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„Vilnius. Topophilia. Vilniaus vaizdai iš advokatų kontoros „Ellex
Valiunas“ kolekcijos“ Nacionalinėje dailės galerijoje
Vidas Poškus

Apžiūrėdamas kokios nors žinybinės organizacijos (tai gali būti kokia
nors advokatų kontora, bet nebūtinai) kontekste atsiradusią parodą
visuomet pamąstau apie vidines
priežastis bei išorines prielaidas
tokio sumanymo atsiradimui. „Vilnius. Topophilia. Vilniaus vaizdai
iš advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ kolekcijos“ taip pat ne išimtis.
Ši įmonė yra ne vienintelė Lietuvoje,
teikianti ne tik juridines, bet ir estetines bei istorines paslaugas. Tai
ir konceptualios parodos, ir jaunų
menininkų parama, ir diskusijos
dailės temomis – veiklos ir interesų
laukas platus. Pastebėtina, kad ypač
dažnai tai materializuojasi Nacionalinėje dailės galerijoje. Kartais

net pradedi galvoti, jog tarp advokatų ir nacionalinės reikšmės dailės
muziejų jau natūraliai susiformavo
simbiotinis ryšys – muziejininkų
gyvenimas palengvėja finansiniu
požiūriu (juk kartais net rėmo ar
pasporto kaina prilygsta kolekciniam eksponatui), o teisininkai
įsiamžina kaip mecenatai.
Bet lygiai taip pat galvon pradeda
veržtis įkyrios mintys apie advokatišką kolekcionavimo aistrą ir jos
specifiką. A priori regisi, kad jeigu
advokatai kolekcionuoja, o šiuo
atveju renkama vilnietiškoji ikonografija, tai rinkti meno kūrinius
turėtų ir kiti tos pačios profesijos,
bet kitokios specializacijos jų kolegos. Pavyzdžiui, prokurorai, Konstitucinio Teismo teisėjai, galop tardytojai ar bent privatūs detektyvai...
Tik, žinoma, jų kolekcijos yra arba

turėtų būti kitokio pobūdžio. Antai įsivaizduoju, jog sekliai, tiriantys
žmogžudystes, be išankstinio nusistatymo, tačiau įkvėpti savojo užsiėmimo, domisi natiurmortais (ypač
iš tos barokinės Vanitas mados), tiesiogiai iliustruojančiais žmogiškojo
gyvenimo tuštybę ir praeinamumą.
Taigi, vienos advokatų kontoros
atstovai įtikino mus, jog jie tikrai
myli meną ir Vilnių, ir apie tai, tiesą
sakant, yra ši paroda. Regis, kitaip
ir būti negali, juolab kad specialiai atsidaręs „Ellex Valiunas“ internetinį puslapį pamačiau, jog
viena iš šių profesionalų praktikos
sričių yra nekilnojamasis turtas ir
aplinkosauga. Tad sąsajos su „topofilija“ konkrečios ir labai tiesioginės. Rodomas rinkinys (žiūrovai
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Žvėriūkščių karnavalas
„Synaesthesis“ ir „Quatour Tana“ festivalyje „Gaida“
Viltė Žakevičiūtė

Taip, kaip parašyta antraštėje, pasijutau antrajame ansamblio „Synaesthesis“ koncerte spalio 25-ąją.
Palyginimas su žvėrimis tarsi natūralus, nes ansamblio nariai (Vytautas Oškinis – fleita, Artūras
Kažimėkas – klarnetas, Marta Finkelštein – fortepijonas, Deimantė
Merkevičiūtė – smuikas, Monika
Kiknadzė – altas, Gunda Baranauskaitė – violončelė ir dirigentas Karolis Variakojis) – jauni, ekspresyvūs, tarsi netveriantys savo kailyje,
nepažaboti taisyklių ir diktuojantys
savas. Kaip jie patys sako, „pašėlę“,
pridėčiau – „žvėriškai“.
Koncertą pradėjęs Sylvaino
Marty kūriniu „Lithuanian Rotation“ ansamblis iš karto pademonstravo ekspresiją ir įtikinamą interpretaciją. Nenuostabu, nes 2016 m.
vykusioje tarptautinėje vasaros
akademijoje Austrijoje (ISA) už
geriausią šio kūrinio interpretaciją „Synaesthesis“ buvo apdovanotas premija „Just Composed“.
Koks tai kūrinys – kalbėti šiek tiek
kebloka. Kiek glumina suvokimas,
jog daugiausia kūrinys priklauso
nuo atlikimo. Kompozitorius šiuo
atveju pateikia tik (o gal net) idėją.
Kaip sako autorius, čia sąveikauja
įvairios tėkmės – nuo atskiros ląstelės iki chaoso. Vadinasi, logika vis
dėlto egzistuoja. Beje, sugebėjau išgirsti ir tarsi atpažįstamo lietuviško
skambesio. Įdomu būtų pasiklausyti kelių skirtingų šio kūrinio interpretacijų, tuomet būtų lengviau
šią muziką suprasti ir įvertinti.
Vis dėlto puikiai akustiškai skambėjęs „Lithuanian Rotation“ neprilygo Yanno Robino „Fterà“ sukeltoms emocijoms. Kūrinys labai
vykęs, atliktas meistriškai. Ir čia
vėl kilo klausimas: ar atlikimas
išgelbėjo kūrinį, nes jis parašytas
taip, kad sugroti gali tik visiškas
profesionalas, ar pati medžiaga
nepaprastai gera? Mano fantazijos

vaizdinys: kažkas stebi pelėkau- apibūdinta anotacijoje ir klausimų
tuose įstrigusią pelę. Ji kankinasi, nebekyla. Interpretacija buvo vycypia. Arba – musė, kurią kažkas kusi. Ansambliui vadovaujantis
ant stiklo prispaudė su užuolaida, K. Variakojis kontroliavo įvykius
zirzia kaip pasiutusi. Nejuokaujant, sumaniai ir taikliai. Improvizacija
kūrinio anotacijoje pateikiamos in- buvo pagrįsta. Taigi, viskas priterpretacijos versijos ašis – sparnai, klauso atlikėjams!
plunksna (graikų kalbos žodis fterà
Na ir finalui – intriguojantis
„Quatour Tana“
tai ir reiškia). Tiesa, sąsaja su oru, kompozitoriaus Régiso Campo
kvėpavimu tikrai jautėsi. Tik labiau „Pop-Art“ – puiki koncerto pabaiga, atlikėjai erdvę užliejo garsų spalkaip bandymas kvėpuoti kažkam kai kūrinys sužėri auksu ir nepa- vomis, perteikė romantinę kūrinio
trukdant. Vis dėlto kūrinys labai lieka abejingų. Dar – „Synaesthesis“ pajautą ne tik jautriu ir ekspresyviu
įdomus. Ekspresyviausias jo atli- meistrystė ir įrodymas, kad jie yra grojimu, bet ir kūno kalba. Atskirų
kėjas buvo klarnetininkas A. Ka- kol kas vieninteliai taip stebinan- instrumentų monologai jungėsi į
žimėkas: teatrališkas, labai patiko tys šiuolaikinės muzikos atlikėjai. bendrą skambesį, kūrinys atrodė
klausytojams. Beje, atlikėjai tokioje Kūrinio pavadinimas „Pop-Art“ ta- tarsi „kvėpuojančios“ faktūros, atmuzikoje lemia beveik viską.
rytum kelia dviprasmiškų minčių. liepiantis prancūzų impresionistų
Po gausių ovacijų – slovakės Manau, to siekta. Kompozitorius, mokyklos bruožus, žinoma, šiuoLenkos Novosedlikovos „Seven: remdamasis dailininko Richardo laikiniame kontekste.
Twenty: Seven“ ansambliui. Šis Hamiltono pateiktu „poparto“ apiIš karto po to – ekspresyvumo
premjerinis kūrinys koncertą paį- brėžimu, leidžia klausytojams išvadas dozė. Tai efektingas Ondřejaus
vairino švelnumu ir ramybe. Tiesa, daryti patiems. „Popartas“ – masinę Adámeko Styginių kvartetas Nr. 2
lyginant su iki tol skambėjusiais, jis, kultūrą bei banalybes integruojan- „Lo que no’ contamo’“. Netradicisakytume, kiek nublanko dėl savo čio meno terminas. Kūrinys meis- niais grojimo būdais atlikėjai imipaprastumo. Bet subtilybių buvo triškas, rimtas ir šmaikštus. Muzi- tavo skambinimo gitara manierą,
galima įžvelgti. Atsiradusi melo- koje atpažįstami tarsi kažkur jau smuikus ir altą laikydami kaip gidija, instrumentų tembrų spalvi- girdėti motyvai pinasi su teatrališ- tarą, grojo įvairiais pizzicato vaniai šešėliai sukūrė įdomią nuo- kais atlikimo būdais, keistais skam- riantais. Kūrinyje gausu ritminių
taiką. Repetityvumas, kaip viena besiais, tarsi atsitiktiniais, bet iš tiesų elementų, jie čia svarbiausi, asociiš technikos priemonių, savotiškai gerai apgalvotais. Tikslus ritmo pul- juojasi su ekspresyviais šokio ritmais.
užliūliavo. Kūrinys tikrai mielas ir savimas kūriniui suteikė atpažįsta- Ir iš tiesų, autorius pasitelkia ispuikiai tiko nuraminti klausytojus. mumo, konkretumo (ko, sakyčiau, paniško flamenko fragmentus. Be
Labai akustiškas ir tempera- trūko kitiems kūriniams). Žavi kom- imituojamos gitaros, flamenko atmentingas graiko Panayiočio Ko- pozicija ir puikus atlikimas sulaukė pažįstamumą sukuria dinamikos
kontrastai, o kūrinio faktūra pulkoro „Crama“. „Jo visumą – ben- reakcijos – žiūrovai šėlo drauge.
drą skambantį paveikslą – sudaro
Kaip ir pirmasis „Synaesthesis“ suoja kartu su ritmu – tai tankėja,
tokie elementai kaip judesiai, ar- koncertas, taip ir šis abejingų nepa- tai vėl retėja. Kartkartėmis atlikėtikuliacija, laikysena, ritminės fi- liko. Gražūs ir ekspresyvūs atlikėjai, jai trepteli koja, taip vaizduodami
gūros, faktūra, spektro pokyčiai. matyt, stebins vis labiau. Neabejo- flamenko judesius. Charakteringi
Vardan siekio išgauti mutuojančių, tinai ateityje apie juos sužinos gar- ritminių efektų panaudojimo būnestabilių, sproginėjančių garsų siausios pasaulio scenos. Sėkmės!
dai buvo kartojami nuolat. Todėl
kompleksus buvo atsisakyta kon***
pabaiga atrodė mažiau intriguokretaus natų užrašymo. Tyčinis
Dieną prieš tai, spalio 24-ąją, kon- janti. Bet tai buvo tik įžanga į kur
garso iškraipymas, nestabili akus- certavo svečiai iš Prancūzijos – vienu kas „sportiškesnį“ pabaigoje skamtinė sistema, elektronika, atlikėjai geriausių Europoje pripažintas sty- bėjusį Yanno Robino Styginių kvarir muzikinė notacija sąveikauja ginių kvartetas „Quatour Tana“ (An- tetą Nr. 3 „Shadows“.
gyvo atlikimo metu. Šioje pjesėje toine’as Maisonhaute’as – smuikas,
Tačiau prieš jį – jautrusis Arvo
muzikantas elgiasi tarytum garso Ivanas Lebrunas – smuikas, Maxime Pärtas ir „Fratres“. Tikriausiai šį
skulptorius, juvelyriniu kaltu skap- Desert’as – altas, Jeanne Maison- kūrinį žino daugelis. Po efektingo
tuojantis milžinišką paminklą. O aš, haute – violončelė). Kvartetas pristatė Adámeko kvarteto suskambėjęs
kompozitorius, turiu jam patarti, ekspresyvią ir emocionalią programą. „Fratres“ jam nė kiek nenusileido
kaip smūgiuojančiu kaltu išgauti
Koncertą pradėję Pascalio Du- emocionalumu. Kompozitoriaus
tinkamiausią sąskambį“, – taikliai sapino Styginių kvartetu Nr. 4, meistrystę valdyti nuotaikas ir

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

emocijas „Quatour Tana“ pademonstravo nepriekaištingai. Subtilūs ir gilūs garsai kūrė atmosferą,
kurioje kiekvienas galėjome apmąstyti laiką ir belaikiškumą, pagalvoti,
kur slypi grožis, tyra ir subtili muzikos erdvė. „Fratres“ – vienas gražiausių pavyzdžių, kai kompozitorius nuosekliai struktūruoja kūrinį
(pasitelkia savo sugalvotą kūrybinę
techniką tintinnabuli) nebanaliai
kurdamas paprastumą.
Po rimties – „sportiškiausias“
vakaro numeris. Tai Yanno Robino styginių kvartetas Nr. 3 „Shadows“. Kodėl sportiškiausias? Dar
prieš pradėdamas griežti pirmasis
smuikas, matyt, jautė pareigą įvesti
klausytojus į būsimas nuotaikas.
Jis kartu su kolegomis pademonstravo kūriniui būdingus atlikimo
būdus, judesius, primindamas, jog
tai „sportas“, trunkantis aštuoniolika minučių, vadinasi, pasiruoškite.
Niekas nepaneigs, kad atliekant tokio pobūdžio kūrinius muzikantų
profesionalumas ir yra sėkmės paslaptis. Šiuo atveju, manyčiau, buvo
panašiai. Atlikėjai puikiai pristatė
šį... sportą. Susižavėję klausytojų
šūksniai koncerto pabaigoje dar
kartą įrodė, kad muzikos reiškinys nūdienos kontekste nebetelpa
į vieną žodį. Anotacijoje teigiama,
jog kūrinys tyrinėja instrumentinius gestus ir perėjimą nuo šviesos
link šešėlių. Bet to pajusti buvo beveik neįmanoma. Tik pastebėjau,
kad kvartetui groti nelengva, priešingai nei būti teatrališkiems. Tai
labiau išorinių efektų kūrinys, net
jei vietomis girdėjosi subtilybės,
tarsi tikrai pasirodant šešėliams ir
tai pastebint iš klausytojų reakcijos.

Skambančios dovanos
Ansamblio „Crash“ koncerto festivalyje „Gaida“ įspūdžiai
Laura Svirskaitė

Festivalis „Gaida“ ir toliau stebina
profesionaliais atlikėjais bei žymių kompozitorių kūriniais. Toks
pavyzdys neabejotinai yra spalio
26 d. Šiuolaikinio meno centre vykęs žinomiausio Airijos naujosios
muzikos ansamblio „Crash“ koncertas. Vienas iš pagrindinių festivalio tikslų atsispindėjo šio vakaro
programoje – pristatyta itin plati
geografija bei kontrastinga įvairių
tradicijų muzika. Šį sykį programa
2 psl.

išsisluoksniavo į 3 polius – 20- bei instrumentai – fleita (Sumetį švenčiantis „Crash“ pristatė san Doyle), fortepijonas (Alexas
dalį gimtadienio proga parašytų Petcu, Andrew Zolinsky), mušatrumpų, miniatiūros tipo kompo- mieji (Owenas Gunnellas), o aizicijų, pateikė pripažintų modernių rio Geraldo Barry kompozicijoje
autorių opusų bei pluoštą minima- „Chorale“ suskambo disonansiška
listinės muzikos.
muzikos medžiaga, su čaižiais,
„Crash“
Miniatiūr iniai muzikiniai retsykiais net ausį rėžiančiais ilVisam ansambliui atsiskleisti pagimtadienio sveikinimai pasižy- gais lėkščių intarpais. Visai kitomėjo išraiškingais ir kontrastin- kia ir amerikietės Julios Wolfe dėjo taip pat nedidelė Edo Bennetto
gais elementais bei įvairia ins- kompozicija „A Wild Furze“, ku- kompozicija „Accel“, pasižyminti
trumentų sudėtimi. Pavyzdžiui, rios pagrindu pasirenkamas akus- išraiškingais styginių (smuiko – LaNico Muhly opuse „In As Long tinės gitaros akompanimentas, iš- rissa O’Grady; alto – Lisa Dowdall;
As It Takes“ išryškinami subtilūs, ryškinami skirtingi instrumentai violončelės – Kate Ellis, kontraakustiškai švelnūs sąskambiai ir jų tembrinės galimybės.
boso – Malachy Robinsonas)

rečituojamais garsais, skambiais
pučiamųjų sąskambiais, pavyzdžiui,
trombono (Roderickas O’Keeffe’as)
glissando, bei mušamųjų instrumentų išryškinimu. Kaip teigia
N u k e lta į 3 p s l .
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Mitų griovėjai ir statytojai

Mintys po Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerto „Gaidos“ festivalyje
Laimutė Ligeikaitė

Vienas „Gaidos“ koncertas įkvėpė
pasidalyti mintimis apie mitų griovėjus. Žinoma, tai susiję su Algirdo
Martinaičio premjeros pavadinimu,
bet pati nustebau atradusi, jog tai
susiję ir su visais kitais to vakaro
autoriais bei atlikėjais.
Spalio 27-osios koncertą, kuriame Valstybiniam simfoniniam
orkestrui dirigavo olandas Jurjenas
Hempelis, pradėjo įdomus kompozitorius ir garso menininkas, Olandijoje gyvenantis kiprietis Yannis
Kyriakidesas – viena iš kviestinių
festivalio žvaigždžių. Pradžiai nuskambėjo jo „Nerve“ orkestrui
ir vaizdo projekcijoms – kūrinys
apie scenos baimę. Tai elegantiška
muzika, įrėminta raiškių Sergejaus
Rachmaninovo Koncerto fortepijonui Nr. 2 pirmųjų akordų atgarsių,
su ekrane rodomu tekstu (dažnai
autoriaus naudojama priemone).
Nemeluosiu, įvairiausios hibridinės kūrybos formos, muzikos gretinimas su vaizdo projekcijomis ne
visada būna išradingos, įdomios,
esame matę jų įvairiausių – susijusių, nesusijusių su muzika, papildančių, trukdančių ir pan. Nusiteikiau vienai tokiai. Iš pradžių
nesupratau, kodėl tas tekstas mane
erzina? Ogi todėl, kad jis priverčia
įjungti sąmonę, smegenis, jį iš tiesų
skaityti ir suvokti, netgi susieti su
savo scenos baimės prisiminimais.
Kyriakidesas sakė, kad tekstas yra
grįstas dialogais su muzikantais. Ir
nors ekrane skaitant teksto fragmentus ar atskirus žodžius kartais nukenčia dėmesys pačiai muzikai,
tokiu būdu publika dalyvauja kūrinio atlikimo procese, ko autorius
ir siekia. Taip jau su pirmuoju koncerto kūriniu Kyriakidesas sugriovė
visą mano hedonistinį nusiteikimą
nieko neveikti ir mitą apie muziką
ir ekraną kaip apie nieko naujo neįnešantį reiškinį.
Buvo puikiai sugalvota, kad kitas Kyriakideso kūrinys „Tinkling“
fortepijonui ir orkestrui prasidėtų

At k e lta i š 2 p s l .

