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Rafinuotų knygų lentyna
Naujausių dailės ir dailėtyros leidinių apžvalga
Monika Krikštopaitytė

Knygų leidėjai ir autoriai žino, kad
spaustuvių mechanizmai garsiausiai gaudžia prieš Naujuosius metus, kai tenka atsiskaityti rėmimo
fondams, ir prieš pat Knygų mugę,
nes čia leidiniai turi daugiau progų
būti pamatyti. Bent jau to tikimasi.
Šiandienos tik ką į knygas materializavęsi dailės tyrimai verti atskiro
dėmesio pirmiausiai todėl, kad yra
kelerių metų, o kartais ir dešimtmečio sutelkto, atkaklaus ir įdomaus
tarsi nuotykių filmas darbo esencijos, tikras lobis smalsiam protui.
„Rimtautas Vincentas Gibavičius“
(sudarė Ieva Pleikienė, dailininkas –
Izaokas Zibucas, išleido R. Paknio leidykla), kaip ir dera vienam įspūdingiausių Lietuvos, o gal ir Europos
grafikų, knygos meno mylėtojui ir
puoselėtojui, parengtas labai gražus albumas. Knygos išorė atitinka
dailininko savybes: yra solidus, švarus, šviesus. Ant viršelio baltame
fone „atsidaro“ vienas iš „Pilnaties
langų“. Versdami pirmuosius pus- (1967), vaizduojant paprasčiau- katalogas – tai toks smulkiai prilapius randame visus klasikinius sią „Anteną“ (1972) ar į begalinius margintas kelių puslapių sąrašas, o
elementus: dailininko autoportretą perspektyvinius langelius susi- iš tikro – kelerių metų paieškų de(iš Vilniaus universiteto freskų), jo skaidančius „Vaikystės prisimini- tektyvas. Norintiems iki tobulumo
gaivališką parašą, toliau dešiniame mus“ (1977), kur vidus ir išorė ima lavinti savo ir savo vaikų skonį
puslapyje dėstomi reikšmingiausi žvelgti vienas į kitą. Grynas malo- knyga yra privaloma.
ciklai, o kairiame – autoriaus ir am- numas yra versti neperkrautus pusKitas iki apsalimo gražus leižininkų (kolegų, menotyrininkų) lapius, kur tarsi bangos pulsuoja dinys – „Dailės istorikas ir krimintys apie kūrybą, tobulai susi- dailininko ritmingų linijų kūriniai, tikas Mikalojus Vorobjovas
liejančios su vaizdu, papildančios o šalia įsiremti leidžia teksto sale- (1903–1954)“ (sudarė Giedrė Janjo suvokimą.
lės. Antroje knygos pusėje papras- kevičiūtė, dailininkas – Gedas ČiuGalima būtų šyptelėti, kad au- tai nuobodžiausia faktografinė da- želis, išleido R. Paknio leidykla).
toportretas, parašas yra nešiuolai- lis, papildyta asmens ir taikomosios Rafinuotų melsvos ir žalsvos nugakiška ar šabloniška, tačiau Gibavi- paskirties darbų (knygų viršeliai, rėlėmis vilktas dvitomis apjuostas
čiaus atveju tai būtų netiesa. Mat teatro plakatai, kostiumų eskizai, ruda tarsi pakavimo juosta ir pašto
jo kūryba rėmėsi Europos dailės sveikinimo pavyzdžiai) nuotraukų žyma, tad atrodo tarsi siuntinėlis.
klasika, sėmėsi iš sovietmečiu de- paversta beveik įdomiausia, nes ap- Paketas iš praeities, kuri neturi būti
monizuojamo modernizmo ir net svaigus nuo geriausių grafiko kū- užmiršta, Giedrės Jankevičiūtės jau
pranoko savo laiko Vakarų dailę rinių žmogaus natūra reikalauja beveik dešimt metų nuodugniai tystruktūrišku mąstymu, kas gerai detalių apie kūrėją. Stilingą knygą rinėjama. Manau, ne veltui knyga
atsiskleidžia Jurgio Baltrušaičio ei- užbaigia Viktorijos Achramenlių rinktinės „Poezija“ iliustracijose kaitės sudarytas dailininko darbų N u k e lta į 9 p s l .
1 psl.

Muzika

Susitelkę muzikuoti kartu
Mintys po pirmojo Baltijos šalių akademijų orkestro koncerto
Paulina Nalivaikaitė

Šiemet ypač šventiška buvo ne tik
pati Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena, – bet ir jos laukimas.
Ne kartą teko girdėti palyginimus,
kad šiemet toks jausmas, tarsi Kalėdų stebuklo belaukiant: tikriausiai negalėjo neįsižiebti džiaugsmo
ir didžiavimosi savo šalimi ugnelė,
kai visur aplink – didžiulės šventės
dvasia. Bent porą savaičių anksčiau
buvo aiškiai matomas ir įvairių muzikinių šiai progai dedikuotų renginių suintensyvėjimas, tarp kurių –
ir keletas ne vien Lietuvą, bet tris
Baltijos šalis pagerbiančiųjų. Štai
vasario 9 ir 17 d. skambėjo Baltijos šalių orkestrų festivalio koncertai, kuriuose – nemažai šimtmečio ženklų, o vasario 13 d. Vilniaus
Nacionaliniame dramos teatre bei
vasario 14 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje vyko Baltijos šalių akademijų orkestro (BAO) pasirodymai, teko lankytis pirmajame iš jų.
Trijų Baltijos valstybių šimtmečio proga susibūręs orkestras jungia Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Estijos muzikos ir teatro
akademijos bei Latvijos Jāzepo
Vītuolo muzikos akademijos studentus ir jaunuosius atlikėjus iš
kitų Baltijos regiono šalių (koncerto Vilniuje pradžioje kalbėjęs
BAO meno vadovas ir dirigentas
Kristjanas Järvi leido suprasti, kad
orkestre tautinis margumynas kur
kas didesnis, yra ir rusų, ir serbų,
matyt, minėtų akademijų studentų).
Koncertai Vilniuje ir Kaune buvo
pirmojo BAO turo dalis: kolektyvas taip pat grojo (arba gros) Taline ir Tartu (Estija), Cėsyje ir Rėzeknėje (Latvija), Gdanske (Lenkija)
ir Berlyne (Vokietija) – gana solidus
maršrutas, ir kartu dar viena proga
priminti apie Baltijos sesių šventę
lenkams ir vokiečiams.

Prieš koncertą Vilniuje skelbta
programa (Arvo Pärtas, Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis, Piotras Čaikovskis, Edwardas Elgaras) buvo
pakoreguota ir sudėliota taip, jog
dviejų baltų tautų kūrėjų muziką
įrėmino rusų kompozitorių opusai.
M.K. Čiurlionio „Miške“ ir paties
K. Järvi „Nebula“ supo Modesto
Musorgskio simfoninis paveikslas
„Naktis Raganų kalne“ ir P. Čaikovskio uvertiūra-fantazija „Romeo ir
Džuljeta“.
Kaip gyvenime, taip ir mene –
kartais nepasitenkinimas kyla nebūtinai todėl, kad nutiko kažkas
nemalonaus, o dėl to, kad nebuvo
pateisinti lūkesčiai. Regis, stengiuosi ugdytis įprotį „apsidrausti“
ir į renginį eiti nusiteikusi nešališkai, bet šį kartą nuoširdžiai tikėjausi
puikiai praleisti vakarą: žymusis,
charizmatiškasis K. Järvi, talentingas ir veržlus jaunimas, graži programa. Tačiau mėgautis koncertu
sutrukdė kai kurie ne vien interpretacijos momentai.
Pirmos dalies pradžioje skambėjęs Musorgskio simfoninis paveikslas „Naktis Raganų kalne“,
regis, kiek stokojo orkestro tikslumo ir susigrojimo, ypač greitesniuose epizoduose, nors apskritai
kūrinį atliekant spalvų netrūko, o
artistiškasis K. Järvi pridėjo žavesio ir reginiui – ne tiek batuta, kiek
įvairiausiais išraiškingais rankų ir
kūno gestais orkestrui išartikuliuodamas savo muzikos tėkmės
vizijas. Jei atėjusiam į šio dirigento
koncertą pabostų klausytis, galėtų
drąsiai jį žiūrėti – kartais tikrai nejučiomis labiau už pačią muziką
prikaustydavo dėmesį ekspresyvi
K. Järvi raiška. Grįžtant prie orkestro, Musorgskio opuse pritrūko ne
tik aiškesnio garso, bet ir ryškesnio
forte – ypač jo smarkesnio norėjosi kulminacijose. Kiek vėliau paaiškėjo, kad tai – nebūtinai atlikėjų

Baltijos šalių akademijų orkestras, dirigentas Kristjanas Järvi

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

bėda, bet svarstymus apie dinamiką parodyti ir savo savitumą, ir atliepti neįsiklausant – galbūt šitaip norėta
į šalį nustūmė Čiurlionio simfoninė bendrą kūrinio atmosferą, kuri, atskleisti muzikoje užkoduotų jaupoema „Miške“, kurioje ši problema kaip galima nuspėti iš pavadinimo, naviškų jausmų veržlumą ir aistras,
ne tokia aktuali – čia karaliauja kiek „kosminė“; klausantis šios bet muzikos tėkmė vietomis tikrai
švelni, pastelinė lyrika, nėra tokių muzikos iš tiesų apima begalinės prašėsi kitokios traktuotės – išbaigdramatiškų ir audringų vaizdinių. erdvės, plotmės pojūtis. Matėsi, tesnės, neskubrios.
Tikrai graži idėja į vieną kolekTiesa, orkestrinio garso pilnumo, kad solistės – išraiškingos, muzisodrumo ir šiame kūrinyje vieto- kaliai jaučia kūrinio nuotaiką. Tik tyvą sutelkti Baltijos šalių muzikos
mis norėjosi daugiau, kaip ir (kur dėl dramos teatro akustikos, deja, akademijų talentus kartu su stipriu
reikia) didesnio sukauptumo, emo- solisčių griežimas skambėjo drun- vadovu priešaky. Nors dabar pasaucinės ramybės. Kartais interpreta- gnokai. Iš tiesų, ypač šis puikus lyje įprasta, kad orkestrai nemaža
cija skambėdavo taip, tarsi Čiurlio- kūrinys atskleidė esminį koncerto dalimi yra daugiataučiai, kol kas
nio miškas būtų ne dvasios ramybės trūkumą, kuris yra grynai techninis, tokios tendencijos pagrindiniuose
ar galingo žmogaus ir gamtos ry- bet lemiamas: teatro salė nepalanki Lietuvos kolektyvuose nėra, jie
šio erdvė, o pabėgiojimo miško ta- klasikinės muzikos koncertams, jos išlieka stabiliai lietuviški. Tačiau
keliais maršrutas. Tai – tik poroje akustika prasta ir nublukinanti kū- jungimasis su artimos praeities ir
vietų kilusios mintys, prisidėjusios rinių skambesį bei atlikėjų pastan- likimo tautomis tik dar labiau paprie bendro iki galo dar neištobu- gas. Kilo klausimas (matyt, retori- brėžia kiekvienos tautinę tapatybę,
linto atlikimo įspūdžio.
nis) – kodėl koncertui Kaune buvo o BAO galėtų būti šaunus reprezenTaikiais, paprastumo grožio skli- pasirinkta filharmonija, o Vilniuje tantas, atstovaujantis ir pristatantis
Baltijos šalių kultūrą ir potencialą
dinais garsais prasidėjo antra kon- tenkintasi dramos teatru?
certo dalis – pirmiausia nuskamIr paskutinis programos kūrinys, pasaulyje. Būdamas tokio orkestro
bėjo Järvi „Nebula“ (liet. „Ūkas“), Čaikovskio „Romeo ir Džuljeta“, si- vedliu, K. Järvi – muzikos pasaulyje
kuriame su orkestru griežė solistės tuacijos ir nuotaikos nepagerino, ryški figūra – taip pat neabejotinai
– BAO koncertmeisterės Kata Stoja- nes, kaip ir atliekant Musorgskį, prisidėtų prie kolektyvo reputacijos
nović ir Jelizaveta Jarovaja. Postmi- intensyviose, dramatiškiausiose ir pozicionavimo. O kol kas, bendro
nimalistinės estetikos kūrinys so- vietose vėlgi trūko skambesio jė- darbo kelio pradžioje, belieka palistėms didelių virtuozinių iššūkių gos, buvo akivaizdu, kad erdvės linkėti tolesnio sklandaus, „broliško“
nekelia, kur kas svarbiau – atrasti sienos dalį forte sugeria. Be to, in- (ir muzikine prasme) muzikavimo
būdą, kaip išraiškingai perteikti pa- terpretacija lyrinėse vietose ne- ir galimybių kuo ryškiau atskleisti
prastai galinčias atrodyti melodijas, retai pasirodė skubota, iki galo savo potencialą.

Orkestro ir Baltijos vienybė

Baltijos šalių akademijų orkestras ir Modestas Barkauskas sukūrė muzikinę šventę Kaunui
Beata Baublinskienė

Misija įmanoma? Studentų orkestras,
muzikuojantis tarsi profesionalus
kolektyvas? Baltijos šalių akademijų
orkestras (BAO) koncertu vasario
14 d. Kauno filharmonijoje įrodė,
kad tai yra visiškai realu. Žinoma,
reikia turėti minty pirmiausia dirigentą Modestą Barkauską, kuris
mobilizavo orkestrą tiek menine,
tiek žmogiškąja prasme – orkestro
reakcija į dirigentą po koncerto
parodė, kad jis tapo tikru jaunimo
guru; antra – Kauno valstybinės filharmonijos salę, kuri kadaise gal ir
2 psl.

nebuvo statyta kaip koncertų erdvė, orkestruose, tad, viena vertus, to- pasirodymą laikinojoje sostinėje yra esminė.“ Kauno filharmonijos
tačiau akustiškai puikiai atlieka šią kio projekto kaip BAO patirtis iš- ypač parėmė ir sveikino Latvijos publika į pastarąjį sakinį sureagavo
funkciją. Reikėtų pridurti ir trečiąjį ties labai naudinga: pastudijavę Respublikos ambasada. Prieš nu- plojimais, kas parodė, kad „rituasėkmės komponentą – pačius atli- bendroje orkestro sesijoje Tartu, skambant muzikai susirinkusiuo- linė“ ambasadoriaus kalba nebuvo
kėjus: kad ir kaip būtų, dalyvauti vasario 8–18 d. jaunimo kolekty- sius nuo scenos pasveikino Latvi- suvokta tik kaip formalaus mandašiame projekte Estijos muzikos ir vas leidosi į intensyvų koncertų jos Respublikos nepaprastasis ir gumo gestas.
teatro akademija, Latvijos Jāzepo turą Estijos, Latvijos, Lietuvos, įgaliotasis ambasadorius Lietuvos
BAO bei vakaro publiką pasveiVītuolo muzikos akademija ir Lie- Lenkijos ir Vokietijos miestuose. Respublikoje J. E. Einaras Sema- kino ir LMTA prorektorė Judita Žutuvos muzikos ir teatro akademija Kita vertus, jaunimas paragavo ir nis: „Estijos, Latvijos ir Lietuvos kienė: „Muzika yra kalba, jungianti
delegavo savo geriausius studen- profesionalaus orkestro duonos – likimai persipynę. Mes stovėjome tautas, kartas ir nereikalaujanti vertus, jų gretas papildė ir keletas „le- kai su vakaro dirigentu prieš kon- susikibę Baltijos kelyje nuo Talino timo. O mūsų muzikai – kūrėjai ir
gionierių“ – studentų iš kitų kraštų, certą gali būti tik viena repeticija, ir Rygos iki Vilniaus. Šių dienų su- atlikėjai – tampa ryškiausiais mūsų
tokių kaip orkestro koncertmeis- o rezultato siekiama maksimalaus. dėtingame pasaulyje mes taip pat šalies kultūros ambasadoriais.“ Tarp
terė smuikininkė Kata Stojanović
BAO koncertas Kaune buvo skir- turime laikytis išvien, siekdami to žiūrovų galima buvo išvysti ir tą paiš Serbijos. Visi šie jaunuoliai yra tas Atkurtos Lietuvos valstybės paties tikslo – tai laisvos Baltijos čią dieną parodą Kaune atidariusį
„be penkių minučių“ profesionalūs 100-mečiui. Trijų Baltijos valstybių tautos stiprioje ir klestinčioje Eumuzikantai, o kai kurie jau dirba šimtmečio proga suburto orkestro ropoje. Baltijos valstybių vienybė N u k e lta į 3 p s l .
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Muzika

Stygininkų muzikinė puota
Antrasis Baltijos šalių orkestrų festivalio koncertas Kongresų rūmuose
Živilė Ramoškaitė

Gintaro Rinkevičiaus inicijuotas
Baltijos šalių orkestrų festivalis
tęsiasi. Vasario 17 d. Kongresų rūmuose įvyko jau antrasis koncertas,
pavadintas „100 stygų“. Scenoje išvydome Lietuvos valstybinio, Latvijos nacionalinio ir Liepojos simfoninio stygininkus – daugiau kaip
šimtą. Tikrai įspūdingas vaizdas,
gražiai įrėmintas scenos gilumoje
išsidėsčiusių net trylikos kontrabosininkų! Tarp matytų savų smuikininkų, altininkų, violončelininkų
buvo gausu naujų veidų. Įdėmiai
stebint svečių grojimo būdą buvo
galima pamatyti, kad jis šiek tiek
skiriasi nuo mūsiškių. Latvijos
stygininkų, ypač smuikininkų,
mokykla visada, kiek pamenu, pasižymėjo ypač aukštu profesionalumu. Šįkart apie tai iškalbingai
bylojo meistriški jų nacionalinio
simfoninio orkestro smuikų, altų
ir violončelių grupių koncertmeisterių soliniai intarpai ir ypač šių atlikėjų išgaunama garso kokybė. Gal
latvių muzikantai groja geresniais
instrumentais?!
Šio koncerto programa, suprantama, buvo renkama pagal sudėtį,
tad visi kūriniai turėjo būti skirti
styginiams. Koncertą rengęs G. Rinkevičius pasirinko ir šiai sudėčiai
sukurtus, ir aranžuotus veikalus,
aprėpiančius laikotarpį tarp XIX a.
paskutinių dviejų dešimtmečių iki
pirmųjų XX a. metų. Tai įdomus laikotarpis, kuriame buvo plėtojamos
ankstesnių stilių idėjos, bet gimsta
ir nauja kraštutinai ekspresyvi muzikos kalba (turiu omenyje ankstyvuosius Arnoldo Schönbergo
kūrinius).
Mūsų klasikas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 1901 m. pradeda
studijas Leipcigo konservatorijoje ir
imasi stambios formos kamerinio
At k e lta i š 2 p s l .

tapytoją Kristapą Zariņį, beje, Latvijos dailės akademijos rektorių,
taip pat daugiau garbingų svečių iš
Latvijos, įsiliejusių į filharmonijoje
susirinkusią Kauno kultūros ir akademinę bendruomenę.
Vakaro programa iš dalies sutapo su pristatytąja Vilniuje. Koncertą pradėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema
„Miške“. Diriguojamas M. Barkausko, kūrinys nuskambėjo interpretuojamas mūsų ausiai įprasčiau – ramiau ir drauge didingiau
– nei išvakarėse orkestrui diriguojant Kristjanui Järvi. Vedamas įkvepiančios M. Barkausko batutos
toliau BAO atliko Piotro Čaikovskio uvertiūrą-fantaziją „Romeo ir
Džuljeta“ bei Modesto Musorgskio
simfoninį paveikslą „Naktis Raganų kalne“. O užbaigė programą
didingu latvių kompozitoriaus

opuso. Tai styginių kvartetas c-moll,
kurio pirmąja dalimi prasidėjo koncertas. Pasak Čiurlionio muzikos
tyrinėtojo profesoriaus Vytauto
Landsbergio, palyginti su šiek tiek
anksčiau sukurta simfonine poema
„Miške“, styginių kvartetas pasirodytų gana akademiškas, klasicistinis, tačiau tokia buvo Leipcigo
mokyklos kryptis – „skiepijanti išmėgintas priemones, žinomas, nors
ir sausokas formas“. Koncerto programoje rašoma, kad tai aranžuotė
styginių orkestrui, tačiau jos autorius, regis, savo indėlio nesureikšmino ir net pavardės nenurodė. Remiantis klausa galima sakyti, kad
ji minimali, kvarteto balsai tiesiog
perkelti orkestro grupėms, vietomis prie violončelių prijungiant
kontrabosus. Muzikos vyksmą
vykusiai paįvairino tikro kvarteto
skambesys. Keturi Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerJungtinis styginių instrumentų orkestras, dirigentas Gintaras Rinkevičius
tmeisteriai kūrinį pradėjo, paskui
dar bent porą sykių gražiai suskam- jausmų klodai. Tačiau Schönbergas kūrinį inspiravusią vokiečių poeto
bėjo itin reikšmingose muzikos pa- pats vėliau rašė, kad tokių modu- ir rašytojo Richardo Dehmelio
dalose. Pagirtina, kad Kongresų rūmų liacijų kaip Wagnerio „Tristane“ jis poemą, ši muzika skleidžia visą įsipublikai buvo pristatytas šis Čiur- kaip tik nemėgo. Iš šio autoriaus jis mylėjėliams būdingų emocijų gamą –
lionio opusas, gal jis šioje salėje nie- perėmė reikšmingų motyvų (Wa- nuo švelnumo, skausmingų širdies
kada ir neskambėjo (?). Jungtinio gnerio muzikoje mes juos vadiname virpesių, karštų aistrų, abejonių ir
styginių orkestro atlikimo klausytis leitmotyvais) ir alteracijų techniką. nevilties iki galiausiai pasiekiamos
buvo išties įdomu, orkestras grojo Kitas svarbus kūrybos technikos dvasios ramybės ir giedros. Paties
labai paveikiai ir emocingai. Gero- šaltinis – Johanneso Brahmso pla- kompozitoriaus meilė sulaukė savo
kai prasiplėtė kūrinio dinamikos ir čiai naudotas motyvų varijavimas. išsipildymo po poros metų, tačiau
raiškos amplitudė, muzika įgavo jė- Taigi, turtingas, spalvingas ir eks- likimas jam nebuvo maloningas,
gos ir gilaus dramatizmo.
presyvus „Pragiedrėjusios nakties“ 1923 m. Mathilde mirė. Muzikantai
Dar didesnis emocijų ir aistrų muzikos vyksmas paremtas toliau šį veikalą atliko su tokiu įsijautimu
sproginėjimas laukė atliekant Ar- plėtojamomis šių dviejų Schön- ir taip emocingai, tarsi visi, įskaitant
noldo Schönbergo sekstetą „Pra- bergo pirmtakų kūrybos priemo- ir dirigentą, būtų mirtinai įsimylėję.
giedrėjusi naktis“ („Verklärte nėmis. Sekstetas du kartus paties
Paskutinis kūrinys šiame konNacht“). Dar tik ketvirtuoju opusu autoriaus buvo aranžuotas stygi- certe buvo populiarioji Piotro Čaipažymėtas, 1899 m. sukurtas di- nių orkestrui ir, nepaisant kompo- kovskio „Serenada“ styginių orkesdžiulis veikalas atskleidžia drąsų zitorių išgarsinusios dodekafonijos trui. „Serenada“ iškart asocijuojasi
jauno, dvidešimt penkerių metų technika sukurtos muzikos, iki šiol su Sauliaus Sondeckio vadovautais
autoriaus muzikos braižą ir polinkį atliekamas dažniau už ją.
čiurlioniukų, studentų, Lietuvos
į naujas koncepcijas. Klausantis kūJaunas kompozitorius šią muziką kameriniu ir kitais orkestrais, su
rinio, pirmiausia į galvą ateina Ri- kūrė aistringai įsimylėjęs savo mo- kuriais šį kūrinį jis griežė dešimchardo Wagnerio muzikos modu- kytojo Alexanderio von Zemlinskio tis, o gal ir šimtus kartų. Keturios
liacijos ir jomis reiškiami ekstaziški seserį Mathildę. Net ir nežinant apie opuso dalys visapusiškai atskleidžia

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

kiekvieno orkestro meistrystę, techninį ir meninį pajėgumą. Kongresų
rūmuose grojęs jungtinis stygininkų kolektyvas jį atliko pabrėžtinai pakiliai, veržliai ir vaizdingai.
Pirmoje dalyje žavėjo intensyvus
garsas, dinaminės bangos, veržlus
judėjimas, tikslumas. Valse to intensyvumo, mano galva, buvo gal
kiek per daug, norėjosi daugiau
lengvumo ir elegancijos. Bet vidurinė dalis su joje paslėptais „povandeniniais rifais“ buvo pagrota
meistriškai. Trečioje dalyje ypač
sužavėjo vidurinio epizodo daininga violončelių tema. Finalas su
rusiška greito tempo melodija ryžtingai vedė link kūrinio pabaigos,
kurioje sugrįžtama prie iškilmingos pirmosios dalies įžangos temos,
efektingai užbaigusios visą kūrinį ir
koncertą. Lauksime paskutinio trečiojo koncerto, kuris taip pat žada
ypatingų muzikos potyrių.

