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Rimo Tumino „Edipas“ keliauja
po pasaulį ir ieško savo tikrojo likimo. 1998 m. gruodžio 19 d. „Edipas karalius“, kurį režisavo Tuminas, tapo pirmuoju didelės formos
draminiu kūriniu po to, kai tų pačių
metų rugpjūčio 3 d. Lietuvos valstybiniam akademiniam dramos
teatrui buvo suteiktas Lietuvos nacionalinio dramos teatro vardas. Tai
nebuvo skubotas paskelbimas. Tam
ruoštasi – pirmiausia galvojant apie
repertuarą. Pasirinkti Sofoklį šiam
istoriniam teatro lūžiui buvo išmintingas žingsnis. Jo kelionė premjeros link taip pat kvėpavo pilnakraujės kūrybos ritmu. Dviejų dalių
spektaklį tuo metu kartu su Tuminu
kūrė scenografas Adomas Jacovskis, kostiumų dailininkas Marijus

Jacovskis ir kompozitorius Faustas
Tai ne tiek „teatras teatre“, kiek
Latėnas.
„teatras iki teatro“. Šis reiškinys LiePraėjo beveik dvidešimt metų, tuvoje nėra dažnas. Yra „fanų spekir tas pats kūrinys, beveik tų pačių taklių“ – tokių kaip „Išvarymas“.
menininkų sukurtas, įgijęs įvairių Bet maskvietiško „Edipo“ atvejis
meninių ir geopolitinių transfor- parodė ir naujųjų žiūrovų veidą:
macijų, vėl grįžo į savo gimtinę. Tai gavę stovimus bilietus jie užsėdo
neabejotinas įvykis. Nereikia būti svetimas vietas ir nereagavo nei
į administracijos prašymus, nei į
kritiku, kad tai pastebėtum.
Kovo 15–18 d. Lietuvos naciona- garsių aktorių raginimą laikytis
linio dramos teatro Didžioji salė elementarios etikos ir užleisti ne
buvo perpildyta į Jevgenijaus Vach- jiems priklausančią vietą.
tangovo teatro, atvykusio gastrolių
Šis „Edipo karaliaus“ grįžimas
iš Maskvos, rodomą spektaklį su- „namo“ daugiau atliepė ne tiek speksirinkusių Vilniaus polio (miesto taklio dramaturgijos išaugintą kevalstybės) gyventojų. Tokia gausa lionę, kiek teatro sampratą. Slinkįvairių amžiaus grupių smalsuo- tis, įvykusi tarp dviejų kultūrų,
lių, kurie užkemša visus perėjimus akivaizdi. Ją daugiausia brėžia akir kurių didelė dalis, bergždžiai torinė mokykla. Trumpame tekste
bandžiusi perpirkti gana brangius neįmanoma išsami aktorinių mobilietus, lieka už stiklinių teatro kyklų analizė – galima tik trumpai
durų, – įdomus ir nedažnas teatrinis reiškinys.
N u k e lta į 5 p s l .
1 psl.

Muzika

Birštono džiazo festivalio jubiliejus
Koncertų įspūdžiai

Algirdas Klova

Šiemet praūžė, praskambėjo dvidešimtasis džiazo festivalis Birštone.
Kadangi jis vyksta kas dveji metai, tai metelių skaičiuoja jau trisdešimt aštuonerius. Jo populiarumas vis auga, vis daugiau žmonių
nori čia pabūti, o vietų skaičius salėje, deja, nedidėja. Todėl nebestebina užrašai ant plakatų – „bilietai
parduoti“, tačiau netilpusieji į salę
visus koncertus galėjo stebėti fojė
įrengtame didžiuliame ekrane, kur
visai kokybiškai skambėjo garsas,
o vaizdą galėjai matyti tokį, kokį
matys LRT žiūrovai. Išties, šiemet
festivalio programa tiesiog traukte
traukė publiką. Renginio šventiškumą nušvietė Birštono kultūros
centro fojė iškabinti visų buvusių
festivalių plakatai ir fotografų užfiksuotos koncertų akimirkos, taip
pat muzikantų veidai. Dar daugiau
nuotraukų sukosi ir ekrane. Prieš
koncertus ir tarp jų buvo galima
įsigyti daugybę muzikos įrašų ir
įvairių metų festivalio atributikos.
Gaila tik, kad nesuspėjo pražysti
įspūdingieji Birštono krokai, bet
čia jau gamta pagailėjo šilumos.
Birštono džiazo festivalis daugiausia atspindi lietuvišką džiazą,
o užsienio muzikantai paprastai
kviečiami tik tie, kurie groja su
lietuviais. Bet šiemet buvo ir dvi
grupės iš užsienio. Pirmasis svetimšalis, grojantis lietuviškame
kontekste, – vibrafono ir perkusijos virtuozas meksikietis Victoras
Mendoza, muzikavęs su Kauno bigbendu, kuris šiuo metu priklauso
koncertinei įstaigai „Kauno santaka“, o jam vadovauja Jievaras Jasinskis. Labai džiugino smarkiai
išaugęs orkestro profesionalumas,
muzikinis lankstumas, brandumas
ir sugebėjimas įveikti sudėtingas
V. Mendozos aranžuotes. Solistas
ne kartą pažymėjo, kad laiko šį kolektyvą vienu geriausių Europoje.
Koncerte skambėjusios muzikos
stilistiką puikiai atskleidžia programos pavadinimas – „La Fiesta Latin Jazz“. Virtuoziškumu, menine
branda ir gera nuotaika išsiskiriantis muzikas puikiai atstovauja savo
šalies muzikinei kultūrai, derindamas ją su džiazo ir ypač su bigbendinio džiazo specifika.
Veronikos Chichi kvartete groja
taip pat vienas užsienietis, puikus
kontrabosininkas iš Estijos Heikko
Remmelis. Jų besiklausant labiausiai įsiminė gražus, įspūdingas Veronikos balsas, kontrabosininko
technika bei pianistas Dmitrijus Golovanovas, ant kurio pečių
gulė visa muzikavimo koncepcija,
konstrukcija ir meninė intuicija. Žinoma, nederėtų pamiršti šio muzikanto brandos, technikos ir muzikinio skonio.
2 psl.

Arkadijus Gotesmanas

D. K lov i e n ė s n u ot r a u ko s

Kęstutis Vaiginis (saksofonas) ir Jonathano Kreisbergo kvartetas

Ansamblyje „Wind Collective: jaunatviškos energijos, Pietų PranHunter – Pashkevich – Di Benedetto“ cūzijos atstovas Yoanas Fernandetaip pat muzikuoja Lietuvos atsto- zas, savo pirmąją gitarą į rankas
vas Arkadijus Gotesmanas, jau tris paėmęs septynerių ir natūraliai
dešimtmečius grojantis Birštono suaugęs su šiuo instrumentu, fanscenoje. Šiemet būtent jam buvo tastiškas niujorkietis kontrabosiįteiktas festivalio Didysis prizas. ninkas ir puikus pedagogas Peteris
Latvis saksofonininkas Denisas Gironas, kurio instrumento temPaškevičius puikiai formuoja savo brą papildo puikios jo vokalinės
kolektyvo kompozicijų struktūrą, invazijos.
muzikinės medžiagos plėtotę, jau
Šeštadienio rytas, kaip ir kiekvieną
ketverius metus glaudžiai bendra- festivalį, skirtas jaunimo kūrydarbiauja su trimitininku iš JAV biniams projektams. Pirmiausia
Jasonu Hunteriu, juodu yra kon- išgirdome „Vilnius Jazz Young
certavę ir Vilniuje, padedami lie- Power“ laureatus jaunimo grupę
tuvių ritmo grupės. Na o trečiojo „Džiazlaif “, kurios lyderiu turbūt
šios grupės pūtiko – italo, trom- reikėtų įvardyti saksofonininką
bono virtuozo Beppe Di Bene- Kazimierą Jašinską. Tai ambicingas
detto – labai gražus instrumento kolektyvas, kuriantis savo muziką,
tembras, garso formavimo logika žėrinčią kontrastingomis spalvoir nepriekaištinga technika. Nerei- mis. Čia galime išgirsti ir akadekėtų pamiršti Neffo Irizarry (gitara) minės muzikos motyvų, ir džiaziir dviejų latvių – pianisto Ačio An- nių improvizacijų, ir avangardinių
dersono ir kontrabosininko Reinio eksperimentų.
Ozoliņio, kurie gražiai formuoja
Po jų į sceną iškopė turbūt gauharmoninį pagrindą.
siausias šio festivalio kolektyvas,
Šiuo metu Prancūzijoje gyve- dalyvių kiekiu sugebėjęs nurungti
nančios lietuvės dainininkės Vik- net bigbendus. Tai Vladimiro Četorijos Gečytės suburtas kvintetas kasino ir Vilniaus kolegijos projekpasižymi tuo, kad jame muzikuoja tas „Ethnic Waves“, atskleidžiantis
lūpinės armonikėlės meistras, iš- įvairių tautų folkloro sąsajas, nors
skirtinio talento solistas ir kom- kultūros, atrodytų, labai skirtingos
pozitorius paryžietis Laurent’as ir tolimos. Šį kartą tai buvo AzerMauras. Jo muzikinės replikos ir baidžano melodijos, kurias atsivežė
„apgrojimai“ bei solo lyg sviestu Shahriyaras Imanovas, grojantis
tepė visą kolektyvo pasirodymą. taru (nacionalinis styginis instruKiti grupės nariai: dar vienas pary- mentas), ir lietuvių folkloras, kužietis – savamokslis būgnininkas rio pavyzdžius kompozicijai pateikė
Mouradas Benhammou, įnešantis folkloro grupė „Vydraga“ (vadovas

Algirdas Klova). Be to, girdėjome ir
indišką muzikos instrumentą tablą,
kuriuo puikiai grojo Tomas Drunga.
Ši etninė muzika, kaip įprasta V. Čekasino projektuose, teatrališkai buvo
apžaista Vilniaus kolegijos vokalisčių ir instrumentininkų. Tai profesionaliai surikiuota, muzikos
prasme pagrįsta ir pateisinta kompozicija, kurioje dar kartą gali pajusti maestro V. Čekasino genialumą.
Turėjau malonumą ir pats dalyvauti
šiame projekte.
Antrasis koncertas prasidėjo fenomenaliu „Baltic Jazz Trio“ pasirodymu. Jų muzika, rodos, klausytojus priklijavo prie kėdės ir
paleido tik programos pabaigoje.
Čia gali išgirsti baltišką koloritą,
savitai naudojamus folkloro elementus, savaip aranžuotus akademinės muzikos fragmentus, akustinio džiazo trio standartus. Trijų
patyrusių, brandžių muzikų kolektyvas jungia tris Baltijos valstybes:
tai vienas geriausių Estijos kontrabosininkų, nepaprastai plačių interesų muzikas Taivo Untas, viena
ryškiausių Latvijos džiazo figūrų,
festivalių meno vadovas, Latvijos
radijo džiazo prodiuseris, įrašų studijos vadovas, būgnininkas Maris
Briezkalnis ir iškilus džiazo pianistas Dainius Pulauskas. Iš šio trio
sklido tobulas inteligentiškumas,
nepriekaištingas partnerių pojūtis, pagarba atliekamai muzikai ir
žinojimas, kas daroma scenoje. Be
jokios abejonės, tai buvo festivalio
kulminacija.
Šiame koncerte dar išgirdome labai charakteringą Andrejaus Polevikovo projektą „Ethnic Mood“, grįstą
lietuvių liaudies dainomis. Jame,
be Dariaus Rudžio (mušamieji),
paties A. Polevikovo (klavišiniai)
ir Deniso Murašovo (boso gitara),
dar dalyvavo keturios vokalistės –
Giedrė Kilčiauskienė, Girmantė
Vaitkutė, Vytautė Pupšytė ir Laura
Budreckytė, kurios visos labai savitai ir individualiai dainavo lietuvių
liaudies dainas.
Vakariniame koncerte scena dalijosi dviejų Lietuvos džiazo grandų
kolektyvai. Leonidas Šinkarenka su
savo kolegomis („Jazz 4N“) Janu
Maksimovičiumi (saksofonai), Vytautu Labučiu (klavišiniai, elektronika, saksofonai) ir Linu Būda (mušamieji) didelių įmantrybių scenoje
neieškojo, bet jiems to daryti ir nereikėjo. Turint tokią sceninę patirtį,
muzikinį skonį ir techniką, reikia
tik naudotis šiais komponentais ir
ramiai kurti muziką, kurią gerai žinai. Taip ir buvo padaryta, ir padaryta puikiai!
Šeštadienio koncertinę programą
vainikavo Kęstučio Vaiginio tarptautinis kvartetas, kuriame išgirdome suomių pianistą Jooną Haavisto ir du muzikantus iš Turkijos:
Kaganą Yildizą (kontrabosas) ir

Feritą Odmaną (mušamieji). Nepaprasta ir muzikos, ir įvaizdžio
kultūra pasižymintis saksofono
virtuozas K. Vaiginis surinko savęs
vertą puikių muzikantų kolektyvą.
Skambėjo daugiausia jau girdėtos
lyderio kompozicijos, tik, aišku,
su šiais muzikantais jos suskambo
kitaip. Beje, negaliu nepaminėti ir
dviejų jam session, kurių pirmąją
vedė šiauliečių grupė „Gin’Gas“, o
antrą – birštonietė Aušra Paliušė.
Pirmąjį sekmadienio koncertą
pradėjo Klaipėdos džiazo orkestras (vadovas Kęstutis Sova). Pirmą
kartą Birštono festivalio scenoje kolektyvas pasirodė dar 1980 m. (pirmajame festivalyje). Žinoma, tai
buvo visai kiti muzikantai. Šiandieninis Klaipėdos orkestras savo gimtadieniu laiko 2013 metus. Tai jaunatviškas kolektyvas, vadovaujamas
sumanaus, kūrybingo muzikanto,
kuris festivaliui parengė apgalvotą
ir įspūdingą programą, sudarytą
iš legendinio amerikiečio Stanley
Kentono kūrinių. Šio kompozitoriaus kūrybinis palikimas margas
ir gausus, jame daugybė paprastučių ir sudėtingų džiazo muzikos
šedevrų. Taigi sumanus orkestro
vadovas programą išdėstė nuo paprastų iki labai sudėtingų šio kūrėjo
muzikos pavyzdžių. Gražiai skambėjo orkestro tutti ir solo vietos, o
labiausiai dėmesys krypo į italų perkusininką Dario Zema, kuris savo
technika ir temperamentu puošė
orkestro pasirodymą.
Laukiau trijų džiazo kartų
trio „Neda – Labutis – Banys“

Viktorija Gečytė ir Laurent Maur

pasirodymo. Visus juos sieja viena
legendinė lietuviško džiazo figūra – Vladimiras Čekasinas, visų
jų mokytojas. V. Labutis Birštono
festivalio scenoje pirmą kartą pasirodė 1982 m., Neda (su B. Dvariono
muzikos mokyklos ansambliu) į šią
sceną užlipo 1988-aisiais, o štai Richardas Banys – tik 2016 metais.
Šis nepaprastai stiprus džiazo muzikantų lydinys labai papuošė šių
N u k e lta į 3 p s l .
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Horizontali tėkmės trilogija
Koncertas Leonardo Bernsteino ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

Živilė Ramoškaitė

Paskutiniu metu beveik kiekvienas
Nacionalinėje filharmonijoje ir ne
tik joje vykstantis koncertas turi
kokią nors antraštę. Įsivaizduoju,
kaip vargsta tas, kuriam pavesta
antraštes kurti, juk su panašiais
galvosūkiais susiduriame ir mes,
recenzijų autoriai. Kiekvieną kartą
jas perskaitę ar išgirdę per radiją sukame galvą, apie ką jos informuoja
ir kam skirtos. Ko gero, skirtos tik
tiems, kurie, paraginti miesto reklaminiuose skyduose „skanaus“ vaizdelio su tiesmuku reklaminiu šūkiu
„Šiandien – dar didesnis!“, mėgaujasi mėsainiais su bulvytėmis. Pavartykime šio pusmečio filharmonijos bukletą: „Varis ir stygos“,
„Baltijos laisvė“, „Begalinis judėjimas“, „Garsų paveikslai“, „Klasikos
ir egzotikos banga“, „Nė dienos be
muzikos!“ Paskutinis pavadinimas –
apie koncertą, kuriame skambėjo
Leonardo Bernsteino (pasirodo,
tai išimti iš konteksto jo žodžiai) ir
Vytauto Germanavičiaus kūriniai.
Įdomu, ar šis „intriguojantis“ pavadinimas turėjo bent minimalios įtakos kovo 17 d. gausiai susirinkusiai
filharmonijos publikai? Spėju, kad
ne. Bet jis tikrai vertė ne vieną muzikos mėgėją pasijusti kažin kokiu
provincialiu nesubrendėliu... Gal
palikime tuos „išraiškingus“ pavadinimus rajono kultūros namų teminiams vakarams, o filharmonijai
ir kitoms koncertus rengiančioms
organizacijoms leiskime paprasčiausiai informuoti publiką, kas ir
ką atliks, kaip visada darė ir tebedaro rimtos viso pasaulio koncertų
salės, tarp jų ir mūsų filharmonija.
Sakyčiau, gana dirbtinai šiame
koncerte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, pridurtas dar vienas, amerikiečių kompozitoriaus ir dirigento Leonardo
Bernsteino šimtmetis. Jei jau norėta šį kompozitorių pagerbti, būtų
gražiau surengti atskirą jo kūrinių

At k e lta i š 2 p s l .

metų festivalį ir suspindėjo meistriškumu, kūrybine intuicija, džiazo
krypčių ypatybių žinojimu, technine bei menine branda. Čia galėjai išgirsti visas džiazo kryptis, kurias kadaise yra įvaldę ir Neda, ir
V. Labutis, o dabar su R. Baniu jie
sugebėjo visa tai supinti į vientisą
muzikinę kasą. Bisui Nedos atlikta
lietuviška baladė nė vieno nepaliko
abejingo.
Dieninį sekmadienio koncertą
baigė kvartetas iš Šveicarijos „Herbie’s Explo 3000“. Boso gitaros
virtuozas, kompozitorius Herbie
Kopfas Lietuvos publikai puikiai
pažįstamas, grojęs turbūt visuose

koncertą. O mūsų valstybės šimtmečio vakarą prasmingai greta V. Germanavičiaus naujo veikalo papildytų
populiaresni (jei siekiama gausios
publikos) anksčiau kūrusių autorių retai skambantys opusai. Kad ir
Balio Dvariono Koncertas smuikui,
Eduardo Balsio Antrasis koncertas
smuikui, gal Juozo Gruodžio baleto
„Jūratė ir Kastytis“ gražiausi fragmentai. Išvardijau tik pirmiausia
šovusius galvon.
Apie tai, kaip L. Bernsteino kūrinius rimtai parengė ir su ypatinga
ugnele atliko Modesto Pitrėno diriguojamas orkestras, nesiplėsiu.
Visiems „Divertismento“ fragmentams, „Simfoninių šokių“ siuitai
iš miuziklo „Vestsaido istorijos“
ir miuziklo „Kandidas“ uvertiūrai buvo suteikta tinkama raiška ir
charakteris, vietomis „užverdantis“
iki griausmingo siautulio. Šiais momentais ir vėl mintyse padejuoji,
Ingrida Armonaitė (smuikas), Modestas Pitrėnas ir LNSO
kad tokiai muzikai mūsų salė per
ankšta. Taigi dirigentui vis dėlto kūrinio dalis pats autorius lakoniš- emocingai. Į šį vaidmenį puikiai
reikėtų apmalšinti gausių varinių kai aptaria koncerto programėlėje: įsijautė ir virtuoziškai jį atliko Inpūtikų galią, kad neapkurtintų „Dalių pavadinimai yra kaip sim- grida Armonaitė, savo partiją grieklausytojų. Kai kurie tutti epizodai boliai, kuriuose užkoduotas Lie- žusi ypač valingai ir raiškiai. Netgi
balansavo ant pavojingos garsumo tuvos istorijos laikotarpis: pirma sakyčiau, kad ji valdė ne tik sau
ribos. Gal tai pajutęs maestro anon- dalis „Angelus Oculus“ (Angelo skirtą, bet ir viso orkestro muziką,
savo bisą, tylų ir jausmingą styginių akis) – tai valstybės gimimas, an- suteikdama jai, žinoma, kartu su difragmentą, pavadinęs jį „tikruoju tra dalis „Stella Polaris“ (Šiaurinė rigentu, įspūdingus garsų pavidalus.
Bernsteinu“, tokiu, kokį dirigentas žvaigždė) – tarsi žvaigždės kelias, Man labiausiai patiko pirmoji dajį įsivaizduoja.
kaip žvaigždė veda tautą, trečia da- lis, kurioje smuikui skirtą muziką
Tarp L. Bernsteino muzikos buvo lis „Reflexio“ (Atspindys) – tai lyg jungė kompozitoriaus pasirinkta
įkomponuotas naujas, filharmoni- istorinė atmintis, atspindinti se- įsimenanti garsų seka ir spalvinjos užsakymu sukurtas V. Germa- nuosius valstybės simbolius postmo- gas bei dinamiškas, vietomis spronavičiaus veikalas „Horizontali dernioje epochoje.“ Šis klausyto- ginėjantis orkestras. Viename epitėkmės trilogija“ smuikui ir orkes- jui suteiktas orientyras nebūtinai zode pasigirsta liaudies melodija
trui, kuriame solo griežė smuiki- nuosekliai atspindi patį kūrinio (V. Germanavičius pakomentavo,
ninkė Ingrida Armonaitė. Naujo muzikos vyksmą. Atvirai kalbant, kad tai Klaipėdos krašto daina), bet
simfoninio kūrinio atlikimas fil- aš jį perskaičiau dabar, rašydama šį ji niekaip neplėtojama, atsiranda iš
harmonijoje – retas ir džiaugsmin- tekstą. Klausiausi kūrinio be nuo- niekur ir dingsta. Matyt, autorius
gas įvykis jo autoriui, tad būtų be- rodų, tiesiog kaip pačia muzika ku- ją panaudojo kaip iš tiesų „užkoširdiška nepasidalinti pirmaisiais riamą naratyvą. Jis, beje, išreikštas duotą“ simbolį. Antroje kūrinio daįspūdžiais. V. Germanavičiaus kū- iš tiesų gana stipriai, niekaip ne- lyje solavo perkusininkas Saulius
ryboje gausu poezijos, neskubrių galėtum pasakyti, kad ši muzika – Astrauskas, įvairiais mušamaisiais
apmąstymų, įsiklausymo į būtį. Ta- garsų abstrakcija.
kūręs skirtingų tembrų skambesius,
čiau šįsyk kompozitorius atsigręžė į,
Smuiko santykis su orkestru gali kompozitoriaus žodžiais, „įsivaizsakytum, gana konkrečią Lietuvos būti lyginamas su apmąstančio is- duojamą kosminę erdvę“. Gal piristoriją, skirtingus valstybės laiko- toriją subjekto minčių trajektori- mąsyk filharmonijos scenoje išgirtarpius nuo pat jos gimimo. Tris jomis, judančiomis labai tvirtai ir dome ir pamatėme retai naudojamą
mūsų šalies džiazo festivaliuose su
įvairiausiais savo kolektyvais ir pavieniais muzikantais. Jo muzika labai profesionaliai sukonstruota, be
jokių priekaištų pagrota ir atrodo
jau seniai gerai pažįstama. Šį kartą
su Herbie grojo puikus jaunas saksofonininkas Adrianas Pffugshauptas, fortepijono virtuozas Hansas
Feigenwinteris ir būgnininkas Piusas Baschnagelis.
Vakariniame koncerte pirmiausia
pasirodė jaunatviška, trimis muzikantais pasipildžiusi Lietuvos grupė
„Reinless“, kurios lyderis trombonininkas, aranžuotojas ir kompozitorius Jievaras Jasinskis su šiuo
kolektyvu siekia įgyvendinti savo
drąsias muzikines vizijas. Skambėjo
ritmiška, energinga muzika, kurioje
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į skardinį puodelį panašų instrumentą, kurio angliškas pavadinimas
Spring Drum. S. Astrauskas virtuoziškai išgauna įvairiausius garsus, šį
kartą – dar ir keistokus atodūsius.
Finalas įsiminė kaip dinamiškas
greitas bėgimas, kuriam vadovavo
įvairiais laužytais arpeggio energingai šuoliuojantis smuikas.
Kodėl kūrinys pavadintas „Horizontalia tėkmės trilogija“, atsako
autorius: „Horizontali tėkmė gali
būti lyginama su upės tėkme, keliaujančia laiko segmentais.“ Tačiau
man iškart kirba klausimas: kodėl
antroji dalis iškrenta iš tos bendros
tėkmės ir nukeliauja net į kosmosą?
Iš pirmo plano dingsta ir smuikas,
kurį šiame kūrinyje vis dėlto suvoki
kaip soluojantį instrumentą, o visą
kūrinį – kaip koncertą smuikui su
orkestru.
Tačiau tai tik man kilę klausimai,
kompozitorius į juos neprivalo reaguoti. Kūrinys jau užbaigtas, jis
įdomus ir, tikiuosi, bus dar nesyk
atliekamas.

jungiasi funk, soul, džiazroko ir kiIr pagaliau tai, ko visi laukė la- lietuviško džiazo žvaigždė Kęstutis
tokie stiliai. Tai margaspalvė, gal net biausiai. Pirmą kartą Birštono fes- Vaiginis, kurio saksofonas suskamšiek tiek „kubistinė“ drobė.
tivalyje išgirdome visą kolektyvą iš bėjo taip, lyg Kęstutis visą gyvenimą
Liudas Mockūnas susitiko su savo džiazo gimtinės JAV. Puikus gita- būtų grojęs su šia komanda. Reta,
ilgamečiu partneriu, gitaros virtuozu ristas Jonathanas Kreisbergas gimė pavydėtina meninio intelekto ir
iš Prancūzijos Marcu Ducret ir pas- Niujorke ir po įvairiausių gyvenimo muzikinių pojūčių darna, kompozitarojo ilgamečiu partneriu, būgni- kelionių vėl ten sugrįžo, kur groja cijų suvokimas ir bendras atlikimas.
ninku iš JAV Jimu Blacku. Kartais su įvairiais muzikais ir šiuo savo K. Vaiginis išsiskleidė kaip prabanpagalvodavau, kaip tokie skirtingi kvartetu. Jame muzikuoja iš Maja- gios gėlės žiedas, grojo labai laisvai
muzikai vienoje scenoje gali kurti mio kilęs pianistas Martinas Beje- ir kūrybingai, o aš tuo metu pagaltokią, atrodytų, labai vientisą mu- rano, bosu – iš Australijos atvykęs vojau – štai kokio lygio muzikantą
ziką, o dar susitikę pirmą kartą? Mattas Clohesy, mušamaisiais – vie- turime ir su kuo jam reikia groti!
M. Ducre ir L. Mockūno koncer- nas labiausiai vertinamų Niujorko
Štai ir viskas. Jubiliejus nuskamtuose skambanti muzika yra labai būgnininkų Colinas Stranahanas. bėjo. Belieka dar kartą pasveikinti
aiškiai sukomponuota, pagrota ir Tai itin profesionalus kolektyvas, Birštono džiazo festivalio įkūrėją,
išjausta jau daugybę kartų, o prisi- grojantis suprantamą muziką la- puoselėtoją bei vadovą Zigmą Vijungus J. Blackui ji išlaisvėjo, tapo bai techniškai, emocingai ir gra- leikį ir palinkėti jam džiazinės kanlabiau improvizaciška ir formos, ir žiai, ji gali skambėti ir klubuose, ir trybės ir tvirtumo. Susitiksime Biršpaties skambesio prasme. Man tai koncertų salėse. Programos pabai- tone po dvejų metų!
padarė didžiulį įspūdį.
goje prie šio kvarteto prisijungė ir
3 psl.