autorius, pjesę sudaro 20 fragmentų,
iš kurių kiekvienas atspindi metus,
o pagrindinį vaidmenį atliekantys
mušamieji greitina tempą. „Ar tik
taip atrodo, ar iš tiesų metams bėgant vis greičiau bėga ir gyvenimas?“ – retoriškai klausia kompozitorius, paaiškindamas spartėjančio
tempo priežastį.
Avangardiniai kūriniai pareikalavo susikaupimo, kruopštumo
ir tikslumo. Pavyzdžiui, Japonijos estetika ir balsų įvairove paremtas Ondřejo Adámeko duetas
violončelei ir kontrabosui „Chamber Nôise“ iš atlikėjų pareikalavo

iškart, be pertraukos, į sceną greitai įžengus pianistui Daumantui
Kirilauskui. Kaip žinia, „Tinkling“
grįstas XX a. vidurio amerikiečių džiazo įžymybės Theloniouso
Monko kompozicijos „Trinkle
Tinkle“ motyvu (muzikantai sako
„rifu“), jį lydi istorija, kaip Monkas
it dervišas sukosi oro uoste, kartą jį
suėmė policija ir uždarė į ligoninę.
Vėliau džiazistas sakydavo: „Aš ne
beprotis. Jie mane buvo uždarę, bet
paskui paleido.“ Pianistas D. Kirilauskas, kviesdamas draugus į koncertą, rašė: „Tiems, kurie dar nėra
susipažinę su Monku, o tai dažnai
pasitaiko akademiniuose sluoksniuose, pasakysiu tik tiek: išsilavinęs pilietis Theloniouso Monko,
Johno Coltrane’o, Mileso Daviso
vardus privalėtų žinoti, kaip ir Bacho, Beethoveno ar Schuberto.“
Pats Daumantas prisipažino, kad
ne kartą yra persirgęs „monklige“,
tad šis atlikimas jam yra simboliškai logiškas. Beje, aš visuomet stebiuosi, kaip šio pianisto pasaulyje
egzistuoja tokia tobulai jaučiama ir
scenoje perteikiama džiazo ir klasikos pusiausvyra? Pavyzdžiui, kad
ir jam skambinant ką nors iš savo
draugo Al Jarreau muzikos. Dabar –
Kyriakidesas pagal Monką. Ir galiu
drąsiai teigti, kad niekas kitas negalėjo jo taip stilingai ir patikimai atlikti kaip D. Kirilauskas. Nepaprastos koncentracijos, pirštų miklumo
ir ypač jautraus ritmo kaitos pojūčio reikalaujanti minimalistinė fortepijono partija (tarsi besisukanti
it tas dervišas) tiesiog užbūrė ir
panardino į mums nepavaldžią
(o pianistui oi kaip pavaldžią!) tėkmę. Orkestras, ypač perkusininkai, nuoširdžiai pasinėrė į žaidimą
kartu su pianistu ir svarbia dar viena
linija – čelestos partija, kurią atliko
Marija Grikevičiūtė ir kuri koordinavo visą kompiuterinį pulsą. Sudėtingas kūrinys ne tik kad nesugriuvo,
bet paliko vieną ryškiausių įspūdžių.
Sugriuvo tik mitas, kad nežinome
pasaulio džiazo žvaigždžių. Manau,
kad po šios „Gaidos“ visi žinos ne
tik Monką, bet ir Kyriakidesą.

Kaip visuomet intriguojantis
Algirdas Martinaitis yra kitokio
braižo, bet, pasirodo, panašių pažiūrų kaip Kyriakidesas. Jiems abiem
muzika – tarsi lankstus mediumas,
komunikuojantis sudėtingą informaciją apie mus pačius, atspindintis glaudų ryšį su mūsų emocijomis
ir identitetu. Panašiame kontekste
galime suvokti ir naujausią Martinaičio opusą „Mitų griovėjas“ elektrinei gitarai ir orkestrui. Tai buvo
išties ryšku ir stipru – dėl galingo
emocinio užtaiso, „riebios“ faktūros bei dinamikos, grubokos kalbos, šokiravusios minimalistinį
viso festivalio džentelmeniškumą
bei gitaristo Juozo Milašiaus absoliutaus įsijautimo. Solisto partija
užrašyta tiksliai, tačiau autorius
jam leido improvizuoti. „Įlįsk į
orkestrą kaip kirminas į obuolį“, –
taip Martinaitis solistui apibūdino
gitaros partiją. Ir prisipažino, jog
net nežino, kaip kūrinys baigsis, nes
kodą paliko visiškam J. Milašiaus
solo išsisakymui. Rezultatas? Čia
ir dabar buvo sukurtas meistriškos formos ir dramatiško turinio
(nieko tokio, jei kam pasirodė ir
humoristinio) opusas, „padegęs
ir sudeginęs“ visus subjektyvioje
sąmonėje susikuriamus mitus, palikęs tik gryną tiesą – taip po galingos kulminacinės bangos suskambo
veriančiai skausmingas atoslūgis.
Galbūt vienam žymiausių šiuolaikinės muzikos interpretatorių, dirigentui J. Hempeliui tai buvo naujų
prasmių kupina muzikinė patirtis,
bet maestro per šį kūrinį, o ir visą
koncertą orkestrą vedė nenuklysdamas į klystkelius, puikiai pagaudamas kiekvieno autoriaus mintį ir
stilistiką.
Po pertraukos vėl pasinėrėme į
skaidrios faktūros ir repetityviškumo magiją. Justės Janulytės „Vandens spalva“ saksofonui ir orkestrui
dar kartą atskleidė autorės gebėjimą labai vaizdžiai perteikti kūrinio idėją ir ne vieną jos muzikoje
glūdintį prasminį sluoksnį. Subtiliu
styginių tremolo, nuolat kintančiomis tembrinėmis ir harmoninėmis

Juozas Milašius, Jurjenas Hempelis ir LVSO

orkestro spalvomis buvo sukurtas
paslaptingas vandens mirgėjimas,
gelmė, tėkmė, kuri solistą „apsemia kylančiomis bangomis bei nugramzdina jį į dugną“. Geriausias
Latvijos saksofonininkas Arvydas
Kazlauskas tęsiamomis žemomis ir
aukštomis natomis bei trimis saksofonais (tenoriniu, altiniu ir baritoniniu) šiai iliuzinei vandens spalvai
iš tiesų suteikė tam tikrų atspalvių,
ypač sėkmingai perteikė erdvinį
kūrinio aspektą – tarsi grimzdimo
į vandenyno dugną aliuziją. Sunkus uždavinys teko ir orkestro pučiamiesiems – dinamiškai subtiliai
įsilieti į bendras tembrines „dėmes“,
neišsišokti – su kuo muzikantai
sėkmingai susidorojo. Klausydama
šio kūrinio vėl išgirdau ir pajutau
mane labiausiai žavintį pastarųjų
metų Janulytės muzikai būdingą
lėtąjį kūrinio kvėpavimą, savotiškus „makroatodūsius“, kurie tiesiog
hipnotizuoja. Beje, ši įdomiai sumanyta skambanti vandens mirguliavimo (netgi kvėpavimo) iliuzija
galėjo tęstis kur kas ilgiau. Jau mintyse buvau išplaukusi į plačiausius
vandenynus, kai kūrinys... baigėsi.
Autorei linkėčiau griauti mitą, kad
ilgas kūrinys gali nepasiteisinti ir su
kita premjera iki galo atiduoti duoklę
konceptualumui.
Koncertą užbaigė pagrindinio „Gaidos“ svečio – Davido Lango – kompozicija „Mountain“ simfoniniam
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orkestrui. Apie ją Langas yra sakęs:
„Mūsų patirtis ir dėmesys, taip pat
ir muzika, fiksuoja įvykius, greitai
skriejančius pro šalį. Tačiau kalnai
taip greit nesikeičia. Jų gyvenimas
tolygus amžinybei.“ Ko gero, šio
mito nepajėgus sugriauti niekas.
Tad ši filosofinė mintis tiesiog nurodė nusiteikimo kryptį klausantis
specifinių, malonių ausiai sąskambių, tyliai nuaidinčių pauzių, lėtai
kintančios harmonijos, – ir dargi
su popmuzikai būdingu lengvumu.
Man „Mountain“ priminė genialųjį
šio autoriaus kūrinį „Just“ chorui
ir instrumentiniam ansambliui.
Tai Lango „vizitinė kortelė“ – lengvai atpažįstama ir jau tapusi sava.
Ko gero, po šio „Gaidos“ festivalio
Langą pažinsime kur kas geriau nei
garsiuosius, anksčiau Vilnių taip pat
aplankiusius minimalizmo klasikus.
Ir dar. Su šiuo koncertu griuvo
dar vienas mitas. Kartais pasigirsdavo nuomonių, jog Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras groja
tik publikai įtinkančius romantikus,
kad jų programose, nors ir sudėtingose bei įvairiapusiškose, šiuolaikinei muzikai vietos atsiranda labai
retai. Kasmetinis orkestro dalyvavimas „Gaidoje“ ir ypač ši puikiai
atlikta programa įrodė, jog kolektyvas pajėgus įveikti bet kokius iššūkius, nepasiklysti apgaulingojo
minimalizmo labirintuose ir žengti
koja kojon su naujausia muzika.

dėmesio ne tik sudėtingoms instru- kompozitoriaus muzika daugeliui „As An Nós“ – švelnūs fortepijono ir „Crash“ ansamblio energijai, kurios,
mentų partijoms, bet ir balsui. Paini jau teko susipažinti festivalio kon- mušamųjų garsai bei nuolat būgnu reikėtų pridurti, didžiąją dalį konritmika, disonansinės intonacijos certuose, todėl jo muzikinis brai- akcentuojami skirtingi taktų akcen- certo kolektyvas stokojo.
taip pat nuskambėjo ir Ann Cle- žas yra atpažįstamas, nors retsykiais tai, pulsuojanti ritmika ir nuolatiKontrastingos, įvairios kompoare bei Yanno Robino kūriniuose tenka patirti ir naujų įspūdžių. Ko- nis tos pačios medžiagos kartoji- zicijos, charakteringos gimtadienio
„Fiáin“ ir „Trio basso“. Nors abi lektyvas pristatė du opusus, kartu su mas žavėjo grakščiais sąskambiais dovanos ir kiek pasyvus, bet profekompozicijos buvo atliktos su di- ansamblio įkūrėjo Donnacha Den- bei paprastumu.
sionalus atlikimas – didžiąją „Crash“
desniu energijos pliūpsniu ir entu- nehy kompozicija pateikdami miniVienas iš energingiausių ir neabe- ansamblio koncerto dalį apibūdiziazmu, o muzikantų užsidegimas malistinio pobūdžio koncerto dalį. jotinai tinkamiausių kūrinių pabai- nantys žodžiai. Dėl kūrinių ir stiypač buvo matomas opuse „Trio Meditatyvus Lango opusas „My gai – visą ansamblį apimantis Lango listikų įvairovės, manau, kiekvienas
basso“ bosiniam klarnetui (Deirdre Very Empty Mouth“ pademons- „Forced March“. Pasak autoriaus, atrado sau patrauklių kompozicijų,
O’Leary), violončelei ir kontrabosui, truotas patraukliai, nuolat keičiami kūrinį sudaro įsimintina, amžinai o renginyje kelis kartus ansamblio
triukšmingas ir chaotiškas kūrinių ritminiai akcentai bei vis nutrūks- tęsiama ir tiksliai nesikartojanti me- vadybininko paminėtas noras, jog
pobūdis nesužavėjo.
tančios melodinės linijos neleido lodija, kuri pamažu perauga į tra- kolektyvas ateityje norėtų ir vėl suPastaruoju metu ypač daug dė- nuskambėti monotoniškai ar nuo- dicinį maršą. Aktyvūs bei tempe- grįžti į Lietuvą, tikėkimės, išsipildys
mesio Lietuvoje sulaukusi 60-metį bodžiai, nors iš ansamblio galima ramentingi akustinių instrumentų su dar didesniu atlikėjų entuziazmu.
švenčiančio amerikiečių postmini- buvo tikėtis didesnio muzikinio sąskambiai, apipinti elektrinės gimalisto Davido Lango kūryba buvo aktyvumo. Panašiais bruožais pa- taros (Barry O’Halpinas) garsais, Laura Svirskaitė
pristatyta ir „Crash“ koncerte. Su sižymėjo ir Dennehy kompozicija padėjo ryškiausiai atsispindėti ir
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Bendrystės fenomenas pojūčių teatre
Karolinos Žernytės spektaklis „Atvira oda“

Ingrida Ragelskienė

Du šaukšteliai mėlynių uogienės.
Į košę. Rytais. Čia pirmas į galvą
šovęs mano kasdienis mažas malonumas, atrastas ir suvoktas spalio
29 d. per apsilankymą Kauno kameriniame teatre. Ankstyvą popietę,
jau po pojūčių ritualo moterims
„Atvira oda“, likome maloniam
pokalbiui – mes, devynios žiūrovės, trys aktorės ir spektaklio režisierė Karolina Žernytė, tvirta ranka
vadovavusi visai savo pojūčių spektaklio eigai.
Šio spektaklio kontekste galėtume kalbėti apie siaubingo streso
talžomus tautiečius, nes statistiškai 9 iš 10 Lietuvos gyventojų patiria stresą ir toks lyties, moteriško
prado, žmogiškos bendrystės suvienytas bendravimas spektaklyje
tikrai padeda atsipalaiduoti ir
trumpam pabėgti nuo streso. Galėtume kalbėti ir apie tai, kaip dėl
tokių projektų mažėja susvetimėjimas, žmogaus atšiaurumas žmogui
ir prasiplečia kito įsileidimo į savą,
personalinę erdvę ribos. O labiausiai norisi kalbėti apie patį pojūčio
teatro fenomeną ir šių metų gegužės mėnesį įvykusią „Atviros odos“
premjerą, dedikuotą „jautrioms,
stiprioms, smalsioms moterimis“.
Pirmą kartą buvau spektaklyje,
kurio viena iš pagrindinių sąlygų
patekti ir dalyvauti teatralizuotame

rituale buvo mano lytis. Tai, ką su- prislopintų garsų iliuzija, tikslios
voki kaip neišvengiamą kūnišką aktorių manipuliacijos spektaklio
duotybę, staiga tampa raktu, pa- objektais, rekvizitu leidžia akidedančiu atsidurti išgrynintų mirksniu patikėti patekus į pirties,
prasminių įtampų lauke. Pojūčiai. pėrimosi, neskubraus dvasinio apBendrystė. Netikėtumo efektas. Vi- sivalymo aplinkybes.
siškas atsipalaidavimas. Jaukumas.
Apsišvarinimo, laipsniško atsiNetikėtos prasmės. Ir tai, kas man vėrimo patirtims misterija vyksta
asmeniškai pasirodė ypač brangu: tiksliu ritmu – režisierė naudoja ir
laiko, erdvės ir kūno transformacija, mokslinių faktų apie odos struktūrą,
kitimas, kaitos efektas.
apsaugines funkcijas žodinį pristaKauno kamerinis teatras turi tymą, ir senųjų lietuviškų sutartinių
rūsį. Tikrą, išlikusį dar iš prieška- garsinį paveikumą, ir būgnelių
rio laikų, senovinį, baisiomis me- ritmiką, diktatorišką įsakmumą
talo durimis užvožiamą, skliautuotą būti kartu, suprasti viena kitą, dair aidų akmenų mūro rūsį. Tokioje lintis ir atiduoti patirtis. Kadangi
erdvėje atsivėrusi salė dar renkan- šiame spektaklyje buvau lygiavertė
tis žiūrovėms pradėjo diktuoti savo dalyvė, išgyvenau kai ką bendro ir
veiksmo aplinkybes ir kurti auten- dvasiškai intymaus kartu su kitotišką bendrystės atmosferą. Savo- mis žiūrovėmis, daugiau „Atviros
tiška scenovaizdžio detalė – sunkūs odos“ paslapčių neatskleisiu. Tegu
lininiai sijonai, kuriais apgobiamos tai lieka tik tarp mūsų – moterų.
Finale kiek nuskaidrėjusia širdimi
visos be išimties žiūrovės, aktorių
lengvumą, išlaisvintą judesį pabrė- ir galva bandžiau skaičiuoti, kiek
žiantys estetiški kostiumai sujungia metų ir kokiu keliu judėjo šio tikro
moteris į bendrų išgyvenimų ratą. lietuviško teatro fenomeno – pojūčių
Unikalu šiame „Atviros odos“ teatro kūrėja ir idėjinė lyderė Karospektaklyje yra tai, kaip sutrinka, lina Žernytė. Penkeri, tik/jau penkeri
nuo realybės atitrūksta, karštli- metai, devyni sukurti spektakliai,
giškai prisitaikymo ieško į nepa- tarptautinis pripažinimas, apdovažinią erdvę palydimas, inicijuoja- nojimai ir teatrinio lauko įvertinimas žiūrovės kūnas. Atrodo, pati mas. Viskas, regis, prasidėjo ten pat
erdvė, nusileidimas į rūsio slėpi- Kaune – nepritapusi Kauno lėlių teanius, dešimteriopai seno skliauto tre, režisierė tapo laisva kurti ką nori
ir mūro užaštrinami klausos, uos- ir rinktis sau įdomias, naujas menilės pojūčiai paruošia mus rituali- nes formas, laisvos teatro menininkės
zuotai valandos trukmės moteriš- kasdienybę paversdama kasdienių
kai bendrystei. Drėgmės ir šilumos, atradimų ir iššūkių įtampos lauku.
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Pamenu, 2012 m. „Menų spaus- „Šiais laikais sunku rasti su kuo pasituvėje“, programoje „Atvira erdvė“, kalbėti. Niekas nebesapnuoja, miesKarolina Žernytė kūrė savo vieną tai apgaubti sutemos, ir vienintelis
pirmųjų objektų teatro spektaklių ženklas, kad žmogus tebeegzisapie meilę „Tavo akys matė mane“. tuoja, – tai alsavimas, sklindantis
Prisimenu šio spektaklio gimimą, iš namų šaltą naktį. Tada pastebėjau
kitokį, labai atvirą ir intymų kon- tave. Tu sapnavai, taip aš tave ir rataktavimą su žiūrovais. O impulsas dau.“ Tokia buvo išskirtinio menišiam atsivėrimui buvo kvietimas ninkės kelio pradžia.
leisti sau sapnuoti atviromis akimis:

Tarp trapumo ir audringų kulminacijų
Valstybinio Vilniaus kvarteto ir Andriaus Žlabio koncertas nacionalinėje filharmonijoje

Aldona Eleonora Radvilaitė

Pakili, kūrybinga nuotaika vyravo
spalio 25-osios vakarą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Valstybinio Vilniaus kvarteto ir pianisto
Andriaus Žlabio koncerte. Skambėjo tikrų scenos meistrų atliekami
aukščiausios prabos ir laiko patikrinti Franzo Schuberto ir Césaro
Francko kūriniai, o jų tobulą skambesį, emocinį užtaisą paįvairino
pradedančio kompozitoriaus, dėl
prasmingai traktuojamų interpre- Andrius Žlabys
tacijų mūsų mylimo pianisto An- kūrinio premjera Lietuvoje. Audriaus Žlabio kūrinys „Movement toriaus nuomone, „šiame kūrinyje
for string quartet and piano“, užsa- tvyro paslėptas slogios nuojautos
kytas „Town Hall Seattle“ (ten jis ir jausmas“. Įspūdingi buvo jau pirbuvo atliktas pirmą kartą).
mieji sąskambiai, kai į trapų stygiKūrinys skirtas karo Ukrainoje nių skleidžiamų garsų foną garsiai,
aukoms, parašytas 2016–2017 me- šiurpiai įsiveržė modernių fortetais. Versija fortepijonui ir stygi- pijono akordų serijų sluoksniai.
nių orkestrui skambėjo Latvijoje, Įdomu buvo sekti cikline forma
atliekama autoriaus ir „Kreme- sukomponuotų epizodų kaitą. Aurata Baltica“. O šį vakarą įvyko dringus, dramatiškus skambesius
4 psl.
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keitė gražiomis melodijomis papuoštos lyrikos dalys, o ryškias kulminacijas, kuriose pianistas greitais
pasažais ragino įtemptai darbuotis
ir stygininkus, keitė trapūs meditaciniai epizodai. Kompozitorius tiksliai paskirstė kvarteto ir fortepijono
partijų medžiagos dinamiką, intensyvumą. Ansambliškai derėjo visi
instrumentai, atlikėjai prasmingai
perteikė dramaturgines užduotis.