Martynas Mažeika (fagotas), Danielius Štrapenskas, Karolina Janulevičiūtė (valtornos), Andrius
Stankevičius (trimitas), Ignas Filonovas (trombonas), Danielius
Patrikas Kišūnas (tūba), Rūta Šeduikytė (perkusija), Augustina Vizbaraitė, Rugilė Šilalytė (I smuikai),
Danielė Brekytė, Iveta Janulytė, Brigita Pažerauskaitė, Kotryna Daunytė (II smuikai), Birutė Ilčiukaitė
(altas), Kornelija Kupšytė (violončelė), Samanta Ignatjeva ir Vincas
Baltijos šalių akademijų orkestras, dirigentas Modestas Barkauskas
M . A l e k s o s n u ot r .
Bačius (kontrabosai). Orkestro sesiPēterio Vasko kūriniu simfoni- visos instrumentų grupės susiduria o M. Barkauskas dar kartą įrodė joje ir meistriškumo kursuose Tartu
niam orkestrui „Lauda“. Tai 1986 su savo iššūkiu ir gauna erdvės pa- esąs pavydėtinos profesinės for- su pučiamųjų grupėmis dirbo obom. sukurtas, gana išplėtotas opu- sirodyti. Pedagogine prasme atlikti mos: dirigento interpretacijos buvo jininkas Robertas Beinaris ir tūbisas, kurio turinį nusako pavadi- tokį kūrinį „sveika“, estetine prasme meniškai įtikinamos ir nepaprastai ninkas Laimonas Masevičius.
BAO debiutas pavyko. Tačiau ar
nimas (lotyniškai „Lauda“ reiškia jis svariai apibendrino koncertą ir įtaigios.
„Šlovink“). Tik šis pašlovinimas yra įnešė šiuolaikiškumo, drauge nePabaigai būtų prasminga išvar- orkestras, suburtas Baltijos valstyne tiek džiaugsmingas, kiek skaus- būdamas radikaliai modernus ar dinti BAO narius iš Lietuvos. Tai bių šimtmečio proga, taps tęstiniu
Ugnė Čepulytė (fleita), Monika meniniu projektu, parodys laikas.
mingas – muzikos ištarmė artima avangardinis.
žinomo lenkų kompozitoriaus HenGalima apibendrinti, kad laiki- Boreikaitė, Agnė Ivanauskaitė ir Belieka tikėtis, kad ir ši misija bus
ryko Mikołajaus Góreckio drama- nosios sostinės publiką pakylėjo Tadas Girčys (obojai), Ignas Da- įmanoma.
tizmui. Kūrinys tirštai orkestruotas, puikus jaunimo orkestro griežimas, niulis ir Artūras Šukys (klarnetai),
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Muzika

In memoriam Vaclovui Paketūrui
(1928 01 27 – 2018 02 15)

Sausio 27-ąją profesorius Vaclovas
ausines, o kai nusibosdavo, pakaPaketūras šventė 90-ąjį gimtadienį.
bindavome jas ant kibiro šono...
Vasario 15 d. Prezidentė Dalia GryKadangi žemelės buvo per mažai,
bauskaitė kompozitoriui būtų įteitėvas, pastebėjęs gabumus muzikai,
kusi Lietuvos didžiojo kunigaikšnutarė mane, vyriausią iš keturių
čio Gedimino ordino Riterio kryžių.
vaikų, mokyti vargonininko amato.
Tą dieną ir netekome kompozitoKai nuėjau pas vargonininką, šis,
riaus, muzikologo, ilgamečio Lieužrašęs natas, pasakė: „Kai išmoksi,
tuvos muzikos ir teatro akademijos
ateik.“ Kitą dieną ir atėjau. Tiesa,
mano balselis labai silpnas – kai
profesoriaus, daugelio įvairių kartų
muzikų Mokytojo.
bažnyčioje vieną kartą užgiedojau,
Muzikologė Jūratė Gustaitė priiš karto supratau – vargonininku
simena profesorių, dėsčiusį harmonebūsiu. Prisimenu, bekalėdojant
niją, buvus griežtą, reiklų, tačiau
į trobą užėjęs vargonininkas taip
„nelaimės valandą“ (pavyzdžiui, per
užtraukdavo, kad lempos gesdavo,
egzaminus) – žmogišką, jautrų ir Vaclovas Paketūras
M . A l e k s o s n u ot r .
o man giedant ir višta neatsigrįžtų.
supratingą. „Vėliau, kai tapome koMaždaug tuo metu laikraštyje
neįmanoma gyventi. Mokėjome aptikau skelbimą – Vilniaus muzilegomis ir dirbome muzikologijos Teko skaityti Jūsų paties pakatedrose, visada stebino profeso- rašytą įdomią biografiją. Tad
elgtis su gyvuliais, arėme, akėjome, kos mokykloje renkami mokiniai.
pjovėme. Jei reikėdavo rogučių, pa- Tad tėvams ir pasakiau: „Važiuoju
riaus pareigingumas, gebėjimas pašnekesį norėčiau pradėti
reikalus tvarkyti konstruktyviai. trumpa vaikystės prisiminimų
sidarydavome, taip pat keletą porų mokytis.“ Neprieštaravo. KomiV. Paketūras buvo mielai kviečia- citata: „Iš vaikystės laikų prislidžių – ir trumpesnių, ir ilgesnių, sija patikrino klausą – viskas geir puriam, ir kietam sniegui.
mas dalyvauti komisijose, recen- simenu prie namo kieme aurai. Tuomet atnešė suraitytą dūdą
zuoti darbus, nes visi žinojo apie gusią didžiulę kriaušę, kuri
ir paklausė: „Nori valtorną pūsti?“
Įdomu išgirsti, ar namuose,
jo sąžiningumą, padorumą, ga- kiekvienais metais užauginKadangi labiausiai norėjau patekti
sunkių darbų fone skambėliausiai visada gerą nuotaiką. Ben- davo gausų nuostabaus skonio
į muzikos mokyklą, sutikau, pūsti
davo liaudies daina, muzika?
drauti su profesoriumi įvairiuose kriaušių derlių.“
pramokau – keletą metų grojau
susibūrimuose visada labai malonu.
„Bera“... Skonis ypatingas. SunoValstybiniame
orkestre, bet kai atMuzika skambėdavo nuolat. JauPrisimenu, atsiradus pirmiesiems kusios kriaušės krisdamos sutiž- nimas susirinkdavo – tuoj pat ir sirado tikras valtornininkas, tada
kompiuteriams, V. Paketūras buvo davo – reikėdavo suspėti paimti dainuodavo. Kartu ir vyresni pri- buvau laisvas.
vienas pirmųjų dėstytojų, atkreipu- nuo medžio.
sijungdavo... Žodžiu, dainavimo
Tuomet atradote komponavimą?
sių dėmesį į naująsias technologijas.
menas buvo nesvetimas.
Išmokęs jomis naudotis, mielai pa- „Šalia augo geltonų slyvų giTaip. Domėjausi teoriniais dalyKryptingai eiti garsų kupinu
konsultuodavo ir mus. Manau, ne raitė, kuri mažam vaikui atkais, taigi kai muzikos mokykloje
keliu tikriausiai paskatino ne
vienas žino, kad profesorius – gam- rodė didelė ir paslaptinga (...)
atidarė teorinį skyrių, iškart perėtik muzikavimas su šeima, bet
tininkas, dažnai laimėdavęs apdo- Nuo pat vaikystės dirbome
jau. Netrukus pradėjome studijas
ir pirmąkart išgirsti orkestro
vanojimus įvairiose parodose, ku- kartu su tėvais. Su broliu turėkonservatorijoje (dabar – Lietuvos
sąskambiai iš Jūsų paties suriose pristatydavo savo išaugintus jome po nedidelį dalgį – kartu
muzikos ir teatro akademija) – su
konstruoto radijo imtuvo?
augalus. Sykį kalbėdama su vienu su tėvu šienaudavome pievas,
Benjaminu Gorbulskiu buvome
patyrusiu sodininku sužinojau, kad padėdavome pjauti žiemkenVokiečių okupacijos metais „Ūki- pirmieji Eduardo Balsio studentai.
šis visada konsultuojasi su V. Pa- čius ir vasarojų, o paaugę arninko patarėjo“ priede „Jaunasis Mano kurso draugas rašė geriau nei
ketūru dėl tam tikrų vaismedžių davom ir akėdavom laukus.“
ūkininkas“ radau straipsnį, kuriame aš – turėjo didesnę patirtį, buvo jau
ar vaiskrūmių veislių“, – rašė Jū- Prisiminimai atskleidžia, jog
buvo pateikta, kaip pasidaryti ra- po kariuomenės. Taip po truputį ir
nerūpestinga vaikystė, kaip ir
ratė Gustaitė.
dijo aparatą. Taip su broliu, rem- įsitvirtinome.
Muzikologas Ignas Gudelevičius daugelio kitų Jūsų kartos žmo- damiesi schema ir aprašymu, suspėjo aplankyti profesorių prieš nių, nelepino...
konstravome imtuvą. Nuo kluono Prieš tai sukūrėte ir pirmąją
garbingą jubiliejų ir visų studentų
Taip. Tėvas buvo paprastas ūki- iki namo ištempėme anteną, kartu kompoziciją – romansą „O gal“?
vardu palinkėti sveikatos. Pokalbis ninkas, taigi visus darbus ir mes įžeminome – apsaugojome nuo
Taip, kūrinys buvo skirtas Virgitaip pat prasidėjo nuo augalų.
atlikome puikiai. Kitaip būtų perkūno. Radijo klausydavome per lijui Noreikai. Gana ilgai jį dainavo.

Nauji leidiniai

Vinilinės plokštelės
Knygų mugėje
Vis kylant susidomėjimui ir gausėjant vinilinių plokštelių, VšĮ „Vinilo
studija“ dar 2016 m. pradėjo leisti
plokštelių seriją „Lietuvos roko ir
popmuzikos archyvas“. Šio tęstinio
projekto tikslas – deramai įamžinti
Lietuvos roko ir popmuzikos kūrėjų
palikimą, populiarinti aukščiausios kokybės analoginių muzikos
laikmenų kultūrą, išleisti ir išplatinti istoriškai reikšmingus Lietuvos roko ir popmuzikos kūrėjų
įrašus išskirtinai vinilinių plokštelių formatu. Jau išleista Teisučio
Makačino „Disko muzika“, grupės
„Saulės laikrodis“ plokštelė „Lauke
ir viduje“, grupės „Ir visa tai kas yra
gražu yra gražu“ „Geltonas“ (pirmasis) albumas ir rinktinė, Lietuvos
hiphopo vinilinė plokštelė.
4 psl.

Kam kūryboje skyrėte daugiau
dėmesio – konstruktyvumui ar
jausminiam pradui? O gal abu
vienodai svarbūs?
Jausmui. Konstruktyvumas – lyg
malkų skaldymas: jei tinka – galima
pradėti, jei ne – dar kartą kaukšt, gal
kur nors kitur tiks. Labiau mane domina emocijos. Pagrindinė mano
kūrybos sritis buvo liaudies muzika. Patobulinau kankles. Anksčiau juk suderindavo diatoniką ir
žvangindavo, o aš pagalvojau, kad
stygas galiu suderinti atskirai – taigi,
tos pačios kanklės pradėjo skambėti kitaip. Parašęs šiuo principu
pagrįstą preliudą, pasiprašiau pas
Praną Stepulį audiencijos. Padėjau
natas ant stalo, peržiūrėjome... Jis
šaukia žmoną: „Zita, ateik pagroti.“
O ji, pamačiusi natas: „Kaip aš pagrosiu? Vieni bemoliai, vieni diezai...“ P. Stepulis: „Pirma pažiūrėk,
paskui panikuok.“ Galiausiai Zita
meniškai atliko preliudą. Kanklės
suskambo naujomis spalvomis.
Visą laiką greta kūrybos aktyviai darbavotės ir pedagogikos srityje. Kaip viską
suderindavote?
Kad nereikia nieko galvoti. Pati
būtinybė pasako...
Pokalbio pabaigoje pasidalinkite patarimais jauniesiems
kūrėjams.
Svarbiausia neužsidaryti savo
„kiaute“ – suradus vieną ar du akordus juose „neužsimarinuoti“. Pirmiausia reikia suvokti instrumento
technines galimybes ir tik tuomet
taikyti kūrybinius sumanymus.
Ačiū už pašnekesį.
Kalbino ir pagal pokalbį „LRT Klasika“ programoje „Muzikinis pastišas“
parengė Ignas Gudelevičius

2018 m. „Vinilo studija“ tęsia šią gerbėjų širdyse jis išliks amžinai gy- su juo mušamaisiais grojo Aleksanseriją ir jau išleido Stasio Povilaičio vas ir be galo artimas.
dras „Džyza“ Jegorovas, boso gitara –
Na, o „Seną kuiną“ visuomet va- Audrius Azguridis. Tiesa, boso ir
ir bliuzo grupės „Senas kuinas“ geriausių dainų plokšteles. Paskutiniu dinau ir dar kartą pasikartosiu pa- mušamųjų muzikantai ilgainiui
metu kilo didelis susidomėjimas S. vadindamas absoliučiai lietuviško, ne kartą keitėsi. Plokštelėje lūpine
Povilaičio muzikiniu palikimu, ir tvirto, „medinio“ bliuzo ansambliu. armonikėle dar grojo Aleksandras
prisiekę gerbėjai jau seniai išpirko Kartais bandoma jį priskirti prie Jegorovas. Autotransporto įmonės
visas jo vinilines plokšteles, CD ir roko muzikos dėl šaižoko elektri- salėje savo malonumui grojusi triMC, todėl prasidėjo piratavimas, nės gitaros skambesio, tačiau pats julė buvo pastebėta jau po pirmųjų
parsisiunčiant jo dainas iš interneto grupės įkūrėjas Vilijus Važnevi- viešų pasirodymų. Šią muziką visais
ir nelegaliai perleidžiant. Publikuo- čius vadino savo muziką bliuzu, laikais mėgo įvairiausio amžiaus
dama geriausių S. Povilaičio dainų nors grupė buvo kviečiama į roko publika. Manau, jų paslaptis – gilūs,
albumą „Vinilo studija“ siekia su- muzikos renginius. Muzika racio- prasmingi, kartais net filosofiniai Taip pat visi tikimės, kad rinkinys
teikti galimybę klausytojams įsigyti nali, rimta ir kiek ironiška, tačiau tekstai. Gaila, bet ši grupė yra išlei- sudomins ir naujos kartos bliuzo ar
jo vinilinę plokštelę, o kartu plačiau nė trupinėlio pykčio ar agresijos. dusi vienintelį savo albumą „Baltas net roko muzikos klausytojus.
supažindinti Lietuvos bei užsienio Tai rami, neretai liūdnoka, tačiau Bliuzo Šešėlis“ (2005), ir išleido jį
Šios plokštelės specialiai išleistos
melomanų bendruomenę (ypač jau- iki banalaus sentimentalumo ne- tik CDR formatu (šis įrašų forma- prieš Knygų mugę, kad gerbėjai jas
nąją kartą) su šiuo reikšmingu Lie- nusileidžianti lyrika, dvelkianti tas nėra ilgaamžis), tad šiuo pro- ir kitus naujus lietuviškus muzikituvai dainininku ir jo indėliu į mūsų lietuviška nostalgija. Grupė, nuo jektu „Vinilo studija“ nori įamžinti nius leidinius rastų Muzikos salėje.
šalies muzikinę kultūrą. S. Povilaičio pat pradžių grojusi savo dainas, legendinės lietuviško bliuzo grupės Džiugu, kad mūsų vinilinių plokšgeriausių dainų albumas šiuo metu iki pat galo liko ištikima savo brai- ir anapilin iškeliavusių dviejų jos telių kolekcija didėja, atsirandanyra labai aktualus, nes 2017-ieji žui. „Seno kuino“ muzikos ir tekstų muzikantų – Vilijaus Važnevičiaus čios naujos leidyklos rūpinasi šia
buvo jubiliejiniai metai – daininin- autorius, gitara grojantis ir dainuo- ir Aleksandro Jegorovo – atminimą, atgimstančia leidyba.
kui būtų sukakę 70. Ir nors 2015 m. jantis Vilijus Važnevičius ansamblį suteikdama galimybę gausiam gerjį pasiglemžė sunki liga, daugybės subūrė 1984 m. pradžioje. Drauge bėjų ratui įsigyti kokybišką įrašą. Algirdas Klova
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Teatras

Aktorius negali nemeluoti
Apie aktorių Martyną Nedzinską spektaklyje „Nuostabūs dalykai“

Rimgailė Renevytė

rodos, aktorinis Nedzinsko potencialas kurį laiką buvo (gal net paties
aktoriaus?) užmirštas, neišsipildantis nei plokščiuose kino ekranuose,
nei kūrybiškai ankštose teatrų
scenose.
Tačiau kūrybinę tylą nutraukė
„Nuostabūs dalykai“ – Kirilo Glušajevo režisuotas monospektaklis,
pristatytas po teatro „Kitas kampas“
vėliava. „Kito kampo“ pasirodymai,
prasidėję nuo improvizacinių užduočių aktoriams, eksperimentuodami išbandė ir vientiso spektaklio, ir improvizacijos kovų
formatą. Kiekvienu atveju teatras
„Kitas kampas“ kviečia žiūrovus įsitraukti į žaidimą, siūlydamas aplinkybes „čia ir dabar“ kuriamai istorijai. Improvizacija „Kito kampo“
spektakliuose – tai geros nuotaikos ir energijos garantija, tad šio
teatro žiūrovas žino, kad kiekvienas
spektaklis ar etiudas jame neturi iš
anksto numatytų režisūrinių gairių
ir yra nenuspėjamas ir aktoriams, ir
žiūrovams. Tačiau „Nuostabiuose
dalykuose“ improvizacijos perkeliamos į draminį tekstą, o improvizuoti su aktoriumi kviečiami ir
spektaklio žiūrovai.
Spektaklio „Nuostabūs dalykai“ pagrindas – britų dramaturgo Duncano Macmillano pjesė,
adaptuota konkrečiam aktoriui.
Adaptuota šiuo atveju reiškia, kad
pjesės įvykiams suteikta autobiografinė Martyno Nedzinsko aplinka,

Pirmą kartą Martyną Nedzinską
pamačiau 2009-aisiais vaidinantį
Kirilo Glušajevo spektaklyje „Batraištis, arba Mylėjau, myliu, mylėsiu...“
pagal Aleksejaus Slapovskio pjesę.
Ir tąkart kažkas įvyko teatrą ką tik
atradusioje mano sąmonėje. Tas
kažkas nejučia ir privertė mane
sekti keistąjį Volodiką suvaidinusio aktoriaus kūrybinį kelią. Kiek
vėliau Nedzinskas sukūrė Gonzalą
Gintaro Varno „Publikoje“ ir tai
buvo visai kitoks vaidmuo, – susidūrus su poetine Federico García
Lorcos drama išryškėjo jo aktorinis jautrumas, branda, tačiau neišblėso ir jaunatviškas atsidavimas teatrui. Po ketverių metų šį
jautrumą Nedzinskas perdavė Treplevui Oskaro Koršunovo „Žuvėdroje“.
„Erdvus“ Antono Čechovo personažas suteikė galimybę darsyk
(pirmą kartą Nedzinskas jį suvaidino Rimo Tumino spektaklyje)
pažvelgti į save ir apsvarstyti savo
santykį su teatru. Paskui – Koršunovo spektaklis pagal Daniilą
Charmsą „Jelizaveta Bam“. Teatro
požemiuose pasirodantis Nedzinsko
Piotras Nikolajevičius – tragiškai komiškas, ciniškas, tačiau ir mistiškas personažas. Šiame Nedzinsko
vaidmenyje matyti jo ankstesnių
vaidmenų šešėliai – jautrumas,
slepiamas po ironija, ir baimė, artima komedijai. Spektaklių tikrovę
Nedzinskas išgyvena ne tik personažais, bet ir pačiu savimi, – tarsi
kiekvienas spektaklis būtų paskutinis, mirtingas, tikresnis už realybę.
Kaukė, pro kurią smalsiai žiūrėjo
Nedzinsko Volodikas, kurią nusiplėšė vienatvėje mirštantis Gonzalas ir kurią išvirkščią šiandien
dėvi Treplevas, o po dar storesniu
grimo sluoksniu slepia Piotras Nikolajevičius, veikiausiai ir buvo tai,
kas jam leido būti savimi.
Be abejo, per laiką, praėjusį nuo
„Publikos“ iki „Žuvėdros“ ar „Jelizavetos Bam“, Martynas Nedzinskas suvaidino ir daugiau veikėjų,
tačiau jiems pakako vienplanės
interpretacijos. Apsnūdęs teatro
pasaulis aktoriui nesiūlė nieko
ypatingo, tačiau net ir teatrinis „Jelizaveta Bam“
nuobodulys bei abejingumas pagaliau pavirto personažu – reži- atpažįstama daugumai spektaklio
sierė Gabrielė Tuminaitė pakvietė žiūrovų. „Nuostabūs dalykai“ baaktorių vaidinti spektaklyje pagal lansuoja tarp improvizacijos ir
Alfredo de Musset komediją „Fan- draminio, t.y. pirminio teksto.
tazijus“. Nedzinsko Fantazijus – ne- Macmillano pjesė yra tarsi įvykių
suprastas vienišius, nevilties, apati- schema, į kurią aktoriaus pagalba
jos, cinizmo ir romantikos mišinys. įtraukiami nežinomieji personaGalbūt Fantazijus savo nusivylimu žai (veterinaras, tėvas, psichologė
artimas ir pačiam aktoriui, tačiau ir kt.), spektaklyje „suvaidinami“
jis veikiau nuotaikos personažas, žiūrovų. Aktorius turi aiškias užleidžiantis poetiškai prabilti apie duotis bei dramaturgo pasiūlytas
svajonėms iššvaistytą jaunystę, vis taisykles, kuriomis kontroliuoja ir
gilėjančią vienatvę, iliuzinę meilę žiūrovo dalyvavimą. Taigi jis žino,
ir šių dienų žmogaus sumaištį. Tad, kaip baigsis spektaklis, o žiūrovas,
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skaitęs Macmillano pjesę, – taip pat.
Tad ir improvizacija, ankstesnių
„Kito kampo“ spektaklių pagrindas, tampa iš anksto numatyta ir
suvaldyta.
Įdomu ir tai, kad spektaklio įžangoje režisierius Kirilas Glušajevas
pristato improvizacijos teatro požiūrį, iš dalies neigiantį tradicinį
teatrą: jokio grimo, jokių kostiumų,
jokių tradicinių dekoracijų. Tačiau
ar tik tiek? O kaipgi svarbiausias
teatro dėmuo – aktorius? Ar aktorius „Kito kampo“ scenoje nevaidins? O gal vaidins save? Žiūrovas
suklaidinamas dar žaidimo pradžioje, kai „neapsisprendžiama“, o
gal tiesiog neįvardijama, ar aktorius vaidins pjesę, ar savo asmeninio gyvenimo dramą, t. y. ar scenoje
matysime Martyną Nedzinską, ar
personažą, prisidengusį aktoriaus
vardu. Žinoma, tame „tradiciniame“
teatre priekaištauti melui tarsi neturime teisės, juk patys žinome, kur
veliamės. O teatro „Kitas kampas“
kūrėjų deklaruojamu požiūriu teatrinis melas suvokiamas kaip svetimkūnis. Tačiau ir „Nuostabiuose
dalykuose“ bent iš dalies meluojama:
aiški dramaturginė schema padeda
Nedzinskui vaidinti Pasakotojo personažą, nors žiūrovui dramaturgo
tekstas vis dėlto pristatomas kaip
asmeniškas, atviras ir nuoširdus pokalbis su pačiu aktoriumi.
Veikiausiai improvizuojant rimtomis temomis norisi turėti tvirtą
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pagrindą, tačiau dramaturginė linija tepasiūlo lengvą ir stereotipinį
manipuliavimą žiūrovo emocijomis –
vaikystės traumos, depresija, savižudybė, baimė gyventi. Galbūt kūrėjai sąmoningai lieka pusiaukelėje
tarp vaidinimo ir buvimo, tačiau
koks tada paties aktoriaus santykis
su spektakliu, personažu, žiūrovu?
Koks jo vaidmuo šiame spektaklyje?
Pusiau meluoti? O nuoširdumas?
Taip pat pusiau sukonstruotas, suvaidintas, sumeluotas? Kita vertus,
galbūt tikslas šiuo atveju pateisina

priemones. Socialinis „Nuostabių
dalykų“ aspektas galbūt kur kas
vertingesnis už patį spektaklį ar
teatrines jo išraiškos priemones ir
„Kito kampo“ publikai veikiausiai
nekelia tiek daug klausimų, kiek šio
teksto autorei. Vis dėlto kūrėjai galėtų būti kiek sąžiningesni su savo
žiūrovais ir aiškiai parodyti, jog

