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Baltijos valstybių šimtmetis suteikė retą galimybę susipažinti su
kaimynų operos ir baleto teatrų pastatymais. Ne visi galime atitrūkti
nuo darbų ir dažniau pasižvalgyti
po Latvijos ir Estijos pagrindinių
teatrų scenas. Sumanymas trims
Baltijos šalims pasikeisti spektakliais – visokeriopai girtinas ir
naudingas visiems, ir profesionalams, ir gausiems teatro lankytojams. Pirmieji mūsų svečiai, Estijos
nacionalinė opera, į Vilnių atvežė
tris spektaklius: operą ir du baletus.
Šventinės svečių gastrolės prasidėjo
gegužės 15 d. Richardo Wagnerio
opera „Tanhoizeris“. Ši Wagnerio
opera Lietuvoje buvo statoma tik
porą kartų, 1930 m. Kauno valstybės teatre ir 1990 m. Vilniaus operos scenoje. Pastarasis pastatymas
sutapo su intensyviais to laikotarpio politiniais įvykiais, kai visuomenės dėmesys buvo nukreiptas į

kovą už laisvę, o teatras, koncertai moteriškasis tyrumas, nežemiškai
ir kiti kultūros renginiai pasitraukė dvasingos meilės auka. Tanhoizeį tolimesnį planą. Tad nenuostabu, ris – vienas iš jo operų vyriškos
kad ir „užkietėję“ operomanai sun- giminės personažų, kurio nuodėkiai prisiminė tuokart kūrėjų iš Er- mingą sielą išgelbsti tyra ir beribė
furto pastatytą spektaklį.
Elizabetės meilė. Venera – kūniškų
Estijos operos „Tanhoizerio“ aistrų objektas, užvaldęs minezinlaukėme ypač nekantriai, mat iš gerį taip stipriai, kad jis pamiršta
anksto žinojome, kad 2013 m. jis savo įžadus ir tampa geidulių vergu.
buvo pripažintas ryškiausia Esti- Tradiciškuose pastatymuose dažjos teatrų premjera. Nacionalinės niausiai ryškinamos šios dvi meioperos vadovas Aivaras Mäe žur- lės plotmės ir jas skirianti praraja.
nalui „Bravissimo“ sakė, kad tai laEstų spektaklį pastačiusio britų
bai estetiškas ir vizualus britų sce- režisieriaus D. Slaterio interpretacinografo Leslie Traverso darbas, o joje Tanhoizerio konfliktas kyla dėl
režisieriaus Danielio Slaterio mintį to, kad su Elizabete jis siekia tikros
Veneros ir Elizabetės partijas pati- meilės. Meilės, gimstančios ir kurskėti tam pačiam sopranui, sulau- tomos aistros ir geismų, taigi tokios,
žant painų Tanhoizerio meilės kuri toje aplinkoje neįmanoma, laitrikampį, įvardijo kaip itin tikusią koma nedorovinga. (Beje, Wagneris,
šiam pastatymui.
turėdamas omenyje savo gyvenimą,
Wagneris šioje, kaip ir kitose savo teigė, kad Tanhoizerio personažas
operose, sprendė prieštarą tarp sie- atspindi jo paties meilės troškimą.)
los ir kūno, tarp dvasingojo ir že- Pabuvojęs Veneros grotoje, patyręs
miškojo meilės pavidalų. Kūniš- geidulingus kūniškus malonumus,
kumą jo sampratoje dažniausiai
nugali į transcendenciją nukreiptas N u k e lta į 3 p s l .
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Muzika

Trajektorija iš Austrijos į Lietuvą
Pokalbis su pianistu ir pedagogu Gyčiu Cinausku

Laimutė Ligeikaitė

Šiandien, nuolat stebint įvairius
kultūrinius akibrokštus, nestabilumą ir nerimą dėl ateities perspektyvų, ko gero, svarbu pažvelgti į
ištakas – meninio švietimo prasmę,
pasvarstyti apie Europos muzikinės kultūros tradiciją ir pokyčius.
Galbūt, ugdant kultūringą Lietuvos visuomenę, gerosios praktikos
verta pasisemti Austrijoje? Apie tai
ir kalbamės su pianistu, studijavusiu ir gyvenusiu Grace, o šiuo metu,
greta sceninės veiklos, dirbančiu
pedagoginį darbą Balio Dvariono
dešimtmetėje ir M.K. Čiurlionio
menų mokyklose, taip pat su bendraminčiais kuriančiu savo muzikinio ugdymo instituciją.
Lietuvos muzikantų ryšiai su
austrų kultūra yra labai ryškūs. Vos ne kas trečias yra
studijavęs Vienoje, Zalcburge
ar Grace, turiningai plėtojama
Lietuvos ir Austrijos draugijos
veikla, rengiami bendri šalių
kultūriniai projektai ir t.t. Vos
atkūrus nepriklausomybę, Jūs
buvote vienas pirmųjų, išvykusių studijuoti į Gracą ir kelerius metus ten dirbote. Kokia
buvo pradžia, kokias muzikines tradicijas ten radote?

Gytis Cinauskas

grojau tą Brahmso sonatą, bet tik
ten „iš pirmų lūpų“ sužinojau, kad,
pavyzdžiui, I dalies violončelės
melodija perteikia Vėlinių nuotaiką, krentančius lapus. O Franzo
Schuberto muzikoje tie čiurlenantys upeliai, besisukantys malūnėliai
– Graco apylinkių garsai. Muzikos
asociacijos labai konkrečios. Austrijoje visi su tuo gyvena šimtmečiais, o man tai buvo naujiena.
Studijuodamas Lietuvoje paragavau rusiškos atlikimo mokyklos.
Grace atsivėrė austriški šaltiniai:
kaip nagrinėti ir suvokti muzikos
tekstą, pajusti autentiką. O jei reikia
gaidų ar įrašų – bibliotekoje viskas
yra, eik ir pasiimk. Kamerinį ansamblį patekau studijuoti pas pianistę Käte Wittlich, kilusią iš Estijos
ir jaučiančią sentimentų Baltijos šalims. Ji su Justusu Frantzu yra studijavę pas įžymųjį Wilhelmą Kempffą,
tad turi gilias Beethoveno atlikimo
tradicijas, kurias aš galėjau perimti
tiesiai iš jos. Graco aukštojoje mokykloje taip pat atsivėrė neišpasakytai plačios meistriškumo pamokų
galimybės pas iškiliausius pasaulio
atlikėjus. Galutinai susiformavo ir
mano specializacija – kamerinė
muzika.

Bebaigdamas studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
grojau ir solo, ir su kameriniais ansambliais, ir akompanavau. Man
pasisekė, kad turėjau puikius pedagogus: doc. Jurgį Bialobžeskį,
kamerinės muzikos prof. Rimantą
Armoną, akompanimento prof.
Gražiną Ručytę-Landsbergienę. Jau
būdamas studentas turėjau garbę
pasirodyti scenoje su Regina Maciūte, Judita Leitaite, Giedre Kaukaite, Juozu Rimu ir kitais iškiliais
atlikėjais. Dabartiniai studentai,
ko gero, tokios prabangios „praktikos“ neturi. Meistriškumo kursus
LMTA vedusi dainininkė Lilija Šukytė patarė man vykti į Austriją, į
Gracą. Ten atsidūriau dar nebaigęs Ar Grace turėjote galimybę
studijų, vasario mėnesį, ir įstojau į koncertuoti?
magistrantūrą. Užsispyriau geriau
Studijas baigiau dviem rečitaliais.
išmokti vokiečių kalbą, lankiau in- Iš ilgai rengtų stambių programų
tensyvius kursus, bendravau su vie- komisija išrenka tai, ką turėsi groti
tiniais, pamažu perpratau ir austrų per baigiamuosius egzaminus – trio,
dialektą.
kvintetą, keletą sonatų ir pan. ToAustrijoje mane labiausiai su- kiu būdu jie jauną atlikėją pratina
žavėjo tai, kad muzikos istorija, išlaikyti gausų repertuarą. Bet daukuri mums atrodė toli, tik vado- gelis mano scenos partnerių jau
vėliuose, ten yra visiškai šalia, čia buvo baigę studijas ir išvykę. Tuopat, su tavimi. Viena iš mano peda- met pirmą kartą Graco mokyklos
gogių violončelininkė Hildegund istorijoje rektorius skyrė lėšų, kad
Posch buvo įžymaus violončeli- galėčiau pasamdyti ansamblį. Taip
ninko Pablo Kazalso mokinė, o turėjau unikalią galimybę baigti
jos pirmasis mokytojas su pačiu Jo- aukštąją mokyklą su savo pasirinkhannesu Brahmsu jo vasarnamyje tais profesionaliais atlikėjais. Gavau
Štirijoje (žemė Austrijos vidurio pi- diplomą su pagyrimu.
etuose su sostine Gracu – red. past.)
Esu pagrojęs visose Graco salėse,
grojo jo sonatą e-moll. Aš taip pat dalyvavau įrašant reprezentacinę
2 psl.
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šios aukštosios mokyklos kompaktinę plokštelę. Vėliau kamerinės
muzikos koncertus grojau Šiaurės
Amerikoje, Kanadoje, būdamas stažuotėje Monrealio McGillo universitete. Gyvendamas Austrijoje daug
programų parengiau su violončelininku Erichu Oskaru Huetteriu, su
kuriuo prieš kelerius metus koncertavome ir Vilniuje.
Studijuodamas Grace susipažinote ir su būsima žmona – dainininke Raimonda Tallat-Kelpšaite, o jūsų muzikinė šeima
buvo pastebėta išskirtinio
žvilgsnio. Papasakokite apie tai.
Mes su Raimonda buvome Vytauto Landsbergio fondo stipendininkai. Kai V. Landsbergis viešėjo Niujorke, gal apie 1997-uosius,
matyt, dėl Jurgio Mačiūno ir Fluxus, susipažino su Johno Lennono
žmona Yoko Ono. Ji tuomet sumanė
skirti stipendijas jauniems Lietuvos
muzikantams, sukūrusiems muzikines šeimas. Galbūt ją įkvėpė ir jos pačios pavyzdys, ir tai, kad V. Landsbergis su žmona taip pat abu muzikantai.
Taip mes su Raimonda ir dar viena
pora, studijavusia Grace, gavome
Johno Lennono stipendiją. Mums
tai buvo didžiulė paskata.
Jūsų studijų istorija labai turtinga, įgavote neįkainojamus
kamerinio muzikavimo pagrindus, kultūrinį kontekstą.
Ką, panaudodamas šią patirtį
ir dirbdamas pedagoginį darbą,
norite sukurti Lietuvoje?
Man gaila, kad malonumas muzikuoti kartu iš vaikų yra beveik
atimtas. Anksčiau muzikos mokyklose buvo ansamblių disciplina.
Dabar tik kai kurie entuziastai tuo
užsiima. O kai ateina aštuntokas
ar devintokas pianistas ir iš klausos neatskiria klarneto nuo obojaus... Jis tiesiog neturi praktikos,
nes rengiamas kaip solistas, o kamerinė muzika ar akompanimentas
yra pašaliniai dalykai. O juk viskas