Muzika

Jaunystės ir brandos ženklai

Mintys apsilankius Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkurse bei simfoniniame koncerte
Nacionalinėje filharmonijoje
Vytautė Markeliūnienė

Praėjusi savaitė kaip reta buvo
dosni įvairialypių tarptautinių muzikinių įspūdžių praalkusiam ieškotojui. Fortepijoninės ir kamerinių
ansamblių muzikos srautas VIII
tarptautiniame Stasio Vainiūno
pianistų ir kamerinių ansamblių
konkurse teikė galimybę intensyviai
dalyvauti ambicingoje, per kelis turus
išsidriekusioje „mažų koncertų“ (tą
„mažumą“ lėmė reglamentuota pasirodymų trukmė) programoje. Joje
interpretaciniais vaidmenimis keitėsi
jaunoji muzikų karta, daugiausia
užsienio atstovai, ypač vėlesniuose
turuose. Jaunystės triumfas? Gal ir
taip. Viena vertus, jaunystė, kalbant
apie muzikus, – reliatyvus dalykas,
turint galvoje, kad į aukštąsias mokyklas šie įstoja jau keliolika metų
pasimokę savo specialybės – taigi,
kaip ir senbuviai. Kita vertus, jaunas amžius mene – ne visada vien
tik pranašumo versmė, žavių inertiškumo korekcijų ar lakios fantazijos nulemtų dvasinių peizažų šaltinis. Nors turbūt būtent siekdami
patirti jų kaitrą ryžtingai ir ilgam
įsitaisome konkurso salės krėsluose.
Kad ir kaip būtų, konkurso patirtys
klausytojui visada dovanoja ir nekasdieniškumo akimirksnių, ir turinio matmens įtaigos potyrių, nepaisant to, kad jas suteikę atlikėjai
formalioms konkurso kategorijoms
nebūtinai antrina deramai įvaldyta
technine gramatika. Bet juk klausytojo valia išsirinkti. Todėl drąsiai
sakytina, jog S. Vainiūno konkurso
tikrovė ir šįmet alsavo švente ir įvairove, stereotipus koreguojančiomis
traktuotėmis ir atmintyje jau giliai
įsigyvenusiais modeliais, artistiškumo iliuzijomis ir gerai įvaldyto
amato sprendimais. Šio konkurso

Anonsai

Baletas „Barbora Radvilaitė“ primins atgijusių
paveikslų meistrę
Buvusiai balerinai Genovaitei Sabaliauskaitei balandžio 2-ąją sukaks 95-eri. Balandžio 4 d. rodomą
„Barboros Radvilaitės“ spektaklį
LNOBT skiria lietuvių baleto primadonos jubiliejui paminėti.
Genovaitė Sabaliauskaitė 1923 m.
pavasarį gimė laikinojoje sostinėje
Kaune. Čia 1934–1938 m. lankė
Valstybės teatro baleto studiją. Joje
mokėsi pas žymius to meto baleto
artistus – Verą Nemčinovą, Bronių
Kelbauską. 1938–1940 m. buvo Valstybės teatro baleto solistė, tačiau
norėjo tobulėti ir 1941 m. išvyko
tobulintis į Leningrado choreografijos mokyklą pas garsiąją pedagogę
Agripiną Vaganovą. Prasidėjus
4 psl.

Martynas Stakionis ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
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tuo susijusi ir aiški tartis), tembrų
individualumą ar jų jautrius lydinius, – iš to gimsta chorinė rimtis,
santūri drama ir monumentalumas,
podraug – savo pačios dėsniais ir
sistema alsuojanti absoliučiosios
muzikos kategorija.
Akivaizdu, kad šio tikslo siekiantis dirigentas pasitelkė visas savo
muzikines, vaizduotės, įtaigos galias, ką liudijo labai intensyvi jo
kūno kalba. Ir nors ne visur toji
pastanga sulaukė scenos partnerių
atsako, Brahmso partitūros skleidė
epinį, sraunų, bendruomenišką
balsą. Vis dėlto labiausiai šiam pritrūko partitūrose kompozitoriaus
pasitelktos ir bemaž ten vyraujančios santūrios ir tylios artikuliacijos,
žymimos p, pp, ppp, sempre p, pp
dolce ir kitais ženklais (žr. partitūras). Pritrūko tų Brahmsui brangių
„bachiškų“ užnugarių, atkeliaujančių iš jo didingų Pasijų.
Antroje dalyje skambėjusi Schum an n o s i m fon i n ė mu z i k a –
„Manfredo“ uvertiūra, op. 115, ir
Ketvirtoji simfonija d-moll, op.
120, – buvo palankesnė veržliam
dirigentui atskleidžiant tipiškesnę
romantinę, atvirai pasaulietinę ir
šiam kompozitoriui būdingą impulsyvią išraišką, paremtą greitų tempų
tematiniais šuorais, kontrastingų
epizodų kaita, srūvančia poetine
lyrika bei muzikos veiksmą savaip
audrinančiais abstrakčių personažų
dialogais. Su Schumanno Ketvirtąja
simfonija vėl sugrįžo koncertą pradėjusi d-moll tonacija (joje parašyta
ir Brahmso „Tragiškoji uvertiūra“),
tačiau ilgainiui ją pakeitė simfonijos finale įsivyravęs mažoras D-dur.
Triumfuojanti jaunystė, pavasaris?
Ši „žinutė“ buvo publikos išgirsta ir
deramai užvaldė dirigento M. Stakionio gerbėjus, aplodismentais ir
balsais jį pasveikinusius.

rimties ir turinio mastas nestokoja
galimybių ir toliau augti. Laukiame
2022-ųjų...
Tokiuose kontekstuose priartėjo
ir kovo 24 d. koncertas Nacionalinėje filharmonijoje, kurio programą parengė Nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas 21-erių
muziko Martyno Stakionio, Hamburgo muzikos ir teatro akademijos
studento, o prieš tai – „Ąžuoliuko“
muzikos mokyklos ir Nacionalinės
M. K. Čiurlionio menų mokyklos
dirigavimo specialybės mokinio.
Šį įvykį pristatančiuose žiniasklaidos tekstuose ir vėl linksniuojami
„magiškieji“ jaunystės, naujumo kerai, nors neabejotina, kad pačiam
M. Stakioniui geriau nei kam kitam suvokiamas dirigento profesijoje ypač svarbus laiko veiksnys, o
sykiu ir patyrimo, repertuaro aprėpties, ir jau iš tikrųjų magiško

garsų teatro siekiamybės procesas. kompozitorių pasaulis atsiskleistų
Tuo turbūt labiausiai ir skiriasi ilgo ne vien bendrybėmis, o, kas svarkoncertinio gyvenimo tikrovė nuo biau, tik jam būdinga menine iškonkurso fragmentiškumo, nes pir- tarme. Šiems autoriams „nesumasis nukreiptas į tolimas distan- silieti“ savaip padėjo ir natūrali
cijas, perspektyvą (tegu ir tolimą), pauzė – koncerto pertrauka, iki kuo antrasis skatina gebėti būti čia ir rios skambėjo Brahmso „Tragiškoji
dabar, būti tiksliam, efektingam, uvertiūra“ d-moll, op. 81, „Deivių
nors vėliau gal jau ir nebematomam. Parkų daina“, op. 89, ir „Likimo
Minimam koncertui M. Sta- daina“, op. 54. Prie orkestro paskionis pasirinko labai ambicingą taruosiuose dviejuose kūriniuose
programą, prabilusią ir jo studijų prisidėjo ir Kauno valstybinis choVokietijoje patirtimi, ir jaunosios ras (meno vadovas ir vyr. dirigentas
kartos favoritu dažniausiai tam- Petras Bingelis). Apmaudoka, kad
pančiu romantizmo repertuaru: mūsų koncertinėje praktikoje Brahmso
Johanneso Brahmso ir Roberto kūrinių chorui su orkestru girdime
Schumanno muzika. Tai bet kokio visai nedaug (kaip ir tokio žanro
amžiaus dirigentui didžiulius užda- pavyzdžių apskritai), todėl natūvinius iškeliančios partitūros, juoba ralu, kad šioje srityje dar yra kur
parašytos amžininkų, turėjusių sti- tobulėti. Čia ypač svarbi kūrinių
listinių, asmeninių, ideologinių ir autoriaus skrupulingai sužymėta
estetinių saitų. Ir tenka sutelkti dinamikos strategija, reaguojanti
daug išmonės, idant kiekvieno šių į žodinio teksto semantiką (o su

karui, kartu su Leningrado S. Kirovo operos ir baleto teatru buvo
pasitraukusi Permėn. 1944 m. sugrįžo į Lietuvą ir iki 1965 m. šoko
Lietuvos operos ir baleto teatre.
Čia sukūrė įsimintinus pagrindinius vaidmenis Piotro Čaikovskio baletuose „Miegančioji gražuolė“ (Princesė Florina, Aurora)
ir „Gulbių ežeras“ (Odeta-Odilė),
Boriso Asafjevo balete „Bachčisarajaus fontanas“ (Zarema, Marija),
Reinholdo Gliero balete „Raudonoji aguona“ (Tao Choa), Aleksandro Glazunovo balete „Raimonda“
(Raimonda), Aramo Chačaturiano
balete „Spartakas“ (Egina), Maurice’o Ravelio „Bolero“ (Ispanė),
taip pat lietuviškuose baletuose: Juliaus Juzeliūno „Ant marių kranto“
(Kastė), Juozo Indros „Audronė“
(Audronė), Eduardo Balsio „Eglė
žalčių karalienė“ (Eglė) ir daugelyje
kitų tuometinių spektaklių. Kartu
su nuolatiniu scenos partneriu

Henriku Baniu (1927–1986) gastro„Savo darbo pradžioje aš mėgdaliavo Bulgarijoje, Lenkijoje, Belgivau patį šokimo procesą – ritmiška,
joje, Prancūzijoje, Indijoje, Birmoje,
melodinga muzika, kuri pati verčia
netgi Kambodžoje. Žinoma, pasirokūną judėti, gražus šokio piešinys,
dydavo ir įvairiuose Sovietų Sąjunpavykusios pozos, lakūs šuoliai sugos teatruose.
teikdavo man pasitenkinimo. Toks
1965–1968 m. jau pasitraukusi
šokis primena ornamentą dailėje –
nuo scenos G. Sabaliauskaitė dirbo
jis gražus, grakštus, harmoningas,
Lietuvos operos ir baleto teatro bateikia estetinį pasigėrėjimą žiūrovui,
letmeistere. Šiame teatre, dar būmalonus akiai ir... daugiau nieko.
Tačiau gali būti šokis – ne ornadama baleto soliste, pati yra pastačiusi du spektaklius: 1954 m. sceną
mentas, o atgijęs paveikslas. Tada
išvydo jos „Kopelija“, o 1962 m. –
jau prabyla ne vien grakšti linija, o
„Frančeska da Rimini“.
spalva, mintis, jausmas“, – viename
Nuo 1952 m. G. Sabaliauskaitė Genovaitė Sabaliauskaitė (Žizel)
iš 1962 m. duotų interviu sakė pati
dirbo ir Vilniaus dešimtmetėje balete „Žizel“
balerina.
muzikos mokykloje, buvo jos choG. Sabaliauskaitės jubiliejui LieL N O B T a rc h y vo n u ot r .
reografinio skyriaus (dabar – Natuvos nacionalinis operos ir baleto
cionalinės M.K. Čiurlionio menų
teatras dedikuos balandžio 4 d.
mokyklos Baleto skyrius) viena
Sulaukusi 55-erių, 1978 m. G. Sa- rodomą baleto spektaklį „Barbora
iš steigėjų, kelerius metus jam va- baliauskaitė persikėlė gyventi Va- Radvilaitė“. Raudonojoje fojė bus
dovavo. 1970-aisiais metams buvo karų Vokietijon. Šiuo metu ba- atidaryta primabalerinos kūrybinį
išvykusi į Santjagą, kur dirbo Či- leto veteranė savo dienas leidžia kelią menanti paroda.
lės nacionalinio baleto trupės viename iš Manheimo miesto
baletmeistere.
pensionų.
LNOBT inf.
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Kad mums lemties būtų leista
At k e lta i š 1 p s l .

aptarti režisieriaus poziciją ir išorines aplinkybes, kurios šį spektaklį
veikė iki atvažiuojant į Vilnių.
Kaip tik iš vakaro teko „įkišti
nosį“ į Vilniaus mažajame teatre
keturiolika metų rodomą legendinį „Madagaskarą“. Kai kurių
vaidmenų aktoriai jau net po kelis
kartus pakeisti, bet spektaklis kaip
buvo, taip ir liko ažiotažinis. Salė
sausakimša žiūrovų, tarpai tarp
kėdžių užtvindyti. Tai fenomenalus Tumino spektaklis – numatymas, nuojauta, įspėjimas. Šis režisierius, kurdamas skirtingų stilių
spektaklius, kartais labai tiksliai
nujaučia, ko reikia, kad būtų prakalbinta žmogaus širdis. Visai kitokio poreikio vedamas jis ryžosi
dviem naujoms „Edipo...“ versijoms, kurios buvo išprovokuotos
skirtingų aplinkybių. 2016 m. liepos
29 d. „Edipo karaliaus“ premjera
įvyko Epidauro amfiteatre, viename geriausiai išsilaikiusių antikinių Graikijos teatrų, kuriame
telpa apie keturiolika tūkstančių
žiūrovų, o tų pačių metų rugsėjo
mėnesį spektaklis buvo rodomas
Atėnuose, senoviniame Herodo
Atiko odeone šalia Akropolio.
Šiame spektaklyje vaidino J. Vachtangovo ir Graikijos nacionalinio
„Ethniko Theatro“ teatrų aktoriai.
Naujoje „Edipo karaliaus“ versijoje
graikai atliko choro partiją. Spektaklį lydėjo ilgi tūkstančių žiūrovų
aplodismentai. Netrukus „Edipas
karalius“ buvo pritaikytas J. Vachtangovo teatro scenai, pirmą kartą
suvaidintas minint istorinę datą –
teatro 95-mečio proga (2016-11-13).
Šis spektaklis pelnė ne vieną tarptautinį ir valstybinį apdovanojimą.
Kiek visa tai kito, nebūtų taip
svarbu, jei neatsinaujintų prisiminimai apie Tumino pirmąją „Edipo...“
versiją, kuri tos pačios publikos
buvo įvertinta gana santūriai, nors
spektaklis meniškumu lenkė dabartinį maskvietišką variantą. Kartais
liaudis lieka nuščiuvusi ir sugeba
reiškinius įvertinti tik praradusi.
Lietuviškas spektaklis buvo priimtas nevienareikšmiškai. Daugelis vertintojų citavo iš konteksto ištrauktą Tumino frazę: „Tai – kiemo
istorija.“ Lietuviška „Edipo...“ versija gimė ieškojimų ir ypatingų kūrybinių nervų sūkuryje. Vytautas
Ališauskas aktoriams pasakojo apie
spalvotą antiką, jo šmaikšti išmintis čia pat buvo fiksuojama galvojant, kaip tai galėtų transformuotis
scenoje. Svarstyta, kam galėtų būti
patikėtas protagonisto vaidmuo.
Edipą repetavo, o vėliau ir suvaidino net trys aktoriai – Algirdas
Dainavičius, Andrius Žebrauskas
ir Algirdas Latėnas. Tai nebuvo
paprasti „dubliai“. Su kiekvienu
aktoriumi buvo repetuojama atskirai, įvyko lyg trys savarankiškos
premjeros, nes buvo aišku, kad

svarbiausia – turėti gyvą Edipą. „apvalydamas“ sceną nuo detalių todėl su panašiomis problemomis dvidešimt metų Tuminas atrado
Vilnietiškas spektaklis buvo pripil- gausos, siekė apibendrinimų, kurie susiduria daug spektaklių.
pirmajame „Edipe...“, Tarno vaidmenį
dytas įdomių būtybių – tai gyvatė, buvo susiję ir su graikiško amfiteatro
Vachtangoviečių spektaklyje do- skyręs Arūnui Sakalauskui, kuris
leopardas, tigras, kurie po kurio specifika, kita vertus, jis papuolė į minuoja en face ir fortissimo išsa- veiksmo metu lyg lūžtantis paukšlaiko spektaklį liovusis vaidinti tam tikras pinkles: aplinkybės dik- komos tiesos. Taip atsitiko todėl, tis, su skausmo ir prostracijos išdėl savo grožio kaipmat dingo iš tavo, kad reikalingas spektaklis, ati- kad gestikuliacija, mizanscenų iš- kankintu veidu sušoko „mirties“
teatro. Žemė po aktorių kojomis tinkantis visus oficialiosios kultūros dėstymas akivaizdžiai perkeltas iš hasapiką – sirtakio pirmtaką, išbuvo nuklota lyg antikos griuvėsių dėsnius. Panašūs sprendimai visais atviro teatro struktūros. Bet Tu- tirpstantį unikalioje Fausto Latėno
šukėmis. Šią nestabilumo, trumpa- laikais įteisina oficialųjį meną, ku- minui galima žemai nusilenkti dėl muzikoje. Dabartiniame „Edipe...“
laikiškumo būseną dar labiau pa- riuo gėrimasi, didžiuojamasi. Jie to, kad jis itin atidžiai atsižvelgia sirtakis šokamas tik po spektaklio,
brėžė ant koturnų į sceną įžengęs didingi, suprantami...
į pasirinktų aktorių individualias tiesiog kaip graikų mėgstamas šokis,
Rimanto Bagdzevičiaus choristas
Nesunku įsivaizduoti, kokios šva- savybes. Sunku kitokį įsivaizduoti ir provokuoja publikos plojimus.
su jo siluetą dar labiau pailginančia ros ir apibendrinimų pareikalavo Viktoro Dobronravovo Edipą. Jis –
Prasmines kūrinio slinktis rekepure, išilgai scenos su jokastiškais epidauriškasis spektaklio varian- tiesus, teisingas, neklystantis. Tai ne žisierius ryškina aktorinėje sistesparnais vis praskrendantis Vaidoto tas. Bet sunku sutikti su Maksimo bejėgis kankinys, o žmogus, apdo- moje. Kitaip tariant, Vachtangovo
Martinaičio choristas. Ši Tumino Obrezkovo pasiūlytu kostiumų vanotas savigarba, pasitikėjimu. teatro aktoriai daugiausia lemia būfantasmagorija teatre gyveno vos sprendimu, visą kūrinį pakreipu- Jo kelionė pasitinkant ištarmę sa- tent tokio – grėsmingai didingo
kelerius metus, kol Oskaras Koršu- siu simuliacijos link. Pirmiausia vita: pradžioje regime bejausmį, spektaklio sprendimą. Be to, jie
novas su Jūrate Paulėkaite sukūrė sušiuolaikinta personažų išvaizda pernelyg teisingą, savimi pasiti- tinka šios dienos Tumino nuostanaują kūrinio versiją – „Oidipas tapo jau įprastu sprendimu, ypač kintį žmogų – rankos sukryžiuo- toms. Edipą vaizduodamas kaip atkaralius“ (2002).
madingu ir plačiai paplitusiu tiek tos, viena koja atstatyta į priekį... Jo pirkimo auką, režisierius visą atsaTuo metu Tuminas pasitraukė, teatre, tiek kine. Edipas, vilkintis lūžį išreiškia vienu ypu kelis kar- komybę sutelkia vien į jį, o visiems
užleisdamas vietą šiuolaikinei kū- šiuolaikinio politiko, sėkmingo tus atliktas salto, o vienatvę – sak- kitiems jos pritrūksta. Šis atsakorinio traktuotei. O be reikalo, nes karjeristo eilutę, – nuolat besikarto- sofono rauda. Pasirinkdamas tokį mybės stygius išprovokuoja pragaro
jo spektaklis buvo labai įdomus. jantis variantas. Pusiau koncertiniai Edipą, režisierius nesuklydo dėl jam idėją. Būtent pragaro, kaip pabaigos,
tema spektaklis įtraukia į šiuolaikinį žmonijos kontekstą.
Griežtą ir santykinai sterilią
aplinką praskaidrina choras. Dešimt (teatro svetainėje nurodyta
aštuoniolika) kviestinių graikų
aktorių atlieka tikro choro partiją
(graikiškų chorų kompozitorius
Thodoris Abazis) ir spektakliui
suteikia naujų spalvų. Net keliose
scenose choro atlikėjai išsibarsto po
sceną lyg natos penklinėje (choreografė Anželika Cholina), glaustas
ir aristoteliškai išmintingas tekstas
išsakomas, išjaučiamas arba rečitatyvu, arba didesnį dėmesį sutelkiant į mikrojudesius, pavyzdžiui,
žvilgsnius nukreipiant į dangų.
Choro balsai švelnūs, todėl visą
laiką atrodė, kad jie lyg dainuoja.
Choras – lyg poezija, lyg atsitraukimas, lyg vienintelis režisieriaus pagalbininkas, leidžiantis konkrečiau
nusakyti kūrinio gelmę, atpažinimą
ir kančią.
Krizės apogėjų skelbia tiesiai į
žiūrovus
atsiridenanti žmonijos ciScena iš spektaklio „Edipas karalius“, 1998 m.
D. M at v e j e vo n u ot r .
vilizacija. Adomo Jacovskio sukurta
tūba, o gal nuvirtęs Babelio bokš„Edipas karalius“ išsiskyrė itin šiltu trijų pagrindinių spalvų – baltos, tinkančios Liudmilos Maksakovos tas, nors ir gigantiškas, paslankiaukoloritu, kurį daugiausia kūrė Ma- raudonos ir juodos – kostiumai Jokastės. Visi Nacionalinio dramos sias ir išraiškingiausias. Scenograrijaus Jacovskio kostiumai. Nors jų taip pat supaprastinti. Visas šis teatro „vargonai“ sugaudė, vos tik į fas taip pat nesismulkina: pirmojo
charakteristikos ir siluetai smarkiai spalvų kontrastas galėjo tikti anti- sceną įžengė garsioji Vachtangovo „Edipo...“ tūba buvo kaip skulpįvairavo, visuma sudarė antikinį an- kinio graikų teatro erdvėje, tačiau teatro primadona. Aštuntą dešimtį tūra, žaižaruojanti metalo ar antisamblį, kuris spektakliui suteikė ne- sugrįžus į „juodą dėžutę“ privalu bebaigianti aktorė nesismulkina dėl kinių molio plytų atspalviais. Naumažai gyvybės.
buvo spektaklio temas „apšildyti“. vaidmens niuansų. Jos balso regis- joji – konkreti, struktūriška. Šalia
Šiandien spektaklis viso to ne- O tai lengviausia įgyvendinti pasi- trai raiškūs ir grėsmingi, nekyla jos nedera jokie kiti skulptūriniai
teko. Taip atsitiko ne vien dėl to, telkiant vaizdines priemones, šiuo abejonių, kad Jokastė – laisvos va- objektai; kai reikia, panaudojama
kad maskvietiškas spektaklis buvo atveju – kostiumus. Todėl norom lios žmogus. Ji – kaip simbolis, pali- tiesiog juoda taburetė. Tai priminiperkeltas iš garsiojo antikinio am- nenorom vėl prisimeni unikalius kęs žemėje juodus sparnus. Jevgeni- mas, kad koncepcija teatre dažnai
fiteatro į „dėžutę“. Pasikeitė pati tuomet dar jauno Marijaus Jacovs- jus Kniazevas, suvaidinęs, iššaukęs priklauso nuo aplinkybių, ne vien
estetikos samprata, teatro suvoki- kio kostiumus, kurie kintančios Pranašo Teiresijo sumanumą, – lyg nuo individualių sumanymų. Tūba,
mas, kurį režisierius bandė išreikšti šviesos gamoje keitė prasmes. Laike visa rusų aktorinė mokykla. Rodės, genama muzikos, ritasi vis arčiau ir
apibendrintomis charakteristiko- išblukusios antikos koloritas – gel- kad prie aktoriaus prijungta dešim- arčiau. Paskutinė stotelė – pats scemis. Naujajame Tumino sofoklia- tonų, rusvų spalvų tonai – rausvoje, tys mikrofonų.
nos kraštas. Gigantiškas objektas,
Lietuvoje tokių aktorių maža, to- pro kurio ertmes veržiasi karo dūdos pavyzdyje neliko nuostabiųjų kraujuojančioje šviesoje atrodė kaip
kvailelių choristų – juos pakeitė nuoroda į dangaus prieglobstį. Vis dėl net sunku teisingai juos įvertinti. mai... Šis finalinis estetinis efektas
choristai, atskirti nuo pagrindinių dažniau teatruose matome faktą, Mes sulūžę, mums duokite „deka- ilgam įkrovė žiūrovų sąmonę.
veikėjų. Viena vertus, režisierius, kai kostiumus kuria ne scenografai, dentiškų“ veidų. Tokį veidą prieš
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Teatras

