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Aleksas Andriuškevičius, „Judėjimas vietoje“, kadras iš videofilmo. Filmavo R. Rickevičius. 10-ojo deš. pradžia

Kas belieka

A u to r ė s n u ot r .

Alekso Andriuškevičiaus paroda „Nerodyti“ JMVC
Agnė Narušytė

Eidama į Alekso Andriuškevičiaus
parodą maniau, kad jos pavadinimas yra bendratis. Mėginau įsivaizduoti, kaip jis rodydamas nerodys,
prisimindama jo akciją „Užbrauktas peizažas“ (1990) ir tvarkingai
surašytus „Žiūrėjimo priemonių
terminus“ (1991). Bet viduje paaiškėjo, kad pavadinime – neveikiamosios rūšies dalyvis. Nerodyti darbai.
Jau beveik trisdešimt metų nieko
neveikę – gulėję ar stovėję atremti
į sieną mažytėje dirbtuvėje Kaune,
slapstęsi (iš kuklumo ar iš gėdos),
kol jų neprivertė eiti akistaton su
žiūrovu kuratorius Kęstutis Šapoka.
Galerija užpildyta iki lubų. Dauguma sienų visiškai uždengtos išvyniotais popieriaus rulonais. Ant
kitų sukabinti asambliažai ir koliažai. Kur ne kur kybo ar stovi objektai, padaryti iš lentų, tarkų ir knygų.
Ir dar rodoma 10 videofilmų-akcijų
(filmavo Ričardas Rickevičius).

Vien dėl jų verta užsukti į šią parodą,
nes tai – lietuviško videomeno pradžia, 1989–1992 metai. Daugelis Andriuškevičiaus juostų jau sunyko. Ir
šios buvo beišsimagnetinančios, bet
parodos rengėjų dėka išgelbėtos ir
suskaitmenintos. Jų spalvos išblukusios, vaizdas šokčioja, kartais ardosi pikselių „plytomis“, bet kaip tik
todėl ir gražu – ir taiklu, nes užmarštis ir išnykimas yra viena šios
parodos temų.
Primirštas pats anų laikų avangardas. Tas netikėtai išlaisvėjusios
kultūros katilas, į kurį buvo beriami
visi įmanomi XX a. antrosios pusės meno ingredientai – neodada,
Fluxus, konkreti muzika, popmenas, akcionizmas – tikintis išvirti
nebūtinai skanią, bet savitą sriubą.
Virėjai dirbo grupėmis ir turbūt
daugiausiai nuveikė „Post Ars“, kurios narys ir buvo Andriuškevičius
(kiti: Robertas Antinis, Česlovas
Lukenskas, Gintaras Zinkevičius).
Jų užmojai – pavyzdžiui, Kauno parodų rūmus užpildyti geležinėmis

lovomis, šakomis, stiklais, vielomis,
veidrodžiais – dabar atrodo beprotiški, ekscesiški. Apie perviršį dabar
mėgstama filosofuoti, bet ne išmėginti praktiškai – perviršio idėja
įkvepia, bet realizuojant išsekina.
Aleksui perviršis tarsi nebūdingas –
„Post Ars“ grupėje jis buvo minimalistinių gestų meistras, sutraukdavęs kitų generuojamą chaosą į
liniją, daugiausia – į penklinę, kur
galima rašyti netikėtas natas. Bet
čia, JMVMC galerijoje, matau ypatingą Alekso perviršį.
Alekso linija tįsta nuo pradinio
taško iki pat popieriaus rulono
krašto. Ji dauginasi, tampa brūkšniniu kodu. Menininkas braukia
ir braukia per paviršius. Jis deda
popieriaus lapą po videokameros
objektyvu, sustato tris, keturias ar
penkias nuorūkas ir jas sujungia
smaigaliu įspaudžiamomis linijomis. Parvirtusias nuorūkas apibrėžia. Tada ima kitą lapą. Kitaip
N u k e lta į 9 p s l .
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Muzika

Jaunatviška ir skatinanti susimąstyti
Pokalbis apie pirmą kartą Lietuvoje skambėsiančią Giuseppe’s Verdi operą „Falstafas“
Tai jau antras stambus Lietuvos muM. S.: Šios operos tikslas – per jos komiškumą, reikia labai rimzikos ir teatro akademijos operos komediją atskleisti ir atpažinti tai padirbėti. Kiek esu dirigavęs
projektas Nacionalinės filharmo- tam tikrus žmonių tipus, sutinka- Verdi, o teko atlikti gana nemažai
nijos scenoje. Prieš dešimtmetį, va- mus ir gyvenime. Operos tematika jo operų, ši užima ypatingą vietą.
dovaujami dirigentų Michelangelo buvo ir bus aktuali, nes kiekvienas Pirmas įspūdis, kad opera lengva,
Galeati (Italija) ir Roberto Šerve- klausytojas ją suvokia asmeniškai. tačiau ji itin sudėtinga.
niko, LMTA studentai ir absolven- O kalbant apie pagrindinį veikėją,
tai atliko vienaveiksmę Giacomo originaliame siužete – tai atgrasus Kokius iššūkius tenka įveikti
Puccini operą „Džanis Skikis“. Šių vyresnio amžiaus vyras. Mūsų pa- rengiant šį veikalą atlikimui?
metų sumanymas pirmąkart Lie- statyme ir laikotarpis, ir veikėjai nuM. S.: Visų pirma, esame pirmieji
tuvoje (!) atlikti Giuseppe’s Verdi kelti į kitą dimensiją. Susitelksime į statantys „Falstafą“ Lietuvoje. Tai –
operą „Falstafas“ tapo tikru iššūkiu, jaunatviškas aktualijas ir tarpusavio pats didžiausias iššūkis ir labai jautačiau, vedami didelių lūkesčių bei santykius.
dinantis momentas. Labai džiaunorų, organizatoriai ir atlikėjai kongiuosi studentų pastangomis. Šių
certinį veikalo variantą išaugino iki Kokia svarbiausia operos siumetų dainininkų kursas akademibeveik visaverčio operos pastatymo. žeto mintis? Apie ką ji verčia
joje ypač stiprus, nė kiek nenusileiĮ pagalbą pasikvietę Lietuvos nacio- susimąstyti?
džiantis profesionalams. Tai nebus
nalinio operos ir baleto teatro choM. S.: Apie santykius ir bendra- vien tik koncertinis atlikimas. Bus ir
reografę bei režisierę Jūratę Sodytę, vimą. Išties, kaip apibendrinama scenografija, ir vaidyba. Iš pradžių
Vilniaus dailės akademijos ketvirto operoje, visas pasaulis yra vien mąstėme tik apie koncertinį varikurso studentes scenografes Guodą kvailystė. Na, o Verdi „Falstafą“ rašė antą. Tačiau kiek vėliau kilo minčių
Korsakaitę ir Mariną Jasinskają bei jau būdamas 80-ies, savo gyvenimo į pagalbą pasikviesti Jūratę Sodytę.
šviesų dailininką Giedrių Gurevi- saulėlydyje, tad visos žmogiškos pe- Ir gimė begalės idėjų bei norų.
čių, LMTA dainininkai su maestro ripetijos jam kaip lengvas žaidimas.
Jaunųjų operos solistų karjera
Martynu Staškumi rengia nuostatik prasideda. Kas labiausiai
bios muzikos ir jaunatviško žavesio Operoje ypač svarbus aspektas
stebina ir džiugina dirbant su
vakarą. Kaip patys teigia, ši opera yra moralė.
tapo tikrai nelengva, bet tobulėti
M. S.: Žinoma, kai nėra moralės, studentais?
inspiruojančia užduotimi. Opera ir santykiai tampa beverčiai. Deja,
M. S.: Stebina noras, motyvane tik pulsuos jaunatviška energija, mus dažnai supa amoralumas, ta- cija, juos pagavęs azartas įveikti
bet ir bylos apie šiandienines pro- čiau Verdi kviečia į tai pažiūrėti kuo aukštesnį barjerą.
blemas, be to, nors ji komiška, joje kaip į paprastą žaidimą. Muzikinėje
glūdi kur kas gilesnės prasmės. Apie kalboje žaismingumas itin jaučia- Kodėl pasirinkote atlikti būbūsimą operą ir pasakoja jos rengė- mas. Ypač finaliniame fugato, ku- tent šią operą?
jai bei atlikėjai.
riame, rodos, viskas virsta tiesiog
M. S.: Mintis atlikti šią operą
brendo ilgai. Tai mano paties ininetvarka.
„Falstafas“ ryškiai išsiskiria iš
ciatyva. Verdi yra beveik mūsų
visų kitų Verdi operų. Ką ypaAr parengti, diriguoti ir atlikti
nacionalinis kompozitorius, o
tingo joje įžvelgiate?
komišką operą jums yra mie„Falstafo“ pastatymo Lietuvoje dar
Martynas Staškus: Pirmiausia – liau nei rimtąją?
neturėjome. Taip pat paskatino
tai vienintelė Verdi komiška opera,
M. S.: „Falstafas“ – pati rim- puikus šiųmetinis studentų kursas,
o jos muzikinė kalba nepanaši į jo- čiausia opera. Kad atskleistume akademijos orkestras irgi atskleidė
kios kitos Verdi operos, muzikinė
dramaturgija nuo pirmo takto plėtojama neįprastais metodais. Skiriasi ir harmonija. Be abejo, iki pat
„Otelo“ visos Verdi operos evoliucionavo ir kito. Tačiau „Falstafas“ išsiskiria tarsi ypatingas epilogas visų
Verdi operų kontekste.
Vis dėlto „Falstafas“ netapo tokia populiaria opera kaip kitos.
Kaip manote, kodėl?
M. S.: Viena iš priežasčių galėtų
būti ta, jog joje nėra itin ryškios melodikos, puikiai atpažįstamų temų,
kas žavi kitose Verdi operose. „Falstafas“ labiau panašus į to laikotarpio
italų ir prancūzų autorių Giacomo
Puccini, Jules’io Massenet kūrybą.
Neabejotina, jog įtakos šiai operai turėjo ir romantizmo virsmas į
impresionizmą. Be to, operą itin sudėtinga atlikti, joje daug ansamblių,
labai neįprasta harmoninė kalba. Galbūt tai ir lėmė, kad ji palyginti retai
statoma ir atliekama. Vis dėlto šiais
laikais opera „Falstafas“ gana dažnai
girdima Europoje ir visame pasaulyje.
Falstafas – komiškas ir pilnas
žmogiškų silpnybių. Su kuo
Jums jis siejasi kasdieniame
gyvenime?
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„Falstafo“ repeticija. Režisierė Jūratė Sodytė ir solistai

Arminas Skirvainis (Fordas), Ignas Melnikas (Falstafas)

puikias galimybes. Orkestras ne tik
akompanuoja, bet tampa tiek pat
svarbus kaip solistai.
Prašau trumpai nusakyti pagrindines pastatymo gaires.

U . N a u dž i a u s n u ot r a u ko s

kartą, kuriems nuo vaikystės sakoma, kokie jie esą ypatingi. Žmogus susikuria iliuziją, jog jis yra
vienintelis ir nepakartojamas, nepaisant mažų jo siekių.
Arminas Skirvainis (Fordas):
Kaip režisierė minėjo, Fordas yra
pagrindinis, patikimas gyvenimo
ramstis. Nors jis rimtas verslininkas,
kai kažkas paliečia jo asmeninį gyvenimą, viskas jam staiga pradeda
griūti, netgi atima protą. Galbūt tai
didžiausia mano veikėjo yda.
Gediminas Paulauskas (Tarnas): Mano veikėjas gyvena amžinoje dilemoje: išeiti ir pakeisti savo
gyvenimą, ar kentėti šioje aplinkoje.
Juk daugelis bijome pokyčių ir norime saugumo bei komforto. Kalbėti veikėjas negali, tad viską turi
parodyti išraiška ir judesiais. Man
pačiam dėl to įsijausti į vaidmenį
yra itin sunku.
Jūratė Sodytė: Operoje stengsimės atskleisti labai spalvingą charakteristikų skalę. Manau, kad atlikėjai puikiai įgyvendins visas
paminėtas idėjas.

Jūratė Sodytė: Nors operos siužete Falstafas – suktas, gašlus, atgrasus senis, savo pastatyme nuo
to atsiribojame, nes studentai jauni
ir visai kitokie žmonės. Tačiau bendražmogiškosios ydos nesikeičia
šimtmečiais. Mums svarbu perteikti
Falstafo narciziškumą, susireikšminimą. Visas šias „spalvas“ pastebime anaiptol ne vieno žmogaus
charakteryje. Būtent dėl to opera
aktuali ir šiais laikais.
Dainius Viešūnas (Bardolfas):
Pagrindinis veikėjas Falstafas – nuvargęs ir bankrutavęs dėl savo išpaikinto charakterio ir švaistymosi – man
primena jaunus vaikinus, nežinančius, kas yra darbas ir koks pinigų
svoris. Tai lyg tuštybės mugė.
Jūratė Sodytė: Pastatymo koncepcijoje orientavausi į Falstafą, kuris atrodo kaip holivudinio filmo
herojus, gavęs didžiulį palikimą ir
bebaigiantis jį iššvaistyti, o Fordas – Scenografių prašau pristatyti
visiškai priešingas personažas, visą operos vizualiąją pusę.
gyvenimo naštą ir pareigas laikanGuoda Korsakaitė ir Marina Jatis ant savo pečių. Veiksmas vyksta sinskaja: Turime taikytis prie techprabangiame Fordo lofte, kur kalė- nologijų ir biudžeto sąlygų, be to,
dinis vakarėlis užsitęsė iki pat Nau- mažoje filharmonijos scenoje reikia
jųjų metų. Pridėjome ir papildomą, tiksliai „sustyguoti“ scenografiją.
nebylų, vaidmenį, kurio siužete ne- Kadangi tai netradiciška, komiška
buvo – tai kamerdineris. Jis nebe- Verdi opera, norėjome į ją įlieti
pakelia chaoso ir neteisybės. Tačiau, dar daugiau dinamikos, judesio ir
neturėdamas kito darbo ir galimy- spalvų. Taip pat buvo svarbu šiuobių, kenčia esamoje vietoje. Tai taip laikiškumas. Operos librete veiksmas vyksta Renesanso epochoje. Tai
pat atspindi šias dienas.
mums tapo atspirties tašku – apykaKuo įdomūs jūsų kuriami
klės būtent ir yra to laiko atspindys.
personažai?
Vis dėlto nesistengiame stilizuoti seDainius Viešūnas (Bardolfas): nųjų laikų, o labiau orientuojamės į
Mano veikėjas gyvena visiškai be dabartį. Darome tokį crazy variantą.
sąžinės graužaties ir nė nesusimąsto, Pačios turėjome viską pagaminti ir
kad kada nors tai gali blogai baigtis. paruošti, tačiau neabejotinai tai
Ignas Melnikas (Falstafas): puiki patirtis.
Mano personažas – kaip nevykęs
sociopatas. Sakyčiau, gudrus so- Dėkoju už pokalbį! Ir primenu,
ciopatas yra itin slidus ir žinantis, kad Giuseppe’s Verdi opera
kaip visus apsukti aplink pirštą. O „Falstafas“ pirmą kartą Lietunevykęs, kaip Falstafas, pats tampa voje suskambės balandžio 11 d.
pajuokos objektu. Nesusimąsto apie 19 val. Nacionalinės filharmokitus žmones ir mano, jog visas pa- nijos Didžiojoje salėje.
saulis sukasi tik aplink jį. Čia galima
paminėti ir vadinamąją millennials

Kalbino ir parengė Ieva Gelžinytė
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Lietuvos kultūros labui
Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo dvidešimtmetis

Živilė Ramoškaitė

Apie savo 1998 m. įkurtą fondą Saulius Karosas ne kartą yra sakęs, jog
tai viena maloniausių jo veiklos sričių. Kovo 28 d. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje surengtu
koncertu fondas paminėjo veiklos
dvidešimtmetį. Sveikindamas koncerto dalyvius ir klausytojus S. Karosas linkėjo, kad fondas gyvuotų Martynas Stakionis, kuris taip pat
daug metų, kad puoselėtų Lietuvos yra šio fondo globotinis. Visų takultūrą, kuriai dėmesio niekada lentingų atlikėjų, kurių tobulėjimą
nebūna per daug. Visus dvidešimt finansiškai rėmė fondas, išvardinti
metų fondui vadovauja ilgametė neįmanoma, jų susidarytų kelios
fortepijono pedagogė, rūpestinga dešimtys, jei ne šimtai.
ir jautri jaunų talentų globėja BiMuzikos apsupty augusio ir forrutė Karosienė. Be jos dėmesio ir tepijonu skambinusio kompozitorūpesčio šiandien neturėtume bū- riaus Juozo Karoso anūko fondas
rio išgarsėjusių muzikantų – pia- daugiausia dėmesio skiria Lietuvos
nistų, dirigentų, stygininkų, pūtikų. muzikinei kultūrai. Juozo Karoso
Fondas suteikė jiems galimybę to- salės Lietuvos muzikos ir teatro
bulinti meistriškumą, gilinti savo akademijoje sceną puošia vargožinias pas žymiausius pasaulio nai, kuriuos akademijai asmeniškai
pedagogus, studijuoti garsiose dovanojo Saulius Karosas. Bet fonužsienio mokyklose. Ryškiausias das dėmesingas ir kitoms Lietuvos
pavyzdys – jaunoji batutos meistrė kultūros sritims. Dosniai jis rėmė
Mirga Gražinytė, apie kurią dabar dailę, knygų bei albumų parengimą,
žino visas muzikinis pasaulis. Jos baletą, muzikos istorijos knygų ir
talentui išsiskleisti ir suklestėti pa- muzikos kūrinių leidybą. Ypač
dėjo fondo lėšos, skirtos studijoms reikšmingas fondo įnašas į 2013 m.
Grace ir Zalcburge bei dalyvavimui Budapešto Europos parke atidengtą
keliuose tarptautiniuose dirigentų skulptorės Dalios Matulaitės mokonkursuose. „Be Sauliaus Karoso numentą Lietuvos kunigaikščiui
labdaros ir paramos fondo nebū- ir Lenkijos karaliui Jogailai bei
čiau galėjusi išsirinkti tinkamiau- jo žmonai Vengrijos karalaitei
sios vietos studijoms, nebūčiau nei ir Lenkijos karalienei Jadvygai.
pradėjusi studijų, nei išgyvenusi Gausūs sukaktuvinio koncerto
sunkiausių laikotarpių. Ponia Bi- svečiai galėjo apžiūrėti sumažintą
rutė Karosienė lyg kantri sodininkė užbaigtą šio monumento eskizą,
stengiasi pažinti kiekvieną auga- kurį skulptorė dovanojo paminklo
lėlį ar medį ir duoti kiekvienam ką mecenatui S. Karosui.
galinti“, – rašė dėkinga dirigentė.
Pastaraisiais metais pasirodė
Tik ką filharmonijoje pasirodė ki- fondo p aremt i pui kūs a lbu tas garsėjantis jaunas dirigentas mai „Lietuvių folkloro teatras“,

Anonsai

Rusų romantinės muzikos vakaras su pianistu
Aleksejumi Volodinu
Balandžio 7 d. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiosios salės
skliautus pripildys rusų romantinės muzikos sąskambiai. Lietuvos
nacionalinio simfoninio orkestro
(LNSO) koncerte „Romantinio fortepijono pakerėti“ skambės Piotro
Čaikovskio Antrasis koncertas fortepijonui ir orkestrui bei Sergejaus
Rachmaninovo Antroji simfonija.
Prie fortepijono sės vienas ryškiausių nūdienos vidurinės kartos rusų
pianistų Aleksejus (Alexei) Volodinas, diriguos maestro Robertas
Šervenikas.
Ne pirmą kartą Vilniuje viešintis
ir Lietuvos publikos simpatijas jau
spėjęs pelnyti Aleksejus Volodinas
atstovauja klasikinei rusų pianistų
mokyklai. Maskvos P. Čaikovskio

konservatorijoje pas legendinę gruzinų pedagogę Eliso Virsaladzę studijas baigęs pianistas kadaise savo profesorės buvo pranašiškai apibūdintas
taip: „Mano nuoširdžiu įsitikinimu,
Aleksejus Volodinas yra vienas žymiausių jaunosios kartos pianistų.“
Pianisto žinomumas su laiku tik augo.
2003 m. nugalėjęs prestižiniame
G. Andos pianistų konkurse Ciuriche (Šveicarija), itin sėkmingai
ir intensyviai pradėjo koncertuoti
visame pasaulyje. Jo rečitalių vien
Europoje publika klausėsi tokiose
garsiose salėse kaip Vienos „Konzerthaus“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Paryžiaus filharmonija,
Londono „Wigmore Hall“ ir „Royal Festival Hall“, Frankfurto „Alte
Oper“, Miuncheno „Herkulesaal“,
Ciuricho „Tonhalle“, Madrido „Auditorio Nacional“, Barselonos „Palau de la Musica“ ir kt. Šį vakarą pianistas atlieka jam itin artimą savo
tėvynainio kompozitoriaus Piotro
Čaikovskio Antrąjį fortepijoninį
koncertą.
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„Paslaptingas būties švytėjimas“
(apie dailininkę Birutę Žilytę), režisieriaus Aloyzo Jančoro dokumentinis filmas „Nėra laiko gerumui“
(apie Arūną Žebriūną ir Giedrę
Kaukaitę).
Fondas daug metų padeda įgyvendinti gausius Muzikų sąjungos
projektus. Ypač svarbi kasmetinė
parama žurnalui „Muzikos barai“,
koncertams „Muzikų paradas“, paskaitoms ir renginiams regionuose.
Kelerius metus Muzikų sąjungos
organizuojamą Birštono vasaros
stovyklą taip pat remia S. Karoso
labdaros ir paramos fondas. Lietuvoje rengiama gana daug įvairių
konkursų, tarp jų – tarptautiniai
M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų bei Stasio Vainiūno pianistų
ir kamerinių ansamblių konkursai,
propaguojantys šių kūrėjų muziką.
Abu konkursus fondas taip pat remia. Tarp gausių muzikos festivalių yra keli, kuriems paramą fondas
teikia nuolatos. Tai Vilniaus fortepijoninės muzikos festivalis, Thomo
Mano festivalis Nidoje, „Ave Maria“
Palangoje, Vilniaus Gospel chorinės muzikos festivalis, sutraukiantis
daug jaunų dainavimo entuziastų.
Kasmet dalis fondo lėšų skiriama
gabiausiems LMTA studentams bei
M.K. Čiurlionio menų mokyklos
moksleiviams dalyvauti meistriškumo kursuose ir tarptautiniuose
konkursuose. Daugelis anksčiau paremtų jaunų muzikantų jau sėkmingai darbuojasi Lietuvoje arba garsina mūsų kultūrą užsienyje.
Kai kurie jų dalyvavo ir jubiliejiniame fondo vakare. Jį pradėjo Modesto Barkausko vadovaujamas nesyk fondo paremtas Balio Dvariono
muzikos mokyklos simfoninis orkestras, maloniai nustebinęs darniu

Mūza Rubackytė

gražiu muzikavimu. Pradžioje orkestras atliko Eduardo Balsio fragmentą „Liaudis linksminasi“ iš
baleto „Eglė žalčių karalienė“, vėliau du šokius iš Charles’io Gounod operos „Faustas“ baleto muzikos. Taip pat orkestras jautriai
akompanavo solistams Viktorijai
Miškūnaitei ir Liudui Mikalauskui.
V. Miškūnaitė subtiliai padainavo
populiariąją B. Dvariono „Žvaigždutę“ ir „Ave Maria“ iš Pietro Mascagni „Kaimo garbės“, o L. Mikalauskas – Vytauto Klovos „Pilėnų“
Ūdrio dainą ir Algimanto Raudonikio „Kur balti keliai“ (J. Strielkūno ž.). Koncerte grojo obojininkas Robertas Beinaris ir jo dukra
arfininkė Gabrielė, akompanuojant
Linui Dužinskui dainavo Nomeda
Kazlaus, nuotaikingą kompoziciją
atliko žinomas džiazo improvizatorius Egidijus Buožis. Fortepijono
menui atstovavo jaunasis talentas
Ignas Maknickas, debiutavęs rudenį vykusiame Tarptautiniame
Vilniaus fortepijono muzikos festivalyje. Šį kartą jis atliko Fryderyko Chopino Scherzo iš Antrosios
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sonatos b-moll, pateikęs kūrinį itin
vaizdingai ir virtuoziškai. Ypatinga
viešnia buvo specialiai į koncertą iš
Paryžiaus atvykusi pianistė Mūza
Rubackytė, užbaigusi koncertą
dviem Franzo Schuberto nuostabių dainų „Tu esi ramybė“ ir „Girių
karalius“ Franzo Liszto transkripcijomis. Pastarąją pianistė grojo su
vulkaniška energija, perteikdama
dramatišką, baime ir siaubu pulsuojančią muzikinio pasakojimo
atmosferą.
Vakarą vedusi Audronė Žigaitytė
taikliai pristatė koncerto dalyvius,
atkreipė dėmesį į reikšmingiausius
fondo nuveiktus darbus. Koncerto
metu daug šiltų sveikinimo ir nuoširdžios padėkos žodžių tarė svečiai
ir koncerte dalyvavę atlikėjai, buvę
bei esami fondo globotiniai. Visi
suprantame, kokie svarbūs mums
kultūros mecenatai, kurių kol kas
turime vos vieną kitą. Belieka palinkėti Sauliui Karosui, Birutei Karosienei ir fondo valdybos narėms
Birutei Leišienei bei Ramunei Kryžauskienei toliau sėkmingai darbuotis Lietuvos kultūros labui.