susiję. Pavyzdžiui, suvokti Moza- trio, kvartetų. Juk visiems vierto ar Beethoveno sonatas gali tik tos neužteks?
žinodamas orkestro specifiką, nes
Gal tai ir tradicijos klausimas?
jų klavyrai yra kaip partitūros, ku- Pavyzdžiui, Austrijoje orkestre
riose perteikiami tembrai, štrichai, grojantis muzikantas gauna kūfaktūros sluoksniai. Į tai neįsigi- rybinių atostogų. Per tą laiką gali
linus ribojamos išraiškos galimy- įrašyti savo kompaktinę plokštelę,
bes, taisyklingas kvėpavimas ir t.t. pagroti kamerinės muzikos konDažnai Lietuvoje vedu paskaitas, certų, surengti gastroles. Jam net
seminarus, meistriškumo kursus privalu tai daryti. Jis neužsisėdi tik
ir mėgstu pateikti tokį palyginimą: prie savo pulto orkestre. Žinoma,
kuo skiriasi Brahmsas nuo kopūsto? tai turtingos šalies bruožas. Mūsų
Kai žmogui sakai „kopūstas“, jis pri- muzikantai dažnai dar turi dirbti
simena daugybę su tuo susijusių šalia ir kitą darbą, ne vien groti...
dalykų: tai ir sriuba, ir balandėliai,
briuseliniai kopūstai, jūros kopūstai Kaip sekasi ugdyti kamerinės
ir t.t. O ką žino apie Brahmsą? Jei muzikos klausytoją dabar? Pasuvoktume, kad kiekvienas kom- stebėjau, kad simfoninės mupozitorius taip pat turi platų kon- zikos koncertai pritraukia kur
tekstą, suvokimo įvairovę, tuomet kas daugiau publikos, o jei dar
atsivertų visai kitos muzikavimo ir pasirodo koks žymus solistas
interpretavimo galimybės. Negana ar dirigentas, tai bilietų jau
to, atsivertų ryšiai ne tik su muzika, gauti neįmanoma. Kamerinės
bet ir su literatūra, architektūra, ju- muzikos koncertus publika
desiu, šokiu, su istorinėmis tradici- renkasi vangiau.
jomis ir t.t.
Galbūt pagelbėtų platesnė
2007-aisiais man pavyko įkurti sklaida. Tarkime, egzistuoja klasikiLietuvos ir Austrijos jaunimo sim- nės muzikos „Eurovizija“, pamenu,
foninį orkestrą, kuriame grojo vai- ją transliuodavo iš Vienos Rotušės
kai iš visos Štirijos žemės ir M.K. aikštės. O juk TV poveikis yra milČiurlionio menų mokyklos moks- žiniškas. Kai rodomas TV projekleiviai. Orkestras veikė trejus me- tas, kad ir „Triumfo arka“, daugybė
tus, o projektą globojo ir orkestrui žmonių susidomi opera. Po šokio
dirigavo šviesaus atminimo ma- projekto būriai eina mokytis šokti.
estro Saulius Sondeckis. Austri- Per LRT Kultūros kanalą pamatome
joje jis buvo ypač žinomas ir labai nemažai muzikos, tačiau kamerivertinamas.
niai koncertai rodomi retokai, neVėliau pasukau link pedagoginės rengiama net išsami kultūros apžveiklos. Supratau, jog yra prasmė valga. Tik radijas muzikinių temų
su moksleiviais puoselėti kame- transliuoja daugiausia. Kita vertus,
rinę muziką. Ji suburia žmones. gal mes nemokame patraukliai paLietuvoje bandžiau ugdyti klausy- teikti, sudominti platesnę visuotoją. Vieno viešbučio salėje buvau menę kamerine muzika? O joje gali
įkūręs kamerinės muzikos klubą. būti ir atradimų. Man labai įdomu
Žmonės čia galėjo ne tik pasiklau- ieškoti naujų arba itin retai skamsyti muzikavimo, bet ir bendrauti, bančių kūrinių. Suradau, kad egpasikalbėti su atlikėjais, net kartu zistuoja originalūs keturi Mozarto
pavakarieniauti. Viešbučio pieve- fortepijoniniai kvintetai. Tik vėliau
lėje grojo ansambliai, atmynęs su jie tapo Koncertais fortepijonui, bet
dviračiu Austrijos ambasadorius iš pradžių buvo parašyti kaip kvinprisėdo ant pievelės ir klausėsi. Pa- tetai. Su Čiurlionio kvartetu pirmą
vyko sukurti muzikavimo šventę. kartą Lietuvoje juos atlikome per
Tuo metu Lietuvoje dar nebuvo to- „Mozarto savaitę“ 2002-aisiais, konkios tradicijos.
certas buvo transliuojamas per „EuPo metų vadybinį darbą pradė- roradiją“, atsispindėjo kultūrinėje
jau dirbti Nacionalinėje filharmo- spaudoje. Pernai koncertą su Čiurnijoje, tad veikla pakrypo dar kita lionio kvartetu taip pat skyrėme relinkme. Atsimenu gražią kamerinio tai girdimiems autoriams, tokiems
muzikavimo tradiciją filharmoni- kaip Juliuszas Zarębskis, Zygmunjos Mažojoje salėje. Ji turėjo savo tas Noskowskis.
klausytoją. Gaila, kad ta tradicija
nutrūko, nors kartais dabar ten Kas pačioje kamerinėje muzivėl vyksta koncertai. Apskritai ka- koje gali patraukti klausytoją?
merinis muzikavimas yra atgimęs, Kas ta kamerinė muzika?
vyksta koncertų dvaruose, įvaiMano manymu, kamerinė muriose erdvėse, LMTA Kamerinio zika pirmiausia yra bendravimo būansamblio katedros auklėtiniai jau das. Galimybė išgirsti kitą ir būti
yra pripažinti tarptautiniu mastu, išgirstam.
kai kurie jauni ansambliai yra Europos kamerinės muzikos akade- Gal tai ir yra sunkiausia dabarties visuomenėje?
mijos nariai.
Gal mes esame per maža šalis,
kad galėtume turėti dešimtis
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Pilkos spalvos drama
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Tanhoizeris savo vaizduotėje kuria Sumaniai keičiant jų konfigūraciją
visai kitokį, naują pasaulį, kuriame kuriama vis kitokia, tačiau pabrėžsu įsikūnijusia į Venerą Elizabete tinai abstrakti veiksmo erdvė. Stamėgautųsi meilės malonumais. To- tytojai nekonkretizavo įvykių laiko,
kią režisieriaus viziją geriausiai tu- bet juodi veikėjų kostiumai ir Verėjo atskleisti viena solistė. Tačiau neros bei jos „mergelių“ apranga
Tanhoizerio fantazijos ir viltys su- aiškiai sakė, kad turima omenyje
stabarėjusioje, jokių pokyčių ne- dabartis, dabartinė visuomenė su
pripažįstančioje visuomenėje ne- visomis jos menamomis dorybėpasiekiamos. Šis neišsprendžiamas mis. Ar išryškėjo šio spektaklio rekonfliktas Wagnerio veikale galiau- žisūroje tragiškas Wagnerio sumasiai baigiasi Elizabetės ir Tanhoize- nytas neišsprendžiamas konfliktas
rio mirtimi. D. Slaterio pastatyme, tarp kūniškumo ir dvasingumo? Į
regis, paliekamas klaustukas: už- šį klausimą teigiamai neatsakyčiau.
danga nusileidžia Tanhoizeriui ir Mano galva, sceninis vyksmas, ypač
Volframui klūpant prie mirusios kai kuriose vietose, priminė labai
Elizabetės kūno.
paprastą buitinį teatrą. Tanhoizeris –
Šiame, kaip ir dažnuose šiuolai- kažkoks neapsisprendęs bestuburis,
kiniuose operų pastatymuose, sce- Elizabetė – keistoka, dažnai sumininis vyksmas prasidėjo nuo įvaiz- šusi moteriškaitė, Venera – žemo
dintos uvertiūros. Diriguojamas lygio naktinio klubo žvaigždė. Semaestro Vello Pähno orkestras ją kėme šaltoką, emociškai nepaveikų
atliko labai įspūdingai su itin dar- siužeto pasakojimą, iš esmės disoniu varinių pučiamųjų ansambliu. nuojantį su romantiškai pagavia,
Finalinė scena iš operos
Režisierius šią ilgą uvertiūrą „pa- turtinga ir emocionalia muzika.
Stipriausia šio spektaklio dalis ir teko sopranui Heli Veskus, atliku- tenoras Jyrki Anttila iš pradžių
gyvino“ nebylia būsimų pagrindinių veikėjų pantomima. Pradžioje buvo raiškiai ir darniai atlikta ope- siai dvi sudėtingas vokalines parti- jautėsi šiek tiek neužtikrintai, gal
jie priešingose scenos pusėse miega, ros muzika. Pradėsiu nuo choro, jas. Pirmo veiksmo Veneros scenos ir mūsų salės akustika varžė, bet trepaskui žvelgia vienas į kitą iš tolo, kuriam vos pasirodžius ausį glostė reikalavo didžiulės jėgos ir galingo čiame veiksme savo partiją atliko lailgesingai tiesia rankas, bejėgiškai puikiai suformuoti balsai, minkštas skambesio. Solistė su šiomis užduo- bai sklandžiai ir prasmingai. Gal šis
pakimbančias ore. Pirmą ir pasku- skambėjimas, dinaminis lankstu- timis deramai susitvarkė ir drąsiai solistas nėra tas tikrasis Wagnerio
tinį kartą matant spektaklį, ši nebyli mas (tik apmaudu, kad choristai- kūrė režisieriaus įsivaizduojamą tenoras, bet jo dainavimui nestigo
scena verčia svarstyti, ką ir kodėl čia minezingeriai buvo aprengti per vulgarią Venerą. Elizabetės partijai spalvų ir dramatizmo. Volframo
veikia du kostiumais apsivilkę žmo- siaurais švarkais, išryškinusiais ji suteikė minkštesnių balso spalvų, partijos atlikėjas baritonas Rauno
nės. Puikioji uvertiūra spektaklio didokus vyrų pilvelius). Solistams išgirdome ir gražų piano. Labiau- Elpas jautriai padainavo gražiąją
žiūrovams tampa ne prasmingu jautriai antrino orkestras, niekur siai įsiminė džiaugsmingosios antro dainą apie žvaigždelę „O du mein
muzikiniu įvadu į operą, o veikėjų jų negožė, o solinius orkestrinius veiksmo arijos „Dich, teure Halle“ holder Abendstern“. Landgrafą
pantomimos fonu.
epizodus atliko su tikrai vagnerišku interpretacija, leidusi solistei sėkmin- Hermaną dainavo bosas Märtas JaSpektaklio scenografijoje do- užmoju, jėga ir temperamentu. Di- gai atskleisti turtingą balso resursų kobsonas, savąjį statišką herojų kūminuoja pilkos spalvos sienos. džiausias krūvis šiame spektaklyje diapazoną. Tanhoizerį dainavęs ręs itin taupiomis priemonėmis. Jo
At k e lta i š 2 p s l .

moksleiviai arba studentai susėda
groti kartu, jie pradeda klausytis,
išmoksta girdėti vienas kitą.

Tuomet pedagogui reiktų sustoti,
duoti laiko vaikui susitaikyti su
jo nauju kūnu, iš naujo pripratinti
groti. Kiekvienam mokiniui reikia pritaikyti individualų metodą.
Būtent asmeninis santykis mokant
muzikos yra svarbiausias veiksnys.
Profesorius Otto Niederdorferis
pas jį atėjusiems pirmakursiams
studentams skirdavo skambinti paprastas dvibalses Bacho invencijas.
Kad apsiprastų. O grojant Bachą dirba
smegenys, balsai, technika. Tai ne tik
technikos, bet, svarbiausia, sąmonės
dalykas: suvokti savo skambinimą, išmokti valdyti kūną.

Galbūt, bet tai priklauso ir nuo
visuomenės kultūros poreikio. Ar Dirbdamas pedagoginį darbą
tu nori girdėti, ar nori, kad tave iš- matote ir tam tikrą visuomegirstų? Šiandien gal yra daugiau no- nės vaizdą. Kokia ji dabar, kas
rinčių, kad juos išgirstų. Dar daugiau ateina į pamokas?
yra noro pliurpti bet ką, daug pavirAteina labai geri, smagūs, „nešutiniškumo. Kai kurie garsai yra tie- sugadinti“ vaikai. Jie nori groti,
siog teršalai, o visur plintantis muzi- mokytis, žaisti. Ateina ne per priekos skaitmeninimas neugdo klausos. vartą. Jiems riekia suteikti galimyVaikai nemoka savo liaudies dainų, o bes. Mano idėja – kad vaikas link
tūpčioja į ritmą, jų mintyse skamba muzikos eitų lengvai. Jis dar nekaraokė. O juk vaikus taip auklėja žino, kas yra sunku, tad galima jį
suaugusieji.
gerąja prasme „apgauti“: paskaUžtat norėčiau, kad pedagogas tinti, pagirti, palenktyniauti pratyturėtų daugiau pasitikėjimo sa- bose ir pan. Vienas mokytojas yra Ar mokymo groti instrumentu
vimi, laisvės, kad jis taptų men- sakęs, kad jo tikslas buvo padaryti metodikos nėra pasenusios?
toriumi, kuris ne tik mokytų, bet taip, kad jei mokinys per dieną neBuvo įprasta pradedančiuosius moir patartų. Juk yra moksleivių, ku- pagroja, jam būtų gėda, graužtų kyti pagal vieną kurpalių – pavyzdžiui,
riems nebūtina siekti perfekcio- sąžinė. Aš pasakyčiau kitaip: no- iš „Jaunojo pianisto“. O atsiverskime
nizmo, išmokti visas programas. riu, kad mokinio negraužtų sąžinė, internetinę „Petrucci“ biblioteką ir
Gaila, kad dažniausiai pedagogas bet kad jis labai norėtų kasdien pa- pasižiūrėkime į mokymo metodus.
neturi laiko laisvės, yra privestas draugauti su muzika, prisiliesti prie Jų yra šimtas, jeigu ne daugiau. Tai
daryti daugybę dalykų – aplankyti instrumento. Deja, velniškas gyve- šimtametės tradicijos. Ar daugelis
kažkiek seminarų, atlikti nustatytas nimo tempas koreguoja ir muzikos mūsų pedagogų tuo pasidomi?
užduotis, demonstruoti pasiekimus mokymo praktikas. Kadaise daug
ir t.t. Taip yra ir visose kitose tar- dėmesio buvo skiriama kiekvienam Kaip kilo idėja įkurti savo munybose. Tuomet ir vaikas nejučia individualiai. Ypač tai svarbu paau- zikos studiją? Ar stengiatės ten
pradedamas „įstatinėti“ į tas par- glystėje, kai ištįsęs kūnas veda, smege- įdiegti tas idėjas ir vertybes,
eigas. O muzika kaip tik leidžia nys eina iš paskos, niekas neišeina, ir apie kurias čia pasakojote?
atsiskleisti individualumui. Ypač tada muzika tampa „prakeikta“, dauMūsų studija veikia tik metus,
kamerinė muzika. Kai du ar trys gelis tada meta muzikos mokyklas. nuo praeito rudens. Siekiu įkurti
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muzikavimo mokyklą. Kad žmonės
turėtų galimybę pasimokyti ne šiaip
muzikos, o muzikuoti, kaip aš tą suprantu. Vienus metus jie galėtų rinktis vieną instrumentą, kitus – kitą.
Kodėl pianistai mokosi groti tik fortepijonu? Juk galėtų pasimokyti ir
kokiu nors pučiamuoju. Kitaip jie
neišgirsta kito instrumento. Koncertmeisteris ar ansamblio narys
turi būti tokios pačios puikios formos kaip ir solistas. Juk tokios įžymybės kaip Danielis Barenboimas
ar Martha Argerich yra vienodai
puikūs ir solo, ir ansamblio meistrai. Todėl, kad vakarietiško muzikinio ugdymo sistemoje nėra jokio
skirtumo. Muzika traktuojama kaip
visuma.
Net ir teoriniai dalykai daugumoje mokyklų būna atsieti nuo
grojimo praktikos. Man kilo mintis
ugdymą pradėti nuo instrumento,
o kai vaikas su juo apsipranta, pradeda pats jausti, jog jam trūksta ir
žinių. Tuomet pridėkime ir teoriją.
Mūsų studija skirta visiems – ir
vaikams, ir suaugusiems. Tai dar
nėra Lietuvoje paplitęs modelis.
Bet jau atsiranda žmonių, kurie,
sulaukę tam tikro amžiaus, pasiekę gyvenimo kokybės, randa
laiko tam, ko galbūt negalėjo įgyvendinti anksčiau.
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stipriam bosui tiko ši partija, nors
vis dėlto norėjosi paslankesnio ir
dinamiškesnio dainavimo.
Nuo spektaklio premjeros prabėgę penkeri metai tikriausiai pakeitė Estijos teatrinių premjerų
kontekstą. Matyt, atsirado naujų
meniškai ryškių pastatymų, kurių
fone šis spektaklis, ko gero, nebeatrodo toks, kaip premjeros dienomis. Būsimo Estijos operos sezono
repertuaro lankstinuke šio spektaklio nėra. Gal matėme jau vieną
iš paskutinių jo atlikimų?
Gal taip atgaivinsime ir europietišką namų muzikavimo
tradiciją, kai pramokę groti
suaugusieji galės muzikuoti su
savo vaikais?
Būtų labai gerai, tai irgi yra
mano svajonė. Atsimenu, Grace
mane, dar studentą, pasikvietė dvi
ponios, viena pramokusi griežti
violončele, kita smuiku. Jos norėjo
kartą per savaitę „iš lapo“ pagroti
Mozarto trio. Tuomet man groti
„iš lapo“ dar buvo sunku, o jos tai
darė puikiai! Gražu, kai yra poreikis susitikti, pagroti. O tai reiškia ir
tai, kad buvo geri mokytojai, kurie
neišgąsdino, neatbaidė nuo muzikos. Kita vertus, Austrijoje dar neišnykusios stiprios bendruomenės,
turinčios ansamblių, pučiamųjų
orkestrų, chorų tradicijas. Tai, ką
mes turėjome prieškaryje. Pavyzdžiui, Obelių bažnyčioje buvo trys
ar keturi chorai!
Džiugu, kad Dvarčionyse, kur
įsikūrė mūsų muzikos studija, taip
pat gana stipri bendruomenė, rengia talkas, buriasi renginiams ir t.t.
Tikiuosi, kad muzika taps viena iš
tos bendruomenės stiprybių.
Ačiū už pokalbį.
Kalbino ir parengė Laimutė Ligeikaitė

3 psl.