Būties universalijos

Apie festivalio „LMTA Teatro dienos“ užsienio programos spektaklius

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno centro jau ketvirtą
kartą organizuojamos „Teatro dienos“ jauniems akademijoje ugdomiems menininkams leidžia
parodyti savo darbus platesniam
žiūrovų ratui. Pastaruosius porą
metų festivalyje vyravo draminiai spektakliai, dažniausiai gimę
iš specialybės egzaminų užduočių
bei scenos menų eskizų konkurse
„Balkono okupacija“ rodytų darbų.
2018-ųjų programa – solidi, aprėpiantį platų scenos meno reiškinių
lauką: šiuolaikinį šokį, operą, performanso meną, spektaklius vaikams (ir dar muzikinius), bei, žinoma, draminį teatrą. Šiais metais
festivalis į svečius pakvietė tris užsienio spektaklius: du iš Latvijos ir
vieną iš Lenkijos, kuriuose apsilankiau norėdama sužinoti, kaip kuria
kaimyninių šalių bendraamžiai.
LMTA Balkono teatre Latvijos
kultūros akademijos auklėtiniai
(Māra Gaņģe, Agnese Bordjukova,
Linda Krūmiņa, Alise Putniņa ir
kt.), bendradarbiaudami su Gertrūdos gatvės teatru (Ģertrūdes ielas
teātris), pristatė spektaklį „Negaliu
sustoti“ („Nevar apstāties“). Scenoje, blankiai apšviestoje dabar itin
populiarių dekoratyvinę funkciją
atliekančių rutulio formos lempučių (šviesų menininkas Edgars Karlsons), pagrindinis vaidmuo tenka
lėlei. Pagal gyvai atliekamą minimalistinę muziką (Maksims Šenteļevs)
artisto valdoma lėlė gerą pusvalandį
šoka – tai tarsi ritualas. Marionetė,
primenanti giltinės ir vienuolio
hibridą, atrodo kaip vienatvės ir
priklausomybės nuo aplinkos jėgų
simbolis. Lėlės judėjimui pirminį
impulsą suteikia žmogaus ranka, tačiau pats judesys ir jo plastika yra

Kronika

Stasio Vainiūno konkurso
laurai atiteko danų
pianistui
Baigėsi VIII tarptautinis Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursas. Po penktadienį ir
šeštadienį vykusių finalų paaiškėjo,
kas gi, komisijos sprendimu, verčiausi laureatų vardų. Kamerinių
ansamblių kategorijoje III vietą
pelnė „Meteoros Quintet“ (Norvegija) ir „Gloria and Ilana“ (Estija), II
vietos laurai atiteko „Duo SabatiniRugani“ (Italija) ir „Colore Duo“
(Lietuva). I vieta šioje kategorijoje
nepaskirta. Savo ruožtu, pianistų
kategorijos III vietos laurus pelnė
Adamas Piorkowskis (Lenkija), II
vietą – Kendzsi Tanaka (Vengrija),
o I vieta įvertintas Davidas Munkas-Nielsenas (Danija).
Konkurso diplomantais tapo
Vincenzo De Martino (Italija),
6 psl.

užkoduoti lėlėje. „Negaliu sustoti“ –
tai ritualinė duoklė judesiui, kuris
yra kiekvieno mūsų esybės dalis.
Jam pasibaigus baigiasi ir egzistavimas. Manau, šiam pasirodymui
reikėtų intymesnės už Balkono
teatrą erdvės, kurioje žiūrovas būtų
viename lygmenyje su atlikėjais, nes
kartais tai, kas vyksta scenoje, paskęsta jos gelmėje ir kruopščiai atidirbtus lėlės judesius pasiglemžia
beveik neapšviestos aplinkos tamsa.
Marijos ir Jurgio Šlapelių namemuziejuje pristatytas kitas Latvijos
kultūros akademijos studentų darbas – šiuolaikinio šokio spektaklis
„Kambaryje“ („Istabā“), įkvėptas Samuelio Becketto apsakymo „Kompanija“. Iš pirmo žvilgsnio jis kiek
panašus į 2017-ųjų „Sirenose“ rodytą „Rimini Protokoll“ projektą
„Nachlass. Kambariai be žmonių“,
nes žiūrovai pakviečiami į kambarį, kuriame pasiūloma susirasti
patogų stebėjimo kampą, apžiūrėti muziejaus eksponatus ir gana
laisvai (netrukdant šokėjoms) judėti erdvėje. Pirmoje spektaklio dalyje daugiausia dėmesio skiriama

bandymui susikalbėti be žodžių. savo dalį, bando kitą perrėkti. ŽoViešpatauja tyla, drumsčiama tik džiai virsta triukšmu ir nebetenka
monotoniško ir sinchroniško šo- prasmės, taip dar tvirčiau užfikkėjų (Agnese Bordjukova, Taisija suojant jau prieš tai išryškėjusią
Frolova) judėjimo; muzikos nėra. komunikacijos problemą. SpektaIš pradžių šokėjos veiksmus atlieka klis „Kambaryje“ tampa žmogaus,
paeiliui: knygas iš vieno kambario įkalinto savo paties kūne bei vienagalo į kitą nešioja viena, o po jos – tvėje, ir desperatiškų ryšio paieškų
kita; ta pati schema naudojama ir inscenizacija. Joje išryškėja didžioji
kitiems judesiams. Atrodo, lyg jos tragedija – tarpusavio supratimas ir
bandytų megzti tarpusavio dialogą. taisyklingas dialogas nėra įmanomi.
Po keleto tokių bandymų veiksmai
„Menų spaustuvės“ Juodojoje
jau atliekami nepaisant viena kitos, salėje Krokuvos Stanisławo Wystarsi griaunant dialogo galimybę. piańskio teatro meno akademijos
Jaunos menininkės bando apčiuopti vaidybos studentai pristatė spekir išreikšti šiuo metu įsigalėjusią taklį „Efektas“ („Efekt“). Lenkijoje
komunikacijos krizę, negebėjimą pripažintos režisierės Agnieszkos
susikalbėti, suprasti šalia esančio, Glińskos spektaklis – tai bandymas
ir joms tai pavyksta. Antroje spek- atverti publikai aktualią, bet gana
taklio dalyje žiūrovai pakviečiami retai teatre analizuojamą depresiį kitą, greta esantį kambarį, ku- jos temą (palyginimui, Lietuvoje
riame galima susėsti prie bendro 2004 m. Valiaus Tertelio pastatyta
stalo. Šioje dalyje judesio beveik Sarah Kane „4.48 Psichozė“). Speknelieka, jį keičia iš popieriaus lapų taklyje pasakojama apie farmacijos
skaitomas Becketto „Kompanijos“ kompanijos eksperimento dalyvius –
tekstas. Kaip ir atlikdamos veiks- merginą ir vaikiną, kurie išbando
mus pirmoje dalyje, tekstą atlikėjos naujus antidepresantus, bei juos
iš pradžių skaito tvarkingai paeiliui, prižiūrinčią gydytoją. Griežtų taikol pagaliau kiekviena, skaitydama syklių kontroliuojamoje aplinkoje

Scena iš spektaklio „Negaliu sustoti“ (Latvija)

Kristina Yorgova (Bulgarija), Benjaminas Goodmanas (Izraelis) ir
„Duo Hommage“ (Estija). Be pagrindinių premijų, konkurso dalyviams taip pat įteikti ir specialieji
prizai. VšĮ „Impetus musicus“ koncertinis prizas, rečitalis Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio memorialiniame muziejuje Druskininkuose,
atiteko vienai jauniausių konkurso
dalyvių Elžbietai Liepai Dvarionaitei.

M . M i k u l ė n o n u ot r .

Laura Šimkutė

David Munk-Nielsen (Danija)

J . S u s l av i č i ū t ė s n u ot r .

Koncertų ir renginių organizatoriaus dabar esate pilni įvairiausių emo„TangoBrucke“ specialusis prizas cijų – vieni galbūt tikėjotės lai– pianistui iš Vengrijos K. Tanakai. mėti daugiau, bet tokie jau yra tie
Savo favoritą pirmą kartą rinko ir konkursai. Visgi ilgainiui suprasite,
orkestras – Šv. Kristoforo kame- kad svarbiausia – ne užimtos vietos,
rinio orkestro simpatijos atiteko B. o įgyta patirtis. Pavyzdžiui, aš pats
Goodmanui (Izraelis). Specialus daugiausia išmokau iš to konkurso,
Audronės Vainiūnaitės prizas už kuriame net neperėjau pirmojo turo,
geriausią S. Vainiūno kūrinio o kai kurie, kuriuose laimėjau pirmąatlikimą atiteko duetui iš Estijos sias vietas, teliko tik kaip gražus pri„Duo Hommage“. Birutės Vainiūnai- siminimas“, – per konkurso apdovatės specialiuoju prizu už įtaigiausią nojimų ceremoniją sakė pianistų žiuri
S. Vainiūno kūrinio atlikimą įver- pirmininkas Konradas Maria Engelis.
tintas D. Munkas-Nielsenas. Šiam
Kamerinių ansamblių finalas
pianistui taip pat atiteko ir kvietimas vyko kovo 23 d. Lietuvos muzikos
2019 m. surengti solo rečitalį „Vai- ir teatro akademijoje. Šešis kondilos“ teatre. Tradicija jau yra tapęs kurso finalistus vertino tarptautiir publikos simpatijų prizas – dau- nis žiuri, kuriam vadovavo Avedis
giausia žiūrovų palaikymo sulaukė Kouyoumdjianas (Austrija). Žiuri
pianistas V. De Martino (Italija) ir nariai – Marje Lohuaru (Estija),
ansamblis „Colore Duo“ (Lietuva). Ola Karlssonas (Švedija), Patric„Atrodo, konkursas ką tik prasi- kas Jüdtas (Šveicarija), Dalia Baldėjo, o šiandien jau skelbiame nu- sytė (Lietuva), Audronė Vainiūnaitė
galėtojus – ačiū organizatoriams, (Lietuva) ir Petras Kunca (Lietuva).
kurie užtikrino, kad konkursas
Pianistų finalas persikėlė į
vyktų sklandžiai. Daugelis jūsų LDK Valdovų rūmus, kur finalinę

eksperimento dalyviai įsimyli ir
bando suprasti, ar tai jų jausmų,
ar antidepresantų pasekmė. Pagal
britų dramaturgės Lucy Prebble
pjesę „Efektas“ pastatytas spektaklis
atitrūksta nuo kūrinio esmės ir
susikoncentruoja į pačią depresijos temą. Scenoje, atkartojančioje
psichiatrijos ligoninių baltomis sienomis mitą, laikas atrodo sustingęs,
nors greitakalbe beriamas tekstas
sako ką kita. Pjesėje depresija ir jos
gydymo metodai pasitelkiami tik
kaip priemonė analizuoti, kas yra
žmogiškumo esmė ir kas žmogų
daro žmogumi. Spektaklyje šią universalią temą užgožia beveik dokumentinis pasakojimas apie tai, kas
yra depresija, kaip ji veikia ir kaip
išbandomi antidepresantai. Susidaro įspūdis, jog tema pasirinkta
tik todėl, kad yra aktuali ir ja reikia
kalbėti. Vis dėlto, kaip diskusijoje
po spektaklio prasitarė patys aktoriai, šis darbas yra mokymosi proceso dalis, praplėtusi jų akiratį ir
leidusi kitaip žvelgti į šiuolaikinėje
visuomenėje įsigalėjusią problemą.
Didesnę sceninę patirtį turintys
aktoriai tikriausiai būtų atvėrę ir
gilumines pjesės prasmes. Šiuo
atveju spektaklis, supažindindamas publiką su atitinkamais ligos
faktais, tarsi atlieka edukacinę misiją. Aktoriai įvardijo, kad depresijos tema Lenkijoje yra savotiškas
tabu, – tad nedaug ir skiriamės nuo
kaimynų.
Festivalis „LMTA Teatro dienos“
plečiasi ir scenos menų įvairovės,
ir geografiniu požiūriu, suteikdamas galimybę susipažinti su idėjomis, kuriomis alsuoja kaimynai. O
pasirodo, kad ir mums, ir latviams,
ir lenkams svarbūs tie patys dalykai: negebėjimas susikalbėti, būties
trapumas, sielą kamuojantis skausmas ir pati žmogaus esmė – būties
universalijos.
programą – Wolfgango Amadeus
Mozarto koncertus – dalyviai skambino kartu su Vilniaus miesto Šv.
Kristoforo kameriniu orkestru,
jam dirigavo Modestas Barkauskas.
Konkurso dalyvius vertino žiuri nariai, pirmininkas Konradas Maria
Engelis (Vokietija), Mati Mikalai
(Estija), Antoine’as de Grolee (Prancūzija), Jurgis Karnavičius (Lietuva),
Toms Ostrovskis (Latvija), Gintaras
Januševičius (Vokietija, Lietuva),
Sergejus Okruško (Lietuva).
Tarptautinį Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursą organizuoja LMTA ir VšĮ
„Natų knygynas“. Pagrindiniai konkurso rėmėjai – Lietuvos kultūros
taryba ir LR kultūros ministerija,
informacinis rėmėjas – LRT. Konkursą globoja LR Prezidentė Dalia
Grybauskaitė.
Rasa Murauskaitė

Daugiau informacijos – vainiunas.lt
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Absoliutus tankis
Apie aktoriaus Dainiaus Gavenonio personažus
Rimgailė Renevytė

Ar kas nors išmatavo pakitusį magnetinį scenos lauką, kai Klaudijus, dar
pagautas nusikaltimo euforijos, repetuoja savo užuojautos kalbą? Ar
kas apskaičiavo šviesos greitį viršijantį (o juk, žinia, manoma, jog
įveikus šviesos greitį taps įmanomos kelionės laiku) Benamio šėlą
besivejant Michailo Berliozo mirtį?
Ar apskritai egzistuoja tokia koordinačių ašis, kurioje būtų galima
pavaizduoti Dainiaus Gavenonio
Dainius Gavenonis (Klaudijus, Šmėkla) spektaklyje „Hamletas“
judėjimą?
Bet kuriuo atveju neginčytina,
kad Gavenonio personažai turi sa- kurią peržengęs tampa nebesaisto- kovą. Personažų dvilypumas pivitą plastiką ir nenuspėjamą judė- mas dramaturginės linijos. Tačiau nasi su prasminiais akcentais, tad
jimo kryptį. Savo kūno judesiais tai dar nereiškia, kad aktorius jau Klaudijaus monologas taip pat saaktorius ne tik įvardija ar išgyvena nebepaiso dramaturgijos, veikiau komas dusyk: pirmąjį – sau, antrąjį
dramaturgo tekstą, bet ir suteikia priešingai, Henriko Ibseno pje- – žiūrovams. Klaudijaus akistata su
žodžiams apčiuopiamą formą. sės būtinumą jis įgyvendina savo pačiu savimi įvyksta dar prieš praTe at r i n is gestas, kurį aprašo laisvu (aktoriaus) apsisprendimu. sidedant spektakliui, todėl galima
Albert’as Camus, scenoje veikia „Visuomenės priešo“ atveju Gave- matyti, kaip pirmojoje Klaudikaip kasdienybės žodis ar žvilgsnis: nonis žiūrovo akyse įgyvendina tai, jaus monologo versijoje nutrūksta
„Teatras sąlygiškas tuo, kad širdies ką jau ne kartą pastebėjo ne vienas personažo psichologinė linija, jis
virpesiai jame išreiškiami ir paaiš- rašytojas, – kad tai ne jie, o patys ieško logikos absurdiškuose savo
kinami tiktai gestais ir kūnu – arba personažai rašo savo pjeses, pasi- žodžiuose, jo kūnas atsiskiria nuo
balsu, kuris priklauso tiek sielai, naudodami dramaturgu kaip tarpi- pozos, o judesiai išsilaisvina iš motiek kūnui. Šito meno dėsnis toks: ninku. Kitaip tariant, aktorius už- tyvų. Taip aktoriui pavyksta išardyti
viskas turi būti sustambinta ir per- krečia personažą dramaturgija ir teatrinį kalbėjimą – kūno kalbą atteikta kūnu. (...) Kūnas čia – kara- Gavenonio Stokmanas tampa toks skirti ar net supriešinti su sakomais
lius.“ Tačiau kaip perprasti savo tankus, kad jam nebereikia jo vai- žodžiais šitaip juos dekonstruojant.
teatrinį kūną, suvaldyti ir perleisti dinti. Intensyvus Stokmano konf- Judesys šiuo atveju ne tik tampa lypersonažui? Žvelgiant į Gavenonio liktas brandinamas visą spektaklį, giavertis kalbai, bet sykiu išduoda
sukurtus personažus per teatrinio todėl įvykus personažo „sprogimui“ ir gražbylystėmis slepiamą melą.
ar sceninio kūno sampratą, norisi atrodo, jog iš Gavenonio Stokmano Pirmasis Klaudijaus monologas
šiuos matematiškai tiksliai (nors tikėtis galima visko ar beveik visko. „Hamleto“ scenoje nuskamba kaip
dėl savo spontaniško tikslumo pa- Be abejo, tam įtakos turi ir Ibseno pamišusio brolžudžio ekstazė, pagal jokią tikimybę nebepasikarto- formuluojami Jono Vaitkaus spek- naši į paskutinį Hamleto „būti ar
jančius) įgyvendintus vaidmenis taklyje gvildenami klausimai – in- nebūti“. „Hamleto“ dramaturgija
įvardyti kiek konkrečiau.
divido (taigi ir aktoriaus) laisvės, leidžia aktoriui išmėginti (o galtiesos,
visuomenės nuomonės ir būt ir peržengti) teatro raiškos ribas.
Neabejotinai ryškius ir svarbius
personažus Dainius Gavenonis su- teisingumo temos, kurios tiek ak- Dėl režisieriaus pasirinktos stratekūrė spektakliuose „Oidipas kara- torių, tiek jo personažą stumia į sce- gijos per „Hamleto“ personažus, o
lius“, „Meistras ir Margarita“, „Ka- nos paribius.
ypač Klaudijų, atskleidžiamas visas
tedra“ bei „Lilijomas“. Tai tikslios,
Oskaro Koršunovo „Hamlete“ aktorystės veikimo mechanizmas,
kruopščiai apskaičiuotos laiko ir Gavenonis įkūnija ir Klaudijų, ir kurio formulė gali būti įvardyta paerdvės struktūros. Tačiau iš anksto Hamleto tėvo šmėklą – atgailaujan- ties teatro pradžią menančiu melaprisiimdami tam tikrą teatrinę ta- čio žudiko ir kerštaujančios aukos gio paradoksu, kai tiesa yra sakoma
patybę šie personažai nepaaiškina
Gavenonio santykio su dramaturgija savitumo. Įdomiausi aktoriaus
personažai – tai tie savotiški būsenos algoritmai, kuriuos žiūrovui
sunkiausia perprasti, kurie patys
sunkiai prie savęs pripranta, – neužbaigti, įvairiomis kryptimis besivystantys ir gyvai, čia pat sprendimus priimantys žmonės. Atrodo,
jog įprasta schema, kai aktoriaus
personažas gimsta iš dramaturgijos, Gavenonio sukurtiems veikėjams tiesiog nebegalioja. Jo personažai į dramaturgiją įsiaudžia (ar
įsispraudžia) tiek, kad patys ima ją
griauti iš vidaus. Bene geriausiai
tai atsispindi „Visuomenės prieše“,
kai spektaklio erdvė išsilieja už scenos ribų, o personažo būsena tampa
perregima vaidinančio aktoriaus
savijauta, – Gavenonio Stokmanas tiesiog „išlipa“ iš teksto ir išlipa iš scenos. Aktorius pasiekia tokią personažo sąmoningumo ribą, Dainius Gavenonis (Satinas) spektaklyje „Dugne“
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tiek, kiek meluojama, o meluojama
tiek, kiek sakoma tiesa. Tad ne tik
Klaudijus, „Pelėkautų“ scenoje įsijaučiantis į atvykusį aktorių, vaidinantį spektaklį karaliui, kuris – tai
jis pats, yra melagis. Pats aktorius,
vaidinantis Klaudijų, taip pat yra
melagis ir išdavikas, išduodantis
save čia pat priešais mus. Nuoširdus Klaudijus gali būti tik su pačiu
savimi, kai ardo personažo psichologiją, racionalumą, inerciją. Klaudijus yra ne tik „Hamleto“, bet ir
paties teatro išdavikas. Personažas, kovojantis su savo paties iliuziškumu (juk čia jis ir vaiduoklis,
o „galbūt šis vaiduoklis – tik vaidyba?“), kurio negalėdamas įveikti
žiūrovą palieka tikrą dėl šios kovos
neišvengiamybės.
Spektaklio „Dugne“, kuris taip
pat savaip ieško „išvirkščio teatro“,
įvykis visuomet priklauso nuo publikos atvirumo, tačiau svarbu ir tai,
jog provokuodami stebėtoją aktoriai drąsiai kuria intymią bendravimo erdvę, kurioje partneris yra ne
tik kolega, bet ir žiūrovas, galintis
pasislėpti tik menkoje prietemoje.
Prisimenu patį pirmą kartą, kai
stebėjau Oskaro Koršunovo „Dugne“ pagal Maksimą Gorkį. Galbūt tąkart sukrėtė spektakliui kaip
reta tikusi erdvė – apleisto pastato
pusrūsis (spektaklis rodytas buvusioje Druskininkų koncertų salėje),
o gal tuose griuvėsiuose žiūrovus
akis į akį pasitikę žmonės buvo
taip skaudžiai atpažįstami kone
iš kiekvieno daugiabučio laiptinės. Viskas buvo taip tikra, kad
jei kas iš žiūrovų būtų mėginęs
save įtikinti, jog „tai tik spektaklis“,
jis vienintelis būtų buvęs neteisus.
Tai buvo niekam nebereikalingų,
niekieno nematomų žmonių susitikimas su per atsitiktinumą ar
galbūt net per klaidą čia užklydusiais žiūrovais. Statiškas spektaklio
veiksmas, gyvas beveik vien tekstu
anapus teksto, neįkalina Gavenonio
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kuriamo personažo erdvės. Gavenonio Satinas čia yra tarsi „vedlys“,
kurio savo noru klausosi ir juo pasitiki visa nakvynės namų šutvė. Jis
vienintelis iš tikrųjų supranta savo
beviltišką padėtį, tačiau senuko Lukos visiems įkalbėta viltis suskaldo
ir Satino asmenį, todėl jis kalba
viena, o elgiasi visiškai priešingai.
Nors personažo dvilypumas neturi
tokio ryškaus vizualinio ar teatrinio įprasminimo kaip Klaudijaus ir
tėvo šmėklos „Hamlete“, „Dugne“,
be Satino ir Lukos, atsiranda dar ir
trečias personažas – pats aktorius,
besikreipiantis į žiūrovus: „Kas norėtų išgerti už žmogų su Dainiumi,
kuris vaidina Satiną?“ Toks visa sujaukiantis, paprastas ir tiesus personažo atsiskyrimas leidžia pamatyti nuogą aktorių galbūt kaip dar
vieną spektaklio personažą, o galbūt, priešingai, kaip žmogų, tarpininkaujantį tarp Satino ir Lukos.
Režisieriaus sumanymas – parodyti,
kad už personažo slepiasi aktorius
arba tiesiog žmogus, – provokuoja
klausti, ar išviešinta vaidyba yra vis
dar melas ir iliuzija. Ką mes tam tikru
momentu stebime – personažą, aktorių ar veikiau kažką kita, ko dar
nesugebame įvardyti? Šis personažas (arba šių personažų mišinys) vis
dar neturi ir negali įgyti fiksuotos
interpretacijos. Per jį kalba, ieško,
klausia pats aktorius. Tai ne vaidyba, tai būdas kalbėti. „Dugne“ jis –
aktorius, dar neužlipęs ant scenos,
„Hamlete“ – kūnas, ardantis spektaklio erdvę, „Visuomenės prieše“ –
vėjo gūsis, besiveržiantis pro visus
teatro plyšius.
Kita vertus, antraplaniai Gavenonio vaidmenys visuomet santūrūs
sceninio veiksmo, žiūrovo dėmesio
ir erdvės prasme. Tik tiek, kiek reikia
spektakliui, mizanscenai ar partneriui;
tik tiek, kiek pasiūlyta režisieriaus,
tik tiek, kiek leista paties aktoriaus.
Galbūt kaskart kintančios erdvės
ir laiko ribos išryškina personažų
savybes, kurios tokiam režisieriaus
paveikslui svarbiausios. Nors pats
įrėminimas čia neturi neigiamos –
nuspėjamumo prasmės. Kitaip tariant, šio paveikslo rėmas, į kurį
dedami aktoriaus personažai, yra
jo paties kiekviename spektaklyje
vis iš naujo ir vis kitaip patiriamos
vaidmenų ribos. Tėvas, Žudikas su
kirviu ar netgi Katinas spektaklyje
„Broken Heart Story (Sudaužytos
širdies istorija)“, Paulis „Ugnies
veide“, Dornas „Žuvėdroje“, Astrovas spektaklyje „Dėdė Vania“ – visi
jie žaidžia režisierių pasiūlytomis
aplinkybėmis, išvengia personažų
karikatūrų, taip pat pagrindinius
spektaklio „kaltininkus“ geba palikti arčiau žiūrovo. Vis dėlto Gavenonis net ir šias, sakytum, paties
spektaklio kompozicijos diktuojamas siauras antraplanių personažų
veikimo ribas sugeba išplėsti iki begalybės. Tiksliai, kaip visi π skaičiai
po kablelio.
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Fotografija, Dailė