Džiugu konstatuoti, kad paly- energijos, Vilniaus kvartetas griežė
ginti neseniai pirmuoju smuiku ir neįtikėtinai dramatiškai, ir švelVilniaus kvartete pradėjusi griežti niai lyriškai, džiugindamas savo gaDalia Kuznecovaitė jau puikiai įsi- limybėmis bendradarbiauti su šiuo
liejo į gilias tradicijas turinčio (vei- fortepijono magu ir virtuozu.
klą pradėjo 1965 m.) ansamblio, kuKaip visada stebinantis A. Žlabio
riame muzikuoja Artūras Šilalė (II sugebėjimas nuo audringų, dramasmuikas), Girdutis Jakaitis (altas) ir tiškų būsenų persijungti į dieviškai
Augustinas Vasiliauskas (violon- meditacines, tarsi religines ar šiltai
čelė), gretas. Pirmasis koncerto jaudinančias, šiame kūrinyje atsikūrinys – F. Schuberto Styginių skleidė su visa jėga. Klausytojus
kvartetas Nr. 13 a-moll, D. 804 pavergė tobula C. Francko kvin(„Rosamunde“) skambėjo trapiai, teto traktuotė. Kaip taikliai sakė
neperspaustai, žavėjo subtilus sti- vienas meno žinovas, šio kvarteto ir
liaus pojūtis, darnus susiklausymas. pianisto atliekama muzika alsuoja,
Gal kartais trikdė (ypač pirmoje kvėpuoja, yra gyva esybė. Priešingai
kvarteto dalyje) smuikų pasažuose, nei galima išgirsti daugelio virtuozų
frazių pabaigose ar epizodų pabai- interpretacijose.
gos akorduose šiek tiek netiksliai
Nekantriai lauksime lapkričio
intonuotos aukšto registro natos.
5-ąją „Vaidilos“ teatre įvyksiančio
Antroje koncerto dalyje išgirstas A. Žlabio rečitalio. Sunku įsivaizC. Francko Fortepijoninis kvintetas duoti, kaip šis nuostabus atlikėjas
f-moll, op. 14 / M. 7 pribloškė ir su- spėja parengti tiek daug sudėtingų
jaudino pakiliu, nuotaikingu šios ge- programų ir dar kurti muziką. Panialios muzikos atlikimu. Inspiruo- linkėkime jam stiprios sveikatos ir
jamas spinduliuojančios A. Žlabio ištvermės.
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Paukštiška laisvė kurti

Homage aktoriui Vytautui Paukštei

Daiva Šabasevičienė

Lapkričio 4 d. 19 val. Klaipėdos
dramos teatre įvyks vakaras, skirtas legendiniam aktoriui Vytautui Paukštei – „Homage aktoriui“
(Nusilenkimas aktoriui). Renginio
režisierius – Gintaras Varnas, dailininkas – Gintaras Makarevičius.
Vakare dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (vadovas Mindaugas
Bačkus), Klaipėdos dramos teatro
aktoriai, vakaro vedėjai – Nelė Savičenko ir Mikalojus Urbonas.
Klaipėdos miesto simboliu vadinamas aktorius šiemet švenčia
85-erių metų sukaktį. Daugiau nei
penkis dešimtmečius besitęsiančią
kūrybinę jo biografiją sudaro daugybė įsimintinų vaidmenų, susitikimų su žiūrovais. Paukštės darbų
svarbą liudija kolegų pagarba, žiūrovų meilė ir garbingi apdovanojimai. Paukštė yra sukūręs daugiau
kaip 100 vaidmenų teatre, per 50 –
kine. Šių metų birželį aktorius už
viso gyvenimo nuopelnus kine apdovanotas „Auksine gerve“.
Kalbėdami apie aktorinį meną,
kaip geriausią pavyzdį kolegos,
kad ir kokios aktorių kartos – Regimanto Adomaičio ar Arūno Sakalausko – jie būtų, dažnai įvardija
būtent Vytautą Paukštę. Viename
iš interviu R. Adomaitis, samprotaudamas apie Justino Marcinkevičiaus garsiuosius personažus, nedvejodamas iškėlė retorinį klausimą:
„Mindaugas, Mažvydas, – tikriausiai
Paukštė geriau už mane suvaidino
šiuos vaidmenis?“
Apie Vytautą Paukštę kalbamės
su jo kolegomis.
Režisierius Gintaras Varnas: Vytautas Paukštė yra iš legendinės didžių aktorių kartos. Mūsų jaunystė
praėjo kartu su tais didžiaisiais aktoriais. Stepas Jukna, Monika Mironaitė, Henrikas Kurauskas, Kęstutis
Genys, Rūta Staliliūnaitė, Bronius
Babkauskas, Algimantas Masiulis,
Pranas Piaulokas, Juozas Budraitis,
Regimantas Adomaitis – tai karta,
kurios jau nebelieka. Tam tikros
teatro epochos pabaiga. Tai buvo
asmenybės. Nepriklausomai nuo
savo charakterio jie buvo charizmatiški. Nežinau, kodėl toje kartoje jų taip daug? Spėju, kad prie
to prisidėjo labai rimti, net tragiški
gyvenimo kataklizmai – okupacija,
karas, pokaris, sovietų valdžia. Patirtis ir yra aktoriaus maistas, vėliau užauginantis gilius vaidmenis.
Gero, didžio aktoriaus be kančios
nebus. Paukštė visus tuos kataklizmus pergyveno, bet, matyt, tai nugulė giliai į dugną.
Jis turi ypatingą charizmą, beje,
ne tik scenoje. Vos išgirdęs Paukštės pavardę, iš karto suprantu, kad
„kažkas bus“. Jeigu filmas „išeina“ su

Paukšte, tai aš jau laukiu to PaukšIš pradžių buvo Molière’as, vėliau –
tės. Jame yra paslaptis, tai, ko tu ne- Werneris Schwabas (2003 m. spektaklis
matai, bet gali nujausti. Savo pri- „Tautkrūša“ pagal Schwabo „Tautos
gimty jis turbūt komikas, ironiškas sunaikinimą, arba Mano kepenys
šmaikštuolis, bet, spėju, gyvenimas beprasmės“). Toks reiklumas sau,
jį padarė tragiku. Įdomiausia, kai kokiu pasižymi Paukštė, labai rekomikas vaidina tragiškus vaidme- tas. Jeigu jis neišsiaiškina minties,
nis. Jis tarsi Lyras ir juokdarys vienu tą patį sakinį ištaria ne vieną, ne
metu. Iš tikro, jei kas klaustų, kuo du ir ne tris kartus. Paukštė skaiPaukštė išskirtinis toje mūsų didžių tys, kol supras, arba klaus, arba
aktorių plejadoje, sakyčiau, – uni- sudėlios pagal savo paukštišką loversalumu, spalvų ir pustonių gausa. giką. Tai iš karto matydavai: skaito,
Tuo, kad, atrodo, jam pavaldūs visi skaito ir nepraleidžia nė vieno minžanrai – nuo grotesko, farso iki ly- ties klaustuko, neatideda iki „kada
rinės dramos ir tragedijos.
nors“. Jis čia pat, vietoje viską aišPaukštei svetimas patosas, kuris kinasi. Šis reiklumas labai naudinjo kartai buvo būdingas. Mes šian- gas ir režisieriui. Visą laiką turi būti
diena vengiame bet kokio patoso, pasirengęs, viską išsiaiškinęs, kad
gal todėl Paukštė labai lengvai pri- galėtum aktoriui padėti. Kai atsitapo prie šiandieninio teatro orga- randa normali, reikli atmosfera, – o
nikos. Tiesa, atrodo, buvo didžioji tokią Paukštė ir sukuria, – tuomet ir
jo siekiamybė scenoje. (Manau, ir darbo kokybė, ir greitis visai kitokie,
gyvenime.) Jis išliko charizmatiškas, nors aiškiniesi kiekvieną žingsnį,
spindinčiomis didžiulėmis giliomis mintį, potekstę.
akimis, visada labai gyvas, linksmas,
Dirbant man pasirodė, kad jis nejuokingas, šmaikštus. Humoro jaus- mėgsta būti spaudžiamas ar kai jo
mas ir savita autoironija jį visą laiką prigimtis kaip nors laužoma. Vygelbėjo ir lydėjo. Apskritai, aktorius tautas Paukštė – aktorius, kuris eina
be humoro jausmo – labai blogai, kartu su režisieriumi.
o tokių aktorių, deja, yra. Paukštė
Repetuodami Molière’ą nemapriklauso lengvai „neperkandamų“ žai kalbėjome apie tai, ar aktorius
aktorių tipui. Rusijoje buvo pana- yra „marionetė“, tik savo vaidmens
šiai nenusakoma garsi aktorė Faina atlikėjas, ar turi ir savo „klyksmą“
Ranevskaja. O kas gali būti įdomiau scenoje. Man trūko aiškaus akcento,
teatre ar kine? Jeigu esi „perkanda- skirto būtent teatro temai. Pamenu,
mas“ – neįdomu.
po spektaklio „Ponas Puntila“ užėKai 2011 m. Klaipėdoje stačiau jau pas Paukštę į grimerinę ir radau
Augusto Strindbergo „Šmėklas“, jį visiškai nuvargusį, šlapią, banteatras buvo „nudrenuotas“. Daug dantį nusitraukti prie kūno priligerų aktorių buvo pasklidę po ki- pusius marškinius... Tai buvo ryštus teatrus. Ilgai galvojau, kokią me- kus, apibendrintas teatro aktoriaus
džiagą pasirinkti? Man norėjosi tin- paveikslas. Grįžęs namo parašiau
kamos ir įdomios Paukštei.
teatre seniai dirbančio aktoriaus
Mes užaugome su didžių akto- monologą. Atnešiau Paukštei parių karta, todėl juos gerbiame ne skaityti. Pirma reakcija – lyg ir nutik nuo jaunystės, bet net ir nuo vai- stebo, atmetė, bet pamažu apsiprato,
kystės laikų. Šiandien tokių aktorių o kai per peržiūrą pamatė, kaip į šį
labai trūksta.
monologą reaguoja publika, buvo
įtikintas. Paukštė – labai jautrus
Režisierius Aidas Giniotis: Vy- žiūrovui, nesvarbu, ar spektaklis
tautas Paukštė – vienas mylimiausių linksmas, ar liūdnas. Jis užmezga
mano aktorių. Klaipėdos dramos labai glaudų kontaktą su publika ir
teatre pirmą kartą su juo susitikau sugeba ją vesti paskui save. Šian2001 m., kai stačiau Molière’o ko- dien, kai spektaklio jau nėra, daug
mediją „Žoržas Dandenas, arba kas prisimena būtent tą Paukštės
Apgautas vyras“, spektaklis vadi- monologą.
nosi „Ožys“. Pono Sotanvilio vaiRepetuojant jis be reikalo nekaldmenį skyriau Vytautui Paukštei. bėdavo. Tylėdavo, klausydavo, paTuo metu dirbti Klaipėdos dramos sakydavo ką nors sarkastiškai. Man
teatre buvo vienas malonumas, nes atrodo, kad jis atsirenka žmones, o
jame buvo stipri kūrybinė grupė. Iš jeigu vieną ar kitą pripažįsta, tampa
pradžių Paukštės labai bijojau. Ma- puikiu draugu.
nau, kad ta baimė buvo iš pagarJeigu Vytautas „pagauna“ vaibos šiam aktoriui. Stebėdamas jį dybos malonumą, pripažindamas
teatro scenoje bei filmuose, paste- partnerius, gerą medžiagą, tai jį
bėjau didiems aktoriams būdingą dar labiau įkvepia. Paukštė visada
savybę – ypatingą organiką. Nie- ieško. Jis gali sakyti: „čia ne mano“,
kada nesupainiosi, kad tai Paukštė. turėdamas labai aiškią savo poziJo personažai savo tiesas išsako su ciją, bet, norėdamas pabandyti, jis
išskirtine jėga. Kai jis atėjo į pirmą niekada neprarado to vaikiško, gero
repeticiją, aš net akis bijojau pakelti. aktorinio smalsumo. O juk teatre
Tačiau bedirbant pasitvirtino taisyklė, metams bėgant daugelis šių savykad genialieji yra labai paprasti ir bių netenka. Jis nevynioja žodžio į
vatą, visada sako tiesą – ką galvoja.
šilti žmonės.
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Myli savo kolegas, palaiko jaunuosius, nemėgsta tuštybės.
Aš itin žaviuosi šio aktoriaus savitumu. Jo labai stipri aktorinė prigimtis, natūra, „vidus“. Jis tarytum
neturi aiškių rėmų: nedidelio ūgio,
tam tikras manieringumas balse, bet
jo gaivališka vidinė energija gali užpildyti beveik kiekvieną vaidmenį –
nesvarbu, teatre ar kine. Pavyzdžiui,
net epizodinis Vyskupo vaidmuo
filme „Herkus Mantas“. Atrodytų,
koks jis vyskupas? Bet įtikina... Man
atrodo, kad tai Dievo dovana. Jis –
tarsi tiltas tarp senų ir naujų teatro
tradicijų, kaip gyvo teatro pulsas.
Aktorius Vytautas Anužis:. Nors
su Vytautu Paukšte dirbau ilgai ir
daug, man jis buvo ir liko mįslė.
Sunku konkrečiais žodžiais apibūdinti, atspėti, kur slypi jo magija, jo
trauka, įtaiga. Man atrodo, kad tai –
jo nuolatinis darbas su savimi, kad
išliktų laisvu žmogumi, kūrėju. Ieškodamas ir gindamas vidinę laisvę
jis nesustabarėjo, nesusikūrė kokių
nors rėmų. Nors kartais tos laisvės
ieškodamas ir įkliūdavo, nuolat
triūsė. Tai, ką jis atranda, suvokia
kaip tam tikrą ribą. Tuomet peržengia ribą ir vėl eina tolyn. Todėl ir galima kalbėti apie jo laisvės
ieškojimą, kuris jam suteikia daug
gyvybės. Todėl jis yra „čia ir dabar“.
Kaip žmogus jis nuolat „kūrena“
save. Todėl ir jaučiamas paukštiškas spinduliavimas, kuris užkrečia.
Tai ir yra jo magija.
Paukštė yra pokštininkas. Vyksta
repeticija, kad ir pirmas pjesės skaitymas, o jis iškart pradeda „karą“
dėl savo erdvės. Pradeda „okupuoti“, šmaikštauti, replikuoti.
Visa tai vertinu kaip tam tikrą užkariavimą ir savęs įtvirtinimą. Kai
Paukštė pasijunta laisvas, atsiranda
galia, leidžianti įdomiai kurti. Tam
tikra prasme konkrečiame darbe jis

tampa „diktatorius“, veiksmo lyderis. Bet yra kitas labai svarbus dalykas – nepaprastas jo delikatumas.
Kai pasiekia savo, tampa labai delikatus. Juk protingas karalius visuomet geras savo pavaldiniams.
Paukštė labai nuoširdžiai padeda
ir įsiklauso tuomet, kai pats jaučiasi tvirtai.
Savo pokštus Paukštė kartoja
dešimtmečiais, bet vis tiek jie labai juokingi. Svarbu, kaip jis tai
sako, kada... Pavyzdžiui, „Gal puonas riaikia batialių, „Raudonnosis
spalis“?“ Tai lyg prisiminimas sovietinių laikų, kai žmonės važiuodavo į Kauną pirkti vogtų „deficitinių“ batų iš „Raudonojo spalio“
gamyklos. Kai važiuojame į gastroles pro Kauną, jis visą laiką tai
primena. Kadaise išgirstos batų prekeivių intonacijos kiekvieną kartą
atkuriamos labai šmaikščiai. Jis ir
pats smagiai juokiasi. Kažkas jo net
paklausė: „Kaip tu, Vycka, tą patį
bajerį šimtąjį kartą pasakoji, pats
iš to žvengi, visi jau viską žino, bet
mes vis tiek juokiamės?“ O jis ir
sako: „Aš gi aktorius, viskas gi iš
naujo!“ Ta aktoriaus gyvybė, kuri
„kare dėl laisvės“ jame užgimsta,
turbūt ir yra tas jo beprotiškas
sugestyvumas.
Vytautas Paukštė – drąsus žmogus. Jis, matyt, suprato, kad normalus kūrybinis konfliktas dirbant su
režisieriumi yra gerai, o visa kita –
destruktyvu. Jam užteko nuovokos
vaisingai bendradarbiauti su pačiais
įvairiausiais režisieriais.
Man pats gražiausiais jo vaidmuo
yra Mažvydas (Just. Marcinkevičiaus „Mažvydas“, rež. Povilas Gaidys, 1976). Taip pat nepamirštami
komiški vaidmenys, tokie kaip Profesorius, Paslikas (Kazio Sajos „Poliglotas. Abstinentas“, rež. P. Gaidys,
1970). Šie vaidmenys buvo puikūs,
įsiminiau juos visam gyvenimui.
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Dailė, Fotografija

200 metų ir tiek pat vaizdų
At k e lta i š 1 p s l .