Muzika

Jautri meditacija

Choro „Exaudi“ atlikta Vaclovo Augustino sakralinio kūrinio premjera Lietuvoje
Paulina Nalivaikaitė

pat supažindino su klasikinės sakralinės muzikos aukso fondu, šiuolaikiniais lietuvių opusais ir net
gospelu – o visa tai jau peržengia
bažnytinio choro pobūdį ir lygį.
Be to, kolektyvo nariai įsitraukia į katalikiškas veiklas ir renginius. Kaip buvo pasakojama koncerto pradžioje, būtent per vieną
iš tokių veiklų, rekolekcijose, bendraujant jaunimui, ir gimė mintis
atlikti naują sakralinį kūrinį, kurį
išgirdome Šv. Kazimiero bažnyčioje. Jį inspiravo tikrai svarbi
proga – 2016 m. Krokuvoje vykusios Pasaulio jaunimo dienos, prieš
kurias Lietuvoje vykęs MAG+S (jėzuitų sielovados programa jaunimui) projektas į eksperimentinį
chorą sukvietė pusšimtį jaunuolių
iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Austrijos, Belgijos, Ispanijos ir net Pietų
Korėjos bei Ekvadoro. Štai tokiam
eksperimentui parašyti kūrinį buvo
pakviestas kompozitorius Vaclovas
Augustinas, choro „Jauna muzika“
meno vadovas ir dirigentas.

Už choro meno galių plėtrą ir nuorodas į Kristaus gyvenimo issakralinės muzikos šiuolaikiškumą toriją, todėl struktūriškai kūrinys
Nacionaline premija apdovanotas gali priminti pasijos žanrą. Tačiau
kompozitorius mylimas tiek atli- kompozicijos prasmės centras nėra
kėjų, tiek publikos – harmoniškai kančia. Tokio tikslo ir nebuvo – dar
skaidri, vingrybėmis neperkrauta belaukdami kūrinio, buvome parajo muzikos kalba, glaudžiai susieta ginti skambėsiančią muziką priimti
su teksto ypatybėmis, retą palieka kaip meditaciją.
abejingą. V. Augustinas, šalia gauMedituojant šį kartą buvo siūsybės miniatiūrų, yra sukompo- loma ypač susitelkti į savo pojūčius –
navęs keletą stambesnių kūrinių ne tik klausą, bet ir regą (galėjome
(Gloria, 1996; „Malda už Tėvynę“, multimedijos ekrane skaityti kūri2012), bet prieš porą metų tarptauti- nio tekstą, o gal žvalgyti didingus
nio choro, o dabar „Exaudi“ atliktas bažnyčios skliautus), uoslę (už„The Face of Christ“ („Kristaus vei- uodėme svaiginančio bažnytinio
das“) yra bene didžiausios apimties smilkalo frankincenso aromatą),
jo opusas.
lytėjimą (buvome paraginti „patyJėzuitų bendruomenei (kurios rinėti“ kūrinio programėlės viršebažnyčiai atstovauja ir „Exaudi“) lyje išspaustą tekstą Brailio raštu)
neabejotinai svarbiausias autori- ir netgi skonį (programėlės viduje
tetas yra jos įkūrėjas šv. Ignacas priklijuotame mažyčiame paketėLojola. Todėl nenuostabu, kad ir lyje, pasirodo, buvo druska).
„The Face of Christ“ sukurtas pagal
Žinoma, labiausiai tai buvo mušv. Ignaco Lojolos tekstus – dvasi- zikinė meditacija. Įsivaizduoju, kad
nes pratybas. Kaip pasakojo kom- ne tik klausytojams, bet ir atlikėjams.
pozitorius, kiekviename pratybų „The Face of Christ“ – keturių daknygos skyriuje jėzuitas pateikia lių (pagal keturias pratybų knygos

Ne taip dažnai klausytojams pasiūlomos stambių sakralinės muzikos
kūrinių premjeros: miniatiūros
nėra retos, tačiau naujus stambesnės formos kūrinius didesnė tikimybė išgirsti skirtus kokiai nors
ypatingai progai. Vis dėlto neseniai teko dalyvauti koncerte, kuris
prieštaravo ne vienam stereotipui:
ir apie tikėjimo „nepopuliarumą“
tarp jaunų žmonių, ir apie didumos
sakralinės muzikos kolektyvų (ypač
jaunimo) „saviveiklą“ ir „neprofesionalumą“, ir apie „tradicinius“ sakralinės muzikos kūrybos aspektus.
„Exaudi“ choras, gegužės 13 d.
koncertavęs Vilniaus Šv. Kazimiero
bažnyčioje, yra bažnytinis (!) kolektyvas, kurį galima išgirsti giedantį
mišiose Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Prieš septynerius metus jėzuito Eugenijaus
Puzynios suburtam chorui iš pradžių daugiausia priklausė ateitininkai bei Kauno jėzuitų gimnazijos
moksleiviai ir absolventai. Dabar
nariai, žinoma, kur kas platesnės
amžiaus skalės, tačiau „Exaudi“ išlieka iš esmės jaunų žmonių kolektyvas. Vertinga ir tai, kad šis choras
nepasiduoda tendencijai, kuri šiandien bažnyčiose pasitaiko – chorą
paversti jaunimo su gitaromis būreliu, giedančiu menkos muzikinės
vertės „giesmes“. Priešingai, kolektyvas atlieka klasikinę religinę
muziką – šiai tvirtai jo krypčiai
įtakos, matyt, turėjo trejus metus
(2013–2016 m.) „Exaudi“ vadovavęs klavesinininkas, vargonininkas, dirigentas Vilimas Norkūnas.
Šis vardas, neabejoju, yra puikiai žinomas senosios muzikos mėgėjams,
tad nenuostabu, kad jis ir kolektyvą
įkvėpė pamėgti senąją muziką, taip „Exaudi“ choras, dirigentas Povilas Vanžodis

Anonsai

Vilniaus festivalį pradės
baroko šedevrai
Birželio 3 d. Nacionalinėje filharmonijoje prasidės 22-asis tarptautinis Vilniaus festivalis. Festivalio
pradžia nardins į baroko muzikos
pasaulį. Sulauksime solistės Vivicos
Genaux (koloratūrinis mecosopranas, JAV) ir smuikininko Thibault
Noally vadovaujamo prancūzų baroko muzikos orkestro „Les accents“.
Svečiai ketina atlikti Georgo Friedricho Händelio, Alessandro Scarlatti
operų fragmentų ir instrumentinių kūrinių programą „Du genijai
Italijoje“.
Aliaskoje gimusi dainininkė Vivica Genaux yra koloratūrinis mecosopranas, šiuo metu daugiausia
dėmesio skirianti baroko muzikai.
Solistės karjerą pradėjo atlikdama
Gioacchino Rossini operų partijas.
4 psl.

Arminijaus vaidmuo to paties pa- des Champs-Élysées“, Vokietijos
vadinimo Händelio operoje buvo valstybinė opera Berlyne, Los Anpirmasis solistės prisilietimas prie dželo, Šanchajaus operos teatrai.
baroko muzikos. Per daugiau kaip Solistė yra pelniusi daugybę įvai20 karjeros metų V. Genaux yra dai- rių apdovanojimų, apie ją sukurtas
navusi Händelio, Antonio Vivaldi, dokumentinis filmas.
Prancūzų baroko muzikos orkestras
Johanno Adolfo Hasse’s, Alessandro
Scarlatti, Christopho Willibaldo „Les accents“ susibūrė 2014 m. tarpGlucko, Gaetano Donizetti, Gia- tautiniame Bono baroko operos
como Meyerbeerio ir kitų kompozi- festivalyje (Beaune International
torių operose ir oratorijose. Jos gastrolių keliai driekiasi po visą Šiaurės
Ameriką, Europą, Izraelį, Australiją,
Pietų Ameriką. Ne veltui, atsakydama į klausimą, kur buvusi aliaskietė dabar gyvena, ji pamini Italiją
ir juokdamasi priduria gyvenanti
savo lagaminuose!
V. Genaux dainuoja garsiausiuose
pasaulio teatruose, koncertų salėse ir festivaliuose, iš jų minėtini:
Niujorko „Metropolitan Opera“ ir
„Carnegie Hall“, Vienos valstybinė
opera ir „Konzerthaus“, Ženevos
didysis teatras, Paryžiaus „Théâtre Vivica Genaux
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Baroque Opera Festival). Ansamblis
atlieka vokalinę ir instrumentinę
XVII–XVIII amžių muziką, prikelia iš užmaršties Antonio Caldaros,
Nicolos Porporos, Alessandro Scarlatti, Giovanni Bononcini, Alessandro Stradellos kūrinius, įvairių
kompozitorių motetus ir bažnytines kantatas. Taip pat orkestro dėmesio centre – tų laikų smuiko muzika.
Kolektyvui vadovauja smuikininkas
Thibault Noally, bendradarbiaujantis su įvairiais ansambliais: „Ensemble Baroque of Limoges“, „Concerto
Köln“, „Matheus Ensemble“, „Les
Musiciens of the Louvre Grenoble“.
Kaip solistas jis pasirodo Paryžiaus,
Tokijo, Madrido, Vienos, Šanchajaus,
Honkongo scenose.
„Les accents“ koncertuoja su žymiais dainininkais: Philippe’u Jaroussky’u, Vivica Genaux, Sonya
Yoncheva, Léa Desandre, Gaëlle
Arquez, Ana Quintans, Blandine
Staskiewicz ir kitais. Prieš porą

savaites) valandos trukmės kūrinys
su įžanga ir koda. Muzikinė dramaturgija natūraliai atliepia tekstą,
kuris yra ne visai įprastas sakralinei kompozicijai – ne tiek poetinis,
kiek, nemaža dalimi, pasakojamasis
(vyraujančios ištraukos iš Evangelijos) ar filosofinis (šv. Ignaco dvasinės pratybos, šv. Augustino „Išpažinimai“). O skirtingus fragmentus
jungia malda („Kristaus siela, pašvęsk mane, Kristaus kūne, išgelbėk
mane...“), įprastu supratimu bene
muzikaliausia tekstinė „žaliava“.
Toks iš dalies siužetinis teksto pobūdis, manyčiau, ir lėmė organišką,
neprailgusį, o kaip tik įtraukų muzikos vyksmą, kur tekste sekamus
įvykius (ar būsenas) emociškai taikliai
perteikia muzika. Neprofesionalams šį kartą rašęs V. Augustinas
išlaikė atpažįstamą braižą – trigarsių dominuojamą darnią harmoniją,
dramatiškesniuose fragmentuose
pasodrintą disonansais.
Nors Šv. Kazimiero bažnyčios
akustika kartais nedėkingai neleido
mėgautis labiau artikuliuotu, mažiau sulieto skambesio giedojimu,
vis dėlto ir taip buvo girdimas profesionalus „Exaudi“ pasirengimas,
darniai skambantys balsai. Kadaise
šiame chore savo muzikinį pašaukimą atradęs dabartinis kolektyvo
meno vadovas ir dirigentas Povilas
Vanžodis užtikrino sklandžią kūrinio tėkmę. Galbūt buvo galima
paieškoti daugiau dinamikos niuansų ir dar tikslesnio bendrumo,
bet neabejoju, kad kitokioje akustikoje choro balsai atsiskleistų palankiau. Inicijuoti ir parengti didžiulės
apimties V. Augustino kūrinį būtų
iššūkis bet kuriam kolektyvui, tačiau „Exaudi“ parodė, koks svarbus
yra tikėjimas tuo, ką darai, jaunatviškas entuziazmas ir nuoširdus, kryptingas darbas.
metų „Les accents“ įrašyta pirmoji
kompaktinė plokštelė „Venezia 1700“
pelnė muzikinio žurnalo „Classica“
prizą „Chocs de l’année“. 2017 m. orkestras pasinėrė į Alessandro Scarlatti muziką: Bono festivalyje atliko
atkurtą jo kūrybos šedevrą – operą
„Mitridatas Eupatoras“, toliau gilinasi
į A. Scarlatti oratorijas.
Vilniuje svečiai irgi atliks nemažai
Alessandro Scarlatti muzikos. Programoje „Du genijai Italijoje“ neapolietiškosios operos mokyklos atstovo
A. Scarlatti muzika bus sugretinta su
jo įpėdinio operos žanre, vokiečių
baroko didžiūno Georgo Friedricho
Händelio muzika. Klausytojų laukia
tikrų tikriausia baroko muzikos puota.
Festivalio pradžios koncertas
„Du genijai Italijoje“ vyks birželio
3 d., sekmadienį, 19 val. Lietuvos
nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje.
VF inf.
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Šokis

Apie mikroutopijas ir maistą
Spektaklis „Mūsų namai“ festivalyje „Naujasis Baltijos šokis“