„Nuostabūs dalykai“

scenoje bus vaidinama (ar iš dalies
improvizuojama) pjesė. Įtariant,
kad tokiame, manytum, atvirame
Nedzinsko pasakojime gali būti
dramaturginio melo ar režisūrinio nenuoširdumo, slopsta žiūrovo jautrumas ir pasitikėjimas
aktoriumi. Ir tik tomis akimirkomis, kai tuščias pjesės eilutes
Nedzinskas užpildo improvizacija,
atsiranda nuoširdus atstumas tarp
dramaturginio personažo ir paties aktoriaus. Tada Nedzinskas
kalba ir už dramaturgą, tęsdamas spektaklio siužetą, ir už save,
prisiminusį laimingas vaikystės
akimirkas.
Nors „Nuostabių dalykų“ forma
kelia daug klausimų, svarbus yra
socialinis šio spektaklio efektas, t.y.
santykis su žiūrovu. Draminio (dėl
jo pagrindu tapusios pjesės) spektaklio atribojimas nuo abstrakčių
metaforų leidžia paprastai kalbėti
su skirtingo išsilavinimo, amžiaus
ir požiūrio žmonėmis apie visiems
skausmingus ir atpažįstamus dalykus. Žaismingu pjesės pritaikymu
lietuviškam kontekstui – nuo muzikinio spektaklio fono (kompozitorius Dmitrijus Golovanovas) iki
ryškių, tiksliai įvardytų vaikystės
ar paauglystės prisiminimų detalių (pvz., laistymasis vandeniu iš
„palivalkių“, kramtomoji guma
„Love is...“, žaidimas „zilitonu“
ir kt.) – publika yra beveik besąlygiškai pavergiama. Toks charizmatiškas Martyno Nedzinsko pasakojimas turėtų būti itin vertingas
paauglių (arba paaugliškos sielos
žmonių) auditorijai, kurių psichologinės problemos dažnai būna išties sudėtingos. Svarbu žinoti, kad
yra (arba irgi buvo) dar bent vienas

toks pats nelaimingas žmogus
kaip ir tu. Lygiai taip pat kaip
prisiminti, kiek daug yra nuostabių dalykų, dėl kurių verta gyventi.
Monospektaklio žanras dėkingas
Martyno Nedzinsko aktoriniam atsivėrimui. Ir emociškai, ir fiziškai, ir
psichologiškai sunku atsiriboti nuo
aktoriaus nuotaikos, energijos bei
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pasitikėjimo publika. Gera stebėti,
kaip pagaliau Nedzinskas scenoje
vėl negaili savęs. Matyti, kaip „Žuvėdros“ patirtis išmokė aktorių išgryninti emocijas ir gerbti žiūrovą.
„Nuostabiuose dalykuose“ galime
darsyk įsitikinti, jog Nedzinskui
(pa)tinka vaikščioti emociniais
paribiais. Justi ir tai, kaip pats aktorius yra pasiilgęs vaidinti visu
savimi – be išsisukinėjimų ar nuolaidžiavimų. „Nuostabiuose dalykuose“, beveik kaip ir „Žuvėdroje“,
nebėra už ko slėptis, išskyrus personažą ir žiūrovą. Nedzinskas scenoje gali ilgai būti vienas, o žiūrovo
dėmesys visuomet nukreiptas į jį.
Kiekvieną vaidmenį Nedzinskas
kuria iš savęs, savo požiūrio į personažą ir vaidinamą spektaklį, savo
nuotaikos ir santykio su teatru.
„Kito kampo“ spektaklyje dramaturginis Pasakotojo personažas,
aktoriaus rankomis užpildomas
asociacijomis, asmenine patirtimi,
deja, vis vien lieka personažu. Paradoksalu – „Nuostabūs dalykai“,
siekdami didesnio atvirumo, išryškino paties personažo vaidmenį
spektaklyje: norėdamas nusiimti
teatrinę kaukę ir būti kuo atviresnis žiūrovams, aktorius vis dėlto yra
suvaržytas Duncano Macmillano
pjesės taisyklių. Tad galima tik stebėtis ir klausti, kaip nutinka, kad
dramaturginį personažą Nedzinskui kuriant „tradiciniame“ teatre,
teatrinis melas visuomet apnuogina
aktoriaus veidą. Nors, kita vertus,
teatre juk ir meluojama tam, kad
būtų išsakyta tiesa. Ir aktoriai tai
moka geriausiai.
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Tarp disciplinų

Už dvi puses

Pokalbis su kultūros atašė Italijoje Julija Reklaite
Daug kam atrodo, kad kultūros atašė darbas yra tarsi būti
„ten toli už vaivorykštės“ – tai
priėmimai, vakarėliai, pristatymai – tik šviesioji kultūros
pusė. Kiek čia tiesos?
Realiai tos vaivorykštės pusės pažinti nelabai turėjau progos ir kartais nuoširdžiai pasigraužiu, kad
retokai einu į priėmimus, pristatymus, kuriuose darbo pobūdis yra
iš esmės „atstovauti“. Viena vertus,
negaliu teigti, jog tame yra kas nors
bloga, manau, tam tikruose sluoksniuose atstovauti ar tiesiog atstovėti
yra svarbu, bet mano veiklos baras
susiklostė kiek kitaip. Kita vertus,
iki atidarymo kalbos ar priėmimo Julija Reklaitė
dažniausiai yra daug nematomo
darbo, kurį dirbu ne tik aš. Jį dirba kritinio požiūrio niekas nekveslabai daug žmonių, kurie adminis- tionuoja, tačiau tapdamas kažko
truoja ir organizuoja visus rengi- atstovu visad labiau pasveri, kaip
nius bei veiksmus – ko gero, nema- tavo balsas nuskambės. Esu susidūtomo darbo yra bene 90 procentų. rusi su atvejais, kai iš atašė reikalauO apskritai kultūros atašė darbe jama tam tikros politinės pozicijos
šviesos yra tikrai daug. Vienas di- arba socialinio atsakingumo, ypač
džiausių privalumų man, kaip ar- aštriais klausimais. Šia prasme aš
chitektei, yra tas, kad gavau progą visad manau, kad atašė yra iš eskur kas plačiau pažinti kultūrą, ir ne mės vykdytojas. Čia tikrai kyla daug
tik itališką, lietuvišką taip pat. No- strateginių bei taktinių klausimų, o
rėdama pristatyti naujienas užsie- dar nuolatinė kadrų rotacija. Taigi
nio partneriams ar tiesiog palaikyti tenka labai greitai išsiugdyti tam
pokalbį, privalau domėtis viskuo, kas tikrą klausą, kad pajustum, kokias
vyksta. Norėdama ką nors parodyti užduotis gali įvykdyti arba, jei jų
pirmiausia turiu pati labai tuo žavėtis, nėra, pati susikurti. Svarbu ir tai,
taigi čia yra neišsemiamas šviesos šal- kad nebegali pasikliauti tik savo
tinis, nes Lietuvos menininkai turi ką nuomone, skoniu ar kompetencija,
parodyti pasauliui. Ypač kai pamatai nebegali likti itin subjektyvus, kas
savo šalį, kultūrą, kontekstą kitomis yra skatinama kritiniame darbe.
akimis, tai labai praturtina.
Natūralu, jog visada pirma į galva
Viena puikiausių programų, ku- šausianti mintis pokalbio metu bus
rią vykdo Lietuvos kultūros insti- tau labiau prie širdies esantis metutas, yra kultūros ekspertų vizitų nininkas ar reiškinys, tačiau atstoprograma, jos metu man ne kartą vauti turi visam laukui, ir čia nebeatsivėrė akys, kokia iš tiesų gali at- gali laikyti kritinės distancijos.
rodyti Lietuvos kultūra užsieniečiui. Atašė darbe, žinoma, yra ir Ką realiai daro / gali, o ko neminusų, pavyzdžiui, kad užsienio gali kultūros atašė? Kokiais
šalyje esi iš esmės vienas ir viskuo klausimais reikėtų kreiptis, o
pasirūpinti turi pats. Lietuvoje yra kur jau baigiasi atsakomybės?
puikių partnerių, yra žmonių, kurie padeda ir labai palengvina tavo,
kaip oficialaus asmens (nors visas
administracinis krūvis tenka Kultūros ministerijai ir Lietuvos kultūros institutui), dalią, tačiau jei kas
nors nevyksta arba vyksta ne taip,
tai tampa tik tavo vienos problema.
Tokios situacijos man, kaip komandiniam žaidėjui, yra iki šiol bene
sudėtingiausios.
Atašė darbas yra nuolatinis balansavimas tarp galėjimo ir norėjimo, tarp paviršutiniškumo ir
gelmės bei įvairiausių interesų derinimo, tad, tęsiant metaforišką
kalbėjimą, vaivorykštei susidaryti
reikia nemažai aplinkybių.

Kultūros atašė sukasi dviejose
pagrindinėse orbitose. Viena, generuoja idėjas, ir realiai būdama
vietoje ir laiku, gaudama aktualią
informaciją, pagaudama, kas gali
būti įdomu, inicijuoja projektus. Kitas veiklos baras yra esamų projektų
palaikymas, rėmimas, koordinavimas, kontaktų suvedimas.
Iš principo atašė nieko negamina
ir nerengia, daugiau tai pavadinčiau
tarpininkavimu. Mano pačios esminis tikslas yra net ne ką nors atvežti
ir parodyti, o sujungti dvi (itališką
ir lietuvišką) institucijas, idėjas ar
kūrėjus, jog iš jų bendros veiklos Tomaso Binga, performanso fragmentas parodoje „„M/A\G/M\A“ Romoje
išeitų kažkokia nauja kokybė. Taip
pavyksta toli gražu ne visada, nes Kokius Jūsų kadencijos metu
esu pakvietusi apie 50 kultūros eksdidelė dauguma projektų tiesiog sa- įvykusius renginius tarp Italipertų ir apie pusė tiek jų stažavosi
vaime vyksta, gerai, jei tai gera ko- jos ir Lietuvos labiausiai norėarba vyko tiriamųjų vizitų į Italiją.
kybė ir ateina tinkamas žiūrovas, jei tųsi paminėti?
Vienas iš daugiausia energijos
pareikalavusių
ir tikrai ilgai užsine, atašė savo turimais kontaktais
Tai sudėtingas klausimas, nes atir resursais gali pagelbėti.
rodo, kad vyksta labai daug visko, tęsusių projektų yra paroda „M/A\
Todėl esminė siekiamybė yra tęs- o kai reikia apibendrinti, pasirodo, G/M\A. Kūnas ir žodžiai Italijos ir
tiniai projektai bei ryšiai, kad kuo kad labai mažai. Išskirčiau visų jau- Lietuvos moterų mene nuo 1965
daugiau tinkamų žmonių sužinotų nųjų menininkų personalines paro- metų iki šių dienų“, tačiau ji ypač
apie Lietuvos kultūrą, kad kuo dau- das Italijoje, prie kurių teko dirbti ir daug teikia džiaugsmo būtent dėl
giau Lietuvos kūrėjų bei tarpininkų kuriomis labai džiaugiuosi, tai Kipro to, kad tapo realiu dvišaliu, abiem
turėtų galimybę praplėsti akiratį ir Dubausko, Eglės Budvytytės ir Emi- pusėms aktualiu projektu, bendraužmegzti jiems reikalingus ryšius, lijos Škarnulytės parodos Romoje ir darbiaujant Centriniam grafikos
kurių dividendai gali atsirasti ir la- Milane, Linos Lapelytės performan- institutui Italijoje ir Nacionalinei
bai tolimoje ateityje.
sai Venecijoje ir Romoje.
dailės galerijai Lietuvoje. O kas
Į atašė kreipiamasi labai įvairiai
Taip pat nemažai dirbau su Ve- yra dar smagiau, prie šio projekto
ir norint ką nors atvežti, ir norint necijos bienale bei Milano trienale. šliejasi ir kitos iniciatyvos. Fantaską nors išvežti, kreiptis galima vi- Kur mus nuves pastaruoju metu itin tinėje Centrinio grafikos instituto
sada nuo viešinimo iki patarimo, aktyvus ir, sakyčiau, glaudus ben- salėje (Institutas įkurtas Palazzo
tačiau reikia turėti omenyje du es- dravimas su Venecijos bienale, ne- Polli, tame pačiame pastate, iš kurio
minius dalykus: atašė turi labai ri- galiu prognozuoti, bet dirbti prie trykšta garsusis Trevi fontanas) mes
botą ir iš anksto planuojamą biu- Pelkių paviljono tikrai be galo turime galimybę rengti savo knygų
džetą bei vykdo savo metinį planą. įdomu.
pristatymus, performansus ir kitas
Tai reiškia, jog planuojama iš anksto
Milano trienalėje 2015-aisiais veiklas. Čia stažavosi penkios Vilir, nori nenori, tenka pasirinkti Lietuva pasirodė pirmą kartą, šia niaus dailės akademijos studentės,
prioritetus. Dar reikia žinoti, kad proga ir buvo pagamintas Julijono atvyks galerijos „Kairė–dešinė“ atatašė nėra juridinis asmuo, nėra Urbono darbas „Airtime“. Kvietimą stovės ir taip toliau.
institucija, galinti teikti projektus dalyvauti 2019 metais vyksiančioje
finansavimui, taigi aš galiu padėti, trienalėje jau gavome, žiūrėsim, ar Nacionalinėje dailės galerijoje
patarti, suvesti su žmonėmis ir ins- pavyks. Nemažai dirbau su teatru, matyta paroda „M/A\G/M\A“
titucijomis, bet projektus kurti, vyk- įvyko keletas nedidelių koproduk- Romoje, kiek teko girdėti, išsidyti, koordinuoti ir taip toliau teks cijų, tačiau labai laukiu stambesnių plėtė. Kokie atgarsiai?
besikreipiančiajam.
projektų. Skaičiuoju, kad į Lietuvą
Ši paroda yra vienas iš pavyzdžių,
kai gimsta ta trečia kokybė. Kartais
tuo buvo sunku patikėti, bet dabar
esu tikra, jog tai bus viena sėkmingiausių parodų, nes atradimų buvo
gausu abiem kuratorėms, ir Laimai
Kreivytei, ir Benedettai Carpi de
Resmini, su kuriomis yra priplanuota ir kitų projektų. Apie parodą
jau rašo visi svarbiausi kultūros
leidiniai ir aš esu tikra, jog tai dar
ne pabaiga, sulaukiu atgarsių iš labai skirtingų šaltinių, tad manau,
jog išvystyta tema yra labai laiku
ir vietoje.
Kokie artimiausi planai, apie
kuriuos privalome žinoti?
Yra daugybė smulkių projektų.
Vasario 23 d. Grafikos institute vyks
lietuvių kalbai skirtas vakaras ir poezijos skaitymai kartu su puikiais

Kai atstovaujate šaliai, nebegalite jos atstovų kritikuoti. Ar
ši dilema iškyla?
Dilema, manau, yra visada dirbant institucijoje vs dirbant individualiai. Bet tai nėra blogai, iš esmės
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Eglė Budvydytė, performanso „Choreografija bėgančiam vyrui“ Romoje fragmentas
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Kultūros tribūna

Vasario 17-osios deklaracija
Lyčių lygiateisiškumo idėja Lietuvoje deklaruota dar 1905 metų
Didžiajame Vilniaus Seime, kuris
ragino „reikalauti Lietuvai autonomijos su Seimu Vilniuje, išrinktu
visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu
balsavimu, neskiriant lyties, tautos, tikėjimo“. Tačiau 1918 metų
vasario 16-ąją Nepriklausomybės
aktą pasirašė tik vyrai. Vyriškoji
Lietuvos Taryba išrinkta Vilniaus
konferencijoje, į kurią moterys nepakviestos. Kitą dieną, vasario 17ąją, tūkstančiai moterų susirinko
į protesto mitingą. Šį svarbų įvykį
minime švęsdamos Nacionalinę
emancipacijos dieną, kai moterų
ryžtas ir solidarumas paklojo demokratiškos pilietinės visuomenės
pamatus. Lapkričio 2-ąją į laikinąją
Konstituciją įrašyta balsavimo teisė
moterims. Nors Lietuvos šimtmetis yra ir Lietuvos moterų balsavimo teisių šimtmetis, faktinė lyčių lygybė vis dar yra siekiamybė.
Todėl NES – Nacionalinis emancipacijos sąjūdis – skelbia Vasario ir gerbdami savo ir kito asmens
17-osios deklaraciją.
laisvę, nesutikite būti net pasyVisų tautų, lyčių, rasių, klasių, viais nelygybės skleidėjais! Kol
tikėjimų, seksualinių tapatybių moterims suteikiamos tik dalinės,
Lietuvos piliečiai yra lygūs. Ilga- išimtinės ir atsitiktinės teisės, tol
amžiam moterų antraeilinimui ta- patriarchalinė tvarka gyvuos. Viriame griežtą „NE“! Tegul XXI am- sada prisiminkime – moterų balsas
žius tampa moterų ir vyrų lygybės toks pat svarbus kaip ir vyrų. Gyveamžiumi!
name XXI amžiuje laisvoje, demoVasario 16-osios signatarių ne- kratiškoje valstybėje ir norime, kad
buvo todėl, kad vyrai jas užmiršo naujas šimtmetis įeitų į istoriją ne
pakviesti į Lietuvos Tarybą. Moterys kaip privilegijuotų grupių, bet visų
nori ir turi teisę dalyvauti valstybės Lietuvos piliečių laisvės šimtmetis.
kūrimo darbe kaip lygiavertės, tad
Kultūra. Kviečiame tyrinėti,
reikia įtvirtinti faktinę lygybę visų skleisti ir vertinti valstybės kūrėjų
institucijų ir struktūrų lygiu. Į eko- moterų nuopelnus, įtraukiant jas į
nominius, politinius, socialinius ir pradinių, vidurinių ir aukštųjų mokultūrinius klausimus sprendžian- kyklų programas, paskaitų kursus,
čias tarybas, valdybas, komisijas, renkant Nacionalinių ir kitų prerinkimų sąrašus būtina deleguoti ne mijų laureatus/-es, sudarant valsmažiau kaip 50 procentų moterų. Ne tybei svarbių asmenybių sąrašus,
buriant viešą nuomonę formuopo dešimties metų, o dabar.
Kreipiamės į visas pažangias mo- jančių ekspertų komandas, skelteris ir vyrus: nuo šiolei, gerbdamos biant gatvių pavadinimus, statant

apie Lietuvos ateitį. Vienavyrius
darinius nuo šiol taip ir vadinkime.
XIX–XX a. kertinis vienavyrės
politikos akmuo jau apsamanojo.
Laikas prisiminti kitas tris kertes.
Valstybė laisva tik tada, kai laisvi
yra visi jos piliečiai. Nėra ir negali būti pusinės laisvės. Sąjūdžio
metais nesutikome su autonomija
SSSR sudėtyje – eiti į laisvę mažais
žingsneliais, ir šiandien nesutinkame su „pereinamuoju“ laikotarpiu ir tuščiais pažadais moterų
vaidmenį valstybėje pripažinti kada
nors ateityje. Laikas įžengti į lyčių
lygybės šimtmetį – dabar.
Klaus(y)k moters!
Vilnius,
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paminklus, skiriant projektų finan- likti už kadro, paraštėje, honorarų
savimą. Lygus moterų atstovavimas lentelės apačioje arba už brūkšnio.
reiškia ne tik jų įtraukimą į parenSeksualumas ir kūno kontrolė.
giamuosius darbus, bet ir tolygų Kiekviena moteris, nepriklausoatstovavimą visose pakopose, taip mai nuo amžiaus, šeiminės padėpat ir aukščiausiu lygiu.
ties, išsilavinimo, rasės, klasės, sekPolitika. Lygios teisės dabar. Rin- sualinės orientacijos yra savo kūno
kime tik tas partijas, kurių rinkimų šeimininkė. Moterų reprodukcinės
sąrašai sudaryti proporcingai: kas teisės, seksualumas ir sveikata yra
antra – moteris. Renkame moteris, jų pačių, o ne politikų ir Bažnyčios
palaikome moteris, tikime jų kom- reikalas.
petencija. Renkame ne dėl lyties, o
Socialinė sfera ir moterų solidadėl to, kad kiekvienoje srityje yra rumas. Vienodos teisės ir pareigos
profesinėje veikloje, namų ruošoje
gerų specialisčių.
Ekonomika. Lygus atlyginimas ir auginant vaikus, vienodos galiuž lygiavertį darbą. Darbdaviams mybės profesiškai tobulėti, sudaneturi būti priimtina moteriai siū- rant sąlygas dirbančioms motinoms
lyti mažesnį atlygį nei vyrui, mote- ir tėvams. Tik palaikydami vieni kiriai – sutikti už jį dirbti. Kiekviena/s, tus ir dalindamiesi pareigomis sutaikanti/s dvigubus standartus, kursime geresnę Lietuvą.
skriaudžia savo motiną, seserį ir duKalba. Nebevartokime vyriškos
krą. Vertinkime moterų darbą – sim- giminės kaip universalios. Jei disboliškai ir finansiškai – ir jų indėlį į kusijoje dalyvauja vieni vyrai, tai
bendrus projektus. Moteris neturi yra vyrų diskusija, o ne diskusija