regi daugiau nei du šimtus kolek- ir nedarbo, ir darbo dienomis, savo
cinių vienetų) solidus savo istorine akimis regėdamas, jog Vilnių tapyverte ir intriga. Beveik du šimtus boje ir grafikoje vis nori pamatyti
pastarųjų miesto gyvavimo metų pirmiausia patys vilniečiai. Keistas
atstoja koks nors žymesnio (kaip dalykas yra tas vaizdų ir vaizdinių
Jerzy’o Hoppeno ar Jono Švažo) ar alkis! Atrodytų, jog atsistotum Maine tiek pažįstamo menininko kū- ronio gatvėje ir savo akimis pasirinys. Įdomu įsitikinti, kaip keitėsi žiūrėtum į buvusįjį Bernardinų viear beveik nepakito vienas kitas Vil- nuolyną su Šv. Onos bažnyčia. Bet
niaus kraštovaizdis arba fragmentas ne, kur kas maloniau tai pamatyti
(šiuo aspektu ypatingos sėkmės ir Viktoro Vizgirdos akimis... Bet toks
fiksuotojų dėmesio yra sulaukusi jau yra suvokimo fenomenas, kad
kad ir Stiklių gatvė). Paroda labai daugeliui reikalingas tarpininkas ar
tinkamai sustruktūruota į keturias gidas, savotiškas Vergilijus ar čičeaiškiai suvokiamas dalis: XIX a. lai- ronė. Galbūt tai atkeliavę iš pasąkotarpį pristato „Paminklų doku- monės – panašiai veikia šeimynimentavimo aistra“, ypač sodrią XX a. nio nuotraukų albumo vartymas
pradžią – „Subjektyvus žvilgsnis“, tų pačių nufotografuotų artimųjų
XX a. tarpukarį – „Vilniaus mito kū- apsuptyje. Tai lyg ir padeda į kasrimas“, XX a. antrąją pusę – „Mo- dien matomą dalyką pažvelgti kidernistų miestas“. Kitaip ir negali taip, ne taip kasdieniškai ir rutinišbūti, nes kuratore šiuo atveju buvo kai. Tad Vilniaus atvaizdų paroda
Laima Laučkaitė – viena giliausių programiškai skirta vilniečiams. Ir
miesto ikonografijos ir kultūrinio šioje vietoje atkreipčiau dėmesį, kad
gyvenimo (bent jau XIX–XX a. ri- kokiam madridiečiui, paryžiečiui
bos) tyrinėtoja, tam paskyrusi ne ar stokholmiečiui ta vaizdų ir vaizvieną mokslinį darbą.
delių seka gali kelti šiokį tokį nuoKokia yra šios parodos audito- bodulį. Panašiai mums, niekuomet
rija? Į ką ji orientuota? Per daug nebuvusiems kad ir kokioje Slovėspėlioti turbūt ir nereikia, nes tai nijoje, kažin ar būtų labai intriguomatyti pačiuose Nacionalinės gale- janti paroda pavadinimu „Nova
rijos koridoriuose (ten, kur ekspo- Gorica. Topophilia. Nova Goricos
nuojami kūriniai). Vaikščiojau ten vaizdai iš advokatų kontoros „Ježek

ir Snoj“ kolekcijos“. Juolab kad iš tų
dviejų šimtų kūrinių tikrai ne visi
yra meno šedevrai (todėl ir minėjau jų istorinę, o ne estetinę vertę).
Turėkim omenyje, kad kultūrinės ir
ypač dailės ugdymo sąlygos bent jau
carų laikais nebuvo pačios idealiausios: nors išeiviai iš buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
žemių kur nors bravūriškai ir gyrėsi esantys „Vilniaus akademijos“
absolventai, kritinė jų masė buvo
statistiniai savišvietos būrelių nariai, sekmadieniniai tapytojai. Tai,
pavyzdžiui, liudija ir nedideli, prisiminimų albumo arba atvirukų
dydžio daugelio kūrinių formatai.
Galop chronologiniai dviejų šimtmečių rėmai taip pat yra nulėmę šiokį
tokį kolekcijos nenuoseklumą estetiniu, plastiniu, tapybiniu požiūriu.
Sakykime, kad ir koks Stanisławas
Filibertas Fleury – puikus Vilniaus
fotografas, daugybės chrestomatinių nuotraukų autorius, tapęs pagal
savo pozityvus, tačiau jo tapybinės
vedutos (priešingai nuotraukoms)
yra negyvos, nukankintos, gana
grubios. Arba minėtasis J. Švažas,
kurio darbai „modernistų salėje“
yra tikrai ne patys geriausi (susmulkinti ir literatūriški, plastiškai tiesiog nuobodūs) – ypač turint

Ekspozicijos fragmentas
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omenyje, kad šis dailininkas angažavosi monumentaliuose, abstrahuotuose, atmosferiškuose senojo
miesto vaizduose. Bet niekas neginčija, kad ikonografiniu požiūriu tai
yra daugiau nei vizualūs Vilniaus
istorijos dokumentai.
Ekspozicijos architektai Justinas Dūdėnas ir Jurgis Dagelis,
bendradarbiaudami su kuratore,
tartum tikrą Vilniaus vaizdų albumą išskleidė kūrinius, puikiai
struktūruodami, taip pat įdėdami
į niūrias XX a. gelžbetoninius įtvirtinimus primenančias dėžes. Tuomet belieka eilinį kartą padejuoti
dėl prastos Nacionalinės dailės galerijos erdvės. Nors užmuškite, tačiau buvusio Revoliucijos muziejaus interjeras su savo labirintine
struktūra buvo kur kas aiškesnis
nei šis, dabartinis, kupinas sovietinį statybos trestą primenančių užkaborių su minimalistiškai

tuščiu ir niekuomet nepanaudojamu „atriumu“ viduryje. Patekęs
vidun lankytojas gali pagalvoti, kad
tai kraštotyrinio muziejaus nuolatinė ekspozicija – tokios yra dažnos provincijos muziejėliuose ir
paprastai praeinamos nesidairant.
(Sudėtingiausia surasti visai kitame
taške ir aukšte esančią „modernistų
salę“ – tradiciškai reikia kilti krovininiu, siaubo filmus primenančiu
liftu arba vaikščioti klaidžiomis ir
gana nykiomis vėlgi nuolatinės ekspozicijos salėmis). Vis dėlto stabtelėjimas prie 200 Vilniaus vaizdų
įtraukia – taip juk įtraukia ir pats
miestas su savo gatvėmis, gatvelėmis ir sudėtinga istorija. Vilniečiams ir miesto svečiams to tikrai
reikia, kaip nuolatos reikia ir advokatų paslaugų.
Paroda veikia iki lapkričio 26 d.

Nostalgija, virstanti sentimentais

Michailo Mersinio ir Kotrynos Ūlos Kiliulytės paroda „Sidabre / Argento“ Vilniaus fotografijos galerijoje
Paulina Blažytė

Ruduo man kasmet kelia nostalgiją –
ar dėl lietaus, ar jame ir lapuose paskendusio melancholiško Vilniaus,
ar dėl šalčio kvapo vakarais... Net
šeštadienį senamiesčio gatvės atrodo truputį apmigusios lyg laikas
būtų jei ne sustojęs, tai bent pradėjęs eiti kiek lėčiau nei įprastai.
Jo lėtas ritmas nesikeičia ir užėjus
į Vilniaus fotografijos galeriją, kur
karaliauja ilgesio persmelkti vaizdai,
už kuriuos atsakingi graikų kilmės
menininkas Michailas Mersinis ir
lietuvė Kotryna Ūla Kiliulytė. Abu
jau 10 metų gyvena Škotijoje, o jų
bendradarbiavimo rezultatas matoKotryna Ūla Kiliulytė, parodos „Sidabre“ fragmentas
mas parodoje „Sidabre / Argento“.
„Argento“ serijoje Mersinis pasi- matosi tik ištirpę žmonių kontūrai kitaip nei Mersinis, ji pasitelkia ne
telkia ne savo kūrybą, o medžiagą, ar nuotraukų fizinės formos žymės, tolimų giminaičių, o vieno iš artiatkeliavusią iš tolimų giminaičių. Tai o štai kitais egzemplioriais naudoja- miausių žmonių – tėvo – išsaugoiš šeimos archyvo pasiskolintos fo- masi visiškai tiesiogiai, be menkiau- tus atvaizdus, kuriems priešpriešina
tografijos bei užrašai ar datos kitoje sių manipuliacijų. Peršasi klausimas savo pačios darbus, atliktus visai kijų pusėje. Nors, menininko teigimu, apie autentiškumą ir Mersini, kaip tokiomis sąlygomis. Naratyvas kuši serija kilo iš stokos, nebuvimo ir fotografo, gebėjimus, kuriems sve- riamas tiesiant giją tarp praeities
iš jų kilusio troškimo sukurti savo timos nuotraukos tikrai nepadeda ir dabarties, o akimirkomis praeišeimos albumą, senų fotografijų atsiskleisti. Galbūt tokiu atveju ciklą tis bendrauja pati su savimi. Turiu
naudojimo koncepcijai labiau pri- geriau būtų priskirti, pavyzdžiui, an- omenyje, tarkim, fotografijas, katarčiau, jeigu jos būtų cituojamos, tropologiniams tyrinėjimams, o ne bančias pirmame galerijos aukšte –
panaudotos montažui, jungiamos meniniams ieškojimams.
jos išskiriamos iš kitų darbų kaip
su autoriaus darbais etc. Kai kurios
Archyvine medžiaga savo cikle svarbesnės, nes atitrūksta nuo sienų
šeimos nuotraukos perfotografuotos, „Sidabre“ naudojasi ir Kiliulytė – tik, ir nusvirdamos nuo lubų pertraukia
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erdvę. Vienoje pusėje (fotografijos
atspaustos ant vieno lakšto iš abiejų
pusių) matome besibučiuojančius
senolius, kitoje – besibučiuojančius jaunuolius. Panašiai ir antrame
aukšte, tik čia jau vaizduojamas šokio svaigulys tvirtai stovint ant kojų
ir žemyn galva. Pasakojimas kuriamas ir neatitrūkstant nuo dabarties
taško, tiesiogiai nesiejant jo su praeitimi, čia galima išskirti savotišką
triptiką, kuriame vaizduojama senyva moteris, o fotografijose šalimais – jos virtuvė ir daiktai, bent iš
dalies nusakantys moters asmenybę.
Tačiau kartais naratyvo pritrūksta
ir fotografijos atrodo tarsi likusios
be turinio. Tai nebūtų problema, jei
darbai išsiskirtų konceptualumu ar
nepriekaištinga menine raiška, bet
kai kuriems jų to trūksta. Ypač įsirėžė ryškus uogos vaizdas išblukusiame fone ir įamžintos virpančios
naktinio miesto šviesos. Ėmiau
svarstyti, jog neblogą vizualinį pajautimą turintys mano draugai socialiniuose tinkluose dalijasi ne
prastesniais, o kartais ir geresniais
savo darbais. Kiliulytė turi įdomių
ir dėmesį pritraukiančių kūrinių,
kaip kad tas, kur ant stalo padėta
įrėminta nuotrauka ir gražiai per
ją ir krištolą krenta šviesa, tačiau
dalis darbų nuvilia kompozicijos

neoriginalumu, temų traktavimu
arba apskritai jų nebuvimu.
Abiem autoriams taip pat svarbus nostalgijos pojūtis, dažnai neišvengiamas atsigręžus praeitin. Jį
sukelia žmonės, kurių jau nebėra,
pasikeitusios vietos, seniausiai iš
mados išėję drabužiai ir panašiai.
Kiliulytė ir Mersini bando šiuos
dalykus prikelti, sugrąžinti bent
trumpam mirksniui. Visgi, vaikštinėjant po parodą, fotografijos
kartais rodosi labiau primestinai
sentimentalios nei keliančios nostalgiją. Tokią emociją sustiprina jau
minėtas siužetiškumas, priešinant ir
lyginant senatvės–jaunystės, praeities–dabarties temas: pasirenkami
gana akivaizdūs ir todėl banaliais
tampantys įvaizdžiai. Dar vertėtų
paminėti ekraną antrame galerijos
aukšte: jame iš tamsos išnyra lėtai
besisukanti nespalvota nuotrauka,
tiksliau, jos dalis – vėlgi iškeliamas
atminties klausimas, suteikiantis nereikalingą sentimentalumo
prieskonį. Tikriausiai nostalgija
per daug priklauso nuo unikalių asmeninių potyrių ir tai, kas vienam
atrodo iš esmės reikšminga, kitam
primena nukritusius lapus, kuriuos
jau pats laikas sugrėbti.
Paroda veikia iki lapkričio 11 d.
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Dailė

Picasso kelionės į Italiją

Lietuviškos refleksijos apie parodą „Picasso. Tarp kubizmo ir klasicizmo: 1915–1925“ Romoje
Giedrė Jankevičiūtė

Nuo šių metų rugsėjo 22 d. istorinių dailės parodų erdvėje „Scuderie
del Quirinale“ Romoje veikia Pablo Picasso kūrybos paroda „Picasso. Tarp kubizmo ir klasicizmo:
1915–1925“ („Picasso. Tra cubismo e
classicismo: 1915–1925“). Apžvalga,
skirta dailininko kelionės į Italiją
100-mečiui, yra bene ryškiausias
iki 2019 m. keliasdešimties kultūros institucijų vykdomos programos „Picasso-Méditerranée“ įvykis.
1917 m. vasarį–balandį dailininkas
praleido Romoje, Neapolyje, Pompėjoje, Florencijoje, Milane. Patirti
išgyvenimai ir kelionės įspūdžiai
pakeitė Picasso supratimą apie dailę,
paskatino naujai pažvelgti į klasikos
paveldą. Į Italiją jis važiavo su poetu
Jeanu Cocteau ir kompozitoriumi
Igoriu Stravinskiu pakviestas garsiosios Rusų baleto trupės impresarijaus Sergejaus Diagilevo. Picasso
tuo metu kūrė dekoracijas ir kostiumus baletui „Paradas“ pagal Cocteau libretą. Muziką parašė Erikas
Satie, choreografiją kūrė Léonide’as
Massine’as. Kelionė buvo lemtinga
ir Picasso individualiam stiliui, ir
asmeniniam gyvenimui. Formos
skaidymui gerą dešimtmetį skyręs
radikalas staiga virto sintezės fanatiku, o bohemos liūtas panūdo
pasinerti į ramaus šeimos gyvenimo džiaugsmus. Picasso dailėje
įsivyravo harmoningos figūrinės
kompozicijos, o 1918 m. liepos 12 d.,
maždaug po metų nuo kelionės į
Italiją, jis vienoje iš Paryžiaus cerkvių susituokė su Diagilevo trupės
soliste Olga Chochlova, su kuria susipažino Romoje. Santuokos liudininkais buvo Cocteau, Guillaume’as
Apollinaire’as ir Maxas Jacobas. 1921 m.
vasario 4 d. Olga su Pablo susilaukė
pirmagimio sūnaus Paulio.
Parodos naratyvas sukasi apie
centrinį kelionės įvykį – Picasso
bendradarbiavimą su Diagilevo
rusų baleto trupe, tačiau pasistengta atskleisti visa, kas veikė ar
galėjo paveikti šio laikotarpio jo kūrybą: paminklų lankymas, itališkų
miestų kasdienybė, sąlytis su tradicine kultūra – nuo etininio kostiumo iki commedia dell’arte, senos
ir naujos draugystės. Fone vykstantis karas tik nujaučiamas, siūloma
įsivaizduoti, kad tvyranti jo grėsmė
skatino menininkus mėgautis tikrovės džiaugsmais dar stipriau ir aistringiau nei iki tol. Kontekstas atkuriamas tradiciškomis priemonėmis,
pasitelkus rašytinius dokumentus ir
vaizdinius šaltinius – nuotraukas,
atvirutes, laiškus, smulkiuosius
spaudinius, eskizus. Dauguma šių
dokumentų labai brangūs ir itin retai traukiami į viešumą, be to, surinkti iš gausybės įvairių kolekcijų,
išblaškytų po visą pasaulį. Dėl to
vitrinos yra dar labiau apgultos

