Berlynas). Programoje J. Rut-

orkestras“. Klaipėdos kamerinis orkestras

lauskaitė. Programoje muzikinė teatrinė

„Lietuvos krikštas“. Voicecho Gersono paveikslas = „Chrzest Litwyˮ. Obraz Wojciecha Gersona =
“Baptism of Lithuania”. The painting by Wojciech Gerson : tarptautinės parodos katalogas,

Geišos išpažintis : romanas / Arthur Golden ; [iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas, Rūta

joje salėje, – „Žaismingos muzikos garsų

kus, M. Bertulytė, G. Stravinskaitė, I. Kaz-

978-609-471-106-0

N. Saimininkienė, dir. T. Ambrozaitis),

Vilniaus universiteto choras „Pro musica“

L. Krivickaitė, S. Juciūtė, A. Šeputis, M. Jac-

tetas, Šokio ir teatro katedra. – Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. –
131, [1] p. : iliustr., nat.. – (Metodinės priemonės, ISSN 2335-2396). – Tiražas 50 egz.. – ISBN

I. Zelenkauskaitė (sopranas). Dir. – V. Weis-

15 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

dail. ir scenogr. – L. Akstinaitė. Dalyvauja

Lietuvių liaudies sceninio šokio žingsniai, jų deriniai ir šokiai : metodinė priemonė / Raminta
Čyplytė, Laimutė Kisielienė ; Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakul-

žas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2931-9 (įr.)

Company of Singers“ (vad. P. Broadbent),

E. Lozdovskaja, aktorius G. Šimelionis, kost.

[2017]. – 128 p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-95921-0-7

nis kamerinis choras „Polifonija“ (vad.

Lietuvos nacionalinė filharmonija

(meno vad. – M. Bačkus). Aktorė ir režisierė

svarbiausi kūriniai] / [sudarytojai Goda Skėrytė, Tadas Šimkus] ; [tekstai: Aistė Radzevičiūtė, Goda Skėrytė, Tadas Šimkus] ; [vertė Agnė Poderytė]. – Kaunas : Kūrybos biuras,

Kotrynos bažnyčia
13 d. 19 val. – folkloro festivalio „Pokrovskije
kolokola“ koncertas „Unikalios tradicijos“

kas. – Vilnius : Žuvėdra, 2017-2018 [i.e. 2017]. – 117, [3] p.. – ISBN 978-609-8089-97-4
Ilgesio lopšinė : eilėraščių rinktinė / Dalia Tarailienė ; [dailininkė Taida Balčiūnaitė]. – Vilnius : Pilaitės bendruomenė, 2017. – 127, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-95954-1-2
Jaunystė tremties spąstuose : prisiminimai [ir eilėraščiai] / Vlada Barakauskienė. – Kaunas : [Vitae Litera], 2017. – 179, [1] p., [10] iliustr. lap.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN
978-609-454-313-5
Laimingi žmonės keliauja dviračiais : [romanas] / Rasa Sagė. – Vilnius : Alma littera, 2017. –
207, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2955-5 (įr.)

14, 15 d. 12 val. – Lietuvos chorų konkurso

Leonardo braižas : [romanas] / Dina Rubina ; iš rusų kalbos vertė Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė. –

II turo pasirodymai; 15 d. 20 val. – Grand

Vilnius : Nordina, 2017. – 347, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8190-03-8 (įr.)

prix konkursas
19 d. 19 val. – dainuojamosios poezijos festivalis „Tai–aš“. Atlikėjai L. Drumeva (Bulgarija), B. Monaghanas (Š. Airija), D. Steponavičienė-Rugiaveidė, A. Klova su instrumentine
grupe „Vydraga“ ir kt.
Muzikos galerija
Antakalnio g. 17
17 d. 18.30 – vokiškos romantinės muzikos
vakaras „Habe Dank!“. E. Juškaitė (sopranas), R. Mikelaitytė-Kašubienė (fortepijo-