Ilona Vitkauskaitė

Šių metų „Naujojo Baltijos šokio“
festivalio organizatoriai buvo pasiryžę lankytojus supažindinti su
Kitu. Juo gali būti įvardyti visi, nepatenkantys į dominuojančios Vakarų, heteroseksualaus baltaodžio
vyro kultūros rėmus. Žinoma, klausimas, kiek tas Kitas scenoje išlieka
kitoniškas, nes dažniausiai yra tiesiog kolonizuojamas, nugrimuojamas, „įkomponuojamas“ pagal visas konvencijas ar stereotipus, kad
būtų lengvai priimtas (t.y. perkamas) plačiosios visuomenės ar bent
jau teatro mėgėjų ir žinovų. Į tokį
Kitą be didesnių trukdžių galima
paganyti akis, jam su ovacijomis
paploti.
Festivalyje galėjome matyti
Alaino Platelio bandymus gaivinti
pavargusią Vakarų kultūrą ir patetiškąjį Gustavą Mahlerį tradicinės Afrikos muzikos garsais ir šokio elementais spektaklyje „nicht schlafen“. Taip
pat bulgaro Ivo Dimchevo „Skulptūras“ – muzikos albumo pristatymą
su nepretenzinga choreografija –
nepavojingą ir „nesikandžiojantį“
queer teatro pavyzdį. O libaniečio
Omaro Rajeh „Beytna“ („Mūsų namai“), festivalio atidarymo spektaklis,
žiūrovus viliojo ne tik savo egzotiška kilmės šalimi, bet ir pažadu
pavaišinti Vidurio Rytų virtuvės patiekalais, teatrui virtus libanietišku
maistu kvepiančiais namais. Nors
daugeliui minėtas regionas asocijuojasi su terorizmu ir vadinamąja
grėsme vakarietiškoms vertybėms,
tikriausiai retas atsisakytų paskanauti falafelių ar humuso ir dar pažiūrėti šokio. O ne tokia patogi ir
maloni tikrovė už teatro salės sienų
gali būti ir pamiršta.
Tik įėjus į „Menų spaustuvės“
Juodąją salę, kur ir buvo rodomas
spektaklis „Mūsų namai“, žiūrovus
scenoje „pasitiko“ ilgas stalas, nukrautas daržovėmis, prieskoniais
ir puodais. Vėliau jis tampa svarbiausiu spektaklio scenografijos
elementu, keičiant jo poziciją kuriama erdvinė dramaturgija: kinta
šokėjų ir muzikantų išsidėstymas,
suteikiant vis daugiau erdvės pirmiesiems. „Mūsų namus“ pradėjo
spektaklio režisieriaus Omaro Rajeh motina (jos vardo man taip ir
nepavyko „atkasti“), kuri pjaustė
svogūnus ir kitus ingredientus fatušo salotoms. Taip pat buvo gaminamas tradicinis libanietiškas
pupelių troškinys ir paplotėliai,
vaišinama rakija.
Spektaklio metu keturi choreografai, keturi muzikantai ir Omaro
motina kartu gamino maistą. Pirmoje spektaklio dalyje šokėjai,
žaismingai pjaustydami daržoves
ir solo numeriais, prisistato demonstruodami savitą kūno kalbą,
formuotą skirtingų kultūrinių patirčių; jų šokių stilius išryškino

savęs ieškojimo tradicijoje temą.
Dinamiškame Anani Sanouvi iš
Togo šokyje buvo galima matyti
tradicinių, ritualinių Afrikos šokių
motyvų. Ne paslaptis ir iš kur „atsinešama“ subtili, santūri korėjiečio
Moonsuko Choi kūno plastika bei
aistringas ir kartu brandžiai suvaldytas Omaro Rayeh šokio stilius. O
belgas Koenas Augustijnenas, savo
šokyje naudojantis nemažai pantomimos, aiškiai priklauso postmoderniai neakademinio šokio „tradicijai“. Solo pasirodymai ilgainiui
peraugo į duetus, kuriuose šokėjai
skolinosi vienas kito šokio elementus ir savaip juos interpretavo. Dalyje, pavadinimu „Maišytuvas“, duetai pagaliau susijungė į visų šokėjų
bendrus numerius – taip švenčiant
savo multikultūrinę draugystę.
Taigi spektaklio struktūra gana
paprasta: gaminamas maistas, šokama, žiūrovai scenoje vaišinasi
paruoštu maistu, tuo metu vyksta
kviestinės choreografės improvizacija, vėliau šokėjai tęsia savo pasirodymą, kuris primena kiek komiškas
„gaidukų peštynes“. Viso spektaklio
metu galinėje scenos sienoje šviečia
laikmatis, kartais rodomas minutes
keičia datos, žyminčios reikšmingus Libano valstybės įvykius. Be
to, buvo parodytas repeticijų vaizdo
įrašas, kuriame kalbama apie „demokratinės choreografijos“ kūrimą.
Vis dėlto, bent jau man, spektaklyje
kliuvo tai, kad, nepaisant labai familiarios jo idėjos – kvietimo užeiti į
Kito namus, pažinti menininko profesiją, pačių šokėjų bei muzikantų
bendravimas tarpusavyje ir jų santykis su žiūrovais atrodė gana formalus.
Autonomiško meno, kokį mes
žinome dabar, atsiradimui buvo
svarbus estetinės patirties atskyrimas nuo sakralinių apeigų ar puotos stalo. Tačiau jei kalbame apie
„Mūsų namus“, maisto gaminimas
ir mini puota tampa spektaklio
„razina“. Tai apskritai atspindi nūdienos kultūros atsigręžimą į pojūčius, o šiuolaikiniame mene ir
teatre yra suprantama kaip vienas
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Spektaklis„Beytna“ („Mūsų namai“)

bendruomenės kūrimo būdų. Žinoma, „Mūsų namai“ neturi nieko
bendro su 7-ojo dešimtmečio teatro
avangardistų praktikuotais aukų ritualais ar Robertsono Smitho religinėmis puotomis. Viskas čia, kaip
ir pridera post post amžiui, vyksta
kur kas santūriau, sakyčiau, tokia
lengvos atmosferos multikultūrinė
idilė su vyriško aikštingumo ir ego
parodymu.
Žiūrėdama spektaklį prisiminiau kitą gaminantį menininką –
Rirkritą Tiravaniją, kuris išgarsėjo
1990-aisiais savo maisto ruošimo
akcijomis galerijų ir muziejų erdvėse. Šios akcijos tapo vadinamosios reliacinės estetikos kanonu.
Terminą „reliacinė estetika“ (relational aesthetics) įtvirtino prancūzų kritikas ir kuratorius Nicolas
Bourriaud: taip jis apibūdino atvirus, nebaigtus, interaktyvius kūrinius, kai svarbiausia – pats bendravimo su publika procesas. Pasak
Bourriaud, meno kūrinys – tai
„socialinė forma“, galinti kurti pozityvius žmogiškuosius santykius,
nes „šiandien svarbiau užmegzti
ryšius su kaimynais nei laukti šviesesnio rytojaus“. Taigi tokias feel
good mikroutopines bendruomenes (muziejų lankytojų ar spektaklio žiūrovų ir menininkų) Bourriaud laiko savaiminiu gėriu, kuris

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

gali „pralaužti“ kapitalistinės reginio visuomenės paviršių ir jos susvetimėjimo logiką, neskirdamas
per daug dėmesio jų turiniui.
Šiuo atveju, manau, svarbu prisiminti ir Bourriaud kritikavusią
Claire Bishop, kuri sakė, kad svarbu
ne tik kurti ryšius tarp žiūrovo ir
menininko, bet ir klausti, kas yra
žiūrovai, kaip ir kam kuriama kultūra. Nes tokie „ryšių mezgėjai“ ne
kuria visiems prieinamą erdvę, o
aptarnauja tą pačią meno mėgėjų
klasę, neišeidami už meno pasaulio ribų. Pasak Bishop, šie mezgami
ryšiai nėra tokie savaime demokratiški, kaip įsivaizduoja Bourriaud,
nes pernelyg patogiai remiasi vientiso subjekto ir bendruomenės nekonfliktiško buvimo kartu idėjomis.
Todėl kuriant atvirą, bendravimu
grįstą meną svarbu galvoti ne tik
apie meno vartotojų poreikius, bet
ir apie tai, kas vyksta socialinėje tikrovėje. Nes viešoji erdvė gali būti iš
tikrųjų demokratiška tik tol, kol
pastebimos „natūralios“ išimtys
ir žmonių marginalizacija, o išstūmimo procesai gali būti atvirai
ginčijami.
Tai, kas „Mūsų namuose“ iš
pirmo žvilgsnio atrodo gražiai ir
darniai sutvarkyta, slepia didesnius konfliktus. Pirmiausia, žinoma, turiu omenyje moteris (jau

girdžiu gilius atodūsius visų, kurie
jaučiasi pavargę nuo #metoo retorikos). Tačiau aš taip pat jaučiuosi
pavargusi nuo (ne)atsitiktinės moterų nereprezentacijos scenoje. Šiuo
atveju „Mūsų namai“ yra iškalbingas spektaklis. Jame veikia dvi moterys: Omaro Rajeh motina (jos
vardas apraše tikrai galėjo būti paminėtas), kuri per spektaklį laikėsi
nuošalėje ir, atrodo, neretai jautėsi
nejaukiai, bei kviestinė choreografė
Agnija Šeiko (spektaklį žiūrėjau
pirmąjį vakarą, kitą dieną improvizavo Marius Pinigis). Taigi Motina spektaklio metu atliko vieną
funkciją – gamino valgį bei simbolizavo tradicijos ir šeimos šerdį,
o Šeiko pasirodymas vyko žiūrovams
valgant, kai kuriems net nesuprantant,
kas vyksta. Vis dėlto spektaklyje nėra
moters, kuri įsitrauktų į bendrą šokį
su vyrais ir jame lygiavertiškai dalyvautų. Kaip visada demokratinė
bendruomenė ar kitokia gerovė pirmiausia gali būti sukurta vyrams (ir,
žinoma, neįmanoma apsieiti be baltojo vyro „palaiminimo“), o po to
bus galima pagalvoti apie moteris
ir kitus.
Stebint žiūrovų reakcijas ir spektaklio vertinimą viešojoje erdvėje
(žinoma, turiu omenyje feisbuką)
peršasi įspūdis, kad žiūrovų gal kiek
perdėtas entuziazmas visų pirma signalizuoja apie uždarą visuomenę,
kurioje dar tiek daug dalykų yra egzotika, dėl to, manau, ir kyla toks
susižavėjimas spektakliu. Tai šį tą
pasako ir apie gana tradicinį mūsų
šalies teatrą, nes išėjimas į sceną ir
dalijimasis maistu (juk tai galėtų
būti bet kokia kita dalyvavimo
forma) vis dar yra „intriguojanti“
naujiena. Tačiau manau, kad „Mūsų
namai“, bandydami kurti ir švęsti
savo daugiakultūrinę mikroutopiją (nors ir vyrų dominuojamą),
vengdami socialinės tikrovės grimasų, pasitelkdami gana naivias
ir konformistines „ryšių mezgėjų“
taktikas, yra tiesiog patogus ir lengvai (su)vartojamas eksportinis
produktas. Nors reikia pripažinti,
kad spektaklis-banketas puikiai pritinka festivalio atidarymui: kaip sakoma, du už vieną.
5 psl.
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Nematomos pusės tyrimai per judesį
Ketvirtoji festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ diena
Laura Šimkutė

Gegužės 4–13 d. vienas didžiausių,
įdomiausių ir kokybiškiausių festivalių Lietuvoje „Naujasis Baltijos
šokis“ sukvietė šiuolaikinio šokio
gerbėjus į „Menų spaustuvės“ bei
Lietuvos nacionalinio dramos teatro
sales. Gegužės 7 d. buvo galima išvysti du spektaklius: tvinpyksiškąjį
„monoLOG (Malkologą)“ ir socialiai aštrią „Vilties medžioklę“.
Samuelio Lefeuvre’o spektaklis
„monoLOG (Malkologas)“ – tai
tamsiųjų jėgų tyrimas per judesį,
atiduodant savo kūno kontrolę
instinktyvumui. Maždaug penkiolikos minučių trukmės atlikėjo solo
numeris su malka yra įkvėptas kultinio Davido Lyncho serialo „Tvin
Pyksas“. Šokyje vyrauja minimalizmas – tamsios, blausiai apšviestos
erdvės centre atlikėjas ir jo partnerė
malka juda tvyrant mistinei ir baugiai, nežinomybės ir anapusinių
jėgų kupinai atmosferai.
Matant Samuelio Lefeuvre’o pasirodymą stebina meistriškas kūno
valdymas, ir iš tiesų galima patikėti,
kad jį kontroliuoja tamsiosios ar
anapusinės jėgos. Trūkčiojančiais
minimaliais judesiais šokėjas nukelia į Tvin Pykso miškus, kur vyksta
nepaaiškinami dalykai ir „pelėdos
nėra tokios, kokios atrodo“ („The
owls are not what they seem“). Šį
iš pažiūros trumpą ir paprastą numerį puiki technika ir sklindanti
energija paverčia išskirtiniu reginiu. Vienu metu keistas ir nuostabus „Malkologas“ „Tvin Pykso“
mėgėjams leidžia kūniškai pajusti

seriale tvyrančią atmosferą, o su
juo nesusipažinusiems – tiesiog
atsiduoti mistiškiems anapusybės
tyrimams per kūną ir judesį.
Vilties medžioklė
Prieš keletą dienų mados pasaulį
pasiekė žinia, kad rusų dizaineris
Goša Rubčinskis nutraukia savo
prekės ženklo veiklą. Vienas įtakingiausių mados kūrėjų, plėtojusių
posovietinės estetikos kryptį, nusprendė, kad žinia, kurią skleidė jo
prekės ženklas, jau išsakyta, taigi
metas judėti toliau ir ieškoti naujų
idėjų. Rusiškas renesansas jau įvyko
(„Russian Renaissance“ – viena poD. M at v e j e vo n u ot r .
puliariausių dizainerio drabužių li- Oona Doherty spektaklyje „Vilties medžioklė“
nijų). Įkvėpimo ieškojęs senų blo- mažas sportinis automobilis, iš ku- personažas atskleidžia ir visai kitą,
kinių daugiabučių laiptinėse, Goša rio išlipa treningu pasipuošęs skus- dažnai dėl nusistovėjusių stereotipų
Rubčinskis tapo prarastosios kartos tagalvis su pigaus alaus skardine nežinomą šios visuomenės grupės
balsu, perteikiančiu būseną, apie rankoje. Atsirėmęs į savo numylėtą pusę. Niūri, pilka, brutalumo prikurią kalba ir airių šiuolaikinio automobilį jis klausosi muzikos – to- tvinkusi aplinka neišmokė jos narių
šokio atlikėja Oona Doherty spek- kia naktį skamba „načnykuose“, kur reikšti savo jausmų taip, kaip pritaklyje „Vilties medžioklė“.
būriuojasi panašaus tipo jaunuoliai. imtina didžiajai visuomenės daliai
Oona Doherty spektaklyje ne ku- Nors Airija priklauso Vakarų Eu- (o gal tik labiausiai matomai ir beria konkretų personažą, o veikiau ropai, kuriai turėtų būti svetima sireiškiančiai?). Todėl įvyksta tapapersikūnija į socialinę grupę – mažo posovietinio bloko šalių jausena, tybės ir komunikacijos krizė, kai tai,
miestelio jaunus vyrus, besiklau- žiūrint „Vilties medžioklę“ atrodo, ką transliuoja išorė, nesutampa su
sančius prastos klubinės muzikos, tarsi atlikėja būtų stebėjusi būtent tuo, kas vyksta viduje. Įdomu, kad
dievinančius hiphopą bei išpažįs- minėtų šalių daugiabučių kiemų ir neseniai „Dramokratijos“ festivatančius „siemkių ir alaus kultūrą“. mažų miestelių realybę.
lyje vykusioje diskusijoje po AusŠokėja šios grupės nesmerkia, o
Aplinkos įkalintas Oonos Do- tės Urbanavičiūtės pjesės „Išleiskaip tik griauna ją supančius ste- herty personažas (arba jų kompi- tuvės“ (kurios vienas pagrindinių
reotipus – perimdama netašytą ir liacija) pažįsta tik darbininkų kla- personažų yra beveik identiškas
brutalią vyrišką energiją, bando ją sės kultūrą. Tačiau tai nereiškia, kad kuriamam Oonos Doherty) skaisuprasti.
toks veikėjas nėra pažinus kitiems. tymo vienas aktorius prisipažino,
Šokio spektaklis prasideda nuo Jis laviruoja tarp „maroziško“ pa- kad rinktis aktorystę jį paskatino
atpažįstamo vaizdo, kurį beveik sipūtimo, iš apleistų fabrikų aikš- laikas, praleistas su „forsų“ ir „makiekvieną vakarą galima matyti telėse vykstančių pasisėdėjimų ir rozų“ subkultūros vaikinais, kurie,
prie vietinių kebabų kioskų ar au- gatvės šokių pasiskolinto šiurkš- anot jo, po agresyvumo ir brutatomobilių stovėjimo aikštelėse, – į taus manierizmo bei trapumo ir pa- lumo kaukėmis slepia trapią, jau„Menų spaustuvės“ kiemą įvažiuoja žeidžiamumo. Atlikėjos kuriamas trią ir poetišką asmenybę. Atrodo,
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Teatro festivalyje
„TheATRIUM“: revoliucija, šeima ir karas
Teatro „NO99“ dovana Estijai
šimtmečio proga – spektaklis
„Nr. 34 Revoliucija“
Pernai festivalyje „TheATRIUM“
buvo parodytas režisierių Ene-Liis
Semper ir Tiito Ojasoo vadovaujamos estų trupės „NO99“ spektaklis „Nr. 43 Purvas“. Spektaklius
nuo šimto iki nulio skaičiuojantys
kūrėjai jau pasiekė 34-ąjį numerį
(sukūrus 100-ąjį, trupė iširs). „Nr. Spektaklis „Tėvų susirinkimas“
O rg a n i zato r i ų n u ot r .
34 Revoliucija“ – tai naujas teatro
„NO99“ įkūrėjų ir meno vadovų reiškinys – destruktyvus ir kurian- Khorbaladzė su trupe „Open Space“
Semper ir Ojasoo spektaklis bei tis įvykis. Menininkai klausia: ar dar pristato spektaklį „Tėvų susirinkidovana Estijai valstybės šimtmečio kada nors bus revoliucija? Ką daryti, mas“. Gruzinų menininkų susiproga. Susibūrę į pasitarimą Esti- kai vienintelis kelias į pokytį yra re- vienijimas „Open Space of Expejos teatrai pasidalijo šalies istoriją į voliucija, bet jis nuklotas kūnais?
rimental Art“ įkurtas 2016 m.,
vienuolika dekadų, pradėdami nuo
Birželio 5 d. 18.30 „Nr. 34 Revo- svarbiausias jo siekis – plėtoti Gru1910–1920 metų. Loterijoje „NO99“ liucija“ Klaipėdos dramos teatro Di- zijos vizualųjį ir scenos meną. Meištraukė pastarąją ir nusprendė džiojoje salėje.
nininkai ieško neklasikinių būdų
kurti spektaklį apie revoliuciją –
kurti teatrą alternatyviose erdvėse.
ryškiausią to laikotarpio įvykį. Ta- „Tėvų susirinkimas“: ką reiškia Trupę sudaro du režisieriai, dailičiau režisierius ir trupę domina būti tėvais?
ninkas ir aštuoniolika jaunų aktone 1917 m. revoliucija, bet revoJaunosios kartos gruzinų režisie- rių. Kūrėjai spektakliais reaguoja
liucija kaip visuomenės gyvenimo riai Mikheilas Charkviani ir Davitas į socialinius ir politinius įvykius,
6 psl.