lankytojų nei ant sienų eksponuo- saugyklų, bet ir Nacionalinės sejami tapybos ir grafikos darbai. Pie- nojo meno galerijos interjerus
šiniai ir raižiniai grupuojami salėse bei juose įrengtą klasikinės dailės
aplink didžiuosius tapybos darbus, ekspoziciją. Roma Picasso apsiiliustruojančius Picasso kelią iki lankymą Italijoje švenčia su įspū1920 m. išsiskleidusio neoklasi- dingu užmoju. Ta proga atsivėrė ir
cizmo. Tai kubistinės kompozicijos Picasso vietos šiame mieste, tarp
su itališkų įspūdžių koliažais, realis- kurių bene svarbiausia – jo ateljė
tiniai piešiniai iš natūros, tarp kurių buvusioje nelabai pinigingų medaug portretų – Olgos, Stravinskio, nininkų, o šiandieną itin turtingų
Diagilevo. Pagrindinę parodos er- žmonių apgyventos Margutta gadvę užvaldo įvairių formatų, bet, tvės name, pažymėtame 53 numeriu.
nepaisant paveikslo dydžio, savo
Trumpai tariant, paroda įvairiamonumentalumu pritrenkian- pusė, tiršta, informatyvi, sumaniai
tys mauduolių, panų, arlekinų at- apipinta ją lydinčiais įvykiais. Ji
vaizdai. Piešiniai, grafikos kūriniai suteikia progą pamatyti ir įvertinti
atskleidžia temų užuomazgas ir kaip visumą po pasaulį išsklaidytus
variantus.
bene žymiausio XX a. dailininko Juozas Mikėnas, „Leda“. 1933 m.
Parodos rengėjai padarė viską, kūrinius iš Europos, JAV, Japonijos
kad lankytojams būtų aiškus net muziejų ir privačių rinkinių. Šio su- kelis mėnesius atidarytai Picasso
sunkiai vizualizuojamas baleto kū- dėtingo darinio autoriai – kuratoriai parodai, pasiūlant apžiūrėti tiek
rimo procesas ir dailininko indėlis Olivier Berggruenas ir Anunciata „Scuderie“ ekspoziciją, tiek „Parado“
į jį. Pasitelkti ne tik „Parado“ eski- von Liechtenstein. Abiem Picasso uždangą Barberinių rūmuose, o ta
zai, spektaklį dokumentuojantys dailė pažįstama nuo vaikystės, abu, pačia proga ir pačius rūmus, kurie
spaudiniai, baleto scenų fotografi- ypač Berggruenas, augo tarp šio dai- to net labai verti.
jos, bet ir baletą rekonstruojantys lininko ir jo bendraminčių kūrinių.
Tačiau iš tikrųjų norėta ne vien
filmai. Kostiumų originalus padeda Šiandien didžiąją dalį jo tėvo Heinzo pasidalyti žinia apie dėmesio vertą
įsivaizduoti didelis ir ryškus kinų Berggrueno (1914–2007) sukauptos labai gerą ir pavyzdingai surengtą
mago drabužis iš Londono Vikto- kolekcijos galima pamatyti Berlyno parodą. Jei vis dėlto pasisektų ją parijos ir Alberto muziejaus kolekci- Šarlotenburgo rajone esančiame matyti, grįžus namo būtų svarbu
jos. Baleto istorijos mėgėjams bei šio kolekcininko vardo muziejuje, rasti laiko apsilankymui Nacionaaistringiausiems Picasso ir Diagi- veikiančiame nuo 1996 metų. Taigi linėje dailės galerijoje. Po gyvos
levo gerbėjams siūloma apžiūrėti parodos atidarymas turėjo šeimyni- pažinties su Picasso neoklasicizmu
ir „Parado“ uždangą, kuri rodoma nės šventės bruožų: jame dalyvavo ir ypač gerai matyti, kad mūsų tarpuatskiroje erdvėje – Barberinių rūmų dailininko dukra Paloma bei vienas kario modernistams Prancūzija nedidžiojoje salėje su Pietro da Corto- pagrindinių jo palikimo tvarkytojų buvo toli, o Picasso kelionė į Italiją
nos lubų tapyba. Nebuvo paprasta anūkas Bernard’as Picasso.
padėjo ją priartinti prie Lietuvos
rasti tinkamą vietą 10,5 metrų aukšŠią trumpą informaciją būtų ga- ne per akademizmo (Jonas Macčio ir 16,4 metrų pločio tempera lima užbaigti neįpareigojančiu pa- kevičius) ar naivaus realizmo (Peištapytam audiniui, bet dabar Pi- raginimu Lietuvos žiūrovams ne- tras Kalpokas), bet per modernaus
casso gerbėjai turi unikalią progą praleisti progos ir, būnant Romoje, neoklasicizmo prizmę. Geriausiai tai
pamatyti ne tik retai rodomą kūrinį, rasti laiko ne tik amžinosioms am- atspindi Adomo Galdiko ir Juozo Miatgabentą iš Pompidou muziejaus žinojo miesto senienoms, bet ir tik kėno kūriniai. Ypač sukurtieji 1932 m.
antroje pusėje ir dar keletą metų po to.
Kodėl tokia metų riba? 1932 m.
vasarą šie du menininkai leidosi į
kelionę aplink Europą Galdiko automobiliu. Paryžiuje, į kurį jie, žinoma, būtinai norėjo užsukti, nes
jau buvo ten lankęsi ir netgi kurį
laiką gyvenę, tad žinojo, kaip ten
įdomu, pamatė pirmąją Picasso retrospektyvą, kuri veikė nuo birželio 16 iki liepos 30 d. George’o Petit
galerijoje de Sèze gatvėje 8. 1920 m.
mirus savininkui George’ui Petit
galeriją perėmė broliai Gastonas
ir Josse Bernheim-Jeune, tad dažnai jos pavadinime nurodoma jų
pavardė – Bernheim-Jeune, tačiau
iš tikrųjų galerijos vardas 1932 m.
dar nebuvo pasikeitęs. Paroda buvo
didžiulė. Jos kataloge suregistruoti
238 kūriniai: 225 aliejinės tapybos
darbai, pastelės, akvarelės ir piešiniai, 7 skulptūros ir 6 iliustruotos knygos. Kubistiniam periodui
priklausė tik ketvirtadalis eksponuotų kūrinių; kiti buvo neoklasicistiniai – reprezentuojantys nuo
pokario metų vis labiau įsigalinčią
dailės kryptį. Iš Paryžiaus tų pačių metų spalį paroda nukeliavo
į Ciuricho Kunsthausą, ten buvo
Pablo Picasso, „Didžioji mauduolė“. 1921 m.
dar labiau išplėsta, kad padėtų dar
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solidesnius pagrindus Picasso genijaus institucionalizavimui.
Parodos poveikis lietuviams
buvo gilus. Grįžę į Kauną abu pradėjo vaizduoti didžiagalves sunkiasvores moteris migdolo formos
akimis ir dešreles primenančiais
pirštais. Viena tokių milžinių – Mikėno akvarelės reprodukcija – puikavosi ant pirmosios nacionalinės
dailininkų modernistų grupuotės
„Ars“ parodos laikinuosiuose M. K.
Čiurlionio galerijos rūmuose plakato. Paroda buvo atidarytą gruodį
ir joje dalyvavo abu keliautojai – ir
tikrasis grupuotės narys Mikėnas,
ir narys-rėmėjas Galdikas, norėjęs jaunuosius menininkus palaikyti savo visuomeniniu svoriu bei
autoritetu. Picasso poveikis abiejų
kūrybai liko akivaizdus bent keletą
metų. Galdiko dūdoriai ir merginos
su vandens lelijomis įgijo Viduržemio jūros pakrančių panų ir nimfų
bruožų, o Mikėnas net lietuviško
kaimo drožėjo atvaizdui Kazio Borutos „Medinių stebuklų“ iliustracijose suteikė antikos išminčiaus
bruožų.
Beje, Londono „Tate“ kitais metais nuo kovo 8 d. yra numačiusi
supažindinti lankytojus su Picasso
1932 m. kūryba, nes būtent tais metais Picasso tapo tarptautinio masto
modernizmo autoritetu. Taigi Galdikas su Mikėnu pataikė atvykti į
Paryžių pačiu laiku ir pasirinko
labai teisingai! Gal ir mums vertėtų atidžiau pasižiūrėti, kas įvyko
Kaune 1932-aisiais?
Sunkiai tikėtina, kad kada nors
pajėgsime surengti kontekstinę Lietuvos modernizmo dailės parodą ir
vienoje erdvėje sugretinti Galdiko,
Mikėno ir Picasso originalus. Todėl pasinaudokime virtualios rekonstrukcijos galimybe, kurią siūlo
„Scuderie del Quirinale“. Kas žino,
gal NDG arba koks kitas nacionalinis muziejus pasiūlys platesnę pažintį su nacionalinio neoklasicizmo
versija ir štai tada žinios apie ištakas
labai pravers.
Paroda veikia iki 2018 m. sausio 21 d.
Daugiau informacijos www.scuderiequirinale.it

7 psl.

Kinas

„Scanorama“: apie ką diskutuojama
Valeska Grisebach apie „Vesterną“

Sekant žanro taisyklėmis,
filmo pabaigoje pagrindinis
herojus turi palikti bendruomenę. Jūsų istorija baigiasi
kitaip. Vokietis Mainhardas po
muštynių su vietiniais eina į
kaimo vakarėlį ir šoka skambant bulgariškai dainai. Jis
tarsi ir tapo tos bulgariškos
bendruomenės dalimi, bet, tapęs savu, jau nebedomina kitų.

Pradedame pažintį su šiųmetės
„Scanoramos“ filmais bei jų kūrėjais. Valeska Grisebach (g. 1968) – vokiečių režisierė ir scenaristė, priskiriama vadinamajai „Berlyno
mokyklai“. Grisebach studijavo
vokiečių kalbą ir filosofiją Berlyne, Miunchene bei Vienoje. Kino
ji taip pat mokėsi Vienoje, kur 2001 m.
„Nemeilė“
debiutavo filmu „Mano žvaigždė“ „Vesternas“
Finalą galima suvokti įvairiai. Juk
(„Mein Star“). „Scanoramos“ prista- taip pat vyksta Rytų Europoje.
prieš tai yra scena, kur Mainhardą Andrejus Zviagincevas apie
tomas „Vesternas“ – trečiasis režisie- Ar tai tik sutapimas?
sumuša ir tai jo gėdos akimirka. Jis „Nemeilę“
rės pilno metražo filmas. Jo premjera
Įdomus klausimas, bet iškart į jį praranda savo veidą. Galėtų išeiti
„Nemeilė“ – iš tų filmų, apie kušiemet įvyko Kanuose. Pateikiame
neatsakysiu... Oficialioji Vokietijos ir daugiau nebegrįžti. Man buvo
riuos daug diskutuojama. AndreAnnos Melikovos interviu, šį rudenį
istorija užsiima praeities nugalė- svarbu, kad jis sugebėtų pasielgti jaus Zviagincevo filmas ne tik priišspausdinto colta.ru, fragmentus.
jimu. Bet privačiame lygmenyje ku- kitaip – grįžti pas kaimo gyvento- statytas „Oskarui“, bet ir sulaukė
riama visai kita istorija. Kad apie tai jus ir pasistengti būti kartu su jais. prieštaringų vertinimų. Pateikiame
Šiuolaikinė Vokietija priima
pasakyčiau, man prireikė peržengti
kelis fragmentus iš Zviagincevo použsieniečius – suteikia stogą ir
Vokietijos ribas. Europa dabar at- Ar buvo Jums trukdžiusių žanro kalbių su Antonu Dolinu (Meduza.io)
darbą imigrantams. Jūsų filme
veria sienas, bet kartu egzistuoja ir taisyklių?
ir Stasu Tyrkinu („Komsomolskaja
šie vaidmenys sukeisti – vopriešingas poreikis atkurti ribas ir
Taip, nė vieno mano filmo fina- pravda“).
kiečių darbininkai atvažiuoja
pastatyti aukštas sienas. Manau, kad las neatsirado taip sunkiai. Šokį
dirbti į Bulgariją.
Maren, kaip ir mane, tai domina.
buvau parašiusi iš anksto. Bet vis Kas buvo pirmiau: pavadiniMan pasirodė įdomus toks atnegalėjau nuspręsti, sumuš pagrin- mas-formulė „Nemeilė“ ar siuvirkštinis judėjimas. Viena vertus, Užsiminėte, kad dėmesys žanridinį veikėją ar ne. Juk visi žino, kad žetas, idėja?
mane jaudino kito, svetimo baimė nei vesterno struktūrai domina
vesterno pabaigoje turi būti išsiaišIš pradžių buvo tik istorija. OleVokietijoje, sakyčiau, net priešišku- ne tik Jus, bet ir visą kartą...
kinami santykiai. Pagalvojau, Dieve, gas Neginas parašė tris puslapius,
mas. Nors tą patį galima rasti bet
Tai tik mano prielaida. Užaugau dabar ir aš turėsiu tai filmuoti. Bet kuriuose – būsimo filmo siužetas.
kurioje šalyje. Bet, regis, būtent
su vesternais, kuriuos Berlyne žiū- paskui supratau, kad man neįdo- Tų dar bevardžių puslapių pagrindu
Vokietijoje dažnai kyla latentinės
rėjau per televizorių. Tada tai buvo mus klasikinis santykių aiškinima- prodiuseris Aleksandras Rodniansksenofobijos situacijos: su baime
tiesiog populiarus žanras. Kai pra- sis. Pagalvojau, kad juk tie vyrai gali kis pradėjo projektą. Dar rankose
žiūrima į pabėgėlius ir apskritai į
dėjau domėtis vesternu, pamaniau, išsiaiškinti kaip nors kitaip, nepri- neturėdami scenarijaus, kartu su
visus svetimus, bet ta baimė dar nekad tai susiję su vaikystės prisimi- spaudę vienas kito prie žemės. Man operatoriumi ieškojome būsimo
susikristalizavo. Man atrodė, kad
nimais. Bet pastebėjau, kad visur svarbiausia, kad vienas žmogus gali filmo vaizdinio sprendimo. Mums
jei kursiu filmą šia tema Vokietijoje,
buvo aiškus socialinis herojų staėmė rastis filmai, susiję su vester- suartėti su kitu.
nusileisiu iki neonacių žanro. Tada
tusas,
todėl dailininkas Andrejus
nais. Todėl galima sakyti, kad, viena
pagalvojau, kad būna ir atvirkščiai:
Kaip
ir
ankstesniems
Jūsų
filPankratovas
iškart pradėjo kurti
vertus, tai reakcingas žanras, bet,
vokiečiai važiuoja į kitas šalis su
dekoracijų eskizus. Netrukus prakita vertus, jis labai šiuolaikiškas. mams, „Vesternui“ būdingas
savo technika ir statusu. Ir staiga
dėjome ieškoti natūros. Olegas tada
Manau, ne tik aš, bet ir visa mano dokumentinis hiperautenjie tampa svetimi kitoje teritorijoje.
rašė
scenarijų. Kai gavau jį, scenaritiškumas
ir
labai
tiksliai
sukarta sėdėjo prieš televizorių ir žiūTada jie nori įsilieti į naują benjus
jau
vadinosi „Nemeilė“.
konstruota istorija. Kaip parėjo vesternus.
druomenę ir patiems tenka susiPrisipažinsiu,
iš pradžių pavasiekiate tokio derinio?
durti su nepasitikėjimu.
dinimas
mane
sutrikdė.
NusprenStraipsnyje apie vesternus
Man visada įdomus kontrastas,
džiau,
kad
jis
bus
darbinis
ir vėliau
André Bazinas rašė, kad svarkai hiperautentiškumas sukurtas
Vokiečių grupė savo darbą
paieškosiu
kito.
Kaip
visada
tikėbiausias vaidmuo šiame žanre
meninėmis priemonėmis. Traukia
suvokia kaip pagalbą kuriant
jausi,
kad
kai
filmas
gims,
pajusiu,
tenka mitams. Pavyzdžiui, mitai, ko pati negaliu sugalvoti, tai,
ne tokios išsivysčiusios Bulgakaip jį pavadinti. Pavyzdžiui, taip
tams apie moterį ir arklį.
kuo iškart patikės žiūrovas, – gyvi atsitiko su „Sugrįžimu“ – pamačiau
rijos infrastruktūrą. Kita verTaip, iš tikrųjų, mano filme jie taip žmonės, jų kūniškumas. Visada tu- baigtą filmą, prisiminiau trumpą
tus, pirmiausia jie iškelia savo
pat svarbiausi. Moteris vesterne daž- riu kokią nors sukonstruotą idėją, o Borcheso esė „Keturi ciklai“ ir išvėliavą ir elgiasi agresyviai. Ar
nai simbolizuoja vietą, į kurią, viena paskui atsiranda tos fikcijos prieš- kart supratau, kad tai joks „Tėvas“,
Jūs manote, kad pagalba – tai
vertus, nori pabėgti herojai vyrai, bet, tara. Man reikia trumpų chaoso kaip kad buvo parašyta ant pliaušvaldžios pasireiškimas, o fikita vertus, iš ten jie nori ištrūkti į momentų, bet kad pusiausvyra iš- kės, bet būtent „Sugrįžimas“. Šįkart
nansinis palaikymas – ekonolaisvę. Moteris užaštrina šią kaubo- liktų, turi būti stabili konstrukcija, nieko panašaus neįvyko. Tarkime,
minis kolonializmas?
jaus dilemą: laisvė ir vienatvė, kurio- kurios viduje egzistuos tie chaoso kad susitaikiau su „Nemeile“, neTam tikra prasme – žinoma, juomis žavimasi, ar noras turėti namus. pliūpsniai. Turėjau tekstą, kuris radau nieko geresnio. Tiksliau, atlab kad visas šis procesas dar neapatrodė kaip klasikinis scenarijus. radau sau Olego pasiūlytą gelmę.
mąstytas. Tai dviprasmiška istorija. Vadinasi, filmavimas Jums
Trisdešimt puslapių, kai kur dialoNemeilė – lyg tiesioginė nuoroda
Pagalba visada gali reikšti ir galios buvo ir galimybė pažvelgti į
gai yra, kai kur ne. Neprofesionalūs į sunkią dvasinę būseną, nesvarbu,
demonstravimą. Pavyzdžiui, kai vyrų pasaulį?
aktoriai atnešė tai, ko pati niekad visuomenės ar individo. Tai visišvykstu į užsienį, suprantu, kad nešu
Taip, kai vaikystėje žiūrėjau ves- nebūčiau sugalvojusi, pavyzdžiui, kai tikslus ir aiškus pavadinimas
su savimi vokiškumo atspaudą. Atternus, man, žinoma, įdomesni statybininkų kalbą.
tos dvasinės terpės ar mus supanvykstu iš didelės Vokietijos su visa
buvo personažai vyrai. Jie veikia,
čios
atmosferos, kurioje gyvena
jos istorija. Mano filmo veikėjai taip
Kaip vertinate finansavimo
išsipainioja
iš
sudėtingų
situacijų.
personažai.
Aš pripratau prie šio
pat tos vokiškos tapatybės nešėjai.
kvotas moterims režisierėms,
Moterys
visada
stovi
prie
durų
ir
pavadinimo
ir net jį pamėgau, nes
Ne veltui jiems primenama, kad
kurios jau planuojamos Austri- jis aiškiai, chirurgiškai tiksliai nulankėsi čia prieš septyniasdešimt laukia savo didvyrių. Moterys vijoje ir Švedijoje?
rodo pagrindinę problemą, kurią
metų. Vėliava – ne tik valdžios de- sada pasyvios. Tad akivaizdu, kad
Tai būtų nuostabu. Kino terpės tyrinėja mūsų filmas. Nemeilė.
monstravimas. Tai ir silpnumo, ne- moterys – ir neatsiejama žanro daTai ne paprastas meilės trūkumas,
pasitikėjimo ženklas, jei vokiečiai lis, bet kartu jos tarsi išimtos iš jo tyrimai rodo, kad viskas lieka taip
tokiu būdu bando užmegzti kon- taisyklių. O arklys – tai kartu ir vyro pat konservatyvu, kaip ir anksčiau. bet jos antipodas. Ir ne atvirkštinė
iš Laukinių Vakarų meilė, ir drau- Man akivaizdu, kad kvota – ne prie- klausimo pusė, ne banali neapykanta
taktą su vietiniais.
gas, ir palydovas. Man arklys, jei žastis ką nors pažeminti. Neturime ar šaltas abejingumas, o kažkas dau„Vesterną“ prodiusavo Maren
taip galima pasakyti, taip pat buvo gėdytis, jei bus paprasčiau nei dabar giau – nemeilė. Ir jokių išlygų.
Ade’s kompanija „Komplizen
atsakingas už jausmus. Būdamas su gauti finansavimą todėl, kad esame
Film“. Jos paskutinio filmo
juo filmo herojus galėjo atskleisti moterys. Turime reikalauti tų kvotų. Vis dėlto nemeilė Jūsų filme
nėra totali, juk dingusio
„Tonis Erdmanas“ veiksmas
savo švelnumą ir išlikti savimi.
Tada ir pamatysime.
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pagrindinių veikėjų sūnaus
ieško visas savanorių būrys. Tai tam tikra „nemeilės“
alternatyva?
Maža to – tai teigiamas herojus
tiesiogine to žodžio prasme. Tie
žmonės atlieka žygdarbius. Vaikščioti dieną ir naktį po mišką laisvu
nuo darbo laiku, negaunant jokio atlygio – tai pats tikriausias tiesioginis
veiksmas. Sutikite, šiais laikais sunku
įsivaizduoti, tačiau tokių žmonių
yra. Jie mus konsultavo, buvo filmavimo aikštelėje.
Jūsų filmas ir apie tai, kad viskas, kas vyksta šalyje, negali
neatsiliepti ir intymiausiems
santykiams. Nors, atrodytų,
kas bendra tarp asmeninio
ir visuomeninio-politinio
gyvenimo.
Tai susisiekiantys indai. Juk žinote, kad milžiniška šalies dalis
gyvena prie įjungto televizoriaus.
Non stop.
Aš gyvenu taip, kad būčiau arčiau „realybės“.
O aš išmečiau savo televizorių.
Jau aštuonerius metus jo nežiūriu.
Neatpažįstu jokių „medijų“ veidų,
kai man vardija kokias pavardes,
klausiu: „Kas jis?“ Pirmąkart pamačiau Dmitrijaus Kiseliovo laidas, kai
paaiškėjo, kad man to reikės filme.
Turite reputaciją režisieriaus,
kurio asmeniška pozicija „nepatogi“. „Nemeilė“, atrodytų,
visai nepolitiškas filmas.
Filmo įvykiai vyksta 2012 metais.
Tiesiogiai nesakome, bet tai liudija
kai kurios detalės. 2012-ieji, spalis.
Tų metų gruodį, kaip pamenate,
priimtas „niekšų įstatymas“ (Rusijos Dūmos įstatymas, draudžiantis
amerikiečiams įvaikinti rusų vaikus, –
red. past.) – reakcija į „Magnickio
sąrašą“, dar anksčiau – protestų judėjimo pradžia, Bolotnaja aikštė...
Tai, kas prasidėjo tada, triukšmingai
vienai pusei baigėsi 2014–2015 metais. Filmo pabaiga – 2015-ųjų vasaris. Žiema. Iš esmės tai treji šalies
gyvenimo metai, kai subliuško iliuzijos, kai tapo akivaizdu, kad mes
visi atsidūrėme kitoje valstybėje.
Mūsų filmas – tai asmeniška istorija, neturinti politinio pagrindo. Esu
įsitikinęs, kad ji skausmingai palies
kiekvieną, bet ji vyksta vienos šeimos
viduje, žmogaus viduje, asmeniškoje
erdvėje. Tačiau ši erdvė negali nepriklausyti nuo to, kas vyksta šalyje, –
tai didžiulis susvetimėjimas, išaugęs
agresyvumas, siaubinga istorija su
Ukraina, sąmonės militarizacija...
Liūdnais 2012-aisiais pradėta veržti
veržles. Prasidėjo rimta paradigmos
permaina. Laisvas žmogus mūsų
akyse virto pasimetusiu. Cenzūra tapo
mūsų vidiniu demonu – dabar stabdome patys save. Mes labai pasikeitėme, praradome kažką ypač svarbaus.
Parengė K. R.
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Kinas