Kelionės laiku

Reginos Šulskytės paroda „Mano laikas“ Vilniaus fotografijos galerijoje
Paulina Blažytė

Reginos Šulskytės fotografijose
laikas tampa išplėstine sąvoka, paneigiančia įprastinius dėsnius. Primiršti, o gal ir visai nepatirti praeities įvykiai čia susipina su jau
prarasta dabartimi. Skirtingus taškus laike jungia bendra erdvė – kitas svarbus veiksnys, formuojantis
fotografijų mikrovisatą. Šis uždaras vaizdų pasaulis, jau eksponuotas daugelyje Lietuvos miestų
(Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune ir
kituose), kovo 21 d. pasiekė ir Vilniaus fotografijos galeriją.
Cikle „Mano laikas“ (2011–2013)
R. Šulskytė vieną prie kitos montuoja archyvines šeimos fotografijas ir pačios darytus kadrus. Tačiau
horizontali elementų jungtis nėra
atsitiktinė. Remiantis menininkės
pasisakymu apie seriją, ji sąmoningai siekė, jog iš pažiūros sustingę
vaizdai primintų judančios kameros slinktį. Fotografės kūryboje tai
nėra visiškai naujas posūkis – panašiu formos principu paremta
ir jos ankstesnė serija „Seserys“
(2006–2007). Pasirinktas „pasakojimo būdas“ čia iš tiesų veikia – iš
skirtingų elementų sudaryti darbai
primena kino juostą, siūlančią naratyvus, kuriuos žiūrovai gali savaip konstruoti. Pavyzdžiui, „Dviejose dienose“ supinamas ramus

pasisėdėjimas kieme ir vaiko laikoma gedulo nuotrauka – tai kontrastingas mišinys, sufleruojantis
apie nuolatinę gyvenimo ir mirties
sankirtą. Bežodės istorijos vyniojasi
tarsi ritinys ir suteikia interpretacijos galimybes, tačiau vaizdai iškalbingesni, kai skaitomi kaip poezija,
ne proza. Jų tėkmę akimirkomis
suardo įsiterpęs senos fotografijos
kampas, kaip darbe „Elena. Vaikystės kiemas“, ar netolygus perėjimas
„Įtrūkusioje dienoje“ – žiūrovui nejučia primenama apie vizualinę manipuliaciją. Apgavystė išaiškinama,
bet jos atskleidimas visai nepapiktina, greičiau jau primena aklai nepasikliauti menu. Man toks kai kurių fotografijų „netobulumas“ netgi
kelia susižavėjimą, nes atidengia ir
patį kūrybinį procesą.
Svarbūs R. Šulskytės fotografijų dalyviai – šeimos nariai, o dar
dažniau – mama ir ji pati. Kaip
per „Mano laiko“ atidarymą teigė
autorė, būtent praeitą vasarą išėjusiai motinai ši paroda ir skirta.
Motinos motyvas nuolat kartojasi,
vis pasirodo kitoje aplinkoje, tarp
skirtingų žmonių. Vienur ji išnyra
kaip netikėta svetimų vestuvių dalyvė, kitur žvelgia į objektyvą vyro,
dukters kompanijoje ar elegantiškai rymo tarpduryje tarytum visiškai panirusi į savo mintis, visai nesiruošianti išeiti. Fotografija
čia ima veikti kaip komunikacijos

Regina Šulskytė, „Skiriu motinai“. 2011–2013 m.

priemonė – tai užmegztas dialogas „aš“ ir nuosavo kūno, o R. Šulskytės nuotaika itin stipri. Čia galima išsu praeitimi, bet labiausiai – ma- fotografijose vidinės būsenos gana skirti „Prisiminimus apie Nidą“ ir
mos ir dukters ryšio, įsispraudu- stipriai išreikštos. „Pirmojoje ko- „Mano laiką“. Pastarajame darbe
sio į darbo rėmus, atskleidimas. munijoje“ vienas žmogus gali pa- menininkė atitrūksta nuo kasdienio
Tokį tarpusavio santykio akcenta- sirodyti net kaip trys skirtingos pasaulio ir ima levituoti, pamažu pavimą sunku būtų pavadinti banaliu. asmenybės: mergaitė, per Pirmo- likdama kambarį, o kita jos versija neNetgi į gana stereotipiškai portretišką sios komunijos švenę priklaupusi išraiškingai žiūri šalin, nekreipdama
„Belaukiant rudens“, kur moteris su- žvakių šviesoje, moteris, žvelgianti dėmesio į šalimais vykstantį magišką
panti erdvė – paprastas kambarys, į veidrodį, ir moteris, žvelgianti iš reiškinį. „Prisiminimuose apie Nidą“
įsiterpę kasdieniai objektai ima pri- veidrodžio. Bežiūrint į fotografiją moteris vienu metu sugeba būti net
minti simbolius (ant spintos kaban- nejučia pradeda kirbėti klausimai: dviejose vietose – stovėdama prie
tis švarkas – tėvo simbolis?).
kas aš buvau? Kas esu dabar? Kas lango ji kartu ir paplūdimyje, o aplink
Fotografijos, kuriose autorė nau- sieja tą praeities mergaitę su šian- skraidžioja paukščiai ir banguoja jūra.
doja savo atvaizdą, man pasirodė dienine moterimi?
R. Šulskytės taisyklėms nepavienos įdomiausių iš visų paroVeidrodžio motyvas pasikartoja valdus laikas ir neaprėpiama erdvė
doje esančių darbų. Jie – kartu ir ir fotografijoje „Pirmadienis“, tik įtraukia žiūrovą į nesibaigiantį
įsirašymas į šeimos istoriją, ir savo- joje atspindys siūlo dar kitokį va- sūkurį, kuriame praeitis maišosi
tiška autorefleksija, vidinis dialogas. riantą – prieš jį nieko nėra. Tėra su dabartimi. Tas pasaulis hipnoViena vertus, dėl dažno autoportreto tolėliau žemyn galva ant sofos at- tizuoja, jis siūlo daugybę galimų
motyvo norėtųsi R. Šulskytę lyginti su gulusi moteris paskleistais plau- realybės variantų ir ragina kvesVioleta Bubelyte, bet fotomeninin- kais ir pro langą įdėmiai žvelgian- tionuoti santykį su aplinka, šeima,
kių raiška pernelyg skiriasi. V. Bube- tis šuo. Autoportretuose geriausiai net su sava tapatybe.
lytė autoaktuose atsisako emocio- užčiuopiamas fotografijų poetiškunalumo ir kuria atstumą tarp savojo mas, kai kuriuose darbuose svajinga Paroda veikia iki balandžio 14 d.

Atminties tulpės

Marijos Marcelionytės-Paliukės projektas „Po kovo 8-osios“ galerijoje namuose „Trivium“
Jurgita Ludavičienė

Ar asmeninė atmintis – patikimas
liudytojas? Ar tai, ką manomės atsimeną, iš tikrųjų egzistavo, ar mes
atsimename tai, ką mums pasakojo
tėvai ir aplinkiniai? Bandymai suvokti praeitį nėra paprasti; kūno atmintis, daiktų ir objektų atmintis,
šmėkštelintys neaiškūs vaizdiniai,
kvapai, garsai – visa tai yra tiktai
mūsų ir tuo su niekuo pasidalinti
negalime. Nes netgi tame pačiame
įvykyje dalyvavęs ir greta buvęs kitas gali tą patį papasakoti visiškai
kitaip. Ne veltui dabar taip išpopuliarėjo serialų kūrėjų ir rašytojų
metodas – leisti veikėjams pasakoti tą patį, tik kiekvienam iš savo
pozicijos. Toks polifoninis graikų
choras, kai skaitytojas / žiūrovas /
klausytojas turi lukštenti tiesą, kuri
slysta tarp pirštų, kol galiausiai supranta tai, ką iki tol ir taip seniai žinojo, – kad jos nėra. Kad atminties
prigimtis yra konstruojamoji, kad
atmintis trapi ir lengvai pakeičiama;
o lengviausia ją pakeisti tuomet, kai
prisiminimai atėję iš vaikystės ir
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nėra nieko, jokio daikto, jokio re- bet kokie nors klasiokai turbūt puialaus pagrindo, ant kurio galėtum kuojasi kramtomąja guma, vyresnės
atsistoti ar kurį galėtum paimti į paauglės – spalvotomis aptežkėmis
rankas ir pačiupinėti. Marija Mar- ir fluorescencinių spalvų maikėmis
celionytė-Paliukė savo instaliatyvia su plačiais diržais, su kuriomis jau
paroda „Po kovo 8-osios“ atkuria galėjai išdidžiai eiti į diskoteką.
dalį savo vaikystės ir paauglystės, Klaikus nežinia kur padirbtas šamkontekstualiai pasakodama apie pūnas „Head and Shoulders“, kurį
tulpių auginimą bute, o drauge su mes vadindavome „Hodonšou“, dar
tuo atskleisdama visą „alkanąjį“ lie- klaikesni Meksikoj gaminti skaltuviško laukinio kapitalizmo etapą. bimo milteliai „Ariel“, nuo kurių
Kad būtų įmanoma bent šiek rankos nueidavo raudonomis dėtiek objektyviau pasižiūrėti į pra- mėmis, ir kiti ano meto „artefaktai“
eitį, turi atsirasti atstumas, turi būti iš kiosko. Kodėl miniu daiktus, vien
išgryninti kriterijai ir instrumentai, daiktus? Todėl, kad jie kaip kokie
kuriais galėtume praeitį preparuoti. riboženkliai ženklino tą teritoriją,
Tačiau menininkams šiek tiek len- kurią po truputėlį pradėjome atkogviau nei istorikams: jie nebūtinai voti iš sovietinės pilkumos; todėl,
siekia objektyvumo, atkurdami jie kad „Otto“ katalogas buvo vartai į
kuria. Kuria vaizdinių ir garsinių spindintį ir nepasiekiamą pasaulį,
asociacijų grandines, sugebančias taip besiskiriantį nuo mūsiškio, kusuformuoti žiūrovo sąmonėje ano riame parduotuvių vitrinose gulėjo
laiko įspūdį, kuria pasakojimą, ku- tik vengriški lašiniai, apvolioti rauriame viskas paremta faktais – o ga- donąja paprika. Pinigai darėsi vis
liausiai pastarieji virsta vaizdais ir mažiau ko verti, o galiausiai ir iš
emocijomis, savais prisiminimais, viso virto kažkokiais popieriukais
užplūstančiais ir užgožiančiais sve- su žvėrelių atvaizdais, galutinai patimus. Taigi: 1985–1990-ieji.
rodydami savo bejėgiškumą. Ir viMarijai aštuoneri, jai tikriausiai same tame reikėjo išgyventi žmovisai nerūpi „Vilbara“ ir „Beriozka“, nėms, kurie anksčiau turėjo vardą
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ar net mokslinį laipsnį, prestižą ir
autoritetą. Apie tai mes nenorime kovo 8-ąją buvo galima užsidirbti
kalbėti. Mums nejauku ir nesmagu. beveik pusę sumos naujam automoApie inteligentus, inžinierius, mo- biliui. Įsivaizduojate? Todėl mano
kytojus, keliaujančius su languo- tėvas ėmėsi visiškai pramoninės
tomis terbomis prekiauti, buvo la- tulpių auginimo sistemos mūsų
bai daug rašoma rusiškai. Taip, ir bute. Žiemą paaukodavome vieną
tie „lichije devianostyje“ ten buvo kambarį šiltnamiui.“ Kovo 8-oji
žiauresni, ir tie taktiškų kultūringų skamba fatališkai: viena diena, kužmonių be jokios verslo gyslelės li- riai ruošiamasi ištisus metus. Tam,
kimai buvo labai įvairūs. Autoriai kad kiekvienas vaikas galėtų parrašė ir refleksijos, ir terapijos tiks- nešti mamai ar močiutei tulpių, vylais. Lietuviškoje kultūrinėje ter- rai – užglaistyti tikras ir menamas
pėje pasakojimų nedaug. Per mažas nuodėmes, bendradarbiai – oficiaatstumas? Vis dar nesmagu kalbėti liai pasveikinti drauges moteris
apie tėvus ir mamas, suskaičiavu- (tovarišč ženščina), buvo dirbama
sius varganą algą ir stvėrusius mez- daug ir stropiai. Tas tulpių žiedų
raudonavimas dažnai dar apsniggimo mašinas?
Marijai aštuoneri, devyneri, vai- tose miestų gatvėse, privalomas
kus reikia maitinti ir aprengti, jiems džiaugsmas gavus gėlę (ar tikras
reikia pieno ir sausainių, neoninių liūdesys jos negavus), tas masinis
maikių ir striukių „Aliaska“. Regi- moters, motinos, kolegės, bendramantas Dima savo „Gyvenimo ste- klasės pagerbimas būdavo neišvenbėtojo memuaruose“ rašo: „Gvazdi- giamas ir ne visuomet trokštamas.
kus augino gruzinai ir skraidindavo Bet augintojams koks skirtumas –
juos lėktuvais į Vilnių kovo 8-ajai. tulpės reiškė pinigus.
Tulpes auginome mes – vietiniai
Marijai devyneri, dešimt, vienuospekuliantai. (...) Ano meto mastu lika, vaikai metai iš metų kartu su
tulpių auginimas kelis metus leido
uždirbti baisingus pinigus. Per N u k e lta į 9 p s l .
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Dailė

Su ta pačia gramatine klaida
Juozo Laivio paroda Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje
Auridas Gajauskas

2018 m. kovo 28 – balandžio 23 d.
Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio
meno mokykloje, Parko g. 10, veikia Juozo Laivio paroda „Peržiūra
Nr. 1. Su ta pačia gramatine klaida“.
Parodos instaliavimas buvo ir dirbtuvės, per kurias vaikai atrinko ir
eksponavo Laivio darbus. Lankymo
laikas – 13–17 val. darbo dienomis.
Jaučiuosi, lyg būčiau atsidūręs liliputų karalystėje ir artėčiau prie surišto Guliverio kūno, arba kaip mitinė būtybė priešistoriniame Juros
periodo pasaulyje. Atleiskite, toks
įspūdis, ir nieko čia nepakeisite. Tai
prieštaravimas tarp to, kas neįmanoma, ir to, ko nebėra, tarp to, kas
save pažįsta per skirtumą, ir to, kas
pažįsta save per tapatinimąsi.
Kai praeitis, pavyzdžiui, pirmas
kurmio paglostymas, nutolsta, sakome, kad tai įvyko nesugrįžtamai,
to laiko nebėra, ir vis dėlto tai nereiškia, kad pirmasis kurmio paglostymas jus visiškai apleido. Sugrįžti į praeitį neįmanoma, bet ar
tikrai neįmanoma vėl pirmą kartą
paglostyti kurmį? Turiu galvoje ne
„kaip“ pirmą kartą, o būtent pirmą.
Juozo Laivio paroda „Su ta pačia
gramatine klaida“ leidžia manyti,
kad tai įmanoma – įmanoma tai, ko
nebėra. Atrodo, tereikia pažvelgti į
kurmį iš jo veiklos perspektyvos ir
paliesti snukiu arba kailiu savo paties kaip kažkieno kito ranką taip,
lyg ji būtų jo kurmiškų ieškojimų
ir darbų po žeme sąlyga ar tikslas.
Šiuo veiksmu pirmiausia jūs atiduosite skolą kurmiui už pirmą jo
paglostymą, o antra, susidursite su
nauju ir didelio dėmesio reikalaujančiu kurmio prisilietimo fenomenu, kuriame iš tamsos išnirs vis
dėlto ne kurmis, o jūsų ranka.
At k e lta i š 8 p s l .

tėvais pereina visą tulpės gyvenimo
ciklą: priruošti žvyro ir žemių mišinio pilnas dėžes, į jas sodinti tulpių svogūnėlius, iš pradžių laikant
šaltai daiginti, vėliau suvilkti dėžes
į daugiabučio svetainę ir pakabinus
dienos šviesos lempas laukti, kol išaugs ir pražys. Ir būtinai suvynioti
močiutės austą kilimą, kad jis nesušlaptų laistant tulpes. Bet iki tol
dar reikia išauginti pačius svogūnėlius – pasodinti juos sode, išauginti,
kol iškels raudonas žiedų galvas, o
tada – negailestingai nuskabyti visus
žiedus, nes reikalingi tik svogūnėliai.
Tada juos išrūšiuoti rudens vakarais,
suskirstyti pagal dydį, nes vieni bus
tinkami sodinti šiais metais, kiti – kitais, kiti – dar kitais. Taip vaikai mokosi planavimo ir kantrybės, o tėvai
skaičiuoja būsimą pelną, pavirsiantį
žieminiu paltu, batais ir knygomis.
Marijai per keturiasdešimt, pinigai jau seniai nebe rubliai, talonai,

Galimas daiktas (būtent, kad jų santuoka yra įmanoma. Wikipegalimas yra daiktas), kad trumpą dia.com skelbia, kad šiuolaikybėje
akimirką vietoje rankos jūs turė- Paracelso darbai yra aktualūs nesite kurmį, o pats, vedamas naujų bent gydymo mineralais praktijausmų, mėginsite atlikti jo patir- koms, tačiau tuo aspektu, kuriuo
čiai priderančius vaidmenis. Gali- mūsų santykiuose dalyvaują chemas dalykas, kad netrukus kurmis miniai mainai pagamina naujus ir
jus privers pademonstruoti įvairius dažnai mums netikėtus giminystės
įgūdžius ir sugebėjimus, pareika- ryšius, mes skelbiame būtinybę palaus iš jūsų kalbėjimo manierų, at- žinti tuos santykius, kuriais esame
sakymų į klausimus, pagaliau pa- susiję ne tik su savo gimdytojais, bet
judės savo tikslo link, gilyn į jūsų ir su kitais organizmais.
paties gelmę, kurios dugne, maitinJau sakiau, kad mane pasiekus židamasis kitais jūsų pojūčiais, ieškos niai apie parodą „Su ta pačia grajūsų jaudulio šaltinio.
matine klaida“ pasijutau kaip miTokį kurmio pasirodymą galima tinė būtybė priešistoriniais laikais.
pagrįstai vadinti mistiniu. Pažymė- Taip yra todėl, kad mano smarkiai
kime, kad Kurmis yra ir gero me- „mes“ reikšmės įtakojamas Ego
nininko Juozo Laivio mokyklos pateko tarp daiktų, kurie repredraugo pavardė. Tačiau jei Laivio zentuoja pirmuosius menininko
paroda atsidarytų Centrinėje Af- santykius su priešybėmis. Kitonišrikoje, pasirinkčiau ne kurmį, o kumo tyrinėtoja Judith Butler teigia,
vamzdžiadantį – laukinę kiaulę pri- kad prieš sutapdamas su vyro arba
menančią būtybę su didele knysle ir moters socialine lytimi, vaikas suišsikišusiais dantimis, leidžiančiais siduria būtent su priešybėmis, o tai
jai per keletą minučių po žeme iš- reiškia, kad sprendimas apie vaiko
sirausti 5–8 m. ilgio tunelinį urvą. brandą ir tapatumą socialinės lyVamzdžiadančio priešai jo nepaveja ties priskyrimo prasme perrašo ir
todėl, kad susiduria su jo už savęs minėtus santykius. Ar galima depaliekama išrausta žeme. Taigi, terminuoti vaiko santykį su pasauvamzdžiadantis ar kurmis – ne- liu, o vėliau atimti iš jo ranką, kuria
svarbu, kurį susiesime su juslinės tas santykis buvo pasiektas? Karpatirties inversyviu išgyvenimu ir tais mokyklose ir darželiuose taip
galimais jo tęsiniais – abu tinka atrodo vaikų parodos – jų piešiniai
kaip judančios kitybės materijoje kabo tėvelių akių aukštyje, tarytum
metaforos, kurių tolimu atitikme- ne vaikai turėtų pratęsti savo atvaizniu laikau filosofo ir mediko Para- duojamus pasaulius ir juose gyventi,
celso (1493–1541) cheminį elementą o jų tėvai ir globėjai.
arba dievybę.
Panašu, kad nė vienas iš ekspoParacelsas teigė, kad pagrindi- nuojamų Laivio darbų nepriklauso
niai cheminiai elementai yra bū- praeičiai, jie priklauso tokiam laitybės, galinčios judėti materijoje, kui, kurį galime nužymėti tik papriklausomai nuo elemento, ku- tikrindami jo poveikį konkrečiai
riame jos gyvena. Pavyzdžiui, gno- materijai – degindami, šlapinmai (Pygmaeis) gyvena žemėje, sa- dami, užversdami žemėmis. Stilamandros dega nesudegdamos chijos yra suvaldytos arba nutilugnyje, o nimfos – vandenyje. dytos, o eksponatai yra atminties,
Cheminius elementus Paracelsas kitaip tariant – kultūros dalys (kulskyrė nuo žmonių, bet teigė, kad tūra – tai atranka pagal atmintį,

teigia rašytojas ir filosofas Umberto
Eco). Sudėję menininko Laivio – dar
vaiko – parodoje eksponuojamus
piešinius ir pirmuosius studento
darbelius, matome įvairius santykius su daiktais. Vienuose atsiveria
gryna fantazija, kituose matome
akademinio darbo pastangas, bet
visi atvaizdavimai ir eksperimentai išlaiko daikto ir meno dirbinio
santykio skirtumą: kiekvienas yra
saugomas kaip daiktas ir daiktai yra
saugomi dirbiniuose.
tokią artimą jei ne nacionalinei, tai
Dabar aišku, kad visą šią parodą bent jau natūralizuojančio galios
galime matuoti, sverti, skaičiuoti, poveikio sąvokai, be to, neužmirškilnoti, perjunginėti. Tačiau Laivio kime, kad spalvos parenkamos papažymių knygelių kolekcija atverčia gal norą, nepaklūstant spektrinės
dar vieną parodos pusę, kurioje ta- logikos diktatui.
rytum neįtikėtinas galias dėl mūsų
Yra tokia senovės graikų mįslė,
pataikavimo ir paklusnumo jam kuria remdamasis Platonas savo
įgijęs kurmis į mus atsigręžia pati mokytojo lūpomis kalba apie tai,
švietimo sistema. Tiksliau – mo- kas yra nuomonė, skirdamas ją
kymo ir vertinimo sistema. Studi- nuo tikrojo pažinimo. Jo teigimu,
juodamas balandžio mėnesiais per nuomonės santykis su tiesa yra
vienuolika metų įrašytus įvertini- kaip eunucho ir šikšnosparnio, į
mus, Laivys aptiko, kad daugiausia kurį jis meta akmenį. Panašu, kad
jų jis gaudavo per savo gimtadienį, tokiose varžytuvėse pastebime ir
balandžio 25 dieną. Mes nežinome, menininką Laivį, kuris sumuoja
ar vertinimai yra geri, ar blogi, ne- įvertinimus, atlieka tyrimą – meta
siginčijama ir dėl mokytojų kom- akmenį į balandį, kurio vardo mėpetencijos, menininkas teskaičiuoja nesio 25 d. jis ir gimė.
įvertinimus. Tačiau visus duomenis
Palyginimas su šikšnosparniu
jis suveda į banguojančią diagramą yra aprašytas Platono „Valstybėje“.
ir, pritaikęs tinkamą programą, su- Nuomonės ir pažinimo skirtumas
formuoja spalvų spektrą, kuris re- toks, kad nuomonė remiasi ir neprezentuoja jo egzistencijos įvykio žinojimu, ir žinojimu: pavyzdžiui,
simultaniškumą linijinėje brandos skaičius vienetas ir žodis „vienetas“
istorijoje.
sutampa ir skiriasi. Nuomonė reSpektrinė subjekto samprata se- miasi jusliniu patyrimu, todėl patainiai kritikuojama kaip tik todėl, kyti į tikslą reiškia veikiau pataikyti
kad ji siejama su homogenizuojan- ten, kur pats norėtum. Spektrinio
čia valdžios, šiuo atveju – švietimo subjekto kritikos ir balandžio atveju
sistemos – galia. Bet panašu, kad yra kitaip. Akmuo nepataiko į batai – tik teorijos pritaikymo problema, landį panašiai kaip nesudeginami
o šiuo atveju samprata pastebima yra medžio dirbiniai krosnyje, jis
ir nuskinama atsitiktinai, bet už- pataiko į menininko gimimo dieną.
tikrintai. Tikriausiai galima spek- Kitaip tariant, balandis yra paukštis,
triniam Laivio sukurtam ženklui (ir o vaiko piešiniai buvo, yra ir bus
ženkliukui) pritaikyti žiedo metaforą, meno dirbiniai.