Šantaramas : romanas / Gregory David Roberts ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. –
Vilnius : Tyto alba, 2017. – 755, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9986-16-855-3
Šarkos sielos šauksmas : [autobiografinis pasakojimas] / Robertas Šarknickas. – Vilnius :
Alma littera, 2017. – 165, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-2971-5
Švytintis rūkas / Doloresa Kazragytė. – Vilnius : Tyto alba, 2017. – 374, [2] p.. – Tiražas 3000
egz.. – ISBN 978-609-466-259-1 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
Abėcėlė : eilėraščiai, užduotėlės / Česlovas Navakauskas ; [dailininkė Jurga Šarmavičiūtė]. –
2-asis patais. leid.. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 61, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. –

nas), I. Gylytė (smuikas)

ISBN 978-609-01-2973-9

Vaidilos teatras

Apie karves ir veršiukus / [parašė Émilie Beaumont] ; [sumanė Nathalie Bélineau] ; [vertė

15 d. 18 val. – E. Chrebtovas: gražiausios

Alfredas Steiblys] ; [nupiešė Federica Lossa]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2017]. – [14] p. :

17.30 Plungės Mykolo Oginskio meno moky-

operų arijos ir romansai

iliustr.. – (Gudručiams ir smalsutėms ; 2). – ISBN 978-9955-07-703-9

kloje, 21 d. 16 val. Paliesiaus dvare (Miela-

Va k a r a i

Apie kates ir kačiukus / [parašė Émilie Beaumont] ; [sumanė Nathalie Bélineau] ; [vertė

Vilnius

iliustr.. – (Gudručiams ir smalsutėms ; 4). – ISBN 978-9955-07-704-6

gėnų sen., Ignalinos r.) – ciklo „Muzikos
enciklopedija gyvai“ koncertas „Žėrintys

Alfredas Steiblys] ; [nupiešė Federica Lossa]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2017]. – [14] p. :

Kauno kamerinis teatras

medinukai“. Kristupo medinių pučiamųjų

Valdovų rūmai

Apie šunis ir šuniukus / [parašė Émilie Beaumont] ; [sumanė Nathalie Bélineau] ; [vertė

20–22 d. 18 val. – PREMJERA! J. Stučinskai-

instrumentų kvintetas: G. Gelgotas (fleita),

13 d. 18 val. – E. Gudo vieša paskaita „Voice-

Alfredas Steiblys] ; [nupiešė Federica Lossa]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2017]. – [14] p. :

tės „TI“. Rež., inscenizacijos aut. ir video-

U. Dičiūnas (obojus), A. Žiūra (klarnetas),

cho Gersono paveikslas „Lietuvos krikš-

iliustr.. – (Gudručiams ir smalsutėms ; 3). – ISBN 978-9955-07-705-3

montažo rež. – A. Gluskinas, dail. –

A. Puplauskis (fagotas), P. Lukauskas (val-

tas“: realybė ir fikcija“

torna). Programoje J. Ibert’o, H. Villa-Lo-

14 d. 12 val. – „Pasivaikščiojimas muziejaus

Apie triušius ir triušiukus / [parašė Émilie Beaumont] ; [sumanė Nathalie Bélineau] ; [vertė

A. Šulcaitė. Vaidina V. Rašimas, I. Daunoraitė, R. Tamošauskaitė, A. Masiulionytė,

boso, S. Barberio, G. Kuprevičiaus kūriniai

karalystėje su muzika“

A. Aleinikovas, R. Kumpikaitė

18 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažo-

15 d. 12 val. – edukacinis užsiėmimas „Im-

joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas

provizuojame operą: „Elenos pagrobimas“

Kauno lėlių teatras
14 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI
NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimų pasaką).

„Robertas Beinaris ir draugai“. Kamerinis
ansamblis „Musica humana“, „Obojų kvin-

Vilniaus rotušė
17 d. 16 val. – P. Skorinai skirtas vakaras.