Ir stambiausi du projektai, ma- mieste, ir jei gegužės 4–15 dienomis
nau, savotiškai vainikuos šiuos me- būsite Romoje, tai bus tikrai labai
tus. Gegužės pradžioje Auditorium gražus metas.
muzikos parke vyks Lietuvai skirKitas nuotykis mūsų laukia gevertėjais bei baltistais Pietro U. Dini tas festivalis, kurio programoje Lie- gužės gale Venecijoje, kai Archibei Adriano Cerri, o kovo 23 dieną tuvos kultūros institutas pristatys tektūros fondas bandys pastatyti
ten pat bus pristatyta Giedrės Jan- platų spektrą Lietuvos kultūros ren- Lietuvos paviljoną prie pat bienakevičiūtės kartu su V. Geetha iš- ginių nuo jau gerai žinomų vardų lės istorinių paviljonų Giardini
leista knyga „Another History of iki dar tik pradedančių karjerą me- parko ribos. Su šiuo projektu, rethe Children’s Picture Book: From nininkų. Mirga Gražinytė-Tyla fes- gis, įlipome į visiškai nežinomą
Soviet Lithuania to India“ („Kito- tivalyje diriguos Nacionaliniam Šv. pelkę visomis prasmėmis, tačiau
kia vaikiškos paveikslėlių knygos Cecilijos orkestrui, vyks pirma Ro- man ir pačiai dabar labai smalsu,
istorija. Nuo Sovietų Lietuvos iki moje Deimanto Narkevičiaus per- kuo viskas baigsis. Tai panašu į
Indijos“), „M/A\G/M\A“ kurato- sonalinė paroda, kuruojama An- nuotykį, nes paviljono kuratoriai
rės planuoja seriją parodą lydinčių nos Cestelli, o MAXXI muziejuje yra Nomeda ir Gediminas Urborenginių.
galima bus susipažinti su šiuolaiki- nai, kurių Villa Lituania VeneTaip pat džiugu anonsuoti, jog nio meno videoprograma, kuruo- cijoje lygiai prieš dešimt metų
festivalyje „Bergamo Film meeting“ jama Ūlos Tornau ir Astos Vaičiu- laimėjo diplomą, ir pirmą kartą
(„Filmų susitikimai Bergame“) vyks lytės. „Auditoriume“ bus rodomi dirbame su italu komisaru, muJono Meko personalinė paroda, taip Oskaro Koršunovo bei Eimunto ziejaus MAXXI architektūros kupat planuojamas susitikimas su žiū- Nekrošiaus spektakliai, „Low Air“ ratoriumi Pippo Ciorra. Projekte
rovais ir videoperžiūra. Bolzano šokis, opera „Geros dienos“, „Ap- dalyvauja kone 20 Lietuvos arkino festivalyje pirmą kartą bus partment house“ koncertas. Taip chitektų, kurie yra tiesiog nuosparodyti 6 lietuviški filmai.
pat planuojame seriją performansų tabūs, ir numatoma iš viso apie
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100 dalyvių, kurie įvairiomis veiklos formomis bandys užgyventi
teritoriją. Apie kitką kalbėti šiuo
metu yra ankstoka.
Jus pirmiausia žinome kaip
Architektūros fondo kūrėją ir
įdomių pokalbių organizuotoją. Ar domėjimuisi architektūra lieka vietos? Kokių galimybių atsirado jungiant šiuos
du interesus?
Šį klausimą priimsiu kaip komplimentą. Architektūros fondui
vadovavau gana trumpai, vos trejus metus, bet ši institucija ir jos
neišsenkantis gyvybingumas man
iki šiol yra labai svarbus ir mielas.
Archfondas parodo, kiek daug galima nuveikti su nuogu entuziazmu
ir uždegančiomis idėjomis. Nors tai
gali nuskambėti kaip pareiškimas,
bet iš esmės iki šiol vadovaujuosi
ta nuostata.

Laima Kreivytė, Margarita Jankauskaitė, Agnė Narušytė, Jūratė
Juškaitė, Dovilė Jakniūnaitė, Natalija Arlauskaitė, Jelena Škulienė,
Dileta Deikė, Ineta Armanavičiūtė,
Karla Gruodis, Rita Lukošiūnaitė,
Virginija Jurėnienė, Ieva Lukošiūnaitė, Agnė Mikalajūnė, Audronė
Žukauskaitė, Lina KaminskaitėJančorienė, Gabrielė Labanauskaitė, Rasa Navickaitė, Donatas
Paulauskas, Goda Aksamitauskaitė,
Virginija Cibarauskė, Erika Grigoravičienė, Ilona Baniuševič, Dalia
Mikonytė, Žygimantas Jančoras,
Vilma Vaitiekūnaitė, Eglė Ridikaitė,
Gabrielė Gervickaitė, Santa Lingevičiūtė, Laima Vaigė, Juliana Lozovska, Giedrius Gulbinas, Aušra
Kaziliūnaitė, Isandrijus Linkus,
Danutė Gambickaitė, Aira Leonidovna, Ieva Tumanovičiūtė, Benediktas Gelūnas, Agnė Bagdžiūnaitė,
Virginija Prasmickaitė, Birutė Sabatauskaitė, Airida Rekštytė, Agilė
Mažonaitė, Monika Krikštopaitytė,
Gintaras Zinkevičius
O būnant architekte domėjimasis architektūra yra neišvengiamas,
nors, deja, bet kokią projektavimo
ar akademinę veiklą absoliučiai
apleidau ir tikrai retai pakeliu akis
nuo šaligatvio, nes jaučiu, kad nuolat kažkur labai skubu.
Kita vertus, esu tikra, kad profesinė kalba man padeda. Susitikimo
pradžioje pašnekovai ar potencialūs kultūriniai partneriai tikisi kur
kas labiau biurokratinio požiūrio
ir mažiau aktualių idėjų, galbūt todėl daugiausia kontaktų ar artimų
draugysčių užsimezgė su architektūros ir dizaino lauko atstovais. Tikrai nemažai iš jų, tikiu, liks draugais ir baigus šį darbą.
Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Monika Krikštopaitytė
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Fotografija

Formatai ir tiražai
Naujausių fotografijos knygų apžvalga
Agnė Narušytė

Artėjant knygų mugei, iš savo lentynų ištraukiau 2017-aisiais ir šių
metų pradžioje išleistas fotografijos
knygas. Ant mano darbo stalo susidarė nemaža krūvelė, bet ir ne itin
didelė. Ne tik dėl skaičiaus (12), bet
ir dėl formato. Prie pusės jų atsiradimo teko pačiai prisidėti, tad šios
apžvalgos subjektyvumas – neišvengiamas, bet ją parašyti jau sutikau,
trauktis nėra kur. Taigi pradėkim.
Anksčiau kam nors ištarus „fotografijos knyga“, mintyse iškildavo
didelė, stora, juoda (kartais balta)
knyga. Tokias leido ir sovietmečio
fotografijos klasikai, ir jų sekėjai.
Dabar panašių suskaičiavau keturias, bet tik vienos jų „apdaras“ išliko tradicinis – juoda nugarėlė, nespalvota fotografija, dengianti visą
viršelio plotą, joje, virš bažnytėlės
pakibusiame audros debesyje, baltai išrašyti autoriaus pavardė ir pavadinimas. Romualdo Požerskio
knygos „Atlaidai“ (Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius) dailininkas Arvydas Poška
stengėsi kuo daugiau ploto skirti
anuomet pusiau nelegalių kaimo
religinių apeigų vaizdams, kartais
panoramas išskleisdamas per visą
atvartą, kad išryškėtų kuo daugiau
jau dingusios kultūros detalių. Kito
klasiko – Aleksandro Macijausko –
knygos „Lietuvos kaimo turguose“
viršelis jau nebe tipiškas. Jis aptrauktas drobele, o jos rupesnių pirmavaizdžių – maišų pinigams, pašarui, bulvėms ir kt. – pilna pačiose
fotografijose, tad matau apgalvotą
dizaino sprendimą (Kauno fotografijos galerija, 2018). Anksčiau fotografas savo knygas sudarinėjo pats
ir vaizdai iš jų veržte veržėsi žviegdami beigi riaumodami. Dabar sudarytojas Gintaras Česonis kartu su
dailininku Tomu Mrazausku šį Lietuvos fotografiją dešimtmečius garsinusį ciklą išgrynino ir puslapiuose
paliko pakankamai erdvės, kad būtų
kur atsikvėpti. Tad pirmą kartą perverčiau Macijausko knygą nuo pradžios iki pabaigos – ir pamačiau tarsi
pažįstamas „dievavelnių“ barnių bei
sandorių mizanscenas iš naujo.
Kitas dvi didelio formato knygas
sudarė ir išleido menininkas Kęstutis Grigaliūnas („Vaizdų archyvas“), jau beveik dešimtmetį fotografijomis žadinantis mūsų istorinę
atmintį. Apie knygą „Savanoriai:
fotografinė atmintis“ rašiau aptardama to paties pavadinimo parodą.
Knyga „Pokaris, 1945“ tęsia šio
menininko nuosekliai kaupiamų
„Mirties dienoraščių“ ciklą, kuris
atpažįstamas iš kvadratinio formato, pilkšvos spaudos ir portretų
mozaikos. Šįkart tai yra pavadinime
minimais metais sovietų represinių
struktūrų suimtų 3726 asmenų 4954
fotografijos ir jų biogramos. Kitaip
8 psl.

Arūnas Kulikauskas, „Pandora Box“ ir „House“

nei ankstesnėse knygose, kitų autorių tekstų nėra, tik telegrafiški
likimų aprašymai. Štai, kopijuoju
vieną, atsitiktinai atsiverstame puslapyje nemačiomis bedusi pirštu į
633 numerį: „Dijokevičius Kazys,
Adolfo, g. 1917, gyv. Vilniuje, muzik. Suimtas 1945 06 12, kalintas Vilniuje. Ypat. pasit. 1946 08 16 nuteistas 5 m. lag., išv. į lag. – 1948 07 05
Temlagas, Mordovija; tr. – 1950 06
16. b.b. 38574/3.“ Suėmimo, tremties, įkalinimo, mirties ar paleidimo
datų monotonijai antrina portretų
fotografavimo standartai, pats kartojimas išsako užgniaužtą skaudulį.
Knygos viršelyje šįkart – vien moterų, merginų ir mergaičių portretai, dažniausiai iš ateljė, kur jos mėgino suvaidinti romantikes, ponias,
uolias gimnazistes. Jau mačiusiems
kitas šio ciklo knygas iškart aišku,
kad šis vaizdinys netrukus buvo
sunaikintas.
Manojoje knygų krūvelėje išsiskiria neįprastai pailga Mindaugo
Ažušilio knyga „Lietuva. 999.9“
(sudarė Eglė Deltuvaitė, „Kultūros meniu“, dizainas Gyčio Skudžinsko). Jos viršelis – „auksinis“,
nes ir pavadinimo skaičiai nurodo
į aukščiausią (gal net neįmanomą)
aukso prabą. Fotografijose – žmonės ir automobiliai iš svarbiausių šio
jauno menininko ciklų „Palanga“,
„Vyriškumas“, „Avarija“, „Superžvaigždės“, „Pomirtinis gyvenimas“,
„Laimė Lietuvoje“ – visi kurti jau
šiame dešimtmetyje, pačiam gyvenimui tiekiant personažus ir situacijas. Mamos netektis Ažušiliui tampa proga stebėti laidojimo
kultūrą ir susitikimo su mirtimi
šiurpulį tragikomiškai imituojančią buitį. Pakeliui pasitaikančios autoavarijos siūlosi fotografuojamos
kaip savaiminės smurto skulptūros.
Ir visa Lietuva – nuo atostogaujančių
bendrapiliečių iki „superžvaigždžių“ –
čia trykšta pasitikėjimu savimi, kuris fotografui pažvelgus iš kritiškos
distancijos atrodo nepamatuotas, o
„vyriškumo“ ar „laimės“ spektaklis –
absurdiškai dirbtinis, sukurptas iš
nusižiūrėtų vaidmenų. Tiesa, mane
erzina tekstus trukdanti skaityti

žalia spalva, bet suprantu, kad jos
džiugus neskanumas darniai įsilieja
į didingą nekokybiškų patirčių garbinimo chorą. Čia juk surinktos siekiamiausios tautiečių vertybės, kaip
ir daugeliui personažų šviečianti
saulė, – privalomos visiems.
Visos kitos mano surinktos fotoknygos – nedidelės, o jų pavidalai – įvairiausi. Trys iš jų yra daugiau fotoobjektai – šį žodį skolinuosi iš Arūno
Kulikausko knygos pavadinimo, bet
apie ją jau rašiau, kaip ir apie Algirdo Šeškaus „naujo laiko“ sąsiuvinių rinkinį. Kulikausko knygos dailininkas Gytis Skudžinskas
(„NoRoutine Books“) sukūrė dar
vieną fotoobjektą – dėžutę, pavadintą „Scenos / Stages“, į kurią sudėjo penkių menininkų knygutes:
tai Dainiaus Liškevičiaus „Erdvės“
(2001), Dariaus Žiūros „Veidai ir
figūros“ (2008), Alvydo Lukio „Tapybos prieglaudos“ (2008/2015),
Vilmos Samulionytės „60 monumentų“ (2012–) ir savo paties „Fonai“ (2011–), taip pat – lankstinuką
su Tautvydo Bajarkevičiaus tekstu.
Pamenu, Antano Mončio namuosemuziejuje Palangoje 2016 m. matytoje
analogiškoje parodoje svarbiausias
akcentas buvo tipologizuojanti fotografija, kuri kolekcionuoja tą pačią funkciją atliekančius objektus,
kad pastebėtume jų panašumus ir
skirtumus. Tačiau visi kartu šie ciklai, išskyrus Žiūros sukurtus jau
mirusių Vilniaus gatvės merginų
portretus, atkreipia dėmesį į erdvės
estetiką ir kuriamą scenografiją:
teatro scenų, tapybai parduoti sukonstruotų pavėsinių, fotostudijų
fonų, santuokų rūmų salių. Pastarąsias, iki šiol tebefotografuojamas Samulionytės, Palangoje nagrinėjome
ilgiausiai, nes jose užkonservuotas
sovietmečio ir nepriklausomybės
pradžios interjero, baldų, kilimų dizainas, sukurtas garsių dailininkų.
Be to, jis kai ką įdomaus pasako
apie kiekvieno miesto ir miestelio
„iškilmingumo“ sampratą ir leidžia
numanyti erdvės nulemtą šeimos
kūrimo ritualo choreografiją.
Turbūt pati mažiausia – Gintaro Zinkevičiaus ciklą „Plakatai“

ir mano audiotekstą pristatanti
knygelė (Lietuvos fotomenininkų
sąjungos Klaipėdos skyrius). Nuo
1982 iki maždaug 1993 m. gana nuosekliai Zinkevičiaus fotografuotuose stenduose keičiasi santvarkos,
iš pradžių tvarkingai užklojančios
viena kitą, lyg alternatyvaus pasakojimo niekada nebūtų buvę (Didysis
Spalis – perestroika – dviračių žygis
aplink Baltiją...). O paskui jau ideologiniai pranešimai agresyviai kovoja dėl vietos, drasko vienas kitam
„odą“, kol visai susiplėšo ir patys
stendai išnyksta iš miestovaizdžio.
Kitas dvi knygas savavališkai
įtraukiu į šią apžvalgą, nors jų
čia lyg ir neturėtų būti. Marijos
Šaboršinaitės fotografijos magistro darbas – knyga „Tvinkčiojantis atlasas. Tekstas fotografijoms“
(išleista autorės, dailininkas Gytis
Skudžinskas) – pasirašė menininkei
susidūrus su rentgeno nuotraukose
besislapstančiu baugu. Besiaiškindama, kaip mus veikia šie moksliniai-techniniai vaizdai, menininkė
žodyne atrado užmirštą žodį „atlaikas“ ir ėmėsi Lietuvos ir Islandijos
archyvuose rastuose vaizduose ieškoti to elemento – „kintančio, nepastovaus, keliančio nerimą, įtempiančio ribas“. Jį turintys vaizdai
išsiskiria „šiaurumu“, „skausmo
nuotoliu“, „atvaizdo plėšrumu“,
vejančiu mus gilyn į begalinį archyvą ieškoti paslapties įminimo.
Charkove išleista („Red Zet LLC“,
dizainas Iljos Žekalovo) Valentyno
Odnoviuno knygelė „Surveillance“
(„Stebėjimas“) jau pastebėta įvairiuose tarptautiniuose forumuose.
Būtent čia, Vilniuje, šis ukrainietis pradėjo fotografuoti KGB kalėjimo pasivaikščiojimo kiemo durų
akutes ir 2016 m. laimėjo Lietuvos
fotomenininkų sąjungos „Debiutų“
konkursą. Knygoje ši stebėjimo geografija išsiplėtė – menininkas aplankė sovietų represines institucijas
Latvijoje, Ukrainoje ir Vokietijoje,
visur atrasdamas tos pačios formos,
bet skirtingai subraižytą, skirtingai
apšviestą įkalintojo ryšio su išore
kanalą, išsaugojusį maskavimosi,
tardymo, kankinimo, vienatvės,
bauginimo ir viso kito, ką tegalima
įsivaizduoti, pėdsakus.
Pabaigai pasilikau dar vieną
mažo formato knygą – šių metų
knygos meno konkurso laureatės
Ingos Navickaitės sukurtą „Homo
Vikšraitis“ (Kauno fotografijos galerija). Raudoname viršelyje ranka
užrašytas pavadinimas ir blizgus
fotografijos fragmento atspaudas
dar prieš atsiverčiant knygą signalizuoja: tai menininko dienoraštis.
Raudona spalva knygos viduje nulaša tekstais ir puslapių numeriais
šalia apsinuoginusio Rimaldo Vikšraičio autoaktų. Jų kolekciją suformavo knygos sudarytojas Gintaras
Česonis, peržiūrėjęs turbūt visus
Vikšraičio darbų ciklus. Iki šiol ši

tema tarsi ir buvo jo kūryboje, tarsi
ir ne – gal pasirodydavo daugiau
kaip autoriaus dalyvavimo ženklas „Pavargusio kaimo grimasų“
tikrovėje. Ir še tau – apsinuoginęs
fotografas, tarsi gotikinis kankinys,
jau kelis dešimtmečius keliauja per
Lietuvos dykvietes, kaimus, miškus,
mėgina susilieti su medžiais, bendrauja su ožkomis, žąsimis, arkliais
ir gaidžiais, ironiškai flirtuoja su
kompiuteriais, mainosi tapatybėmis. Belieka sutikti su įžanginio
teksto autoriumi, Lenkijos fotografijos kritiku Adamu Mazuru,
kad šis menininkas „yra lietuvių
fotografijos problema. Iš tiesų ne
tik lietuvių, o plačiau – Vidurio Europos. Vikšraitis – tai nesuprastas
keistuolis, amžinas autsaideris, nepaklusnus ekscentrikas. Paprasčiau
jį atmesti ir marginalizuoti, nei suprasti. Lengviau šaipytis iš aukšto,
nei pažvelgti iš autoriaus siūlomos
perspektyvos. Patogiau apdovanoti
už pasiekimus ir kalbėti banalybes
apie orumą, nei atidžiai studijuoti
vis naujas nuotraukas ir ciklus. Politiškai nekorektiška ir vizualiai nepatogi Vikšraičio fotografija – tai
pamišimo akimirka nuosekliame ir
elegantiškame fotografijos istorikų,
teoretikų ir kritikų naratyve.“
O vietoje išvadų – pastaba apie
dar vieną manosios knygų krūvelės parametrą – jų tiražus. Jie pastebimai sumažėję. Tik trijų knygų
išleista nuo 500 iki 950 egzempliorių: (didėjimo tvarka) Ažušilio,
Požerskio ir Macijausko. Tikėtina,
kad Vikšraičio knygos tiražas irgi
nemažas, bet jo neradau. Tendencija
aiški – tik tarptautiniu mastu paklausūs, žinomi, užsienio galerijose parodas rengiantys autoriai
gali tikėtis tiek knygų išparduoti.
Visų kitų tiražus geriau rašyti mažėjimo tvarka: 350 („Savanoriai“),
300 (Odnoviun), 120 („Pokaris“),
100 („Plakatai“), 99 („NoRoutine
Books“), 7 (Šaboršinaitė), o Šeškaus
knygos tiražo nežinau, bet, sako, jo
beveik nebelikę. Mažųjų tiražų egzemplioriai dažnai numeruoti, tad
juos pirkdamas gauni ne anoniminę
masinio gaminio kopiją, bet tarsi
grafikos-fotografijos atspaudą, o su
juo – ir meno kūrinio prestižo dalelytę. Tai reiškia, kad fotografijos
knygos cirkuliuoja gana uždarame
jos mėgėjų ir vertintojų rate. O visi
kiti, išgirdę žodžių junginį „fotografijos knyga“, tikriausiai pagalvoja
apie turistinius albumus ir Lietuvą
iš lėktuvo skrydžio, reklamuojamą
oro uostuose.
P. S. Peržiūrėjusi mugės programą
pastebėjau dar dviejų reikšmingų
knygų pristatymus: Arturo Valiaugos „Abipus Nemuno, tarp Rytų
ir Vakarų“ („Kultūros meniu“) ir
Violetos Bubelytės kūrybos albumą (LFS Klaipėdos skyrius). Iš
anksto mėgaujuosi būsimu savosios
knygų krūvelės „prieaugliu“.
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Dailė

Rafinuotų knygų lentyna
At k e lta i š 1 p s l .