P. Čaikovskis iš viso sukūrė tris
Antroje LNSO koncerto dalyje įrodo, kad kompozitorius atsakoncertus fortepijonui. Antrojo skambės maestro Roberto Šerve- kingai priėmė stambaus simfonikoncerto partitūros kompozitorius niko diriguojama Sergejaus Rach- nio ciklo iššūkį. Ir sugebėjo pažaėmėsi jau sulaukęs pripažinimo, maninovo Antroji simfonija. P. Čai- boti milžinišką, valandos trukmės
1879 m. spalį. Tai nebuvo ilgai bran- kovskis savo Antrąjį fortepijono formą. Vieną iš būdų, kaip suvienyti
dinto sumanymo, ypatingų ambi- koncertą sukūrė, galima sakyti, iš grandiozinį ciklą, S. Rachmaninocijų įgyvendinimas ar spontaniškas nuobodulio, o S. Rachmaninovo vas pasirinko įžangoje, žemame
P. Čaikovskio įkvėpimo išsiliejimas, Antroji simfonija – to meto kriti- styginių registre (violončelės ir
greičiau to meto kasdienybės, gyve- kus stebinęs kompozitoriaus kūry- kontrabosai) ramiai ir lėtai skamnimiškos rutinos rezultatas. Monoto- binės pergalės ir prisikėlimo iš kri- bantį motto, kuris nuolatos sugrįžta.
nijai įgrisus, laiške broliui Anatolijui zės vaisius. Po Pirmosios simfonijos Įžangoje skambančios temos – tai
kompozitorius rašė: „Jaučiu nenu- premjeros S. Rachmaninovas buvo simfonijos melodinis branduolys, į
galimą norą vien tik miegoti, visišką publikos ir kritikų negailestingai nedalomą visumą sulydantis visas
tuštumą, tikrą nuobodulį. Galų gale užsipultas. Vėliau kompozitorius keturias ciklo dalis. Iš pradžių musupratau, kad privalau kuo nors už- prasitarė, kad tai buvo skausmin- zika niūri, persmelkta gilios minties.
siimti. Pradėjau šį tą kurti ir nuobo- giausia valanda jo gyvenime. Ir vis Po truputį šviesėdama, ji prasiverdulys paslaptingai išnyko.“ Tas „šis dėlto jis ryžosi kurti Antrąją simfo- žia aistringos vilties banga. Simfotas“ kaip tik ir buvo Antrojo fortepi- niją (po kurios iškart ėmėsi ir Tre- nijos trečia dalis – tarsi Rusijos lyjoninio koncerto eskizai. Koncerto čiosios, ir Ketvirtosios). Ji laikoma gumų platybes įkūnijanti muzika.
LNSO, pianisto Aleksejaus Volopasaulinė premjera įvyko 1881 m. kūrėjo pergale prieš patį save.
lapkritį Niujorke. Kaip ir įprasta
S. Rachmaninovas Antrąją sim- dino ir dirigento Roberto Šerveniko
P. Čaikovskiui, kaskart, išgirdęs pir- foniją baigė kurti 1907 m. – di- koncertas „Romantinio fortepijono
mąjį atlikimą, jis imdavosi savo kū- džiausio kūrybinio pakilimo laiko- pakerėti“ vyks šį šeštadienį, balanrinį redaguoti. Panašiai atsitiko ir su tarpiu, kuriam būdingas emocinis džio 7 d., 19 val. Filharmonijos DiAntruoju koncertu – kompozitorius veržlumas, jaunatviškas tikėjimas džiojoje salėje.
noriai bendradarbiavo su pianistais, svajonių išsipildymu, nepaprastas
kūrinį įvairiai tobulino, keitė.
melodingumas. Antroji simfonija LNF inf.
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Lyg kalnų krištolas

Džiazo pianistas Tigranas Hamasyanas Kongresų rūmuose
Laima Slepkovaitė

Reta prabanga Lietuvoje yra girdėti
garsų džiazo muzikantą antrąkart
nepraėjus nė metams nuo pirmojo
apsilankymo. Festivaliuose pakartotinių vizitų būna, bet juos paprastai lemia kokia nors ypatinga
proga (kaip renginio jubiliejus)
arba išskirtinis ažiotažas (publikai pageidaujant). Tad dažniausiai
turime galimybę papildyti bendrą
iš įrašų susidarytą atlikėjo įvaizdį,
bet netenka stebėti kuriančio žmogaus kitimo, jo žingsnių... Tai yra
visiškai normalu – mažos rinkos
bruožas, tačiau „Midsummer Vilnius“ inicijavo nedidelę išimtį: kovo
27 d. Kongresų rūmuose skambino
armėnų džiazo pianistas Tigranas
Hamasyanas, kurį tik liepos 17-ąją
buvome palydėję ovacijomis vidurvasario festivalio lauko scenoje prie
Valdovų rūmų.
Pirmiausia keli žodžiai apie tai,
kas jis. Vos įvedus naršyklės paieškos laukelyje jo pavardę, vien iš
nuorodų kiekio tampa akivaizdu,
kad tai – pasisekimo ir šlovės lydimas atlikėjas, nors jauno amžiaus
(30 metų) ir kuklios laikysenos
(teko kalbinti jį ir išklausyti keletą
interviu internete – visuose pianistas nuosekliai kalba apie muziką ir
nededa menkiausios pastangos pasirodyti įdomus kuo nors kitu nei
ji). Jo sėkmės istorija yra neeilinė,
netgi pribloškianti. Nuo 2002 m.
pradėjo aktyviai dalyvauti džiazo
pianistų konkursuose: Martialo Solalo Paryžiuje (III vieta), po metų –
Montrė Grand Prix, publikos ir kritikų prizai, 2005 m. jis buvo trečias
Maskvos džiazo pianistų konkurse
(vėliau šios varžybos neišlaikė pirminio lygmens, bet tąsyk buvo išties masyvus pianistų sąskrydis),
2006 m. tapo Theloniouso Monko

pianistų konkurso nugalėtoju ir
pelnė II premiją vėlgi Paryžiuje. Tai
dar ne visas laurų sąrašas, iš esmės
per ketverius metus jis susirinko
visų galingiausių pasaulyje žinomų
džiazo pianistų konkursų apdovanojimus, ir su tokiu kraičiu galėtų
sau be rūpesčių reziduoti Niujorke
ir groti bet ką – nors džiazo bendruomenė neteikia didelės reikšmės konkursams, su tokiu CV karjeros laiptai turi virsti eskalatoriumi.
Bet sėkmė jo neapkurtino ir neišpuikino. Išaugęs konkursus, jis
kryptingai tęsė kūrybinį kelią, pradėjo kurti albumus, eksperimentuodamas, ieškodamas savo kalbos, raiškos. Ir atėjo ta diena, kai
suprato esąs... liaudies muzikantas.
Apie 2013-uosius jis „atrado“ savo
nuo vaikystės girdėtą ir mėgtą gimtąjį folklorą, pajuto, kad čia glūdi
galimybė pažinti save per savo šaknis.
Netikslu sakyti, kad T. Hamasyanas
jungia armėnų folklorą su džiazu
ar kad naudoja liaudies kūrybos
elementus improvizuodamas. Ta
simbiozė daug gilesnė. Jis neklijuoja džiazo akordų po liaudies melodijomis, o bando iškristalizuoti
vertikalę iš monodijos – atkoduoti,
išplėsti tai, kas toje šimtmečių tradicijoje yra, atidengti jos klodus. Visa
ta subtili ornamentika, vingrūs melizmai nėra tiesiog liaudies išmonė,
transplantuota į džiazo improvizaciją. Šis pianistas per nuodugnų
etnomuzikologinį tyrimą sukūrė
savitą naują kalbą, ir mums teko
galimybė jos skambesį išgirsti štai
jau du kartus.
Abu T. Hamasyano koncertai Lietuvoje buvo identiško formato: pianisto solo rečitalis su šiek tiek elektronikos, bet kita aplinka, iš dalies
kitokia programa, ir – tas ypatingai
krito į ausį – jis pats kitoks: po kelių mėnesių brandinimo skambinimas keičiasi, taip pat sukurta naujų

kompozicijų. Per tą laiką jis išleido
naują rinkinį „For Gyumbri“ (tik
vinilo plokštelės pavidalu), bet rečitalio Vilniuje gerą pusę tebesudarė
ankstesnio albumo „An Ancient
Observer“ (2017) medžiaga. „Fides
Tua“, „Lilac“ ir „Markos&Markos“ Tigran Hamasyan
buvo tie pavojingi pakartotinio ir pirmajame savo Vilniaus rečitaklausymosi taškai... Visuomet, an- lyje bisui, o šį kartą pateikė kaip
trą kartą patirdami tą pačią me- baigiamąją programos kompoziciją.
ninę apraišką, atsiduriame situa- Interpretacija šiuokart buvo panaši
cijoje, kai lūkesčiai būna ganėtinai į jau girdėtą, tačiau dar didesnė, išapibrėžti, ir iškyla nusivylimo pa- auginta į pilnakrauję fortepijoninę
vojus. Ypač tai aštru džiazo kon- baladę, nuostabiai efektinga ir pelcertuose, kur mes tikimės impro- nytai palydėta ovacijų lavina, išsivizacijos, tai yra – amžinai naujos, liejusia publikai stovint. Išreikalauti
kitokios patirties. Šioje programoje biso buvo nesunku. Panašu, kad ir
improvizacijos ne itin gausu, bet pats T. Hamasyanas išgyvena dar
tai ir nėra reikšminga. Po perga- tą fazę, kai programa mylima, rūpi,
lės Th. Monko konkurse improvi- yra gludinama ir jis žengia į sceną
zuotojas jau neprivalo kiekvienam pilnas įkvėpimo ir troškimo dalintis
naujam klausytojui įrodinėti savo ja. Solo būna svarbus momentas bet
kompetencijų. Didžioji dalis idėjų, kuriam džiazo pianistui. Bet šiame revisa struktūra yra šiose kompozi- čitalyje buvo ir kitų iššūkių. Sakykime,
cijose stabilios. Tiesa, koncertinis net klastingų povandeninių rifų.
jų pavidalas skiriasi nuo užfiksuoto
Vieno „rifo“, atrodo, niekas net
albume, jos yra kur kas labiau išplė- nepastebėjo – tai kur kas labiau įpatotos, kas yra aiškus ženklas, kad reigojanti nei lauko scena uždaros
kūriniai evoliucionuoja, tebėra au- patalpos aplinka, kurioje būtų girginami ir tobulinami. Ir jų techni- dimas menkiausias atlikimo netiksnis sudėtingumas yra mobilizuo- lumas, jeigu tokių būtų... T. Hamajantis, reikalaujantis iš kuriančio syanui šios sąlygos atvėrė galimybę
atlikėjo maksimalaus budrumo. pasigėrėti niuansais, visomis smulTodėl ir atlikimas nepraranda to kiomis melizmų kaligrafijos deta„nervo“, dėl kurio taip aukštai ver- lėmis ir nuostabiu jo išgaunamu
tinamas džiazo spontaniškumas, garsu. Vienintelė kliūtis negrįžtanetgi esant nedidelei improvizaci- mai paskęsti čiurlenančiuose, banjos koncentracijai. Dangiškai melo- guojančiuose ir pulsuojančiuose
dinga „Markos&Markos“ yra kone fortepijono vaizdiniuose buvo paištisai sukomponuota, bet ir vasari- ties pianisto generuojami elektroniame, ir šiame rečitalyje tai buvo niniai garsai.
Kam ir kodėl jis naudoja elektroviena kulminacinių akimirkų.
Kitą programos dalį sudarė ne- niką, yra ganėtinai aišku. Jis puigirdėta muzika: „Revolving“ iš „For kiai manipuliuoja tais prietaisais,
Gyumbri“, viena mano neidentifi- jo sufantazuojamos „kilpos“ yra
kuota pjesė ir Franko Churchillio turtingos, sodrios, subtilios ir oriSnieguolės dainelė „Someday My ginalios. Beje, šiame koncerte jis
Prince will Come“, džiazo standar- eksploatavo elektroniką dar ryštas, kurį T. Hamasyanas, beje, atliko kiau ir iškalbingiau negu vasarą, ir
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jam tikrai pavyko tuo papildomu
garsynu sustiprinti muzikos mistiškumo efektą. Savaime šitoks archajinių dermių sugretinimas su moderniais prietaisais yra paveikus ir
pateikia didelių galimybių. Tačiau
tikrai nelengva pasiekti visiškai
sklandžią sintezę viską atliekant
gyvai scenoje. T. Hamasyano muzikoje sintezė buvo beveik sklandi:
nejutau tembrinio konflikto, neblogai subalansuotas garsas, ir muzikinės minties tėkmė išliko vientisa
bei logiška. Vienintelis kliuvinys –
net ir labai graži „elektroninė kilpa“
įkyri ir išsikvepia beveik iš karto,
kai nustojama auginti, gerokai
anksčiau negu muzikantas leidžia
jai nusileisti į tylą, nes fortepijono
įstojimas neužmaskuoja jos sukimosi monotonijos. Man pasigirdo,
kad T. Hamasyanas yra pakeliui į
iš tiesų virtuozišką abiejų medijų
gretinimą. Nenustebsiu, jeigu netolimoje ateityje mes išgirsime jo
muzikos, dar labiau įsileidžiančios
dirbtinį garsyną.
Laiku išgirdome T. Hamasyaną.
Kai džiazo garsenybės importuojamos į Lietuvą po kartą per gyvenimą, mes išgirstame žmones,
kurių braižas jau žinomas, aiškus,
kurie nuspėjami, arba subėgame
klausytis naujų įsižiebusių talentų,
kurie dar nesukūrė svarbių savo
opusų, dar neatsiskleidė. O T. Hamasyaną mums pasisekė išgirsti
esantį nuostabiame etape, kai jis
atrado kelią, kurio prasmingumu
pats tiki, kai jau subrandino solo
albumą ir kartu tebėra mįslė.

Įsiklausykime į nebyliojo kino muziką
Įspūdžiai iš nebyliojo kino ir gyvo orkestro vakaro Nacionalinėje filharmonijoje
Laura Svirskaitė

Šiandien nebylusis kinas, verta pasakyti, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje yra gana unikalus reiškinys, nes
šią archyvinę klasiką jau seniai užgožė mums įprasti dabartiniai įvairaus žanro filmai. Galbūt ir dėl šios
priežasties kovo 28-ąją į Lietuvos
nacionalinę filharmoniją susirinko
itin daug žmonių, kurie panoro išvysti naujai restauruotą, suskaitmenintą ir vos prieš porą mėnesių pasaulinėje premjeroje Berlyne
nuskambėjusį režisieriaus Ewaldo
André Dupont’o (1891–1956) ir
4 psl.

šiuolaikinio prancūzų kompozito- išbandymų, pagrindinis veikėjas užbėgti filmui už akių, bet jautriai kontekstą. Prie to, be abejonės,
riaus Philippe’o Schoellerio bendrą gauna pagrindinį vaidmenį presti- stebi ir reaguoja į filmo meninę prisidėjo ir D. Grossmanno įkurtas,
darbą – filmą „Senasis įstatymas“ žiniame Vienos teatre, įsitraukia į kompoziciją, montažą bei operato- tarptautinį pripažinimą pelnęs bei
(„Das alte Gesetz“, 1923). Kita prie- aukštuomenės aplinką, tačiau grįžta riaus darbą“.
žydų kultūros sklaidą puoselėjanžastis – išgirsti gyvą filmo akom- į gimtąjį štetlą, susiranda čia nuoGriežusio orkestro meno vadovo tis dvylikos muzikantų Miuncheno
panimentą, atliekamą Miuncheno taką. Tėvo rūstybei dar nenuslū- bei dirigento Danielio Grossmanno Jokūbo aikštės orkestras, kurį šį vaJokūbo aikštės orkestro („Orchester gus, jaunoji pora išvyksta į Vieną. teigimu, šiuolaikinė muzika filme karą sudarė akordeonas, styginiai,
Jakobsplatz München“), diriguojant Vis dėlto itin svarbus vaidmuo ski- nebūtinai atliepia veiksmus kino mediniai pučiamieji bei mušamieji
Danieliui Grossmannui.
riamas muzikai, kurią sukūrė ne- juostoje. Kompozitorius labiau su- instrumentai. Įnikus į kino juostos
Filmo siužetas pasakoja apie li- byliajam kinui muziką rašantis ir sitelkia į vaizdinyje dominuojan- veiksmą kartkartėmis tekdavo paberalią XIX a. 7-ojo dešimtmečio tuo garsėjantis P. Schoelleris. Kaip čią emociją, į bendrą filmo scenos miršti, jog skamba ne garso takeVieną ir žydų asimiliaciją to meto teigiama renginio buklete, „kūrėjo veiksmą ir nuotaiką. Šie dirigento lis, o gyvai grojama muzikinė meEuropoje. Pagrindiniu veikėju pa- muzika nebyliesiems filmams tie- žodžiai, ištarti renginio pradžioje, džiaga, nes kolektyvo muzikavimo
sirenkamas iš štetlo kilęs rabino siogiai bendrauja su vaizdu ir užima akivaizdžiai buvo išpildyti. Muzika kokybe suabejoti neteko. Orkestras
sūnus Baruchas, svajojantis būti lygiavertę poziciją, iš kino juostos iš tiesų preciziškai ir taikliai padėjo stebino subalansuotais dinamikos
aktoriumi. Nepaisant tėvo rūs- perima tam tikrus impulsus, teks- atspindėti kino juostos nuotaiką bei
N u k e lta į 5 p s l .
tybės, motinos kančių ir sunkių tūrą ir naratyvą. Muzika neskuba nepriekaištingai įsiliejo į bendrą
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Kaip teatre už(si)auginti kūrybiškumą?
Festivalis „Jauno teatro dienos“ Klaipėdoje

Goda Dapšytė

„Kaip užsiauginti savo kūrybiškumą?“ – taip vadinosi dramaturgės, pedagogės, humanitarinių
mokslų daktarės Gabrielės Labanauskaitės-Dienos paskaita uostamiestyje šį pavasarį jau šeštą kartą
vykusiame festivalyje „Jauno teatro
dienos“ (JTD). Būtent šis klausimas
puikiai apibūdina pagrindinę šio
festivalio dalį sudarančių kūrybinių
pratybų (teko girdėti, kad terminas „dirbtuvės“ netinkamas) tikslą
ar, tiksliau, rezultatą. Kovo 12–17 d.
Klaipėdos jaunimo teatro kvietimu
uostamiestyje susirinko apie šimtą
jaunosios kartos teatro, kino ir šokio kūrėjų, kurie dalijosi idėjomis,
patirtimis ir pažino vieni kitus.
Prieš dvejus metus festivalis
„Jauno teatro dienos“ (JTD) greta
spektaklių programos ėmė rengti
kūrybines teatro menininkų pratybas ir taip tapo scenos meno
jaunimo traukos centru. Kasmet
vis keičiant pratybų temas, inspiracijų pobūdį ir plečiant kūrybinių
grupių narių ratą JTD vis atsinaujina. Tačiau pagrindas išlieka tas
pats: atvykę jaunieji teatro kūrėjai suskirstomi į grupes, kurioms
pateikiama užduotis bei skiriamas
ribotas laikas viešam meniniam
pasirodymui sukurti. Pirmosiose
pratybose prieš dvejus metus kūrybinės grupės buvo formuojamos iš aktorių, režisierių ir kritikų,
gana greitai prisiėmusių dramaturgo
vaidmenį. Pernai komandas papildė
ir scenografai, o šiemet kritikus
pakeitė dramaturgai ir scenaristai,
kritikams paliekant įprastesnį – stebėtojų ir komentuotojų vaidmenį.
Prieš dvejus metus viešąsias Klaipėdos erdves meniniais sprendimais
kūrėjai apgyvendino mėgindami
atskleisti jiems pateiktą provokuojančią temą (pabėgėliai, Černobylis, ekologija), o pernai dalyje
„Švyturio arenos“ erdvių gilinosi į

skirtingas prancūzų dramaturgo
Joëlio Pommerat pjesės „Dviejų
Korėjų susijungimas“ scenas. Pirmuosius dvejus metus pratybų dalyviams pasirodymui parengti buvo
skiriama viena diena ir, rodos, 10
eurų biudžetas. Šiemet, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį,
kūrybinėms komandoms vadovavę
režisieriai Povilas Makauskas, Monika Klimaitė, Mantas Jančiauskas,
Eglė Kižaitė, Aleksandras Špilevojus ir Giedrė Kriaučionytė idėjų pasirodymams turėjo semtis iš specialiai atrinktų ir pasiūlytų lietuvių
autorių kūrinių – teksto ištraukos,
paveikslo ir muzikos kūrinio, o scenografams buvo suteiktos 100 eurų
sąlygojamos galimybės. Taigi akivaizdu, kad festivalio rengėjai vis
labiau koncentruojasi į kūrybinių
pratybų metu jaunųjų menininkų
pristatomus pasirodymų rezultatus (skiriama vis daugiau laiko ir
resursų). Šiemet pasirodymai jau
net vadinti nebe etiudais, o trumpo
metražo spektakliais. Tačiau ar įmanoma tikėtis kokybiško pasirodymo
iš ką tik susibūrusios ir vos porą
dienų padirbėjusios komandos? Ir
ar verta? Juk tikrieji šių pratybų rezultatai yra visai ne vieši aktai, veikiau atvirkščiai. Panašu, kad procesas šiuo atveju daug svarbesnis ir
įdomesnis už vieną ar kitą vakarą
pasiektus estetinius rezultatus. Remiantis pastarųjų dvejų metų patirtimi atrodo, kad ilgalaikis yra
būtent kūrybinio proceso, o ne jo
rezultatų poveikis.
Ne vienas į JTD sugrįžęs ar šiemet pirmą kartą atvykęs aktorius ar
aktorė prisipažino, kad šis festivalis
jam ar jai iš naujo įkvėpė tikėjimą
teatru, norą kurti ir padėjo įveikti
bebręstančią kūrybinę krizę. Viena
iš netikėtų JTD vertybių – galimybė
sutikti ir pažinti savo kartos kūrėjus,
be įsipareigojimų padirbėti su skirtingų mokyklų ar profesijų teatro
kolegomis. Trečius metus stebint
JTD pratybas, jų dalyvius, darbo