Ne toks požiūris
Nauji filmai – „Matilda“
Živilė Pipinytė

Dokumentinio kino režisierius
Aleksejus Učitelis išgarsėjo, kai
„perestroikos“ metais pasirodė jo
filmas „Rokas“ (1988) – pasakojimas apie sovietų pogrindžio roko
muzikantus. Jau tada buvo akivaizdu, kad Učiteliui dokumentikoje per ankšta, todėl nenustebau,
kai 1995-aisiais jis debiutavo vaidybiniame kine. „Žizelės manija“ pasakojo apie vieną garsiausių XX a.
pradžios rusų balerinų Olgą Spesivcevą, pramintą „Raudonąja Žizele“.
Filmas tapo vienu Peterburgo naujojo kino manifestų ar net estetiniu
skandalu. Skandalo aura gaubė ir
2000 m. Učitelio filmą „Jo žmonos dienoraštis“, atkūrusį rašytojo
Ivano Bunino meilės peripetijas.
Abu filmai atskleidė režisieriaus
polinkį į perdėtą stilizaciją ir gana
ironišką personažų traktuotę, nesvarbu, ar tai psichinės ligos iškankinta balerina, ar jaunutės meilužės
atstumtas Nobelio premijos laureatas. Išpuoselėtas, spalvų, detalių, rekvizito prisodrintas barokiškas kadras, prie žiaurios pasakos ar siaubo
filmo pastišo priartėjantis stilius
Učiteliui svarbiau už pasakojamą
istoriją. Taip buvo ir filmuose „Kosmosas kaip nuojauta“ (2005) ar „Pakraštys“ (2010), kur epochos detalės
ir jų kuriama atmosfera stumteli realistišką istoriją link sapno, fantazijos ribos. Regis, Učitelis ironiškai

polemizuoja su kitais filmais, kartais ir su visa kino istorija.
Naują režisieriaus filmą „Matilda“ (Rusija, 2017) taip pat pavadinčiau pastišu, nors kai kuriose
scenose režisierius peržengė komercinio kičo ribas. Režisierius
žaidžia ir su žiaurios pasakos motyvais, ir su siaubo filmo elementais, stilizuoja holivudinius filmus
apie Rusiją, kuriuos rusų kritikai
vadina „vešliais spanguolynais“.
Tai akivaizdu puošnių rūmų, pasilinksminimo, baleto, geležinkelio
scenose. Pavyzdžiui, caro sužadėtinės Aliks atvykimas iškart primena
Clarence’o Browno 1935-ųjų „Aną
Kareniną“, o į Chodynkos lauką susirengę barzdoti valstiečiai ir valstietės su kokošnikais stotyje – lyg iš
akies traukti Holivudo įsivaizduoti
rusiški „peizanai“. Učitelis sutirština, išryškina istorinio kostiuminio filmo stereotipus, žaidžia su
jais, nors ir ne visai sėkmingai. Jis
ir pagrindinius veikėjus – realius
istorinius personažus – rodo lyg
pasakos herojus.
Sosto paveldėtojas Nikolajus
(Larsas Eidingeris vaidina carą ne
tokį anemišką kaip kad rusų aktoriai kituose filmuose ar serialuose)
susižavi imperatoriškojo baleto
gražuole Matilda Kšesinskaja (Michalina Olszańska), kuriai neabejingas joks vyras. Tačiau Nikolajus
negali vesti nekilmingos merginos. Jis turi sužadėtinę (Luise Wolfram) – vokiečių princesę. Didžioji

filmo veiksmo dalis ir rodo, kaip
būsimasis caras Nikolajus II blaškosi tarp aistros ir pareigos – tarp
lemtingosios Matildos ir mylinčios
Aliks. Kad suprastum, jog viskas
baigsis blogai, nereikia net elementarių istorijos žinių: nuo pat filmo
pradžios operiška Marco Beltramio muzika, kurią įrašė Valerijaus
Gergijevo diriguojamas orkestras,
kuria nerimo atmosferą, pagrindiniais tampa ugnies, aukso ir kraujo
motyvai, o baleto šokėjų intarpai
leidžia kūrėjams prismaigstyti
filmą „Gulbių ežero“ siužeto užuominų. Veiksmas nuolat šokinėja, todėl apie nuoseklią dramaturgiją ir
veikėjų psichologinius motyvus net
užsiminti neverta – išsamų pasakojimą režisierius, matyt, paliko televizijos serialui. Bespalvius antrojo
plano personažus galima įsiminti
tik todėl, kad juos suvaidino rusų
kino žvaigždės Sergejus Garmašas
(caras Aleksandras II), Ingeborga
Dapkūnaitė (piktoji Nikolajaus
motina), Danila Kozlovskis (piktadarys Voroncovas), Jevgenijus
Mironovas (baleto vadovas Ivanas
Karlovičius) ir garsus vokiečių teatro režisierius Thomas Ostermeieris
(daktaras Fišelis). Atrodo, kad ir aktoriai jaučiasi lyg kaukių baliuje, kur
viskas trykšta prabanga ir kuriamas
prašmatnus reginys.
Tiesa, režisierius mėgsta įterpti
postmodernistiškų nuorodų: madingas gydytojas Fišelis okultizmu
besižavinčiai sužadėtinei liepia

Rodo TV

Schemos nieko neaiškina
Mios Hansen-Løve filmo „Ateitis“
(LRT Kultūra, 8 d. 22 val.) veikėja – filosofijos mokytoja Natali
(Isabelle Huppert). Ji mėgsta savo
darbą ir tiki jo prasme. Jei ne ekscentriškos mamos kaprizai, Natali
gyvenimas būtų idealus – prasmingas darbas, mylimas vyras, protingi
vaikai, jaukūs namai. Bet staiga viskas pasikeičia: vyras išeina pas kitą
moterį, suaugę vaikai palieka na- „Ateitis“
mus, mama miršta. Mia HansenLøve padarė viską, kad išvengtų nepatvirtina tokios schemos! Tie, kuriems rūpi veikėjų ir jų tarpusapanašių kino istorijų banalybių, kuriuos pažįstu, iki galo nežino, vio santykių psichologija. Kiekviejuk neatsitiktinai jos filmo herojė kas ir kur yra, nuolat ieško savęs. nas jo filmas – bandymas suprasti,
yra filosofė. Todėl „Ateitis“ – ori- Noriu pabėgti nuo įprastų kinema- kodėl veikėjas pasielgė būtent taip,
ginalus, ironiškas moters portre- tografiškų schemų. Noriu kurti fil- kas įvyko jo viduje. Filme „Capote“
tas, jis provokuoja klausimus apie mus, atitinkančius mano pasaulio (2005) Milleris rodė rašytojo atsatai, kas yra laimė ir laisvė, kaip rei- pojūtį, ir kalbėti apie tai, kas man komybės už savo talentą ir sutiktus
kia priimti pačius netikėčiausius gyvenime rūpi.“
žmones dramą, filme „Žmogus, pagyvenimo įvykius. Režisierė nesiMan regis, tą patį galėtų pasa- keitęs viską“ (2011) – ilgai ir sunkiai
stengia atsakyti į klausimus, ji nori, kyti ir Bennettas Milleris. Mėgstu siektos pergalės kartėlį. 2013 m. sukad tai darytų patys žiūrovai. Vie- šį režisierių. Kaskart jis sugeba iš- kurtas ir Kanuose už geriausią režiname interviu ji sakė: „Kovoju už silaisvinti iš nuspėjamų ir su filmo sūrą apdovanotas „Lapių medžiogalimybę pristatyti nepopuliarią vi- tema susijusių banalybių (juolab tojas“ (TV1, šįvakar, 3 d. 22.50)
ziją. Dažniausiai filmo herojai turi kad pasakoja autentiškų žmonių is- taip pat paremtas faktais ir pasakoja
vieną konkretų tikslą, į kurį juos torijas, kurias pamėgo žiniasklaida), sporto klubo „Foxcatcher“ savituri atvesti visas filmo veiksmas. Aš iškelti į paviršių tai, ko dauguma ninko – multimilijonieriaus Johno
tame nejaučiu tiesos, mano gyveni- ir nepamatytų. Milleris – vienas iš Du Ponto – ir imtynininkų brolių
mas ir aplinkiniai žmonės apskritai nedaugelio šiuolaikinių režisierių, Dave’o ir Marko Shultzų istoriją.
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„Matilda“

gauti Matildos kraujo, ir tai nu- Vasiljevos meistriškumu (nors man
skamba kaip užuomina į Rasputiną didesnį įspūdį daro jos kostiumai
ir Aliks pagimdyto caraičio hemofi- Aleksejaus Balabanovo „Broliui“).
Trumpai tariant, „Matilda“ yra
liją. Apie santuoką patarėjas kalbasi
filmas-divertismentas,
kur kiekviesu Nikolajumi būsimos jo žmonos
nas
gali
pasigrožėti
išnykusios
kambaryje – jis dar remontuojamas,
bet centre stovi baltas rojalis – lyg imperijos didybe, turtais bei aisnuoroda į vokišką kičą, o ir specialiai tromis. Todėl, ko gero, niekas nepabrėžiamas Aliks akcentas padeda sitikėjo, kad prieš šį puošnų reginį
kūrėjams priminti revoliucijos iš- taip karingai sukils rusų stačiatikiai
vakarėse suklestėjusius mitus apie ortodoksai, vadovaujami vienos pavokietę išdavikę. Sąlygiškumo, iro- mišusios Rusijos dūmos deputatės,
nijos pasakojamai istorijai turi su- įžvelgusios filme paskutinio Rusijos
teikti ir vokiečių kaizerio dovana caro paniekinimą. Rusų patriotams
Nikolajui – pirmasis kino aparatas, šis tikrais istoriniais faktais grįstas
kuriuo paveldėtojas esą filmavo filmas tapo caro įžeidimu. „Matilsužadėtinės atvykimą, ir, žinoma, dos“ priešininkai (beje, kaip ir dalis
meška ekrane, netrukus atgysianti lietuvių) tiki, kad egzistuoja vienintikrovėje. Tačiau panašias scenas, telis teisingas požiūris į istoriją ir
kur gausu ironiškų užuominų ar jos šventuosius (Nikolajus II oficiaatvirai šaipomasi iš atvirukiško, liai paskelbtas šventuoju), kurių rostereotipinio rusiškumo, deja, už- dyti be kankinio aureolės nevalia
gožia tos, kur viskas pasakiškai niekam. Bet koks nukrypimas nuo
gražu, banalybę dažnai sutirština kanono – grėsmė ir religijai, ir istosulėtinti kadrai. Įsimylėjėliai naktį rijai. Visi kiti požiūriai ar jų aspekkyla oro balionu apšviestų Peter- tai tokiems žmonėms nepriimtini.
hofo rūmų fontanų fone, Matildos Štai čia ir yra didžioji problema. Net
rūmai skendėja gėlėse, o kiekvienas jei „Matilda“ būtų genialus filmas,
drabužis taip išdailintas, papuoša- dalis visuomenės jo nepriimtų tik
lai taip spindi, kad negali nesiža- todėl, kad kūrėjų požiūris į istoriją
vėti kostiumų dailininkės Nadeždos nesutampa su jų.
Milleriui tai beprotybės istorija, destruktyvius santykius, kuriuose
tampanti tragedija.
toks svarbus vaidmuo tenka piniKomiko Steve’o Carello suvai- gams. „Amerikietiškos svajonės“
dintas milijardierius Diuponas di- paveldėtojui Diuponui atrodo, kad
džiuojasi „paties dosniausio JAV viską galima matuoti pinigais – ir
žmogaus“ titulu. Į savo dvarą, kur talentą, ir draugystę. Tačiau Milįsikūręs ir klubas, jis svajoja pa- leris atsisako tradicinio Holivudui
sikviesti garsius sportininkus ir supaprastinimo ir aiškių moraličempionus brolius Deivą (Mark nių vertinimų. Jis bando žengti toRuffalo) ir Marką (Channing Ta- liau, link metafizikos, suprasdamas,
tum). Millerį labiau domina kom- kad veikėjų tragedija yra „konflikpleksų kupinas Diuponas (byloje tas tarp geismo ir negalimybės jį
buvo minimi jo šizofrenija, homo- įgyvendinti.“
Paskutiniu metu įsijungęs televiseksualumas, polinkis į narkotikus
ir ginklus), kuris aiškina, kad jam zorių, ypač „Info TV“, iškart praimtynės – ne tik sportas, bet ir fi- dedu laukti, ką šįkart laidos vedėjai
losofija, kad sportininkams jis ne paskelbs liaudies priešu, ką apkaltik lyderis, bet ir brolis bei tėvas. tins nepatriotiškumu, kokias citatas
Tačiau pagrindinis turtuolio mo- „demaskuos“. „Facebook“ ir televizityvas yra patriotizmas – jis nori jos žiūrovų tauta jau pajuto kraujo
didžiuotis savo šalimi. Todėl ne- skonį, todėl neabejoju, kad jo reiatsitiktinai vienas svarbių vizuali- kės vis daugiau ir daugiau. Ką tik
nių filmo motyvų yra JAV vėliava. baigiau skaityti Dmitrijaus Bykovo
Kūrėjai net perkėlė veiksmo laiką iš romaną „Birželis“. Knygos veiksmas
1996-ųjų į 1987-uosius, kad bepro- nukelia į 1940-uosius, skirtingi veičiui milijardieriui būtų lengviau kėjai kiekvienas savaip ir dėl savų
kalti į galvą jaunam sportininkui priežasčių laukia karo. Tiems žmoRonaldo Reagano prezidentavimo nėms atrodo, kad tik žiaurus, nelozungus. Netrukus Markas ir pats gailestingas, viską naikinantis kaims kartoti: „Mūsų šalis prarado ras juos gali išgelbėti nuo moralinių
moralinius principus, mūsų vaikai kančių, valdžios savivalės ir praraneturi idealų...“
jos, kurioje visi atsidūrė.
Millerio filme viskas dviprasJūsų –
miška – ir personažai, ir jų poelgiai. Tik taip ir galima tyrinėti
Jonas Ūbis
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„Prospekto“ fotografijos galerija

Vitražo iš Kauno Švč. Sakramento baž-

„7md“ rekomenduoja

Gedimino pr. 43

nyčios paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus

Vilnius

iki 4 d. – režisieriaus Šarūno Barto fotogra-

kūrinio istorija“

Muzika

Nacionalinė dailės galerija

fijų paroda „Keletas iš jų / Few of Them“

M. Žilinsko dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

Vilniaus fotografijos galerija

Nepriklausomybės a. 12

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Stiklių g. 4

nuo 9 d. – tarptautinė paroda „Šiuolaikinis

Paroda „Académie de Vilna – Vilniaus pie-

iki 11 d. – Kotrynos Ūlos Kiliulytės ir Mi-

prancūzų ekspresionizmas ir ne tik“

šimo mokykla“

chailo Mersinio paroda „Sidabre / Argento“

Kauno paveikslų galerija

Galerija „Vartai“

K. Donelaičio g. 16

Vilniaus g. 39

Bendruomenių platformos „Mažosios isto-

Ką tik pasirodė naujausia Lietuvos kamerinio orkestro (vadovas Sergejus
Krylovas) kompaktinė plokštelė. Ji išsiskiria ypatingu turiniu: čia įrašyti
iškiliausių lietuvių autorių, – Broniaus Kutavičiaus, Osvaldo Balakausko
ir Algirdo Martinaičio, dariusių didžiulę įtaką mūsų dabarties muzikos
raidai, – kūriniai. Koncerte lapkričio 8 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje
salėje bus atliekami ne tik plokštelėje įrašyti minėtų autorių kūriniai, bet
ir Jurgio Juozapaičio opusas. Plokštelėje ir koncerte skambančius kūrinius
diriguoja jaunosios kartos lietuvių dirigentė Adrija Čepaitė, dalyvauja
žinomi Lietuvos ir užsienio solistai.

Paroda „Vilnius. Topophilia“ (suformuota iš
advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ kolekcijos)
Vilniaus paveikslų galerija

Vajiko Chachkhiani (Gruzija) paroda „Pa-

rijos“ paroda „Didžioji pramonė“

Didžioji g. 4

baigos be pabaigos“

Antano Obcarsko paroda (parodų ciklas

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“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus
Kriuko meninio stiklo paroda „Monologai“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995).
Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius“
Paroda „Henrikas Šalkauskas (1925–1979).
Mažoji retrospektyva“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Teatro kostiumų paroda „Mataičių teatras

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Deimos Katinaitės ir Algimanto Kensmino

muziejus

tapybos paroda „Dumblas“

V. Putvinskio g. 64

Galerija „Meno niša“

Paroda „Prieš vakar. Išnarplioti“

J. Basanavičiaus g. 1/13
Tarptautinė emalio meno bienalė „Vilnius
2017“

7 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR

5 d. 12, 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.

„Post“ galerija

MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas

Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

8 d. 13, 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“.

7 d. 18.30 – „PASIKALBĖK SU MANIMI EI-

Rež. – J. Vaitkus

LĖMIS“. Idėjos autorė – V. Bičkutė, koordi-

iki 11 d. – Mykolės tapybos darbų paroda
„Gamtovaizdis“

Klaipėda

nuo 3 d. – Dianos Radavičiūtės ir Vytenio

Lietuvos dailės muziejaus Prano

Lingio paroda „Kita tamsos pusė“

Domšaičio galerija

Pylimo galerija

Liepų g. 33

Pylimo g. 30
iki 11 d. – Vlado Karatajaus tapyba
AV17 galerija
Totorių g. 5
iki 8 d. – Andrio Eglīčio ir Katrīnos Neiburgos (Latvija) paroda „Ilgi marinuoti agurkai“
„The Rooster Gallery“

„Įmanomos tikrovės“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Arsenalo g. 3

galerija

Lietuvos archeologija

Vilniaus g. 39 / 6

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

iki 6 d. – Dovydo Tylos paroda „Neegzis-

Bokšto g. 20

tuojantis žmogus“

Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

tės ekspozicija

muziejaus Tolerancijos centras

Kazio Varnelio namai-muziejus

Naugarduko g. 10/2

Didžioji g. 26

Paroda „Nechama“, skirta jidiš daininin-

cecho Gersono paveikslas“
Paroda „Eksponatai. 2016–2017 m. dovano-

kės Nechamos Lifšicaitės ir Vilniaus geto
atminimui
Paroda „Jehuda Penas ir jo mokiniai“
Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
Virginijos Vilutytės piešinių paroda „Linijos“

tos ir įsigytos vertybės“

Lietuvos nacionalinė UNESCO

VDA parodų salės „Titanikas“

galerija

Maironio g. 3
Projekto „Jaunojo tapytojo prizas“ finalininkų paroda
VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 11 d. – Konstantino Bogdano paroda „Išvestiniai ir pirminiai“
VDA galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Ievos Sadauskaitės juvelyrikos paroda „Atgal į širdį“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai

Šv. Jono g. 11
„J. Bobrovskio Lietuva: abipus Nemuno,
tarp Rytų ir Vakarų“
„Galera“

Paroda „Kelionė į saulę. Ernstas Mollenhaueris (1892–1963) Nidos dailininkų
kolonijoje“
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 12 d. – Sauliaus Bertulio kūrybos paroda
„Sąsajos“
5-oji respublikinė paroda „Mažoji plastika“,
skirta Skulptūrų parko 40-mečiui

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda ,,Lietuvių dailės draugijai – 110“

Kaunas
muziejus

Tado Gindrėno paroda „Vietos dvasia (ge-

V. Putvinskio g. 55

nius loci) ir jos pavidalai“

Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko
akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“
Paroda „Tixe“

M. Valiukas
8 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Im-

K. Werner

provizacijos teatras“)

5 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRA-

9 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.