kad šios tarp trupančio betono susiformavusios subkultūros identiteto
tema pastaruoju metu itin aktuali –
užtenka prisiminti Andriaus Blaževičiaus filmą „Šventasis“ (2016),
atskleidžiantį mažo Lietuvos miesto
gyventojo būseną.
Vieną pagrindinių „Vilties medžioklės“ motyvų – naujosios bangos („New Wave“) muzikos atstovų
„Bronski Beat“ kūrinį „Smalltown
Boy“ – spektakliui pasiekus kulminaciją keičia klasikinė muzika.
Energingi ir aštrūs, gatvės šokius
ar pogrindžio klubus primenantys judesiai pasikeičia į klasikinio
šokio figūras, o prožektoriai ryškiai nušviečia jau baltu treningu
apsirengusį personažą. Visą laiką
iki tol medžiojant, atrodo, jau prarastą viltį, pagaliau pavyksta ją apčiuopti. Personažas priartėja prie
savo tikrosios esaties ir švelnia bei
šviesia energija užpildo erdvę. Viltis yra – tereikia leisti įvykti atsivėrimo aktui.
Oonos Doherty „Vilties medžioklė“ atskleidžia būseną paribiuose esančių žmonių, kurie dėl
negebėjimo komunikuoti išgyvena
tapatybės krizę. Tai savo vietos nerandančios kartos veidrodis. Nors
Goša Rubčinskis teigia, kad tai,
apie ką jis kalba savo kuriamais
drabužiais, jau išsikvėpė, atrodo,
jog tai tik įgauna pagreitį, nes jo
pradėta mados kryptis tampa vis
populiaresnė, ypač tarp jaunų
miesto gyventojų. Oona Doherty,
kalbėdama apie tam tikrą visuomenės grupę, prabyla apie visą
kartą, kuriai reikėtų patirti atsivėrimo renesansą.

atkreipia dėmesį į visuomenės rublių, kad pamatytų spektaklį apie
problemas: skurdą, benamystę, dir- karą Ukrainoje ir gyvenimą Rytų
bančiųjų teisių nepaisymą, homo- Baltarusijos mieste Rogačiove.
fobiją, smurtą. Spektaklyje „Tėvų „Opiumas“ – sėkmingas projektinio
susirinkimas“ menininkai kviečia teatro pavyzdys, o tokio Baltarusijoje
svarstyti: ką reiškia būti tėvu? Ko- mažai. Kita vertus, eksperimentai ir
kie reikalavimai galioja lyčių ste- paieškos vyksta todėl, kad kūrėjai
reotipų kupinoje aplinkoje ir kaip ji neturi galimybių statyti aktualias,
verčia keisti savo siekius? Koks vyro aštraus siužeto pjeses valstybinių
vaidmuo kuriant lyčių lygybę ir ar pa- teatrų scenose. Spektaklyje, dėžėse su
triarchalinė visuomenė vyrus slegia žemėmis užkasant ir atkasant daiktus,
taip pat kaip moteris? Ką prarandame, metaforiškai pasakojama apie ligokai leidžiame nusistovėjusioms nor- tos motinos ir dviejų jos sūnų gyvemoms riboti mūsų troškimus? Spek- nimą Rogačiove. Vyresnysis keliauja
taklis paremtas aktorių asmenine į Ukrainą kasti apkasų, o jaunesnypatirtimi, pokalbiais su žmonėmis ir sis ruošiasi stoti į aukštąją mokyklą,
gruzinų rašytojo Niko Lortkipani- tačiau patenka į stereotipų ir išanksdzės romanu „Tragedija be herojaus“. tinių nuomonių karą. „Opiumas“ –
Birželio 8, 9 d. 18.30 „Tėvų susi- mockumentary teatro spektaklis, kai
rinkimas“ Klaipėdos dramos teatro prasimanyti įvykiai pateikiami kaip
Didžiojoje salėje.
tikrovė, mėginant apmąstyti tai, kas
vyksta visuomenėje. Anot režisie„Opiumas“ sukurtas už žiūrovų riaus Aleksandro Marčenkos, šį kūsurinktas lėšas
rinį „įžūliai pavadinome pačiu sąžiFestivalyje dalyvauja Minsko vi- ningiausiu spektakliu“.
zualaus ir scenos menų centro „Art
Birželio 17 d. 17.00 „Opiumas“
Corporation“ spektaklis „Opiumas“ Klaipėdos dramos teatro Mažojoje
pagal dramaturgo Vitalijaus Koro- salėje.
liovo pjesę. Minske teatro žiūrovai surinko daugiau negu 45 mln. Pagal festivalio inf.
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Dailė

Tobulos formos paslaptis
Dainius Liškevičius, Labyrinthus,
Vilnius: „Lapas“, 2018, 271 p.

Monika Krikštopaitytė

Kai gauni Dainiaus Liškevičiaus
knygą, sunku suprasti, kas tai. Ar
tai dovana, nes supakuota į margintą popierių, ar užrašų knygelė,
nes turi gaubiančią gumelę kaip
„Moleskine“ ir yra įprasto užrašinei
dydžio, ar tai meno kūrinys, ar gudresnės formos albumas, ar naujo formato paroda, ar kolektyvinis dienoraštis, o gal vis dėlto knyga? Knyga,
kokia? Galėčiau varginti dar vienu
ilgu sakiniu apie tai, kad ir teksto
žanras neaiškus. Bet kadangi pagrindinis šio paslaptingo objekto
žodis, nulemiantis visą struktūrą ir
logiką, yra labirintas, visi painumai
tėra privalumai. Visos jėgos buvo
skirtos tam, kad skaitytojas / žiūrėtojas jaustųsi pasukęs apgaulingu,
viliojančiu keliu.
Knygoje yra ir (beveik) jos recenzija, tiksliau, papildytas straipsnis,
kuris buvo skirtas parodai Šiuolaikinio meno centre tokiu pat pavadinimu (2014 m.) ir spausdintas
mūsų laikraštyje. Jame Agnė Narušytė įspėja, kad „šis labirintas nėra
tai, kas atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Atkreipkite dėmesį į rašybą – Liškevičius kūrinį pavadino ne graikišku
žodžiu labyrinthos, o labyrinthus.

(...) Tai yra pusiausvyros organas.“
(p. 153)
Šiuose puslapiuose viskas painu
ir hibridiška. Bet dabarties sąmonė
yra įgudusi gauti srautus skirtingų
kontekstų, ji globali ir nesitiki aiškių atskirčių, todėl Liškevičiaus
teksto ir vaizdo, vietų ir laiko, idėjų
ir asmenų koliažai tik stimuliuoja
vaizduotę. Nereikia nuvertinti ir
estetinio jausmo. Jam iškelta tikra
puota ir parodoje bei knygoje. Todėl leidinį vertėtų vadinti intelektine
estetine pramoga. Be to neigiamo
pramogos aspekto. Knygą galima
vartyti ir akis ganyti neįsitempus,
tarsi nomadiškai klaidžiojant, ieškant įspūdžių. Bet galima ir paskaityti, lyg haskiui pakreipus galvą
susimąstyti.
Pirmas tekstas yra sudėliotas iš
sakinių, paimtų iš daugybės knygų
(yra 92 nuorodos). Įsitikinti, kad
autorius yra daug skaitęs, ir pasmalsauti, ką būtent, galima peržvelgus nuorodų sąrašą. Vis dėlto
savo pasakojimo konstrukcijai sakinius pasirinko jis pats ir jų suma
veda į kažkokios mistinės tiesos,
būties perspektyvas. Iki galo neatsikleisdama savo pumpurus čia
čežina mistinė paslaptis ir tai teikia vilties, kad sužinosime ką nors
svarbaus, lemtinga. Visai kaip internetinės prekybos laiškai, žadantys,
kad kitame laiške bus žinia, kuri išspręs mūsų problemas, bet naujame

laiške istorija tęsiasi, atsiranda reikalavimai registruotis, mokėti pinigus. Žinai, kad esi viliojamas į labirintą. Bet, kaip sakoma 86 citatoje:
„Gyvenimas yra absurdiškas. O kadangi jis absurdiškas, tai visuomet
yra viltis.“ Vien jau tai malonu, kad
iš tekstų daromas menas. Rašančiajam tai daugiau nei viltis.
Nieko nėra įdomiau už konkrečias istorijas. Todėl konkretybės
vis pasirodo. Jau pačioje teksto
pradžioje sušalęs alpinistas veda į
kalnus, o ir toliau Liškevičius kaip
kokia Šecherezada sega vieną po
kito smalsumo išgirsti istorijos
pabaigą kabliukus. Sulenkiami
puslapiai veikia kaip paslaptingos
dėžutės. Kiekviena jų ar grupėmis
turi po pavadinimą-užuominą. Juo
reikia naudotis kaip raktu, kad skaitytum vaizdą: Rojus, Sapnuotojas
okeanas, Laikas, Žvilgsnis, Bokštas,
Apskritimo studija, Pavyzdžių rinkinys / Mandala ir kiti rodo vieną
iš gyvai egzistavusio juodo labirinto
kambarių, nufotografuotą bendriau
ir iš arčiau.
Objektai eksponuojami muziejiniu stiliumi. Daug kas po stikliniu
kubu ar gulsčioje vitrinoje. Tik neaišku, koks čia muziejus. Tai nestebina, turint galvoje praeitą Liškevičiaus projektą: paroda „Muziejus“,
leidinys „Muziejus“ ir scenovaizdis Oskaro Koršunovo spektakliui
„Miranda“, kuriame vaizduojamas

Dainius Liškevičius, „Labyrinthus“, segmentas „Žvilgsnis“, detalė. 2014 m.
A . N a r u š y t ė s n u ot r .

inteligento butas. Uždarai (sovietme- tarsi kažkokia visuotinės taikos
čiu dėl politinių aplinkybių) gyve- ir draugystės siekianti nauja religija,
nančio kultūringo žmogaus aplin- kuri pripažįsta visus skirtumus ir
kos struktūra gali padėti suvokti apkabina prieštaravimus.
visus tuos mistiškus, į ritualinius
Antroji knygos dalis – skaitiniai,
daiktus panašius objektus. Juk in- tarsi susėdimas prie laužo išėjus iš
teligento butas būdavo savotiškas labirinto, kai kiekvienas pasakoja
muziejus. Viskas buvo kaupiama, savo patirtį. Paulina Pukytė užpritaikoma, saugoma, viskas ką duoda ir atsako į klausimus, kurie
nors reiškė, nes viskas buvo reta. irgi galėtų pretenduoti į naujo paTačiau projekte „Muziejus“ Liške- saulėvaizdžio kūrimą, toliau pasivičius naudojo, sakyčiau, apie 60 sako Rolandas Rastauskas, Tojana
proc. gyvenamosios aplinkos, arte- Račiūnaitė, Ieva Gudmonaitė, Tafaktų telkinių atkūrimo strategijos. das Zaronskis su Karolina RybaKita dalis, apie 40 proc., buvo per- čiauskaite, o Reinas Raudas skelia
kurta, t.y. į meninį kontekstą įrašė net dviejų veiksmų pjesę, kur susinemeno asmenybes. „Labyrinthus“ renka graikų mitologijos veikėjai ir,
atveju visas pasaulis iš naujo suku- aišku, minotauras, kuris sako: „Rišriamas iš platesnio kultūrinio lauko lios mintys mane vargina. (...) Tada
šipulių. Čia klaiki demokratija: ir užsigeidžiu ką nors badyti ar ką nuKristus, ir mistikai, ir vaikiški žudyti.“ Todėl daugiau nežaisiu su
piešiniai, ir lamos, ir suplyšusios likimu, geriau klausysiu Narušytės
šlepetės, ir suvažinėtos varlės patarimo: „Labytinthus“ geriausia
yra lygiaverčiai. Jie – tik žodžiai patirti ir nieko nepasakoti.“ Paslappaslaptingame pasakojime. Čia tys turi likti paslaptimis.