Alfredas Steiblys] ; [nupiešė Federica Lossa]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2017]. – [14] p. :
iliustr.. – (Gudručiams ir smalsutėms ; 1). – ISBN 978-9955-07-706-0
Gražiausios pasaulio pasakos / [tekstas: Peter Holeinone] ; [iš italų kalbos vertė Algimantas
Gudaitis] ; [iliustracijos: Tony Wolf, Piero Cattaneo, Libico Maraja, Severino Baraldi]. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 382 p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9986-02-810-9
(įr.)

tetas lt“: R. Beinaris, T. Bieliauskas (obojai),

Dalyvauja I. Lemeškinas (Prahos Karo-

E. Paškevičius (meilės obojus), P. Kuraitis

lio universitetas), S. Temčinas (Lietuvių

Rež. – A. Stankevičius

(anglų ragas), J. Klimavičius (fagotas), Lietu-

kalbos institutas), S. Narbutas (LMA Vru-

15 d. 17 val. – „TŪLA IR KITI“ (J. Kunčino

vos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų

blevskių biblioteka). Muzikuoja I. Bau-

romano „Tūla“ motyvais). Rež. – A. Ka-

instrumentų kvintetas „Nauji garsai“:

blytė (gotikinė arfa, išilginės fleitos) ir jos

niava (VšĮ „Bardai“)

P. Gefenas (fleita), R. Beinaris (obojus),

vadovaujamas Vilniaus B. Dvariono mu-

978-9955-22-874-5

19 d. 18 val. – A. Bialobžeskio poezijos ir mu-

R. Savickas (klarnetas), D. Stoskeliū-

zikos mokyklos Renesanso išilginių fleitų

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

zikos vakaras „Aš pažinau karalių tavyje“

nas (fagotas), I. Kuleševičienė (valtorna),

ansamblis

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

Aut. ir rež. – O. Žiugžda
15 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“.
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Ilgų kojų istorija / Virginijus Malčius ; [iliustracijų autorius Virginijus Malčius]. – Vilnius :
Alma littera, 2017. – 32, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2927-2 (įr.)
Kačiukas miaukia miau : gyvūnų balsai : [žaislinė knyga] / [iš ispanų kalbos vertė Jūratė Žižytė]. – Vilnius : Presvika, [2017]. – [10] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN

11 psl.

S palio 13–19
Savaitės filmai

„C’est la vie!“

Kino repertuaras

13, 14, 18 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis

16 d. – Šmėklos klajoja Europoje (Graikija,

2049 (D. Britanija, JAV, Kanada) – 11, 15.05,

Prancūzija) – 21 val.; 17 d. – Žinau, kad tu

Vilnius

20.40, 23.05; 15–17, 19 d. – 11, 15.05, 20.40

ten (Belgija) – 19 val.; Ačiū už lietų (D. Bri-

Forum Cinemas Vingis

13–19 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis

tanija, Norvegija) – 21.15

13–15, 17, 19 d. – Sniego senis (D. Britanija,

2049 (3D, D. Britanija, JAV, Kanada) – 18 val.

18 d. – Paskutinis žmogus Alepe (Danija,

Švedija, JAV) – 14, 15.50, 18.30, 21.10; 16 d. –

13, 16–19 d. – Emodži filmas (JAV) – 14.30;

Sirija) – 19 val.; Kūdikių fabrikas (Filipinai,

14, 15.50; 18 d. – 14, 15.50, 18.30, 21.10, 23.50

14, 15 d. – 10.20, 14.30

JAV) – 21.30; 19 d. – Nereikšmingas žmogus

13–15, 17, 19 d. – Kaip išsirinkti vyrą (JAV) –

13–19 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) –

(Indija, Olandija) – 19 val.; Neregio užrašai

11.30, 19, 21.30; 16 d. – 11.30, 19 val.; 18 d. –

12.55, 18.50

(D. Britanija, Prancūzija) – 21.15; Keturi pa-

11.30, 19, 21.30, 23.40

Džiunglių būrys (Prancūzija) – 11.20, 13.15

sai (Kroatija, Serbija, Vokietija) – 19.15

13, 15, 17–19 d. – C'est la vie! (Prancūzija) –

Lego Ninjago filmas (Danija, JAV) – 10.40,

Vilniaus Vaikų ir jaunimo filmų festivalis

11.20, 16.30, 18.30; 14, 16 d. – 11.20, 16.30

13.40; Lego Ninjago filmas (3D, Danija, JAV) – 15.40

14 d. – Viešpaties angelas 2 (Čekija) – 12 val.;