„Jauno teatro dienos“
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rezultatus bei žėrinčias akis ima at- JTD buvo pristatomi trumpametrarodyti, kad čia vykstantis bendra- žiai jaunųjų Lietuvos kino režisierių
vimas ir idėjų apykaita ne tik įkve- filmai, o šiemet tebestudijuojantys
pia, bet ir savotiškai gydo. Žinoma, būsimieji kino kūrėjai įtraukti į kūnesinori nubraukti jaunųjų kūry- rybinio proceso sūkurį. Keturios iš
bos rezultatų. Tačiau jie daugiau ar kino režisierių, operatorių ir garso
mažiau reikšmingi JTD tėkmės ir režisierių sudarytos komandos visą
įgaunamos patirties kontekste. O savaitę kūrė kelių minučių filmus,
tikrieji, ilgalaikiai rezultatai anks- remdamosi tomis pačiomis inspiračiau ar vėliau pasirodys mūsų teatrų cijomis, kaip ir teatro kūrėjai. Festirepertuaruose. Taip, kaip Klaipė- valio pabaigoje šie trumpametražiai
dos jaunimo teatre pernai pasirodė filmukai parodyti „Kultūros fabriko“
Andriaus Jevsejevo ir Jono Tertelio kino salėje. Po šio pristatymo dar
„R.E.M.“, kurio ištakas galima sieti kartą išryškėjo kino ir teatro, kaip
su 2016 m. JTD kūrybinėmis pra- saviraiškos priemonių, skirtumai.
tybomis, ar taip, kaip dar pasiro- Nors jaunųjų kino kūrėjų darbai
dys pernai pratybose dalyvavusios buvo užbaigtesni, estetiškai nuoKamilės Gudmonaitės spektaklis. Ir seklesni nei teatro grupių eskizai,
tai vos pora akivaizdžių JTD paska- kūrybinio prado ir gaivalo prasme
jie buvo mažiau įdomūs dėl paklustinto kūrybiškumo pavyzdžių.
Jauniausia kūrybinių pratybų numo taisyklėms ir normoms – juose
grupė – studentai. Mažiau matomą, kur kas mažiau eksperimentuota ir
bet, tikiu, ne mažiau svarbią JTD rizikuota.
festivalio dalį sudaro prieš dvejus
Festivalį tradiciškai baigė spekmetus prasidėjusi ir iki šiol tęsiama taklių programa „Kultūros fabrike“,
kūrybinių mainų tarp Lietuvos mu- kuri sėkmingai sudaroma tęsiant
zikos ir teatro akademijos ir Klaipė- kūrybinių mainų temą, mat joje
dos universiteto Menų akademijos taip pat siekiama pristatyti jaunųjų
iniciatyva. Vido Bareikio Vilniuje ir kūrybą, ir ne tik Lietuvos, bet ir kitų
Valentino Masalskio Klaipėdoje vado- šalių. Šiemet svečiai atvyko iš Latvivaujami III kurso aktorinio meistriš- jos – drąsus, provokuojantis ir ekskumo studentai šiemet festivalyje kino perimentuoti linkęs Rygos „Dirty
vaidybos paslapčių mokėsi su režisie- Deal Teatro“ pristatė jaunosios
riumi ir scenaristu Maratu Sargsyanu. kartos režisieriaus Mārcio Lācio
Kūrybinės pratybos šiemet pra- spektaklį „Žvėriška meilė“, per
plėstos ir į kino sritį. Ankstesnėse žmonių ir jų augintinių santykius
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parametrais, preciziškai išgrotais
sąskambiais. Matyt, čia atsiskleidžia ilgametė Miuncheno orkestro
patirtis, o jo repertuare – nebyliojo
kino koncertai, kuriuose skamba
istoriniai originalūs Paulo Hindemitho, Richardo Strausso bei Vokietijos žydų kompozitoriaus Maxo
Deutscho kūriniai.
Kadangi prieš filmą ne vieną
kartą buvo akcentuojama, jog
prancūzų kompozitoriaus muzika pasižymi modernumu, galbūt
šiame kontekste šiuolaikiškumo ir
pritrūko. Nors gyvas įgarsinimas
puikiai tiko ir atitiko kino juostą,
pati muzikinė medžiaga pasirodė
„Orchester Jakobsplatz München“, dirigentas Danielis Grossmannas
ne visai moderni – tarsi jau girdėta
ir gana įprasta tokio tipo filmuose pizzicato artikuliaciją – taip įtaigiai ir sielvartą, mušamieji instrumentai
bei gana iliustratyvi. Styginių ins- vaizdavo sumišimo nuotaikas, me- dažniausiai įgarsindavo ryškesnius
trumentų grupė ypač dažnai taikė diniai pučiamieji akcentavo liūdesį veiksmo bei judėjimo pokyčius, o
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visą garsinę medžiagą jungė bei užpildė akordeono garsai. Ilgainiui jau
buvo galima pastebėti ir publikos

šmaikščiai keliantį klausimus apie
žmogiškumą. Jaunajam Lietuvos
teatrui atstovavo režisierės Kamilės Gudmonaitės Nacionaliniame
Kauno dramos teatre sukurtas
spektaklis „Keturi“ pagal šiuolaikinio rusų rašytojo Viktoro Pelevino
romaną „Čiapajevas ir Pustota“. O
žanrines programos ribas praplėtė
ir JTD publiką kiek suglumino šokėjų ir choreografių Agnietės Lisičkinaitės ir Gretos Grinevičiūtės
šokio spektaklis „B ir B dialogas“.
Kaip jau minėta, JTD programą
papildė Gabrielės LabanauskaitėsDienos paskaita-užsiėmimas „Kaip
užsiauginti savo kūrybiškumą?“,
taip pat vykusi kūrybinių pratybų
ir darbo grupėse forma. O kritikai
savo vaidmenį atliko vesdami diskusijas po kūrybinių grupių rezultatų pristatymų.
Pasak Labanauskaitės-Dienos,
mūsų kūrybiškumui didžiausią
grėsmę kelia mus nuolat cenzūruojantis vidinis kritikas. Tad, nepaisant nuolatinio poreikio tobulėti,
festivalio organizatoriams norėtųsi
palinkėti šiek tiek daugiau dėmesio
detalėms ir atlaidesnio požiūrio į
jaunųjų kūrėjų laboratorinio darbo
rezultatus. Juk pagrindinės šio renginio sukuriamos vertybės – Klaipėdos jaunimo teatro aktorių dėka
pajūryje netikėtai susitinkančių ir
vienas kitą atrandančių jaunųjų teatro kūrėjų įkvėpimas, atradimai ir
užsimezgantis bendradarbiavimas.
Nors nuolat kalbame apie mūsų šalies mažumą ir gyventojų skaičiaus
mažėjimą, jaunosios kartos aktoriai, režisieriai, dramaturgai ir kritikai atranda vieni kitus ir naujus
(susi)kalbėjimo būdus būtent čia.
Taigi atrodo, kad energingoji Klaipėdos jaunimo teatro komanda jau
rado puikų būdą puoselėti jaunosios teatro kartos kūrybiškumą ir
per pastaruosius šešerius metus
JTD tapo būtina pavasarinių teatro vitaminų injekcija.
nekantrumą. Šių dienų greitas gyvenimo tempas visuomenę pripratino prie nuolatinio skubėjimo, tad
susirinkusiems savito tempo dviejų
valandų trukmės filmas galėjo ir
prailgti.
Šiaip ar taip, iš įvairių pasaulio
kampelių surinkti E.A. Dupont’o
filmo „Senasis įstatymas“ fragmentai, kino menotyrininkės profesorės
Cynthios Walk ir Vokietijos kino
ir televizijos muziejaus pastangomis restauruota bei suskaitmeninta kino juosta neabejotinai turi
didžiulę istorinę vertę, kuria svečiai
pasidalijo ir Lietuvoje. Išraiškinga
ir įtaigi specialiai sukurta muzika
bei jos sąveika su vaizdu pateikė
tikrai patrauklią filmo versiją, kuri
skatina toliau domėtis ir atidžiau
dairytis senojo kino meno ir jį lydinčios naujos muzikos kūrybos
pasaulyje.
5 psl.
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Be abejo, pusto
Valdas Gedgaudas. Recenzijose sninga,
„Krantų“ redakcija, 2017.

Milda Brukštutė

Valdas Gedgaudas mėgo tiesą. Tą
individualią, asmenišką tiesą, kuriai
svarbiausia ne atskleisti kokius nors
faktus ar būti objektyviai, o tiesiog
kartais gal rizikuojant nepataikyti,
nemeluoti sau, nenutylėti to, kur iš
tiesų mintimis esi. Norint laikytis
tokio kalbėjimo būdo reikia iš karto
pasakyti, kad ir šį tekstą užsakiusios „7 meno dienos“ ne visas šio
autoriaus recenzijas spausdino. Ir
dar, pamenu, kartą nė nešnekėjau
su juo kokias dvi savaites, kai, rodos,
ne kritikavo, o asmeniškai įžeidinėjo savam tekste vieną mūsų kolegę. Tačiau iš tiesų vertėtų kalbėti
ne apie tai...
„Krantų“ leidykla surinko visas
Valdo Gedgaudo teatro recenzijas
ir išleido labai švelniai, poetiškai,
atrodantį tomelį su išties žaviu pavadinimu – „Recenzijose sninga“:
kaip iš kitos knygos pusės paaiškėja – šiam autoriui kaip tik ir buvo
gaila, kad recenzijose nepusto, kad
sniego nėra... Knygelė atrodo nedidelė, tačiau ganėtinai talpi – 300 psl.
gryno, Lietuvos teatrą vis kituose
leidiniuose ar interneto portaluose
apžvelgiančio teksto.
Skaitant šias recenzijas pirmiausia justi azartas. Noras užfiksuoti
anksčiau ar vėliau pranyksiantį reginį, jį įvertinti ir kartu pasiginčyti

su savimi, spektaklio reklama ar koŠios recenzijos neapsiriboja palegomis – kitais recenzentais. Regis, čiu spektakliu. Jose telpa nuogirviskas šiuose puslapiuose juda, al- dos, savi ir svetimi lūkesčiai, įvaisuoja, esti pačiame įvykių sūkury. rios ateities galimybės ir, vaizdžiai
Galybė veiksmažodžių apnarplio- tariant, net susirinkusios publikos
jama būdvardžiais, palyginimais, kvapas. Kalbama apie tai, apie ką
metaforomis. Į teatro pasaulį lyg kalbėti tarytum nepriimta – kad
tarp kitko įterpiant to tikro, kito- ir apie užgėrusį ir į spektaklį neatkio gyvenimo leksiką ir taip lyg vykusį aktorių. Ir tokiais nukrypiir plečiant, bet tuo pačiu metu ir mais bei pačia kalbėjimo maniera
siaurinant teksto ribas. Azartas turi autorius primena ne tiek kritiką,
vieną labai gerą savybę – jis užkre- kiek teatro praktiką, tą, kuris į dičiamas. Man regis, kaip tik dėl džiuosius menus leidžia sau žiūrėti
įnirtingo Valdo Gedgaudo rašymo praktiškiau, dėmesį kreipiant labiau
buvo pradėjęs intensyviai nuomonę į atskiras scenas nei į visumą, be
reikšti ir Konstantynas Borkowskis to, nė neketinant atsiriboti nuo už(arba atvirkščiai) – dabar apskritai kulisių konteksto. Nes teatre, o ir
neegzistuojantis autorius. Regis, šie scenoje, susieina ne tiek profesijos,
du plunksnos broliai gebėjo savais kiek joms atstovaujantys žmonės ir
tekstais palaikyti, paskatinti vienas net jų gyvenimai.
kitą. O tokia draugystė tarp teatro
Kad ir koks puikus būtų šios knykritikų spaudoje atsispindi tikrai gos formatas, kad ir kaip nesinonedažnai.
rėtų jo griauti – vartant šiuos tekstu,
Tam tikra prasme tai buvo nuo- kuriame knibždėte knibžda veikslatinės varžybos: su savimi, su ko- mas, prisodrintus puslapius, norėlegomis, su redaktoriais ir teatru. tųsi bent kelių iliustracijų. Valdo
Jau patys Gedgaudo rašomi žo- tekstai margi esamuoju laiku, jie
džiai, rodos, lenktyniavo vienas su nėra nostalgiški, eseistiniai. Gakitu – kuris taikliau, kuris riebiau, lima prieštarauti, vietomis ar daug
kuris išraiškingiau nusakys vieną ar kur su autoriumi nesutikti, gal net
kitą veiksmą (net nebūtinai pačią to nemėgti tokios rašymo manieros,
veiksmo esmę). Sunku ir patikėti, bet to, kad rašyta buvo ne šiaip dėl
kad šiam karštakošiam recenzen- savęs, o iš tikrųjų dėl teatro, niekaip
tui, mėgstančiam vis ką nors išpūsti, nepaneigsi.
konstatuoti, pastiprinti žodeliais
O baigiant reikia pasakyti, kad
„be abejo“, priklauso ir labai kon- dabar labai trūksta tokių nutrūktcentruotų, taupių eilėraščių auto- galvių, bėginėjančių iš vienos rerystė (ypač kalbant apie paskutinę dakcijos į kitą. Išsitraukiančių
knygą „Stiprėjanti juoda“, Homo užrašus spektaklio metu, net jei reliber, 2013).
cenzijos vėliau nė neketina rašyti.

Kronika

Meno doktorantų
paroda „Mokslas ir
gyvenimas“
VDA parodų salėje „Titanikas“, II a.
(Malūnų g. 3, Vilnius), atidaryta
Vilniaus dailės akademijos meno
doktorantų paroda „Mokslas ir
gyvenimas“. Paroda veikia iki balandžio 22 d.
Žurnalas „Mokslas ir gyvenimas“
pradėtas leisti 1957 m. – tais metais į
kosmosą pakilo dirbtinis Žemės palydovas ir šuo. Šiandien žurnalas tokiu pavadinimu nebeegzistuoja. Dabar
yra „Iliustruotasis mokslas“ – gyvenimas persikėlė į iliustraciją. Vaizdai
nustelbė tekstus, virtualybė – apčiuopiamybę. Meno doktorantų parodoje
mokslas vėl kabinasi į gyvenimą – ar
bent jau priešskaitmeninį „Mokslo
ir gyvenimo“ viršelį.
Dualistinė parodos struktūra
remiasi ne binarinėmis opozicijomis, kuriomis elegantiškai manipuliavo Alfonsas Andriuškevičius,
kuruodamas pirmą konceptualią
parodą Lietuvoje („Mitas dabarties
tapyboje“, 1988), о veikiau kūrinio
pa(si)kartojimu kitame kontekste.
Vaizdas, garsas ar daiktas dubliuojamas, bet pakartojimai nėra antriniai. Jie sklinda bangomis kaip
6 psl.

vandens ratilai. Stalas parodoje ir
stalas valgykloje vienodai reaguoja
į karštį, bet stebėtojų reakcijos skiriasi. Kūrinių tįsumas erdvėje ir
laike leidžia ne tik išeiti už VDA
sienų, bet ir pritraukti buvusias ir
net būsimas parodas į bendrą gravitacinį lauką.
Paroda kuriama kartu su šešėliu.
Jį pavadinau „nuorodų mišku“. Dažnas kūrinys turi savo „antrininką“ –
fizinį ar diskursyvų. Nuorodos gali
veikti kaip dirbtiniai darbų palydovai – pavyzdžiui, vardų sąsiuvinio
fotografijos „Titanike“ ir pats sąsiuvinis retų spaudinių skyriuje.
Arba kaip metonimijos, kai šioje
parodoje esantys kūriniai yra kitos ekspozicijos detalės. Taip per

konkretų tapybos darbą „Mokslas ir
gyvenimas“ susijungia su paraleliai
vykstančia paroda kitame mieste.
Nuorodų miškas nėra išskirtas, bet
suaugęs su paroda. Visi kūriniai –
diskursyvūs vektoriai, visos kopijos – originalai.
Mokslą su gyvenimu sujungia
„ir“, tačiau lieka plyšių ir įtrūkių.
Tarpuose tarpsta karčios mokslo
šaknys ir nebūtinai saldūs vaisiai.
Daug parodos kūrinių dramatizuoja įtampą tarp to, kas matoma
ir patiriama, deklaruojama ir nujaučiama, apskaičiuojama ir išburiama. Ne viskas auksas, kas tarpuose
žiba – tai gali būti į grindų plyšį supiltas žėrutis. Jungtukas „ir“ nusako
tarpinę būseną: tarp tapybos ir fotografijos, poezijos ir politikos, Vitruvijaus ir Le Corbusier modelių,
mados prognozių ir būrimo kortomis, dizaino ir klimato kaitos.
Ši meno doktorantų paroda nuo
ankstesnių skiriasi tuo, kad nėra „privaloma“ – joje dalyvauja tie, kuriuos
sudomino kuratorės pasiūlymas peržengti akademinius rėmus ir pasižiūrėti į meninį tyrimą kaip į kasdienę
praktiką. Kūriniai ne pristato doktorantų tyrimus, o auga ir šakojasi iš surinktos medžiagos. Parodos rengimo
procesas remiasi sakytine tradicija –
kalbėjimu, apkalbėjimu, užkalbėjimu, gandais, ginčais, nuogirdomis.

O rašančių ne dėl to, kad kažkoks
redaktorius iš anksto užsakė tekstą,
ir įveikiančių visus tokio netikėto,
o kartais daug kam dar ir nepriimtino kūdikio publikavimo sunkumus. Valdo Gedgaudo „Recenzijose

sninga“ byloja ne vien apie judrų,
netašytą teatro gyvenimą, apie neritmingą jo laiką (kai vienu metu
susigrūda galybė premjerų, o po to
jų visai nėra), bet ir apie gyvenimą
kritiko, iš tiesų alsuojančio teatru.

Nebuvo pateikta jokių rašytinių instrukcijų – tik doktorantūros skyriaus
laiškai dėl susitikimų ir katalogo.
„Mokslo ir gyvenimo“ turinys –
žemėlapiai, žurnalai, vėliavos, knygos, dietos ir deklaracijos – įrašyti
į matematines lygtis, kur jie nėra
tai, kuo dedasi. Nežemėlapiai, nežurnalai, neknygos, nemaistas – nematerialinės ir nedvasinės vertybės.
Nuorodų miškas arba Maironio šilelis Nojaus plauste, titaniškos pastangos sutalpinti visas buvusias ir
būsimas parodas į aktyvią materialią
nuorodą. Parodos aureolė, išmatuojama ekskursantų žingsniais po toksišką miestą, valstietišką teritorinį
mentalitetą perskrodžiant medžiotojų rankiotojų strėlėmis.
Parodos laikas nėra susijęs su
„Titaniko“ darbo valandomis. Kai

kurie darbai atsirado neparodinėse
VDA erdvėse dar prieš „Mokslo ir
gyvenimo“ atidarymą. Kūriniai prasidėjo anksčiau už parodą ir nepasibaigs jai užsidarius.
Vyr. redaktorė Laima Kreivytė.
Dalyviai: Arnas Anskaitis, Dovilė
Bagdonaitė, Eglė Bertašiūtė, Gintarė Černiauskaitė, Vitalij Červiakov, Dovilė Dagienė, Tomas
Daukša, Eglė Grėbliauskaitė, Sigitas Gužauskas, Kristė KibildytėKlimienė, Laima Kreivytė, Juozas
Laivys, Saulius Leonavičius, Sara
Lundberg, Renata Maldutienė,
Donata Minderytė, Tomas Martišauskis, Vygintas Orlovas, Justė
Pečiulytė, Rūta Spelskytė-Liberienė,
Marija Šaboršinaitė, Eglė Ulčickaitė
Rengėjų inf.

Laima Kreivytė, „Kitas balkonas“, 2018 m. vasario 17 d. iš „Naručio“ viešbučio
balkono perskaityta „Vasario 17-osios deklaracija“
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Teatras

Horizontalė, vertikalė ir mikrobūtis
Apie Nacionalinio dramos teatro spektaklį „Nežinoma žemė. Šalčia“
Ieva Tumanovičiūtė

„Šitas puodukas taip pat turi savo
istoriją“, – sako herojus iš dokumentinio spektaklio „Nežinoma
žemė. Šalčia“, kurio premjera įvyko
kovo 22, 23 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje,
o savaite anksčiau – Šalčininkų kultūros centre. Iš diskusijos po spektaklio su Šalčininkų bendruomene
kūrinyje atsirado paskutinis ekrane
rodomas monologas, kuriame kūrėjai prisipažįsta, kad ne visiems
spektaklis pasirodė atspindintis
realybę, miesto dvasią ir žmones
tokius, kokie jie yra ar norėtų save
matyti. Tai ir yra pagrindiniai dokumentinio teatro probleminiai
aspektai – realybė, faktas, tiesa bei
jų reprezentacija. Vilniuje reikalai
klostėsi kitaip. Kovo 23 d. pojūtis
per spektaklį žiūrovų salėje ir jo
aptarimas (kuriame buvo ir šalčininkiečių) liudijo, kad ryšys tarp
aktorių ir žiūrovų užsimezgė.
Paulės Bocullaitės scenografija
Mažosios salės erdvę dalija ne tarp
aktorių ir žiūrovų – scenos ir salės,
bet skelia publiką į dvi grupes. Jas
skiria stačiakampis rėmas, per kurį
tarsi per langą žiūrovai mato vieni
kitus. Išrikiuoti valstybės sienos riboženkliai pratęsia rėmo liniją į erdvę: kur įprastai kyla žiūrovų kėdės,
dabar liko tik tuščios pakopos. Taip
žiūrovai atskiriami simboline siena.
Ieškodama savo vietos, milisekundę
pamaniau, kad rėmas yra veidrodis,
kuriame atsispindi žiūrovai, tačiau
jis pasirodė tuščiaviduris: kitoje pusėje sėdėjo kiti, o mes, kaip ir jie,
galėjome stebėti ne tik tarp mūsų
vaidinančius aktorius, bet ir vieni
kitus. Toks žiūrovų išdėstymo principas nėra naujas, panašų panaudojo, pavyzdžiui, a.a. Jūratė Paulėkaitė „Visuomenės prieše“: žiūrovai
sėdi skirtingose pusėse (vieni scenos gilumoje, kiti žiūrovų salėje),
tačiau atstumai didesni, todėl matyti ar jausti vieni kitų jie negali, nes
yra per toli. Toks išdėstymas įgyja
simbolinę – priklausymo skirtingoms politinėms pusėms – prasmę.
„Nežinoma žemė. Šalčia“, priešingai,
yra kamerinis spektaklis, čia ryšys
tarp aktorių ir žiūrovų (bei jų pačių)
daug intymesnis, o jį sukurti – vienas iš spektaklio tikslų.
Neretai teatre, kur aktorius nuo
publikos skiria metras, įsigudrinama „įterpti“ dar ir ketvirtąją
sieną. Tada aktorius ignoruoja žiūrovą, apsimeta jo nepastebintis arba
prisimena jį tik per dirbtinius madingus intarpus, kai staiga be priežasties pradeda prie jo „kabinėtis“:
ką nors dalija, kalbina, klausia, o
tada lyg niekur nieko grįžta atgal į „scenos realybę“, palikdamas
žiūrovą prasmegti skradžiai žemę.
Spektaklio „Nežinoma žemė. Šalčia“ kūrėjai to išvengia: aktoriai

nuo pradžių yra sąmoningi, atidūs
ir jautrūs publikos buvimui. Jie vaidina žiūrovams ir pamažu stiprina
ryšį, todėl kaip žiūrovas jautiesi
reikalingas.
Spektaklyje kūrėjai taiko verbatim teatro principą. Lotyniškai šis
žodis reiškia „pažodinis“ ir nurodo
kūrimo metodą – menininkai atlieka tyrimą, ima interviu ir iš žmonių pasakojimų konstruoja spektaklio
dramaturginį tekstą. Kalbintųjų žodžiai paliekami autentiški arba koreguojant derinami su pašnekovais.
„Nežinomos žemės. Šalčios“ dramaturgiją sukonstravo Andrius Jevsejevas ir Eglė Vitkutė. Aštuntajame
„Teatro žurnalo“ numeryje Loretos
Vaskovos, rašiusios disertaciją apie