sumaketuota taip patraukliai, kad Ruszczycas: Civis Vilnensis sum
neįmanoma atsispirti. Grožio jėga (Algė Andriulytė, knygos dailininpasitelkiama ne vien todėl, kad kai – Edita Namajūnienė ir Liudas
autorė knygos meną išmano, turi Parulskis, išleido Vilniaus dailės
turtingą meno pajautą, ar todėl, akademijos leidykla). Leidinys iškad moka pasirinkti talentingą di- augo iš Andriulytės disertacijos,
zainerį. Problemiškas yra knygos pakeliui įgavo kelias perspektyvas,
objektas. Vaizdo ir vizualiosios kul- modifikavosi. Pirmoji knygos dalis
tūros diktato laiku, kai bendrau- labai klasikinė: vėl matome parašą,
jama vaizdais ir net tekstas suvokia- portretą (jie čia irgi atrodo vietoje
mas kaip vaizdas, propaguoti M.K. dėl tyrimo objekto laiko ir laikyseČiurlionį nėra sunku, ypač žinant, nos) ir nuoseklų gyvenimo pasakokad jo vaizdai stiprūs, tačiau no- jimą nuo pradžių pradžios, kurį išrint ištransliuoti taip, kad pasiektų tirti, regis, prireiktų viso gyvenimo.
talentingai rašiusįjį apie Čiurlionį,
prireikia sumanaus sukto šuolio.
Knygoje vaizdinis aukščiausias lygis pasiekiamas, todėl tikiu, kad
Knygų mugėje ji bus daugelio apčiupinėta, tačiau geroji ir svarbioji
žinia yra ta, kad Mikalojus Vorobjovas rašė vaizdingai. Kaip tik todėl
II tomas vadinasi „Įžodinto vaizdo
meistras“ (I tomas – „Portreto eskizas“). Knygų viršeliuose matome
intelektualųjį herojų: akiniuotą,
kostiumuotą, darbštų europinio
lygio dailės interpretuotoją, populiariosios studijos „Vilniaus menas“
(1940) autorių. Plačiau apie jo ypatingumą su knygos autore kalbėjomės dar 2013-aisiais (7md.lt, 2013 11 15,
Interpretatoriaus galia).
Gibavičius sukūrė vieną brandžiausių grafikos ciklų pavadinimu
„Vilnius“, Vorobjovas išmokė, kaip
giliau patirti ir mylėti Vilniaus architektūrą, na o trečiasis herojus,
kuriam skirta knyga tik ką paliko
spaustuvę, yra Ferdinandas Ruščicas. Jis tapatinosi su Vilniumi, vadino save Vilniaus piliečiu. Apie
tokios tapatybės suvokimą, darbus mylimam miestui kaip tik ir
pasakoja knyga „Ferdynandas
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Tekstą lydi nuotraukos, kurios lei- kaip modernus. Epitetas atliepia
džia pasakojimą patirti kaip filmą. knygos objektą – Kauno architekGeriausiai atpažįstami, bran- tūrinę ir struktūrinę transformaciją
džiausi Ruščico kūriniai, kaip tapus Laikinąja sostine. Šį miesto
„Tuštuma (Rudens vėjas)“ (1901), virsmą knygos tekstų (ir parodos)
suveikia tarsi blykstė, kuri šauna autoriai (Drėmaitė, Jankevičiūtė ir
su suvokimu, kad tai yra tas me- Vaidas Petrulis) prilygina stebuklui,
nininkas, kurį taip gerai žinome, o ir ne be reikalo, nes leidinys įtikina,
visa kita (daug viso kito) – kad be- jog neturint beveik nieko, per porą
veik nieko apie jį nežinome. Tada metų buvo pastatyta beveik viskas,
sukyla dėkingumas autorei, kaip ir ką turi turėti svarbus miestas. Ir ne
anų dviejų knygų, kad pagaliau su- bet kaip, o su užmoju ir pretenzija
teikiama taip gerai parengta gali- ne tik į gerą skonį, bet ir į tautinį
mybė pažinti svarbius autorius, kad identitetą, tuo pat metu einant koja
tas pažinimas pilnas stebinančių is- kojon su Vakarais. Tai turėtų būti
torijų. Atsiverti knygą laukdamas pirma knyga, kurią gauna naujas
vieno žmogaus gyvenimo iškloti- Kauno miesto meras, nes tai pasanės, o gauni dar dešimt: apie Vil- kojimas, kaip Kaunas tapo Kaunu,
niaus katedros slaptosios kriptos kodėl ten žmonės turi teisę būti
ieškojimus, Aušros vartų Marijos išdidūs. Kad pasitaikius progai
karūnavimo šventę, Stepono Batoro globoti Centrinį paštą, kuriame
universiteto grafinių vaizdų kūrimą
ir integravimą. Tokios gilios ir plačios mokslinės studijos reikšmingos ne tik dailėtyros mokslui, bet
ir bet kam atsivertusiam, vien tuo,
kad padeda suvokti ir įsisąmoninti,
kaip dailė yra susijusi su gyvenimu.
Man tik šiek tiek gaila, kad knyga
pasirodė po Valstybės šimtmečio
šventimo, Ruščicas ne kartą sprendė
iškilmingų švenčių rebusus, gal būtų
naudingas kaip įkvėpimo šaltinis ir
šia proga. Bet iškilmių juk dar bus.
Nenuskriaustas liko ir Kaunas.
„Optimizmo architektūra. Kauno grindys dėliotos iš modernizuotų
fenomenas, 1980–1940“ (sudarė lietuviškų staltiesių raštų, o visa
Marija Drėmaitė, dailininkai – Li- aplinka žymi modernios valstybės
nas Gliaudelis, Jurga Dovydėnaitė, faktą, ar panašios reikšmės statinį
išleido „Lapas“, bendradarbiaujant būtų akivaizdu, jog nusišypsojo
su Lietuvos nacionaline UNESCO unikali sėkmė prasmingai įamžinti
komisija) šalia jau aptartų solidžiai savo vardą, stoti šalia kitų Kauno
ir rafinuotai atrodančių leidinių la- miesto kūrėjų, saugotų ir mylėtojų.
biausiai prašosi būti apibūdinamas Leidinys, kurio tikslas padėti pelnyti UNESCO statusą Kauno tarpukario architektūrai, unikalus tuo,
kad jį lydi paroda. Paprastai būna
atvirkščiai. Ji stendo pavidalu veikia
Nacionalinėje dailės galerijoje iki
kovo 18 d., vėliau keliaus į Paryžių,
Romą, Taliną, Vroclavą. O knyga
leidžia įsijausti į miestelėnų svajones ir fantazijas, kurios vilioja iki
šiandien.
Taip pat kaip ir Vorobjovas, interpretacijos galia įspūdingai naudojasi Erika Grigoravičienė savo
naujoje knygoje „Ar tai menas,
arba Paveikslo (ne)laisvė“ (dailininkas – Jokūbas Jacovskis, išleido
„Inter Se“ ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas), pasakodama apie
sovietmečiu kurtą dailę. Knygos
autorė tiki ir įrodo, kad ne visi sovietmečiu atsiradę kūriniai yra sovietiniai ar antisovietiniai, ar pusiau
sovietiniai. Nors interpretuojami
kontekste kūriniai gali atskleisti
tam tikrų papildomų perspektyvų,
sovietmetis, kaip ir bet kuris kitas
kontekstas, kartais yra tik fonas, o
kultūra arba paveikus vaizdas yra
galingesni už santvarką.
Vaizdas, pasirodo, gali naujame kontekste įgyti naujų galių ir

įsibėgėti tarsi upė potvynio metu
naujomis prasmėmis. Grigoravičienė Šarūno Saukos ar Henriko
Natalevičiaus trikdančiose miniose
įžvelgia emigracijos grimasas. Jos
XX a. 7–9-ojo dešimtmečio Lietuvos tapybos apžvalga iš kūrinio
recepcijos perspektyvos ne tik išvaduoja gerus kūrinius iš epochos
šešėlio, bet ir primena, kad menas
yra ten, kur žiūrovas susitinka su
kūriniu. Pasaulinė praktika rodo,
kad laikas tam gali būti tinkamas
bet kada, kad ir po šimto metų. Plačiau apie knygą visai neseniai kalbėjomės (7md.lt, 2018 02 02, Meno
istorija kaip Leviatano kūnas).
O paskutinę knygą, kuri veržiasi
iš spaustuvės, rašiau pati – „Konstantinas Bogdanas: šviesioji nesėkmės pusė (dailininkas Gedas
Čiuželis, Vilniaus dailės akademijos leidykla). Nesu tikra, ar iki
mugės ji suspės materializuotis, bet
su tokiu pavadinimu, kuris yra ir
meninė nuostata, žalos padaryti
neįmanoma. Čia interpretuojama
menininko Konstantino Bogdano,
kadaise buvusio jaunesniuoju, vėliau viduriniu, o dabar galėtų būti
ir be prierašų, kūryba. Kadangi jo
darbai susiję su mūsų gyvenama ir
patiriama kultūrine aplinka, tai šiek
tiek ir socialinė dailės istorija, rašyta neakademiškai. Įtariant pasąmoninį, o vėliau ir labai sąmoningai
konceptualizuotą Bogdano „karjeros“ neigimą, svarbiausias knygos
tikslas buvo surinkti nerūpestingai
prižiūrimą kūrybą. Kartais menininkas kelia sau tuos pačius klausimus kaip ir žmogus pažinties su
menu pradžioje. Todėl tai galėtų
būti „nuostabios draugystės pradžia“ norintiems pažinti meną.
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Teatras

Lenkija. Lupa. Procesas
Audronis Liuga
Lenkijoje vykdomos reformos kels dar didesnę grėsmę teismų nepriklausomybei, padarys juos priklausomus nuo vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios
ir tokiu būdu toliau ardys valdžių atskyrimo ir įstatymų viršenybės principus.
Nils Muižnieks, Europos
Tarybos žmogaus teisių komisaras
Demokratija nėra pavojuje, tad negąsdinkime
žmonių. Lenkijos piliečiai nori matyti permainas.
Stanisław Karczewski, „Teisės ir
		

teisingumo“ politikas

Uzurpatoriai siekia tave įkalinti į kaltinamojo
ir prigimtinės kaltės būseną, kad galiausiai
tave sunaikintų. Tai yra vidutinybės galios išraiška ir jos egzistavimo sąlyga. Uzurpatoriaus
galia – nekenčiantis žmogus. Žmogus be svajonių. Tai – pagrindinė mūsų „Proceso“ tema.
		

Krystian Lupa, režisierius

Režisierius Krystianas Lupa spektaklio pagal Kafkos „Procesą“ pastatymui ruošėsi kelerius metus. Repetuoti „Procesą“ jis pradėjo Vroclavo
„Teatr Polski“. Bet dėl teatro vadovų
kaitos, kurią lėmė politinė konjunktūra, repeticijas nutraukė. Tuo metu
Lenkijoje jau sparčiai keitėsi politinis klimatas. Valdančioji „Teisės ir
teisingumo“ partija pradėjo beprecedentę teismų reformą. Lupa repeticijas atnaujino 2017 m. Varšuvoje
su įvairių teatrų aktorių komanda.
„Proceso“ pastatymui susijungė
dviejų Lupos mokinių, režisierių
Krzysztofo Warlikowskio ir Grzegorzo Jarzynos vadovaujami „Novyj
Teatr“ ir „TR Warszawa“. Dar prisijungė Varšuvos „Teatr Powszechny“.
Šie teatrai ne tik dalijosi pastatymo
išlaidas, ieškojo tarptautinių koprodiuserių, bet ir suteikė spektakliui
savo techninį-aptarnaujantį personalą. „Procesas“ buvo kuriamas kaip savotiška Lenkijos teatro
menininkų komuna ir laukiamas
kaip atsakas į naujausius politinius
procesus šalyje. Beveik septynių
valandų „Proceso“ premjera įvyko
praėjusių metų lapkritį ir sutapo su
visuomenės protestais prieš teismų
reformą, kurią, nepaisant didelio
vietinio ir tarptautinio pasipriešinimo, Lenkijos Seimas patvirtino
gruodžio pradžioje. Šių metų vasario vidury įvyko antroji „Proceso“
premjera. Spektaklis sutrumpėjo iki
penkių su puse valandos.
„Proceso“ plakatas sukurtas iš Lupos piešinio „Surištas Leonardo“.
Jame – sarkastiška aliuzija į garsųjį
Leonardo da Vinci piešinį „Vitruvijaus žmogus“. Piešinyje ryškus
kontrastas tarp laisvės ir įkalinimo
atrodo kaip nebylus protestas. Plakatą su tokiu piešiniu galėtų laikyti
protestuotojai prieš šiandieninius
Lenkijos valdančiųjų sprendimus
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kontroliuoti visuomenę ir užčiaupti
bet kokią laisvą kritinę mintį šalyje.
Tačiau Lupos piešinyje slypi autoironija – rankos surištos, nes protestas nieko nebereiškia...
Lupos spektaklyje „Didvyrių
aikštė“ nusižudžiusio profesoriaus duktė Ana iš paskutiniųjų
protestuoja prieš dėdės Roberto
„aklumą ir kurtumą“. Prieš jo nenorą suprasti tėvo savižudybės
priežastis ir tai, kas vyksta šalyje.
Anos skausmas per didelis, kad
galėtų jį išreikšti žodžiais. Per absurdiškas tėvo laidotuves ji pajuto
ir suvokė kažką, ko negali pakeisti.
Jos šeima ir gyvenimas šioje šalyje
dideliu greičiu lekia į pražūtį. Ir ji
nutyla. Susitaiko. Bet nepasiduoda.
Lieka išdidi su užgniaužtu protestu
sustingusiame žvilgsnyje. Šis Anos
išdidumas yra viskas, kas liko iš jos
šeimos garbės. Jį išlaikyti tvyrančios
neapykantos ir paniekos apsupty
taps svarbiausia jos gyvenimo užduotimi. Tai tolygu išsaugoti savo
žmogiškumą. Iš šitos Anos būsenos
gimė Lupos „Procesas“.
„Didvyrių aikštė“ ir „Procesas“
yra kaip dvi seserys“, – teigia Lupa.
Šią jungtį režisierius simboliškai
išreiškia pačią pirmą „Proceso“

ir tai, kad abiejuose spektakliuose
akmuo sviedžiamas į žydų kambario langus. Susijusios ne vien abiejų
spektaklių temos. 1992-aisiais Lupa
atrado Bernhardą atsisakęs pasiūlymo statyti Kafką. Apsukęs Bernhardo kūrybos interpretacijų ratą,
kurį vainikavo „Didvyrių aikštė“,
Lupa sugrįžo prie Kafkos.
„Kaip gyventi šalyje, kurioje tvyro
visa apimanti tuštuma ir gėda?“ –
toks klausimas Lupos „Procese“
užduodamas didžiausią jo herojaus desperacijos akimirką. Jį kelia
visi spektaklio aktoriai, kaip kolektyvinis Francas K., žvelgdami žiūrovams į akis. Spektaklis baigiasi
panašia aktorių akistata su žiūrovais, kai jie viena linija sustoja prie
pat rampos: „Jūs žinote, kas bus
toliau...“ Šie žodžiai ištariami po
finalinės Kafkos „Proceso“ parabolės apie žmogų, kuris laukė prie
uždarytų Įstatymo durų, nedrįsdamas pro jas žengti tol, kol durys visam laikui užsidarė. Ir tada
jam buvo pasakyta, kad pro duris
įeiti galėjo tik jis. Savo spektaklyje
„Procesas“ Lupa elgiasi kaip nepataisomas avangardistas ir idealistas,
kuris tiki, kad menas gali pakeisti
pasaulį. Gali padėti kovoti su „visa
apimančia tuštuma ir gėda“. Reikia
tik išdrįsti įeiti pro duris. Kaip?
Spektaklio pirmojo veiksmo finale banaliai absurdiškoje teismo
scenoje drovus Francas K. (aktorius Marcin Pempuś) nebeištveria
ir susirinkusiems sušunka: „Jūs
neatimsit iš manęs laisvės ir mano
vaizduotės!“ Jo išsišokimą palydi
teismo dalyvių kikenimai ir keistas
murmėjimas, sklindantis iš kažkur
aukščiau. Tiesą sakant, šitas murmėjimas pasigirsta jau spektaklio
pradžioje ir skamba kaip šaipymasis iš Franco K. nuostabos, pasipiktinimo, protesto prieš jam metamus
kaltinimus. Tai – paties režisieriaus
Lupos balsas. Sunku būtų sugalvoti

Scena iš spektaklio „Procesas“

akimirką. Gęsta šviesa ir videoprojekcijoje matome langą, pro
kurį į kambarį įlekia akmuo. Paskutinę „Didvyrių aikštės“ akimirką
iš aikštės sklindant garsėjančiam
riksmui svetainės langas dūžta
nuo į jį sviesto akmens. Iškalbinga

geresnę autoironijos išraišką! Lupa
garsėja įpročiu per savo spektaklius
iš žiūrovų salės galo „diriguoti“ aktoriams. Tai jis daro savotiškai murmėdamas, krenkšdamas arba nusijuokdamas. Šįkart savo metodą
Lupa pavertė menine priemone.

Ji padeda kurti spektaklyje svarbų su aplinka ir su pačiu savimi. Kafironiško atsiribojimo efektą, elimi- kos herojus su niekuo nekonfronnuojantį bet kokią protesto retoriką. tuoja, jis tiesiog egoistiškai siekia
Lupa savo „Procese“ protestą išgyventi. Ir dėl to jo susidūrimas
išreiškia rafinuotai ir polifoniškai. su jam nesuvokiamu pasauliu atPirmiausia jis nuvainikuoja Franco K., rodo dar labiau absurdiškas. Kafkos
kaip aukos, įvaizdį. „Kaip iki šiol situacijas Lupa interpretuoja kaip
aš galėjau būti laisvas?“ – klausia komiškus Franco K. atradimus, ir
apkaltintas Francas K. Ir tai, anot šis komizmas atskleidžia žmogaus
režisieriaus, liudija neatleistiną jo bejėgystę prieš jo likimą valdančias
aklumą. Francas K. pagaliau turi jėgas. Franco K. juokas Lupos spekpažinti supantį pasaulį, tą pra- taklyje kažkuo panašus į Gogolio
keiktą vietą, kurioje gyvena, nes „mažo žmogaus“ juoką. Tokį jo pojai alternatyvos nėra, ir per šį pa- būdį paryškina paties režisieriaus
žinimą suvokti kažką ne vien apie komentarai „už kadro“.
aplinką, bet ir apie patį save, kad
Vis dėlto Lupa nebūtų Lupa, jei
nebeuždavinėtų kvailų klausimų... nepaspęstų žiūrovams spąstų. Ir
„Proceso“ protagonistas skyla į du tai jis padaro antrame spektaklio
veikėjus, – veikiantį ir reflektuojantį veiksme. Iš esmės dėl jo Lupa ir
(aktoriai Marcin Pempuś ir Andzej pastatė „Procesą“. Beveik visas
Klak). Spektaklyje jie papildo vie- antras veiksmas – improvizacija,
nas kitą kaip veikėjas ir jo vidinis kurios tekstus ir situacijas sukūrė
balsas. Ir atitinkamai Kafkos para- pats režisierius. Atsidūręs teismo
šytus Franco K. tekstus komentuoja rūmuose, Francas K. patenka į poLupos sukurti jo vidiniai monologai. žemius, panašius į psichiatrinės
Vaizduodamas Franco K. „procesą“, ligoninės palatą. Joje įkalinti pats
Lupa paraleliai formuluoja savo Francas Kafka, jo sužadėtinė Felipaties, kaip menininko ir piliečio, cija Bauer (išsiskyrimas su ja inspoziciją. Personažui skirtą autoiro- piravo Kafką parašyti „Procesą“),
niją jis adresuoja ir sau pačiam. Ga- Greta Bloch bei geriausias rašytojo
lima iš paskutiniųjų kovoti už savo draugas ir biografas Maksas Brominčių ir vaizduotės laisvę, tačiau das... Visi jie, sunkiai pakildami iš
ko verta ši kova susidūrus su neį- lovų, tarpusavy bendrauja visišveikiamu absurdu, peržengiančiu kai apsinuogindami tiesiogine ir
logikos ir realybės ribas. Todėl ir perkeltine prasme. Palaipsniui šis
spektaklis „Procesas“ yra ne šiaip bendravimas virsta savotišku perprotesto gestas, bet bandymas su- formansu, kuriame dalyvauja nebe
vokti, kaip elgtis tokioje realybėje, personažai, bet žiūrovų akivaizdoje
kurios nepakeičia jokie protestai. apsinuoginę aktoriai. „Mes įsikabiKaip išlikti žmogumi ir nesusinai- name į savo vaidmenis, jie pasibaikinti, netapti ligoniu?
gia įpusėjus gyvenimui, ir miršta be
Suvokdamas absurdą, mąstantis jokios prasmės... Siaubingi paistalai
žmogus Lupos teatre juokiasi. Jo apie politiką, apie tai, ką iš didybės
juokas kartus, kandus ir stoiškas. manijos vadiname savo istorija... ŠiNukreiptas ne tik į aplinką, bet ir į tos jų tiesos – stulbinančiai banapatį save. Jis juokiasi iš savo bejėgiš- lios. Ir toks turi būti mūsų gyvenikumo ką nors aplink save pakeisti. mas?“ – retoriškai klausia Maksas
Ir per tokį juoką semiasi jėgų gy- Brodas. Tada sukniubusį tylintį
venti. Taip juokėsi Piotro Skibos fi- Kafką jo artimiausi žmonės prielosofijos profesorius Francas Jozefas vartauja kažką pasakyti, pareikšti.
Bet šis tik veblena: „Aš negaliu, negaliu...“ Kažkas sako: „Kafka verkia...“ Bet štai pasigirsta muzika.
Arvo Pärto „Tabula Rasa“. Joje –
žodžiais nenusakoma veikėjų desperacija. Tad šokime... „Šokime, jei
nebežinome, kaip toliau gyventi,
ką toliau daryti su savo gyvenimu...“
Felicija ir Greta matuojasi sukneles kaip aktorės ir improvizuoja
sceną, kurioje kiekviena suknelė –
kaip buvusio suvaidinto gyvenimo pėdsakas... Teatras atrodo
lyg iliuzinis prieglobstis. Tai – asmeniškiausia spektaklio vieta. Joje
A . Koza ko n u ot r .
Makso Brodo lūpomis Lupa pasako,
kad jam baisu mirti tokiu metu, kai
Murau „Ištrynime“, ir taip juokiasi viskas ritasi žemyn... Bet kur ieškoti
Valentino Masalskio Robertas per išeities?
savo didįjį monologą „Didvyrių
aikštėje“. Tačiau Franco K. juokas
kitoks. Pirmiausia – Francas K. nepanašus į bekompromisius Bern- N u k e lta į 1 1 p s l .
hardo herojus, konfrontuojančius
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Apie kasdienybės absurdą
Iš Berlinalės dienoraščių