žvėriukai ir net nebe litai, o kovo viduryje regisi kaip abstraktūs ko- guli ant galerijos grindų, ant gale- Šis projektas – funkcinės atminties
8-ąją vyrai vis dar neša namo tulpes. liažai, nors tai – svogūnėlių dydžiai, rijos lango gula spalvota tulpių fo- įsikūnijimas. Tai atmintis, pagrįsta
Galerija „Trivium“ bute – dar viena nurodantys, po kiek laiko pražys tografija, projektoriaus spindulys ne mnemotechnika, o vis – Friedrinuoroda į anuos laikus, į parodas vienas ar kitas. Žali fosforescuojan- mirga ore, o peršviečiamos tulpės cho Nietzsche’s aprašyta atminties
butuose, į vietas, kur vykdavo me- tys mėnuliai – apskritimai su tak- mojuoja nustebusiems praeiviams. galios paradigma, kuri formuoja
niniai projektai ir procesai, skirtingi tiliniais tulpių siluetais – atrodo ne Grafika, plastika, abstrakcija – Ma- identitetą. Būtinos sudedamosios jos
nuo oficialiųjų. Anų laikų tulpėms tik kaip būdas rankomis įpavidalinti rija Marcelionytė-Paliukė atkuria dalys yra atstumas laike ir užmarštis.
geresnės ir labiau konceptualiai vy- praeitį, išlipdant kiekvieną žiedą ar laukinio kapitalizmo laikotarpį Mes nebūtume tokie, kokie esame,
kusios vietos neįmanoma sugalvoti. lapą, bet ir kaip magiški šviesos ir švelniai ir pagarbiai. Išgyvenimui jei neturėtume prisiminimų, kuriuos
Ar visa tai iš tikrųjų buvo, tas daigi- spalvos akcentai. Spalvos, kurios skirtos tulpės, parodomasis visuo- galime performuoti, perkurti, pernimas, auginimas, laistymas, skyni- taip trūksta anglimi pieštuose Skai- tinis kovo 8-osios šventimas, lau- vertinti, atnaujinti. Išauginti, galų
mas, pardavinėjimas? Kiek galima diškių „kalno“ su tulpėmis papėdėje kinė konkurencija, gyvenimas tarp gale. Vis dėlto: o kur pačios tulpės?
pasitikėti atsiminimais, kai nėra realistiniuose grafiškuose pieši- dviejų paradigmų, kai viena staiga Pasirodo, jos pražydo mėnesiu anksnė vienos nuotraukos, galinčios niuose. Štrichai gula vienas prie kito, pasibaigė, o kita tik prasidėjo ir kai čiau, nei planuota. Anais laikais tai
paliudyti, kad taip iš tikrųjų buvo? kurdami mirguliuojantį nespalvotą niekas nežinojo, kas iš to bus, ką da- būtų buvusi finansinė katastrofa, o
Niekas tais laikais neeikvojo juos- buvusio pasaulio vaizdą – tokį, koks ryti ir kaip toliau gyventi, kai Sąjū- dabar – viso labo projekto įžanga.
telės tokiam spekuliantiškam užsi- kadaise išliko atmintyje ir dėl kurio džio ženkliukai paauglių atlapuose
Prologas. Vaikystėje įgyti įgūdžiai
ėmimui įamžinti, nebuvo čia kuo dabar jau niekas nebėra tikras.
buvo segami šalia Sabrinos ir Stal- visam laikui neišnyksta, bet ir nedidžiuotis. Todėl dabar galima atBet ne, palaukit – vienas arte- lone’s – visa tai išsiskaido atskirais lieka tokie patys. Jie pasikeičia, kaip
konstruoti aną – tulpinę – patirtį, ir faktas yra: tai autorės mamos pie- aspektais, kuriuos atsargus žiūrovas ir prisiminimai. Tos anksčiau laiko
aną – laukinio kapitalizmo vaikys- šinys. Dabar tas anų laikų piešinys sujungia į vieną.
pražydusios tulpės dabar, kaip ir pritės – atmintį. Medijuota atminties atrodo kaip kokia kolona, į kurią
Marijai visuomet svarbiau pro- klauso, virto svogūnėliais, kuriuos
strategija leidžia menininkei buvu- ir remiasi šitas efemeriškas projek- cesas, ne rezultatas. Meninės kū- Marija ruošiasi pražydinti kitais mesią tikrovę išskaidyti atskirais aspek- tas. Taip tikrai buvo, tulpės pieštos rybos procesas, tulpių auginimo tais. Žinoma, kovo 8-ajai, laiku.
tais: raudono peršviečiamo popie- iš natūros, čia pat, nuo kilimo. O po procesas, prisiminimų rekonstrariaus lakštai su juodais skrituliais trisdešimties metų tas pats kilimas vimo ir jungimo draugėn procesas. Paroda veikė kovo 15–25 d.
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Kinas

Tikrumas, kai visi skuba
Mindaugas Survila apie „Sengirę“
„Kino pavasario“ programos sudarytojai priėmė drąsų ir sveikintiną
sprendimą uždaryti festivalį aštuonerius metus kurtu Mindaugo
Survilos filmu „Sengirė“ – netipišku
kūriniu apie gamtą. Apie tai, kiek ir
kuo filmas netipiškas, apie gamtos
ir žmogaus santykį, apie stebėjimą,
kaip kino būdą užmegzti santykį su
pasauliu, apie filmo herojus (įvairiausius gyvūnus, įskaitant žmogų),
apie kitokį patriotiškumą ir miškų
išsaugojimo būtinybę su filmo režisieriumi kalbėjosi Narius Kairys.

būti filmo veikėju kaip Michaelas
Moore’as, kuris viskam daro įtaką.
Nemanau, kad esu kažkuo įdomus, –
daug įdomesni yra veikėjai, kuriuos
filmuoju.
Nors akcentuoji etinį santykį,
grįstą pagarbiu stebėjimu,
man šis santykis pasirodė kiek
įtartinas, nes filme tėra vienas
žvilgsnis, t.y. liekama antropocentristinės pozicijos rėmuose.
Tavo filme kamera visąlaik išlieka tavo kūno dalis.

Taip. Su montažo režisieriumi
Danieliumi Kokanauskiu ilgai neNorėčiau pradėti klausimu,
sutarėme dėl žmogaus atsiradimo
kurį viena ar kita forma esi jau viduryje filmo. Žmogus tiesiog sugirdėjęs daug sykių. Ar sunku
trikęs dairosi. Taip norėjau išreikši
pasistatyti namą medyje?
mintį, kad apie gamtą žmonės žino
Ne... Iš pradžių buvo sunku, bet labai mažai. Saugome pandas, bet
kai tai tampa kasdieniu darbu, pa- neįsivaizduojame, kas miške iš
statyti namą medyje trunka dau- tiesų yra. Pačiame paprasčiausiame
giausia keturias valandas. Anksčiau miške yra tūkstančiai įvairiausių
tiek pat laiko trukdavo į medį už- saugomų rūšių. Kai iškertame, nelipti, tačiau dabar, ypač dėl šiuolai- žinome, ką prarandame. Žinome
kinės technikos, dirbti lengva.
populiariausias problemas, pavyzdžiui, klimato atšilimo, tačiau dauŽodis „namas“ asocijuojasi su
gelio dalykų nesuprantame.
gyvenamąja vieta – šiuo požiūriu žmogus niekuo nesiskiria
Manai, tavo filmas padės genuo kitų gyvūnų: nuo galvariau suprasti mišką?
kojų, besitampančių su savimi
Nežinau, kaip jis paveiks žiūrokriauklę, iki paukščių, sukanvus. Tai nėra tipiškas propagandinis
čių lizdus keisčiausiose vietose. filmas, kuris turi kažkaip konkrečiai
Tačiau tu namą – ant žemės ar
paveikti. Galbūt į filmą ateis pervirš žemės – statei ne tam, kad
vargęs žmogus ir visą jį pramiegos.
jame gyventum, bet tam, kad
Na, bent pailsės. Kai šimtus kartų
taptum nepastebimas, nemažiūri ir montuoji tuos pačius kadrus,
tomas ir galėtum stebėti kitus.
sunku pačiam suprasti, kaip juos
Kaip pro rakto skylutę. Matei
pamatys žiūrovas. Juk viskas pritą, kuris tavęs nemato.
klauso nuo to, kokią patirtį žmo-

Na, aš iškart imu mąstyti kaip
biologas: gyvūnas manęs nemato,
todėl yra saugus ir gali gyventi ramiai. Žmogus mitybos grandinėje
yra viršutinis grobuonis, todėl jo
bijo visi protingi gyvūnai.
Bet filme stebintysis niekada
netampa stebimuoju.

Kas ten žino. Padedi mėsos jūriniam ereliui, o jis gali dvi dienas
tupėti pušyje ir stebėti, koks čia
keistas namelis, – jie labai atsargūs. Aš matau ribotą vaizdą, o jis
mane mato puikiai. Nors nematau,
bet žinau, kad jis mane stebi.
„Sengirė“, be abejo, priklauso
stebėjimo kinui. Režisierius ir
operatorius nesikiša į filmuojamą realybę ir kantriai laukia,
kol ji atsivers ir sukurs pretekstą ją nufilmuoti. Svarbu ir
tai, kad operatorius tarsi ištirpsta aplinkoje, susilieja su
ja, tampa tiesiogine to žodžio
prasme nepastebimas.
Taip pat buvo ir su „Stebuklų
lauku“ (2011 m. sukurtas Survilos
filmas apie prie buvusio Kariotiškių sąvartyno gyvenusius žmones – N. K.). Man, kaip režisieriui,
svarbiausia atskleisti faktūras, o ne
10 psl.

nei nuostabaus stuobrio, nei ryto,
nei to, kas vyksta aplink. Be to, tokius filmus svajojau kurti nuo vaikystės. Studijavau biologiją, tada
pradėjau dirbti kine. Lietuvos kino
profesionalai sakė, kad filmai apie
gamtą visiškai neįdomūs. Todėl sugalvojau, kad reikia padaryti filmą
apie gamtą žmonėms, kurie nemėgsta filmų apie gamtą. Dažniausia tokių filmų bėda, kad jie įspraudžia žiūrovą į tam tikrą rėmą ir jis
turi patikėti viskuo, kas sakoma. Jei
žiūrovas nepatiki užkadriniu balsu,
jis iškart atmeta ir vaizdą.
Kai sužinojau, kad pradėjai
dirbti prie „Sengirės“, iškart
pamaniau, kad tai nebus įprastas filmas apie gamtą. Tiesą
sakant, net tikėjausi daugiau
radikalumo. Ypač kai kalbama
apie žmogaus padėtį gamtoje.

„Sengirė“

Šiuo atveju kinas ir gali performuoti žmogaus žvilgsnį.

procentų. Ir scenarijus kitas. Taigi
darome ne todėl, kad yra medžiagos, bet kad filmas apie sengirę iš
tiesų yra filmas apie gyvenimą. Gali
daryti šimtus filmų ir neišsemsi tos
temos.

Būtent. Filmuojant kartais labai
nesisekdavo. Šlapia, uodas smeigia.
Tada galvoji – dėl ko aš čia esu? Dėl
tų pačių miškų. Kai būdavo sunku,
Filmas ir yra apie žmones. Mes atsispirdavau nuo to, kad reikia šito
juk rodysime jį ne briedžiams, o filmo, net ne kaip meno, o kaip tam Dabar populiarėja vadinamasis išplėstinis kinas (expanded
žmonėms. „Sengirėje“ keliami es- tikros apsaugos.
cinema). Tarkime, Apichatponminiai klausimai. Kita vertus, yra ir
gas Weerasethakulas, sukūręs,
propagandinių tikslų: lengvai ker- Žiūrėdamas nepriekaištingai
tame miškus, nes nieko apie juos nufilmuotą „Sengirę“ supranti, sakykime, „motininį“ filmą,
nufilmuoja ir dar kelis autononežinome. Gamta sugeba susitvar- kad labiausiai akcentuojami
minius kūrinius, kurie vėliau
kyti, bet jei kalbama apie kirtimus, estetiniai parametrai, filmas
virsta vaizdo instaliacijomis
miškams nebėra jokių šansų apsi- be galo gražus – tiek atskiri
ar trumpametražiais filmais ir
saugoti. Anksčiau buvo pjaunama kadrai, tiek visuma. Ar neatpratęsia sukurtąjį kinematorankiniais pjūklais, todėl ypač stori rodo, kad grožis, ypač kai kalgrafinį pasaulį. „Sengirė“, atmedžiai išlikdavo. Medžiai galiū- bama apie gamtą, – abejotina
rodo, eina šiuo keliu.
nai apsisaugodavo, bet dabar... Taigi ir netgi pavojinga šiais laikais
tikslas – supažindinti žmones. Kai kategorija? Juk nuolatos susiTaip. Bet esu girdėjęs ir tokių
duriame su vaizdais iš kasdien
žmogus supras, ims saugoti.
komentarų, kad filmuoju gyvūnus,
bombarduojamos Sirijos ir
nes dabar tai madinga. Aš tai daplastiku užterštų vandenynų?
Skaitydamas filmo aprašymą
rau ne vaikydamasis mados, o todėl,
sužinojau, kad sengirė jau
Drįstu prieštarauti šimtu pro- kad apie tai svajojau nuo vaikystės.
nebeegzistuoja, liko paskiri
centų. Dabar kaip tik pristatome
naują interaktyvios platformos Juolab filmą kūrei aštuonerius
gus atsineša, kas jam svarbu. Nuo to lopinėliai, o tu juose gyvenai
priklausys, kaip jis perskaitys filmą. ir filmavai. Įdomu, kad tavo
projektą apie sengirę. Pristatymas metus, „Sengirės“ titruose yra
kuriamas sengirės vaizdas
trunka 7 minutes, iš kurių vieną gal šimtas pavardžių – nuo
atitinka ir kino montažo prinMoore’as, be abejo, manipuminutę rodome, kaip briedis tie- mokslininkų iki filmo rėmėjų,
liuoja ir spekuliuoja informacipą: iš paskirų dalių sukonssiog ramiai rupšnoja berželių la- tačiau nėra nė vieno gyvūno,
cija, kurią rodo filme, bet tu
truojama visuma. Tad tam tikra pus. Žmonės pripratę prie nuolati- kurį matėme filme.
taip pat provokuoji realybę,
prasme ne tik kuri vientisą
Buvo tokia mintis surašyti visus
nio bėgimo, prie „baisių žinių“. O
net kuri savotišką dramą, kai,
sengirės vaizdą, bet kartu rodai čia jiems atsiranda erdvės pabūti su žvėris, bet tada jų būtų tūkstančiai.
pavyzdžiui, padedi mėsos jūją esančią visa apimančią – nuo savimi. Tai jie labai vertina. Kam Na, herojų buvo šešiasdešimt, bet
povandeninio pasaulio iki kosriniams ereliams, o vargšai
skirta ši platforma ar filmas? Žmo- visų kitų... Labai ilgai montavome,
krankliai iš streso, kad negali
moso – ir amžiną. Todėl žiūrėnėms, kurie pavargę nuo trampų, nes su „dialogais“ labai sunkiai
prieiti prie maisto, vis beviltišdamas filmą manai, kad sengirė putinų ir visokių kitų reikalų.
tvarkėmės. Kol išsivertėme, kas ką
kai kapteli snapu į erelio užpa- kaip egzistavo, taip egzistuoja,
kalba...
neatrodo, kad jai grėstų pavokalines plunksnas.
Jei teisingai suprantu, filmu
Ne viename pasisakyme apie
Iš tiesų ten vyksta visai kiti da- jus išnykti. Jei viskas taip gražu viskas nesibaigs, pasakojimas apie sengirę įgaus kitus
„Sengirę“ gyvūnus, pasirodanlykai. Tuo metu jau vyko kranklių ir tyra, kodėl turėčiau sukti
pavidalus. Tikriausiai buvo
čius filme, vadini herojais, veituoktuvės ir tie krankliai, kurie galvą dėl miškų būklės.
kėjais ir pan. Kaip pasireiškia
tampė erelį už plunksnų, yra patys
Tai išvažiuok į mišką ir pamatysi. labai daug filmuotos medžiajų „herojiškumas“?
drąsiausi, taigi rodo patelėms, kokie Pusė miško iškirsta, kita pusė – jaunuo- gos, kuri dėl vienų ar kitų
jie „kieti“. Aš, kaip biologas, matau lynai. Kai išvažiuosi, gal suprasi, kad priežasčių nepateko į filmą. Ją
Man svarbu, kad šie gyvūnai
šią sceną visai kitaip.
nėra taip, kaip atrodo. Filme rodome ir naudosi ar bus filmuojama
jaustųsi komfortiškai. Kad jie yra
tai, ką turime Lietuvoje, – tai patrioti- papildomai?
labai svarbūs toje pačioje girioje.
Filmas nedraudžia „neteisinnis gestas. Vakarų Europoje to seniai
Nėra taip, kad turiu 400 valandų Pamatę žmogų, jie dažniausiai
gai“ interpretuoti, nes nėra
nebėra: viskas iškirsta. Mes nežinome, medžiagos ir galėčiau sukurti 50 būna suskliaudę ausis ir neša kudakomentuojančio ir aiškinančio
kaip būtų idealiu atveju, nes labai daug filmų. Yra labai daug dublių. Tar- šių, uodegą pabrukę. Bet jie iš tiesų
vaizdą balso, tokio kaip profeišnaikinta. Dabar yra taip, kaip yra. Ir kime, apie jūrinius erelius panau- yra šeimininkai, girios karaliai. Tai
soriaus Kazlausko.
teoriškai galėtų išlikti ateityje.
dota 90 procentų vienos dienos stengiausi ir parodyti. Tai užėmė lafilmavimų, o 10 procentų – kitos. bai daug laiko. Norėjosi ne šiaip nuNenorėjau susiaurinti žiūrovo suTačiau filmuota buvo apie šimtą filmuoti, o parodyti juos didingai.
vokimo. Pavyzdžiui, filme yra scena, Ar neatrodo, kad kol nepasidienų. Reikėjo daug gryninti ir
kai pelėda atskrenda pas jauniklius. keis žmonių požiūris į sengirę
Jei užkadriniu balsu pasakyčiau, ar apskritai į gamtą, tol neparinktis. Platformoje, įsivaizduoju,
kad jos uodegoje yra 12 plunksnų, sikeis ir mūsų santykis su ja?
yra apie 30 procentų nufilmuotai visi ir žiūrėtų į jas, nematydami
tos medžiagos, taigi liko dar 70 N u k e lta į 1 1 p s l .
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Kinas

Prisiminimų ištikti
Iš „Kino pavasario“ dienoraščio

surado vyrą ar žmoną, lyg pastarieji
būtų kaip grybai. Nemoka režisierė
ir nutildyti pernelyg šnekių gimiPraėjo beveik pusšimtis metų po naičių, vis tempiančių pasakojimą
Roberto Verbos genialiojo filmo į savo pusę, ar suvaldyti operato„Šimtamečių godos“ (1969) prem- riaus Ryčio Kurkulio, kuris paverčia
jeros, ir „Kino pavasaris“ pristatė kadrą arba banalia šeimos fotograEditos Kabaraitės filmą „100 metų fija, arba nykiu televizijos kadru su
kartu“ (Lietuva, 2018). Filmo hero- amžina vaza ar staline lempa kaljai – šimtamečiai, bet režisierę jie bančiojo fone. Daugybė nusaldintų
labiau domina kaip nepriklauso- gamtos vaizdų taip pat neprisideda
mos Lietuvos bendraamžiai. Toks prie „100 metų kartu“ prasmių kūkonjunktūriškas požiūris, ko gero, rimo, ką jau kalbėti apie kadre nuolėmė ir filmo ištarmę. Užuot pa- lat įkyriai skambančią Martyno Biabandžiusi pasekti Verbos pėdomis lobžeskio muziką. Tačiau filmas
ir sukurti įsimintinus amžiaus liu- paviršutiniškas ir banalus ne tik todininkų portretus, kuriuose atsi- dėl, ir ne todėl, kad ir režisierė, ir jo
spindėtų visa gyvenimo patirtis ir herojai dažnai stengiasi prajuokinti
išmintis, Kabaraitė sukūrė patoso potencialius žiūrovus. Kabaraitė vis
kupiną filmą – tostą. Gaila tik var- klausinėja savo veikėjų apie meilę
dais (be pavardžių) įvardytų filmo Lietuvai, vis nori išpešti iš jų, kaip
veikėjų, kurių gyvenimas tikrai galėtų dabar čia nuostabu gyventi.
įkvėpti ne vieną vertingą filmą, juolab
Gilesnėms refleksijoms (tegu ir
kad Kabaraitės, priešingai nei Verbos režisierės) filme laiko (arba noro)
(kurio idėjas, beje, kartais bando, bet nelieka, užtat kuriama dar viena
nesugeba tęsti), neribojo nei ideolo- pastarųjų metų lietuvių kino itin
ginė cenzūra, nei filmo trukmė.
pamėgta Lietuvos istorijos versija.
Didžiausia filmo yda – prasta Kabaraitė beveik neįdeda į filmą
režisūra. „100 metų kartu“ neturi veikėjų prisiminimų apie tarpukaaiškios struktūros: šokinėjama nuo rio Lietuvą – tik viena senolė prisivieno personažo prie kito, nuo vie- mena, kaip tėvas ją siuntinėjo į monos temos prie kitos, tad įsiklausyti kyklą pasiklausyti radijo žinių apie
į žmogų, suvokti jo vertybes, įsižiū- Dariaus ir Girėno skrydį. Mažai
rėti į jį nelieka laiko. Atsivėrimo klausimų ir apie asmeninį, kasdienį
neskatina ir režisierės klausimai, gyvenimą ar jausmus sovietmečiu.
pavyzdžiui, kuris žentas patinka Daugiausia „100 metų kartu“ persolabiausiai. Dažniausiai Kabaraitė nažai kalba apie karą ir pokario trėsavo personažų klausia, kaip jie mimus, leisdami režisierei įtvirtinti
Živilė Pipinytė
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Kai sužinojau, kad pradėjai
dirbti prie „Sengirės“, neabejojau, kad filmas pavyks, tačiau buvo smalsu, kaip ruošiesi
viską sujungti, kokią strategiją
taikysi, kokį pasirinksi ritmą.
Nuo pat pradžių buvau įsitikinęs,
kad filme turi būti ciklas, metai. Girioje diena nesvarbi – svarbi amžinybė. Filmą montavęs Danielius
Kokanauskis iš pradžių kiek abejojo,
tačiau galiausiai kažkaip viskas susidėjo. Jis norėjo išmesti sceną, kai
viduryje filmo pasirodo Kęstas. Tačiau žiūrint filmą IDFA festivalyje,
kai pasirodė Kęstas, Danielius atsisuko į mane ir pasakė: „Gerai!“ Bet
man iškart buvo aišku, kad jis ten
turi būti. Tik buvo neaišku, kaip iki
to prieiti.
Paradoksas, kad miškas pradėjo gyventi nebe savo – miško,
o žmogaus laiku. Tai yra vienas iš antropocenos požymių:
pasaulis ima gyventi žmogaus
laiku, o žmogaus laiko suvokimas yra linijinis, taigi turintis pradžią ir pabaigą. Nežinia, kokia tai bus pabaiga,
bet aišku viena, kad nei žmogui, nei planetai ji nebus labai
laiminga.

požiūrį į Lietuvą – kitų tautų nusikaltimų auką.
Dviejų „Kvėpavimo į marmurą“ (Lietuva, Latvija, Kroatija,
2018) pradžioje nuskambėjusių ir
pagrindinę veikėją apibūdinančių detalių – Izabelė rašo apie filosofinį lygmenį Vandos Juknaitės
kūryboje ir sunkiai sergančiam
sūneliui prieš miegą skaito kičinę
pasaką apie Džonataną Livingstoną
Žuvėdrą – užtenka, kad ji sukeltų
antipatiją. Panašių pretenzingų, isteriškų, ypatingomis bei dvasingomis besijaučiančių ir kitiems nurodinėjančių, kaip gyventi, moterų
teko sutikti ne tik lietuvių rašytojų
kūriniuose, bet ir gyvenime. Kodėl būtent tokia moteris, aprašyta
Lauros Sintijos Černiauskaitės romane, sudomino režisierę Giedrę
Beinoriūtę, nesupratau. Nesupratau,
ar ji nori perspėti, ar apdainuoti, ar,
greičiausiai, vis dėlto suprasti vargšės Izabelės likimą. Toks klausimas
ne atsitiktinis, nes moterims lietuvių filmuose vis nesiseka: jos arba
nustumtos į istorijos užkaborius ir
tik paryškina pagrindinio veikėjo
dvejones (aistras, klaidas...), arba
atsiskleidžia tik santykiuose su vyrais ir jų įkūnijama valdžia. Juk net
vargšė Emilija iš Laisvės alėjos priversta ne tik kovoti už teisę būti savimi ir sakyti tiesą, bet dar grumtis
dėl mylimo vyro.
Tačiau debiutinis Beinoriūtės pilnametražis vaidybinis „Kvėpavimas

„Kvėpavimas į marmurą“

į marmurą“ prasideda ne kaip filmas apie besiblaškančią trisdešimtmetę moterį. Iš pradžių atrodo,
kad tai bus vaikų istorija. Mat Izabelė (Airida Gintalaitė) priverčia
vyrą įvaikinti keistą berniuką Ilją,
nors ją nuo to ir atkalbinėja vaikų
namų direktorė Beatričė (Guna Zarina). Beinoriūtė neatskleidžia įvaikinimo motyvų – iš pradžių atrodo,
kad tai buvo kaprizas: Izabelė pamatė Ilją ir suprato, kad būtent šio
vaiko jai reikia. Paskui suabejojau,
gal teisus Izabelės sūnus Gailius,
manantis, kad Ilja taps pakaitalu,
kai jis numirs. Santykiai su Ilja nesiklosto, net kantrusis Izabelės vyras Liudas (Sigitas Šidlauskas) nesugeba užmegzti kontakto. Tačiau
pasakojimas juda pirmyn ir Liudo
romanas su Beatriče išprovokuoja
Izabelės prievartos protrūkį. Akivaizdu, kad moteris turi psichikos problemų, bet Beinoriūtė atsisako jas aiškinti, palikdama tai
antrai filmo pusei, kai po sūnaus
mirties Izabelė sudegins idiliškus
savo namus kaime ir atsidurs steriliame Liudo bute Vilniuje. Regis,
Beinoriūtė į vieną filmą sudėjo kelis – apie nelaimingus vaikus, apie

atstumtą moterį, apie naikinantį
kaltės jausmą, bet visiems tiems
pasakojimams sujungti mechaniškai pasinaudojo Izabele, kurią
pasiaukojamai suvaidino Airida
Gintautaitė. Stambūs jos planai –
ne tik aktorės, bet ir operatoriaus
Audriaus Kemežio, kuris filmą užbaigė mirties patale, meistriškumo
liudijimas. Kemežys puikiai materializavo ir vizualines Beinoriūtės
intencijas – prasmių kūrimo svorį
suteikti ne žodžiams, o vaizdams,
ypač kai pabrėžia pagrindinį filmo
supriešinimą – natūralų, jaukų
gyvenimą gamtos apsuptyje, kurį
sugriauna pati Izabelė, ir nuo bet
kokių emocijų apvalytą Liudo butą
Vilniaus Šanchajuje pastatytame
daugiaaukštyje. Tačiau tas archajiško kaimo ir modernaus miesto
lyginimas, deja, sugrąžina „Kvėpavimą į marmurą“ prie įprasto
banalaus diskurso apie lietuviškas
vertybes ir lietuvių filmų klišių. Todėl finale rodoma zoologijos sode
įkalinta lapė – dar vienas režisierės bakstelėjimas pirštu nesupratingiems žiūrovams – tik dar labiau
paryškina sustojusio lietuvių kino
laiko įspūdį.