balsas yra pagrindinė aktorių raiš- bet kol kas ne visiems vienodai pa- stalčių – akivaizdi metafora. Kilni
kos priemonė – jie atkuria tembrus, vyksta atskirti savo herojus vieną spektaklio kūrėjų misija – mažinti
intonacijas, akcentą bei individu- nuo kito ir paversti juos išraiškin- atskirtį tarp žmonių – bent iš dalies
alią kalbėjimo manierą. Aktoriai gais. Nedideliuose ekranuose taip atlikta, nes kūrinys įrodo, kad mūsų
nematė, kaip gyvenime atrodo jų pat pasirodo čia ir dabar filmuo- kasdienybė ir mes patys esame laherojai, tik girdėjo balsus, nes re- jami ir transliuojami nespalvoti bai panašūs, o sienos, kuriomis sužisierius Jonas Tertelis siekė palikti intarpai, kuriuose aktoriai pristato tvirtiname savo tapatybes, yra buerdvės jų vaizduotei ir kūrybos lais- faktus apie miestą ar pasisako, pa- taforinės. Spektaklio finale žiūrovai
vei. Aktoriai kuria savo personažus vyzdžiui, kaip mokiniai, kurie da- tarpusavyje ir kartu su aktoriais pajautriai ir humaniškai, išvengdami lijasi nuomone apie mokytojus, junta ryšį – bendruomeniškumo
šaržavimo. Nedideliuose ekranuose, ateities svajonėmis ar prisipažįsta jausmą, kuris yra teatro stiprybė.
pakabintuose ant žiūrovų puses ski- stokojantys tėvų dėmesio.
Nors spektaklyje svarbiausias yra
riančio rėmo, taip ir neparodomi
Jono Tertelio ir Kristinos Wer- žodis, jame daug ir šokio. Kūrinys
dokumentiniai kalbančių žmonių ner režisuotame dokumentiniame prasideda nuo abstrakčių aktorių
kadrai. Todėl herojus spektaklyje spektaklyje „Žalia pievelė“ (LNDT, kartojamų judesių, kuriuose galima
sukuria aktoriai, ir tik šalčinin- 2017) vaidina ne aktoriai, bet pa- atpažinti ir klasikinio baleto pozikiečiai juos atpažįsta (tai liudijo tys visaginiečiai, ir tai vis dėlto cijas. Tai atspindi vieną iš regiono
diskusija po spektaklio); kitiems sustiprina kūrinio autentiškumo ypatybių – „baletas vs kontrabanda“
žiūrovams jie mažai kuo skiriasi įspūdį, užtat „Nežinoma žemė. (pasienio mieste yra grupuočių, į
nelegalią veiklą įtraukiančių jaunimą, tad tėvai stengiasi priversti
vaikus lankyti meno mokyklas ar
bent būrelius). Ekrane pasikartojantys vaizdai iš baleto ar gatvės šokių pamokų pabrėžia meno ir kultūros svarbą nedideliame mieste,
o Airidos Gudaitės šokio intarpai
yra tarsi transcendentinės pauzės.
Judesys, šokis įgyja jungties – susiliejimo su visata – prasmę. Ekrane
dažni žvaigždžių, kosminės erdvės
motyvai, kurie kartu su Martyno
Bialobžeskio muzika, kai ši virsta
elektroninio visatos transo garsais,
leidžia pasijusti kaip planetariume,
kur atsiveria žmogaus menkumas
ir didybė.
Šokis taip pat susiejo aktorius ir
publiką. Diskotekos epizode pagal
šiuolaikinės klubinės muzikos pulsą
žiūrovus skiriantis rėmas sužibo
spalvotomis šviesomis (šviesos daiD. M at v e j e vo n u ot r .
Laurynas Jurgelis spektaklyje „Nežinoma žemė. Šalčia“
lininkas Matas Šimonis). Jų estetika,
verbatim teatrą, straipsnyje aiški- nuo fiktyvių šiuolaikinės pjesės Šalčia“ labiau tiki teatru. Be to, atėjusi iš šiuolaikinio miesto, tiksnama, kad vienas tokio teatro kū- personažų.
ankstesniame Tertelio spektaklyje liau, vitrinų ir reklamų apšvietimo,
rimo etapų yra surinktos medžiaLauryno Jurgelio Česlovas aprodo yra aiškus teminis centras – Igna- spektaklyje virto išgryninta – migos dramatizavimas, t.y. bandymas namus: aktorius vaikšto nedidelėje linos atominė elektrinė. O iš kon- nimalia ir abstrakčia forma. Neoniiš interviu-monologų sukurti dialo- erdvėje tarp žiūrovų, rodo į tuštumą krečių faktų gimsta ir abstraktesnės nių spalvų ir šiuolaikinės muzikos
gus, nors realybėje žmonės nebuvo ir pasakoja, kaip pats pasistatė namą, prasmės, pavyzdžiui, utopijos žlugi- apsuptyje aktoriai juda pakankamai
susitikę. Todėl „...Šalčioje“ aktoriai pasigamino baldus, taip budinda- mas, neišsipildymo skausmas ir t.t. ilgai, kad atmintyje iškiltų ir spekvaidina ir kūrybinės grupės narius, mas žiūrovų vaizduotę. Nepaisant Tačiau net „Žalioje pievelėje“ kri- taklio „Lokis“ šokio scena, kurioje
užduodančius klausimus ir taip pa- amžiaus skirtumo, Miglė Polike- tikai pastebėjo draminio konflikto sinchroniškai buvo atliekama ta
laikančius dialogą su herojais, o ta vičiūtė balsu įstabiai persikūnija į trūkumą. „Nežinoma žemė. Šalčia“ pati žingsnių kombinacija. Čia akpačia tema pasisakiusių asmenų žo- išmintingą senolę, kurią glumina neturi aiškaus teminio centro, todėl toriai atlieka šiek tiek mechaninius,
džiai sugretinami, kad antrindami šiuolaikinio pasaulio perteklius ir pabirusios šalčininkiečių istorijos pasikartojančius, tačiau skirtingus
ir papildydami vienas kitą kurtų žmonės, nevertinantys to, ką turi. montuojamos į koliažą, kurį jun- judesius. Kartu į ritmą juda ir žiūropokalbio įspūdį. Dramai būdingų Įsimena, kaip Oskaras Vygonovskis gia žmonių, gyvenančių viename vai – įsijautęs vyras melsvos šviesos
konfliktiškų dialogų spektaklyje vaidina stačiatikių kunigą, gebantį regione, kasdienybės stebėjimas – lazdelėmis (jas kartu su šviečiannėra, todėl aktoriai dažnai kalba organiškai „persijungti“ iš lietuvių paveikus ir prasmingas dokumen- čiais velnio ragais išdalijo aktoriai)
žiūrovams, o šie tampa jų partne- kalbos į rusų ir atgal, – žinoma, tai tiniame kine ir kiek kebliau atku- muša menamą būgną.
riais. Kadangi spektaklyje yra dvi geba ne tik Šalčininkų regiono gy- riamas teatre. Spektaklio autoriai
Spektaklyje „Nežinoma žemė.
publikos, o aktoriai vaidina atsisukę ventojai. Keista, kad spektaklyje už keturiasdešimt kelių kilometrų Šalčia“ susijungia horizontalė ir
tai į vieną, tai į kitą pusę, būtent tai beveik neskamba lenkų kalba. Gal nuo Vilniaus ruošėsi atrasti neži- vertikalė. Horizontalios linijos atskatina stebėti priešais esančius žiū- kūrėjai nori išvengti stereotipų apie nomą žemę, o, atrodo, pasijuto vi- skiria valstybes, išskiria artimuorovus ir jų veiduose ieškoti aktorių regioną, bet vis dėlto 79,5 procento sai kaip namie. Esu tikra, kad sosti- sius, lemia tragedijas, o vertikalios
išraiškos atspindžių.
jo gyventojų sudaro lenkai. Sunku nės daugiabutyje sutiktume panašių linijos sujungia. Ekrane dominuoja
Aktoriai Gailė Butvilaitė, Lau- išskirti vieną Gailės Butvilaitės he- veikėjų. Tačiau panašumas susijęs sniego užklotų Šalčininkų peizažai,
rynas Jurgelis, Miglė Polikevičiūtė, roję: aktorė suvaidino moterį, glo- su spektaklyje pabrėžiama žmo- filmuojami virš miesto kylančia kaOskaras Vygonovskis ir šokėja Ai- bojančią tėvų apleistą mergaitę; nių susikurtų sienų tema. Sceno- mera. Perėjimas į žvaigždžių erdvę
rida Gudaitė kuria po kelis perso- merginą, kuri svajojo šokti, bet ją grafijos siena skiria dvi žiūrovų byloja, kad Šalčininkų mikrokosnažus: vieni jų grįžta, kiti pranyksta privertė groti smuiku; jauną mo- grupes, šalies siena išskiria herojų mosas ir jo gyventojų mikrobūtis
tik kartą pasirodę fragmentiškame terį, kuri sugrįžusi į Šalčininkus su jo močiute, kalbos barjeras su- yra neatskiriama visatos dalis, tokia
pasakojime. Kitaip nei dokumenti- didžiuojasi pokyčiais ir pagerėju- priešina vienos valstybės piliečius pat svarbi ir nereikšminga, kaip ir
niame kine, žodis, ne vaizdas, teatre sia infrastruktūra, ir kt. Kiekvienas ir t.t., todėl finale pasienio ribo- visa, kas ją sudaro.
yra autentiškas. Todėl spektaklyje aktorius sukūrė ne po vieną herojų, ženklis išardomas ir sudedamas į
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Pasaulyje

Afrotopija

Malio sostinėje Bamake įvyko 11-oji fotografijos bienalė
Karina Simonson

Nuo tada, kai 1994 m. Malio sostinėje Bamake atsidarė pirmoji Afrikoje fotografijos bienalė „Rencontres de Bamako“, ji tebėra viena
svarbiausių Afrikos žemyno bei jo
diasporos kultūrinio gyvenimo dalių. Tai vienintelė bienalė pasaulyje,
skirta fotografijai iš Afrikos, ir vienintelis Afrikos žemyne reguliariai
rengiamas tarptautinis fotografijos
festivalis. Bienalė daug prisidėjo
prie Afrikos fotografijos sklaidos
bei Malio įtraukimo į pasaulinį
meno žemėlapį. Nuo to laiko daug
garsių fotografų, tokių kaip Pieteris Hugo, Samuelis Fosso, Zanele
Muholi ir Omaras Victoras Diopas, pristatytų Bamako bienalėje,
tapo žinomi tarptautiniu mastu ir
šiuo metu yra nuolat atstovaujami
mugėse, galerijose ir įvairių institucijų kolekcijose visame pasaulyje. Iš
Malio yra kilę ir kai kurie geriausi
Afrikos fotografai, pavyzdžiui, žymusis Malickas Sidibé, tapęs pirmuoju fotografu ir pirmuoju afrikiečiu, laimėjusiu „Auksinio liūto“
apdovanojimą už gyvenimo pasiekimus 2007 m. Venecijos bienalėje.
Afrikos fotografija yra įdomi daugeliu atžvilgių. Jau nuo 1840 m. vietiniai ir iš svetur atvykę fotografai
visame žemyne dirbo įvairiausiais
žanrais, dažnai buvo jau puikiai įsitvirtinę dar iki europiečių kolonijinės valdžios atėjimo, tad fotografija
nebuvo laikoma Europos importu.
Priešingai nei kolonijinio režimo
suvaržytos akademinės meno institucijos, fotografai kūrė pagal savo
pačių taisykles, dažnai kirsdami
kolonijines, kalbines ir geografines ribas.
Kaip teigia bienalės direktorius, Malio Nacionalinio muziejaus direktorius Samuelis Sidibé:
„Rencontres de Bamako“ yra dalis judėjimo, pabrėžiančio Afrikos menininkų keliamų klausimų
vertę tik jiems būdingu unikaliu
šiuolaikinės kūrybos ir kalbėjimo
būdu. Tai judėjimas, augantis diena
iš dienos nuo „Revue Noire“ iniciatyvų 10-ojo dešimtmečio pradžioje
(„Revue Noire“ – leidykla Paryžiuje,
leidžianti knygas apie šiuolaikinį
Afrikos meną; taip pat jos žurnalas, skirtas Afrikos šiuolaikiniam
menui, leistas 1991–2001 m. – aut.
past.). Šiame kontekste neseniai
Keiptaune atidarytas šiuolaikinio
Afrikos meno muziejus „Zeitz MOCAA“ yra irgi reikšmingas įvykis
(Nuo siloso bokšto iki muziejaus,
7md.lt, 2017 11 24).
Organizuota Malio kultūros ministerijos ir Prancūzų kultūros instituto, 11-oji Afrikos fotografijos bienalė „Rencontres de Bamako“ vyko
nuo 2017 m. gruodžio 2 d. iki 2018
m. sausio 31 d., sukvietė 40 menininkų iš įvairių Afrikos šalių bei
8 psl.

diasporos ieškoti atsakymų dėl ga- retrospektyvą „Gyvenimas pagal kas nepavyksta. Menininkai klau- Sahraoui fotografuoja tik savo „iPJamesą Barnorą“. Jauno Pietų Af- sia: ar Afrika gali pasimokyti iš šių hone“ telefonu, nuotraukomis palimų žemyno ateičių.
Kultūriniu požiūriu renginys rikos kuratoriaus Justino Davy ku- nesėkmių?“
sakoja istorijas apie gyvenimą Albuvo labai įvairialypis, apėmė paro- ruota „Perkeista nepriklausomybė“
Bienalėje dalyvauti buvo atrinkti žyro miestuose. Prancūzų instituto
das ir iš Užsachario Afrikos, ir iš („Independence Remixed“) tyrinėja 40 menininkų iš 300 pateiktų pa- „Kurianti Afrika“ (Afrique en creaŠiaurės Afrikos. Kaip gana neį- muzikos svarbą pasitelkusi Afrikos raiškų. Dalyviai yra iš viso žemyno, tion) žiuri prizu buvo apdovanota
prasta Vakaruose, bienalė sujungė žemyno vinilo įrašų rinkinį. Azu nuo Maroko iki Etiopijos, nuo Tu- Gabrielle Goliath taip pat iš Pietų
į vieną abiejų žemyno regionų kū- Nwagbogu kuravo parodą sudė- niso iki Pietų Afrikos. Tačiau iš Afrikos, savo darbuose kritiškai tyrybines praktikas. Panafrikanizmo tingu pavadinimu „Afrofuturiz- daugumos šalių yra po vieną du rinėjanti lyties ir smurto prieš mojudėjimas, būdamas tarp svarbiau- mas: transžmonės, įsivaizduojantys menininkus, o Pietų Afrikai atsto- teris klausimus.
sių renginio vertybių, festivalyje yra naują viziją Afrikai“ („transžmogus“ – vauja net 10 menininkų (ketvirtaOrganizatoriai stengėsi pritraukti
gerbiamas ir su laiku tampa vis tai tarpinė būtybė tarp žmogaus ir dalis visų dalyvių) ir tai kelia jėgų vietinius gyventojus į bienalės renpopuliaresnis.
postžmogaus, turinti didesnių nei balanso žemyne klausimus. Kita ginius, todėl parodas galima buvo
vertus, Yemsi pabrėžia nenorinti aplankyti nemokamai. Visos erdvės
Pagrindinė bienalės kuratorė įprasti sugebėjimų).
buvo iš Kamerūno kilusi vokietė
Šių metų „Rencontres de Ba- klijuoti menininkams etikečių, kaip buvo pritaikytos mokyklų auklėtiMarie-Ann Yemsi, tačiau ji pa- mako“, pavadintos Afrotopija (Af- dažnai daroma Vakaruose: „Neno- nių apsilankymams. Bienalė taip
keitė įprastą bienalės organizavimo rika + utopija), tikslas – ištirti uni- riu, kad juos visada laikytų Afrikos pat stengėsi pasiekti auditoriją,
tvarką, subūrė tarptautinį kuratorių kalų Afrikos išsikeltą uždavinį: menininkais. Jie yra šiuolaikiniai įprastai neturinčią prieigos prie
komitetą ir pasiūlė bendradarbiauti atsidurti savo pačios pasaulėžiū- menininkai iš Afrikos.“ Kuratorė meno. Tam padėjo „Ciné Photo
atrenkant dalyvius. Tarp komiteto ros centre, ypač kai susiduriama taip pat yra pasižymėjusi moterų Mobile“ – linksmas meninis projektas, įkvėptas keliaujančių kino
teatrų ir filmų peržiūrų atvirame
ore. Skambant muzikai „Ciné Photo
Mobile“ rodė nuotraukas iš bienalės
viešose aikštėse įvairiuose Bamako
rajonuose.
Bienalė sulaukė ne tik pozityvių, bet ir prieštaringų vertinimų.
Dauguma kritikos kėlė platesnius
klausimus, susijusius su rinkų globalizacija ir vaizdo kultūra. Nors
ir neplanuotai, dabar bienalė gali
būti priskiriama prie globaliuose
pietuose vykdomų naujųjų bienalių
bangos (Havana, Kvandžu ir Seulas, Guangdžou ir Šanchajus, Dakaras, Johanesburgas, Luanda). Galima tik džiaugtis didžiųjų parodų
ir susijusių institucijų išsiplėtimu
už Venecijos ir Niujorko ribų, tačiau vis dar norėtųsi šių menininkų
kuriamų darbų pristatymo pokyčio.
Net jei kuratoriai ir stengėsi pertvarkyti kolonijinį ir imperinį palikimą per apgalvotas ir atsakingas
pristatymo strategijas, tokių renginių organizavimo pobūdis, administravimas ir finansavimas, atrodo,
Athi-Patra Ruga, „Mis Azania – tremtis jau laukia“. 2015 m.
yra linkę įtvirtinti ilgalaikę valdžios
narių buvo Lubumbašio bienalės su skubiu poreikiu iš naujo išrasti menininkių kūrybos skatinimu, asimetriją.
įkūrėjas Sammy Baloji iš Kongo savo ateitį. Atspirties taškas čia yra „nes menininkėms visame pasauTaip pat nemažai bienalės lanDemokratinės Respublikos, „Palais Afrotopijos apibrėžimas iš Senegalo lyje yra labai sunku, o Afrikoje dar kytojų daliai atrodė nebesvarbus
„kraujo ir žemės“ ryšys pristatant
de Tokyo“ kuratorė Rébecca Lamar- intelektualo Felwine Sarro knygos sunkiau“.
che-Vadel iš Prancūzijos, „Market tokiu pat pavadinimu. Kaip teigia
Specialioji bienalės komisija Afrikos kūrybiškumą. Viena iš kuPhoto“ dirbtuvių vadovas Lekgetho bienalės kuratorė Marie-Ann Yemsi, taip pat išrinko ir keturių prizų ratorių Aïda Muluneh teigia: „Štai
James Makola iš Pietų Afrikos Res- „sprendimas pavadinti šią bienalę laimėtojus. Pagrindinis, Seydou kodėl Bamako [bienalė] apriboja,
publikos, „Addis Foto Fest“ įkūrėja Afrotopija atspindi įsipareigojimą Keïta apdovanojimas, buvo įteik- nes norėdamas dalyvauti tu turi
Aïda Muluneh iš Etiopijos ir „La- užtikrinti, kad ši istorinė ir nova- tas Athi-Patra Ruga iš Pietų Afri- būti afrikiečių kilmės, bet aš magosPhoto“ festivalio direktorius toriška fotografijos bienalė būtų kos. Ruga yra žinomas dėl darbų, nau, kad turime atsisakyti šio kateAzu Nwagbogu iš Nigerijos.
neatskiriama nuo naujųjų panafri- kur nagrinėjami moters įvaizdžio gorizavimo, kai tik afrikiečiai eksBienalė buvo išsklaidyta per ke- kanizmo pokyčio jėgų“. Yemsi šią ir egzotikos eksploatavimo klausi- ponuojami kartu, arba europiečiai
lias vietas. Pagrindinė paroda vyko temą tyrinėja įvairiais aspektais, mai, juose dažnai derina daugybę kartu, ir taip toliau. Man būtų kur
Malio Nacionaliniame muziejuje, siekdamas sukurti parodą, pagrįstą medijų, įskaitant tekstilę ir perfor- kas įdomiau, jei visi rodytų savo
aplink kurį parke veikė bienalės greičiau realesne ateitimi, o ne uto- mansą. Prancūzų dailininkas ir po- darbus, taip mes galėtume mokymiestelis. Kitos ekspozicijos su- piniu futurizmu. Tačiau Afrotopija etas Julienas Creuzet buvo apdova- tis vieni iš kitų.“
rengtos Prancūzų institute, „Musée ne apleidžia praeitį ir dabartį, o su- notas Tarptautiniu Frankofonijos
Bienalę jau pamėgo nemažai fodu District“ ir „Médina“ galerijoje. jungia jas su galima ateitimi. Todėl organizacijos prizu. Creuzet kuria tografų iš viso pasaulio. Kai egzoŠiose erdvėse kviestinių kurato- bienalėje yra kūrinių, nagrinėjančių fotografiją ir instaliacijas iš rastų tiški ir supaprastinti Afrikos kūrių organizuotos parodos sudaro įvairius gyvenimo žemyne aspek- objektų, tyrinėjančias jo Karibų rybiškumo ir šiuolaikinės meno
nuoseklų ansamblį ir išsamiau iš- tus – nuo queer žmonių situacijos kilmę. Fethi Sahraoui, savamoks- produkcijos aiškinimai pagaliau
nagrinėja menininkų visoje paro- iki vaizdų vaidmens visuomenėje. lis fotografas iš Alžyro, laimėjo netenka savo galios, atsiranda daudoje keliamus klausimus ir proble- Kartu Yemsi puikiai supranta ir Léon l’Africain prizą. Šis apdova- giau galimybių susitelkti į patį meną
mas. Pavyzdžiui, Clémentine de la problemas, su kuriomis susiduria nojimas skiriamas Afrikoje gyve- ir į naujus užsimezgančius dialoFéronnière kuravo Ganos fotogra- žemynas: „Afrotopija yra ne tik apie nančiam menininkui, kuris domisi gus tarp pasaulio menininkų ir jų
fijos pionieriaus Jameso Barnoro utopiją, bet ir apie distopiją. Daug socialinėmis žemyno problemomis. žiūrovų.
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Dailė

Kas belieka
At k e lta i š 1 p s l .

išdėlioja nuorūkų taškus, vėl sujungia, vėl apibrėžia. Ir taip toliau,
kol susidaro visa šių beveik nematomų brėžinių paroda – ją kamera
nuosekliai, lėtai paviešina. Antroji
dalis radikalesnė – Aleksas tiesiog
piešia pirštu, kamera slenka per tų
nematomų piešinių ekspoziciją, o
aš „matau“ nykstančius brūkšnius,
kuriuos ką tik paliko pirštai.
Pats didžiausias rulonas suliniuotas skersai. Aleksas parodos
atidaryme pasakojo šio kūrinio
„Praleistas laikas“ (1994) priešistorę. Vienos spaustuvės kieme radęs krūvą išmestų cinko plokštelių,
jis jas susirinko ir ėmė spausdinti
šaukštu ant vyniojamojo popieriaus.
Trynimas šaukštu – intymiausias
spausdinimo būdas. Kūnu pajunti
kiekvieną iškilimą ir įdubimą. Taip
atsirado kiti galerijos sienas dengiantys darbai: „Chorinė muzika“,
„Begalinis grožis“ ir kt. Juose atspausdintos nuotraukos kartojasi,
suformuoja ornamentą, o kartu
tarsi pasakoja kažkieno prisiminimus. Kažkaip susijusius su garsiomis asmenybėmis – Juozu Naujaliu ir Petru Cvirka – ir su vaikyste,
kurios rudenys, žiemos ir pavasariai prabėgo sovietinių daugiabučių
rajonuose, o vasaros – kaime, nes
kitaip iš kur čia atsirado vištų ir gaidžių porelės?
Bet iš tiesų tai – atsitiktiniai radiniai, laikraščių straipsnių iliustracijos, „užmiršusios“ savo tekstus ir susikomponavusios į naujas
„konsteliacijas“, kurios iškviečia
paties žiūrovo patirtis, (at)kuria jo
asmeninę istoriją. O savęs atpažinimas kolektyviniuose vaizdiniuose
yra kūrinių iškrėstas pokštas. Nes
ir autorius, energingai trinantis
šaukštu šiuos vaizdelius, paskui
savo ką tik nusimautus džinsus
(„Erotika“), paskui skritulinį pjūklą
(„Saulutės“), žaidžia šypsodamasis.
Jis imituoja mechaninio kopijavimo
mašinos valdomą kultūrą, kurios
masiniai gaminiai visiems kasdien
dalijami kaip komunija. Kūnu ir
siela pasivertęs dauginimo aparatu,
Aleksas iš vaizdų suformuoja nuostabos raidę O arba niekio skaičių
0 („Oranžinės linijos“). Šis rašmuo
kybo tolimesnėje salėje, bet pastebimas vos užėjus į parodą. O priešais
duris yra videokomentaras apie kitą
O – „Objektyvo šiluma“. Objektyvu
Aleksas „šildo“ dangų, žemę, sieną,
žmogų – taip šildo, kad jie nušvinta,
o mes į tai užsižiūrėję pamirštame
paklausti: kaipgi objektyvas gali šildyti? Gali – dėmesiu. Tik dangui,
žemei ir sienai nuo jo nei šilta, nei
šalta. O žmogus susilydo ir išnyksta.
Tai va, šaukštu išsaugojęs ir vėl
padauginęs išmestus vaizdus – kultūrines šiukšles, Aleksas suprato,
kad gražus yra pats judesys – minimalus buvimas. Ir ėmė šaukštu
trinti linijas – tiesiog savo judesį,
nepiešdamas jokio vaizdo. Šiek
tiek kaip Jacksonas Pollockas, bet

ne „gaivališkai“ liedamas pasąmonę,
o tiksliai – kas šešias minutes – matuodamas savo laiką. Rulonas iki
galo neišvyniotas. Mėlynų linijų
tiksėjimas tęsiasi – ir tęsis, bet ne iki
begalybės, o iki ritinio galo. Tačiau
kur tas galas, dar neaišku. Viena
aišku: „Jei mano vaizdas ir išnyktų,
aš vis tiek stoviu“, – sako Aleksas
videofilme „Stovėjimas“. Nufilmuotas jis pats – tarsi portretas pasui,
nejudantis. Tokiam net nereiktų
vaizdajuostės. Tiesa, dabar portretas
jau nebe visiškai statiškas – jis šokinėja, skaidosi, tarsi nyksta (nykčioja)
mano akyse. Ir tikrai išnyks, kai vėl
pasikeis technologijos. „Aš vis tiek
stoviu, – sako Aleksas Andriuškevičius, – kažkur prieš penkiasdešimt
metų“, o gal „po penkiasdešimties“.
Jis stovi kaip Lietuvos meno istorijos faktas, kaip visų laikų menininko
figūra, kurios neištrins nei kintanti
pasaulio santvarka, nei laikas.
Ir į grupės „Post Ars“ bendrus
kūrinius Aleksas įvesdavo laiko
dimensiją – Vokietijoje jų sukurta
geležinkelio pabėgių „Partitūra“
(1993) augant medžiams ir žolei
tebegroja (tikėkimės) vis kažką
kita. Čia, parodoje, pirmą kartą
„gyvai“ (ne nufilmuotą) pamačiau
ir kitą jam rūpimą laiko aspektą –
į paveikslus supresuotą kultūrinį
sluoksnį, pavadintą „Lakuoti poligrafiniai resursai“ (1990). Jis įrėmino tokius niekingus kasdienybės
skutus kaip kvitai, paskaitų konspektai, blankai, laikraščiai, bilietai į visur. Panašūs objektai XX a.
pradžioje traukė ir dadaistą Kurtą
Schwittersą, bet Aleksas klijuoja
ne tiek materialius asmeninio
gyvenimo įrodymus, kiek pačią
kultūrą – mūsų dirbtinę gamtą.
Jį domina ne atsitiktinai pastebėtas grafinis ženklas, o daugybės
vienodų bilietų kuriamas ritmas.
Ši grėsmingai save reprodukuojanti kultūra suvartoja save ir išmeta
atliekas – matau apverstas žirafas,
apverstą dailininką, vaikus. Toje
gausybėje išryškėja kai kurie užrašai:
„Ginesų manipuliacijos“, „Fotografijos“. Bet gal čia tik mano sąmonė
sujungė du į kultūrinio sąvartyno
„Poeziją“ atskirai įmestus segmentus – „fotogr“ ir „afijos“. „Literatūros ir meno“ dailyraščiu išvedžiota
antraštė – pačiame vieno paveikslo
centre („Puikumėlis“). Anuomet
(1989 m.) tai buvo vienintelis kultūros laikraštis, Alekso kūriniams prigaminęs pakankamai švino juodos.
Šiuose paveiksluose vienas ant
kito sukloti laikraščiai tampa neperskaitomi. Pradriskę juodi kvadratai. Kazimiro Malevičiaus „Juodas kvadratas“ reprezentuoja visų
spalvų sumą (parodoje kybo ir
replika jam), o Alekso „poligrafiniuose resursuose“ matau visų laikų
sumos spalvą. Toje juodoje skylėje
pranyksta visi kadaise energingai
apkalbėti įvykiai, visi žodžiai, visos
iš jų sudarytos (poligrafinės) linijos.
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Aleksas Andriuškevičius, „Nerodyti“ parodos vaizdas. 2018 m.