solidarumą. Tačiau šie žmonės gina (nepaisant treniruočių). Režisiesavo teises, tad Nojet greit suvokia, riai šią seno kūno pornografiją pakad nepavyks namo bent jau par- verčia ne tik Nojet portreto, bet ir
Į Berlinalės traukinį šiemet įšokau duoti ir iškart atsikratyti problemų. groteskiškai dviprasmiškos filmo
jam jau pajudėjus, tad įspūdžių ne
Istorija būtų banali, jei ne pasa- ištarmės dalimi. Net kai finale sutiek daug. Kolegos, kaip visada, kojimo būdas. Nuolat judanti ka- mušta Nojet nusprendžia atkeršyti
peikia konkursinę programą, nors, mera visada keliais centimetrais ir sudeginti namą, tai gali traktuoti
regis, šią savaitę ji jau pasikeitė į per arti personažų veidų ir kūnų, dvejopai – kaip pasityčiojimą iš turgeresnę pusę. Kol kas daugiausia ji per daug juda, dreba, kažkur vir- tuolių, kurie niekad nesiskirs su tuo,
kritikų „žvaigždučių“ „Screen In- šuje skraido sraigtasparniai, o fone kas jiems priklauso, ir kaip abejonę
ternational“ žurnale sulaukė fes- dar girdėti pokalbių nuotrupos ir utopinėmis švedų idėjomis sukurti
tivalį atidaręs Weso Andersono triukšmas (arba seno vyro repetuo- teisingą visuomenę. Dviprasmiška
animacinis filmas „Šunų sala“ ir jama daina apie benamius). Tačiau ir Nojet – negali nesižavėti jos enerAleksejaus Germano jaun. „Dovla- šiame totaliame chaose įdomiausia gija, suprantamas jos įniršis, bet ta „Nekilnojamasis turtas“
tovas“, bet prieš akis – dar penkios stebėti Leonore Ekstrand, didvyriš- energija skirta tik sau, Nojet visada
įtemptos dienos.
kai ir ironiškai vaidinančią Nojet. gyveno tik sau. Axelis Petersenas iš kurio kilęs ir režisierius, valdinin- net neatsako į režisieriaus pastabą,
Festivaliuose visada įdomiausi Liekna, pasitempusi, raukšlių išva- ir Mansas Manssonas provokuoja kas Laurentiu Ginghina. Visą filmą esą kaip taip gali būti, kad per dvifilmai, atsisakantys tradicinio kino goto veido, bet sportiško kūno mo- panašiai kaip „Kvadratas“. Jie for- girdime jo monologus, kuriuos fik- dešimt septynerius metus po komukalbos ir retai atsiduriantys kino teris arti septyniasdešimties neat- muluoja klausimus apie turtinguo- suoja kamera ir kurių klausosi šalia nistinio režimo žlugimo taip ir neteatrų repertuare. Jų nebūna daug. sisako jokių gyvenimo malonumų sius ir vargšus, kurių elgesys neturi sėdintis arba vaikštantis filmo reži- sugebėta visiems sugrąžinti žemės.
Ypač tokių, kurių ištarmė būtų ra- ir net suvilioja daug jaunesnį ne- nieko bendra su socialinių utopijų sierius. Monologai apie viską – apie Idėjos Laurentiu svarbiau.
dikali ar bent jau nebanali. Kol kas kilnojamojo turto agentą. Ji nuolat ar teorijų požiūriu į tikrovę.
svajonę įkurti ekologinę citrusinių
Apdovanotas ypač subtiliu hulabiausiai šį apibrėžimą atitinka lieja prakaitą treniruoklių salėje ir
Apie kitą utopiją netiesiogiai pra- vaisių fermą Floridoje, apie 1987 m. moro jausmu Porumboiu – vienas
didžiajame konkurse parodytas nesirengia pasiduoti nei namo gy- byla „Forumo“ programoje paro- per Naujuosius sulaužytą koją, apie iš nedaugelio kūrėjų, sugebančių
švedų Axelio Peterseno ir Manso ventojams, nei bėgančiam laikui.
dytas dokumentinis Corneliu Po- tai, kaip viduramžiais keitėsi kai ku- parodyti pokomunistinės Rytų ir
Manssono groteskas „NekilnojamaKamera taip arti seno Nojet rumboiu filmas „Begalinis futbolas“ rių graikiškų žodžių vertimas – nuo Vidurio Europos kasdienybės absis turtas“ („Toppen av ingenting“, kūno, kad gali matyti kiekvieną („Fotbal infinit“, „Infinite Foot- neutralių buvo pereita prie radi- surdą iš pirmo žvilgsnio tiesiog ją
„The Real Estate“). Jo herojė, pagy- raukšlę, negražiai drimbančią odą ball“). Jo herojus – Vaslui miestelio, kalesnių prasmių, apie tai, kad ko- fiksuodamas. Taip buvo ir jo vaivenusi ponia Nojet, po dvidešimt
miksų superdidvyriai dažniausiai dybiniuose filmuose „12.08 į Rytus
penkerių metų, praleistų saulėtoje
dirba neįdomų rutinišką darbą, bet nuo Bukarešto“, „Policija, būdvarIspanijoje, grįžta į Stokholmą. Turdaugiausia Laurentiu kalba apie fut- dis“, „Lobis“, taip ir šiame – absurdo
tingas šimtametis Nojet tėvas mirė
bolą. Jis sugalvojo naujas žaidimo pojūtis stiprėja palaipsniui ir tik vėir paliko jai daugiaaukštį Stoktaisykles, nusprendė, kad aikštė turi liau supranti, kad leisdamas persoholmo centre. Netrukus paveldėtoja
būti rombo formos, bet kaip kiekvie- nažui sakyti begalinius monologus
suvokia, kad namą valdę jos brolis
nas pranašas žino, kad taisyklės pri- režisierius kuria dar vieną parabolę
ir sūnėnas visiškai nustekeno turtą,
gis ne dabar. Jis pasirengęs laukti, apie naująją suvienytos Europos
nuomininkai ne tik neturi sutarčių,
nes, Laurentiu nuomone, sportas dalį. Provincialią, naivią, vis dar
bet ir nemoka jokių mokesčių. Tai
gali ir turi pakeisti pasaulį. Jis tiki gyvenančią utopijoje, bet šventai
imigrantai, vienišos motinos ir kiEuropos Sąjunga ir jos galimybėmis, tikinčią savo gebėjimu neatpažįstokie gyvenimo išvarginti žmonės.
tačiau būdamas vietinis biurokra- tamai pakeisti pasaulį.
Nojet trukdo visiems – ir gyventotas visiškai nesistengia pakeisti šalia
jams, ir alkoholikui sūnėnui, nuoesančio pasaulio ir griežtai laikosi Berlynas
lat pliurpiančiam apie utopiją ir „Begalinis futbolas“
nerašytų senų taisyklių. Laurentiu
Živilė Pipinytė

At k e lta i š 1 0 p s l .

Spektaklyje kartkartėmis herojai
vienas kitam pasakoja savo sapnus.
Dažna Lupos kūryboje sapnų tema
šįkart ypač užaštrinta. Ne vien todėl, kad sapnai čia tampa „procese“
įkalinto žmogaus svajone. Juose atsispindi nuojautos ir vizijos ieškant
išeičių iš „proceso“ labirintų. Vienas įsimintiniausių sapnų – apie negyvenamą salą, kurioje stovi pilis ir
jos „urveliuose“ vyksta menininkų
pasirodymai: instaliacijos, performansai, spektakliai... Tie pasirodymai atrodo košmariškai, nes kai
tik vienas pabando ką nors teigti
pasitelkęs meninį gestą, kitas tuoj
randa būdą iš jo pasišaipyti... Ši
„menų pilies“ vizija yra kuriančių
žmonių šiandienos susiskaldymo,
egoizmo ir nepakantumo parabolė.
Ją pateikdamas Lupa signalizuoja,
kad be šios visuomenės dalies bendrystės neįmanoma įveikti joje tvyrančios „tuštumos ir gėdos“. Yra ir
kita „negyvenamos salos“ variacija,

kurios Lupa neviešina spektaklyje,
bet pateikia savo kūrybinio proceso
užrašuose: „Net jei liksime vieni
Europoje, mes išgyvensime. Kaip
vieniša sala. Ar Kaczyńskis yra lėktuvo su trisdešimt aštuoniais milijonais lenkų pilotas? Jei jis nori likti
vienas, tai jo problema, ir tegul į ją
nepainioja visos tautos...“
Paskutinius spektaklio žodžius –
„Jūs žinote, kas bus toliau...“ – galima
suprasti skirtingai, priklausomai
nuo to, kaip juos interpretuojame.
Kaip teiginį ar klausimą. Jei klausiame, tai lieka viltis. Nepaisant
politikų, kurie ir pas mus, panašiai
kaip Lenkijoje, dėl visuomeninės
gerovės aukoja asmenines laisves. Ir
naivu būtų galvoti, kad iš „menų pilies“ urvelių išeisime tik susikibę už
rankų. Tie laikai praėjo ir nebegrįš.
Vienas iškiliausių XX a. pabaigos filosofų Merabas Mamardašvili, pratęsdamas Marcelio Prousto mintį,
teigė, kad „gyvenimas yra pastanga
laike“. Tai reiškia, kad „kol yra žmonių, kurie negali gyventi nebūdami
piliečiai, tol egzistuoja ir pilietinė
visuomenė“. Jos įstatymai laikosi tokių žmonių dėka, bet ne atvirkščiai.
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Vadinasi, įstatymas gali išnykti, o
pati pastanga tęsiasi per žmogaus
„aš“. Ir šiam „aš“ nereikia laukti už
Įstatymo durų.

Anonsai

„Romas, Tomas ir Josifas“

Vasario 23 d. kino centre „Skalvija“,
P. S. Vis dėlto jokia literatūra ir vasario 24 d. Vilniaus knygų mugėje
teatras negali išreikšti to „proceso“, režisierė Lilija Vjugina ir poetas Tokuriame žmogus atsiduria gyve- mas Venclova pristatys dokumennime. Vasario vidury mirė rusų tinės juostos ,,Romas, Tomas ir Jorežisieriaus Kirilo Serebrennikovo sifas“ premjerą. Įkvepianti istorija
motina. Serebrennikovas jau dau- apie lietuviškus pėdsakus Nobelio
giau kaip pusę metų įkalintas na- premijos laureato Josifo Brodskio
muose dėl jam pareikštų absurdiškų likime nukels į sovietinį laikotarpį.
kaltinimų ir teismas neaišku kada
Tai – pirmas filmas apie lietuvišprasidės. Jis prašė teismo, kad jam kąjį J. Brodskio (1940–1996) gyvebūtų leista pasimatyti su mirštan- nimo tarpsnį. Pirmąsyk Vilniuje
čia motina Rostove prie Dono. Jis sovietų valdžios persekiojamas ragalėjo būti ten nugabentas su kon- šytojas apsilankė 1966 metais. Poeto
vojaus palyda. To prašė ir kiti reži- „romanas su Lietuva“ tęsėsi iki pat
sierių palaikantys rusų menininkai. jo gyvenimo pabaigos. J. Brodskis
Visi gavo neigiamą atsakymą. Iš is- yra prisipažinęs, jog kelionės į Lietorijos žinome, kad prieš valstybinį tuvą jam tapo organizmo poreikiu,
terorą žmogus neturi jokio ginklo. kurį rašytojo draugai vadina tiesiog
„Procesas“ prasidėjo. Mes nežinome, meile. Brodskio kūrybos žinovai
kas bus toliau...
teigia, kad Vilniaus baroko polifonija, išraiškingi jo bažnyčių siluetai
Audronis Liuga
rado atgarsį poeto eilėse.
Viešnagė Lietuvoje yra paženklinta
asmeninių poeto gyvenimo dramų –
čia jis gydėsi nelaimingos meilės

sieloje įrėžtas žaizdas. Vienas garsiausių rusų „sidabro amžiaus“ lyrikų
savo širdį galėjo valandomis lieti bičiuliui fizikui Ramūnui Katiliui ir jo
žmonai Elmirai jų bute Liejyklos gatvėje. Katilių bute Josifas daug piešė,
rašė, fotografavo. Šis adresas vėliau
tapo žinomas kaip Brodskio vilnietiški namai – šiandien juos puošia
poetui skirta memorialinė lenta.
Filmo scenarijaus autorė ir režisierė Lilija Vjugina – Rusijos televizinės dokumentikos mokyklos
atstovė, daugelio apdovanojimų nominantė ir konkursų laureatė. Naujausias jos darbas – itin asmeniškas, nes Lilija gimė ir augo Vilniuje.
Režisierės manymu, Lietuva buvo
pirmieji poeto Vakarai, čia jis sutiko žmones, kurių mentalitetas nepriminė tų, su kuriais jis bendravo
iki tol, ir šis nesovietinis bendravimas jį smarkiai paveikė. Filme istoriją stengiamasi papasakoti iš įvairių perspektyvų, remiantis vaizdo
medžiaga, fotografijomis, laiškais ir
prisiminimais žmonių, kurie buvo
artimi ir brangūs J. Brodskiui.
Rengėjų inf.
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Koks būna kerštas
Fatihas Akinas apie filmą „Iš niekur“
Nuo šio penktadienio Lietuvoje rodomas vokiečių režisieriaus Fatiho
Akino filmas „Iš niekur“ („Aus
dem Nichts“, Vokietija, Prancūzija, 2017). Pernai Kanų kino festivalio konkursinėje programoje
rodytas filmas pelnė apdovanojimą
už geriausią moters vaidmenį Diane Kruger. Jos herojė – jauna moteris, keršijanti už vyro ir sūnaus
nužudymą.
Fatihas Akinas gimė 1973 m.
Hamburge, turkų imigrantų šeimoje. Jis studijavo vizualiąją komunikaciją Hamburgo dailės akademijoje. Pilnametražis režisieriaus
debiutas „Greitai ir neskausmingai“
(„Kurz und schmerzlos“, 1998)
pelnė Lokarno „Auksinį leopardą“.
Nuo tada Akinas nuolat minimas
tarp populiariausių jaunosios kartos vokiečių režisierių. 2004 m. jo
filmas „Galva į sieną“ buvo apdovanotas Berlinalės „Auksiniu lokiu“,
2007 m. Akinas pelnė prizą už geriausią scenarijų Kanuose (filmas
„Iš kitos pusės“). Savo filmuose
režisierius dažnai kalba apie emigraciją, tarpkultūrinius konfliktus,
etnines įtampas, veiksmas dažnai
nukeliamas į Turkiją. Lietuvoje didelio populiarumo sulaukė jo „Sielos virtuvė“ („Soul Kitchen“, 2009).
Pateikiame pokalbį su režisieriumi,
kuris išspausdintas reklaminiame
filmo „Iš niekur“ buklete.
Kas įkvėpė sukurti „Iš
niekur“?

Mane įkvėpė 2011-ųjų žmog- Kaip bendradarbiavote su
žudystės, kurias įvykdė vokiečių scenarijaus bendraautoriumi
neonacių grupė NSU („National- Harku Bohmu?
sozialistischer Untergrund“). NaciJis prisidėjo ankstyvajame sceonalsocialistiniu požemiu save va- narijaus rašymo etape. Bohmas
dinanti grupė 2000–2007 metais yra teisininkas ir dirbo ne su vienu
Vokietijoje įvykdė ne vieną nusi- filmu, kurio veiksmas nukelia į
kaltimą. Jų pagrindas – ksenofobija. teismą arba sukasi aplink teismo
Esu turkas ir buvau tuo šokiruotas. procesus. Jis labai padėjo. 2013
Mano brolis pažinojo vieną jų auką metais kartu vykome į Miuncheną
Hamburge. Tačiau skandalas buvo stebėti NSU proceso. Tai buvo imtas, kad policija ieškojo kaltininkų pulsas pasigilinti į šios bylos dobendruomenėse, iš kurių buvo kilu- kumentus. Analizavome juos. Taip
sios aukos. Policininkai manė, kad pat Bohmas stebėjo teismo scenų
žmogžudysčių priežastis akivaizdi. filmavimą.
Tai azartiniai žaidimai arba narko„Iš niekur“
tikai. Policija buvo tokia užtikrinta, Kodėl pasirinkote Diane Kruger?
kad tuo patikėjo net žiniasklaida ir
Su Diane susipažinau Kanuose save vokiete. Gimtoji kalba suteikė Filmo muziką parašė Joshas
emigrantai.
2012 metais. Festivalyje rodžiau do- jai daugiau galimybių nei pran- Homme – „Queens of the Stone
kumentinį filmą „Der Müll im Gar- cūzų ar anglų. Ji turi puikią nuo- Age“ lyderis.
Kodėl Katjos personažas taip
ten Eden“ ir surengėme vakarėlį pa- jautą ir iškart žino, kas tinka scenai,
Grupės muzika lydėjo mane
veikia žiūrovus?
plūdimyje. Jame pasirodžiusi Diane o kas ne. Jos pastabos buvo labai visą laiką, kai rašiau scenarijų.
Man patinka niūri jų kūrinių išRašydamas scenarijų pradėjau gi- užkalbino mane vokiškai. Ji pasakė, vertingos.
lintis į keršto temą. Ar kerštas egzis- kad jei tik atsirastų galimybė, mielai
tarmė. Mano filmo atmosfera patuoja šiuolaikiniame pasaulyje? Kas suvaidintų mano filme. Džiaugiausi Raineris Klausmannas filmavo
naši. Sudariau grupės dainų sąrašą
jo ieško? Ar aš pats keršyčiau? Ka- galėdamas jai tai pažadėti. Proga at- ne vieną Jūsų filmą...
ir man pavyko pasikalbėti su Joshu
tja turi savąjį moralės ir teisingumo sirado po ketverių metų. Kai ieškoTiek daug metų dirbame kartu Homme. Parodžiau jam ankstyvąją
supratimą. Vienaip ar kitaip ji įkū- jau aktorės „Iš niekur“, išsiunčiau su Raineriu, kad esame kaip su- filmo versiją ir muzikantui ji patiko.
nija kažką, kas miega kiekviename Diane scenarijų. Ji susidomėjo, o aš tuoktinių pora. Filmavimo aikšte- Homme tada dirbo su nauju grupės
iš mūsų, kažką, kas privalo būti niekad nepasigailėjau savo spren- lėje susikalbame beveik be žodžių. albumu, bet sutiko kurti „Iš niekur“
užmigdyta. Manęs nedomino nu- dimo. Kruger suvaidino fantastiškai. Raineris skatina mane ieškoti naujų muzikos takelį. Jis neturėjo daug
sikaltimo motyvai, puikiai žinojau, Ji drąsi ir atvira. Šie bruožai daro sprendimų. Mes puikiai papildome laiko, bet puikiai pavyko. Jo muzika
kieno pusėje turi būti mano empa- ją išskirtine aktore. Dirbdama ji la- vienas kitą. Jis mane palaiko, bet ir yra ypatinga, liūdna, graži. Visada
tija, į ką turiu susikoncentruoti. „Iš bai susikoncentruoja ir susikaupia. stebi, kai sutrinku ar patiriu kūry- norėjau sukurti trilerį ar bent jau
niekur“ tapo man labai asmenišku Akivaizdu, kad jai patinka vaidinti. binę krizę. Jis yra atviras ir neslepia, pažaisti šio žanro elementais. Josho
filmu. Jo herojė – mėlynų akių vo- Man atrodo, kad ji ne vienus me- jei nesupranta mano sumanymo. muzika, be abejo, priartino mano
kietė – yra mano alter ego. Šis fil- tus svajojo apie vaidmenį vokiečių Raineris dažnai man priekaištauja, filmą prie šio žanro.
mas kalba apie universalų gedulo kalba, nors yra tarptautinė žvaigždė. kad renkuosi kadrą tik todėl, kad
jausmą ir įvairius jo lygmenis.
Juk ji užaugo Hanoveryje ir laiko jis daro estetinį įspūdį.
Parengė Kora Ročkienė

Iš varnos distancijos
Krėsle prie televizoriaus

...1969-ųjų pavasarį Viktoras ŠklovsMatthew Waugh filmas „Kingskis rašo laišką savo paaugliui anū- manas. Slaptoji tarnyba“ (TV3,
kui iš Jaltos. Čia jis atostogauja ne šįvakar, 23 d. 21.45) – ironiška lepirmą kartą ir pastebi, kad per me- gendos apie Nojaus laivą parafrazė.
tus užaugo vietinės varnos: „Jos turi Ji pasižymi tuo, ko katastrofiškai
savo gyvenimą. Gyvena po šimtą stinga lietuvių kinui: triguba dismetų, nes neskaito laikraščių ir ne- tancija – su kinu, su savimi ir su
žiūri televizoriaus. Taip ir auga. Aš žiūrovais. Režisierius stebi pasaulį,
jas jau 15 metų matau augančias. kur mirtį gali sukelti savas išmaLabai norėčiau parašyti (baigti ra- nusis telefonas, ir pasakoja apie
šyti) knygą ir užaugti. Suprasti, kuo jaunuolį Egsį (Taron Egerton), kuužsiiminėjau visą gyvenimą. Gyve- ris tapo smulkiu nusikaltėliu, bet
nimas išaugo. Atsirado genetikos, sutiko džentelmeną Harį (Colin
bionikos, kibernetikos. Užaugo Firth). Šiam Egsio tėvas kadaise
piktžolės. Džiaugsmas netapo įvai- išgelbėjo gyvybę ir jis nusprendė
resnis. Auk, mano berniuk, nebijok padaryti viską, kad Egsis taptų gegyvenimo.“
resnis. Haris pasiūlo vaikinui įstoti į
Skaitau šias eilutes jau kelintą va- pasaulį ginančią slaptą organizaciją.
karą. Bandau suprasti išmintį, kuri Organizacija vadinasi „Kingsman“,
slypi intonacijoje, nors akivaizdu, ji nepadoriai turtinga ir nepriklaukad dabar gyvenimas sutelpa į te- soma. Iš esmės tai istorija apie snolefoną ir laiškų niekas nerašo. Išsi- bus ir vaikiną iš darbininkų klasės,
plūsti galima visagaliame FB, ku- kuris pirmą džentelmeno kodekso
riam net šykštūs lietuviai noriai pamoką gauna aludėje. Pamokos
atiduoda dvasines jėgas. Nors į var- pavadinimas – „geros manieros –
nas žiūrėti daug įdomiau. Ir labai tikro vyro veidas“. Jos sudėtine
dalimi tampa agresyvūs vietiniai
svarbu pasirinkti distanciją.
12 psl.

„morozai“, kurie, regis, visur dauginasi geometrine progresija.
Markas Watersas – ne iš tų režisierių, kurių pavardes žino kino
gerbėjai. Bet šį savaitgalį bus galima
pasižiūrėti dvi jo komedijas, kurios
ne vienam gali net pasirodyti pa„Kingsmanas. Slaptoji tarnyba“
mokomos. „Mergišiaus praeities
vaiduoklių“ (TV1, 25 d. 21 val.) nežinia kuo, veikėjas beveik atsiveikėjas Konoras (Matthew McCo- duria kalėjime. Bet ar verta gailėtis
naughey) yra mergišius. Patekęs į materialių malonumų, kai žmogus
brolio vestuves jis ims gundyti atranda visai kitokį pasaulį?
Žinoma, kiekvienas turi savų pinjaunosios draugę. Tačiau mirusio
dėdės (Michael Douglas), kuris ir gvinų. Bet jie geriau net už vaikystės
paskatino Konorą žengti lovelaso meiles. Nesu iš tų, kurie saldžiai prikeliu, vaiduoklis nusprendė atgai- simena vaikystę ar paauglystę, tovinti Konoro tikėjimą tikra meile. dėl galiu suprasti australietės Kim
Trumpai tariant, dėdė nori, kad Farrent filmą „Svetima šalis“ (LRT,
Konoras suprastų, jog seksas ne- 25 d. 23 val.). Debiutuojanti režituri prasmės ir jo laukia gyvenimo sierė nukėlė veiksmą į Australijos
meilė – vaikystės draugė.
užkampį, mažą miestelį dykumos
Kitos Waterso komedijos „Pono viduryje, kur vieną naktį dingo broPoperio pingvinai“ (TV3, 24 d. lis ir sesuo. Nors vyksta policijos ty19.45) veikėjas (Jim Carrey) sėkmin- rimas, režisierei svarbiausia šeimos
gas verslininkas paveldi šešis pin- drama. Motina, kurią suvaidino
gvinus ir juos įsimyli. Darbas eina Nicole Kidman, suvokia, kad tiesa
velniop. Puikus butas pavirsta apie vaikus ir tai, kas jiems atsitiko,

slypi praeityje, kurios niekas nenori
prisiminti.
Dingimas, išnykimas – mėgstamas australų kino motyvas. „Svetimoje šalyje“ jis sustiprina nerimo
atmosferą, kurios persmelktas visas
filmas. Tačiau buki paaugliai, apmirusi provincija, ne visai aiškūs
šeimos dramos aspektai ir mėgavimasis mistiškais peizažais netikėtai
priverčia filmą suskambėti beveik
lietuviškai. Nes jis visas persmelktas gyvenimo baimės. Palengvėja
tik tada, kai supranti – Lietuva nėra
pasaulio centras, ir ačiū Dievui.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Dviračių trasos riteriai
„Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“
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Ilona Vitkauskaitė