priėmė... Visi garsai įrašyti gamtoje. Ketverius metus, jei neklystu,
Beveik visi gyvūnai būna labai ty- dirbai prie „Stebuklų lauko“,
lūs, kad neišsiduotų. Nors aparatūra aštuonerius – prie „Sengirės“.
kokybiška, bet įsirašydavo tik viso- Taigi buvo laukas, tada miškas,
kie „šnypštalai“. Taigi reikėjo sukąsti kas dabar?
Dabar – interaktyvus miškas.
dantis ir tuos „šnypštalus“ išvalyti.
Yra scena, kurioje gandras purpteli.
Filmas įvardijamas kaip doAtkurti garsą studijoje ir įrašyti ko- Tolyn nuo tikrovės?
kumentinė poema, taigi meno
kybiškai tarsi nesudėtinga, bet kai
Gal kaip tik artyn. Ir šiaip nėra
kūrinys, kuris nesiekia tiksįrašai tikrą gandrą iš pusės metro ko ten žmonėms į tą mišką eiti ir
liai atvaizduoti realybės, bet
atstumo, išgirsti visą garsų gamą, gąsdinti žvėrių. Štai Kęstas daug
remiasi estetiniais jos perteikurios teoriškai negali sugalvoti. To- metų gyveno Sibire, visą gyvekimo principais. Tačiau Lietudėl buvo sunku dirbti su autentiška nimą pradirbo miškuose. Kartą
voje „poetinis kinas“ yra demedžiaga, bet rezultatu džiaugiuosi. pasakojo, kaip vilką sutiko: „Einu,
valvavęsis terminas, todėl ar
Po peržiūros IDFA festivalyje žiūro- atsisuku, žiūriu – vilkas seka iš
nebijai, kad ir „Sengirė“ susivai manęs klausinėjo, kaip padaryta paskos. Toks pririjęs, storas, pilvas
durs su išankstiniu stereotipitai, o kaip tai. Galiausiai: „O kaip su žeme velkasi. Eina jis artyn manęs,
niu vertinimu?
garsu?“, t.y. ar įrašyta tuo metu, kai jau dvidešimt metrų priartėjo, safilmuota?
Sakau, yra tik du trumpi kau: „Vilke vilke, eik šalin.“ Vilkas
Kiekvienas žmogus turi savo patirtį. Koks nors kino kritikas, ku- epizodai, kurie paimti tiesiai iš aikš- aplink apėjo ir nuėjo.“ Jeigu tokie
riam reikia viską sudėlioti į stalčius, telės, o visa kita „uždėta“. Žmonės žmonės eina į girią, tai viskas gerai.
ras tą stalčių ir įdės į jį filmą. Tačiau pasipiktino, kad sugrioviau jų iliuziją. Bet jei atvažiuoja iš miesto ir žviepaprastam žmogui nėra jokio skirgia... Yra toks kvailas posakis: „NeTaigi tau svarbus būtent žiūtumo, kokie tie stalčiai.
rėk, ne miške esi.“ O reikia sakyti:
rovo patyrimas.
„Nerėk, ne mieste esi.“ Jei žmogus
Bet filmas pristatomas vartoMan svarbu perteikti žiūrovui gyvena miške ir žino, kad, pavyzjant epitetą „netipiškas“.
faktūrą. Kuo mažiau savęs. Jei kur- džiui, tuo metu tuokiasi kurtiniai,
Turima omeny, kad tai netipiš- čiau apie save, tai visi mano filmai tai jis neis į tą vietą. Nes jis saugo
kas gamtos filmas. Todėl buvo baisu būtų vienodi. Nors „Stebuklų lau- patį mišką. Jeigu koks diedukas gyprieš pristatymą IDFA festivalyje, kas“ ir „Sengirė“ beveik tokie pat. vena ant ežero kranto ir tinkliuką
nes ten suvažiuoja geriausi pasaulio Bet jie įdomūs savo faktūra, ti- užsimeta vakarienei, nieko tokio,
filmai, tarp kurių dominuoja poli- krumu, kurio šiais laikais labai ma- čia jo ežeras, jo žuvys, jis pasiims
tiniai. O „Sengirėje“ nėra užkadri- žai. Nes visi skuba. Dėl to žmonės tiek, kiek jam reikia. O kai atvanio balso, žmogus nekalba, nėra ir džiaugiasi matydami tą tikrumą, žiuoja iš šalies ir gaudo tam, kad
muzikos. Bet žmonės labai gerai nes jis yra retas.
parduotų, tada visai kitas santykis.

Todėl svarbu, ar žmogus yra šeimininkas, ar išnaudotojas.

Labai ilgai galvojau, ar filmo pabaigoje parašyti, kad anksčiau Lietuvos teritoriją sudarė 80 procentų
sengirės, o dabar 0,02 procento. Bet
tai būtų stipri propagandinė žinia.
Ar taip nesusiaurintume filmo?
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Tavo santykis pasikeitė per
šiuos aštuonerius metus?
Miške laiką leidžiu nuo vaikystės.
Taigi santykis nesikeičia.
Ar tavo filmo herojai – vilkai,
stirnos, miegapelės, pelėdos –
sapnuoja žmogų?
Aišku, sapnuoja. Man iškart biologo žinios ateina į galvą. Žmonės
sapnuoja, kai būna REM stadija:
vos užmigę ir prieš pabusdami.
Miegančių gyvūnų akių obuoliai
irgi kruta, taigi jie turėtų sapnuoti.
Tačiau jei sapnuoja žmones, matyt,
nelabai romantiški sapnai būna.
O tu pats ar sapnuoji gyvūnus?
Būna. Tarkim, anksčiau sapnavau rojų, kaip jis atrodo: laukymė,
žvėrys vaikšto. Ir paskui nufilmavau šitą rojų Punios šile. Buvo taip
keista. Šerniukai, elniai viename
kadre. Nufilmavau taip, kaip jį įsivaizdavau, kaip jį sapnavau.
Gamtos dovana tau.
Tų dovanų buvo daug, bet ji ir
pasiėmė savo.
Kalbino Narius Kairys

11 psl.

Kinas

Apie meilę, bendrą gyvenimą ir tapatybę
Mačiau „Kino pavasaryje“

Ilona Vitkauskaitė

Kad bendras gyvenimas kartu gali
būti be galo sudėtingas ir, žinoma,
turėti savų privalumų, galime suprasti iš Łukaszo Rondudos filmo
„Meilės širdis“, kurio centre – audringi šiuolaikinių lenkų menininkų Wojciecho Bąkowskio ir Zuzannos Bartoszek santykiai. Nors
su dokumentika filmas tikrai neturi
nieko bendra. Kai susiduria dvi dominuojančios, į narcisizmą linkusios asmenybės, kurios net išoriškai yra panašios (gal tai dar viena
narcisizmo forma, vienas kitame jie
mato savo paties atspindį?), nieko
gero nelauki. Filmo personažai
(juos įkūnija Justyna Wasilewska
ir Jacekas Poniedziałekas) konkuruoja, vienas kitą emociškai kankina ir kartu įkvepia ar net „skolinasi“ vienas kito idėjas. Kasdienis
gyvenimas ir kūryba susimaišo.
Filme pasakojama tikra šiuolaikinė meilės istorija, pavyzdžiui,
poligamija čia tik „pakursto“ santykius, nėra joks tabu, bent jau iš
Bąkowskio pusės, nes Zuzanna pavydi net lenkų kino klasikos – Władysławo Pasikowskio „Šunų“ – herojei. Taip pat „Meilės širdis“ rodo,
iš kokios „medžiagos“ atsiranda
dažnai keiksnojamas šiuolaikinis
menas. Užuot su molbertais ėję į
pievas ar miškus, ieškoję įkvėpimo

vidiniuose išgyvenimuose, Zuzanna ir Wojciechas įkvėpimo eina
ieškoti į prabangų prekybos centrą,
lempų skyrių. Stilizacija, preciziškomis kompozicijomis pasižyminti
„Meilės širdies“ forma prilygsta ekscentriškai filmo temai, beje, filme
girdime paties Bąkowskio kurtą
muziką.
Konkursinėje „Europos debiutų“
programoje rodomas Bertrand’o
Mandico filmas „Laukiniai berniukai“ pirmiausia išsiskiria savo
atvirai naudojama kempo (camp)
estetika. Kalbant apie filmą tikriausiai būtų galima pateikti daugybę
ne tik kinematografinių įtakų: čia
ir Williamas S. Burroughsas, Guy
Maddinas, Walerianas Borowczykas, apie kurį daugiausia kalba pats
režisierius. Penki XX a. pradžios
aukštuomenės berniukai, kuriuos,
beje, vaidina moterys, užvaldyti
gaivališkų jėgų ir paveikti alkoholio, padaro žiaurų nusikaltimą. Už
tai juos nusprendžiama perauklėti.
Atiduoti į paslaptingo kapitono
rankas berniukai patenka į negyvenamą salą, kuri, pasirodo, yra
tikras seksualinių malonumų rojus. Čia vykdoma tikrai netradicinė
perauklėjimo programa – berniukai paverčiami moterimis.
„Laukiniai berniukai“ visomis
prasmėmis yra queer kinas. Laisvos naracijos, atviro erotizmo beveik lyriniame pasakojime, kuriame

„Ankštumas“

pinasi nuotykių kino, filmų apie beveik visą filmą yra kadre, ir kakeliones į egzotiškus kraštus, ne- bardino (Nazir Žukov) neįmanoma
gyvenamas salas elementai, Man- meilė, o šeimos santykiai. Žiūrint
dico kalba apie nusitrinančias lyčių filmą kyla klausimas, kas yra šeima:
vaidmenų ribas, transgresiją ir net ar ji palaiko, apsaugo, yra tapatysiūlo utopinį projektą žmonijai.
bės ir išgyvenimo sąlyga, ar naikina,
Debiutinis Kantemiro Balagovo varžo? Tikriausiai ir viena, ir kita.
„Ankštumas“ – tikriausiai vienas Jau filmo pavadinimas nurodo dvinetikėčiausių, labiausiai nustebi- prasmišką būseną: erdvės trūkumą
nusių festivalio filmų. Įspūdinga, ir intymumą. Aleksandro Sokurovo
kaip jaunas režisierius, naudoda- mokinio Balagovo filmas pasižymi
mas realistinio kino priemones, ne tik autentiška istorija, bet ir kongeba perteikti vidines būsenas, ceptualia forma – naudojama daug
emocijas, subtiliai pasakoja isto- stambių planų, „ankštos“ kompoziriją, dirba su aktoriais. Filme pa- cijos, fragmentuotas vaizdas, nuolat
sakojama tarsi klasikinė Romeo ir pabrėžiant erdvinį (ir, žinoma, ne
Džuljetos istorija etninių įtampų tik) ribotumą.
kontekste, nukelianti į 10-ojo deBoriso Chlebnikovo „Aritmija“
šimtmečio Šiaurės Kaukazo miestą pasakoja apie herojišką žydrų akių
Nalčiką. Tik čia akcentuojama ne paramediką Olegą, gelbstintį vieno
dramatiška žydės Ilanos (įspūdin- Rusijos provincijos miesto gyvengas Darjos Žovner debiutas), kuri tojų gyvybes. Lygiai tiek, kiek

talentingas ir nepakeičiamas yra
savo darbe, tiek pat sunkiai Olegas
dorojasi su asmeninio gyvenimo iššūkiais. Nepavyksta jam gelbėti ir pašlijusių santykių su mylima žmona
(ji taip pat yra jo kolegė) Katia, kuriai, regis, nusibodo Olego lengvabūdiškumas kasdieniame gyvenime.
Tad dar filmo pradžioje, suabejojusi
Olego jausmais, Katia nusprendžia
skirtis. Nors kartais atrodo, kad poros santykių krizės priežastis – tiesiog be galo varginantis ir, kaip galima suprasti, menkai atlyginamas
darbas, po kurio Olegas nuolatos išgėrinėja, kas, regis, yra neatsiejama
nuo „rusiško charakterio“. Žinoma,
„Aritmijos“ personažai ir posovietinė erdvė yra atpažįstami, tačiau
Chlebnikovas nekuria tiesiog realistinės socialinės ar santykių dramos.
Filme atsiranda vietos tiek socialinei sistemos kritikai, tiek pamąstymams apie trūkinėjančius santykius
ar humanizmą. Net personažai, kurie nuo pirmo savo pasirodymo gali
kelti nemalonias asociacijas, – kad
ir naujosios biurokratijos atstovas,
ligoninės direktorius rožiniu megztuku, – kartais gali pasirodyti gana
simpatiški. Visai kaip gyvenime? O
„Aritmijos“ finalinės scenos subtilumo, daugiareikšmiškumo turėtų
pavydėti ne vienas filmas. Chlebnikovas išties meistriškai kuria keliasluoksnę, nors iš pirmo žvilgsnio
labai paprastą istoriją.

Norų išsipildymas
Krėsle prie televizoriaus

Vienas didžiausių visokių švenčių
Šią moterį komiškos XIX a. da- karūnos“ (2015). Tai fantazija apie
malonumų yra saldus nieko ne- mos stiliumi suvaidino Meryl Streep. britų karaliaus dukteris, kurios svadarymas. Jį puikiai papildo filmų Nors jos herojė ir daro kvailystes, jį joja atsidurti tarp paprastų žmonių.
žiūrėjimas televizoriaus ekrane. Ne- niekad nesiliauja būti gerai išau- Tokia proga pasitaiko 1945-ųjų geskatinu mielų skaitytojų masiškai klėta. Be to, ji dar ir drąsi, tad visai gužės 8 dieną, kai Churchillis patapti oblomovais (1859 m. parašyto tinka būti pavyzdžiu šių laikų be- skelbė, kad pasibaigus karui gaIvano Gončiarovo romano veikė- balsiams. Tik šie, deja, visai neišau- lima leisti sau „trumpą džiaugsmo
jas buvo sibaritas, mėgęs ramybę, klėti. Filme rodomi Antrojo pasau- akimirką“. Tad rūmuose tarsi vieįkvepiančią kurti ir fantazuoti gulint linio karo metai, kai prabangiame nuolyne uždarytos kunigaikštytės
lovoje – red. past.), nors visai noriai Niujorko viešbutyje gyvenančią Flo- nusprendžia pasidžiaugti pergale
susikeisčiau su Oblomovu vietomis. rans vis dažniau apima noras kon- kartu su tauta. Būsimai karalienei
Siūlau kelis televizijų dar „ne- certuoti. Jos svajonė – pasirodymas Elžbietai II (Sara Gadon) – devynugrotus“ filmus ir pirmiausia „Carnegie Hall“, į kurį Florans nori niolika metų, jos seseriai Margaritai
2016 m. Stepheno Frearso sukurtą pakviesti į karą vykstančius ameri- (Bel Powley) – penkiolika, jų lau„Maištingą sielą“ (TV3, balandžio kiečių kareivius... Tačiau „Maištinga kia naktiniai nuotykiai, atsitiktiniai
2 d. 23.35). Jo herojė – ypatinga siela“ – vis dėlto Hugh Granto, ku- gerbėjai, šokiai, pavojai ir marios
moteris Florence Foster Jenkins ris vaidina Florans agentą, filmas. alkoholio. Nors, regis, Jarroldas iš
(1868–1944), bankininko duktė ir Anksčiau romantinėse komedijose tikrųjų sukūrė filmą, garbinantį vididžiulių turtų paveldėtoja. Dar ji aktorius papirkdavo savo žavesiu, dutinybes bei gebėjimo susilieti su
buvo prisiekusi melomanė, vadinta bet jo suvaidintas St. Clair Bayfiel- minia privalumus.
blogiausia visų laikų dainininke, ir das – senstantis mergišius, nevykęs
Johnas Sturgesas – vienas tų
tikrai veikli moteris. Jos bičiulis ir aktorius, netikras džentelmenas, gal klasikinio Holivudo kūrėjų, kuagentas St. Clair Bayfieldas papir- net benkartas – tikrai daugiabriau- rie išpuoselėjo vesterno žanrą.
kinėdavo žurnalistus, kad šie ra- nis ir daugialypis vaidmuo. Tačiau, 1972-aisiais pagal garsaus detektyvų
šytų netiesą ar bent nerašytų tiesos ko gero, jo herojus vienintelis tikrai rašytojo Elmore’o Leonardo scenaapie Florans pasirodymus, tačiau myli Florans.
rijų jo sukurtas „Džo Kidas“ (LRT
prisimerkdavo net garsusis Arturo
LRT (31 d. 23.35) parodys Ju- Kultūra, 31 d. 21 val.) – jau vėlyvojo
Toscanini.
liano Jarroldo komediją „Naktis be režisieriaus kūrybos laikotarpio
12 psl.

„Maištinga siela“

filmas. Tačiau vesternai, kuriuose parašė kartu su „Sangailės vasaros“
vaidina Clintas Eastwoodas, patys autore Alante Kavaite. Veiksmas
savaime yra didelis malonumas, nes nukels į salą, kurioje gyvena tik
niekas Laukiniuose Vakaruose nėra moterys ir jų sūnūs. Čia gyvena ir
toks ciniškas ir teisingas, kaip jo he- dešimtmetis Nikolas, kuris nujaurojai. „Džo Kide“ jis vaidina buvusį čia, kad kažkas yra negerai. Kas„galvų medžiotoją“, apsiimantį su- dien jam kyla vis daugiau klausimų.
gauti meksikiečių gaują. Tai užsakė Kartu su kitais berniukais jis siunpadaryti žemės magnatas Frenkas čiamas atlikti keistų medicininių
Harlanas (Robert Duvall), kuriam procedūrų ir įtartinų tyrimų. Bernepatinka meksikiečių vykdoma niukas pradeda nepasitikėti motina,
„žemės reforma“. Kidas nenujaučia, nori suprasti, ką daro moterys naktį,
kad jo ir Harlano požiūris į moralę kai vaikai miega. Visas šis pasvarsskiriasi...
tymas apie motinystę įvilktas į poeToms, kurioms Eastwoodo šlo- tinius naktinio košmaro vaizdinius.
vinamas vyriškumas nepriimtinas, Bijau, kad tokių neišvengsite ir užLRT Kultūra (3 d. 22.10) siūlo Lu- sibuvę prie šventinio stalo.
Jūsų –
cile Hadžihalilovic filmą „Evoliucija“ (2015). Jo scenarijų režisierė
Jonas Ūbis
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Anonsai

22-asis Vilniaus festivalis
jau ne už kalnų
Akyli Lietuvos nacionalinės filharmonijos interneto svetainės lankytojai žino – čia jau kurį laiką skelbiama 22-ojo tarptautinio Vilniaus
festivalio programa, o aktyviausieji
suskubo ir bilietus įsigyti. Šiųmetis
Vilniaus festivalis jau ne už kalnų,
vyks birželio 3–19 d., jame išgirsime
aštuonias originalias programas.
Pasak festivalio vykdomosios direktorės Rūtos Prusevičienės, Vilniaus festivalis 2018-aisiais akcentuoja Lietuvos muzikinės kultūros
gyvybingumą, tradicijų ir naujovių
sinergiją, veržlumą siekiant lygiaverčio dalyvavimo globalios muzikos industrijos ir rinkos procesuose,
įspūdingas tarptautines partnerystes. „Vilniaus festivalis daugeliui
lietuvių atlikėjų ir kompozitorių
tapo svarbia karjeros starto aikštele, nutiesė tarptautinio bendradarbiavimo kelius daugeliui Lietuvos muzikos festivalių, įtvirtino
Lietuvos kūrėjų ir atlikėjų prestižą
tarptautiniuose festivaliuose ir
koncertų salėse. Vilniaus festivalis aktyviai dalyvauja ES kultūros
politikos formavimo procesuose,
dalyvaudamas Europos festivalių
asociacijos ir jos tarybos veikloje,
inicijuodamas Šiaurės ir Baltijos šalių festivalių platformos konferencijas, kamerinės muzikos kolektyvų
mainus, gastroles, nūdienos kompozitorių kūrinių sklaidą“, – sako
R. Prusevičienė.
22-ojo Vilniaus festivalio koncertuose susitiks žymiausi Lietuvos ir
užsienio muzikai, kiekvienas savaip
įprasmindamas savo svarų indėlį į
pasaulio ir globalios Lietuvos kultūrinės bendrystės aruodą.
Pagrindiniu festivalio akcentu ir
kulminacija taps ilgai lauktas Vienos filharmonijos orkestro pasirodymas. Jau kelias dešimtis metų

Kronika

Paskelbti „Auksinių
scenos kryžių“ laureatai
Tarptautinę teatro dieną, kovo
27-ąją, įteikti aukščiausi Lietuvos
teatro apdovanojimai – „Auksiniai
scenos kryžiai“. Šiemet Nacionalinio Kauno dramos teatro scenoje
įteikta 17 premijų: 16 „Auksinių scenos kryžių“ ir Boriso Dauguviečio
auskaras.
Boriso Dauguviečio auskaras,
skiriamas už novatoriškus ir originalius teatro sprendimus, atiteko
operos „Saulė ir jūra“ kūrybinei
grupei – Rugilei Barzdžiukaitei,
Vaivai Grainytei ir Linai Lapelytei.
„Lietuvos šiuolaikinės operos
kūrėjos, suvienytos meilės muzikai ir scenai, yra puikus pavyzdys,
ką duoda atsidavimas darbui, papildytas puikia erudicija ir išsilavinimu. Režisierė Rugilė Barzdžiukaitė, libreto autorė Vaiva Grainytė,
kompozitorė Lina Lapelytė jau ne
pirmą kartą sujungia savo talentus, kad nustebintų ir Lietuvos, ir

žymiausių pasaulio orkestrų trejetuke karaliaujantis Vienos filharmonijos orkestras, diriguojamas
naujos batutos žvaigždės, – unikalios muzikos edukacijos sistemos
auklėtinio venesueliečio Rafaelio
Payare, – birželio 19-ąją vainikuos
visą festivalio programą. Svečiai
atliks Ludwigo van Beethoveno
„Leonoros“ uvertiūrą Nr. 3, Bélos
Bartóko Koncertą orkestrui ir Gustavo Mahlerio Penkias dainas pagal Friedricho Rückerto eilėraščius,
solo dainuos ryškiausia latvių operos primadona Elīna Garanča.
Festivalio pradžia birželio 3 d. nardins į baroko muzikos pasaulį. Sulauksime solistės Vivicos Genaux
(koloratūrinis mecosopranas, JAV)
ir smuikininko Thibault Noally vadovaujamo prancūzų baroko muzikos orkestro „Les accents“. Svečiai
ketina atlikti Georgo Friedricho
Händelio, Alessandro Scarlatti
operų fragmentų ir instrumentinių kūrinių programą „Du genijai
Italijoje“.
2018-aisiais Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui dedikuotus
koncertus Estijoje, Prancūzijoje,
Lenkijoje, Kinijoje surengsiantis,
Italijoje, Libane, Šveicarijoje gastroliuosiantis Lietuvos kamerinis orkestras (LKO) plačiai pristatys Lietuvos kultūrą, atliks Baltijos šalių
kompozitorių Justės Janulytės, Arvydo Malcio, Algirdo Martinaičio,
Pēterio Vasko, Erkki-Sveno Tüüro
kūrinius. Džiugu, kad meno vadovo
Sergejaus Krylovo vadovaujamas
reprezentatyvusis LKO pasirodys
ir Vilniaus festivalyje. Birželio 5 d.
koncerte su brolių pianistų Lucaso
ir Arthuro Jussenų duetu iš Olandijos skambės Arvo Pärto, Algirdo

Martinaičio, Josepho Haydno,
Wolfgango Amadeaus Mozarto
kūriniai.
Iškiliausia Lietuvos atstovė pasaulio operų scenose, UNESCO
taikos menininkė Violeta Urmana
birželio 9 d. pirmąkart Lietuvoje surengs austrų kompozitorių Franzo
Schuberto ir Richardo Strausso
dainų rečitalį. Festivalio publikos
laukia jautri pažintis su vokiškąja
daina – Lied. Operos primadonai scenoje talkins pianistė Gaiva
Bandzinaitė, ilgą laiką bendradarbiavusi su dainininke Beatriče
Grincevičiūte, o pastaruosius dešimtmečius gyvenanti Zalcburge
ir dėstanti šio miesto menų universiteto „Mozarteum“ dainavimo
katedroje.
JAV gyvenantis Lietuvos pianistas Gabrielius Alekna ypač daug dėmesio skiria lietuvių kompozitorių
kūrybos sklaidai ir išsaugojimui. Jis
su Lietuvos muzikos informacijos
ir leidybos centru bei žymiais užsienio prodiuseriais yra įrašęs ir
išleidęs išeivijos kompozitoriaus
Vytauto Bacevičiaus kūrinių fortepijonui solo ir su orkestru CD leidyklose „Naxos“ ir „Toccata Classics“. Išskirtiniam lietuvių išeivijos
kompozitorių Vytauto Bacevičiaus,
Vlado Jakubėno, Juliaus Gaidelio,
Kazimiero Viktoro Banaičio, Jeronimo Kačinsko kūrybos pristatymui 22-ajame Vilniaus festivalyje
birželio 7 d. G. Alekna subūrė puikius, intensyviai koncertuojančius
atlikėjus. Tai smuikininkė Justina
Auškelytė, baritonas Modestas Sedlevičius, sopranas Dovilė Kazonaitė,
pianistė Onutė Gražinytė, Valstybinis Vilniaus kvartetas ir geriausius
atlikėjus subūręs Medinių pučiamųjų kvintetas.
Kultūrinės diplomatijos ekspertė
pianistė Mūza Rubackytė, 2018
m. Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui tris programas parengusi koncertams Paryžiuje („Salle

Vienos filharmonijos orkestras

L . L a m m e r h u b e r n u ot r .