Dabar jau matau ir tai, kad čia muziką galima išgauti fortepijoną
supresuotas mūsų nepriklauso- baksnojant lazda (kieta linija),
mybės laikas. Ne tik surašytasis spaudant klavišus vieną po kito
Sąjūdžio laikų laikraščiuose, bet ir (besileidžianti linija) ar paprasvėlesnis – iki pat dabar ir net dar čiausiai šluostant fortepijoną potoliau, kol vyniosis tas rulonas. Tik pieriumi (iširusi linija). Tai laisvės
Alekso perspausdinamų fotografi- jausmas, kad galima gulėti miesto
nių radinių konsteliacijos yra „be- centre – ant pakylos, vietoj jau nugalinis grožis“, o laiko begalybė at- kelto sovietinio paminklo. Kad visrodo negraži, tiršta, nuodinga. Joje kas galima, nes prieš tai viskas buvo
klimpsta ir miršta polėkiai, pastan- uždrausta. Bet dabar tas videofilgos, idėjos. Kitu laiku ir kitoje vie- muose išsaugotas jausmas trūkitoje šie kūriniai galbūt reikštų ką nėja, kaip laisvę vėl pertraukinėja
kita, bet aš čia ir dabar regiu ap- draudimai, kol iš jos liks tiktai tiek,
mąstymą apie tai, kas nutiko mūsų kiek sovietinės praeities liko
jaunystės tikėjimui, kad štai veriasi asambliaže „Likučiai“ (1990): papasaulis ir viskas tampa įmanoma. veikslo rėmo, grindjuostės, juodų
Aleksas rodo anuomet užfiksuotus griovelių slankiojančiam sekcijos
atsivėrimo momentus. Nuostabą, stiklui, karinės propagandos lenkad vaizdo kamera braukiant virš tos, sodo namelio, tvoros ir kitko
cementinio bordiūro galima brėžti nuolaužos. Laisvės laiko pabaiga
„Demarkacinę liniją“. Kad stabdant jau buvo numatyta tada mano davaizdajuostę ir montuojant tampa barčiai, kai čia stoviu po beveik
įmanomas „Judėjimas vietoje“. Kad trisdešimties metų.

A u to r ė s n u ot r a u ko s

Ne man vienai norisi prisiminti
aną laiką. Tai liudija ir Rimanto
Kmitos romano „Pietinia kronikas“ populiarumas, nors šiauliečių
tarme parašytą tekstą skaityti nelengva. Aleksas Andriuškevičius
„perestroikos kronikas“ sudeda
į languotas pėdkelnes ir nukryžiuoja, bet jos tebeskleidžia „Priklausomybės“ tvaiką – PVA klijų ir
„Dichlofoso“ mišinį. Nukryžiuoja,
kad laisvės laikas atgimtų? Nežinau, pranašystės ir likimas turbūt
surašyti Alekso knygose, kurias jis
veda pasivaikščioti, sumuša kaktomis tête à tête, uždaro į vienutę,
pažymėtą japonišku hieroglifu, kuris pasirodo besąs apversta Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos
monograma. Ši vienutė tarkomis apsaugotais šonais – nebereikalinga ir
iš depresijos nubrozdina visus prisiartinusius. Nebesuprantama anų
laikų nostalgija vis mėgina gaivinti
totalitarizmo lavoną draudimais, liepimais ir agresijos protrūkiais. Bet
iš šitų, tikiuosi, bergždžių pastangų
šaiposi galerijos nišoje atversta (ir,
žinoma, nulakuota) knyga. Jos puslapiai priveržti varžtais kaip amžinas priesakas: nemėgink versti naujo.
Skaityk Roberto Roždestvenskio eilėraštį „Apie žmogų ir robotą“, jei
moki rusų kalbą. Tada išgirsi, kaip
mirusieji klausia, kokia yra žemė dabar, be jų, kaip jie nebegali ištverti
žinojimo, kad debesys tebeplaukia
be jų (tebešildomi milijonų objektyvų). Ir kažkas jiems atsako: „Aš /
negalėsiu. / Aš / nemirsiu... / Jeigu
/ mirsiu –“. Eilėraštis tęsiasi kitame
puslapyje – tame, kurio nebegalima atversti. Tad ir pakimba poeto
klausimas, kaip tas amžinai stovintis
Alekso antrininkas, kuris irgi nesugebės būti miręs. Net ir ardydamasis
į pikselius jis lieka kultūroje kaip jos
užkratas, jos pradžia.
Paroda veikia iki balandžio 28 d.
Jono Meko vizualiųjų menų centras (Malūnų
g. 8, Vilnius) dirba antradieniais–penktadieniais 15–19 val., šeštadieniais 12–17 val.
Šiuo metu iki balandžio 15 d. veikia ir
kita Alekso Andriuškevičiaus paroda
„Fazės“ Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių
ir rinkinių muziejuje Kaune
Dirba antradieniais–sekmadieniais 11–17 val.,

Aleksas Andriuškevičius, „Praleistas laikas“. 1994 m.

ketvirtadieniais 11–19 val.

9 psl.

Kinas

Kartu su tikslu atsiranda ir veiksmas
Pokalbis su lenkų režisieriumi Piotru Domalewskiu
Paskutinėmis „Kino pavasario“ dienomis Vilniuje apsilankė
filmo „Tyli naktis“ režisierius
Piotras Domalewskis. Su režisieriumi Vilniuje kalbėjosi Tadeuszas
Tomaszewskis.
Studijuodamas režisūrą sukūrėte trumpo metražo filmą
pagal Roberto Musilio romaną
„Žmogus be savybių“, bet perkėlėte pasakojimą į lenkų provinciją. Kaime vyksta ir „Tylios
nakties“ veiksmas. Kas Jus traukia toje skurdesnėje Lenkijos
dalyje ir kas Jus ten įkvepia?
Esu kilęs iš provincijos. Man atrodo, kad jei žmogus nori pasakoti
įtikinamas istorijas, jis turi pasakoti
apie tai, ką žino ir su kuo gali susitapatinti. Varšuvoje esu naujokas,
gyvenu ten vos porą metų ir kol kas
nesugebu pasakoti istorijų apie metropolijos pavergtus žmones. Man
atrodo, kad literatūra ir apskritai
menas visada yra tam tikra metafora.
Pavyzdžiui, „Žmogus be savybių“ iš
esmės yra knyga apie visuomenę,
kuri suvokia artėjančią katastrofą.
Mane domino, kiek šis romanas yra
metafora to, ką žinau apie savo gyvenimą. Manau, kad mūsų provincijoje galime pastebėti didžiosios
literatūros atspindžius. Jei kalbame
apie „Tylią naktį“, man atrodė savaime suprantama, kad pasakosiu
asmenišką istoriją, kuri vyksta provincijoje, nes esu su ja susijęs.
Tik „Tylioje naktyje“ nėra artėjančios katastrofos.

Nėra, jei neturėsime omenyje
to, kas vyksta emocijų lygmeniu
tarp šeimos narių. Juk tos emocinės katastrofos kartais būna skaudžiausios. Nors iš pirmo žvilgsnio
neįvyksta nieko ypatingo. Žmonės
paprasčiausiai bando ištverti ir gyventi toliau.
Prisipažinsiu, man kilo klausimų, kaip pamilti Jūsų personažus. Jie daro iš esmės
gerų ir nekvailų žmonių
įspūdį, tik nesuprantu, kodėl
yra tokie bevaliai veidmainiai, o Jūs filme man nieko
nesufleruojate.

trumpametražių filmų scenarijų ir pamaniau, kad jei jau turiu papasakoti
istoriją, ji bus apie tai, kas man įdomu.
Prieš tapdamas režisieriumi
buvote aktorius. Ko Jums stigo
aktorystėje, kad nusprendėte
tapti režisieriumi?
Nieko nestigo, tik visada savęs
klausiau, ar turiu drąsos eiti toliau ir pamatyti, kas vyksta kitapus
kino kameros. Sverčiau, ar sugebėsiu atsidurti toje kitoje pusėje, ir
pabandžiau.
„Tyli naktis“

superdidvyriai, o tik žmonės, kovoNesutinku, kad pagrindinis „Ty- jantys su likimu. Myliu „Tylios naklios nakties“ veikėjas yra bevalis. Tai ties“ herojus ir nesistengiu jų vertinti.
žmogus, kuris ima gyvenimą į savo Gal taip yra todėl, kad nesigilinu, korankas ir nusprendžia atlikti kažką la- dėl jie tokie. Tai mano debiutinis filbai sunkaus. Sakyčiau, kad filme nėra mas, ateityje gal išrutuliosiu šią temą.
bevalių, nes bevaliai žmonės nieko
nesprendžia, o mano herojai apsi- Kažkur perskaičiau, kad savo
sprendžia daryti tai, kas jų visatoje filme atlikote šiuolaikinio
visiškai neįsivaizduojama. Išvykti iš lenko būsenos vivisekciją.
Lenkijos visam laikui mano veikėjui
Filme stengiamės apibrėžti savo
ir jo šeimai yra neįtikėtinas dalykas. tapatybę, tos tapatybės galią, rodyNet tariamai bevaliai veikėjai, t.y. tie, dami veikėjų sutrikimą, kai reikia
Ar turite naujo filmo
kurie nieko nedaro su savo gyvenimu, rinktis tarp skirtingų sprendimų, Ar pradedant pirmąjį pilno
sumanymą?
tai suvokia, ir jau tik konfrontacija tarp tradicijų ir iššūkių. Dabartis metražo vaidybinį filmą Jums
su savimi – nieko nedarau, nors ži- verčia tai daryti ne tik filmo veikė- nekilo dilema: kurti autorinį
Taip. Į klausimą apie personanau, kad privalau, – liudija jų bran- jus, bet ir mus visus. Šiame kontekste filmą ar remtis kieno nors kito
žus atsakiau mano būsimų filmų
dumą ir drąsą. Myliu juos būtent už filmas greičiausiai yra tam tikra vivi- scenarijumi?
scenarijų, kuriuos jau esu parašęs,
tai, kad yra tokie, kokie yra. Taip pat sekcinė žinutė apie šiuolaikinį lenką.
Pirmiausia neturėjau jokių pa- kontekste.
už jų silpnybes. Kiekvienas žmogus
siūlymų, be to, man atrodė, kad
debiutą vis dėlto reikia kurti re- Gal galėtumėte daugiau pasaturi kokį nors defektą. Kaip sako Syl- Filmą labai gerai įvertino kritivesterio Stallone’s vaidinamas Rokis kai. Ar tikėjotės, kad filmas bus
miantis asmeniška istorija. Daugiau kyti apie būsimo filmo temą?
Balboa, gyvenime svarbu ne koks esi priimtas taip gerai? Ar Jums neužsiimu rašymu – esu parašęs daug
Esu iš mažos vietovės, o ten pristiprus, bet kaip pakelsi gyvenimo atrodo, kad lenkų kritikai filmą
daugiau nei režisavęs. Sukūriau ne valoma laikytis taisyklės kalbėti tik
vieną dramą, kelis scenarijus, daug tada, kai jau esi viską padaręs.
smūgius. Mėgstu veikėjus, kurie nėra truputį pergyrė?

Trumpos kino recenzijos

„Kino pavasaris“: žmonės ir žemynai
„Kelionė į Ispaniją“ („The Trip to
Spain“), rež. Michael Winterbottom,
Didžioji Britanija
Britų aktoriai Steve’as Cooganas
ir Robas Brydonas jau keliavo po
geriausius Anglijos („Kelionė“) ir
Italijos („Atostogos Italijoje“) restoranus, o šįkart Michaelas Winterbottomas juos išsiuntė į Ispaniją –
Don Kichoto ir Sančos Pansos šalį,
kur jie važinėja „Range Rover“ visureigiu, skaitinėja „Lonely Planet“
(šičia lietuviškų komedijų kūrėjai
galėtų pasimokyti paslėptos reklamos – product placement – gudrybių ir subtilybių), kerta šviežias
krevetes ir chorizo, parodijuoja žymius žmones (Micką Jaggerį, Johną
Hurtą, Marloną Brando, Anthony
Hopkinsą, Ianą McKelleną, Davidą Bowie) ir, priešingai nei amerikietiškuose „draugelių filmuose“
(buddy movies), su kuriais šis filmas
galėtų būti palygintas, dar spėja šį tą
pasakyti apie gyvenimą, draugystę
bei apskritai Senąjį žemyną, kurį
visais laikais siaubė kitataučiai ir
kitaminčiai, tačiau po savęs paliko
ne tik griuvėsius, bet, paradoksalu,
10 psl.

Viename interviu esate sakęs,
Nežinau. Atvirai sakant, nesiti- kad Jus domina žmogus, turinkėjau, kad filmas bus taip įvertintas, tis ribotą pasirinkimą, mažai
bet man atrodo, kad tie pozityvūs galimybių. Kas dar būdinga
vertinimai daugiausia yra objekty- potencialiam Jūsų herojui?
Mano herojų apibūdina ir tai, kad
vūs. Pirmiausia stengiausi sukurti
gerą filmą, o ne patikti kritikams. jis visada turi tikslą ir, nepaisant
Įdomu, kad filmas suvienijo kriti- aplinkybių, veikėjas tą tikslą bandys
kus iš visų pusių, nes su „Tylia nak- įgyvendinti. Tai elementari taisyklė ir
timi“ susitapatina ir dešinės, ir kai- visuose scenarijuose, kuriuos iki šiol
rės kritikai, o tai reiškia, kad filmas esu parašęs, veikėjas turi turėti tikslą,
yra aukščiau visuomenės pasidali- siekti jį įgyvendinti, nes tik tada atsijimų, ir tuo gal yra vertingas.
randa veiksmas.

„Nuostabi šalis“

ir kultūrą – būtent jos neturi finalinį
„Alach akbar“ sušukę ginkluoti vyrai,
sėjantys vienintelę, mirties, kultūrą.
„Nuostabi šalis“ („Sweet Country“), rež. Warwick Thornton,
Australija
Kadangi į Lietuvos ekranus nepriklausomas kinas iš Australijos
užklysta retai, Warwicko Thorntono epišką „Nuostabią šalį“ verta
pamatyti vien dėl to, nors kažin ar
išvysite ką nors itin originalaus:
kaip ir pasaulinę šlovę jam pelniusiame filme „Samsonas ir Delaila“,
taip ir šiame iš vietinių Australijos
gyventojų kilęs režisierius atsigręžia į aborigenų likimą baltųjų kolonizuotoje žemėje, tik šįkart pasirenka vesterno žanrą, deja, naujų
spalvų jam taip ir nesuteikdamas.
„Žemė: viena nuostabi diena“
(„Earth: One Amazing Day“), rež.

Richard Dale, Lixin Fan, Peter Webber, Didžioji Britanija, Kinija
BBC, žinoma, moka kurti paveikius dokumentinius filmus
apie gamtą, kuriuose kameros tiesiog ištirpsta erdvėje ir, rodos, pasaulį matai jau nebe žmogaus, o
gyvūno – zebro, kašaloto, iguanos,
kolibrio ar pelės – akimis, tačiau
šiame filme šį nuoširdumą trikdė
labai iliustratyvi, pompastiška muzika ir garso efektai, imituojantys
žvėrių ir paukščių elgesį, judesius,
veiksmus: pavyzdžiui, lokiui trinantis į medį ir bandant numesti seną
kailį skambėjo pigi striptiziška muzika, o pelei skuodžiant nuo pelėdos galėjai išgirst žaibišku greičiu
pralekiančio motociklo ar automobilio zvimbesį – šie momentai,
aišku, pralinksmino auditoriją, bet
atrodė tolimi nuo tikrosios gamtos
garsų, į kuriuos kūrėjai kažkodėl
nenorėjo įsiklausyti.

„Hana“ („Hannah“), rež. Andrea supa, t.y. preciziškai nupiešti ir lyg
Pallaoro, Italija, Prancūzija, Belgija iš Tsai Ming-liango ar Jia Zhangke
Italų režisierius lyg koks Ro- kino atklydę kraštovaizdžiai: prabert’as Bressonas linksta į for- dėti, bet nebaigti statyti dangomos asketizmą, atsisako bet kokio raižiai, apleistos gamyklos, atoiliustratyvumo, literatūriškumo kios degalinės, griūvantys pastatai,
bei teatrališkumo (nesvarbu, kad tušti viešbučiai, kurie kūrinyje atpagrindinė herojė lanko teatro už- lieka ne tik estetinę, bet ir Kinijos
siėmimus) ir istoriją pasakoja vien visuomenę kritikuojančią funkciją.
vaizdais, tiesa, kartais užsižaisda„Likimas – mano meilė“ („Mekmas, pavyzdžiui, autorinio kino
kliše jau tapusia kompozicija, kai toub, My Love: Canto Uno“), rež. Abpersonažas užima trečdalį kadro, o dellatif Kechiche, Prancūzija, Italija
likusi dalis yra kas tik nori – gražus
Mėgstu režisierius, kurie sugeba
interjeras, vaza, vaizdas pro langą, – kine užčiuopti laiką, todėl naujas
žodžiu, tai, kas padeda kurti norimą Abdellatifo Kechiche filmas buvo tinuotaiką: šiuo atveju vienatvės, izo- kra atgaiva, neprailgusi net po trijų
liacijos, susvetimėjimo ir egzisten- valandų, nesvarbu, jei po seanso ir
cinio letargo, į kurį grimzta po vyro negalėjai pasakyti, apie ką šis filmas,
įkalinimo (taip ir nesužinome, ką kokia prasmė slypi už pusnuogių
jis padarė, galime tik nujausti) as- kūnų, jausmų audrų ir išdavysčių,
menybės krizę išgyvenanti Char- koks režisieriaus vaidmuo šioje saulotte’s Rampling vaidinama Hana.
lės, jūros ir žmogaus orgijoje, kaip
filmą būtų galima suprasti, aprašyti
„Geros dienos!“ („Have a Nice ir interpretuoti, kur yra jo šerdis,
Day“), rež. Jian Liu, Kinija
nors atrodo, jog panašūs klausimai
Istorija apie mafijos vadeivos vai- tėra tik prie aiškaus naratyvo priruotoją, kuris, bandydamas padėti pratinto žiūrovo minčių logika: „Linesėkmingą plastinę operaciją pasi- kimas – mano meilė“ tuo ir gražus,
dariusiai sužadėtinei, ryžtasi iš boso kad nesuteikia aiškaus pagrindo –
pavogti milijoną, skamba juokingai arba plauki su filmo tėkme, arba
ir tarantiniškai, tačiau bent man ne skęsti joje po pirmo pusvalandžio.
siužetas šiame animaciniame filme
yra įdomiausias, o visa tai, kas jį Gediminas Kukta
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Mane pakvietė į tikrą nuotykį
Willemas Dafoe apie „Floridos projektą“