Tarsi mažytės šventyklos
Aistė Kisarauskaitė

Nevaizduojančiojo meno raida
nesibaigė su žymiuoju Kazimiro
Malevičiaus „Juoduoju kvadratu“
(1913), abstrakčioji tapyba vystosi
iki pat šių dienų. Lietuvoje abstrakcionizmas dažnai siejamas su Kazės
Zimblytės vardu. Tapybos kūriniui
nusimetus šimtmečius neštą prievolę reprezentuoti realybę, atsiveria didžiulė erdvė įdomiausiems
žaidimams ar tyrimams, pradeda
kalbėti anksčiau į darbą įkinkytos
medžiagos. Menininkė ir susitelkia
į paveikslo plokštumą kaip eksperimentų aikštelę, tačiau dėmesį
kreipia ne į ekspresijos išraišką,
nebando sujaudinti žiūrovo dramatiškais efektais, priešingai – jos
kūriniai vis labiau rimsta, koncentruojasi į tvirtas, bet kartu nepaprastai subtilias, rafinuotas, trapias
struktūras, paremtas vos pastebimais spalvos virptelėjimais, plokštumos pokyčiais.
Zimblytės kūrybą žinojo ir vertino amžininkai, bet ne oficialioji sovietų valdžia. 1959 m. Dailės akademijoje baigusi tekstilės

„ L e w b e n A rt F o u n dat i o n “ n u o s av y b ė

Kazės Zimblytės abstrakcijų kalba

specialybę, kurį laiką kūrė projek- Rakitino galerijoje, Kazės tapybą galėjo surengti tik 1988 m., pačiame
tus audinių raštams tekstilės fabri- Maskvoje pirko avangardinio meno sovietinio režimo saulėlydyje.
kuose ir buvo vertinama, vėliau kolekcininkai.
Tiek remiantis liudininkų prisibendradarbiavo su architektais, ta1973 m. Zimblytė gavo užsakymą minimais, tiek paprastai žiūrint į
čiau ją traukė tapyba, tad įstojusi sukurti Maskvos Gnesinų akade- paveikslą, darosi aišku, kiek daug
į Dailininkų sąjungą pasiryžo pra- mijos teatro užuolaidą. Pagal meni- menininkei reiškė spalva. Savo
moninius užsakymus mesti ir atsi- ninkės sumanymą uždanga turėjo pasaulį Zimblytė kuria iš duslių
Kazė Zimblytė, be pavadinimo
duoti rimtai kūrybai. Sprendimą būti lyg skiautinys, subtilių sodrių tamsiai rudų, mėlynų, žalių žemės,
palaikė jos vyras, tuometinis Dai- žemės spalvų paveikslas, susiūtas iš melsvų oro ar vandens spalvų, tarsi sudarančius paveikslo struktūrą.
lės akademijos rektorius Vincentas rusvų, oranžinių ir terakotos spalvų paversdama paveikslą gamtos pa- Tiek Kazei ir pakanka, kad sukurtų
Gečas, tačiau netrukus jie išsiskyrė. kvadratėlių ant tvirto pamušalo. saulio dalimi. Dažnai savo kūri- pasaulį, kreipiantį mūsų mintis meZimblytės situacija tapo sudėtinga. Menininkė niekad per daug nesirū- nius papildo prislopintu auksu ar tafizinių pamąstymų link. Paveikslo
Pirmoji dailininkės darbų paroda pino technologiniu kūrinių aspektu, sidabru, prasimušančiu pro spalvos centre vertikaliai vienodu ritmu išbuvo surengta 1968 m. Vilniaus buvo impulsyvi, stichiška, jai buvo sluoksnį ar esančiu po plokštuma, dėlioti tarsi laiko paveikti atsilankstę
„Vagos“ leidyklos posėdžių salėje, įdomus pats kūrybos procesas. Gal žodžiu, tik šiek tiek atsiveriančiu, lapeliai kalba pirmine vakarinės švienuošalesnėje, ne oficialių rengi- todėl nenumatė, kad užuolaida ne- tarsi šviesa, kuri ateina iš kažkur sos, medžio rievių kalba, kurią mes
nių erdvėje, tačiau jau po dienos atlaikys savo pačios svorio, ji plyšo ten. Menininkė atidi net mažiau- priimame savaime, dažnai neverbasovietinės valdžios buvo aršiai su- jau per premjerą, teko restauruoti. siam niuansui, pustoniui. Tie niu- lizuodami savo pojūčių. Menininkė
kritikuota ir uždaryta. Nuo tada
Netrukus menininkė grįžo į Lie- ansai ir tampa viena iš pagrindi- jungia tai, kas atrodo kaip priešybės –
menininkė tapo nepageidaujama tuvą, kur vertėsi itin sunkiai. Ofi- nių priemonių, kuriomis Zimblytė iš segmentų, dažniausiai stačiakamoficialiose parodose, jai užsidarė cialioji valdžia jos kūrybos nepri- kuria abstrakčias kompozicijas lyg pių, sudarytas ritmiškas sistemas lyg
net tokių pusiau viešų ekspozicinių ėmė, Zimblytė negalėjo pakliūti į mažytes šventyklas, tvirtai supin- mūsų racionaliojo pasaulio ženklus ir
minkštą virpančią tapybą lyg pirminį
erdvių, kokia buvo „Vagos“ leidykla, parodas. Eksponavo darbus Juditos dama jas iš paveikslo plokštumų.
durys. Zimblytė pakliuvo tarp ne- ir Vytauto Šerių namuose, darė insPlokštuma – dar viena itin svarbi chaosą, bazinius elementus – materiją
eksponuojamų autorių. Tačiau tuo taliacijas su ryžių popieriaus juos- priemonė, dar viena išlaisvinto nuo ir laiką, tapusius vos pastebimu judemetu menininkė buvo pastebėta ir tomis savo tėviškėje Briedžiūnuose, vaizdavimo paveikslo dalis, čia gau- siu, amžinybę ir akimirką.
įvertinta Maskvos undergroundo Ukmergės rajone, ir Jeruzalėje – nanti jei ne solo partiją, tai bent grointelektualų, Zimblytę ėmėsi glo- pievoje prie Marijos ir Vlado Vil- janti duetu kartu su spalva. PapilŠis tekstas yra „Lewben Art
boti meno teoretikas Anatolijus džiūnų namų. Nors parodose pra- domoms plokštumoms sukurti ji Foundation“ projekto „Savas kamStrigaliovas. Kūriniai buvo eks- dėjo dalyvauti dar 1959 m., pirmąją naudoja koliažą – kartais metalo ga- barys“ dalis www.lewbenart.com/
ponuojami privačioje Vasilijaus personalinę Dailės parodų rūmuose balėlius, o kartais tiesiog popierėlius, savas-kambarys/
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Dailė

Individuali kolektyvinė vizija
XIII Baltijos trienalė Šiuolaikinio meno centre

Linas Bliškevičius

Baltijos trienalė pavadinimu
įsako – „Išsižadėk šmėklų“. Anot
kuratoriaus Vincent’o Honoré, tos
šmėklos yra tapatybėje (angl. identity). Matyt, atėjo laikas! Deginkime
asmens tapatybės korteles ir kurkime naują nuasmenintą grupinę
ideologiją, paremtą dar ankstesniame renginyje – XIII Baltijos
trienalės preliude – cituojamu Liv
Wynter eilėraščiu „Kaip tampama
antžmogiais“. Programa tokia – prisikėlęs Friedrichas Nietzsche kartu
su poliglotais, provokuojančiais
mušeikomis, prie korimo priprantančiais šunimis, feministėmis ir
alternatyvių bendruomenių kūrėjais bei utopistais, susikibę rankomis, pritvinkę įtampos ir nužmoginti mutuos į antžmogius ir kažkas
turės pasikeisti. Paroda skelbia kolektyvinę būsimų antžmogių viziją,
siekiama sukurti erdvę, nurodančią ir į ateitį, ir į praeitį, ir neaišku
kur. Prasminiame lygmenyje atsisakoma bet ko, ką galima kaip nors
identifikuoti, čia užimama absoliutaus kintamumo ir reliatyvizmo
pozicija.
„Kintantis ir visuomet tik santykyje su kažkuo kitu egzistuojantis
priklausymas – tai sąvoka, kuri leidžia pabėgti nuo fiksuotos ir savipakankamos tapatybės.“ (Parodos
anotacija) Taip postuluojama trienalė verčia įvardinti esminę sąvoką –
tai „atviras kūrinys“. Šiuolaikinio
„atviro“ kūrinio poetikoje Umberto
Eco įžvelgia akivaizdžias šiuolaikinio mokslo įtakas. Atsiradusios
erdvės ir laiko susietumo, taip pat
filosofinė galimybės sąvoka kūryboje pradedamos aktyviai mąstyti,
bet tai įvyko praeitame šimtmetyje,
kai atsirado „daugelio vertybių sistemų logika, įteisinanti [...] neapibrėžtumą kaip pagrįstą pažinimo
veiksmo rezultatą“. (U. Eco, Atviras kūrinys: forma ir neapibrėžtumas šiuolaikinėje poetikoje, Vilnius:
Tyto alba, 2004, p. 79)
Reliatyvumo teorija leidžia parodos žiūrovams atsisakyti pradžios
taško, todėl viskas čia atrodo integralu. Sukurta socialinių santykių sistema per ženklų ir nuorodų
tinklą pradeda absorbuoti bet kokį
pasiūlytą kontekstą į neapibrėžiamą
konotacijų lauką. Stebėtojui tai atveria interpretacinę laisvę. Taigi
man suteiktas leidimas sakyti, ką
noriu, ir neatsakyti už nieką, nes visos interpretacijos galimos. Ir tikrai,
ši trienalė vyksta Donaldo Trumpo,
„Brexito“ pasaulyje, kurį mes neretai vadiname posttiesos pasauliu, o
vieninteliai tiesą nustato jos kūrėjai;
tie, kurie konstruoja ją ir iš kokios
nors galios pozicijos garsiausiai išrėkia, kitaip tariant, paroda atspindi
savąjį laiką.

Laure Prouvost, instaliacija „Būdas tekėti, laižyti, tekėti“. 2016 m.

A . Va s i l e n ko n u ot r a u ko s

Diogo Passarinho sukurta archi- vėliau suvulgarinti, po to dėmesys
Estetizuotas neišbaigtumas kai
tektūra, atvėrusi struktūras, kon- nukrypo konkrečiai į lytinius or- kam gali priminti niekad taip ir neceptualiai panaudojant pastato ganus arba kūno mirtį, vėliau pa- sibaigusias modernizmo statybas.
kūno dalis, konstruoja naujus te- švinkimą. Logiškas žingsnis toliau Tačiau kiek įmanoma propaguoti
ritorinius branduolius. Iš institu- pradėti juos mėsinėti, ištraukti or- kismo idėją? Kartojasi kūnai, šiukšcinių likučių kuriama nauja forma ganus, nupjauti liežuvius ir krūti- lės, teritorijos, griuvėsiai – daug kultūneprimena nieko kita, kaip Senovės nes, o paskui visa tai pateikti kon- rinių referencijų į praeities raišką ar
Romos laikus, kai prieš pat impe- ceptualia forma. Tai ir įvyksta šioje jau ką nors matyta verčia čia įžvelgti
rijos žlugimą galios struktūras už- parodoje, kuri yra modernizmo far- ne „balsų polifoniją, kuri atspindi
ėmę krikščionys vogdavo kapitelius šas, sumaltas iš skirtingų mėsų, su- įvairialypes šiandienos meno strair kitus architektūrinius elementus maišytas su druska ir sudėtas į foliją tegijas“ (Parodos anotacija), o kakosavų šventorių statybai. Nauja uto- bei įpakuotas plastike, patiektas ant foniją. Čia ne Bacho fuga, o Ligeti
pija iš senosios liekanų. Tik šian- institucinio porceliano.
klasteris. Ir šis klasteris liudija triedien antikinė praeitis yra moderGrožio ir meno sunaikinimo nalės autorių ir menininkų dabarnizmas – nuo paties pastato, kaip projektas, prasidėjęs su Marceliu ties meno viziją – žaidimas istorišto laiko paminklo, iki parodos Duchamp’u, teigusiu, jog meno kai susiformavusiais archetipais,
architektūroje naudojamos foli- turime atsisakyti kaip kadaise reli- kompleksiškumu ir kontradikcija,
jos, primenančios Andy Warholo gijos, pasirodė nepakankamas. Ne- stiliaus vienovė per modernizmo
„The Factory“ interjerą. Komunis- išvengiamai naikinanti valia kon- entropiją. Net architektūra įgyventuojančio jaunimo konspiraciniame ceptualizavosi ir tapo postkažkuo, dina Beabourgo efektą – imploziją
lofte viskas atrodo susieta su tuo, lyg ironiškų nuorodų kratiniu. Matyt, ir atgrasinimą: poetiškai atvira iško nebėra, – su viltingomis, vėliau neįmanoma visiškai atsikratyti praei- orė ir senų vertybių įsikibęs vidus,
ironiškomis praeities nuotaikomis, ties šmėklų, kaip neįmanoma įveikti menas čia postuluojamas kaip griūmanifestais, literatūros teorijomis, ir pačios ontologijos, atsiduoti vien tis į save.
Galbūt eklektiškumas ir sukuria
filosofija ir mitologinėmis tapusio- objektams, vien empirinio pasaulio
mis vertybėmis.
kismui. Žmogus savo kakta nepa- vienovę. Citatos iš XX a., ironija
Kaip ir įprasta šiandieninei raiš- siekia bedugnės, o krisdamas į mirtį ir sintetiškumas paverčia parodą
kai, darbuose dominuoja kūnai. At- klausia: „kas aš esu?“ – taigi kons- virtualia erdve, paveikta visuotirodo, kad modernybės pradžioje truoja savo tapatybę ir demonstruoja nės prasmės akceleracijos bei galijie buvo apnuoginti, tačiau gražūs, egzistencinį nerimą.
mybių pertekliaus. Paroda atspindi
laiko dvasią, kurioje subjektyvi
„tiesa“ tampa pagrindu, nebeturinčiu transcendentinio centro. Juk dabar tikima konkrečių objektų verte,
o ne vertybėmis per se. Ši paroda
fiksuoja kitokią vietą, Michelio
Foucoult heterotopiją, nurodančią
į kažkur vaizduotės vingiuose užgimusią viziją, kurioje neatsiskleidžia vientisas požiūris – tai tiesiog
yra ir viskas čia skirtinga. Skirtingų
objektų segregacija atrodo vienintelis į tiesą panašus parodos aspektas – egzistuoja atskirų objektų
santykinis skirtingumas, leidžiantis mąstyti unikalias sampratas ir jų
sąveiką per skyles ir langus barjeruose. Objektai dėstomi ir kartu, ir
Anu PÕder, „Liežuviai“. 1998-2018 m.
atskirai, leidžiami sugretinimai ir
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atskyrimai, o kiekvienas subjektas
gali sau išsipainioti tinklą kaip tinkamas. Atsiveria galimybė mąstyti
erdvę, bet taip patys kūriniai tarsi
tampa pertekliniai, tokie, kokiais
patys žmonės bijo tapti.
Dabarties vizija parodoje dvelkia ir distopiškumu – vietomis atsiskleidžia kritinis požiūris, susiliejimas į košę ir susitaikymas su jos
neskanumu. Ir kas gi tai, jei ne situacija, kurioje „pristatomas keistas
metafizinis scenarijus apie objektų
triumfą prieš subjektus, „nepadorios“ objektų proliferacijos pasaulio viduje, tokiame nebevaldomame,
jog jis pranoksta bet kokius siekius
jį suprasti, konceptualizuoti ir kontroliuoti“. (Douglas Kellner, „Jean
Baudrillard“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015)
Žmogaus kūrinija savo masteliu visose srityse peržengė ribą, už
kurios tikrovė išslysta iš rankų, o
jos reprezentavimui nebelieka adekvačių sąvokų, ribą, kur pati istorija tapo nebeatkuriama, – tai Jeano
Baudrillard’o fatalizmas, su kuriuo
čia tiesiog susitaikoma. Ši paroda
juntama kaip fragmentiška praeities revizija, dekonstruojanti patį
postmodernizmą. Ir čia apčiuopiama tampa parodos tapatybė –
išprotėjusio koherentiškumo siekis per tapatybės neigimą. Būtent
praeities šmėklų reaktualizavimo
manevras parodos prasminę idėją
paverčia oksimoronu. Anotacijoje
neapibrėžtumą lyg ir suvaldo teiginys apie nestabilios vietos ir kūno
reikšmę, bet ir leidžia parodos daugiaprasmiškumą suskliausti į uždarą sistemą, o tai savo ruožtu mus
nuveda prie to, kad toji fikcinė tapatybė (net ir žmogiškoji) išlieka, tik
pakeičia mastelį ir apsireiškia kaip
laki, o ne neegzistuojanti. Neigimo
idėja ir vėliau sekanti erdvės sąvoka
yra tas pats identiteto kūrimas, tik
virstantis į topodentitetą – tą pačią
tapatybę, tik jau priklausomą nuo
kažko panašaus į etnosą, bet ne nacionaliniu, o teritoriniu, ideologiniu ar estetiniu pagrindu.
Atrodo, kad vienintelė fiksuota
savybė, atsiskleidžianti kai kuriuose
darbuose, yra vis dažniau ir dažniau apsireiškianti grožio paieška.
Galbūt XIV Baltijos trienalė turėtų
pamiršti ironiškas nuorodas į praeities lavonus ir pradėti ieškoti – palaidoti išmėtytus organus ir išpjaustytus vidurius bei išvysti šiuolaikinę
estetinę apvaizdą, turinčią nesuinteresuoto grožio pajautos potencialą. Kita trienalė turėtų išsižadėti
šmėklų.
Paroda veikia iki rugpjūčio 12 d.
Šiuolaikinio meno centras
(Vokiečių g. 2, Vilnius)
Dirba antradieniais–šeštadieniais 12–20 val.
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Dailė