13–15, 17, 19 d. – Svetimšalis (D. Britanija,

Ratai 3 (JAV) – 10.30

Kalnų stebuklas – netikėta draugystė (Vo-

Kinija, JAV) – 13.25, 18.20, 20.55; 16 d. – 13.25,

Kiškių mokykla (Vokietija) – 11.10

kietija) – 14.15

18.20; 18 d. – 13.25, 18.20, 20.55, 23.20

13 d. – Tas (JAV) – 15.35, 23.35; 14, 18 d. – 15.35,

13, 16 d. – Gobšius (Prancūzija) – 17 val.;

Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049 ****

13, 15, 17–19 d. – Gyvenimas prieš akis (Ru-

21.30, 23.35; 15, 19 d. – 15.35; 16 d. – 15.35, 21.30

14 d. – 18.45; 17 d. – 19.15

Kad ir koks būtų Denis Villeneuve’o sukurtas garsiojo Ridley Scotto
perdirbinys, sugrįžti į netolimą ateitį verta. Garsiojo filmo tęsinyje replikantus kontroliuoja ir nepaklususius žmonėms naikina karininkas K
(Ryan Gosling). 2049-aisiais įtampa tarp žmonių ir jų vergų, kuriuos sukūrė bioinžinieriai, vis auga. Tapęs slaptos informacijos, keliančios grėsmę
visai žmonijai, savininku, K pats turi būti sunaikintas. Vienintelė jo viltis – rasti
paslaptingai prieš daugelį metų dingusį Riką Dekardą (Harrison Ford).
Taip pat filme vaidina Jaredas Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin
Wright, Dave’as Bautista, Mackenzie Davis (JAV, 2017). (Vilnius)

sija) – 14.10, 16.20, 18.40, 20.45; 16 d. – 14.10,

13–19 d. – Meilė angelų mieste (Rusija) – 18.25

13, 19 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) –

16.20, 18.40, 20.45; 16 d. – 14.10, 16.20, 20.45;

13, 15, 17, 19 d. – Dar stipresnis (JAV) – 21 val.

17.15; 16 d. – 20.30; 17 d. – 17 val.

18 d. – 14.10, 16.20, 18.40, 20.45, 23 val.

13, 15, 17, 19 d. – Besivaikantys mirtį (JAV) – 21.30

13 d. – C’est La vie (Prancūzija) – 19.15;

14 d. – W.A. Mozarto „Užburtoji fleita“. Tie-

14, 16, 18 d. – Kingsman. Aukso ratas

14 d. – 14.15, 21 val.; 16 d. – 18.45; 19 d. – 21 val.

sioginė premjeros transliacija iš Niujorko

(D. Britanija, JAV) – 21 val.

13 d. – Sniego senis (D. Britanija, Švedija,

Metropolitano operos – 19.55

Skalvija

C’est la vie! ***

Nauja filmų „Neliečiamieji“ ir „Samba“ kūrėjų Olivier Nakache ir Erico
Toledano komedija „C’est la vie!“ pasižymi puikiu tempu ir dialogais. Nesuprantama, kodėl platintojai nusprendė pakeisti originalų filmo pavadinimą „Šventės prasmė“ į nieko nesakančią banalybę, juolab kad jo veikėjas Maksas (aktorius ir režisierius Jeanas-Pierre’as Bacri) dirba pobūvių
organizatoriumi. Jam kyla noras pailsėti. Tačiau reikia įvykdyti dar vieną
užsakymą – surengti prabangias vestuves XVII a. dvare. Maksas jas suplanavo kruopščiai: pasamdė padavėjų komandą, virėjus, indų plovėjus,
davė nurodymus fotografui, užsakė muzikantus, gėlių dekoracijas, bet,
kaip tyčia, viena paskui kitą pasipila klaidos... (Prancūzija, 2017). (Vilnius)
Geras laikas ****