Vienintelė kino garsenybė Seano Aš visada gyvenau moterų pasau- tai, kas vyko filmavimo aikštelėje.
Bakerio „Floridos projekto“ fil- lyje ir būtent vyresnės seserys iš- Ir tai suveikė.
mavimo aikštelėje buvo Willemas mokė mane gerbti kitą lytį. Aš joms
Dafoe. Pateikiame Jegoro Mos- už daug ką dėkingas, nes tėvų be- Filmas buvo kuriamas tikrame
kvitino interviu su aktoriumi, iš- veik nebūdavo namie – jie daug veikiančiame motelyje.
spausdinto meduza.io, fragmentus. dirbo kartu (Dafoe tėvas buvo
Tai, kad šalia gyveno tikri gyvenchirurgas, mama – medicinos se- tojai, mums labai padėjo, – jie pasaSeanas Bakeris – ne iš tų režisuo – red. past.). Buvau paliktas sau. kojo savo istorijas ir jų dėka sekėme
sierių, kurie mėgsta filmuoti
Mano santykiai su seserimis buvo pasakojimo toną, jo neromantizuogarsius aktorius. Kaip pas jį
ypatingi, o vėliau prisijungiau prie dami, nepaversdami „glamūriniu“.
patekote?
teatro trupės, kurioje dominavo Kad suprasčiau Bobį, bendravau
Stebėjau Seaną – ne visus jo stiprios moterys. Jos meno vadovė su šio ir kitų motelių vadybinindarbus, nors, žinoma, jo „Manda- Elizabeth LeCompte daugeliui metų kais. Žinoma, filme yra ir skirtumų:
rinas“ man padarė didžiulį įspūdį. tapo mano antrąja puse. Dabar gy- visi mūsų herojai gyvena kambaTai buvo taip įdomu, kad pradėjau venu su moterimi režisiere (Giada riuose, skirtuose vienam žmogui, o
ieškoti jo interviu. Ir kai sužinojau, Colagrande – red. past.), kuri fil- iš tikrųjų daug kas apsistoja po kelis.
Kadras iš filmo „Floridos projektas“
kad jis pradeda naują projektą, pats mavimo aikštelėje dirba su daugybe Bet apskritai Seanas atliko tikrą dopaskambinau. Gavau scenarijų. Is- kitų moterų. Vadinasi, mane visada kumentinį tyrimą ir tas pasirengi- profesionalų patarimą duotuįvykius į laiko kontekstą. Kartais jie
torija pasirodė labai graži. Pasakiau traukė tokios gyvenimiškos situaci- mas leido mums likti nuoširdiems mėte kiekvienai jų?
persistengia, kartais prisigalvoja,
Seanui apie tai, sutarėme susitikti ir jos. Turiu kelis draugus vyrus, bet per visą filmavimą.
Kokį duočiau dabar, nežinau, bet negaliu tuo skųstis.
tada jis paaiškino, kad nori viską fil- iš tikrųjų atsiduodu darbui tik kai
Seanas norėjo nutrinti ribas tarp bet filmuojant nė karto joms nieko
Jei kalbame apie „Floridos promuoti labai paprastai. Man patiko šalia yra moterų.
gyvenimo prozos ir meninės išmo- nepatariau. Joms nereikėjo pata- jektą“ – taip, tai filmas su politine
toks požiūris, bet dar labiau mane
nės. Tai jis darė ne tik dėl žiūrovų, rimų. Tiesiog stengiausi jas ska- dienotvarke, nes jis tiesiogiai rodo
nustebino, kad filmas bus apie pa- Filmavimo aikštelėje buvo
juk iš esmės, kol pasakojate istoriją, tinti. Sakydavau: „Jums puikiai prieinamo būsto JAV problemą. Be
saulį, apie kurio egzistavimą aš net daugybė neprofesionalių aktonėra didelio skirtumo, kas tiesa, o sekasi.“ Dabar jos abi tęsia kar- to, jis atkreipia dėmesį į uždarą ratą,
nenujaučiau. Seanas tikrąja to žo- rių. Kaip jautėtės tarp jų?
kas ne. Jis tai darė mums, savo fil- jerą. Esu įsitikinęs, kad kiekviena vedantį žmones į skurdą. Nesugedžio prasme pasiūlė man pasinerti
Tai buvo tikras įkvėpimo šaltinis. mavimo grupei. Pavyzdžiui, man ras savo kelią. Tiesiog noriu, kad bėję įgyti tam tikrų įgūdžių žmonės
į šį pasaulį, susieti profesionalius ir Jie ėjo va banque, niekad nepavarg- daug lengviau apsimesti motelio joms viskas pavyktų.
darbe tampa nereikalingi. Niekas
neprofesionalius aktorius, filmuoti davo, visada buvo atviri, įsitraukę, vadybininku, kai sėdžiu prie stalo,
ir neketina jais pasirūpinti. Bet filveikiančiame motelyje, kur gyvena savaip apsėsti. Jie galėjo kažką da- prie kurio ką tik dirbo tikras vady- Ar Jums patinka pastarojo
mas gražus labiausiai tuo, kad nedepaprasti žmonės, kurti pabrėžtinai ryti ne taip šalia kameros, prašy- bininkas. Ta vieta saugo jo energiją laiko tendencija kiekvieną
monstruoja savo politinės pozicijos.
realistiniu stiliumi. Mane pakvietė davo papildomų dublių, bet tai ir ant stalo nėra nieko nereikalingo, filmą aprašyti politinio kliTaip, jis apie globalius dalykus, bet
į tikrą nuotykį!
normalu. Seanas labai įžvalgus re- tik daiktai, kurių tikrai reikia tam mato požiūriu? Ar verta vasusitelkęs į labai konkrečią ir kamežisierius, tad rado būdą prasibrauti žmogui. Man nereikėjo nieko prasi- dinti „Floridos projektą“ tam
rinę istoriją. Jis nieko nebaksnoja
„Floridos projektas“ – kelių
į šių žmonių sąmonę ir nukreipti manyti – tiesiog įeinu į tikrą pasaulį tikru pranešimu?
pirštu. Tai drama apie žmones, apie
mergaičių, merginų ir moterų,
jų energiją. Ypač tai pasakytina ir iškart suprantu, ką turiu daryti.
Mūsų šaliai atėjo labai keisti lai- mūsų tarpusavio santykius ir apie tą
kurioms Jūsų personažas yra
apie vaikus. Jie mieli, nuostabūs Užtenka tai padaryti, ir partneriai, kai. Tiesą sakant, JAV dabar pra- socialinę atsakomybę, kurią gimdo
lyg vyresnis brolis, istorija. Re- ir būtent jų vaizdavimas galiau- erdvė aplink reaguoja. Taip gimsta leidžiu ne tiek daug laiko: didžioji šie santykiai. Mūsų filmas aukščiau
aliame gyvenime juk atvirkšsiai filmui suteikia formą. Manau, istorija. Tad Seano požiūris buvo dalis mano darbo – užsienyje. Tad politinių žinučių. Jis perteikia žmočiai – turite daug vyresnių
kad čia ir slypi „Floridos projekto“ kartu ir natūralus, ir praktiškas.
nesu joks ekspertas, bet įtariu, kad gišką žinią apie vienų atsakomybę
seserų. Ar Jūsų vaikystė Vistai, kas vyksta dabar, netruks amži- kitiems, kurią turime prisiimti, jei
stiprybė. Profesionalesnė vaidybos
konsine atsispindėjo filme?
maniera šiam filmui nebūtų tikusi. Filmavimo aikštelėje buvo dvi
nai. Manau, kad žurnalistai tiesiog norime išgyventi.
Manau, kad taip. Juk kurdamas is- Laisvas, natūralus, realistinis po- puikios debiutantės – Brooklynn
stengiasi dirbti savo darbą, bando
torijas naudojiesi asmenine patirtimi. žiūris į vaidybą – taip apibūdinčiau Prince ir Bria Vinaitė. Kokį
įtraukti filmus ir apskritai kultūros Parengė K.R.

Nauji filmai

Magiškas Disneilendo
pakraščių realizmas
Nors amerikietis Seanas Bakeris
kine nėra naujokas, tarptautinio
dėmesio jis sulaukė tik po filmo
„Mandarinas“ (2015), nufilmuoto
mobiliojo telefono kamera. Tačiau
ne faktas, kad filmas sukurtas naudojant „iPhone“, buvo svarbiausias,
nors, žinoma, tai suteikė „Mandarinui“ tam tikro žavesio, bet tai, su
kokia energija, empatija ir humoru
papasakota istorija apie žmones,
gyvenančius visuomenės paraštėse.
Naujausiame filme „Floridos projektas“ („The Florida Project“, 2017)
Bakeris siekia išlaikyti tą patį energijos, autentiškumo lygį, dialogų intensyvumą ir personažų žavesį, tačiau telefono kamerą iškeitė į 35 mm
kino juostą, Los Andželo gatves – į
skurdžius Orlando, kuriame įsikūręs
garsusis Disnėjaus pramogų parkas,
pakelės motelius. O ironiškas filmo
pavadinimas (Floridos projektu
Waltas Disney’us vadino savo statomą pramogų parką) nurodo, kad

Kadras iš filmo „Floridos projektas“

kapitalistinė visuomenė neapsieina
be aukų, kurias mielai norėtume pamiršti ir netrukdomi pasinerti į infantilią Disneilendo pasaką.
Muni, kurią vaidina nepakartojamoji Brooklynn Prince, yra šešerių
mergaitė. Jos namai – pigaus motelio, nudažyto akį rėžiančia violetine
spalva ir pavadinto „Stebuklinga
pilimi“, kambarys. Visai nemagiškoje pakelės užkandinių, prekybos centrų, suvenyrų parduotuvių
ir automobilių stovėjimo aikštelių
erdvėje, kuri filme kartais atrodo
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siurrealistinė, neprižiūrimi suaugusiųjų Muni ir jos bičiuliai leidžia
vasaros atostogų dienas. Tačiau ši
ekonominė dykvietė Disnėjaus pasaulio, apie kurio egzistavimą sužinome tik iš pravažiuojančių turistų kalbų ir tolumoje leidžiamų
fejerverkų, šešėlyje tampa vaikų
rojumi. Muni ir jos jaunutė bedarbė mama Hali (Bria Vinaitė),
kuri elgiasi labiau kaip sesuo, gyvena šia diena, nes ateitis, kaip
galime suprasti, pernelyg neaiški.
Hali bando uždarbiauti nelegaliai

pardavinėdama kvepalus turistams,
Turbūt didžiausias Bakerio, kurį,
nors, atrodo, daugiausia laiko leidžia akivaizdu, įkvėpė italų neorealistirūkydama marihuaną ir žiūrėdama nis kinas ir britų socialinė drama su
televizorių. Vėliau, kad galėtų išlai- Kenu Loachu priešakyje, talentas
kyti save ir dukrelę, ji imsis drastiš- pasireiškia gebėjimu ne tik autenkesnių būdų užsidirbti.
tiškai, gyvai perteikti vaiko pasaulį,
Bakeris nekuria įprasto filmo bet ir patraukliai, nemoralizuojant,
apie vadinamąjį socialinį dugną ir jautriai pasakoti istoriją, kai nenusąmoningai vengia klišių, susijusių siritama į banalybes, pigų žiūrovų
su skurdo, socialiai jautrių visuome- graudinimą ar tiesiog stereotipus.
nės grupių reprezentacija. Skaudi, O Willemo Dafoe sukurtas geraširsudėtinga tikrovė ir jos pavidalai dis motelio prižiūrėtojas Bobis, – ko
filme „įsileidžiami“ tik kaip užuo- gero, vienas įsimintiniausių pasmina, nutrūktgalviškų vaikų nuoty- tarojo meto aktoriaus vaidmenų.
kių fonas. Todėl „Floridos projekte“ Net jei „Floridos projektas“ karvyrauja ryškios spalvos, saulės nu- tais gali pasirodyti pernelyg „saltvieksti kadrai, perteikiantys vaiko dus“ arba kurti įspūdį, kad režisiepatiriamą pasaulį (operatorius rius per daug užsižaidė ryškiomis
Alexis Zabe). Režisierius bando de- spalvomis nudažyto vaiko pasaurinti vaikiškus pokštus, gyvenimo lio vaizdavimu, Bakeris nebaksdžiaugsmą ir Hali neviltį, netikrumo noja žiūrovams pirštu, nekartoja
jausmą, artėjančios nelaimės nuo- mums puikiai nuspėjamų socialijautą. Tai pabrėžia ir nuolatinis sraig- nių schemų, bet leidžia įsijausti į
tasparnių keliamas triukšmas, savaip Muni pasaulį, susitapatinti su jos
komentuojantis personažų nerimą ir žvilgsniu. Be to, ko tik negali atleisti
jų gyvenimo sąlygas. Bakeris sako humanistinėms intencijoms ir tikėfilmu norėjęs atkreipti dėmesį į va- jimui, esą kinas gali įkvėpti tikrovės
dinamąją nematomą benamystę, kai pokyčius, kad ir kaip naiviai kartais
mažas pajamas gaunantys žmonės atrodytų toks požiūris.
neturi nuolatinių namų ir yra priversti glaustis moteliuose.
Ilona Vitkauskaitė
11 psl.
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Cukriniai kunigėliai
Krėsle prie televizoriaus
Šventės – geras laikas visiems,
mėgstantiems demagogiją ir saldžias kalbas. Jas girdime iš politikų
ir ypač iš kunigų, kurie geriausiai
įvaldė šventinę retoriką, todėl net
moka pasirodyti nuoširdūs. Televizijos per kiekvienas šventes
kviečiasi Bažnyčios tarnus, lyg šie
galėtų pasakyti kažką nauja. Kasmet spindi tos pačios žvaigždės:
LRT prisiminė ne tik saldžiabalsį
Ričardą Doveiką, bet ir palyginti
neseniai medijose išpopuliarėjusį
Algirdą Toliatą, o Rimvydas Valatka Didžiojo penktadienio vakarą savo laidoje kalbino vyskupą
Gintarą Grušą. Cukriniai kunigėliai žino televizijos žiūrovų lygį ir
didelio intelekto nedemonstruoja,
užtat tauta gali pasimėgauti konservatyviais, bet savimeilę glostančiais
jų teiginiais. Kunigai puikiai įsilieja
į šventinių laidų monotoniją, kuri,
įsijungus lietuvišką televiziją, vis
dėlto dvelkia viduramžiais.
Lenkų filosofė Agata Bielik-Robson neseniai dienraštyje „Gazeta
Wyborcza“ išspausdintame tekste
rašė: „Stebime, kaip liberalios tvarkos kosmosas pamažu virsta chaosu,
verčiančiu abejoti didžiausiu naujųjų laikų pasiekimu – pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės sinteze – ir grąžina mus į epochą prieš
modernybę. Šis pavojingas regresas –
tai tendencija, kurią jau 8-ajame dešimtmetyje britų politologas Hedley

Bullas diagnozavo kaip „naujuosius
viduramžius“. Filosofė pažymi, kad
„ne tik Lenkijoje, bet ir visur ten, kur
klesti religinis fundamentalizmas,
atsiranda labai stipri teokratijos pagunda, t.y. noras susigrąžinti valdžią, kurią iš Bažnyčios atėmė pasaulietiniai naujųjų laikų režimai“.
Filosofę prisiminiau pirmąją Velykų dieną, kai po „Savaitės“, kurioje buvo kalbama apie vis stiprėjantį Seimo (ir Bažnyčios) norą
uždrausti abortus, rodytoje „Panoramoje“ daug vietos skirta interviu
su ką tik bažnyčioje apsilankiusiais
dievobaimingais lietuviais bei kunigu, aiškinusiu, kad per kiekvienas Velykas prisikeliame kartu su
Kristumi ir kaskart prisikeliame vis
geresni. Kad prisikeliame, gal ir neabejoju, bet kad geresni...
Suprantu, kad Bažnyčia keičiasi,
bet tie pokyčiai vis dar sunkiai pasiekia Lietuvą. Nors, ko gero, nuo
šio penktadienio (balandžio 6 d.
23 val.) LRT pradedamų rodyti
filmų apie Džeimso Bondo nuotykius Bažnyčia jau nebesmerks,
kaip tai atsitiko 1962-aisiais, kai
Italijoje pasirodžius pirmajam
filmui „Daktaras Ne“ (LRT, balandžio 6 d. 23 val.) Vatikanas išleido specialų pranešimą, kuriame
buvo išreikštas nepritarimas filmo
teigiamiems moraliniams principams. Kino istorikai sako, kad iš
pradžių filmai apie Džeimsą Bondą

buvo ironiška reakcija į gausius ir
primityvius Šaltojo karo įkvėptus
filmus, kuriuose rusų šnipai siekė
visais būdais sugriauti kapitalizmą.
Todėl pirmieji Bondo serijos filmai –
akivaizdžios panašaus kino parodijos. Jų sąlygiškumas visai kitoks
nei šiuolaikinių pasakojimų apie
agento 007 nuotykius. „Daktaras
Ne“, kuriame agentas 007 pirmąkart
ištaria garsiąją frazę: „Esu Bondas.
Džeimsas Bondas“, sukurtas pagal
Iano Flemingo perdirbtą savo paties
televizijos filmo scenarijų. Ko gero,
niekas nesitikėjo, kad ir filmas, ir
veikėjas taps tokie populiarūs. Nors,
manau, įtarė, juolab kad aktoriaus
atranka vyko ilgai, o Flemingas iš
pradžių net nesutiko, kad Bondą
vaidintų netašytas airis Seanas
Connery. Vėliau, žinia, Flemingas
atsileido ir net suteikė savo herojui airiškas šaknis. Kartu su Bondu
kine atsirado ir naujas kino herojus – ironiškas, seksualus, apdovanotas ne tik išskirtiniu vikrumu, bet
ir humoro jausmu. Užtat gražuolę
suvaidinusi Ursula Andress iškart
sužavėjo visus ir iki šiol, regis, yra
laikoma geriausia iš visų Bondo
merginų. Terence’o Youngo filme
„Daktaras Ne“ veiksmas rutuliosis
Jamaikoje, o Bondas pirmąkart pabandys sugriauti slaptos organizacijos „Spektras“ ir visą pasaulį norinčio valdyti jos vadovo planus.
Dabar filmas, be abejo, atrodys

„Daktaras Ne“

senamadiškas, naivus, bet juk čia ir
slypi visas žavesys. Tačiau kova su
blogiu nesibaigia niekad, todėl vis
ir laukiame naujų Džeimso Bondo
nuotykių.
Kitas šio vakaro (LRT Kultūra,
6 d. 21 val.) prisiminimas – retai
rodomas trečiasis Clinto Eastwoodo
režisuotas filmas „Vėjavaikė“ (1973).
Pirmieji jo vertinimai buvo nepalankūs, todėl studija, kuri abejojo,
kaip bus sutiktas pasakojimas apie
jaunos merginos ir už ją daug vyresnio vyro meilę, „Vėjavaikės“ išleidimą atidėjo metams. Filmo veikėjai – anksti tėvus praradusi hipė
Brezi (Kay Lenz), kuri bėga nuo
priekabiautojo, ir vidutinio amžiaus
Frenkas (William Holden), kurio
automobilyje ji atsiduria. Frenkas
priglaus merginą savo namuose ir
filmas taps pasakojimu apie vienišiaus atsivėrimą jausmams.
Visai kitokią vienišiaus istoriją pasakoja prieš kelerius metus Venecijos „Auksiniais liūtais“

apdovanotas Lorenzo Vigaso „Iš
toli“ (LRT Kultūra, 11 d. 23 val.).
Penkiasdešimtmetis dantų technikas (Alfredo Castro) iš Karakaso
užmezga intymų ryšį su vaikinu iš
visuomenės paribių, dosniai jam
moka už erotines paslaugas, nors
tenkinasi tik fizinio kontakto pakaitalu. Maždaug iki pusės filmo
sunku suprasti tikruosius šio savyje užsidariusio personažo ketinimus. Jis nepraneša policijai apie
sumušimą, apiplėšimą, į agresiją atsako dovanomis. Tačiau vėliau tas
elgesys suguls į logišką visumą ir
„Iš toli“ taps išsamia liguistai nepasitikinčio, bijančio prarasti jausmų
kontrolę, kadaise giliai įskaudinto
žmogaus psichologine studija. „Iš
toli“ – subtilus, minimalistiškas,
bet kartu daugiasluoksnis filmas
apie vienatvę ir žmogaus prigimties spąstus, kurių nepaaiškins jokia religija.
Jūsų –
Jonas Ūbis

Plačiojoje Rusijoje
Du savaitės tekstai
Živilė Pipinytė

1. Tinklalapis kinopoisk.ru spausdina Aleksandro Pasiugino interviu su jaunu režisieriumi ir operatoriumi Maksimu Arbugajevu, kuris
šiemet tapo vienu iš Sandanso festivalio laureatų. Kartu su šveicarų
režisieriumi Christianu Frei’umi
jie sukūrė dokumentinį filmą „Genezė 2.0“ („Genesis 2.0“, Šveicarija,
Kinija, Rusija, P. Korėja, JAV, 2018),
pasakojantį apie genetikus ir apie
žmones, Jakutijoje ieškančius mamutų ilčių ir jomis prekiaujančius.
Dabar niekam ne paslaptis, kad mamutai netrukus bus klonuoti. Arbugajevas pasakoja apie pasirengimą
filmuoti – aparatūra svėrė 400 kilogramų, nes kartu reikėjo vežtis ir
elektros generatorių, ir apie pagrindinius filmo veikėjus – kaulų medžiotojus Spirą ir Vladą. Jiems nesvarbu, kur atsidurs iltys, kaip jomis
pasinaudos mokslininkai. Arbugajevas sako klausęs, ar jie norėtų pamatyti tundroje klonuotą mamutą.
Spira pasakęs, esą jei mamutas tundroje būtų visai vienas, juos sujaudintų, kad mamutas toks vienišas,
12 psl.

juk jam būtų labai liūdna. Medžio- rusų kine „Prezidento atostogos“
tojai žino, ką tai reiškia. Jie visiškai primena auksinį dantį tarp tikrų. Jis
vieni nueina dvidešimt trisdešimt ir buvo kuriamas už savus pinigus,
kilometrų. Tundroje jauti bega- nedalyvaujant valstybei. Bet svarlybę: eini, nematai galo – tik rūką, biausia, kad ši trash komedija yra
ir patiri meditacijos būseną. Ar- apie Putiną. Jos siužetas primena
bugajevas nemoka jakutų kalbos, „Princą ir elgetą“. Pavargęs nuo patik dešimt žodžių, todėl jis nesu- taikūnų ir Potiomkino kaimų, Vlaprato, apie ką kalbasi filmo he- dimiras Putinas nusprendžia savaitę
rojai. Filmas buvo montuojamas pailsėti nuo darbų, išnykti, ištirpti
Ciuriche. Arbugajevas džiaugiasi, liaudyje. Kad jo nepažintų, prezidenkad liko scena, kurią jis pavadino tas užsideda svetimą veidą ir tampa
„Koda“. Tai epizodas, kuriame ki- neišraškingu mužikėliu, „tokiu, kaip
nai perka iltis iš medžiotojų.
visi“. Apdairūs apsaugininkai pavadina tai „Operacija „Vysockis“ –
2. Tinklalapyje meduza.io An- nuoroda į vaidybinį filmą, kuriame
tonas Dolinas rašo apie kovo pa- aktoriui Sergejui Bezrukovui buvo
baigoje ekranuose pasirodžiusį sukurta ypatinga kaukė. Prezidentas
debiutinį Iljos Šerstobitovo filmą gauna pasą Vladimiro Semionovi„Prezidento atostogos“ („Kani- čiaus Utino vardu.
kuly prezidenta“, Rusija, 2018) –
Tačiau mužikėlis Valera, pagal
trash komediją apie Putiną, ku- kurio veidą buvo pagaminta kaukė,
ris nusprendžia inkognito vykti bėga nuo antstolių ir jį iškart supaiatostogauti.
nioja su Utinu. Tad Valera netrukus
Pasak kritiko, tai filmas už gero ir atsiduria dirbtiname rojuje – speblogo kino ribų („Būna geri, viduti- cialiai Utinui pastatytoje Krymo
niai ir blogi filmai, bet būna ir „Pre- sanatorijoje „Auksinė varpa“. Naizidento atostogos“). Dolinui filmas vus apsišaukėlis tiki viskuo, nors
primena ankstyvąjį kooperatinį 10- paslaugus personalas klausinėja
ojo dešimtmečio kiną, spjaunantį į patarimų, kaip sutvarkyti Rusiją.
visas gero tono taisykles. Šių dienų Šis ir tvarko, pavyzdžiui, panaikina

„Prezidento atostogos“

antstolius ir atšaukia kariuomenę ekrane yra nuolat, tačiau jis princiiš Sirijos, kad ji remontuotų kelius pingai neatpažįstamas. Beje, tai jau
Centrinėje Rusijoje. Tikrasis Uti- progresas. Kadaise filmas „Bučinys
nas pakeleivinga mašina per visą ne spaudai“, pasakojantis apie asRusiją važiuoja į Krymą kartu su meninį prezidento gyvenimą, visai
simpatiška mokytoja. Jam teks pir- nebuvo išleistas į ekranus.“ Dolimąkart be rožinių akinių pamatyti nas tvirtina, kad šiuo požiūriu
šalį. Tai šalis, kurią visuotinis melas, Šerstobitovo filmas – jau beveik
tinginystė ir korupcija atvedė prie revoliucija, ir jei tikėsime gandais,
katastrofos.
jo išleidimo data nuolat buvo atiDolinas pastebi, kad filme yra dėliojama, leidimas rodyti duotas
iškart du Putinai. Vienas – inko- tik po rinkimų.
gnito, valingas ir kilnus, kažkuo priPasak Dolino, filmas nesusidomenantis Andrejaus Zviagincevo roja su 2018-ųjų Rusijos analize, bet
filmo „Sugrįžimas“ tėvą. Antrasis – suteikia daug medžiagos tokiai anaapsimetėlis, kurį visi laiko valstybės lizei: „Jei tikėsime filmu, Putinas –
vadovu, tikras Chlestakovas. Abu ne realus žmogus ir ne politikas. Tai
juos suvaidino Olegas Vasilkovas, universali projekcija. Balsuodami
puikiai susidorojęs su „kolektyvi- už jį, dauguma balsuoja už save.
nio Putino“ vaidmeniu. Pasak Do- Ir už įsivaizduojamą dangiškąjį
lino, filmas tarsi nuima tabu kine Krymą – pensioną „Auksinė varpa“,
rodyti „personažą Putiną“, bet kartu kuris neegzistuoja, bet kuriame lair netiesiogiai jį palaiko: „Putinas bai norėtųsi kada nors apsilankyti.“
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23-iojo „Kino pavasario“
laureatai
Tiesiogiai per „LRT Kultūrą“ transliuotoje 23-iojo Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ apdovanojimų ceremonijoje
paskelbti konkursinių programų
laimėtojai, publikos simpatijų sulaukę filmai ir geriausi metų Lietuvos kino aktoriai. Iškilmingą vakarą
uždarė Mindaugo Survilos dokumentinis filmas „Sengirė“.
Šiais metais „Kino pavasaris“ parodė 168 filmus iš 65 šalių. 30-yje
šalies kino salių juos pažiūrėjo 115
tūkstančių žiūrovų. Apdovanojimų
ceremonija festivalis nesibaigė – iki
balandžio 12 d. populiariausi filmai
bus rodomi Vilniuje ir Kaune.
Europos debiutų konkurso apdovanojimas iškeliavo į Islandiją
Šių metų festivalio „Kino pavasaris“ pagrindinėje konkursinėje
programoje dalyvavo pirmieji pilnametražiai europiečių filmai. Geriausią Europos debiutų konkurso aktorių, aktorę, režisierių ir filmą rinko
tarptautinis žiuri, kurį sudarė aktorius iš Irano Homayounas Ershadi,
kino prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė, kino filmų strategė, publicistė
ir festivalių kino programų sudarytoja Kathleen McInnis (JAV), Jeruzalės kino festivalio meno vadovas
Eladas Samorzikas, kino režisierius
Audrius Stonys. Piniginius prizus
ir šiemet nugalėtojams įsteigė Vilniaus miesto savivaldybė.
Geriausia Europos debiutų konkurso aktore pripažinta maištingos,
šeimai sugebančios pasipriešinti
jaunos merginos vaidmenį Kantemiro Balagovo filme „Ankštumas“
sukūrusi Darja Žovner.
Geriausio aktoriaus apdovanojimas už blogio ir tyrumo įkūnijimą ir gebėjimą perteikti giliai
paslėptas emocijas atiteko Hlynuro
Pálmasono filmo „Žiemos broliai“
aktoriui Elliottui Crossetui Hove.
Geriausiu konkurso režisieriumi žiuri pripažino filmo „Laukiniai berniukai“ autorių Bertrand’ą
Mandico. Jis apdovanotas už drąsą
kine priimti stebinamai rizikingus
sprendimus ir bebaimį lyties fluidiškumo vaizdavimą.