TIJA“. Rež. – P. Ignatavičius

Rež. – R. Tuminas

7 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. – V. Rumšas
8 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“.
Rež. – S. Turunen
9 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“.
Rež. – Y. Ross
4 d. 19 val. – „SEVEN PETTICOATS, ARBA
HIENA SU SEPTYNIAIS APATINIAIS“.

ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio

„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
Paroda „Tete a tete“

Šiauliai
„ Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Arūno Vasiliausko paroda „Jausenos“
Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
nuo 3 d. – Latvijos dailininkų Rolado
Grosso, Artūro Grosso, Annijos Grosa paroda
„Kartu“

Spektakliai

romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).
Rež. – K. Smedsas (Suomija)
9 d. 13, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc.
aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
Salė „Po palme“

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras

STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas.
Dir. – M. Barkauskas
9, 11 d. 18.30 – V. Bellini „KAPULEČIAI IR
MONTEKIAI“. Dir. – S. Quatrini (Italija)
Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
4 d. 18.30 Vilniaus S. Nėries gimnazijoje –
PREMJERA! A. Sireikio „#beskambučio“.
Rež. – P. Tamolė, dail. – L. Liepaitė, komp. –
A. Matulevičiūtė. Vaidina D. Anevičiūtė,
P. Budrys, J. Dapkūnaitė, L. Jurgelis, J. Kalvaitytė ir kt.
5 d. 20 val. – povandeninis muzikos spektaklis
„AQUASONIC“

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
3 d. 18.30 – P. Priažko „PUIKUS GYVENIMAS“ (su lietuviškais titrais).
4 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS GRAŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais).
Rež. – J. Vaitkus
5 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.
Rež. – A. Uteganovas (Rusija)
5 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „#TEVYNE“.
Rež. – G. Surkovas
8 d. 18.30, 12 d. 16 val. – PREMJERA! A. Strindbergo „KREDITORIAI“. Rež. – D. Meškauskas
9 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“.
Rež. – R. Atkočiūnas

„Versmė 2017“
3 d. 10.30 – H.-W. Kroesingerio ir R. Dura
kūrybinės dirbtuvės
4, 5 d. 10.30 – M. Poskitt kūrybinės dirbtuvės
Fojė
3 d. 19 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių
spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir
idėjas). Rež. – K. Žernytė

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
4 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. Pjesės
aut. ir rež. – N. Indriūnaitė
5 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“.
Rež. – A. Mikutis
7 d. 19 val. – „SRIUBA“ (pagal M. Vilučio
knygą „Sriuba“). Rež. – R. Teresas

Valstybinis jaunimo teatras
3 d. 13 val. Teatro fojė – A. Pukelytės edukacinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“

Vilnius

Oskaro Koršunovo teatras
7, 8 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto

Rež. – T. Jašinskas

Studija

Isroildžono Baroti paroda „(Inte)gracija“

5 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS

paroda „Balionai“

linos atominės elektrinės darbuotojų ir
visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Tertelis,

8 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-

paroda „Piliakalniai“

iki 6 d. – Julijos Rautenhaus keramikos

V. Bičkutė, J. Bareikis, V. Kochanskytė,

Aukštoji g. 3/3a

DYBOS“. Dir. – M. Staškus

Maironio g. 4

natorė – M. Kimelė (Ryga, Latvija). Vaidina

4 d. 16 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal Igna-

Rež. – J. Brittonas (D. Britanija)

iki 6 d. – Julijos Rautenhaus dailės darbų
„VDA Lauko ekspo“

Mažoji salė

Baroti galerija

3, 4 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO VE-

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

10 psl.

matyti kūriniai“

Užupio g. 2A

Latako g. 3

„(Ne)matymai“

Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-

Arturo Valiaugos fotografijų paroda

Galerija „Kairė–dešinė“

Laimos Milkintės ir Andriaus Ermino paroda

iki 4 d. – Dano Aleksos paroda ,,Išpisti langai“

Pilies g. 40

„Dvarų keliais“

Katedros a. 4

Laisvės al. 51a

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Kristinos Ališauskaitės tapybos paroda

Tarptautinė paroda „Lietuvos krikštas. Voi-

iki 10 d. – Romualdo Inčirausko paroda

Vokiečių g. 2

Arūno Eduardo Paslaičio Lietuvos dvarų

Valdovų rūmai

M. Valančiaus g. 5

Lapkričio 4, 5 d. 18.30 val. Vilniaus S. Nėries gimnazijoje – Lietuvos
nacionalinio dramos teatro premjera. Augusto Sireikio pjesę „#beskambučio“, praėjusiais metais skaitytą nacionalinės dramaturgijos festivalyje
„Versmė“, režisuoja Paulius Tamolė. Spektaklyje nagrinėjamos švietimo
sistemos ir su ja susijusios platesnio masto problemos.

„Abstrakcija su autoriniu ženklu“

Gynėjų g. 14

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

„Kauno langas“

Teatras

Dailininkų sąjungos galerija

tautos istorijos ir kultūros keliuose“
piešinių, sukurtų 2007–2017 m., paroda

„Lūžio kartos vardai“)

3 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „PERPLEX“.
Rež. – M. Klimaitė (Salė 99)
4, 7 d. 18 val. – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“. Rež. – G. Varnas
5 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30,
8 d. 11, 11.30, 12, 12.30 teatro fojė – PREMJERA! T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“.

Mažoji salė
4 d. 14 val. – PREMJERA! „O VIEŠPATIE,
VILNIUS!“. Rež. – A. Storpirštis, dail. –
N. Keršulytė
5 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – N. Indriūnaitė
„Menų spaustuvė“
3, 4 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„ROZETOS AKMUO“. Choreogr. ir atlikėja

Rež. – O. Lapina

Ž. Virkutytė

8 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“.

5 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio

Rež. – O. Lapina

„DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“.

9 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLU-

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

BAS“. Rež. – A. Latėnas

5 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – „SPALVOTI

Salė 99

ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šo-

4 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“. Rež. – V. Kuklytė

kio teatras „Dansema“)

Vilniaus mažasis teatras

7 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI MO-

3 d. 18.30 – PREMJERA! I. Bergmano „DVA-

KYTOJA“. Rež. – I. Stundžytė („Atviras ratas“)

SINIAI REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas,

8 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-

komp. – T. Stirna, kost. dail. – M. Zalen-

koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“.

saitė. Vaidina – G. Latvėnaitė

Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus

4 d. 18.30 – „EUROPIEČIAI“ (pagal Aischilo

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AGONIJA“.

dramą „Maldautojos“ ir kitus antikos teks-

Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko

tus). Rež. – P. Ignatavičius

šokio teatras)
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9 d. 19 val. Stiklinėje salėje – T. Kavtaradzės

4 d. 18 val. Klaipėdos universiteto Menų aka-

valstybinis simfoninis orkestras. Dir. –

„VIENATVĖ.1991“. Rež. – G. Kriaučionytė ir

demijos koncertų salėje – Klaipėdos valsty-

C. Álvarezas. Programoje C. Piñanos

E. Kižaitė („Bad Rabbits“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras

binio muzikinio teatro orkestro ir orkestro

Siuita flamenko gitarai ir simfoniniam

MENAS

solistų koncertas

orkestrui

Architektūra: objektai ir kontekstai = Architecture: objects and contexts : mokslo straips-

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

nių rinkinys. – Vilnius : Technika, 2017. – ISSN 2424-3884

9 d. 19 val. Žvejų rūmuose – F. Wildhorno
„BONI IR KLAIDAS“

3 d. 18 val., 4 d. 16 val. Didžiojoje scenoje –
Lietuvos-Japonijos labdaros koncertas

Šiauliai

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

Šiaulių dramos teatras

„ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. – T. Erbrėderis

4 d. 18 val. Kultūros centre – Y. Reza „SKER-

4 d. 19 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSI-

DYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

VALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

5 d. 18 val. Kultūros centre – PREMJERA!

5 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės

M. Walczako „KASYKLA“. Rež. – A. Areima

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo
„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“.

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras

Rež. – G. Varnas

3 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“.

7 d. 10 val. Tavernos salėje – Pažintis su

Rež. ir insc. aut. – A. Enukidzė

lėlių teatru

4 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-

7 d. 13 val. Tavernos salėje – Integruotas

TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas

balsas ir judesys
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanaus-

5 d. 12 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos
„PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

kaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis

5 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ

7, 8 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo

VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

7 d. 18 val. – „IMPROVIZACIJOS KOVOS“

8 d. 14 val. Tavernos salėje – „Nerk į teatrą“

(teatras „Kitas kampas“)

8 d. 19 val. Rūtos salėje – „SRIUBA“ (V. Ker-

Alytaus miesto teatro spektakliai

nagio fondas)

8 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“.

9 d. 10 val. Tavernos salėje – „Nerk į teatrą“.

Rež. – A. Kavaliauskaitė

Teatras prasideda nuo svajonės

8 d. 18 val. – „SUDIE, PONE LORENCAI“ (pa-

9 d. 13 val. Tavernos salėje – „Nerk į teatrą“.

gal M. Panych pjesę). Rež. – A. Lebeliūnas

Nuo idėjos iki įgyvendinimo
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „NE PAGAL
ŠIO PASAULIO MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas (Vilniaus teatras „Lėlė“)

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje
salėje, – festivalio „Gaida“ koncertas „Sō per-

Kauno valstybinis muzikinis teatras

cussion New York“. JAV mušamųjų instru-

3, 4 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pa-

mentų grupė „Sō Percussion“. Programoje

statymo meno vad. – K.S. Jakštas, muziki-

S. Reicho, B. Dessnerio, D. Lango kūriniai

nis vad. – J. Geniušas, dir. – R. Šumila

4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

5 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR

joje salėje, – festivalio „Gaida“ koncertas

TAIKA“. Dir. – V. Visockis

„Išskirtinis Luko Geniušo pasirodymas Lie-

5 d. 18 val. – I. Kálmáno „GRAFAITĖ MA-

tuvoje 2017 metais“. Lietuvos nacionalinis

RICA“. Dir. – J. Janulevičius

simfoninis orkestras. Solistas L. Geniušas

8, 9 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“ (miu-

(fortepijonas). Dalyvauja „Sō Percussion“

ziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. –

(mušamieji). Dir. – Ch. Lyndon-Gee. Pro-

K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – J. Janulevičius

gramoje J. Repečkaitės, T. Kutavičiaus,

Kauno kamerinis teatras

D. Lango, A. Pärto kūriniai

4 d. 12, 14.30 – Pojūčių ritualas moterims
„ATVIRA ODA“. Rež. – K. Žernytė
4 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS
KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė
5 d. 14, 17 val. – „RŪKE“. Rež. ir dail. –
J. Laikova
7, 8 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“.
Rež. – A. Jankevičius
9, 10 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – G. Varnas
Kauno lėlių teatras
4 d. 12, 14 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė
5 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „NORIU – NEGALIMA, REIKIA – NENORIU“.
Rež. – A. Žiurauskas
9 d. 18 val. – klasikinio indiško meno festivalis „Sursadhana 2017“

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
3 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo
„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje – vakaras su ak-

5 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas
„Scenoje – LNSO artistai“. Kvartetas:
V. Gelgotas (fleita), R. Vosyliūtė (smuikas),
V. Raškevičiūtė-Gelgotė (altas), O. Švabauskaitė (violončelė); „Brass quintet“: L. Lapė
(trimitas), A. Stankevičius (trimitas),
A. Dirmauskas (valtorna), A. Gražulis
(trombonas), S. Kirsenka (tūba). Programoje W.A. Mozarto, V. Ewaldo, D. Sampsono, W. Lutosławskio, E. Crespo kūriniai
5 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –
„J.S. Bacho sūnūs ir W.A. Mozartas“. Iš ciklo
„Muzika Trakų pilyje“. Ansamblis „Musica
humana“ (meno vad. A. Vizgirda). Solistai
S. Liamo (sopranas), A. Vizgirda (fleita),
R. Beinaris (obojus). Programoje J.Ch. Bacho, C.Ph.E. Bacho, W.A. Mozarto kūriniai
8 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Muzika kameriniam orkestrui“. Naujos kompaktinės plokštelės pristatymas. Lietuvos
kamerinis orkestras. Solistai R. Beinaris
(obojus), V. Gelgotas (fleita), J. Juozapaitis

toriumi V. Paukšte „Nusilenkimas aktoriui“

(altas), E. Paškevičius (obojus), G. Da Silva

5 d. 14, 16 val. – PREMJERA! Spektaklis-eks-

(tenoras, Vokietija), V. Eidukaitytė-Storas-

kursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė

tienė (klavesinas). Dir. – A. Čepaitė. Progra-

iš komedijų namo“

moje B. Kutavičiaus, O. Balakausko,

5 d. 19 val. Didžiojoje salėje – P. Priažko

J. Juozapaičio, A. Martinaičio kūriniai

„JUODA DĖŽUTĖ“. Rež. – D. Rabašauskas
Klaipėdos muzikinis teatras
3 d. 19 val. Žvejų rūmuose – „ALTORIŲ ŠEŠĖLY“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną)

Bibliografinės žinios

Vilnius

6 d. 18 val. Šv. Jonų bažnyčioje – koncertuoja
Lietuvos edukologijos universiteto kolektyvai: akademinis choras „Ave vita“ (choro
meno vad. ir dir. – K. Barisas, chormeister. –
G. Barisaitė). Solistai A. Čepanonė ir G. Barisaitė, R. Mitkus (vargonai), kamerinis
orkestras „Credo“ (meno vad. – R. Vitkauskas), solistė A. Leškevičiūtė, dainų ir šokių
ansamblis „Šviesa“ (vad. – J. Kisielytė Sadauskienė, choreogr. – R. Čyplytė, orkestro

Post Ars partitūra : [apie avangardinio meno grupės „Post Ars“ trisdešimties metų veiklą] /
Agnė Narušytė, Aleksas Andriuškevičius, Robertas Antinis ... [et al.] ; [sudarytoja Agnė Narušytė]. – Vilnius : M puslapiai : Šiuolaikinio meno centras, 2017. – 519, [1] p. : iliustr., faks.,
portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-95948-0-4

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Akmenys kelyje : romanas / Regina Guntulytė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2017. – 255, [1] p.. –

vad. A. Kavalnienė ir A. Jankus). Dalyvauja

Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-9955-35-207-5

M. Žemaitis (baritonas) ir J. Barkauskaitė

Dailininko mokinė : romanas / Charlotte Betts ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vil-

(vargonai). Koncerto vedėja muzikologė

nius : Alma littera, 2017. – 356, [3] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-2951-7 (įr.)

L. Ligeikaitė

Drakoniukas, Ketonė ir aš : [apysaka] / Inutė Ona Litvinaitienė. – Vilnius : Kriventa, 2017. –

Kotrynos bažnyčia

158, [2] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-462-083-6

4 d. 19 val. – roko grupės „Colours of Bub-

Gyvenimas akimirka žavinga : [eilėraščiai] / Birutė Gaučienė, Virginija Ruškienė, Vytautas

bles“ ir Šv. Kristoforo kamerinio orkestro
projektas „Untold Story“
8 d. 19 val. – koncertas „Amber Quartet“.
Atlikėjai V. Mikeliūnas (smuikas),
T. Dešukas (smuikas), T. Petrikis (altas),
O. Švabauskaitė (violančelė). Programoje
A. Piazzollos, J.S. Bacho, A. Vivaldi, Ch. Coreos, J. Zavinulos, Stingo, „Led Zeppelin“ ir
kt. kūriniai
Vaidilos teatras
5 d. 18 val. – A. Žlabio fortepijono rečitalis.

Šiaudytis. – Kaunas : [V. Šiaudytis], 2017. – 136 p. : iliustr., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN
978-609-475-060-1
Iš tuščio – į kiaurą : satyra ir humoras / Vida Gustaitytė-Bubnienė, Algirdas Radvilavičius. – Kaunas : [Unikom] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2017. – 174, [1] p. :
iliustr.. – ISBN 978-609-95829-3-1
Karnos kraitis : romanas / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. –
Vilnius : Alma littera, 2017. – 542, [1] p.. – (Skaitytojų pamėgtos, ISSN 2424-3485). – Tiražas
2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2985-2
Laimės sūnus : romanas / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. –
Vilnius : Alma littera, 2017. – 446, [1] p.. – (Skaitytojų pamėgtos, ISSN 2424-3485). – Tiražas

Programoje J.S. Bacho, C. Francko, O. Mes-

2300 egz.. – ISBN 978-609-01-2983-8

siaeno, R. Schumanno kūriniai

Likimo kalavijas : [romanas] / Andrzej Sapkowski ; iš lenkų kalbos vertė Vidas Morkūnas,

Kaunas

žas 2300 egz.. – ISBN 978-609-01-2997-5 (įr.)