Prarastojo rojaus ilgesys siuviniuose
Paroda „Siuvinėtas dangus: Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti liturginiai drabužiai“

Birutė Ušinskaitė

Arnotai, dalmatikos, mitros, kapos,
stulos, antepedijai, bursos, veliumai ir net vyskupo bateliai – kaip
margi egzotiškų augalų žiedlapiai,
atpūsti iš rojaus sodų šėliojančios
laiko dvasios, kuri pučia, kur nori,
dailiai sugulė į bažnyčių zakristijų
senovinių spintų stalčius. Iš ten juos
ištraukė Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotojai, išvėdino, rekonstravo ir sudėjo į stendus parodoje
„Siuvinėtas dangus: Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti liturginiai drabužiai“. Trijose
salėse – iš viso šimte kvadratinių
metrų – eksponuojama apie šimtą
unikalių eksponatų iš prabangių
audinių. Tai vertingiausi Vilniaus
arkikatedros ir Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių lobiai, pasiekę mūsų
laikus. Šiandien prie jų mirguliuoja
blyškūs lankytojų veidai.
Susirūpinę, nebylūs parodos
lankytojai, kurių, anot darbuotojų,
sulaukiama apie 20 ir daugiau per
dieną, kartais pagestikuliuoja rankomis, tai jas iškelia, tai nuleidžia,
tarsi žuvelės vandenyje laviruoja
tarp stendų, retkarčiais sustodami
nusifotografuoti prie vieno ar kito
įdomesnio objekto.
Pirmoji salė atrodo paslaptingai
rūsčiai, lyg apledėjusi grota, kurioje
regimi šventųjų apsireiškimai. Čia
įdėmiai į lankytojus žvelgia Apvaizdos akis. Antroje rūsio salėje eksponatai, sudėlioti į eilėmis išrikiuotus
juodus stendus, primena procesiją
sarkofagų su šventųjų relikvijomis.
Kartkartėmis pasigirsta smarkus
drėgmę sugeriančių agregatų gaudesys, nes drėgmė, šviesa, fotoaparatų blykstės, pelėsiai ir graužikai –
viskas kenkia trapiems audiniams.
Ir nuo visko, kas gali pakenkti, ištikimi muziejaus darbuotojai saugo
eksponatus kaip savo akį.
Dauguma lankytojų greičiausiai
įvardina save krikščionimis, nors
nebūtinai sekmadieniais lanko
bažnyčią. Jie sukinėjasi, manevruodami tarp brangiausių meno
vertybių, varginami kovos su pasauliu, kaip Dovydo prieš milžiną
Galijotą, Armagedono nuojautos,
nuolat krikščioniškąjį identitetą
vagiančių iššūkių ar šiaip tikintiesiems nepatogių, šiandieninės
kultūros primestų klausimų, tokių
kaip transseksualumas ir transgenderizmas, eutanazija, abortai, vienalytės santuokos, #MeToo akcijos,
„Islamo valstybė“ ar migrantų antplūdis Europoje.
Parodos lankymas yra laikinas atsitraukimas nuo kasdienio šurmulio. Besidairant į eksponatus apima
nepaaiškinama nostalgija, prarastojo rojaus ilgesys. Aplanko supratimas, kaip krikščioniškasis identitetas verčia tikinčiuosius mąstyti,

svajoti, sapnuoti, piešti, rašyti, tapyti, siūti ir siuvinėti belaukiant
antrojo Kristaus atėjimo. Ir tokiu
būdu, per kūrybą, skleidžiasi žmogiškumo esmė.
Senoviniai audiniai skleidžia vos
juntamą salstelėjusį kvapą. Aplinkui it skydai ratu iškabinti puošniausi arnotai ir kryžiaus formos
dalmatikos – pagrindiniai dvasininkų šv. Mišių drabužiai. Kaip
parašyta parodą lydinčioje muziejaus knygoje tuo pačiu pavadinimu, arnotas primena platų,
gaubtos formos apsiaustą, iš kurio
ir kilęs šis apdaras. Jaučiu ore tarsi
tvyrančią metafizinę įtampą, nupintą iš plonyčių kaip nervai aukso
ir sidabro gijų. Į galvą šauna mintis apie graikų mitologiją, moiras,
verpiančias gyvenimo siūlą, apie
nelaimingąją Arachnę, kuri gyrėsi,
kad audžia gražiau už deivę Atėnę,
ir stojo su ja varžytis. Tai primena
šių dienų žmonių pastangas patiems tapti dievais. Iškyla Babelio
bokšto, kurio statymas aprašomas
Senajame Testamente vaizdinys.
Žmogus vėl meta iššūkį Dievui ir
vėl yra baudžiamas.
Įtampos kyla tarp monoteistinio požiūrio į Dievą, pagoniškųjų
graikų dievų ir Jėzaus Zodiako
ženklų (Šaulys ir Vandenis), kurių
išsiuvinėtus atvaizdus netikėtai
aptinku ant netoliese besipuikuojančio Vilniaus arkikatedros klasicizmo epochos kalėdinio arnoto
su išsiuvinėtu pirmapradžiu dievu
Chronu, antikinėje mitologijoje
įkūnijančiu laiką, kuris sklęsdamas dangaus skliautu ant sparnų
atskraidina prakartėlę. Netoliese
ant kapos stikliniame stačiakampyje išvystu ir pačią Atėnę, čia simbolizuojančią dieviškąją išmintį. Ji
kviečia neišmanančius valgyti išminties duonos ir gerti jos įpilto
vyno, atsisakyti nesubrendimo (Pat.
9, 3–6). Kur tik pažvelgsi, visur it
Edeno sode gracingai sukasi ryškios rokoko augalinių ornamentų
girliandos, įstrižai trykšta nėrinių
pliūpsniai, nuo besivejančių šakų
svyra dideli vilkdalgių, lelijų, rugiagėlių ir rožių žiedai, simbolizuojantys Švč. Mergelę Mariją. Viduramžių ir Renesanso laikų drabužiai
puošti evangelinėmis scenomis,
bibliniais motyvais. Pilna Kristaus
atvaizdų, tarp arkų rymo išsidėsčiusios apaštalų ir šventųjų figūros
ištapytais veidais, rankų plaštakomis bei pėdomis. Kur ne kur ant
drabužių ilsisi nuostabusis Dievo
avinėlis. Tarsi pastoralė apie idilišką
piemenų gyvenimą ir meilę. Tokia
metalo ir šilko siūlais dygsniuota
poezija.
Anot Bažnytinio paveldo muziejaus direktorės Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karalių
dėvėtų apdarų fragmentų neišliko,

7 meno dienos | 2018 m. gegužės 25 d. | Nr. 21 (1258)

užtat galime pasigirti išsaugota itin
gausia bažnytinių drabužių kolekcija, kurią daugiausia sudaro didikų
dovanos. Istorinė liturginė tekstilė
dažnai siuvinėta vienuolių, nes kartais regula reikalavo siuvinėti ir tai
buvo tylos malda, o Vilniuje siuvinėtojų cecho nebuvo.
Šiandieniniai bažnytiniai apdarai daugiausia siūti vietinių siuvėjų
pagal užsakymą. Šiuolaikiškesni
baltos, raudonos, žalios, violetinės ir rausvos spalvų liturginiai
drabužiai siuvinėti Berlyno vilna,
puošti aukso spalvos plokštelėmis,
perlais, cekinais bei aplikacijomis.
Dėmesio vertas šiandieninis skoningas Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo mėgstamas arnotas, taip
pat vyskupo augziliaro Arūno Poniškaičio liturginiai drabužiai, kun.
Mozės Mitkevičiaus stulos, kurtos
dizainerės Daivos Urbonavičiūtės,
su įaustomis bitėmis, keistai primenančiomis dievo Cheprio numylėtinius – senovės Egipto šventuosius vabalus skarabėjus. Ir, žinoma,
šventojo popiežiaus Jono Pauliaus
II arnotas, vilkėtas per viešnagę Lietuvoje 1993 metais.
Apsidairau apstulbusi. Koks pritrenkiantis kontrastas tarp eksponuojamų puošnių gotikinių,
auksu tviskančių baroko skulptūrinių reljefų, prancūziškų Liono
B P M n u ot r .
šilkų, atlaso, aksomo, brokato ir Ekspozicijos fragmentas
altembaso su vadinamaisiais jonvabaliais – ištrauktomis plonytėmis tai, kas šventa, ir tai, kas pasaulie- prie Dievo, čia ir dabar patirti amžiauksinių siūliukų kilpelėmis, kurios tiška, nes dažnai liturginiai drabu- nybės skonį ir apžvelgti panoramą,
žiba saulėje ir mirgėdamos suku- žiai būdavo persiuvami iš didikų kupiną gražių, širdžiai mielų daiktų,
ria reljefišką vaizdą, išblukusių paveldėtų apdarų arba medžiagos, žavingų atradimų, netikėtų nustebimų. Viskas čia byloja apie aukšdangaus spalvų šventinių liturgi- pargabentos iš Damasko.
tąją
krikščioniškąją kultūrą, apima
nių drabužių didybės ir lankytojų
Liturginė tekstilė gausiai išdapasididžiavimas
taip pat ir savo
dėvimų kasdienių drabužių. Mat, binta tikėjimo simboliais, perteišalies
kultūra.
Visuma
keistai rakaip sužinau iš gidės, per šv. Mi- kiančiais krikščioniškąją pasaulėmina
kaip
pašnekesiai
apie
amžišias vilkėdami liturginius drabu- žiūrą. Bažnytiniai drabužiai ir patys
nybę,
anapusybę,
transcendenciją.
žius kunigai tampa Kristaus žen- reiškia pasiaukojančią kunigystę,
Šiandien užsienyje ir Lietuvoje vis
klu, veikia in persona Christi, o ne Jėzaus kančią, gaubiančią malonę,
tiesiog siekia patraukti dėmesį. Jų kilnumą. Jais apsivilkęs Dievo tar- garsiau pasigirstant baimingiems
drabužiai skelbia džiaugsmą ir viltį. nas šlovina Viešpatį kartu su an- balsams apie krikščioniškosios kulDaug šventinės baltos ir auksinės gelais ir visais šventaisiais. Tačiau tūros žlugimą, apie nedraugišką šių
spalvos, simbolizuojančios tyrumą, lankytojams retai pavyksta patiems laikų pasaulio kultūrą tikintiesiems,
nekaltumą, iškilmingumą, Dievo atspėti paslėptas liturginių simbo- ši paroda suteikia kartą per ketvešlovę ir didybę. Senais laikais šis lių prasmes. Tad pravartu suda- rius metus pasitaikančią galimybę
kontrastas akį rėžė dar labiau, nes lyvauti kiekvieną pirmą mėnesio atgauti prarastąją Dievo vaikų tapaprasti žmonės dėvėjo pigias dro- šeštadienį muziejaus organizuoja- patybės dalį, prisiminti dangišbines drapanas, primenančias bul- moje pusantros valandos trukmės kąjį Tėvą, nupūsti dulkes, nuvalyti
vių maišus.
ekskursijoje su gidu, kuris detaliai laiko apnašas ir nuolaužas nuo to,
Žvilgsnis užkliūva už dailių, pasakoja apie meninių stilių kaitą, kas amžina – krikščioniškųjų veršviesaus šilko, augaliniais moty- įvairias technikas, monogramas, at- tybių. Toks krikščioniškų vertybių
vais siuvinėtų kažkurio Vilniaus skleidžia spalvų reikšmes, išverčia reflektavimas ir prioritetų perdėliovyskupo XVIII a. pabaigos bate- simbolių kalbą.
jimas atrodo labai prasmingas, ypač
Paroda
ne
veltui
vadinasi
„Siuviartėjančio popiežiaus Pranciškaus
lių. Atrodo it modernios Pelenės
vizito
į Lietuvą šviesoje. O netikinsvajonė, kuri realizavosi ir nutūpė nėtas dangus“. Išeidama jaučiu suntiesiems
lankytojams – tai tiesiog
ant pakylos už stiklo. Gausūs še- kiai paaiškinamą paguodą, šventinį
unikali
proga
pasigrožėti neįkainodevrai nejučia primena kokią vi- džiugesį, net lengvą euforiją. Pasak
jamu
bažnytinės
tekstilės paveldu.
duramžių laikų „Met Galą“. Juk čia parodos kuratorės Ritos Pauliukeeksponuojama nemirštanti klasika. vičiūtės, pavadinimas simbolizuoja
O gal „Dolce ir Gabbana“ kolekciją, dangaus puotą, nes liturginiai dra- Paroda veikia iki rugsėjo 15 d.
įkvėptą bažnytinio meno su užra- bužiai čia, žemėje, tarsi danguje Bažnytinio paveldo muziejus
šais „Fashion Sinner“ (mados nusi- dalyvauja švenčiant Išganymo slė- (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius)
dėjėlis) ir „Fashion Vocation“ (ma- pinį. Paroda padeda lyg atsiplėšti Dirba antradieniais–šeštadieniais 11–18 val.
dos pašaukimas)? Čia keisčiausiu nuo žemiškos plokštumos, pakelti
būdu susijungia dabartis ir praeitis, akis dangop, pakilti mintimis artyn
9 psl.