Geriausiu festivalio debiutu pa- Festivalyje apdovanoti geriausi
skelbtas, festivalio statulėle ir Vil- studentų kino darbai
niaus miesto savivaldybės įsteigtu
Specialus Studentų filmų kon5 tūkstančių eurų piniginiu prizu
kurso žiuri paminėjimas atiteko
apdovanotas H. Pálmasono filmas
režisieriaus Jevgenijaus Tichonovo
„Žiemos broliai“. Žiuri pakerėjo
kino pasakojimui apie iš priklausominimalistinė, itin vizuali poetinė
mybės mėginantį išsivaduoti jauną
drama apie amžinoje žiemoje įšavyrą „Vytis“.
lusius brolių santykius, o filmas paPerspektyviausio konkurso revadintas naujo balso autoriniame
žisieriaus apdovanojimą atsiėmė
kine šaukliu.
režisierius Titas Laucius už filmą
Specialus vieno didžiausių Euro„Gyvatė“. Jam kino gamybos kompoje kino industrijos naujienų porpanija „Dansu“ įteikė 5 tūkstančių
talų „Cineurope“ 5 tūkstančių eurų
eurų vertės kino paslaugų čekį nauprizas atiteko švedo Jenso Assuro
jam jo filmui.
filmui „Krankliai“. „Tai subtilus, tyGeriausiu studentišku filmu prilus ir kartu elegantiškas filmas, kurį
pažintas ir 1 tūkstančio eurų asocigali užgožti skambesni, įprastesni
acijos LATGA prizu apdovanotas
kūriniai“, – paskelbė žiuri.
režisierės Emilijos Juzeliūnaitės filmas „Mono No Aware“.
„Trumpame konkurse“
triumfavo lietuviai
Žiūrovai išrinko geriausią
Dvidešimt septynis „Trumpo metų Lietuvos kino aktorę ir
konkurso“ filmus iš visos Europos aktorių
vertino tarptautinis žiuri: festivaGeriausiu metų Lietuvos kino aklyje filmą „Dingimas“ pristatęs retoriumi ir aktore pretendavo tapti
žisierius Ali Asgari (Iranas), kino
Eglė Mikulionytė („Stebuklas“), Sekūrėjas, scenaristas Radu Potcoava
verija Janušauskaitė („Nepalaido(Rumunija) bei žurnalistas, kino
tas“), Airida Gintautaitė („Kvėpavifestivalių programų sudarytojas
mas į marmurą“), Sigitas Šidlauskas
Enrico Vannucci iš Italijos.
(„Kvėpavimas į marmurą“), Mantas
Vilniaus miesto savivaldybė
Jančiauskas („Šerkšnas“), Valentiįsteigė 3 tūkstančių eurų prizą ir
nas Novopolskis („Gyvatė“).
„Trumpo konkurso“ nugalėtojui.
Geriausia šių metų aktore pripaJuo tapo režisierius Laurynas Bažinta Eglė Mikulionytė. Geriausiu
reiša, pristatęs festivalyje filmą „Piraktoriumi žiūrovai išrinko Valentis“. Žiuri įvertino unikaliu stiliumi
tiną Novopolskį.
subtiliai, kartu ir įtraukiamai pavaizduotą dviprasmišką įvykį, ku- Žiūrovų simpatijos – animacijai
ris nepastebimai vyksta šalia mūsų. ir dokumentikai
Specialų paminėjimą už socialinių
Žiūrovų pasirinkimas šiais meproblemų vaizdavimą, pasitelkiant
tais nieko labai nenustebino. Jie
unikalų požiūrį ir priminimą, kad
plūdo žiūrėti pirmojo pasaulyje tavisada egzistuoja žmogiškumas,
pyto filmo apie genialų dailininką
žiuri skyrė režisieriaus Rémi Allier
Vincentą van Goghą. Originaliai
filmui „Mažos rankos“.
Dorotos Kobielos ir Hugho Welchmano kino juostai „Jūsų VincenTarptautinė kino kritikų
federacija išsirinko savo filmą
tas“ („Loving Vincent“) ir atiteko
labiausiai žiūrovų pamėgto filmo
Tarptautinė kino kritikų fedeapdovanojimas.
racija FIPRESCI gyvuoja daugiau
Iš visų šiemet festivalyje rodytų
nei 90 metų. „Kino pavasaryje“ FIlietuvių filmų žiūrovams labiausiai
PRESCI žiuri dirbo pirmą kartą. Ją
patiko Editos Kabaraitės dokumensudarė kino kritikas ir rašytojas iš
tinis pasakojimas apie šimtamečius
Italijos Salvatore Marfella, kino kriti„100 metų kartu“, o daugiausia žiūkas ir rašytojas iš Prancūzijos Jeanas
rovų simpatijų pelniusiu trumpaMaxas Méjeanas, kino kritikas, festimetražiu paskelbta Rodrigo Sorovalių programų sudarytojas iš Rusigoyeno „Mama“.
jos Borisas Nelepo. FIPRESCI prizas
atiteko vokiečių režisieriaus Roberto
„Kino pavasario“ inf.
Schwentke’s juostai „Kapitonas“.
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2017. – 233, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-609-8163-11-7 (įr.)
Ponas Manis : pokalbių romanas / Abraham B. Yehoshua ; iš hebrajų kalbos vertė Kristina
Gudelytė. – Vilnius : Sofoklis, 2018. – 511, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444249-0 (įr.)
Prie žvaigždės : poema / Aldona Dudonytė-Širvinskienė. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros ir paramos fondas] „Baltasis balandis“, 2018. – 108 p.. – ISBN 978-9955-823-22-3
Savanoriai : Lietuvos nepriklausomybės kovos : romanas / Pranas Sasnauskas. – Kaunas :
Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2018]. – 607, [1] p.. – ISBN 978-609-04-0441-6 (įr.)
Žaliojo Džonio paslaptis : apysakos / Petras Žemkauskas. – Kaišiadorys : Printėja, 2018. –
220, [2] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-445-416-5
Žmogus be savybių : [romanas] / Robert Musil ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – 2-asis patais. leid.. – Vilnius : Sofoklis, 2018-. – (Kultinės knygos, ISSN 2424-3973). –
ISBN 978-609-444-247-6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
Anė iš Žaliastogių : [romanas] / Lucy Maud Montgomery ; iš anglų kalbos vertė Viltaras
Alksnėnas ; iliustravo Aida Janonytė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 377, [4] p. : iliustr.. –
(„Pegaso“ vaikų kolekcija, ISSN 2538-8126). – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-3184-8
(įr.)
Batuotas katinas : [pasaka] / Charles Perrault, Gabriel Pacheco ; [vertė Indrė Šeputienė, Sonata Latvėnaitė-Kričenienė]. – Vilnius : Muzikija, 2018. – [30] p. : iliustr.. – ISBN 978-60995985-0-5 (įr.)
Drakonų prižiūrėtojo rūpesčiai / Josh Lacey ; iliustravo Garry Parsons ; iš anglų kalbos vertė
Rita Kaminskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 119, [9] p. : iliustr.. – Tiražas 1800 egz.. –
ISBN 978-609-01-3164-0 (įr.)
Fandom / Anna Day ; iš anglų kalbos vertė Gediminas Auškalnis. – Vilnius : Alma littera,
2018. – 437, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3208-1 (įr.)
Fėjų muzika : [pasaka] / Edita Lei ; [nuotraukos: Edita Lei]. – [Nedėldaržis, Marijampolės
sav.] : Aridėja, 2018. – 79, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-96008-1-9 (įr.)
Laiškas fėjai : [pasaka] / Edita Lei ; [fotografai Sigitas Lukoševičius, Edita Lei]. – [Nedėldaržis, Marijampolės sav.] : Aridėja, 2018. – [56] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-96008-0-2 (įr.)
Lietuvos vardu : nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ rašinių ir piešinių rinktinė. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras, 2018. – 343, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-6098037-73-9 (įr.)
Pasakos Ugniui / Paulius Kinderis, Tomas Vaitelė ir Agilė Martušytė ; [iliustravo Julija Keppul, Tomas Vaitelė ir Agilė Martušytė, Eglė Inčiūraitė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2018. – 78,
[1] p. : iliustr.. – Tiražas 15 egz.. – ISBN 978-609-445-420-2 (įr.)
Vadovauja pašėlusi auklė : [3 istorijos visai šeimai] / Isla Fisher ; iš anglų kalbos vertė Ina
Jakaitė ; iliustravo Eglantine Ceulemans. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 167, [7] p. : iliustr.. –
Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-2736-0 (įr.)
Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

„Žiemos broliai“

7 meno dienos | 2018 m. balandžio 6 d. | Nr. 14 (1251)

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

13 psl.

Balandžio 6–15
Parodos

Liandzbergis, Aurelija Maknytė, Tomas

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Martišauskis, Audrius Novickas, Birutė Zo-

Malūnų g. 8

Vilnius

kaitytė kartu su savo mokiniais)

Alekso Andriuškevičiaus kūrybos paroda

Nacionalinė dailės galerija

VDA tekstilės galerija „Artifex“

Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
nuo 6 d. – „Tyliosios kolekcijos. Privatūs XX a. II p. Lietuvos ir Estijos dailės
rinkiniai“
nuo 13 d. – paroda „Kolekcionuojant hitus:
kūriniai ir garso takeliai iš „Lewben Art
Foundation“ kolekcijos“
iki 8 d. – taktilinių reprodukcijų paroda
„Blind Date“ („Aklas pasimatymas“)
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.

Savicko paveikslų galerija

iki 7 d. – Indrės Liškauskaitės paroda „timi-

J. Basanavičiaus g. 11

dos cognoscitur“

Natalijos Janekinos tapybos paroda

VDA galerija „ARgenTum“

Galerija „Kunstkamera“

Latako g. 2

Ligoninės g. 4

Juvelyrikos meno konkursas-paroda „Nėra

Lino Katino paroda „Ieškau, bet tikiu

ką deklaruoti“

nerast...“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

meno krosnys“

muziejaus Tolerancijos centras

Maironio g. 6, II vidinis kiemas

Naugarduko g. 10/2

iki 8 d. – Reginos Pečiulytės tapybos paroda

Paroda „Mes žiūrime į juos, jie žvelgia į

„Gailestingumas“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Galerija-dirbtuvė RA

Jūratės Mažeikaitės-Harrison ir Jeffo

Pranciškonų g. 8

Harrisono (JAV) kūrinių paroda „Mistinė
tikrovė – Sietlas Vilniuje“
Galerija „Kairė–dešinė“

Radvilų rūmai

Latako g. 3

Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A

mus. Rafaelis Chvolesas: vilniečių portretai 1945–1959“

Dominikonų g. 15

I pusės Lietuvos dailininkų kūryba“
Vilniaus g. 24

„Nerodyti“

Gaono g. 1

Audriaus Novicko paroda „Drumsti skaidrumai“
„Prospekto“ fotografijos galerija

Miniatiūrų paroda „Gyvenimo grožis“
„Galera“
Užupio g. 2 A
iki 7 d. – Redos Tomingas darbų paroda
„Augalai, gyvūnai ir kiti žmonės“
Galerija „Menų tiltas“

Gedimino pr. 43

Užupio g. 16

iki 7 d. – Geistės Marijos Kinčinaitytės ir

Vytenio Lingio tapybos paroda „Laiko

Louise’os Oates fotografijų paroda „Gyliai,

šešėliai“

Paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–XX a.“

pjūviai, grūdėtumas“

Grafo galerija

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Vilniaus fotografijos galerija

Trakų g. 14

Stiklių g. 4

Menininkų dueto „Cascione & Lusciov“

iki 14 d. – Reginos Šulskytės paroda „Mano

paroda „Intergalactic Space“

A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė.

laikas“

Rašytojų klubas

Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją. XIX a.

Pamėnkalnio galerija

K. Sirvydo g. 6

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

Pamėnkalnio g. 1

Mildos Kiaušaitės fotoparoda

dro Popovo (Klaipėda) rinkinio“

nuo 6 d. – Dalios Truskaitės personalinė

Lietuvos nacionalinis muziejus

paroda „Vieta“

Čiurlionio namai

Arsenalo g. 1

Galerija „Vartai“

Savičiaus g. 11

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Vilniaus g. 39

Valentino Antanavičiaus paroda „Kūrybos

Lietuvių liaudies menas

nuo 12 d. – Keren Cytter (Izraelis) paroda

fragmentai“

Kryždirbystė

„Žudanti laiko mašina“

Arsenalo g. 3

Vytauto Viržbicko paroda „Mirtinose

Lietuvos archeologija

mintyse“

Paroda „Medalis valstybės atkūrimo
šimtmečiui“

„Įsižiūrėjimai“

„Muzikos galerija“
Antakalnio g. 17
Grigiškių meno mokyklos paroda

Galerija „Aidas“

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Nacionalinėje dailės galerijoje balandžio 6 d. (penktadienį) 18 val. atidaroma įvairias smalsumo formas kurstanti paroda „Tyliosios kolekcijos.
Privatūs XX a. II p. Lietuvos ir Estijos dailės rinkiniai“. Tai keturiolika
privataus kolekcionavimo istorijų, kurios atskleidžia sovietmečio inteligentijos interesų ir gyvenamosios aplinkos specifiką. Smalsu, nes šis
kultūros klodas nėra pasiekiamas bet kada, ir todėl, kad gali papasakoti
neoficialią dailės versiją ir atskleisti neoficialius kolekcionierių meninius
polinkius. Parodą kuruoja Eglė Juocevičiūtė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, Kadri Asmer, Raivo Kelomees. Paroda veikia iki birželio 10 dienos.
Muzika
Žymusis italų operos kūrėjas Giuseppe Verdi, jau būdamas aštuoniasdešimties, prisipažino kelis dešimtmečius nuolat galvojęs apie Shakespeare’o
„Vindzoro šmaikštuoles“ ir planavęs sukurti komišką operą. Galiausiai
jam tai pavyko. Ir iki šių dienų viso pasaulio scenose mėgaujamasi ne tik
dramatiškais Verdi muzikos šedevrais, bet ir melodingu bei šmaikščiu
paskutiniu šio didžiojo operos kūrėjo opusu „Falstafas“. Lietuvoje opera
nebuvo rodyta, tad „Falstafo“ koncertinis (su teatro elementais) atlikimas
balandžio 11 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje nuskambės pirmą
kartą Lietuvoje! Jį parengė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos orkestras, vadovaujamas Martyno Staškaus, ir solistai.
Teatras
Spektaklio ir pjesės pavadinimas „Lė-kiau-lė-kiau“, anot dramaturgės
Daivos Čepauskaitės, „atspindi paauglių gyvenimo ritmą, bėgimą paviršiumi, norą aprėpti viską, patirti kuo daugiau“. Spektaklio paaugliams (nuo
12 m.) premjera įvyks balandžio 12, 13 d. Nacionaliniame Kauno dramos
teatre. Kūrėjai pasirinko patyčių, o konkrečiau – sekstingo temą. Pasak
režisierės Eglės Kižaitės, „spektaklis kalbės apie sudėtingą šiandienos
paauglių pasaulį, kuriame susiduria viskas, iš ko susideda suaugusiųjų
pasaulis, tik keturiolikmečiai išgyvena visa tai daug jautriau“.
Klaipėda

13 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal

Lietuvos dailės muziejaus Prano

P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.).

Domšaičio galerija

Dir. – R. Šervenikas

Liepų g. 33

Nacionalinis dramos teatras

Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Nematyti kūriniai“
KKKC parodų rūmai

KLASĖ“. Rež. – Y. Ross

Didžioji Vandens g. 2

8 d. 19 val. – „ANA KARENINA“. Choreogr. –

nuo 6 d. – garso komiksų paroda „Truputis

A. Cholina (A|CH teatras)

diskurso“

11 d. 18.30 – S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“.

Agnės Jonkutės ir Remigijaus Treigio foto-

Rež. – E. Nekrošius (Klaipėdos dramos teatras)

grafijos ir tapybos paroda „Išlaukti vaizdai“

13–15 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“.
Rež. – Ł. Twarkowski

A. Jakšto g. 9

Kaunas

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

iki 11 d. – Daivos Margienės paroda „Ką

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Bokšto g. 20

sapnuosiu rytoj“

muziejus

Ingos Likšaitės personalinė paroda „Namai“

Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir gin-

Šv. Jono gatvės galerija

V. Putvinskio g. 55

Baroti galerija

kluotės 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. Nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės
atkūrimo
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Užtarėjai ir globėjai. Restauruoti paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“
Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti
liturginiai drabužiai“
VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Meno doktorantų paroda „Mokslas ir

Šv. Jono g. 11
Romualdo Inčirausko kūrybos paroda
„Skulptūra tarytum juvelyrika“
Kipro Černiausko ir Julijos Skudutytės paroda
„Akvarelės ir pošlybės“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 7 d. – Simono Skrabulio tapybos paroda
„Nebaigtas paveikslas“
Paroda „Alytaus dailė. Retrospektyva“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 14 d. – Gabrielės Gervickaitės parodatyrimas „03“
Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 9 d. – „Slaptosios piešiančiųjų draugijos“ paroda
iki 14 d. – paroda „Ką menininkai dirba
visą dieną?“

Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt.

Aukštoji g. 3/3a
Vytauto Šerio skulptūros ir tapybos darbų

mecenatystės skerspjūviai“

paroda iš ciklo „XX amžiaus klasikai“

Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio
Lietuvių liaudies meno paroda
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Menininkių iš „Lewben Art Foundation“
kolekcijos paroda „Spyruoklės laiku“
Lilijos Valatkienės fotografijų paroda
„Išrinktieji“

iki 15 d. – Alekso Andriuškevičiaus paroda
„Fazės“
Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Paroda „Esame čia“ (iš Krzysztofo Musiało

Pilies g. 40

kolekcijos)

Daivos Kairevičiūtės fotoparoda „Žolinė“

Marijonos Sinkevičienės paroda „Atmintis“
„Post“ galerija

Totorių g. 5

Laisvės al. 51A

iki 15 d. – Vilniaus Justino Vienožinskio

iki 7 d. – Yasmin Alt ir Kai Franzo paroda

iki 13 d. – analoginės fotografijos paroda

dailės mokyklos mokytojų ir mokinių

LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“

,,Camera obscura # 3“

paroda „Šakotas“ (Arūnas Gudaitis, Kris-

Sodų g. 4–32

tina Inčiūraitė, Donatas Jankauskas (Duo-

iki 13 d. – Benignos Kasparavičiūtės ir Kęs-

nis), Linas Jusionis, Džiugas Katinas, Linas

tučio Šapokos paroda „Fotosalonas Sodų g.“

Igorio Muchino paroda „Aš mačiau Rokenrolą“

gyvenimas“

14 psl.

Ilonos Daujotaitės-Janulienės tapybos paroda
„Momentai“
nuo 6 d. – Alvido Paškausko akmens skulptūrų paroda „Prisilietimai“

8 d. 16 val. – „DREAMLAND“.
Rež. – M. Jančiauskas
10 d. 17, 20 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių
spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir
idėjas). Rež. – K. Žernytė

Dailės galerija

12 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-

Tautodailės paroda „Lietuvai – 100“

V. Putvinskio g. 64

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

K. Werner

Žemaitės g. 83

Vilniaus g. 245

muziejus

(teatras „cezario grupė“)

visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Tertelis,

dinasi esu)“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

(LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis

linos atominės elektrinės darbuotojų ir

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

Paroda „Natalia LL. Sum ergo sum (Esu, va-

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

AV17 galerija

Mažoji salė
6 d. 19.30 – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS

Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei

istorija“

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

Spektakliai

KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
13 d. 13 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
Studija
11 d. 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc.
aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras
6 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“.
Dir. – C. Diederich (Prancūzija)

12 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).
Rež. – K. Smedsas (Suomija)
Valstybinis jaunimo teatras

7 d. 18.30 – „BOLERO+“.

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

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

tojevskio romaną „Broliai Karamazovai“).

Dir. – A. Šulčys

Rež. – P. Makauskas (Mažoji salė)

11 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré,

7 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žu-

M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. –

tautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. –

M. Bigonzetti (Italija)

V. Kuklytė (Mažoji salė)

Kauno fotografijos galerija

12 d. 18.30 – P. Čaikovskio „EUGENIJUS

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

Vilniaus g. 2

ONEGINAS“. Muzikos vad. ir dir. –

KAS NORS ATEIS PADEGTI TAVO NAMŲ“.

R. Šervenikas

Rež. – A. Jankevičius
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8 d. 15 val. – „RAGANIUKĖ“ (pagal O. Preus-

10 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ,

slerio pasaką). Rež. – E. Jaras

NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. – A. Giniotis

10 d. 18 val. – PREMJERA! „AUTONOMIJA“.

(teatras „Atviras ratas“)

Rež. – Á. Schillingas

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

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

RARY?“ (jaunųjų scenos menininkų pro-

12, 13 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strind-

Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Poli-

kursija „EKSPEDICIJA Į TEATRO VIDŲ“.

grama „Atvira erdvė‘13“)

bergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

fonija“. Solistai V. Miškūnaitė (sopranas),

Klaipėdos muzikinis teatras

N. Petročenko (mecosopranas), T. Pavilio-

A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė)

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

9 d. 14 val. Lietuvos žydų bendruomenės

T. Ambrozaitis. Programoje W.A. Mozarto

konferencijų salėje – konferencija „Nepri-

Rež. – A. Pukelytė

11 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI

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

MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos

Rež. – O. Lapina

pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atvi-

Vilniaus mažasis teatras

ras ratas“)

7 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas
8 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.
Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė
10, 11 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI
REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas
12 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“.

12 d. 10.30 Juodojoje salėje – „MAŽI STEBUKLAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio
teatras „Dansema“)
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – G. Gascevičiaus perkusinės instaliacijos „GINC“
13 d. 20 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA
NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „ce-

Rež. – R. Tuminas

zario grupė“)

13 d. 18, 20.30, 15 d. 19 val. – „KITAS KAM-

Užupio teatras

PAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

13 d. 19 val. „Teatro saloje“ (Stanevičiaus g.