Evaldas Liutkevičius, Rasa Liaugaudaitė. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 389, [2] p.. – TiraNacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
4 d. 16 val. – pianisto L. Livshino (JAV) rečitalis. Programoje M.K. Čiurlionio,
J. Brahmso, A. Schnittke’s, A. Scriabino ir
kt. kūriniai

Va k a r a i

Madona čigonė : romanas / Santa Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Violeta Karpavičienė. –
Vilnius : Alma littera, 2017. – 354, [2] p.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-2970-8 (įr.)
Mano svaja : [kūrybos rinktinė] / Ona Čirvinskienė. – [Marijampolė] : Mūsų savaitė, [2017]. –
127, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-95536-4-1
Pabaisos / Vytautas Varnagiris. – Utena : Utenos spaustuvė, 2017. – 38, [1] p.. – Tiražas 200
egz.. – ISBN 978-9955-35-203-7
Rinktinė : [poezija] / Sylvia Plath ; sudarė Ted Hughes ; iš anglų kalbos vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas, 2017. – 157, [3] p. : portr.. – Tiražas

Vilnius

500 egz.. – ISBN 978-609-8035-51-3

Rašytojų klubas

Rowing through the barbed wire fence : [documentary story] / Rima Karalienė ; [translated

6 d. 17.30 – poetės M.M. Kudarauskaitės kūrybos vakaras su rinktine „Kai žodžių sielos
ima šviest“. Vakarą veda literatūrologas
V. Gužauskis. Dalyvauja M.M. Kudarauskaitė, literatūrologė Ž. Kolevinskienė,
A. Piročkinas, solistai J. Gedmintaitė, T. Gi-

from the Lithuanian by Dovilas Bukauskas]. – Vilnius : Ogamas, 2017. – 371, [5] p.. – ISBN
978-9955-651-14-7
Tu ir aš : romanas-diptichas / Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. – Utena : Utenos spaustuvė, 2017. – 204, [1] p.. – ISBN 978-9955-35-206-8
Verbų žydėjimas : eilės, raironės / Jonas Žilvitis ; [spaudai parengė Giedrius Papinigis]. –

rininkas, koncertmeisterė O.E. Taškinaitė

[Kaunas] : Kaunas, 2017. – 189, [9] p.. – ISBN 978-9955-9303-2-7

7 d. 18.30 – „Vakaras P“ su aktoriais

Žvaigždės rūkuose : lyriškoji poezija / Liudvikas Galdikas. – Vilnius : Kriventa, 2017. – 247,

B. Ivanausku ir A. Dubaka bei G. Grajausko

[1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-462-087-4 (įr.)

poezija
8 d. 17.30 – poezijos ir muzikos vakaras
„Šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos...“ (Liudvikas Rėza), skirtas Lietuvos
100-mečiui. Skaito aktorė G. Urbonaitė.
Dainuoja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ (vad.
D. Čičinskienė). Programoje fragmentai iš
M. Mažvydo, M. Daukšos, L. Rėzos, S. Daukanto, J. Vaičiūnaitės kūrinių ir dainos iš

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
Bučinys Niujorke : [žiemos romanas] / Catherine Rider ; iš anglų kalbos vertė Vaiva Būgaitė. –
Vilnius : Alma littera, 2017. – 221, [3] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-2953-1 (įr.)
Debesėlis ieško vardo ir kitos pasakos / Gintarė Adomaitytė ; [dailininkė Dalia Dūdaitė]. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, [2017]. – 56, [4] p. : iliustr.. – (Vaikų
bibliotekėlė, ISSN 2351-535X). – Tiražas 13 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-21-2
Kaip šuo ir banginis išgelbėjo Vilnių : poema vaikams ir jų tėvams / Evelina Daciūtė, Diana
Molytė. – [Vilnius] : Tikra knyga, [2017]. – 32, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN

L. Rėzos, J. Basanavičiaus, V. Kudirkos,

978-609-8142-39-6 (įr.)

Maironio rinkinių

Nepaprastieji ir blogį lemianti moneta / Jennifer Bell ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Virbic-

Nacionalinė dailės galerija

kienė. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 300, [3] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-

3, 4 d. nuo 10 val. – moterų fotografi-

2946-3 (įr.)

jai skirta tarptautinė konferencija „Fast

Vaikystės pasveikinimas Radviliškiui : [Radviliškio miesto 450 metų jubiliejui skirtų eilė-

Forward: Women in Photography“

raščių ir dainų žodžių konkurso dalyvių kūryba] / [sudarė Radviliškio rajono savivaldybės

Valdovų rūmai

Jaunimo reikalų taryba] ; [iliustracijose Radviliškio dailės mokyklos mokinių kūrybiniai

7 d. 18 val. Lankytojų vestibiulio auditorijoje –

darbai]. – Radviliškis : Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2017. – 64 p. :

paskaitų ciklas „Šviežia istorija“.

iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8034-29-5

O. Dziarnovičiaus (Baltarusija) paskaita

Vienaragio mįslė : muzikinė istorija / [dailininkas Gediminas Pranckevičius]. – Vilnius : Mu-

„Ir kalėjimas, ir arsenalas: Krėvos pilies

zikija, 2017. – 48 p. : iliustr., nat. + 1 garso diskas (CD). – ISBN 978-609-95523-9-2 (įr.)

naujausi tyrimai“

Kongresų rūmai

Muzikos galerija

11 d. 19 val. – C. Piñana (flamenko gi-

11 d. 18.30 – B. Mar monospektaklis „Poetė“

tara), M.Á. Orengo (mušamieji), Lietuvos

(pagal Salomėją Nėrį)
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[T.] 2, Masinės statybos gyvenamųjų rajonų architektūra Lietuvoje / sud. L. Nekrošius, V.
Petrušonis, E. Riaubienė. – 2017. – 106, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-476-048-8

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

11 psl.

L apkričio 3–9
Savaitės filmai

Kino repertuaras

3 d. – Motina! (JAV) – 18.50; 4 d. – 20.40;

9 d. – Mokytoja (Slovakija, Čekija) – 17.45

6 d. – 19.10; 8 d. – 21 val.

Kaunas

Vilnius

3 d. – Geras laikas (JAV) – 21.10; 4 d. – 18.40;

Forum Cinemas

Forum Cinemas Vingis

5 d. – 20.20; 6 d. – 17.10; 7 d. – 20.30

3–9 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (3D,

3–9 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (JAV) – 12,

4 d. – Geležinkelio stotis (rež. P. Baronas ir

JAV) – 13.50, 19 val.

18 val.

kt.) – 16.50; 5 d. – C’est la vie! (Prancūzija) –

3, 6–9 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (JAV) –

Toras. Pasaulių pabaiga (3D, JAV) – 15, 21 val.

16.15; 6 d. – 15 val. (Seansas senjorams);

21.50; 4, 5 d. – 21.50, 0.05

Blogos mamos ir jų Kalėdos (JAV) – 13.50,

4 d. – Matilda (Rusija) – 14.40; 7 d. – 16.50;

3–9 d. – Blogos mamos ir jų Kalėdos (JAV) –

16.15, 18.15, 21.20

8 d. – 18.50

10.40, 15.25, 20.05

3–7, 9 d. – Mirties diena (JAV) – 14.25, 16.40,

4 d. – Arčiau debesų (Belgija, Švedija, Olan-

Anapus horizonto (Singapūras, D. Britanija,

19, 20.40; 8 d. – 14.25, 16.40, 19, 21.40

dija, Norvegija) – 13 val.

Indonezija, Kanada, JAV) – 13, 18, 22.30

3–9 d. – Anapus horizonto (Singapūras,

5 d. – Kaimynė šnipė (Danija) – 13 val.

Mirties diena (JAV) – 17.50, 20.25, 22.40

50 pavasarių ***

D. Britanija, Indonezija, Kanada, JAV) – 11.10,

5 d. – Daktaras Džekilas ir ponas Haidas

7 d. – Žmogžudystė Rytų eksprese (Malta,

„Moterys, kurioms per 50 metų, kine beveik neegzistuoja. Joms tenka
tik antraplaniai vaidmenys, arba tokie, kurie baigiasi tragiškai“, – sako
prancūzų režisierė Blandine Lenoir ir priduria: „Aš, priešingai, norėjau
sukurti nepaprastą istoriją apie paprastą moters gyvenimą.“
Pagrindinė filmo herojė Aurora (aktorė, režisierė, dramaturgė Agnès
Jaoui) yra išsiskyrusi, neranda darbo, jos dukterys užaugo, o vyresnėlė
praneša, kad laukiasi. Tačiau Aurora įrodys, kad gyvenimas būna ir po
menopauzės. Ji supranta, kad laikas numoti ranka į nesėkmes bei tuščias
ambicijas ir pradėti džiaugtis gyvenimu. Pasak režisierės, šią privilegiją
dažnai pamiršta moterys, kurios visą gyvenimą paaukojo vyrui ir vaikams.
Vieną dieną Aurora sutiks jaunystės meilę ir energija, rodos, grįš su kaupu.
Taip pat filme vaidina Thibault de Montalembert’as, Pascale Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy-Lecollinet, Philippe’as Rebbot, Laure Calamy, Marcas
Citti (Prancūzija, 2016). (Vilnius, Kaunas)

13.30, 16, 18.25, 20.50

(JAV) – 18.30 (pianinu akompanuos E. Sabilo)

JAV) – 19.20

7 d. – Žmogžudystė Rytų eksprese (Malta,

7 d. – Specialus seansas. Paskutinis paršelis

3–9 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, Pran-

Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049 ****

3–9 d. – Globalinė audra (3D, JAV) – 15.20, 21.35

„Toras. Pasaulių pabaiga“

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)
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, bet, kaip tyčia, viena paskui kitą pasipila klaidos...
(Prancūzija, 2017). (Vilnius)
Globalinė audra **

Kai katastrofiškos klimato permainos pradeda grėsti Žemės egzistavimui,
pasaulio vyriausybės susivienija ir sukuria specialią programą. Ji apima
palydovų, kurie turi stabdyti stichines nelaimes, tinklą. Tačiau po dvejų
metų sistema pradeda gesti. Avariją turi pašalinti du broliai, kurie nuo
seno nebendrauja. Deano Devlino mokslinės fantastikos filme vaidina
Gerardas Butleris, Jimas Sturgesas, Abbie Cornish, Edas Harrisas, Andy
Garcia (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Gobšius *

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)
Toras. Pasaulių pabaiga ***

Holivudas, regis, jau tapo „Marvel Comics“ padaliniu, todėl dar viena
komiksų apie superdidvyrį ekranizacija nestebina. Šįkart Toras įkalinamas
kitoje visatos pusėje. Likęs be savo garsiojo kūjo ir visiškai nusilpęs, jis
turi rasti būdą sugrįžti į Asgardą ir sustabdyti „dievų žlugimą“, devynių
pasaulių ir visos Asgardo civilizacijos sunaikinimą. Mat sostą užgrobęs
jo brolis priartino baisų įvykį Ragnaroką. Šio reginio, stilizuoto a la 9-ojo
dešimtmečio kinas ir knibždančio įvairiais komiksų personažais – net
galinguoju Halku, režisieriumi tapo Taika Waititi, o vaidmenis sukūrė
Chrisas Hemsworthas, Tomas Hiddlestonas, Cate Blanchett, Idrisas Elba,
Jeffas Goldblumas, Markas Ruffalo, Anthony Hopkinsas, Tessa Thompson
(JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

12 psl.

JAV) – 18.20

(dok. f., JAV) – 19 val.

cūzija) – 10.20, 11.30, 12.30, 14.40, 16.50

3–9 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-

Europos šalių kino forumas „Scanorama 2017“

3, 6–9 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vi-

tas) – 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.45

9 d. – Šiška Deluxe (Slovėnija) – 17.30

dmantas) – 11, 13.10, 15.30, 17.45, 20, 22.20;

Matilda (Rusija) – 11.20, 14, 18.40, 21.20

9 d. – Svetimas rojuje (Olandija) – 19.40

4, 5 d. – 11, 13.10, 15.30, 17.45, 20, 22.20, 0.30

Didžiapėdžio vaikis (Belgija, Prancūzija) –

9 d. – Europos kino akademijos nominantai

3–9 d. – Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas

11.30, 13.40, 15.50

ir laureatai 2017 m. – 21.15

(rež. A. Žiurauskas) – 12.50, 17.15, 22 val.

3–5 d. – Monstrų šeimynėlė (Vokietija) – 11.20,
13.35, 16 val.; 6–9 d. – 13.35, 16 val.
3–9 d. – Monstrų šeimynėlė (3D, Vokietija) – 12.10
3–5 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis
2049 (3D, D. Britanija, JAV, Kanada) – 11.40,
18.10; 6–8 d. – 18.10
Pjūklas 8 (JAV, Kanada) – 16.35, 21.40
Motina! (JAV) – 18.45
Džiunglės (Australija, Kolumbija) – 21.10
3–5 d. – Lego Ninjago filmas (Danija,
JAV) – 11.30
3, 5 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 18.20
4, 6 d. – Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas
(rež. A. Žiurauskas) – 18.20

3–5 d. – Monstrų šeimynėlė (Vokietija) – 10.10,

Pasaka
3 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, Prancūzija) – 15.30; 4 d. – 13.45
3 d. – Blogos mamos ir jų Kalėdos (JAV) – 17.30;
4 d. – 15.45; 6 d. – 21.30; 7 d. – 17.15; 8 d. – 21.30;
9 d. – 16.30
3 d. – „Geriausios 2017 metų „Kanų liūtų“
reklamos – 23 val.; 4 d. – 21.30; 5 d. – 17.45;
9 d. – 22 val.
3 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 16 val.;

12.20, 14.35, 15.50; 6–9 d. – 12.20, 14.35, 15.50
3, 6–9 d. – Pjūklas 8 (JAV, Kanada) – 15,
22.55; 4, 5 d. – 15, 22.55, 00.40
3–6, 8, 9 d. – Džiunglės (Australija, Kolumbija) – 19.20
3–9 d. – Matilda (Rusija) – 19.30
3–9 d. – Globalinė audra (3D, JAV) – 22.10
Mano mažasis ponis. Filmas (Kanada,
JAV) – 10.30, 13.40

5 d. – 15.30; 6 d. – 19.15; 7 d. – 17 val.; 8 d. –

Romuva

19.15; 9 d. – 19 val.

3 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 18 val.; 5 d. –

3 d. – Motina! (JAV) – 20.30; 4 d. – 20.30;

18.30; 7 d. – 19.45

5 d. – 20.15; 6, 8 d. – 21.15; 7, 9 d. – 21 val.

4 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 14 val.

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

4 d. – Nelaukti svečiai (Prancūzija) – 16 val.

Forum Cinemas Akropolis

Turkija) – 15.45; 4 d. – 13.30; 8 d. – 17 val.

4 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 18 val.;

3, 4 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (JAV) – 10.10,

3 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 17.15; 22.30;

7 d. – 18 val.

15.50, 21.30, 23.10; 5–9 d. – 10.10, 15.50, 21.30

5 d. – 19.15; 6 d. – 17.15; 7 d. – 21.45; 8 d. –

4 d. – Džiunglės (Australija, Kolumbija) –

3–9 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (3D,

17.30; 9 d. – 19.45

20 val.; 8 d. – 18 val.

JAV) – 13, 18.40

3 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

8 d. – Dovanoju širdį (Prancūzija, Belgija) – 20.15

3 d. – Blogos mamos ir jų Kalėdos (JAV) – 11.10,

(Prancūzija) – 19.15; 6 d. – 17.30

9 d. – Laimingi žmonės (rež. R. Beržaus-

15.30, 18.25, 20.40; 4–9 d. – 11.10, 15.30, 18.25

3 d. – Geras laikas (JAV) – 21.15; 5 d. – 21 val.;

kas) – 18 val.

3, 4 d. – Anapus horizonto (Singapūras,

9 d. – 21.30

KLAIPĖDA

D. Britanija, Indonezija, Kanada, JAV) – 13.35,

4 d. – Monstrų šeimynėlė (Vokietija) – 14 val.;

16.10, 20.50, 23.20; 5–9 d. – 13.35, 16.10, 20.50

5 d. – 13.30

Forum Cinemas

3, 4 d. – Mirties diena (JAV) – 17.20, 19.30,

4 d. – Hana: neapsakoma budizmo kelionė

3–5 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (JAV) – 10.20,

21.40, 23.50; 5–9 d. – 17.20, 19.30, 21.40

(D. Britanija) – 16 val.

21.20; 6, 8, 9 d. – 10.30, 19.15; 7 d. – 19.15

7 d. – Žmogžudystė Rytų eksprese (Malta,

4 d. – Mizantropas („Comedie Français“) –

3–5 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (3D, JAV) –

JAV) – 19.10

18 val.

13.10, 18.30

3, 4 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-

4 d. – Tomas iš Suomijos (Danija, JAV, Suo-

3–5 d. – Anapus horizonto (Singapūras,

tas) – 10.45, 12.35, 12.50, 15, 17.10, 19.20, 23.30;

mija, Vokietija, Švedija) – 18.15; 5 d. – 18.30;

D. Britanija, Indonezija, Kanada, JAV) –

5–9 d. – 10.45, 12.35, 12.50, 15, 17.10, 19.20

7 d. – 19.30

15.40, 18.40; 6–9 d. – 21.55

3–9 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, Pran-

4 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-

3–5 d. – Blogos mamos ir jų Kalėdos (JAV) –

cūzija) – 10.30, 12.40, 14.50, 17 val.

tas) – 22.15; 5 d. – 20.45; 6 d. – 17.15; 7 d. –

11, 18.10; 6–9 d. – 17 val.

3–5 d. – Monstrų šeimynėlė (Vokietija) – 10.20,

19 val.; 8 d. – 19.30

3–5 d. – Mirties diena (JAV) – 13.25, 20.50

11.30, 12.30, 13.45; 6–9 d. – 11.30, 12.30, 13.45

4 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 15 val.;

7 d. – Žmogžudystė Rytų eksprese (Malta,

3–9 d. – Matilda (Rusija) – 10.40, 14.40, 18 val.

5 d. – 13.15; 6 d. – 19.30; 7 d. 19.15; 8 d. – 17.15

JAV) – 19.15

3, 4 d. – Pjūklas 8 (JAV, Kanada) – 13.30,

4 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 16.45; 7 d. – 21.15;

3–5 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-

18.20, 21, 23.59; 5–9 d. – 13.30, 18.20, 21 val.

9 d. – 15.30

tas) – 10.30, 12.40, 15, 17.10, 18.50, 19.30,

3–9 d. – Globalinė audra (3D, JAV) – 16, 18.30;

4 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės

21, 21.50; 6–9 d. – 10.10, 13.10, 17.20, 19.30,

3–6, 8, 9 d. – Kaip susigrąžinti ją per 7

(Prancūzija) – 19 val.; 6 d. – 21.30

21.40

dienas (rež. A. Žiurauskas) – 19.10, 21.20;

4 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) – 20.45

3–5 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, Prancū-

7 d. – 21.50

5 d. – Mano mažasis ponis. Filmas (Prancū-

zija) – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40; 6–9 d. – 15.10

3–9 d. – Motina (JAV) – 15.40

zija) – 14 val.

3–5 d. – Monstrų šeimynėlė (Vokietija) –

Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049 (D. Bri-

5 d. – Senovės Tibeto beieškant (dok. f., Vo-

11.20, 13.50; 6–9 d. – 14.55

tanija, JAV, Kanada) – 20.30; Mano mažasis

kietija) – 16.15

3–5 d. – Pjūklas 8 (JAV, Kanada) – 16.20,

ponis. Filmas (Kanada, JAV) – 11.20; Lego

5 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) – 15.15;

21.10

Ninjago filmas (Danija, JAV) – 13.10

8 d. – 20.30

3–5 d. – Matilda (Rusija) – 13, 18 val.;

4, 6, 8 d. – Džiunglės (Australija, Kolum-

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

6–9 d. – 12.10

bija) – 20.40; 5, 7, 9 d. – Gyvenimas prieš

cūzija) – 17.30

3–5 d. – Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas

akis (Rusija) – 20.40

6 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 19 val.

(rež. A. Žiurauskas) – 15.50, 20.40

Skalvija

7 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 17.30

3–5 d. – Globalinė audra (3D, JAV) – 16 val.

3 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 17 val;

9 d. – Tulpių karštinė (D. Britanija, JAV) –

3–5 d. – Mano mažasis ponis. Filmas (Ka-

5 d. – 14.30; 8 d. – 17 val.

15 val.

nada, JAV) – 10.40
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