19 d. – Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis. Kalnų stebuklas – netikėta draugystė (Vokietija) – 13 val.
13–22 d. – festivalis „Nepatogus kinas“
13–15, 17, 19 d. – Kaip susigrąžinti ją per 7
dienas (rež. A. Žiurauskas) – 11, 13.05, 15.10,
17.20, 19.30, 21.45; 16 d. – 11, 13.05, 15.10, 21.45;
18 d. – 11, 13.05, 15.10, 17.20, 19.30, 21.45, 23.30
13–15, 17, 19 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) –
11.40, 16.25, 18.40, 21 val.; 16 d. – 11.40, 16.25;
18 d. – 11.40, 16.25, 18.40, 21, 23.40
13–19 d. – Mano mažasis ponis. Filmas (Kanada, JAV) – 11.10, 13.30, 16.40
Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049 (3D,
D. Britanija, JAV, Kanada) – 11, 18 val.

„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)

13–17, 19 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis

Gobšius *

13, 15, 18 d. – Viktorija ir Abdulas (D. Brita-

Pagrindinis Fredo Cavayé komedijos visai šeimai veikėjas yra Dany
Boono suvaidintas patologiškas šykštuolis ir talentingas smuikininkas.
Jo pelnytai nekenčia visi. Tačiau filmo kūrėjai įsitikinę, kad meilė gali
pakeisti viską. Tai įrodinėjama taip primityviai ir nejuokingai, kad pradedi abejoti, ar tik režisierius nelaiko žiūrovų visiškais idiotais (Prancūzija, 2016). (Vilnius)
Loganų sėkmė ****

Du broliai nevykėliai nusprendžia apvogti didžiausių automobilių lenktynių kasą. Kad tai pavyktų, jiems reikia garsiausio seifų „specialisto“. Bėda
ta, kad šis sėdi kalėjime... Stevenas Soderberghas ne pirmą kartą tyčiojasi
iš mėgstamiausių Holivudo žanrų. Šįkart jam padeda šviesiaplaukiu tapęs
Danielis Craigas, Channingas Tatumas, Adamas Driveris, Riley Keough,
Sethas MacFarlane’as ir Katie Holmes (JAV, 2017). (Vilnius)
Viktorija ir Abdulas ****

Stepheno Frearso filmo veiksmas prasideda 1887 m. birželį. Vyksta karalienės Viktorijos (Judi Dench) karūnavimo penkiasdešimtmečio iškilmės.
Tačiau šešiasdešimt aštuonerių karalienė nuobodžiauja ir jaučiasi vieniša.
Jos pageidavimu į Vindzoro rūmus atvyksta nauji tarnai iš Indijos. Tarp
jų – jaunas gražuolis Abdulas Karimas (Ali Fazal). Jis sudomina karalienę.
Tarp jų užsimezga draugystė. Abdulas tampa karalienės patikėtiniu, pokalbių partneriu ir hindi kalbos mokytoju. Filmas sukurtas pagal Shrabani Basu knygą, jo premjera įvyko rugsėjo pradžioje, Venecijos kino
festivalyje (D. Britanija, JAV, 2017). (Vilnius)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

12 psl.