Oskaro Koršunovo teatras

24) – Moliere’o „SKAPENO KLASTOS“

9 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas
11 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS
TRANCE“. Rež. – K. Gudmonaitė
12 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!
N. Gogolio „PAMIŠĖLIS“. Rež. – O. Koršunovas. Vaidina E. Pakalka
Rusų dramos teatras
6 d. 18.30 – PREMJERA! M. Valiuko „VILKINĖ MEILĖ“. Rež. – M. Valiukas
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 „Palaidokite mane už grindjuostės“).
Rež. – A. Jankevičius
10 d. 19 val. – „AŠ – LAIMĖ“ (teatras
„НитьЯ“, Jekaterinburgas)
12 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pagal
V. Sorokino romaną). Rež. – A. Jankevičius
13 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
8 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis
14 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
7 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką).
Scen. aut. ir rež. – R. Driežis
8 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“
Rež. – A. Storpirštis, dail. – N. Keršulytė
Palėpė
7 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir
dail. – V. Mazūras
„Menų spaustuvė“
6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „UŽ UŽDARŲ
DURŲ“. Rež. – V. ir V. Anužiai
6 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „IDENTIFY“.
Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)
7 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“.
Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
8 d. 11, 15 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI
ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)
8 d. 12 val. Stiklinėje salėje – „APIE MEILĘ,
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Gi-

7 d. 18.30 – Mažojoje salėje – J. Pulinovič
„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys
8 d. 17 val. Didžiojoje salėje – S. Šaltenio
„KALĖS VAIKAI“. Rež. – E. Nekrošius

7 d. 18 val. Žvejų rūmuose – J. Strausso
„ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. – S. Domarkas
11 d. 18 val. Šilutės kultūros ir pramogų centre – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“.
Dir. – V. Konstantinovas
13 d. 18 val. Žvejų rūmuose – G. Bizet „KAR-

Nacionalinis Kauno dramos teatras
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
10 d. 14 val., 11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje –

E. Daunytė (violončelė, Lietuva, D. Brita-

Šiaulių dramos teatras
6 d. 18.30 A. Sireikos krepšinio akademijoje (Ežero g. 11) – PREMJERA! M.I. Fornes
„DUMBLAS“. Rež. – A. Kahnas, G. Palekaitė
DYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
8 d. 12 val. Mažojoje salėje – koncertas
„Linksmosios vaikų Velykėlės“
11 d. 11, 12, 13 val. Mažojoje salėje – šokio
ir judesio spektaklis 6–18 mėn. kūdikiams
„DEBESŲ GAUDYKLĖ“ (šokio teatras „Judesio erdvė“)
13 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Gascevičiaus
perkusinės instaliacijos

Y. Rezos „MENAS“. Rež. – M. Bareikytė

12 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von May-

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

dir. – R. Šumila
13 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS MON-

„PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis
7 d. 18 val. – PREMJERA! D. Statkevičienės
„GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“.
Rež. – A. Veverskis
8 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.
Rež. – V. Mazūras
13, 14 d. 18 val. – PREMJERA! B.-M. Koltèso „ROBERTO ZUCCO“. Rež. – A. Gornatkevičius

Koncertai

TEKRISTAS“ (pagal A. Dumas romaną).

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Dir. – J. Janulevičius

7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Kauno kamerinis teatras
6 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS
KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė
7 d. 16 val. – „4 MORTOS“.
Rež. – D. Rabašauskas
10 d. 18 val. – F. Richterio „BAIMĖ“.

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas
„Romantinio fortepijono pakerėti“. Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas
A. Volodinas (fortepijonas). Dir. – R. Šervenikas. Programoje P. Čaikovskio, S. Rachmaninovo kūriniai

Rež. – R. Lažaunykas(VDU teatras)

7 d. 15 val. Žagarės dvaro sodyboje, 8 d. 12 val.

11 d. 18 val. – „MAN NE *X“.

Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – kon-

Rež. – V. Gasiliūnas

certas visai šeimai „Menų pakylėti“. Valsty-

12 d. 18 val. – „TŪLA IR KITI“.

binis Vilniaus kvartetas. Solistai

Rež. – A. Kaniava

R. Bartulis (klarnetas), U. Katinskaitė

13 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-

(smuikas), A. Gečaitė (smuikas), L. Jurguta-

TAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

vičiūtė (smuikas), K. Megelinskas (fortepi-

Kauno lėlių teatras

jonas), J. Vozbutas (akordeonas), R. Karve-

7 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“.
Rež. – G. Radvilavičiūtė
8 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI
NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Aut. ir rež. – O. Žiugžda
14 d. 12 val. – PREMJERA! „KUDLIUS IR
MIŠKO BROLIAI“. Aut. ir rež. – A. Sunklodaitė, dail. – G. Brazytė, komp. –
D. Gnedinas, vaizdo instaliacijų aut. –
M. Bradauskas

Konferencijos mokslo vadovas L. Melnikas
9 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų

V.M. Daunytė (fleita, Lietuva, Šveicarija),

Rež. – E. Kižaitė

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

joje salėje, – G. Verdi opera „Falstafas“.
Koncertinis atlikimas. Libreto aut. –

dail. – G. Gurevičius. Atlikėjai I. Melnikas,

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

Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, mu-

klausomos Lietuvos muzikinis šimtmetis.
Litvakų muzikai Lietuvoje ir pasaulyje“.

A. Skirvainis, G. Kupšytė, L. Skrebets, I. Brazytė,

PREMJERA! „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“.

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

11 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Šiauliai

Juozo Miltinio dramos teatras

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

„Karūnavimo mišios“

Vilniaus kultūros centro moterų choras
„Liepos“ (meno vad. ir dir.

bažnyčioje – ansamblis „Regnum musicale“:

12 d. 14 val., 13 d. 18 val. Rūtos salėje –

6, 7 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“.

Olandija), F. Balčaitytė (sopranas, Lietuva),

J. Daunytė (arfa, Lietuva, Norvegija),

Panevėžys

Kauno valstybinis muzikinis teatras

koje – L. Dolgopolova (vargonai, Lietuva,

orkestras, valstybinis choras „Vilnius“,

scenogr. – G. Korsakaitė, M. Jasinskaja, šviesų

Rež. – V. Bareikis

Rež. – V. Malinauskas

8 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazili-

pabaigos koncertas. Lietuvos kamerinis

A. Boito, dir. – M. Staškus, rež. – J. Sodytė,

W. Shakespeare’o „HAMLETAS“.

enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.

Muzikos festivalis „Sugrįžimai“

siuitą“). Dir. – M. Pitrėnas

MEN“ (pagal G. Bizet–R. Ščedrino „Karmen

7 d. 18 val. Mažojoje salėje – Y. Reza „SKER-

Kaunas

8 d. 18 val. Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir
Pauliaus katedroje – festivalio „Resurrexit“

lytė (baleto šokėja), N. Straukaitė (baleto
šokėja). Dalyvauja Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos moksleiviai (vad.
J. Stauskaitė). Koncertą veda muzikologė
L. Navickaitė-Martinelli
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. MendelssohnoBartholdy, A. Šenderovo, A. Piazzollos

A. Stasiulytė, A. Lebedyantseva, J. Janužas,

nija), K.U. Daunytė (smuikas, Lietuva, Aus-

E. Davidovičius, D. Viešūnas, P. Prasauskas,

trija), R. Daunienė (smuikas)

G. Paulauskas, LMTA studentų simfoninis

10 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino

orkestras (vad. M. Staškus), LMTA mišrus

muziejuje, 11 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir

choras (vad. D. Puišys, G. Venislovas,

teatro akademijos J. Karoso salėje – Ž. Sma-

J. Kalcas)

lys (fagotas, Lietuva, Čilė), D. Bagurskas

12 d. 18 val. Kėdainių daugiakultūriame

(kontrabosas, Lietuva), L. Šatkutė (forte-

centre – ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“

pijonas, Lietuva), A. Puplauskis (fagotas,

koncertas „Pradžioje buvo žodis,.. po to

Lietuva), J. Klimavičius (fagotas, Lietuva),

džiazas...“. „Jazz Classic Trio“: A. Gurinavi-

D. Stoskeliūnas (fagotas, Lietuva)

čius (klavišiniai), V. Labanauskas (kontra-

Valdovų rūmai

bosas), S. Astrauskas (mušamieji). Koncertą
veda S. Astrauskas
14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas
„Mozartas ir Chopinas“. Lietuvos kamerinis
orkestras, valstybinis choras „Vilnius“. Solistai A. Voltchok (fortepijonas),
L. Dambrauskaitė (sopranas), N. Petročenko (altas), E. Davidovičius (tenoras),
N. Masevičius (bosas-baritonas). Dir. –
A. Čepaitė. Programoje F. Chopino,
W.A. Mozarto kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
14 d. 19 val. – Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, solistas K. Smoriginas (baritonas). Dir. – G. Rinkevičius. Programoje
A. Rubinšteino, M. Musorgskio, A. Brucknerio ir kt. kūriniai
Šv. Kotrynos bažnyčia
7 d. 18 val. – muzikinė programa „Ten sene-

12 d. 19 val. – penkių jaunųjų Maknickų
(Lietuva, JAV) koncertas „Tau, Lietuva!“.
Programoje F. Chopino, G. Fauré, H.W. Ernsto,
S. Rachmaninovo, Ch. Danclos ir kt. kūriniai
Vaidilos teatras
8 d. 18 val. – D. Nordio (smuikas) ir D. Mažintas (fortepijonas). Programoje L. van
Beethoveno,·J. Brahmso, E. Griego ir kt.
kūriniai
15 d. 19 val. – V. Paukštelio fortepijono rečitalis. Programoje J.S. Bacho, G.F. Händelio,
F. Chopino, W.A. Mozarto kūriniai
Muzikos galerija
6 d. 18.30 – „Giedrius Kuprevičius. Ne vien
apie muziką...“. Skiriama Maestro gimtadieniui. Dalyvauja kompozitorius, I. Goleckytė (sopranas) ir J. Jarašius (baritonas)
13 d. 18 val. – „Singing hindi zahra – mėtų
arbatos muzika“. M. Arčikauskaitė (vokalas), A. Driukas, L. Zinkevičius (gitaros)

Va k a r a i

liai 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)
11 d. 19 val. – „10- oji jubiliejinė gitaros
fiesta 2018“. Atlikėjai G. Gabalytė,
P. Kinderis, M. Kuliavas, A. Tenas, P. Volkovas, V. Jutas, A. Bielkinas, A. Chalikovas,
Gi. Šulinskas, A. Zujevič, A. Pauliukevičius,
L. Puidokaitė, V. Kirnaitė, M. Martinkėnaitė
14 d. 19 val. – choras „Bel Canto“ (meno
vad. ir dir. E. Kaveckas), choras „Svanholm
Singers“(Švedija, meno vad. ir dir. S. Söderberg Eberhard), T. Byčkovas (perkusija)
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
7 d. 16 val. S. Vainiūno namuose – muzikologo V. Juodpusio 80-mečiui. Dalyvauja
A. Bružaitė (kanklės), V. Vitaitė ir A. Žvirblytė (fortepijoninis duetas), A. Pleškūnas

Vilnius
Nacionalinis muziejus
11 d. 17 val. – M. Gimbutienės skaitymai.
M. Bertašiaus paskaita „Persirengėliai“
Marvelės kapuose“; G. Zabielos paskaita
„Bilionių piliakalnio paslaptys“
Valdovų rūmai
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
10 d. 18 val. – pokalbis su archeologu V. Urbanavičiumi ir jo monografijos apie Lietuvos valdovų ir didikų panteoną Vilniaus

(altas), A. Banaitytė (fortepijonas), R. Vait-

katedroje sutiktuvės. Dalyvauja V. Urbanavi-

kevičius (aktorius), Vilniaus B. Dvariono

čius, R. Jankauskas, I. Lukšaitė, E. Rimša,

kūriniai

dešimtmetės muzikos mokyklos Didysis

R. Budrys, S. Maslauskaitė-Mažylienė,

8 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –

fleitų ansamblis ir jo vadovas M. Pupkovas.

G. Striška

„Ypatingi trio skambesiai“. Iš ciklo „Muzika

Solistai Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

muzikos mokyklos vokalo mokytojos meto-

11 d. 18 val. – K. Šapokos apsakymų romano

niotis (teatras „Atviras ratas“)

Klaipėda

8 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PA-

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

SAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro

6 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Marko-

laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė stu-

vićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“.

dija „PetPunk“)

Rež. – M. Pažereckas

G. Pyšniak (violončelė), T. Motiečius

dininkės R. Tallat-Kelpšaitės mokiniai

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

(akordeonas). Programoje C. Saint-Saënso,

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

literatūrologė V. Cibarauskė, rašytojas,

J. Halvorseno, M. De Fallos, A. Piazzollos

Bieliauskienė. Veiks V. Juodpusio dokumentų,

A. Spraunius, istorikas A. Švedas, knygos

kūriniai

jam dovanotų dailės kūrinių paroda

autorius K. Šapoka

10 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus
„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso
knygą). Rež. – A. Dilytė
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Trakų pilyje“. D. Dėdinskaitė (smuikas),

„Pušis, kuri juokėsi“ pristatymas. Dalyvauja

15 psl.

B alandžio 6–12
Savaitės filmai

Kino repertuaras

8 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) –

18.20, 20.30

13.15; 11 d. – 18.45

Forum Cinemas Vingis

6, 7 d. – Apie ką kalba vyrai: pratęsimas (Ru-

8 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 15 val.;

6–12 d. – Tylos zona (JAV) – 11.30, 13.50, 16,

sija) – 16, 19.20, 23.40; 8–12 d. – 16, 19.20

10 d. – 17.30

18.20, 20.30

6–12 d. – Nepažįstamieji: nakties grobis

8 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 20 val.

6, 7 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 11.10,

(JAV) – 21.20

9 d. – Silvana (Švedija) – 20.45

13.20, 14.30, 15.30, 16.40; 8 d. – 11.10, 12.10,

Ugnies žiedas. Sukilimas (3D, JAV) – 15 val.

9 d. – Fantastiška moteris (Čilė, Vokietija,

13.20, 14.30, 15.30; 9–12 d. – 11.10, 12.10,

Kapų plėšikė Lara Kroft (3D, JAV) – 20.50

Ispanija, JAV) – 17.15; 12 d. – 18.45

13.20, 14.30, 15.30, 16.40

6, 7 d. – Vaiduoklių žemė (JAV) – 21.40,

9 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 19.15

6–11 d. – Vidurnakčio saulė (JAV) – 11, 13.10,

23.50; 8–12 d. – 21.40

10 d. – Dabar tai jau padėk man, Dievuli!

15.20, 18.30, 20.40; 12 d. – 11, 13.10, 15.20

7, 9, 11 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Daru-

(dok. f., Prancūzija) – 17 val.

6, 7, 9, 10, 12 d. – Seksui – ne! (JAV) – 13.20,

lis) – 15.50

10 d. – Kandelarija (Kolumbija, Vokietija,

15.50, 19, 21.20; 8, 11 d. – 13.20, 15.50, 21.20

6, 8, 10, 12 d. – Raudonasis žvirblis (JAV) – 20.30

Norvegija, Argentina, Kuba) – 17.15

Skalvija

11 d. – Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje (Da-

liacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.
8 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazi-

Kapų plėšikė Lara Kroft ***

lija) – 14 val.

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)

11 d. – Titanas (D. Britanija, Ispanija,

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 nuotykių 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)
Tylos zona ***

Šeima gyvena fermoje JAV provincijoje. Jų gyvenimas neturėtų skirtis
nuo kitų panašių šeimų, tačiau šie žmonės gyvena name, kuriame pilna
pabaisų, reaguojančių į kiekvieną garsą. Veikėjai sukūrė specialią gestų sistemą, kad nereikėtų kalbėtis. Vienintelis būdas išgyventi – nekelti triukšmo,
bet kaip to pasiekti name, kur yra vaikų? Šio siaubo filmo režisierius Johnas Krasinskis pats vaidina šeimos tėvą, jo žmona Emily Blunt – motiną.
Taip pat vaidina Millicent Simmonds, Noah Jupe’as, Cade’as Woodwardas,
Leonas Russomas (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)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

8 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) – 15.15

Vilnius

8 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginė trans-

„Tylos zona“

6, 8, 10, 12 d. – Sengirė (rež. M. Survila) –
13.35, 15.50, 18.20, 20.30; 7, 9, 11 d. – 13.35,

JAV) – 18.10
12 d. – filmas-koncertas „Distant Sky – Nick
Cave & The Bad Seeds“ – 19.30
10 d. – NT Live'17. „Julijus Cezaris“ – 21 val.
6, 7, 9–12 d. – Triušis Piteris (D. Britanija,
Australija, JAV) – 11.40, 13, 14, 15.15, 16.15;
8 d. – 11.40, 13, 15.15, 16.15
6–12 d. – Oazė: žaidimas prasideda (3D,
JAV) – 12.30, 18.30
6–9, 11, 12 d. – Oazė: žaidimas prasideda
(JAV) – 15.15, 20.50; 10 d. – 15.15
6–12 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft (3D,
JAV) – 15.20; 6–10, 12 d. – Kapų plėšikė
Lara Kroft (JAV) – 18.10
6, 7, 8 d. – Bitė Maja. Medaus žaidynės (Vokietija, Australija) – 11.20
6–12 d. – Apie ką kalba vyrai: pratęsimas
(Rusija) – 21.30
6, 7, 8 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 11.50,
14.10, 16.20, 18.40, 20.45
Aš lieknėju (Rusija) – 13.40, 18.50
6, 7, 8 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 11 val.
6, 8, 10, 12 d. – Vaiduoklių žemė (JAV) – 16.10
7, 9, 11 d. – Raudonasis žvirblis (JAV) – 16.10
6, 9, 12 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 21.15
7, 10 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) – 21.15
8, 11 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta
(rež. A. Matelis) – 21.15
Forum Cinemas Akropolis
6, 7 d. – Tylos zona (JAV) – 10.30, 12.35,
14.40, 16.50, 19, 21.20, 23.35; 8–12 d. – 10.30,

6 d. – Po medžiu (Islandija, Danija, Lenkija, Vokietija) – 17 val.; 7 d. – 19 val.; 8 d. –
20.40; 9 d. – 15.10; 11 d. – 21 val.

Ozo kino salė

6 d. – Floridos projektas (JAV) – 19.05; 7 d. –

6 d. – Espenas ir kalno karalius (Norvegija) –

20.50; 8 d. – 15.10; 9 d. – 20.50; 11 d. – 16.50

16 val.; 7 d. – 17 val.

6 d. – Terapija (dok. f., JAV) – 21.10; 7 d. – 17.10;

6, 12 d. – Maria Callas: savais žodžiais

9 d. – 19 val.; 10 d. – 21 val.; 12 d. – 20.40

(dok. f., Prancūzija) – 18 val.; 7 d. – 19 val.

6 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 15.40

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

7 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) –

11 d. – 17 val.

15.30; 8 d. – 17.20; 9 d. – 17 val.

10 d. – Po medžiu (Islandija, Danija, Len-

7 d. – Naujokas (Prancūzija) – 13.50

kija, Vokietija) – 17.30; 12 d. – 16.30

8 d. – Bitė Maja. Medaus žaidynės (Vokie-

Kaunas

tija) – 13.30
10 d.– Antigravitacija (dok. f., rež. A. Stonys) – 19 val.

Forum Cinemas

10 d. – Venecijaus gyvenimas ir Cezario

6, 7 d. – Tylos zona (JAV) – 10.30, 12.40,

mirtis (dok. f., rež. J. Lapinskaitė) – 19 val.

14.40, 16.50, 19, 21.10, 22.40; 8 d. – 10.30,

11 d. – Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio

12.40, 14.40, 17.30, 19.30, 21.10, 22.40; 9, 10,

(rež. R. Banionis) – 19 val.

12 d. – 11.30, 16.50, 19, 21.10; 11 d. – 11.30,

12 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta

16.50, 21.40

(dok. f., rež. A. Matelis) – 17 val.

6–12 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 11,

8 d. – Granato spalva (SSRS) – 19 val.

13.10, 15.20

10 d. – Specialūs seansai. Europos parkas.

6–8 d. – Vidurnakčio saulė (JAV) – 10.50,

Pradžia (dok. f., rež. . Tarvydas) – 17.30

13.10, 15.20, 17.30, 19.50, 22.45; 9–12 d. –

12 d. – Į asmeninę erdvę įeiti draudžiama

10.50, 13.10, 15.20, 17.30, 20.35, 22.45

(Baltarusija) – 18.30
6 d. – Vidurnakčio saulė (JAV) – 16 val.
6 d. – Floridos projektas (JAV) – 18 val.;
7 d. – 18.45; 8 d. – 16.45; 9 d. – 20 val.; 10 d. –
19 val.; 11 d. – 21 val.; 12 d. – 15.30
6 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 20.15;
7 d. – 17 val.; 8 d. – 15 val.; 9 d. – 19 val.;
10 d. – 19.15; 11 d. – 19.30; 12 d. – 20.30
6 d. – Šventa vieta (Italija) – 22 val.; 7 d. –
21 val.; 8 d. – 20.30; 10, 11 d. – 21.15
6 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta
(rež. A. Matelis) – 19.30; 7 d. – 13.30, 18.30;
8 d. – 17 val.; 9 d. – 21 val.; 11, 12 d. – 17.15

6–12 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) –

6 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vokie-

10.50, 13, 15.10, 16.40

tija, Švedija) – 21 val.; 7 d. – 20 val.; 8 d. –

6, 7 d. – Vidurnakčio saulė (JAV) – 10.20, 12.20,

17.15; 10 d. – 19.45; 12 d. – 20.45

14.30, 17.20, 19.40, 21.10, 23.25; 8–12 d. – 10.20,

7 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 13.15;

12.20, 14.30, 17.20, 19.40, 21.10

8 d. – 13 val.

6, 7 d. – Seksui – ne! (JAV) – 13.45, 17, 18.50,

7 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Britanija) –

21.45, 23.15; 8–12 d. – 13.45, 17, 18.50, 21.45

15.15; 8 d. – 21 val.; 11 d. – 17.30; 12 d. – 15 val.

6–12 d. – festivalis „Kino pavasaris“

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

8 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje (Bra-

JAV) – 13 val.

zilija) – 13.25
6–8 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 10.10, 11.20, 12.25, 14.50;
9–12 d. – 10.10, 12.25, 14.50
6, 7 d. – Aš lieknėju (Rusija) – 11.10, 13.25,
18.10, 23.30; 8 d. – 11.10, 18.10; 9, 10, 12 d. –
11.10, 13.25, 18.10; 11 d. – 11.10, 13.25

6 d. – Seksui – ne! (JAV) – 11.30, 15.55, 20.30,
22.10; 7, 8 d. – 11.30, 15.55, 20.30, 22.10, 0.30;

Pasaka

12.35, 14.40, 16.50, 19, 21.20

11 d. – Titanas (D. Britanija, Ispanija, JAV) – 18.10

nija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 20.30
12 d. – Dėl viso pikto (Prancūzija, Belgija) – 15.15

7 d. – „Michelin“ žvaigždutės: virtuvės istorijos (Danija) – 15 val.
7 d. – Ką žmonės pasakys (Norvegija, Vokietija, Švedija, Indija) – 16.45

9–11 d. – 15.55, 19.40, 22 val.; 12 d. – 15.55, 22 val.
8 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.
8 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 12.50
11 d. – Titanas (D. Britanija, Ispanija, JAV) –
18 val.
12 d. – filmas-koncertas „Distant Sky – Nick
Cave & The Bad Seeds“ – 19.30
6–8 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 10.10, 12.25, 14.50, 17.05;
9–12 d. – 10.10, 12.25, 15.50
6–10, 12 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 10.40,
13.50, 18.30, 20.35; 11 d. – 10.40, 13.50, 20.35
6, 7 d. – Oazė: žaidimas prasideda (JAV) –
10.20, 17.30, 22 val.; 8 d. – 10.20, 22 val.;
9, 10, 12 d. – 12.45, 17.30, 22.20; 11 d. – 12.45,
22.20; 6–8 d. – Oazė: žaidimas prasideda
(3D, JAV) – 13.20, 18.50
6–8 d. – Ugnies žiedas. Sukilimas (3D,
JAV) – 16.20
6–8 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft (3D,
JAV) – 21.50; 6, 7 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft
(JAV) – 19.30; 9, 10, 12 d. – 20.15
6–8 d. – Nepažįstamieji: nakties grobis

7 d. – Nematomas siūlas (JAV) – 19 val.;

(JAV) – 22.40; 10, 12 d. – 22.55

9 d. – 17.30

6 d. – Vaiduoklių žemė (JAV) – 20.35;

7 d. – Po medžiu (Islandija, Danija, Lenkija,

7, 8 d. – 20.35, 0.20; 9, 11 d. – 22.55

Vokietija) – 21.30; 8 d. – 18.30; 9 d. – 17 val.;

6 d. – Svajonių apps'as (JAV) – 12.50

6, 7 d. – Oazė: žaidimas prasideda (JAV) –

10 d. – 21 val.; 11 d. – 17 val.

7 d. – Ugnies žiedas. Sukilimas (JAV) – 12.50

10.40, 15.40, 20.40, 23.20; 8–12 d. – 10.40,

8, 11 d. – Terapija (JAV) – 19 val.

6, 8 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Daru-

15.40, 20.40; 6–12 d. – Oazė: žaidimas pra-

8 d. – Bitė Maja. Medaus žaidynės (Vokie-

lis) – 15.40

sideda (3D, JAV) – 12, 17.40

tija, Australija) – 13.30

7 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 15.40
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