Naują Arūno Matelio filmą „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“ ir iki
šiol jo garsiausią „Prieš parskrendant į Žemę“ skiria dvylika metų.
Būtų galima kalbėti apie pripažinimo, apdovanojimų ir žiūrovų
lūkesčių naštą. Tačiau gal būtent
dėl tokios ilgos pauzės, kurių režisierius nevengia ir pačiuose savo
filmuose, „Nuostabieji lūzeriai“ kuria vieno brandžiausių ir sukaupčiausių pastarųjų metų lietuvių
filmų įspūdį, ir ne tik dokumentinio kino erdvėje. Ką jau kalbėti apie
tai, kad vien tarptautinės filmavimo
komandos sudėtis daro įspūdį (tai
bene didžiausias bendros gamybos
projektas Europoje, prie filmo kūrimo prisidėjo net aštuonios šalys).
Turbūt filmo kūrimo procesas, vadinamoji „virtuvė“ galėtų tapti dar
vienu savarankišku filmu.
„Nuostabiuosiuose lūzeriuose“
Arūnas Matelis, kuriam šiaip ne taip
su savo filmavimo grupe pavyko
patekti į prestižines „Giro d’Italia“ dviračių lenktynes (40 metų
nė vienas režisierius neturėjo teisės fiksuoti lenktynių iš „vidaus“),
žvilgsnį nukreipia į dviračių sporto
„lūzerius“, tuos, kurie varžybose atmina paskutinieji ir apie kuriuos,
regis, niekas nekalba. Tai vadinamieji „gregoriai“, dviračių sporto
nematomieji, komandų lyderius
aprūpinantys vandeniu, maistu,
apsaugantys nuo vėjo, t.y. sukuriantys visas sąlygas finišuoti pirmiesiems. „Gregorių“ atsidavimas
komandai, darbo etika, ištvermė
kartais gali priminti net viduramžių vienuolių askezę ar riterystės
kodeksą. Ką sako kad ir vieno iš
filmo herojų, Sveino, „grūdinimasis“ lediniu šaltinio vandeniu filmo
pradžioje, jo laipiojimai į kalnus
basomis kojomis, jo mintys, kad
tik visų komandos narių atsidavimas gali atvesti į pergalę. Arba kad

kitas filmo herojus, Danielė, medikų nuostabai, varžybas tęsė net
įskilus dubens kaului. „Gregoriai“
dirba dėl bendro tikslo, pažabodami savo profesines ambicijas ir
penkiolikos minučių šlovės troškimą. Šie dviratininkai, jų sukurtas
mikrokosmosas išties atrodo kaip
kita planeta, paralelinis, geresnis,
bendruomeniškesnis, garbingesnis
pasaulis, kuriame laikomasi nerašytų garbės taisyklių.
Filmas prasideda dinamiškais,
drebančia kamera nufilmuotais
kadrais, kai greitosios pagalbos
komanda gauna pranešimą apie
įvykusią nelaimę lenktynių trasoje. Galima jaustis tarsi patekus į
karo zoną (bent jau taip savo darbo
sąlygas įvardija patys medikai), –
matome sužeistus, su įvairiausiais
nubrozdinimais, iš skausmo ant
asfalto parkritusius ar prisėdusius
vyrus, mėtosi dviračiai, galima girdėti net riksmus. Dramatiškumą,
įtampą daugiausia ir kuria scenos,
filmuotos iš greitosios pagalbos automobilio, kuriose matome, kaip
gydytojai suteikia pirmąją pagalbą
persisvėrę per važiuojančios mašinos langą. Taigi suprantame – vienas
netikslus judesys trasoje, dviračio
vairo kryptelėjimas, ir susidūrimas
neišvengiamas. Kaip sako vienas
filmo herojų, ištikus nelaimei per
kelias sekundes gali prarasti tai, dėl
ko dirbai metų metus. Šias varžybų
scenas, kupinas nuolatinio judesio, dinamikos, keičia pokalbių su
dviratininkais epizodai. Jie tampa
mūsų, žiūrovų, vedliais, jų asmeninės patirtys padeda geriau suprasti
dviračių sportą.
Žinoma, Matelis ne tas režisierius, kuris pateiktų stereotipinę
žurnalistinę dokumentiką apie
šią sporto šaką. „Nuostabieji lūzeriai“ – santūrus ir subtilus filmas, nesiekiantis manipuliuoti
žiūrovų emocijomis, jame nėra
sentimentalių klišių ar didaktiško
komentaro. Nėra nė dramatiškos

ar veiksmą komentuojančios muzikos, graudinančių herojų išpažinčių ar viską paaiškinančio naratoriaus balso. Taip pat Matelis nebūtų
Matelis, jeigu filme nerastume apibendrinančių simbolinių (pavyzdžiui, važiavimo tuneliu iš tamsos
į šviesą motyvas) arba grynąja estetika dvelkiančių kadrų, tačiau
to tikrai negali pavadinti manierizmu. Taip filmo tema, jo ištarmė
nuo dviračio trasos „pakylėja“ iki
bendražmogiškų, universalių patirčių. Filmuose apie sportą to dažnai
nepamatysi. „Nuostabieji lūzeriai“
gražūs ir tuo, kad abstrakčios idėjos filme sėkmingai „įžeminamos“,
sakyčiau, net budistiškuose herojų
veiduose, kurie eksponuojami
stambiais planais. Filme apskritai
dominuoja vidutiniai ir stambūs
planai, taip tarsi siekiant maksimaliai priartinti dviratininkų tikrovę,
jų išgyvenimus. Matelio gebėjimas
apibendrinti ir dviratininkų kasdienybės detalių derinys labiausiai ir
žavi. Ir ne dėl to, kad šiuolaikinėje
dokumentikoje tai būtų kažkas labai nauja, tiesiog Matelis tai daro iš
tiesų meistriškai ir organiškai.
Be to, manau, kad filmas apie dviračių sporto autsaiderius, kolektyvinio darbo, būvio specifiką, metaforiškai kalba ir apie patį kino
kūrimo procesą. Nors dažnai kalbame apie režisierius ir jų vizijas,
intencijas, kinas – tai kolektyvinė
kūryba, darbas. Už lyderių vardų
visada yra visas būrys žmonių, kurių dėka viena ar kita vizija gali būti
realizuota. Tačiau Matelis, kaip jam
ir būdinga, gana laisvai leidžia žiūrovui pasirinkti ir interpretuoti tai,
ką mato. Dėl to, tikiu, kiekvienas
filme ras savo gyvenimo atplaišas.
Su „Nuostabiaisiais lūzeriais“
Matelis dar kartą įrodo poetinės
dokumentikos tradicijos ir apskritai autorinio kino grožį, aktualumą,
atvirumą ir, be abejo, avantiūrizmą.
Tiesa, norėtųsi, kad kito režisieriaus
filmo nereikėtų laukti dvylika metų.
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muziejaus Tolerancijos centras

čio Juršėno tapybos paroda „Miškas rajone“

Naugarduko g. 10/2

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 24 d. – Kęstučio Grigaliūno videoinsta-

nuo 27 d. – paroda „Mes žiūrime į juos, jie
žvelgia į mus. Rafaelis Chvolesas: vilniečių
portretai 1945–1959“

liacija „Savanoriai: fotografinė atmintis“

Grafo galerija

VDA galerija „ARgenTum“

Trakų g. 14

Latako g. 2
iki 27 d. – Renatos Valčik personalinė paroda
„*tarp“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Dailininkų Tamošaičių kūryba

Tado Tručilausko debiutinė personalinė
paroda „U3M“
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Gražinos Vitartaitės tapybos paroda „Mano
Lietuva“

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Čiurlionio namai

rinkiniai

Savičiaus g. 11
Arvydo Každailio paroda „Norėti – būti“

atveriame mūsų žemę ir valdas kiekvienam

Šiuolaikinio meno centras

geros valios žmogui“

Vokiečių g. 2

„Muzikos galerija“

Radvilų rūmai

Apichatpongo Weerasethakulo videoinsta-

Antakalnio g. 17

liacijų paroda „Švytintys šešėliai“

Aktoriaus Juozo Budraičio ir gitaristo Jono

Paroda „Paauglės bitės pašaukimas vieną

Krivicko fotoparoda „Akies kraštu“

Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“

vasarą“

„Rupert galerija“

iki 25 d. – paroda „Bronisław Piłsudski

Galerija „Kairė–dešinė“

Vaidilutės g. 79

(1866–1918) – etnografas ir muziejininkas“

Latako g. 3

Luca Vanello paroda „Permirkę kartotėje,

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

iki III. 3 d. – Povilo Ričardo Vaitiekūno kū-

netrukus pasitrauks“

Arsenalo g. 3A
Paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–XX a.“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1

rybos paroda „Ūlos g. 19, Mardasavas“
„Prospekto“ fotografijos galerija

Goštauto g. 2/15

Gedimino pr. 43

Arno Špakausko fotografijų paroda „Juoda

Klaudijaus Driskiaus paroda „Laisvųjų

balta fotoaparatu“

Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija

testamentai“

Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995).

Vilniaus fotografijos galerija

Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius“

Stiklių g. 4

iki III. 4 d. – paroda „Kazio Bradūno meno

iki 24 d. – Vilmos Samulionytės paroda

pasaulis“

„Skalvijos“ kino centras

„Liebe Oma, Guten Tag! arba Tylos paktas“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Inos Budrytės akvarelės darbų paroda
„Dviejų juodų periodas“
Galerija „Elysium“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Pamėnkalnio galerija

K. Kalinausko g. 24

Arsenalo g. 1

Pamėnkalnio g. 1

iki III. 4 d. – Galinos Dulkinos personalinė
porceliano darbų paroda

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Ingos Likšaitės paroda „Namai. 12 valandų

Lietuvių liaudies menas

ore ir 6000 metrų pakartojant dygsnį“

Kryždirbystė

Galerija „Vartai“

Latako g. 3

Vilniaus g. 39

Ievos Rojūtės paroda „Mother & Tongue“

Vytauto Augustino (1912–1999) paroda „Fotografavau Lietuvą“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Medalis valstybės atkūrimo
šimtmečiui“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluotės ekspozicija
Naujausiųjų Lietuvos archeologijos atradimų paroda
Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politiniame

Jānio Avotiņio paroda „Šventė“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Paroda „Skulptoriai atkurtos valstybės
šimtmečiui“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki III. 3 d. – Rimanto Dichavičiaus retrospektyvinė kūrybos paroda „Tobulybės vizija“
Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 27 d. – Simonos Merijauskaitės kūrybos
paroda „No Way“
AV17 galerija
Totorių g. 5
Dainiaus Trumpio personalinė paroda „Ne-

archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutari-

užbaigtumo galimybė“

mas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės

Jono Meko vizualiųjų menų centras

atkūrimo

Malūnų g. 8

Kazio Varnelio namai-muziejus

iki 28 d. – Gintaro Znamierowskio paroda

Didžioji g. 26

„Editorial“ projektų erdvė

„Dailės kritika ir dailėtyra: teorijos, meto-

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt.
Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei
mecenatystės skerspjūviai“
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio

Nepriklausomybės a. 12
iki III. 4 d. – paroda „Kampas: Rimvido Jankausko (1957–1993) kūrybos retrospektyva
iš Lietuvos muziejų ir privačių kolekcijų“
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Pauliaus Lantucho kūrybos paroda
Parodos „Didžioji pramonė“ atnaujinta
ekspozicija „Dar kartą apie „Drobę“: kas
pastatė ir kas sugriovė?“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
V. Putvinskio g. 64

Šv. Mykolo g. 9

J. Basanavičiaus g. 11

Giedrės Gučaitės (1948–2014) paroda

Paroda „Užtarėjai ir globėjai. Restau-

iki 28 d. – Jūratės Levickienės fotografijų

ruoti paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos

paroda

bažnyčių“

Galerija „Kunstkamera“

Vilniaus g. 33

Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus ar-

Ligoninės g. 4

Juliaus Miežlaiškio paroda „Vyčiai“

kivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti

iki 24 d. – Prano Gailiaus paroda

Paroda „Šimtmečio belaukiant: reikšmin-

muziejus

Istorinė Lietuvos Respublikos
Prezidentūra

giausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai (1918–1940 m.)“

VDA parodų salės „Titanikas“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Maironio g. 3

Vilniaus g. 41

Galerija „Meno parkas“

Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės

iki III. 3 d. – Iljos Bereznicko kūrybos paroda

Rotušės a. 27

14 psl.

Koncertas kovo 3 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje – išskirtinė
galimybė išgirsti išties neprilygstamą duetą. Tai Lietuvoje gimęs pasaulinio
garso violončelininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureatas David Geringas ir britų pianistas, prestižinio Arthuro Rubinsteino pianistų konkurso laureatas Ianas Fountainas. Koncerto programos
pagrindas – Johanno Sebastiano Bacho Goldbergo variacijos BWV 988.
Skambės ne tik kai kurios populiariausios šios siuitos dalys, bet ir išradingos šiuolaikinių JAV kompozitorių sukomponuotos Naujosios Goldbergo
variacijos (iš jų siuitą sudarė D. Geringas), kurių atsiradimo istorija pasižymi neįtikėtinais sutapimais ir ryšiais. Į juos įsipynę sutuoktinių pora
Juditha ir Robertas Goldbergai iš Masačusetso, taip pat legendinis violončelininkas Yo-Yo Ma, šeši žymūs dabarties amerikiečių kompozitoriai
ir D. Geringo bei I. Fountaino įrašyta kompaktinė plokštelė.
Teatras
Ką šiuolaikiniame pasaulyje reiškia būti geru žmogumi? Šis ir kiti klausimai vasario 24, 25 d. bus keliami muzikiniame spektaklyje vaikams „Pinokis“. Vilniaus teatro „Lėlė“ Didžiojoje salėje vaizdiniais, šokiais, dainomis ir elektroninės muzikos ritmu bus pasakojama šiuolaikinio žmogaus
brandos istorija. Carlo Collodi apysaką režisierius Šarūnas Datenis perkelia į šiuolaikinį kontekstą, kuriame aktualios vartojimo, automatizacijos ir susvetimėjimo problemos, o Pinokis – jau nebe medinukas, bet
androidas. Spektaklį kuria dailininkas Antanas Dubra, kompozitorius
Vytautas Leistrumas, choreografė Sigita Mikalauskaitė, dramaturgė Teklė
Kavtaradzė. Anot jos, kūrėjai pasakoja „brandos ir kartu kovos su sistema
istoriją. Pamokos, kurias Pinokis išmoksta, yra esminės – jis pradeda daryti ką nors ir dėl kitų.“

iki 24 d. – Andrzejaus Markiewicziaus paroda

Spektakliai

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki III. 3 d. – Žilvino Landzbergo persona-

Vilnius

linė paroda ,,Paslėpta saulė“

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

Kauno fotografijos galerija

teatras
25 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mic-

Vilniaus g. 2
iki III. 4 d. – Remigijaus Pačėsos retrospektyvinė paroda „Geltona gulbė neatplauks“

kio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – J.M. Jauniškis,
rež. – J. Sodytė, scenogr. – K. Siparis
III. 2, 3 d. 18.30 – PREMJERA!G. Sodeikos
„POST FUTURUM“. Muzikos vad. ir dir. –

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano
Domšaičio galerija

R. Šervenikas, dir. – J. Geniušas, rež. –
O. Koršunovas, scenogr. – G. Makarevičius,
kost. dail. – A. Kuzmickaitė, šviesų dail. –

Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). NeBaroti galerija

Savicko paveikslų galerija

„Būtų liūdna, jei nebūtų linksma“

Muzika

M. Žilinsko dailės galerija

Bažnytinio paveldo muziejus

paroda „With Love from...“

Didelių renginių šešėlyje reiktų nepraleisti kuklios parodėlės naujoje
meno erdvėje „The Room“ (Polocko g. 17, Vilnius) – Inos Budrytės „Dviejų
juodų periodas“. Menininkė yra „natūralus talentas“, ji kasdienybės aplinkoje mato paslaptingą pasaulio pusę. Jos darbai atrodo naivūs kaip vaiko,
bet nevaikiškai taiklūs ir skambūs. Paroda veikia iki kovo 30 d. Lankytina
Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės paroda „With Love from“ VDA
Titanike. Jos kūryba pasižymi kruopštumu ir konceptualumu.

matyti kūriniai“

dai, praktikos/ asmenys, reiškiniai, objektai“

„Sielrankšluosčiai“

Dailė

istorija“

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

liturginiai drabužiai“

„7md“ rekomenduoja

E. Sabaliauskas, vaizdo projekcijų aut. –
R. Sakalauskas, choreogr. – V. Grabštaitė,
choro meno vad. – Č. Radžiūnas
4 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“.

Aukštoji g. 3/3a
nuo 23 d. – Lino Liandzbergio tapybos
darbų paroda „Gethsemane sodas ir kitos
GPS koordinatės“

Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)
Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
23 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus
24 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso

Žemaitės g. 83
iki 28 d. – Algimanto Aleksandravičiaus paroda
„Lietuva – praskleidus debesų apklotą“
Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
Ramunės Sladkevičiūtės-Dainienės tapybos paroda „as MENIŠKAI“

„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas
27 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ
KLASĖ“. Rež. – Y. Ross
III. 1, 2 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“.
Rež. – Ł. Twarkowski
4 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“.
Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė

Panevėžys

25 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-

Dailės galerija

KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius

Respublikos g. 3

28 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART

Fotoparoda „Pokalbis su laiku“
Paroda „Lietuvos dailės akiračiai. Iš Lietuvos dailininkų sąjungos 100-mečio
kolekcijos“

STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“.
Rež. – S. Turunen
III. 1 d. 11, 15 val. – „MEILĖ, DŽIAZAS IR
VELNIAS“. Rež. – A. Vidžiūnas (Panevėžio

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras

teatras „Menas“)

Laisvės a. 5

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

Paroda „Šimtmetis ir akimirka“

PURĖ“. Rež. – P. Tamolė
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25 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų

27, 28, III. 1 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMY-

23 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EURO-

apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir

NĖLĖ“. Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas,

„VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

dail. – V. Mazūras

muzikinis vad. – J. Geniušas, rež. – V. Streiča,

4 d. 12 val. Mažojoje salėje – „BLUSYNO

kofjevo kūriniai

III. 3 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“

dir. – R. Šumila

PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą).

3 d. 18 val. – kamerinis koncertas „Po

POS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną
„Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smed-

III. 3 d. 18 val. Mažojoje salėje – J. Fosse

L. Geniušas (fortepijonai). Dir. – G. Rinkevičius. Programoje W.A. Mozarto, S. Pro-

sas (Suomija)

(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut.,

III. 2 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SA-

Rež. – A. Gluskinas

baroko dangum“. A. Radziukynas (fleita),

24 d. 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc.

rež. ir dail. – A. Mikutis

VOJOJE“. Dir. – J. Janulevičius

4 d. 18 val. Mažojoje salėje – V. Veršulio „UŽ

Z. Levickis, V. Martišius, T. Bandzaitytė

3 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO

DURŲ“. Rež. – I. Jarkova

(smuikai), B. Valeika, R. Romoslauskas,

aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
Fojė
III. 4 d. 13 val. – Scenografijos dirbtuvės

„Menų spaustuvė“
23 d. 18 val. Juodojoje salėje – „ŽIURKIAGALVIAI“ (Klaipėdos jaunimo teatras)

5–10 m. vaikams

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

Valstybinis jaunimo teatras

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

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

niotis (teatras „Atviras ratas“)

VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško
Vilniaus mažasis teatras
23 d. 19 val. – PREMJERA! I. Bergmano
„DVASINIAI REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas
24 d. 18.30 – šokio spektaklis „SVAJONĖS“
(VšĮ „Flamenko šokio teatras“)
25 d. 12, 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.
Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė
27 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA
ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas
28 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.
Rež. – R. Tuminas
III. 1 d. 18, 20.30 val. – PREMJERA! „NUOSTABŪS DALYKAI“. (VšĮ „Improvizacijos
teatras“)
2, 3 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de
Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė
4 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ
PARKO DĖDE!“. Rež. – O. Lapina
Oskaro Koršunovo teatras
23 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto
„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
24, 25 d. 19 val. Menų spaustuvėje – M. von
Mayenburgo „UGNIES VEIDAS“.
Rež. – O. Koršunovas
26 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo
„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas
27, III. 4 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! „TRANS TRANS TRANCE“.
Rež. – K. Gudmonaitė
Rusų dramos teatras
23 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS
GRAŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais).
Rež. – J. Vaitkus
24 d. 18.30 – PREMJERA! D. Maslowskos
„MUMS VISKAS GERAI“.
Rež. – E. Švedkauskaitė
25 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis
25 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA
MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“).
Rež. – A. Jankevičius
28 d. 18.30 – V. Nabokovo „CAMERA OBSCURA“. Rež. – S. Varnas
III. 2 d. 18.30 – A. Gribojedovo „VARGAS
DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus
3 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS
LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais).
Rež. – J. Vaitkus
4 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas
4 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“.

24 d. 14 val. – Pažintiniai pasivaikščiojimai
„Menų spaustuvėje“

Storastienė (klavesinas). Programoje

KYBĖ)“. Rež. – K. Zanussi

G.Ph. Telemanno, G.F. Händelio, W.A. Mo-

Kauno kamerinis teatras

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

zarto, J.S. Bacho kūriniai

23 d. 18 val. – „ALKSNIŠKĖS“.

24 d. 18 val., 25 d. 11, 14 val. – I. Vyrypajevo
„DREAMWORKS“. Rež. – A. Jankevičius

rono teatras“)

25 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „(NE)VAIKŲ

MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

ŽAIDIMAI“.Rež. – A. Vidžiūnas

28 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVI-

28 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ,

NIS“. Rež. – G. Varnas

NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. – A. Giniotis

III. 1 d. 18 val. – PREMJERA „MAN NE *X“.

(teatras „Atviras ratas“)

Rež. – V. Gasiliūnas

III. 1 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEM-

2 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. Rež. –

PORARY?“ (jaunųjų scenos menininkų

R. Bartulis

programa „Atvira erdvė ’13“)
2 d. 19 val. Juodojoje salėje – „HONEY, I'M
HOME!“. Idėjos aut. ir rež. – A. Burkšaitis
3, 4 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!
„ROZETOS AKMUO“. Choreogr. ir atlikėja
Ž. Virkutytė
3 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „KLAMO KARAS“. Rež. ir scenogr. – A. Areima (Artūro
Areimos teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. – K. Gudmonaitė
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio
„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
24 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS,
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė
yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“.
Rež. – G. Varnas
25 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė
25 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“.
Rež. – V. Martinaitis
25, III. 2 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA!
„VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė
III. 1 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas (Vilniaus mažasis teatras)
2 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. – V. Malinauskas
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay

24, 25 d. 12 val. – PREMJERA! „PINOKIS“

4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-

(muzikinis spektaklis vaikams pagal C. Col-

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

Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

23 d. 18 val. – K. Zanussi „HYBRIS (PUI-

Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius

27 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA!

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

4 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“.

4 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“.

Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“)

Didžioji salė

MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį).

A. Kučinskas (kontrabosas), V. Eidukaitytė-

24 d. 12, 15 val. – „ATVIRA ODA“.