Gaveau“, Invalidų katedroje ir Orsė
muziejuje), vėl atvyks į Vilnių. Birželio 11 d. su tarptautinę karjerą
kuriančiu jaunosios kartos styginių kvartetu „Mettis“ ir kontrabosininku Donatu Bagursku pianistė
nuties tiltą į ateitį per lig šiol aktualių kūrėjų – Josepho Haydno, Ferenzo Liszto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir mažiau žinomo
prancūzų kompozitoriaus Louis
Vierne kūrybą.
Birželio 14-ąją festivalyje simboliškai skambės baltiška ir skandinaviška programa: 2007 m. Vilniaus
festivalio užsakymu kompozitorės
Ramintos Šerkšnytės sukurta oratorija „Saulėlydžio ir aušros giesmės“ bei švedų dirigento ir kompozitoriaus Essa-Pekka Saloneno
Koncertas fortepijonui. Lietuvos
nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos festivalyje debiutuojanti jaunosios kartos dirigentė
Giedrė Šlekytė, susiburs ir ypatingas menininkų ratas – pianistas
Andrius Žlabys, dainininkai Lina
Dambrauskaitė (sopranas), Justina
Gringytė (mecosopranas), Tomas
Pavilionis (tenoras) ir Raimundas
Juzuitis (bosas-baritonas), taip pat
Vilniaus miesto savivaldybės choras

„Jauna muzika“ (vadovas Vaclovas
Augustinas).
Festivalio koncertai vyks Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje
(birželio 3, 5, 7, 9, 11, 14 d.). Festivalio pabaigos koncertas birželio 19 d.
skambės Lietuvos nacionaliniame
operos ir baleto teatre. Vienas festivalio renginių numatytas sakralioje
erdvėje – Vilniaus Šv. Kazimiero
bažnyčioje, įėjimas į jį bus laisvas.
Birželio 17 d. čia koncertuos unikalus tarptautinis ansamblis „Graces
& Voices“ (vadovės Adrija Čepaitė
ir Antanina Kalechyts). Ansamblio
programoje „Take your holy time“
(„Pasinerk į savo šventąjį laiką“)
skambės grigališkasis choralas, į jį
įsipins šiuolaikinės sakralinės polifonijos kūriniai. Koncerte pirmą
kartą nuskambės ansambliui dedikuoti opusai – austrų kompozitoriaus Wolframo Wagnerio „In praeteritis“ ir Vytauto Miškinio „When I
consider“. Programa sumanyta kaip
vientisas sakralios muzikos ir joje
atsiveriančios prasmės vyksmas. Ši
sakrali dermė įtraukia klausytoją ir
kviečia išgyventi savo būvio laike
prasmę.

tarptautinę sceną“, – įteikdama apRežisierius – Łukasz Twar- „Natanas išmintingasis“ (Nacionadovanojimą kalbėjo kultūros minis- kowski už spektaklio „Lokis“ reži- linis Kauno dramos teatras ir
trė Liana Ruokytė-Jonsson.
sūrą (Lietuvos nacionalinis dramos teatras „Utopia“)
Dramos aktorė (nepagrindinis
Nominacijoje Teatras vaikams teatras)
ir jaunimui nugalėjo instaliacijų
Dramos aktorė (pagrindinis vaidmuo) – Kamilė Petruškevispektaklio šeimai „Apie baimes“ vaidmuo) – Airida Gintautaitė už čiūtė už Leros vaidmenį spektakūrybinė grupė (Valstybinis jau- Marie Trintignant vaidmenį spekta- klyje „Šokis Delhi“ (OKT/Vilnimo teatras): režisierė Olga Lapina, klyje „Lokis“ (Lietuvos nacionalinis niaus miesto teatras, Lietuvos
muzikos ir teatro akademija) ir
dailininkė Renata Valčik, drama- dramos teatras)
už
vaidmenį spektaklyje „#beturgė Teklė Kavtaradzė, videoinsDramos aktorius (pagrinditaliacijų autorius Mikas Žukauskas nis vaidmuo) – Vytautas Anužis skambučio“ (Lietuvos nacionaliir kompozitorius Antanas Jasenka. už Natano vaidmenį spektaklyje nis dramos teatras)
Dramos aktorius (nepagrindinis vaidmuo) – Vainius Sodeika už
Luckaus ir Wittenbacho II vaidmenis
spektaklyje „Lokis“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)
Scenografas – Renata Valčik už
scenografiją instaliacijų spektakliui
„Apie baimes“ (Valstybinis jaunimo
teatras) ir miuziklui „Čikaga“ (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras)
Šviesų dailininkas / vaizdo projekcijų kūrėjas – Jakub Lech už
vaizdo projekcijas spektakliui „Lokis“ (Lietuvos nacionalinis dramos
teatras)
Muzikos dramos spektakliui
kūrėjas – Algirdas Martinaitis
D. M at v e j e vo n u ot r .
Scena iš spektaklio „Lokis“
už muziką spektakliui „Cinkas“

(Teatras „Meno fortas“ ir Valstybinis jaunimo teatras)
Muzikos operai / baletui kūrėjas –
Mindaugas Urbaitis už muziką baletui „Procesas“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)
Operos / operetės solistas – Viktorija Miškūnaitė už Džuljetos
vaidmenį operoje „Kapulečiai ir
Montekiai“ (Lietuvos nacionalinis
operos ir baleto teatras)
Choreografas – Martynas Rimeikis už baleto „Procesas“ choreografiją (Lietuvos nacionalinis
operos ir baleto teatras)
Šokėjai – Gintarė Marija Ščavinskaitė ir Niels Claes už vaidmenis šokio spektaklyje „Aside“ (Šokio teatras „Padi Dapi Fish“)
Dramaturgija – Birutė Kapustinskaitė už dramą „Terapijos“
Debiutas / Jaunasis menininkas –
Aušra Krasauskaitė už šokio spektaklio „Karmen“ choreografiją (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras)
Padėkos premija įteikta Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriui Rimantui Štarui.
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VF inf.

LRKM inf.

13 psl.

K ovo 30–balandžio 8
Parodos

iki IV. 1 d. – Ričardo Nemeikšio paroda
„Tuštumos blizgesys“

Vilnius

VDA galerija „Akademija“

Nacionalinė dailės galerija

Pilies g. 44

Konstitucijos pr. 22

iki 31 d. – Rūtos Junutytės paroda „Avoi-

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

ding The Inner Void“

iki IV. 8 d. – taktilinių reprodukcijų paroda
„Blind Date“ („Aklas pasimatymas“)
nuo IV. 6 d. – „Tyliosios kolekcijos. Privatūs XX a. II p. Lietuvos ir Estijos dailės
rinkiniai“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko
„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“
Paroda „Po Italijos saule. XVIII a.–XX a.
I pusės Lietuvos dailininkų kūryba“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki IV. 7 d. – Indrės Liškauskaitės paroda
„timidos cognoscitur“
VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
iki IV. 8 d. – Reginos Pečiulytės tapybos
paroda „Gailestingumas“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Dailininkų Tamošaičių kūryba

rio akordai“

Gedimino pr. 43
iki IV. 7 d. – Geistės Marijos Kinčinaitytės ir

dro Popovo (Klaipėda) rinkinio“

Louise’os Oates fotografijų paroda „Gyliai,

Lietuvos nacionalinis muziejus

pjūviai, grūdėtumas“

Arsenalo g. 1

Vilniaus fotografijos galerija

tės 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
archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutari-

Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Užtarėjai ir globėjai. Restauruoti paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“

Alfonso Šuliausko (1938–2017) tapybos
darbų ir dokumentų paroda
„Skalvijos“ kino centras

Teatras
Miestai keičiasi spektakliais. Į Lietuvos nacionalinį dramos teatrą balandžio 3, 4 d. atvyks Nacionalinio Kauno dramos teatro spektakliai „Aš –
Moljeras“ (rež. Inesa Paliulytė) ir kūrinys vaikams „Žydroji paukštė“ (rež.
Vaidotas Martinaitis). Nacionaliniame Kauno dramos teatre balandžio 3 d.
gastroliuos Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Cinkas“ (rež. Eimuntas
Nekrošius). Balandžio 11 d. į Vilnių (LNDT) atvyks Klaipėdos dramos
teatre Nekrošiaus režisuotas spektaklis „Kalės vaikai“. Lietuvos rusų dramos teatras keičiasi kūriniais su Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatru –
balandžio 5 d. Vilniuje bus rodomas „Rūkas virš slėnių“ (rež. Raimundas
Banionis), o Panevėžyje – „Zoikos butas“ (rež. Rolandas Atkočiūnas). Be
to, Atkočiūno Juozo Miltinio dramos teatre režisuotas spektaklis „Hanana,
kelkis ir eik“ balandžio 3 d. gastroliuos Valstybiniame jaunimo teatre.

Goštauto g. 2/15
Fotografijos muziejus

paroda „Kartą Pietų Amerikoje“

Tarptautinė paroda „Nepriklausomų

Gintauto Stulgaičio (1959–2000) retros-

Kaunas

valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai

pektyvinė fotografijų paroda

Pamėnkalnio g. 1

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Mintaujos gimnazijoje“, skirta Lietuvos

iki 31 d. – Ryto Jurgelio kūrybos paroda

muziejus

ir Latvijos valstybių nepriklausomybės

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji

V. Putvinskio g. 55

100-mečiams

Reginos Šulskytės paroda „Mano laikas“
Pamėnkalnio galerija

„Šalia tylos“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11

Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt.
Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei

biblioteka
Aušros al. 62

Paroda „Stasiui Ylai – 110“
„Vydūnas – lietuvių tautinės sąmonės

Aleksandro Ostašenkovo fotografijų paroda

mecenatystės skerspjūviai“

ugdytojas“

Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio
istorija“

Galerija „Meno parkas“

Dailės galerija

Rotušės a. 27

Respublikos g. 3

Skudutytės paroda „Akvarelės ir pošlybės“

M. Žilinsko dailės galerija

Paroda „Esame čia“ (iš Krzysztofo Musiało

Galerija „Arka“

Nepriklausomybės a. 12

kolekcijos)

Menininkių iš „Lewben Art Foundation“

Marijonos Sinkevičienės paroda „Atmintis“

Romualdo Inčirausko kūrybos paroda
„Skulptūra tarytum juvelyrika“
nuo IV. 3 d. – Kipro Černiausko ir Julijos

Aušros Vartų g. 7
iki IV. 7 d. – Simono Skrabulio tapybos paroda
„Nebaigtas paveikslas“
Alytaus menininkų paroda „Alytaus dailė.
Retrospektyva“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13

Vokiečių g. 2
„Slaptosios piešiančiųjų draugijos“ paroda
Tapybos paroda „Ką menininkai dirba visą
dieną?“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
iki IV. 1 d. – Vytauto Kalinausko (1928–

Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus ar-

2001) paroda „Belaukiant gimtadienio…“

kivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti

AV17 galerija

liturginiai drabužiai“

Totorių g. 5

VDA parodų salės „Titanikas“

iki IV. 7 d. – Yasmin Alt ir Kai Franzo paroda

Maironio g. 3

Stasio Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2

Balandžio 7 d. 19 val. Filharmonijos Didžioji salė prisipildys rusų romantinės muzikos sąskambių, o prie fortepijono sės vidurinės kartos rusų
pianistas Aleksejus Volodinas, 2003 m. nugalėjęs prestižiniame G. Andos
pianistų konkurse Ciuriche (Šveicarija), itin sėkmingai ir intensyviai koncertuojantis visame pasaulyje. Vakaro programoje pianistas atliks jam itin
artimą Piotro Čaikovskio Antrąjį fortepijoninį koncertą. Antroje koncerto
dalyje Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Roberto
Šerveniko, pateiks Sergejaus Rachmaninovo Antrąją simfoniją.

Vilniaus g. 140

Dailininkų sąjungos galerija

Bažnytinio paveldo muziejus

Laurie Kang ir Santiago Taccetti paroda
„255.155.2612“

Muzika

Maironio lietuvių literatūros muziejus

atkūrimo

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Vaidilutės g. 79

Gabrielė Gervickaitė savo parodą pavadino senaisiais greitosios medicinos pagalbos telefono skaitmenimis – „03“. Turinys irgi susijęs su medicinos vaizdais, menininkė peržvelgė sovietinių medicinos ir pan. vadovėlių iliustracijas, bet domėjosi ne medicininiu turiniu, greičiau žmogaus
samprata, skirtingų kontekstų gaminamomis reikšmėmis. Gervickaitė jau
ir ankstesnėje kūryboje rasdavo įdomų santykį tarp mokslo, atvaizdavimo
ir jausmo. Šioje parodoje keičiasi raiška (tapybą ir objektus keičia fotomontažai su koliažais), o tai dar viena priežastis pasidomėti jos paroda
galerijoje „Meno niša“. Paroda veikia iki balandžio 14 d.

Rotušės a. 13

Gabrielės Gervickaitės paroda-tyrimas „03“

Kazio Varnelio namai-muziejus

„Rupert“ galerija

Dailė

iki IV. 1 d. – Adomo Vasiliausko fotografijų

Stiklių g. 4

mas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės

Didžioji g. 26

nuo 30 d. – Valentino Antanavičiaus paroda

iki IV. 1 d. – Apichatpongo Weerasethakulo

„Prospekto“ fotografijos galerija

Bokšto g. 20

Mildos Kiaušaitės fotoparoda „Įsižiūrėjimai“

Grigiškių meno mokyklos paroda „Pavasa-

„Fantomas“

Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6

Vokiečių g. 2

ekspozicija

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

& Lusciov“ paroda „Intergalactic Space“

Antakalnio g. 17

Paroda „Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė.

šimtmečiui“

nuo IV. 4 d. – menininkų dueto „Cascione

„Muzikos galerija“

Danielio Steegmanno Mangrané paroda

Paroda „Medalis valstybės atkūrimo

iki 31 d. – Babelio Mnauaro paroda „Siekis“

Šiuolaikinio meno centras

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

Lietuvos archeologija

Grafo galerija
Trakų g. 14

Sietlas Vilniuje“

vasarą“

Arsenalo g. 3

iki IV. 7 d. – Redos Tomingas darbų paroda
„Augalai, gyvūnai ir kiti žmonės“

„Kūrybos fragmentai“

A. Goštauto g. 1

Kryždirbystė

Užupio g. 2 A

sono (JAV) kūrinių paroda „Mistinė tikrovė –

Paroda „Paauglės bitės pašaukimas vieną

Lietuvių liaudies menas

tai 1945–1959“
„Galera“

Čiurlionio namai

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

mus. Rafaelis Chvolesas: vilniečių portre-

Savičiaus g. 11

videoinstaliacijų paroda „Švytintys šešėliai“

pab.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš Aleksan-

Paroda „Mes žiūrime į juos, jie žvelgia į

rinkiniai
Jūratės Mažeikaitės-Harrison ir Jeffo Harri-

„7md“ rekomenduoja

muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–XX a.“

Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją. XIX a.

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

„Objekto evoliucija“

kolekcijos paroda „Spyruoklės laiku“
Lilijos Valatkienės fotografijų paroda
„Išrinktieji“
Paroda „Natalia LL. Sum ergo sum (Esu, vadinasi esu)“
iki IV. 1 d. – šiuolaikinio Vokietijos meno
paroda „Future Perfect“
Kauno paveikslų galerija

Panevėžys

Antano Šerono tapybos paroda
„Sugrįžimas“

„Post“ galerija

Panevėžio Juozo Miltinio dramos
teatras

Laisvės al. 51A

Laisvės a. 5

Analoginės fotografijos paroda ,,Camera

Anitos Melderės (Latvija) tapybos paroda

obscura # 3“

„Šalin pilkumą“

Kauno fotografijos galerija

Fotografijos galerija

Vilniaus g. 2

Vasario 16-osios g. 11

Igorio Muchino paroda „Aš mačiau

iki 31 d. – Ramūno Danisevičiaus fotopa-

Rokenrolą“

roda „Likę“

K. Donelaičio g. 16
XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių daili-

Klaipėda

ninkų kūrybos ekspozicija

Lietuvos dailės muziejaus Prano

Spektakliai

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolek-

Domšaičio galerija

cijos ekspozicija

Liepų g. 33

iki IV. 1 d. – šiuolaikinio Vokietijos meno

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

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

paroda „Future Perfect“

teatras

matyti kūriniai“

IV. 4 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“

Baroti galerija

(pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Górec-

iki 31 d. – parodos „Didžioji pramonė“
atnaujinta ekspozicija „Dar kartą apie
„Drobę“: kas pastatė ir kas sugriovė?“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Vilnius

Aukštoji g. 3/3a

kio ir kt. muziką). Dir. – R. Šervenikas

Vytauto Šerio skulptūros ir tapybos darbų

6 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“.

paroda iš ciklo „XX amžiaus klasikai“

V. Putvinskio g. 64

Dir. – C. Diederich (Prancūzija)
7 d. 18.30 – „BOLERO+“.

muziejus

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

Dir. – M. Barkauskas
8 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“.

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Alekso Andriuškevičiaus paroda „Fazės“

kyklos mokytojų ir mokinių paroda „Ša-

Malūnų g. 8

Dir. – A. Šulčys

Alekso Andriuškevičiaus kūrybos paroda

Istorinė Lietuvos Respublikos

Žemaitės g. 83

kotas“ (Arūnas Gudaitis, Kristina Inčiū-

Prezidentūra

iki IV. 5 d. – Andriaus Butvilo piešiniai

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
31 d. 18.30 – P. Claudelio „APREIŠKIMAS

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mo-

raitė, Donatas Jankauskas (Duonis), Linas
Jusionis, Džiugas Katinas, Linas Liandzbergis, Aurelija Maknytė, Tomas Martišauskis,
Audrius Novickas, Birutė Zokaitytė kartu
su savo mokiniais)

14 psl.

„Nerodyti“

Vilniaus g. 33

nuo 30 d. – Ilonos Daujotaitės-Janulienės

Savicko paveikslų galerija

Juliaus Miežlaiškio paroda „Vyčiai“

tapybos paroda „Momentai“

J. Basanavičiaus g. 11

Paroda „Šimtmečio belaukiant: reikšmin-

Dailės galerija

MARIJAI“. Rež. – J. Vaitkus

nuo 30 d. – Natalijos Janekinos tapybos

giausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvy-

Vilniaus g. 245

IV. 3 d. 18.30 – „AŠ – MOLJERAS“.

paroda

kiai (1918–1940 m.)“

Tautodailės paroda „Lietuvai – 100“

Rež., dramaturgė ir aktorė – I. Paliulytė
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4 d. 18.30 – M. Maeterlincko „ŽYDROJI

Vilniaus teatras „Lėlė“

4 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“.

M. Krečmerio, O. Balakauso, V. Striaupai-

3 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – I. Friedland

PAUKŠTĖ“. Rež. – V. Martinaitis

Didžioji salė

Rež. – A. Jankevičius

tės-Beinarienės, G. Kuprevičiaus, J. Tamu-

(fortepijonas, Izraelis)

31, IV. 8 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus

5 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“.

lionio, E. Straumes, P. Vähi kūriniai

4 d. 18 val. Lietuvos žydų bendruomenės

Rež. – A. Jankevičius

7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

J. Heifetzo salėje – I. Friedland (fortepijonas,

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas

5 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATEDRA“.
Rež. – O. Koršunovas

„VORO VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. –

6, 7 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ

A. Mikutis

6 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS

KLASĖ“. Rež. – Y. Ross

Mažoji salė

KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė

8 d. 19 val. – „ANA KARENINA“ (L. Tolsto-

IV. 7 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO

7 d. 16 val. – „4 MORTOS“.

nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas

(fortepijonas)

jaus romano motyvais). Choreogr. –

ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pa-

Rež. – D. Rabašauskas

A. Volodinas (fortepijonas). Dir. – R. Šerve-

4 d. 17 val. Šalčininkų S. Moniuškos menų

Kauno lėlių teatras

nikas. Programoje P. Čaikovskio, S. Rach-

mokykloje, 5 d. 18 val. Taikomosios dailės

maninovo kūriniai

ir dizaino muziejuje – „Edson Ensemble“:

7 d. 15 val. Žagarės dvaro sodyboje, 8 d.

R.J. Edson (Remigijus Kažukauskas, fleita,

A. Cholina (A|CH teatras)

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

Mažoji salė

8 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“

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

Rež. – A. Storpirštis, dail. – N. Keršulytė

KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas

Palėpė

31 d. 16 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU

7 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų

IV. 2 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ (pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut.

Lietuva, Nyderlandai), E. van der Mespel

lėje, – koncertas visai šeimai „Menų paky-

(smuikas, N. Zelandija), M.A. Luimstra

lėti“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistai

(I altas, D. Britanija), Ju. Klapwijkas

R. Bartulis (klarnetas), U. Katinskaitė (smui-

(II altas, Nyderlandai), V. González Tomàs

kas), A. Gečaitė (smuikas), L. Jurgutavičiūtė

(violončelė, Ispanija)

saką). Aut. ir rež. – O. Žiugžda

(smuikas), K. Megelinskas (fortepijonas),

8 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje –

J. Vozbutas (akordeonas), R. Karvelytė (ba-

L. Dolgopolova (vargonai, Lietuva, Olandija),

šokio teatras „Low Air“)

Klaipėda

leto šokėja), N. Straukaitė (baleto šokėja).

F. Balčaitytė (sopranas, Lietuva), Vilniaus

31 d. 16, 18 val. IV. 8 d. 16 val. Juodojoje sa-

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

Dalyvauja Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės

kultūros centro moterų choras „Liepos“ (meno

lėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. – A. Kirvela ir

30 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Marko-

J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ra-

vićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“.

7 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“.

KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas

apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir
dail. – V. Mazūras

8 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI

„Menų spaustuvė“

NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pa-

6 d. 19.30 – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS
(LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis
(teatras „cezario grupė“)
7 d. 16 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų ir
visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Tertelis,
K. Werner
8 d. 16 val. – „DREAMLAND“.
Rež. – M. Jančiauskas

30 d. 20 val. Juodojoje salėje – „KELIONĖ

Rež. – G. Radvilavičiūtė

NAMO“. Rež. – V. Bareikis (urbanistinio

tas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

Rež. – M. Pažereckas

IV. 4, 5 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-

31 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko

koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“.

„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“. Rež. –

Valstybinis jaunimo teatras

Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus

D. Rabašauskas

30 d. 18 val. – „CINKAS (ZN)“ (pagal

5 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TERORISTAS“.

IV. 5 d. 18.30 Didžiojoje salėje – A. Stasiuko

S. Aleksijevič knygas). Rež. – E. Nekrošius

Rež. – G. Aleksa (teatras „Atviras ratas“)

„NAKTIS“. Rež. – A. Jankevičius

31 d. 12, 12.30, 13, 16.30, 15, 15.30, 16, 16.30

6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „UŽ UŽDARŲ

6 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Marko-

Teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAI-

DURŲ“. Rež. – V. ir V. Anužiai

vićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“.

MES“. Rež. – O. Lapina

6 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „IDENTIFY“.

Rež. – M. Pažereckas

IV. 3 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA,

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

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

KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.

7 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“.

(J. Miltinio dramos teatras)

Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gu-

knygą). Rež. – A. Dilytė

4 d. 13 val. Teatro fojė – A. Pukelytės eduka-

daitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

7 d. 18.30 – Mažojoje salėje – J. Pulinovič

cinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“

8 d. 11, 15 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI

5 d. 18 val. – D. Loher „PABAIGOS UGNIS“.

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

Rež. – G. Varnas

kio teatras „Dansema“)

6 d. 18 val. – „APSĖDIMAS“ (pagal F. Dos-

8 d. 12 val. Stiklinėje salėje – „APIE MEILĘ,

tojevskio romaną „Broliai Karamazovai“).

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

Rež. – P. Makauskas (Mažoji salė)

niotis (teatras „Atviras ratas“)

7 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“. Insc. aut. ir
rež. – V. Kuklytė (Mažoji salė)

Kaunas

7 d. 18 val. – P. Demirskio „NESISTEBĖK, JEI

Nacionalinis Kauno dramos teatras

KAS NORS ATEIS PADEGTI TAVO NAMŲ“.

30 d. 14 val., 31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje –

Rež. – A. Jankevičius

A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“.

8 d. 15 val. – „RAGANIUKĖ“ (pagal

Rež. – J. Jurašas

O. Preusslerio pasaką). Rež. – E. Jaras

IV. 3 d. 18 val. – „CINKAS (ZN)“ (pagal

Vilniaus mažasis teatras

S. Aleksijevič knygas). Rež. – E. Nekrošius

30 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė
IV. 3 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,
rež. – A. Dapšys
4, 5 d. 18.30 – PREMJERA! – W. Gibsono
„DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
7 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas
8 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.