2049 (D. Britanija, JAV, Kanada) – 14.30,
21.30; 18 d. – 14.30, 21.30, 23.10
13, 16, 17, 19 d. – Lego Ninjago filmas (3D, Danija, JAV) – 16 val.; 14, 15, 18 d. – 11.10, 16 val.
14, 15, 18 d. – Operacija „Riešutai“ 2 (Kanada, P. Korėja, JAV) – 11.15; 13–19 d. – Ratai 3 (JAV) – 13.50; Dar stipresnis (JAV) – 13.50
14, 15, 18 d. – Kiškių mokykla (Vokietija) – 11.30
13–18 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) – 13.40
Emodži filmas (JAV) – 16.10
nija, JAV) – 19.05
14, 17, 19 d. – Dar stipresnis (JAV) – 19.05
13, 15, 18 d. – Tas (JAV) – 21.45
14, 17, 19 d. – Besivaikantys mirtį (JAV) – 21.45
13, 17, 19 d. – Kingsman. Aukso ratas (D. Britanija, JAV) – 21.10
15, 18 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 21.10

JAV) – 21.30; 14 d. – 21.45; 17 d. – 21 val.

13 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 17 val.
13 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 18.50;
15 d. – 21.10; 19 d. – 16.40
13 d. – Du pasauliai (Lenkija) – 11 val.; 14 d. – 15.30
13 d. – Akimui (JAV) – 21 val.
14 d. – Normalus autistinis filmas (Čekija) – 17 val.
14 d. – Cemento skonis (Vokietija, Libanas,
Sirija, JAE, Kataras) – 19.15
14 d. – Kita pusė (Prancūzija, Italija) – 21 val.
15 d. – Lagūna (Meksika, JAV) – 15 val.; 16 d. – 12.15
15 d. – Pavainikė (Švedija, Norvegija) – 16 val.
15 d. – Birmos posmai (Olandija, Norvegija)– 17.15
15 d. – Saitas 2 (Kambodža, Prancūzija) – 19 val.
16 d. – Džo smuikas (JAV) – 11 val.
16 d. – Suaugėliai (Čilė, Olandija, Prancūzija) – 15 val. (seansas senjorams)
16 d. – Nėra kur slėptis (Norvegija, Švedija) – 18.45
16 d. – Ledo ir nikelio mėnulis (Kanada) – 21 val.
17 d. – Šmėklos klaidžioja po Europą (Graikija, Prancūzija) – 17 val.
17 d. – S21: Raudonųjų khmerų mirties mašina (Kambodža, Prancūzija) – 19 val.
17 d. – Rytojaus jūra (Kazachstanas, Vokietija) – 21 val.
18 d. – Kada nurims šis vėjas (Lenkija) – 17.30;
Neregio užrašai (D. Britanija, Prancūzija) – 19 val.
Rezistencijos būgnai (Kosovas); Sienos (Slovėnija.) – 21.15
19 d. – Žarijos nevyniojamos į popierių
(Kambodža, Prancūzija) – 19 val.
19 d. – Diena prie Drinos (Bosnija ir Hercegovina); Flotelis Europa (Danija, Serbija) – 20.45

Forum Cinemas Akropolis

14 d. – Slaptas Ikbalo receptas (Danija) – 13.40
15 d. – Pirmoji nakvynė (Švedija, Olan-

19, 21.05, 23.45; 15–17, 19 d. – 16.55, 19, 21.05

dija) – 13.20

13–19 d. – Svetimšalis (D. Britanija, Kinija,

Pasaka

13, 14, 18 d. – Sniego senis (D. Britanija,
Švedija, JAV) – 16, 18.40, 21.20, 23.40; 15–17,
19 d. – 16, 18.40, 21.20
13, 14, 18 d. – Kaip išsirinkti vyrą (JAV) –
14.20, 19.20, 21.35, 23.55; 15–17, 19 d. – 14.20,
19.20, 21.35

(Prancūzija) – 17.30; 17 d. – 19.30; 13 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės (Prancūzija) – 19.30
13, 16 d. – Geras laikas (JAV) – 21.15; 14 d. –