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

hieu komiksą „Sens“). Rež. – J. Trimakaitė

Juozo Miltinio dramos teatras

taus miesto teatras)

Vilniaus teatras „Lėlė“

2 d. 18.30 – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO

kas, A. Kmieliauskas (violončelės),

PURĖ“. Dir. – V. Visockis

PRINCAS“. Rež. – A. Kavaliauskaitė (Aly-

„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius

III. 1 d. 18.30 – „KRYPTIS“ (pagal M.-A. Mat-

Panevėžys

Rež. – G. Padegimas

„PALIKUONIS“. Rež. – E. Kazickaitė („Apei-

Kauno valstybinis muzikinis teatras
23, 24 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“

R. Vytas, A. Jankauskienė (altai), P. Jacuns-

4 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ KE-

27 d. 12 val. Juodojoje salėje – „MAŽASIS

Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)

lodi pasaką). Rež. – Š. Datenis

ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno lėlių teatras
24 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“.
Rež. – R. Bartninkaitė
24 d. 14 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje –
„PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“.
Rež. – G. Radvilavičiūtė
25 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda
3 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“
(pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir
rež. – O. Žiugžda
4 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal
T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir
rež. – M. Jaremčiukas (Ukraina)
4 d. 17 val. – S. Bareikio ir J. Bareikio autori-

Rež. ir insc. aut. – A. Enukidzė
28 d. 18 val. – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“
(Klaipėdos muzikinis dramos teatras)
III. 1 d. 18 val. – J. Tätte’s „SANKIRTA SU
PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas
2 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ
VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
3 d. 18 val. – S. Kantervo „SIENA“.
Rež. – A. Dežonovas
4 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.
Rež. – V. Mazūras
4 d. 18 val. – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK
ŠIUKŠLES!“ Rež. – S. Moisejevas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
23 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje, 24 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos
Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas „Lietuvos muzikos ambasadoriai“.
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Lietuvos kamerinis orkestras. Solistė
M. Rubackytė (fortepijonas). Dir. – R. Šervenikas. Programoje A. Malcio, W.A. Mozarto,
P. Thilloy, F. Chopino kūriniai
25 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – koncertas visai šeimai „Užburtos fleitos kelionės“. Ansamblis „Musica
humana“ (meno vad. A. Vizgirda). Daly-

nių dainų vakaras

vauja Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų

Klaipėda

liuko“ muzikos mokyklų jaunieji atlikė-

Klaipėdos valstybinis dramos teatras
24 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič
„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys
25 d. 17 val. Kamerinėje salėje – M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“.
Rež. – M. Pažereckas
27 d. 14 val. Didžiojoje salėje – „DŽIUNGLIŲ
KNYGA: MAUGLIO BROLIAI“.
Rež. – K. Kondrotaitė
28 d. 18.30 Didžiojoje salėje – I. Vyrypajevo
„GIRTI“. Rež. – L. Vaskova
III. 3, 4 d. 14 val. – spektaklis-ekskursija
apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“
Klaipėdos muzikinis teatras
27 d. 19 val. Žvejų rūmuose – R. Mačiliūnaitės „Į Švyturį“. Rež. – L. Vaskova, muzikos
vad. ir dir. – V. Valys
III. 3 d. 18 val. Koncertų salėje – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestro
koncertas. Dir. – V. Ponkinas. Programoje
G. Sviridovo, P. Mascagni, G. Bizet, E. Chabrier, A. Dvorako, F. Liszto, J. Brahmso ir
kt. kūriniai

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
23 d. 18.30 – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“.

mokyklos, Vilniaus Karoliniškių ir „Ąžuojai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
prof. A. Vizgirdos fleitos klasės studentai,

Šv. Kotrynos bažnyčia
23 d. 19 val. – Adam Bałdych „Imaginary
Quartet“. Atlikėjai A. Baldych (smuikas),
P. Tomaszewski (pianinas), M. Kapczuk
(kontrabosas), P. Dobrowolski (mušamieji)
24 d. 19 val. – V. Baumilos akustinis koncertas
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
23 d. 17 val. Vainiūno namuose – Vilniaus
Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių
koncertas „Su meile muzikai“. Groja fleitininkės L. Balachovičiūtė, E. Ambrazaitė,
A. Burbaitė ir birbynininkas J. Jokubonis.
Programoje C. Reinecke’s, A. Kačanausko,
A. Šenderovo, J. Pauliko ir kt. kūriniai
Valdovų rūmai
24 d. 14 val. – Senosios muzikos koncertas.
I. Kučinskaitės (išilginė fleita, barokinis
traversas) rečitalis. Dalyvauja I. Baublytė
(išilginės fleitos ir gotikinė arfa), V. Giknius
(barokinis traversas), V. Norkūnas (klavesinas), J. Arlauskaitė (išilginė fleita), Vilniaus
B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos išilginių fleitų konsortas (mokytoja
I. Baublytė). Programoje A. Da Caserta,
H. Schützo, J. B. de Boismortier, F. Couperino, M. P. de Monteclairo, G.B. Vitali,
J.S. Bacho ir kt. kūriniai
Vaidilos teatras
28 d. 19 val. – Jaunieji „Vaidilos klasikos“
talentai. P. Jankovskytė (smuikas),
E.L. Dvarionaitė (fortepijonas). Programoje
J.S. Bacho, S. Vainiūno, S. Prokofjevo, F. Say,
C. Debussy, M. Ravelio kūriniai

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos

Muzikos galerija

mokyklos fleitų orkestras (vadovas M. Pupko-

23 d. 18.30 – „Lietuviškų romansų vaini-

vas), G. Beinarytė (arfa)

kas“ (teatrinė-muzikinė impresija, kurioje

25 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

kuriama XX a. I pusės Lietuvos laikinosios

muziejuje – V. Paukštelis (fortepijonas).

sostinės Kauno meno salonų atmosfera).

Programoje G.F. Händelio, R. Schumanno,

Dalyvauja aktorė V. Kochanskytė (idėjos

F. Chopino kūriniai

autorė bei režisierė), dainininkė G. Zeicaitė

25 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –

ir pianistė E. Zizaitė. Programoje A. Kača-

„Džiazas iš Rytų“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. R. Rančio džiazo kvartetas: R. Rančys

nausko, J. Naujalio, J. Tallat-Kelpšos,
A. Raudonikio, N. Sinkevičiūtės, B. Dva-

(saksofonai, fleita, melodionas), K. Pavalkis

riono bei V. Kudirkos saloninė muzika

(klavišiniai), G. Augustaitis (mušamieji),

27 d. 18 val. – Fortepijono muzikos vakaras.

P. Adomėnas (bosinė gitara)

Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų moky-

III. 3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-

klos mokytojos E. Jurkevičiūtės fortepijono

džiojoje salėje, – kamerinės muzikos kon-

klasės koncertas

certas „Neprilygstamas duetas: Geringas ir

Va k a r a i

Fountainas“. D. Geringas (violončelė),
I. Fountainas (fortepijonas). Programoje
J.S. Bacho, J. Brahmso kūriniai

Vilnius

4 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažojoje

Nacionalinis muziejus

salėje, – teatralizuotas koncertas visai šei-

28 d. 17 val. – Marijos Gimbutienės skaity-

mai „Pepė keliauja į koncertą“. Klaipėdos

mai. „Naujausi archeologiniai atradimai

brass kvintetas: S. Petrulis (meno vadovas,

Panevėžio krašte: Sabonių, Nauradų, Lakš-

trimitas), A. MaknavičiuS (trimitas), M. Mi-

tingalų kaimų kapinynai“ (pranešėjas D. Pe-

liauskienė (valtorna), S. Sugintas (trombo-

trulis); „Padavimai apie piliakalnius: naujas

nas), V. Liasis (tūba), aktorė R. Latvėnaitė,

tyrimų kelias“ (pranešėjas V. Vaitkevičius)

scenarijaus aut. ir rež. N. Gedminas, vaizdo

III. 1 d. 17.30 – menotyrininkės V. Ragė-

(miuziklas pagal P. Mérimée romaną).

Rež. – A. Lebeliūnas

Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. –

projekcija J. Jaruševičiūtės. Programoje

naitės paskaita „Pilietinio pasipriešinimo

24 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA!

J. Janulevičius

G.F. Händelio, C. Debussy, P. Čaikovskio,

atgarsiai XIX a. dailėje“

G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“.

H.E. Alfvéno, J. Williams ir kt. kūriniai

25 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS

Rež. – M. Klimaitė

Rež. – A. Mikutis

IR TAIKA“. Dir. – V. Visockis

25 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“

Vilnius

Mažoji salė

25 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS IS-

(K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų moty-

Kongresų rūmai

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
23 d. 12 val. – kino popietė: filmas „Šventa
karvė“ (rež. D. Ulvydas, 2014)
28 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo

24 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO

TORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. Santucci

vais). Rež. – I. Norkutė

III. 2 d. 19 val. – Baltijos šalių orkestrų

(Italija). Dir. – V. Visockis, scenogr. – A. Ši-

28 d. 18.30 Mažojoje salėje – „PAKALNUČIŲ

paskaitų ciklas „Pasivaikščiojimai po Vil-

ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pa-

festivalis. Lietuva. Lietuvos valstybinis

saką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

monis, kost. ir grimo dail. – V. Insodienė

METAI“ („Knygos teatras“)

nių ir jo apylinkes. Fotografija atskleidžia

simfoninis orkestras, solistai A. Geniušienė,

istoriją“
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Vasario 23–kovo 1
Savaitės filmai

Kino repertuaras

23, 24 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) –

23 d. – Diena, kai aš sugrįšiu (JAV) – 19.45;

10.50, 12.40, 15.30, 17.45, 20.30, 23.20; 25–

24 d. – 21.15; 25 d. – 18 val.; 26 d. – 17.30;

Vilnius

III. 1 d. – 10.50, 12.40, 15.30, 17.45, 20.30

28 d. – 17 val.; III. 1 d. – 15.15

Forum Cinemas Vingis

23–25, 28 d. – Dagas iš akmens amžiaus

23 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 21.45;

23–III. 1 d. – Gnomai (3D, Kanada, D. Brita-

(D. Britanija, Prancūzija) – 10.10, 11.20,

24 d. – 18.45; 24 d. – 21 val.; 25 d. – 15.45;

nija, JAV) – 14.30

15.30; 26, 27, III. 1 d. – 10.10, 15.30

26 d. – 20.30; 27 d. – 18.30; 28 d. – 20.30;

23–28 d. – Gnomai (Kanada, D. Britanija, JAV) –

23–III. 1 d. – Ledas (Rusija) – 13.25, 16.35, 19.10

III. 1 d. – 21.30

11, 13.05, 15.10, 17.15; III. 1 d. – 11, 13.05, 15.10

23, 24 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų ats-

23 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų (Da-

23–III. 1 d. – Žaidimų vakaras (JAV) – 11.10,

palvių (JAV) – 14.05, 19, 21.45, 23.30;

nija, Suomija, Švedija) – 16.30; 25 d. – 13.15

16.20, 19.20, 21.40

25–III. 1 d. – 14.05, 19, 21.45

23 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vokietija,

Vagių irštva (JAV) – 13.20, 18.40, 21.45

23–III. 1 d. – Juodoji pantera (JAV) – 12, 20.40

Švedija) – 21.15; 25 d. – 19.15; III. 1 d. – 20.45

23–25 d. – Diena, kai aš sugrįšiu (JAV) – 13,

Juodoji pantera (3D, JAV) – 15.45, 18.50

24 d. – Gnomai (Kanada, D. Britanija, JAV) –

19.30, 21.45; 26–III. 1 d. – 19.30, 21.45

Grąžinti nepriklausomybę (rež. S. Bara-

13 val.; 25 d. – 13.30

23–25, 27–III. 1 d. – Iš niekur (Vokietija,

dinskas) – 12.10, 21.30

24 d. – Laiminga pabaiga (Prancūzija, Aus-

Prancūzija) – 15.15, 20.30; 26 d. – 15.15, 21.35

23–28 d. – Bėgantis labirintu: vaistai nuo

trija, Vokietija) – 14.45; 27 d. – 17.15

27 d. – G. Puccini „Bohema“. Tiesioginė

mirties (JAV) – 12.30, 17.35; III. 1 d. – 12.30

24 d. – Vabaliukų istorijos (Liuksemburgas,

Fantastiška moteris ****

premjeros transliacija iš Niujorko Metro-

23–III. 1 d. – Klasės susitikimas. Tarp mūsų,

Prancūzija) – 13.15

Orlandas (Francisco Reyes) planuoja gimtadienio staigmeną daug jaunesnei draugei Marinai. Dovaną jis įteikia per vakarienę restorane. Grįžęs
namo vyriškis netikėtai nualpsta. Marina veža jį į ligoninę, kur Orlandas
miršta. Marina bus priversta susidurti su priešiškai nusiteikusia velionio šeima, policija ir ligoninės darbuotojais, mat pakeitė lytį. Ji kovos už
teisę gedėti mylimojo ir savo orumą. Čilės režisierius Sebastiánas Lelio
išgarsėjo sukūręs stiprios moters portretą filme „Glorija“. Stiprią naujojo
filmo heroję suvaidino debiutantė Daniela Vega. Jos Marina viena kovoja
su prietarais ir tikrai yra fantastiška moteris, nes nepripažįsta jokių kompromisų. Pernai Berlinalėje filmas apdovanotas už geriausią scenarijų,
šiemet nominuotas „Oskarui“ už geriausią filmą ne anglų kalba (Čilė, JAV,
Vokietija, Ispanija, 2017). (Vilnius)

politeno operos – 19.30

berniukų (rež. K. Gudavičius) – 16.05

24 d. – „Oskarų“ trumpukai: vaidybiniai trum-

„Iš niekur“

Iš niekur ****

Filmo herojė Katja (Kanų geriausios aktorės prizas Diane Kruger) praranda vyrą (jis buvo kurdas) ir sūnelį. Kai teroro akto kaltininkai suimami,
į paviršių iškyla rasistinis atakos motyvas. Tačiau neonacių suėmimas
nesumažina Katjos skausmo, juolab kad teismo sprendimas nežada būti
teisingas. Katja rengiasi keršyti. Fatihas Akinas derina filme teismo ir psichologinę dramą. Režisierius nebijo kelti provokuojančių klausimų apie
tai, ar Europa geba susitvarkyti su visuomenėje vis akivaizdesne kseonofobija ir neapykanta. Taip pat vaidina Ulrichas Tukuras, Jessica McIntyre,
Johannesas Krischas (Vokietija, Prancūzija, 2017). (Vilnius, Kaunas)
Nemeilė ****

Tiek daug kino mėgėjų tiki, esą Andrejus Zviagincevas kuria intelektualų,
aktualų ir kartu filosofinį kiną, kad su jais ginčytis, regis, beprasmiška.
Naujausias režisieriaus filmas apdovanotas Kanų Žiuri prizu ir pristatytas
„Oskarui“. Zviagincevas tvirtina, kad jį įkvėpė Ingmaro Bergmano „Šeimyninio gyvenimo scenos“, ir pasakoja niūrią istoriją apie besiskiriančią porą. Ženia (Marjana Spivak) ir Borisas (Aleksejus Rozinas) visaip
demonstruoja neapykantą vienas kitam, bet kenčia jų sūnus. Sukrėstas
pažadų atiduoti jį į internatą dvylikametis Alioša dingsta. Visą filmą rodomos vaiko paieškos, už kurių ir iškyla tikrasis pasakojimas apie šių
dienų Rusiją – iš televizijos sklindančią prievartos atmosferą, valdžios
cinizmą, žmonių tarpusavio santykių hedonizmą, kasdienybės degradaciją ir
veidmainišką moralę (Rusija, Prancūzija, Vokietija, Belgija, 2017). (Vilnius)
Tamsiausia valanda ****

Pirmosiomis Antrojo pasaulinio karo dienomis, kai prasideda Prancūzijos žlugimas, D. Britanijai iškyla vokiečių įsiveržimo grėsmė. Kai nacių armija atrodė nenugalima, Europos likimas atsidūrė britų premjero
Winstono Churchillo rankose. Joe Wrighto filme rodoma, kaip premjeras
(Gary Oldman) turi priimti galutinį sprendimą: sutikti derybų su Hitleriu
ir taip apsaugoti tautą nuo siaubingų karo pasekmių ar kviesti žmones į
kovą. Taip pat vaidina Kristin Scott Thomas, Benas Mendelsohnas, Lily
James (JAV, D. Britanija, 2017). (Vilnius)
Trys stendai prie Ebingo, Misūryje *****

Vienas šiųmetinių „Oskarų“ favoritų, Martino McDonagh filmas nukelia
į JAV provinciją. Nuo Mildred (Frances McDormand) dukters nužudymo
praėjo keli mėnesiai, bet policija vis dar neaptiko merginos mirties kaltininko. Mildred ryžtasi provokacijai: ji išsinuomoja tris stendus į miestelį
vedančiame kelyje ir juose kreipiasi į vietos policijos viršininką Viljamą
(Woody Harrelson). Kai jo pavaduotojas – prievartą mėgstantis mamytės
sūnelis Diksonas (Sam Rockwell) – imasi veiksmų, prasideda atviras karas
tarp Mildred ir vietos valdžios atstovų. Taip pat vaidina Johnas Hawkesas,
Peteris Dinklage’as, Abbie Cornish (JAV, 2017). (Vilnius)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

III. 1 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Daru-

Trys didvyriai ir Egipto princesė (Rusija) –

pametražiai filmai – 19 val.; 27, III. 1 d. – 19.30

lis) – 18 val.

10.20 (lietuvių k.); 10.40 (originalo k.)

24 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 13.30

III. 1 d. – Skrydis per Atlantą (rež. R. Vaba-

Koko (JAV) – 11.10

24 d. – Dėl viso pikto (Prancūzija) – 15.15;

las) – 19 val.

Aš žvaigždė. (rež. R. Kuliūnas) – 13.35

28 d. – 17.15; III. 1 d. – 18.45

23–III. 1 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) –

23, 24 d. – Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas

24 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) – 17.15

12, 15, 18, 21 val.

(JAV) – 23.40

24 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 19.15

23–28 d. – Ledas (Rusija) – 16.25, 19, 21.25;

23, 25, 27, III. 1 d. – Nuostabieji Lūzeriai.

24 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 21.30;

III. 1 d. – 16.25, 21.25

Kita planeta (rež. A. Matelis) – 15.55

25 d. – 17.15; 26 d. – 20.45

23, 24, 28, III. 1 d. – Bėgantis labirintu:

24, 26, 28 d. – Džiumandži: sveiki atvykę į

25 d. – Fantastiška moteris (Ispanija, JAV,

vaistai nuo mirties (JAV) – 11.20, 15.30;

džiungles (JAV) – 15 val.

Vokietija, Čilė) – 14.30; 26 d. – 18.45; 27 d. –

Skalvija

20.45; 28 d. – 19.15

25–27 d. – 11.20, 15.30, 18.35
23–III. 1 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių (JAV) – 16.40, 19.05, 21.30
Juodoji pantera (JAV) – 13.25, 21.35
23–26, 28, III. 1 d. – Juodoji pantera (3D,
JAV) – 11.40, 16.35, 18.30; 27 d. – 11.40, 16.35
23–III. 1 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 11.30,
14.10; 23–25 d. – Koko (JAV) – 11, 14 val.; 26–
III. 1 d. – 14 val.
23–25, 27, 28 d. – Vandens forma (JAV, Kanada) – 17.45
23–25 d. – Dagas iš akmens amžiaus
(D. Britanija, Prancūzija) – 11.05, 13.20;
26–III. 1 d. – 13.20
23, 25–27, III. 1 d. – Aš žvaigždė. (rež. R. Kuliūnas) – 16.25
23–28 d. – Nuostabieji Lūzeriai. Kita planeta (rež. A. Matelis) – 12.15, 16.10, 18.55;
III. 1 d. – 12.15, 16.10
23–III. 1 d. – Grąžinti nepriklausomybę
(rež. S. Baradinskas) – 14.05, 18.10
23–28 d. – Klasės susitikimas. Tarp mūsų,
berniukų (rež. K. Gudavičius) – 20.45;
III. 1 d. – 21.45
23–III. 1 d. – Trys didvyriai ir Egipto princesė (Rusija) – 14.15 (lietuvių k.); 12.20
(originalo k.)
Trys stendai prie Ebingo, Misūryje (JAV) – 20.10
23, 25, 27, III. 1 d. – Stalino mirtis (D. Britanija, Prancūzija) – 16 val.
24, 26, 28 d. – Džiumandži: sveiki atvykę į
džiungles (JAV) – 16 val.

23, 25 d. – Iš niekur (Vokietija, Prancūzija) –
16.30; 24 d. – 20.50; 27 d. – 18.50; 28 d. – 18.40;
III. 1 d. – 21.10
23 d. – Tamsiausia valanda (D. Britanija) –
20.30; 24 d. – 16 val.; 26 d. – 16.40; 27 d. –
18.50; 28 d. – 16.20; III. 1 d. – 18.50
24 d. – Močiute, Guten Tag! (rež. J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 14.20
26 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta
(rež. A. Matelis) – 19 val.
25 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 20.50;
26 d. – 14.15 (seansas senjorams); 27 d. – 16.30;
28 d. – 20.50
25 d. – Kino klasikos vakaras. Fargo (JAV) –

25, 28 d. – „Oskarų“ trumpukai: animaciniai trumpametražiai filmai – 16.45
25 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misūryje
(JAV) – 20 val.; 25 d. – Kriaušių pyragėliai
su levandomis (Prancūzija) – 15.15;
27 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 17.30;
28 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 21.15; III. 1 d. – Nemeilė (Rusija, Prancūzija, Vokietija, Belgija) – 15 val.
III. 1 d. – Take Every Wave (Bangų kino festivalis) – 19 val.
III. 1 d. – Let's Be Frank (Bangų kino festivalis) – 21.30
III. 1 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 17 val.

18.30 (seansą pristatys kino kritikas N. Kairys)

Ozo kino salė

23 d. – Romas, Tomas ir Josifas (scenarijaus

23 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 17.40;

aut. ir rež. L. Vjugina) – 18.30 (seanse daly-

24 d. – 18.20; III. 1 d. – 17 val.

vauja rašytojas T. Venclova); 25 d. – 15.10

24 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-

24 d. – Žvilgsnio Odisėja (režisierius

cūzija, Danija) – 14 val.; 28 d. – 19.40

G. Vuillard) – 18.30 (seanse dalyvauja reži-

24 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 16.30

sierius G. Vuillard’as)

24 d. – Tu išnyksti (Švedija, Danija) – 20 val.;

24 d. – Koko (JAV) – 13.10

27 d. – 18 val.

25 d. – Dagas iš akmens amžiaus (D. Brita-

27 d. – Močiute, Guten Tag! (rež. J. Samu-

nija) – 13.10

lionytė, V. Samulionytė) – 16.30

27 d. – Apichatpongo Weerasethakulo retros-

28 d. – Gulbinas (Islandija, Vokietija, Estija) –

pektyva. Trumpametražių filmų programos

18 val.; III. 1 d. – Man viskas gerai, mano

Nr. 3 + Nr. 4 – 19 val.; 27 d. - 21 val.

angele (Japonija) – 19 val.

Pasaka
23 d. – Grąžinti nepriklausomybę (rež.
S. Baradinskas) – 16.15; 27 d. – 17 val.
23 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta

Forum Cinemas Akropolis

(rež. A. Matelis) – 17.45; 24 d. – 17 val.;

23–III. 1 d. – Gnomai (Kanada, D. Britanija,

25 d. – 14.15, 20.45; 27 d. – 21 val.; 28 d. –

JAV) – 10.30, 12.20, 14.25

19 val.; III. 1 d. – 17.30

Gnomai (3D, Kanada, D. Britanija, JAV) – 13.45

23 d. – Iš niekur (Vokietija, Prancūzija) – 19.30;

23, 24 d. – Žaidimų vakaras (JAV) – 16.25, 18.30,

24 d. – 16.45; 25 d. – 18.30; 26 d. – 19.30; 27,

20.50, 23.10; 25–III. 1 d. – 16.25, 18.30, 20.50

28 d. – 21.30; III. 1 d. – 17.15

23 d. – Vagių irštva (JAV) – 18.20, 21, 23.30;

23 d. – Vakaras su „Oskarais“: trumpa-

24 d. – 15, 18.20, 21, 23.30; 25, 27, III. 1 d. –

metražių animacinių ir vaidybinių filmų

18.20, 21 val.; 26, 28 d. – 15, 18.20, 21 val.

peržiūra– 21.30

Kaunas
Romuva
23 d. – Dviračiais Afrikoje: Namibija (rež. A. Gurevičius) – 18.30; 25 d. – 14 val.; 28 d. – 17.30
23 d. – Iš niekur (Vokietija, Prancūzija) –
21 val.; 25 d. – 15.45; 28 d. – 19.15
24 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 13.45;
27 d. – 19 val.
24 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta
(rež. A. Matelis) – 16.15; 27 d. – 17.30;
III. 1 d. – 19.45
24 d. – Kino klasikos vakarai: Granato
spalva (SSRS) – 18 val.

23, 25, 27, III. 1 d. – Diena, kai aš sugrįšiu

23 d. – Dagas iš akmens amžiaus (D. Brita-

(JAV) – 15, 18.40, 21.20; 24, 26, 28 d. – 18.40,

nija, Prancūzija) – 16 val.

21.20

23 d. – Dviračiais Afrikoje. Namibija (dok. f.,

kietija, Austrija) – 20 val.; III. 1 d. – 17.30

III. 1 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Daru-

rež. A. Gurevičius) – 18 val.; 24 d. – 15 val.;

25 d. – Fantastiška moteris (Ispanija, JAV,

lis) – 18.30

26 d. – 17.15; 27 d. – 19.15; III. 1 d. – 15.30

Vokietija, Čilė) – 18 val.

24 d. – Laiminga pabaiga (Prancūzija, Vo-
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