(Valstybinis jaunimo dramos teatras)
4 d. 11, 12, 16, 17 val. Mažojoje scenoje – ,,DEBESŲ GAUDYKLĖ“. Choreog. ir rež. –
L. Geraščenko
6 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
8 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay
„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius

„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys
8 d. 17 val. Didžiojoje salėje – S. Šaltenio
„KALĖS VAIKAI“. Rež. – E. Nekrošius
Klaipėdos muzikinis teatras
30 d. 19 val. Žvejų rūmuose – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. – T. Ambrozaitis
IV. 7 d. 18 val. Žvejų rūmuose – J. Strausso
„ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. – S. Domarkas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
IV. 6 d. 18.30 A. Sireikos krepšinio akademijoje (Ežero g. 11) – PREMJERA! M.I. Fornes
„DUMBLAS“. Rež. – A. Kahnas, G. Palekaitė
7 d. 18 val. Mažojoje salėje – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
8 d. 12 val. Mažojoje salėje – koncertas
„Linksmosios vaikų Velykėlės“

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
31 d. 18 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“.
Rež. – A. Gluskinas
IV. 5 d. 18 val. – M. Bulgakovo „ZOIKOS BU-

Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

TAS“. Rež. – R. Atkočiūnas (Lietuvos rusų

Oskaro Koršunovo teatras

30 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVI-

dramos teatras)

31, IV. 3 d. 19 val. – OKT studijoje – B. Brechto
„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
5 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo
„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
30 d. 18.30 – „LEGENDA APIE DIDĮJĮ KOMBINATORIŲ“ (pagal I. Ilfo ir J. Petrovo romaną
„Dvylika kėdžių“). Rež. – R. Atkočiūnas
31 d. 18.30 – A. Čechovo „MEŠKA“.
Rež. – K. Krasilnikovaitė
IV. 5 d. 18.30 – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. –
R. Banionis (Juozo Miltinio dramos teatras )
7 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS
IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus
8 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (klasikinio šokio kolektyvas „Nuotaika“, meno
vad. ir rež. – O. Tamašauskienė)
8 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA
MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką).
Rež. – A. Jankevičius

Izraelis), J. Jope (tenoras, Latvija, Lietuva),
A. Lukaitė (sopranas), G. Zalatorienė

12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje sa-

ir rež. – O. Žiugžda

IV. 3 d. 19 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“.
Rež. – G. Kriaučionytė

„Romantinio fortepijono pakerėti“. Lietuvos

LIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis

6 d. 18 val. Panevėžio teatre „Menas“ –

IV. 2, 6, 7 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS

Y. Rezos „MENAS“. Rež. – M. Bareikytė

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

7 d. 12 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos

4 d. 18 val. – Kauno choreografijos mokyklos
mokinių koncertas
5 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS

„PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis
7 d. 18 val. – PREMJERA! D. Statkevičienės
„GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“.

ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. San-

Rež. – A. Veverskis

tucci (Italija). Dir. – V. Visockis

8 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.

8, 11, 12 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“.

Rež. – V. Mazūras

Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, muzikinis vad. – J. Geniušas, rež. – V. Streiča,

Koncertai

mokyklos moksleiviai (vad. J. Stauskaitė). Kon-

vad. ir dir. A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė)

certą veda muzikologė L. Navickaitė-Martinelli

Vaidilos teatras

8 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino
muziejuje – Atvelykio koncertas. Ansamblis
„Vilniaus arsenalas“: L. Šulskutė (fleita),
R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (fortepijonas). Programoje F. Mendelssohno-Bartholdy,
A. Šenderovo, A. Piazzollos kūriniai
8 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „Ypatingi trio skambesiai“. Iš ciklo „Muzika
Trakų pilyje“. D. Dėdinskaitė (smuikas),
G. Pyšniak (violončelė), T. Motiečius
(akordeonas). Programoje C. Saint-Saënso,
J. Halvorseno, M. De Fallos, A. Piazzollos

IV. 8 d. 18 val. – D. Nordio (smuikas) ir
D. Mažintas (fortepijonas). Programoje
L. van Beethoveno,·J. Brahmso, E. Griego ir
kt. kūriniai
Muzikos galerija
IV. 6 d. 18.30 – „Giedrius Kuprevičius. Ne
vien apie muziką...“. Skiriama Maestro
gimtadieniui. Dalyvauja kompozitorius, I. Goleckytė (sopranas) ir J. Jarašius
(baritonas)

Va k a r a i

kūriniai
8 d. 18 val. Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir
Pauliaus katedroje – festivalio „Resurrexit“
pabaigos koncertas. Lietuvos kamerinis
orkestras, valstybinis choras „Vilnius“,
Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Solistai V. Miškūnaitė (sopranas),
N. Petročenko (mecosopranas), T. Pavilio-

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
30 d. 17.30 – Vilniaus universiteto botanikos sodo vadovo, mokslininko A. Skridailos
paskaita „Sodų kūrimo idėjos nuo antikos
laikų iki XXI a.“

nis (tenoras), E. Chrebtovas (bosas). Dir. –

Nacionalinis muziejus

T. Ambrozaitis. Programoje W.A. Mozarto

IV. 4 d. 17 val. – Marijos Gimbutienės skai-

„Karūnavimo mišios“

tymai. „Povandeniniai Žeimenos lobiai“.
Pranešėjai E. Šatavičius, A. Matiukas,

Vilnius

S. Zakarevičius

Šv. Kotrynos bažnyčia

5 d. 17.30 – antropologo R. Jankausko pas-

31 d. 18 val. – koncertas „Su gimtadieniu,

kaita „Gedimino kalne rastų palaikų antro-

Sere Andrew“. Dalyvauja Palangos orkes-

pologiniai tyrimai“

tras. Solistai K. Jatautaitė-Stanevičienė ir

Valdovų rūmai

A. Bartkus. Programoje kompozicijos iš
A.L. Webberio miuziklų
7 d. 18 val. – gražiausios spektaklių dainos muzikinėje programoje „Ten seneliai
jauni...“. Atlikėjai A. Kaniava, S. Mickis,
S. Bareikis, G. Storpirštis.
8 d. 18.30 – „Sodade. Ilgesingų vėjų nugairintos dainos“. Dalyvauja N. Vieira (vokalas), R. Semedo (bosinė gitara), V. Dias
(gitara), O. Marín (gitara, cavaquinho),
M. Paris (perkusija)
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
7 d. 16 val. – vakaras-koncertas muzikologo
V. Juodpusio gimimo 80-mečiui. Dalyvauja
A. Bružaitė (kanklės), V. Vitaitė ir A. Žvirblytė
(fortepijoninis duetas), A. Pleškūnas (altas),
A. Banaitytė (fortepijonas), R. Vaitkevičius
(aktorius), Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Didysis fleitų ansamblis ir jo vadovas M. Pupkovas. Solistai
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos vokalo mokytojos metodininkės

IV. 6 d. 9.30 – kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Lietuvos herbai ir herbiniai ženklai:
reglamentavimas ir meninis interpretavimas“
8 d. 13.30 – J. Vanago monografijos „Antakalnis. Kilmė, raida, žmonės“ pristatymas.
Dalyvauja knygos sudarytojas J. Vanagas,
Vilniaus dailės akademijos leidyklos direktorius M. Iršėnas, Vilniaus dailės akademijos profesorius A. Mačiulis, Valdovų rūmų
muziejaus direktorius V. Dolinskas. Renginį moderuoja aktorius P. Vaisieta
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
IV. 3 d. 18 val. – Ukrainos kinas Nacionalinėje
bibliotekoje. Filmo „Bohdano laimė“ peržiūra
4 d. 10 val. – būsimo fotografijų albumo „Neregėta Lietuva. XXI amžius“ projekto pristatymas
5 d. 17.30 – filosofo V. Dranseikos (Vilniaus
universitetas) paskaita „Thomas Hobbbesas ir jo „Leviatanas“
LMA Vrublevskių biblioteka
IV 5 d. 17 val. – mokslinės monografijos

dir. – R. Šumila

Lietuvos nacionalinė filharmonija

R. Tallat-Kelpšaitės mokiniai

Kauno kamerinis teatras

IV. 5 d. 18.30 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos

M. Minkel ir A.S. Garuolis. Vedėja R. Aleknaitė-

mas. Dalyvauja autoriai, Vilniaus universi-

30 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO

nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje – XXXVI

Bieliauskienė. Veiks V. Juodpusio doku-

teto mokslininkai K. Rutkovska, M. Smetona,

„Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje“ pristaty-

ŽEME“. Rež. – G. Padegimas

festivalis „Resurrexit“. Kamerinės muzi-

mentų, jam dovanotų dailės kūrinių paroda

I. Smetonienė

31 d. 12, 14.30 – „ATVIRA ODA“.

kos koncertas „Lietuvos, Latvijos ir Estijos

XX tarptautinis muzikos festivalis

Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“)

kompozitorių muzika“. Ansamblis „Musica

V. Mykolaičio-Putino memorialinis

„Sugrįžimai“

IV. 3 d. 19 val. – PREMJERA! „NORĖČIAU

humana“. Solistai S. Liamo (sopranas),

IV. 3 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino

BŪT PAPARČIO ŽIEDU“. Choreogr. – B. De-

S. Skjervold (baritonas), A. Vizgirda (fleita),

muziejuje – A. Gocentas (violončelė, Lie-

brabant (Prancūzija) (Kauno šokio teatras

R. Beinaris (obojus), E. Petkus (violončelė).

litikos ir kultūros apžvalgininko V. Valiu-

tuva, Suomija), B. Gocentas (smuikas),

Programoje Ž. Liauksmino, J. Branto,

šaičio knygos „Ponia iš Venecijos tavernos“

R. Gocentienė (fortepijonas)

pristatymas

„Aura“)
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butas-muziejus
IV. 4 d. 18 val. – žurnalisto, publicisto, po-

15 psl.

Kovo 30–balandžio 5
Savaitės filmai

Kino repertuaras

31 d. – Dviračiais Afrikoje: Namibija (dok. f.,

JAV) – 13.15,18.40

rež. A. Gurevičius) – 13.30; 4 d. – 15 val.

Kapų plėšikė Lara Kroft (3D, JAV) – 15.50, 21.20

31 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

Forum Cinemas Vingis

30, 31 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft (JAV) –

(Prancūzija) – 18 val.

30, 31, IV. 2–5 d. – Oazė: žaidimas prasi-

11.10, 23.20; IV. 2–5 d. – 11.10

31, IV. 2 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija,

Vilnius

„Oazė: žaidimas prasideda“

30–IV. 5 d. – Ugnies žiedas. Sukilimas (3D,

deda (3D, JAV) – 12.30, 18.30; IV. 1 d. – 12.30

30 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) –

Vokietija, Švedija) – 20 val.; 5 d. – 19.45

30, IV. 1–5 d. – Oazė: žaidimas prasideda

10.20; 31, IV. 2–5 d. – 10.20, 19 val.

IV. 2 d. – Terapija (JAV) – 20.45; 4 d. – 19.45

(3D, JAV) – 15.30, 20 val.; 31 d. – 21.15

30–IV. 5 d. – Bitė Maja. Medaus žaidynės

IV. 2 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas

30 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 13.25,

(Vokietija, Australija) – 12.15

(Turkija, JAV) – 15.15

15.50; 31–IV. 5 d. – 13.25, 15.50, 19.10

Raudonasis žvirblis (JAV) – 21.10

IV. 2 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 18.15

30, 31, IV. 2–5 d. – Svajonių apps’as (Kinija,

30, 31, IV. 2–5 d. – Gnomai (Kanada, D. Bri-

3 d. – Dėl viso pikto (Prancūzija, Belgija) – 15.30

Kanada, JAV) – 11.20, 13.10, 16 val.; IV. 1 d. –

tanija, JAV) – 11.20

4 d. – Dėžė 507 („Ciklas ispaniškai“) – 17.30

13.10, 16 val.

30–IV. 5 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzė-

4 d. – Ką žmonės pasakys (Norvegija, Vo-

30 d. – Apie ką kalba vyrai: pratęsimas (Ru-

nas) – 15.20

kietija, Švedija, Indija) – 17 val.

sija) – 13.40; 31–IV. 5 d. – 16.40, 19.15, 21.35

30, 31 d. – Vaiduoklių žemė (Prancūzija, Ka-

4 d. – Lenktynininkė ir gangsteris (Belgija,

30 d. – Nepažįstamieji: nakties grobis (JAV) –

nada) – 21, 23.55; IV. 1–5 d. – 21 val.

Olandija, Prancūzija) – 19 val.

Kapų plėšikė Lara Kroft ***

16.30; 31–IV. 5 d. – 16.30, 18.40, 20.50

4 d. – Tarp keturių sienų (Belgija, Libanas,

Nauja Laros Kroft nuotykių versija rodo, kokia trumpa dabar kino atmintis. Kas prisimena prieš septyniolika metų Angelinos Jolie suvaidintą
Larą Kroft? Naujame norvegų režisieriaus Roaro Utgaugo režisuotame
filme populiarią komiksų heroję įkūnijo Alicia Vikander. Ji vaidina dvidešimtmetę nuotykių ieškotoją, kurios tėvas – ekscentriškas keliautojas
(Dominic West) dingo, kai Lara buvo dar paauglė. Lara vyksta į paskutinę
žinomą jo buvimo vietą. Taip pat vaidina Waltonas Goginsas, Danielis
Wu, Kristin Scott Thomas, Derekas Jacobis, Hannah John-Kamen (JAV,
D. Britanija, 2018). (Vilnius, Kaunas)

31 d. – W.A. Mozarto „Visos jos tokios“. Tie-

Skalvija

Lady Bird *****

Kristina „Lady Bird“ Makferson (Saoirse Ronan) iš visų jėgų priešinasi
savo mamai (Laurie Metcalf) – stipriai moteriai, turinčiai aiškias pažiūras
ir daug dirbančiai po to, kai jos vyras (Tracy Letts) prarado darbą. Kristina
iš tikrųjų kovoja su savimi, nes paauglės nepriklausomybė yra motinos
charakterio atspindys. Filme susiduria humoras ir patosas, persmelkiantis
motinos ir dukters santykius. Tačiau Greta Gerwig kuria ir bekompromisį
2000-ųjų pradžios JAV portretą, rodo, kaip tarpusavio santykiai formuoja
mus tokius, kokie liksime iki gyvenimo pabaigos. Taip pat vaidina Lucas
Hedgesas, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein (JAV, 2017). (Vilnius)
Nematomas siūlas *****

Aštuntas pilno metražo Paulo Thomo Andersono filmas nukels į 6-ojo
dešimtmečio Angliją. Filmo herojus Reinoldsas Vudkokas (Danielis DayLewisas paskelbė, kad tai paskutinis jo vaidmuo kine) yra garsus drabužių
dizaineris, siekiantis tobulumo ir siuvantis pasaulio garsenybėms, karališkųjų šeimų nariams. Jo mados namus valdo sesuo, turinti didelę įtaką Reinoldsui. Tačiau idealų veikėjo gyvenimą sudrumsčia padavėja Alma (Vicky
Krieps), tapsianti Reinoldso mūza ir asistente. Alma nori, kad vyras būtų
silpnas ir jį galėtų globoti. Nors filme nėra nė vienos sekso scenos, tai pats
erotiškiausias režisieriaus kūrinys. Taip pat vaidina Lesley Manville, Camilla
Rutherford, Brianas Gleesonas (JAV, 2017). (Vilnius)
Oazė: žaidimas prasideda ***

Naujas Steveno Spielbergo filmas perkels į optimistiškai nenuteikiančius 2045-uosius. Pasaulis degraduoja ir vis labiau smenga chaose. Žmonės atranda nusiraminimą tik virtualioje realybėje OASIS. Čia jo ieško ir
Veidas (Tye Sheridan). Čia galima keliauti, patirti nuotykius ir būti kuo
tik užsinorėsi. OASIS kūrėjas ekscentriškas genijus Džeimsas (Mark Rylance) nusprendžia ieškoti savęs verto paveldėtojo. Jis rengia trijų etapų
konkursą, kurio laimėtojas įgis milžiniškus turtus ir visišką kontrolę. Veidas tarsi legendų Parsifalis ir jo draugai priima iššūkį rasti lobius. Tačiau
fantastiškame pasaulyje, kuris kupinas ir netikėtumų, ir pavojų, jų laukia
už konkursą svarbesnis uždavinys. Jie turi apsaugoti OASIS. Taip pat vaidina Olivia Cooke, Benas Mendelsohnas, T.J. Milleris, Simonas Peggas,
Hannah John-Kamen (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Vaiduoklių žemė ***

Po tetos mirties Kolina (Mylene Farmer) paveldėjo jos namą. Tačiau
pačią pirmą naktį šiame name jai ir dviem dukterims teks kautis už gyvenimą. Košmariškos nakties drama paveikia visą šeimą, tačiau seserų likimai
klostysis skirtingai. Betė (Crystal Reed) tapo populiarių siaubo romanų
autore, Vera (Anastasia Phillips) vis labiau grimzta į beprotybę. Praėjus
šešiolikai metų, šeima vėl susirenka namuose, kurių Vera ir Kolin niekad
ir neapleido. Netrukus prasideda keisti įvykiai... Šį siaubo filmą sukūrė
Pascalis Laugier, taip pat vaidina Emilia Jones, Taylor Hickson, Robas
Archeris, Adamas Hurtigas (Kanada, Prancūzija, 2018). (Vilnius, Kaunas)

sioginė premjeros transliacija iš Niujorko
Metropoliteno operos – 19.55
8 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.
30–IV. 5 d. – Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“
5 d. – NT Live'17. „Hamletas“ – 21 val.
30 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 14.15; 31 d. – 11, 12, 13.15, 14.15,
15.30; IV. 1 d. – 13.15, 14.15, 15.30, 17.45;
IV. 2–5 d. – 11, 12, 13.15, 14.15, 15.30, 17.45
30, 31, IV. 5 d. – Ugnies žiedas. Sukilimas
(JAV) – 11.30, 15.40; IV. 1 d. – 15.40, 21.15;
IV. 2–4 d. – 11.30, 15.40, 21.15
30–IV. 5 d. – Ugnies žiedas. Sukilimas (3D,
JAV) – 13.50
30 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft (JAV) – 11.10,
14 val.; 31, IV. 2– 5d. – 11.10, 14, 21.30;
IV. 1 d. – 14, 21.30; 31–IV. 5 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft (3D, JAV) – 16.20
30, 31, IV. 2–5 d. – Bitė Maja. Medaus žaidynės (Vokietija, Australija) – 11.10; 30, 31,
IV. 2–5 d. – Gnomai (Kanada, D. Britanija,
JAV) – 11.40; 30–IV. 5 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 13.35
Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) – 16.05
30, 31, IV. 2–5 d. – Aš lieknėju (Rusija) – 12.40,
15.10, 18, 20.30; IV. 1 d. – 15.10, 18, 20.30
30, 31, IV. 2–5 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 12.30, 17.30; IV. 1 d. – 17.30
30–IV. 5 d. – Nuostabieji Lūzeriai. Kita planeta (rež. A. Matelis) – 15.20
Raudonasis žvirblis (JAV) – 20.20
Forum Cinemas Akropolis
30, 31, IV. 2–5 d. – Oazė: žaidimas prasideda (3D, JAV) – 10.30, 16.30; IV. 1 d. – 16.30
30, 31 d. – Oazė: žaidimas prasideda (JAV) –
13.35, 20.20, 22.50; IV. 1–5 d. – 13.35, 20.20
30, 31 d. – Apie ką kalba vyrai: pratęsimas
(Rusija) – 13.55, 16.45, 19.30, 21.35, 22.40;
IV. 1–5 d. – 13.55, 16.45, 19.30, 21.35
30, 31, IV. 2–5 d. – Svajonių apps’as (JAV) –
10.40, 13.05, 18.30; IV. 1 d. – 13.05, 18.30
30, 31 d. – Nepažįstamieji: nakties grobis
(JAV) – 16.10, 18.20, 20.30, 23.50; IV. 1–5 d. – 16.10,
18.20, 20.30; 30–IV. 4 d. – Sengirė (rež.
M. Survila) – 13.25, 18.10; IV. 5 d. – 13.25
30–IV. 5 d. – „Kino pavasaris“
30 d. – Vidurnakčio saulė (JAV) – 19 val.
30, 31, IV. 2–5 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 10.10, 11.30, 12.25, 13.45,
14.40, 16.55; IV. 1 d. – 12.25, 13.45, 14.40, 16.55

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.

Prancūzija) – 17 val.; 31 d. – 16.30; IV. 2 d. –
14.50; 3 d. – 20.40; 5 d. – 18.40
30 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 19.10;
31 d. – 14.50; IV. 2 d. – 19.30; 3 d. – 17 val.;
5 d. – 17 val.
30 d. – Dabar tai jau padėk man, Dievuli!
(dok. f., Prancūzija) – 21 val.; 31 d. – 18.40;

Prancūzija) – 16.30
4 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 18.15
5 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) – 15 val.
5 d. – Naujokas (Prancūzija) – 15.15
5 d. – Silvana (Švedija) – 19.15
5 d. – Fantastiška moteris (Čilė, Vokietija,
Ispanija, JAV) – 15.30
5 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 17.30

IV. 2 d. – 21.10; 4 d. – 17 val.; 5 d. – 20.50

Ozo kino salė

31 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 20.40;

30 d. – Sūnaus globa (Prancūzija) – 20 val.;

IV. 4 d. – 21 val.

31 d. – 17 val.; 4 d. – 20 val.

IV. 2 d. – Nematomas siūlas (JAV) – 17 val.

31 d. – Espenas ir kalno karalius (Norve-

2 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija,

gija) – 15 val.; IV. 3 d. – 16 val.; 4 d. – 18 val.

JAV) – 13 val.

31 d. – Maria Callas: savais žodžiais (dok. f.,

Nepriklausomybės kino rinktinė „Nojaus arka“

Prancūzija) – 18.40; IV. 3 d. – 16 val.

IV. 3 d. – Iliuzijos (dok. f., rež. D. Matuzevičienė, K. Matuzevičius) – 19 val. (seanse

Kaunas

dalyvaus režisieriai)

Forum Cinemas

3 d. – Juoda dėžė (dok. f., rež. A. Maceina) –

30, 31, IV. 2–5 d. – Oazė: žaidimas prasi-

19 val. (seanse dalyvaus režisierius)

deda (JAV) – 10.30, 16.40, 22.50

4 d. – Ir jis pasakė jums sudie (rež. A. Šiuša) –

30, 31, IV. 2–5 d. – Nepažįstamieji: nakties

19 val. (seanse dalyvaus režisierius)

grobis (JAV) – 14.55, 20.15, 22.20

3 d. – Naujokas (Prancūzija) – 15 val.

30, 31, IV. 2–5 d. – Svajonių apps'as (JAV) –

4 d. – Dagas iš akmens amžiaus (JAV, D. Bri-

13.05, 17.25

tanija, Prancūzija) – 15 val.

30, IV. 2–5 d. – Sengirė (rež. M. Survila) –

5 d. – Gražuolė ir Sebastianas: draugai vi-

10.30, 15.30, 18 val.; 31 d. – 10.30, 18 val.

sam gyvenimui (Prancūzija) – 15 val.

31 d. – W.A. Mozarto „Visos jos tokios“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko

Pasaka
30, 31 d. – Sūnaus globa (Prancūzija) – 17 val.;
IV. 2 d. – 21.15; 5 d. – 21.15
30 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 19 val.;
31, IV. 2 d. – 17.15; 4 d. – 15.15; 5 d. – 18.45
30 d. – Oazė: žaidimas prasideda (JAV) – 20.45;
IV. 3 d. – 15.15
30 d. – „Michelin“ žvaigždutės: virtuvės istorijos (Danija) – 17.30; 31 d. – 21.15;
IV. 2 d. – 15.30; 3 d. – 18 val.; 5 d. – 21.30
30 d. – Šventa vieta (Italija) – 19.15; 31,
IV. 2 d. – 19 val.; 3 d. – 19.45; 5 d. – 17 val.
30 d. – Dabar tai jau padėk man, Dievuli! (dok. f.,
Prancūzija) – 21.30; 31 d. – 19.15; IV. 2 d. – 18.45
30 d. – Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje
(Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 17.15
30 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta
(rež. A. Matelis) – 19.30; 31 d. – 16.30;
IV. 2 d. – 16.45; 3 d. – 17.30; 4 d. – 20 val.
30 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 21 val.
31 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 13 val.; IV. 2, 3 d. – 15 val.
31 d. – Jūsų Vincentas (D. Britanija, Lenkija) – 15 val.; IV. 2 d. – 17 val.; 5 d. – 16.45
31 d. – Gražuolė ir Sebastianas: draugai visam

Metropoliteno operos – 19.55
8 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.
30, 31, IV. 2–5 d. – „Kino pavasaris“
30 d. – Vidurnakčio saulė (JAV) – 19.40
30, 31, IV. 2–5 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 10.50, 12.40, 13.20,
15.40, 18 val.
30, 31, IV. 2–5 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft
(JAV) – 12.50, 15.20, 17, 22.30
30, IV. 2–5 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft
(3D, JAV) – 19.50; Ugnies žiedas. Sukilimas (JAV) – 10.10, 19.50; 30, 31, IV. 2–5 d. –
Ugnies žiedas. Sukilimas (3D, JAV) – 14.55
30, 31, IV. 2–5 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 10.20, 20.10
30, IV. 2, 4 d. – Gnomai (Kanada, D. Britanija,
JAV) – 12.40; 31, IV. 3, 5 d. – 10.40, 12.40
30, IV. 2–5 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) – 13.10, 17.35; 31 d. – 13.10
30 d. – Vaiduoklių žemė (Prancūzija, Kanada) – 23 val.; 31 d. – 19.40; IV. 2–5 d. –
19.40, 23 val.; 30, 31, IV. 2–5 d. – Raudonasis žvirblis (JAV) – 21.50
30, IV. 2, 4 d. – Dagas iš akmens amžiaus

gyvenimui (Prancūzija) – 13.15; 4 d. – 15.30

(JAV, D. Britanija, Prancūzija) – 10.40

31 d. – Espenas ir kalno karalius (Norve-

30, 31, IV. 2–5 d. – Žaidimų vakaras (JAV) – 22.30

30, 31, IV. 2–5 d. – Ugnies žiedas. Sukilimas

gija) – 15.15

30, 31, IV. 2–5 d. – Bitė Maja. Medaus žaidy-

(JAV) – 10.50, 16 val.; IV. 1 d. – 16 val.

31 d. – Ilgesys (Izraelis) – 21.30; IV. 3 d. – 20.30

nės (Vokietija, Australija) – 11.10

30, 31 d. – Aš lieknėju (Rusija) – 14.20, 19.10,
21.45; IV. 1–5 d. – 14.20, 19.10, 21.45, 23.10

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

30 d. – Maria Callas: savais žodžiais (dok. f.,
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