Festivalis „Nepatogus kinas“

13, 14, 18 d. – Gyvenimas prieš akis (Rusija) – 16.55,

JAV) – 16.40, 18.30, 21.10

13 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

20.30; 19 d. – 21 val.
14 d. – Kaimynė šnipė (JAV) – 12.30; Viktorija ir Abdulas (D. Britanija, JAV) – 16.15;
19 d. – 16.45
14 d. – Stiklo pilis (JAV) – 18.30; Kartą Rytų Europoje (Rumunija, Lietuva, Moldova) – 12.45;
Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 14.30; Apie meilę.
Tik suaugusiems (Rusija) – 16.45
15 d. – Stefanas Cveigas: atsisveikinimas
su Europa (Austrija, Prancūzija,Vokietija) – 12 val.;
Kita vilties pusė (Suomija, Vokietija) – 14 val.
15 d. – Ledi Makbet (D. Britanija) – 21.30
15 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Prancūzija,
Šveicarija) – 12 val.
15 d. – Nematomas herojus (Prancūzija,
Belgija) – 13.30
15 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 15.15
15 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 17.30
15 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, D. Britanija, Šveicarija) – 20.30
15 d. – Povaizdis (Lenkija) – 12.15
15 d. – Ida (Lenkija, Prancūzija) – 14.15
15 d. – Mokytoja (Slovakija, Čekija) – 16.15;
19 d. – 15.30; 15 d. – Aukštyn kojom (Austrija, Vokietija) – 18.15; 15 d. – Paskutinė
šeima (Lenkija) – 20.15
16 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV,
Turkija, 17 val.; 17 d. – 17.30; 18 d. – 16.45;
19 d. – 15 val.; 16 d. – Dovanoju širdį (Prancūzija, Belgija) – 17.30; 16 d. – (Ne)laukti
svečiai (Prancūzija) – 19.30; 18 d. – 20 val.;
17 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) – 17.15
17 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai (Prancūzija) – 21.30; 18 d. – Madam (Prancūzija) –

Festivalis „Nepatogus kinas“
13 d. – Aš nesu tavo negras (Belgija, JAV,
Prancūzija, Šveicarija) – 19 val.
13 d. – Amžinai tyri (Airija, Izraelis, D. Britanija, Norvegija) – 21 val.

17 val.; Loganų sėkmė (JAV) – 20 val.
19 d. – Meilė ir draugystė (Airija, Prancūzija, Olandija) – 17.30; Dvi naktys iki ryto
(Suomija, Lietuva) – 19.15
Ozo kino salė

14 d. – Komunija (Lenkija) – 16.30
14 d. – Sutemų choras (Belgija, Ekvadoras,

13–19 d. – C’est la vie! (Prancūzija!) – 13.05

Italija) – 18.15

13, 14, 18 d. – Kaip susigrąžinti ją per 7 die-

14 d. – Afrikos perlas (Švedija) – 19.45

nas (rež. A. Žiurauskas) – 10.10, 12.25, 15.30,

15 d. – Tulė ir Tuvalu (Šveicarija) – 16 val.

17.35, 19.40, 21.40, 23.50; 15–17, 19 d. – 10.10,

15 d. – Brolis Jakobas (Vokietija) – 18 val.

12.25, 15.30, 17.35, 19.40

15 d. – Mano kūnas yra poliškas (Brazilija) – 20 val.

13–19 d. – Mano mažasis ponis. Filmas (Ka-

16 d. – Mano nuosavas privatus karas (Bos-

nada, JAV) – 10.50, 12.15, 13.10, 14.40, 16.45

nija ir Hercegovina, Olandija) – 19 val.

13 d. –Beatričės bučinys (Prancūzija) – 18 val.;
18 d. – 19.50; 13 d. – Gobšius (Prancūzija) – 20.10;
14 d. – 19.40; 14 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 14 val.; 14 d. – Kita vilties pusė (Suomija, Vokietija) – 16 val.; 18 d. – 18 val.
14 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 17.50
17 d. – Siena: tarp Rytų ir Vakarų (rež.
N. Medutytė) – 18 val.
19 d. – Moteris ir ledynas (rež. A. Stonys) – 18 val.
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