Kinas

Penki savaitės tekstai
Ilona Vitkauskaitė

kuriuose jis sukūrė pagrindinius
vaidmenis, pateko į Berlinalės konkursinę programą. Neseniai vykusiuose Vokietijos kino apdovanojimuose „Lola“ Rogowskis pelnė
geriausio aktoriaus apdovanojimą
už vaidmenį Stubero filme. Pasak
Petzoldo, Rogowskis kaip tikras
šokėjas geba balansuoti tarp liūdesio ir pasitikėjimo, šaltumo ir
empatijos. Anja Dihrberg, aktorių
atrankos vadovė, padėjusi atrinkti
Rogowskį būsimai Terrence’o Malicko istorinei dramai „Radegund“
apie Antrąjį pasaulinį karą, teigia,
kad jis išsiskiria iš Vokietijos aktorių savo fizine vaidyba. „Gali pasimesti Franzo veide ir akyse“, – sako
Dihrberg.
Rogowskis užaugo universitetiniame Freiburgo mieste Vokietijos
pietuose. Mokykloje patyrė patyčias
dėl šveplavimo (aktorius gimė su
vadinamąja kiškio lūpa, dėl vaikystėje atliktos operacijos turi kalbos
defektą), joje jam sekėsi nekaip.
Pasak paties Rogowskio, tai buvo
nediagnozuoto dėmesio sutrikimo
rezultatas. Jis taip pat nesutarė su
motina, todėl būdamas šešiolikos
metė mokyklą ir persikėlė gyventi
su draugu. Pokalbis su socialiniu
darbuotoju paskatino Rogowskį
imtis aktorinio meistriškumo studijų. Jas pradėjo Štutgarto muzikos
ir vaidybos akademijoje, šią iškeitė į
klounų mokyklą Šveicarijoje, iš kurios po metų dėl netinkamo elgesio
buvo pašalintas. Vėliau Rogowskis
persikėlė į Berlyną, dirbo šokėju,
gatvės muzikantu, pradėjo vaidinti
studentų ir mažo biudžeto filmuose,
taip pat suvaidino hitu tapusiame
Sebastiano Schipperio filme „Viktorija“, Michaelio Haneke’s „Laimingoje pabaigoje“. Šiuo metu aktorius
derina darbą kine ir teatre.

1. Šiais metais Kanų festivalio
konkursinėje programoje puikuojasi ir kino maištininko Jeano- Luco
Godard’o filmas „Vaizdų knyga“
(„Le Livre d’image“). Kai visi Kanuose dar pakavo prabangius apdarus naujausios Godard’o provokacijos premjerai, Bilge Ebiri
straipsnyje „Diena, kai jie atšaukė
Kanus“, publikuojamame „The Village Voice“, prisiminė 1968-uosius.
Tais metais Kanai prasidėjo išskirtinių politinių neramumų įkarštyje. Festivalio atidarymo diena
buvo gegužės 10-oji, o liūdnai pagarsėjusi „Barikadų naktis“, kai policija prasiveržė pro studentų barikadas Paryžiaus Lotynų kvartale,
įvyko ankstyvą gegužės 11-osios
rytą. Sorbonos universitetas tada
buvo užimtas studentų, prasidėjo
visuotinis darbininkų streikas, paralyžiavęs šalį. Kaip rašo Ebiris,
François Truffaut iš pat pradžių
siūlė tuometiniam festivalio vadovui Robert’ui Favre’ui Le Bret iš
solidarumo su studentais ir darbininkais festivalį nutraukti. Žinoma,
taip neįvyko. Netrukus susitikimas,
kurį surengė Truffaut ir Godard’as,
virto politine demonstracija, reikalaujančia išankstinio festivalio uždarymo kaip solidarumo su
studentais ženklo ir simbolinio išpuolio prieš visą Prancūzijos kino
pramonę, kuri pirmenybę teikia
komercijai. Buvo paskelbtas pasitraukiančių iš festivalio režisierių
ir žiuri narių sąrašas. Susitikimas
darėsi vis audringesnis, Godard’as
ėmė užsipuldinėti žmones, kad šie
nepakankamai revoliucingi. Susirinkusieji persikėlė į pagrindinę
festivalio salę, reikalavo atšaukti
seansus ir atsisakė palikti salę. Netrukus žiūrovai pradėjo rinktis į
3. „The Guardian“ straipsnyje
Carloso Sauros filmo „Atšaldytos „Laikas maištui: kaip 1968-ųjų memėtos“ („Peppermint Frappé“) nas užtiko pasaulį sumaištyje“ rašo
peržiūrą, kurią atšaukė pats reži- apie ryškiausius su protestais Parysierius. Kažkam liepus pradėti žiuje, Prahoje ir „Juodosiomis panseansą, Truffaut, Jeanas-Pierre’as teromis“ Amerikoje siejamus filLéaud ir dar trisdešimt žmonių mus, spektaklius, dainas ir kt. Pasak
puolė ant scenos laikyti uždangos. Peterio Bradshaw, jeigu egzistuoja
Filme vaidinusi Geraldina Chaplin
ėmė rėkti, kad filmas rodomas nelegaliai, prasidėjo muštynės. Po tokios sumaišties direktorius neturėjo
kitos išeities, kaip atšaukti festivalį
tik jam įpusėjus. Kaip manote, kokiomis aplinkybėmis kažkas panašaus galėtų įvykti dabar?
2. Thomas Rogersas „The New
York Times“ straipsnyje „Nepanašus į sekso simbolį, pasiruošęs proveržiui“ rašo apie kylančią
Vokietijos kino žvaigždę aktorių
Franzą Rogowskį. Aktorius visų dėmesį atkreipė, kai šiemet du filmai
(Christiano Petzoldo „Tranzitas“
ir Thomo Stubero „Koridoriai“),
10 psl.

Franzas Rogowskis filme „Koridoriai“

filmas, prisotintas tikros politinės
1968-ųjų dvasios, tai turi būti JeanoLuco Godard’o „Vienas plius vienas“,
kuris vėliau britų prodiuserio Iaino
Quarriero buvo šiek tiek pakeistas
(ištęstas finalinis kadras, kol baigiasi visa „Rolling Stones“ daina) ir
pavadintas „Sympathy for the Devil“. Godard’as tuo pasipiktino ir kai
Londono kino festivalis bandė parodyti Quarriero versiją, Godard’as
seanso metu ją pasmerkė ir sumušė
prodiuserį.
Pasak Bradshaw, „Sympathy for
the Devil“ – tai laiko kapsulė, kurią
atvėrus pasklinda stiprus ir žalingas, „Vienas plius vienas“
viliojantis ir siutinantis 1968-ųjų radikalizmo dūmas. Filme matome išsemtas filmas. Nuo pirmos iki gyvenimą“, pasirodžiusį „The New
ilgas, nemontuotas „Rolling Stones“ paskutinės scenos „Keršytojai. Be- York Times“. Nigerijos kino prarepeticijų scenas įrašų studijoje, jas galybės karas“ yra dviejų valandų monė Nolivudas per metus pakeičia scenos su Anne Wiazemsky, ir keturiasdešimties minučių tru- gamina apie pustrečio tūkstančio
kuri filme vaidina personifikuotą kmės paskiros kulminacinės scenos. filmų, todėl yra antra rinka pasaudemokratiją, simbolinės insceni- Nėra jokio atokvėpio. Maniau, kad lyje po Bolivudo. Kino pramonėje
zacijos, politiniai monologai, „Juo- per seansą užmigsiu, bet jaučiausi, dirba milijonas žmonių, metinis
dųjų panterų“ revoliuciniai tekstai, lyg mano smegenys visą laiką būtų pelnas – maždaug milijardas doskaitomi mašinų sąvartyne, ištrau- „užvestos“ iki aukščiausio budrumo“, – lerių. Pagaminti filmą Nigerijoje
kainuoja vidutiniškai 25 tūkstankos iš pornografinio romano. Nors sako Livingstone.
Bradshaw sako, kad filmas jam atHeeras teigia, kad tai lemia čius dolerių, o gamyba trunka apie
rodo vienodai artimas konceptua- postnaratyvinė „Marvel“ visatos savaitę.
liajam menui ir kinui, „Sympathy
for the Devil“ taip pat atskleidžia to
meto nuotaikas: svaiginantį sąmyšio jausmą, nervingumą, euforiją su
lengvu cinizmu ir Miko Jaggerio –
Liuciferio balsu.
4. Trys „The New Republic“ autoriai ir komiksų gerbėjai Jeetas
Heeras, Alexas Shephardas ir Josephine Livingstone diskusijoje „Ar
„Marvel“ žudo filmus?“ kalbasi apie
naujausią studijos filmą „Keršytojai. Begalybės karas“, kuris viršijo
kino teatrų bilietų pardavimo rekordus pirmąjį rodymo savaitgalį,
surinkdamas 260 milijonų dolerių. „Keršytojai. Begalybės karas“
Pirmiausia, kad ir kaip stebintų
„Marvel“ filmų populiarumas, visi prigimtis, kai filmai primena muilo
Sukurti anglų kalba, dubliuoti
autoriai pripažįsta šios studijos operas: personažai pasirodo, miršta prancūzų ar kitomis kalbomis, pasukurtų filmų nuovargį ir tai, kad ir prisikelia, viskas filmuose grin- siekiami palydovinės ar kabelinės
„Keršytojai. Begalybės karas“ išsėmė džiama tik pokyčio iliuzija. Tačiau televizijos kanalais, internete ar
franšizę. Pasak Livingstone, ji ne- „Keršytojuose“ tampa akivaizdus platinami nelegaliai, turguose, filžino, kur „Marvel“ gali eiti toliau. kino ir kompiuterinių žaidimų su- mai randa kelią į kiekvieną Afrikos
„Galiu įsivaizduoti įvairiausius pri- siliejimas. O blogiausia, pasak He- kampelį. Nolivudo filmai patinka
sikėlimus ir siužeto machinacijas, ero, kad tai ne šiaip kompiuteri- Afrikos gyventojams, nes pasakoja
bet struktūriškai tai yra visiškai niai žaidimai, – tai blogi žaidimai, apie ikikolonijinę praeitį ir dabarperkrauti ir chaotiški. Shephardas ties konfliktus, kylančius tarp tramano, kad esmė čia – ne tik kom- dicinių kaimiškų vertybių ir naujų
piuteriniai žaidimai, bet ir televi- miestietiškų. Taip pat dažnos vaikų
zija, žaislai, teminiai parkai ir tie- ir tėvų santykių temos, krikščionysiog reklama, kai ekrane rodomos bės ir tradicinių tikėjimų konfliktas.
prekės, neturinčios nieko bendra su Todėl ne vienas, teisinantis Nolipasakojama istorija, o tik su įmo- vudo produkciją, sako, kad šie filnės pelnu.
mai skirti ne europiečiams ar amerikiečiams, o būtent afrikiečiams,
5. Skaitant kino naujienas už akių kurie gali juose matyti save ir savo
užkliuvo pranešimas spaudai apie istorijas. Straipsnio autorius taip
retrospektyvą Niujorke, skirtą Noli- pat rašo, kad lankydamasis Nigevudo filmams. Pirmą kartą susidu- rijoje vis sulaukdavo siūlymų filriantiems su šia sąvoka siūlau per- muotis, vienas paskutinių siūlytų
skaityti Norimitsu Onishi (kuris ir vaidmenų – baltojo vyro, atvežanyra termino „Nolivudas“ autorius) čio į šalį vampyrą.
straipsnį „Klestinti Nigerijos kino
pramonė iš naujo apibrėžia Afrikos
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Kanų fragmentai (II)
Gediminas Kukta

Paskutiniai 71-ojo Kanų kino festivalio fragmentai.
18.
Kavinė. Prie gretimo staliuko
jaunas režisierius mokosi pitch’inti –
pristatyti savo filmo idėją potencialiems investuotojams. Bando kolegai trumpai ir aiškiai papasakoti,
apie ką bus istorija. Akivaizdžiai nesiseka. Vartoja pernelyg sudėtingas
konstrukcijas, „susivelia“. „Nepamiršk žodžių „teroras“, „smurtas“,
„baimė“, – pataria kolega. – Daugiau
emocijos“, – drąsina. Filmo tema,
kaip spėjau išgirsti, – genocidas
Kambodžoje.
19.
Konkurse – du japonai. Hirokazu
Kore-eda filme „Vagišiai“ („Manbiki kazoku“) klausia, kas yra šeima,
o tiksliau – ar šeimą apibrėžia ir
jos narius vienas prie kito laiko tik
kraujo ryšys. Ar jis – stipriausi ir
vieninteliai klijai? Režisierius prisipažino nesijaučiantis gerai, kai
aplink girdi kartojant, koks svarbus visuomenėje yra šeimos ryšys.
Todėl ir savo istorijai pasirinko herojus, kuriuos sieja nusikaltimas.
Dėl to jie neatrodo mažiau šeima –
priešingai. Kore-eda – stiprus režisierius. Meistras. Atleidi net šiek
tiek sentimentalumo. O Ryûsuke’i
Hamaguchi, kurio prieš trejus metus sukurtą penkių valandų „Laimingą valandą“ su malonumu
prisimenu iki šiol, naujame filme
„Asako“ įdomu, kas yra meilė, kuo
ji skiriasi nuo aistros, ar meilė – tik
iš pirmo žvilgsnio, o gal, priešingai, ateina su laiku. Tai istorija apie
Asako, kuri įsimyli vaikiną, o šiam
netikėtai dingus ir praėjus metams,
sutinka tobulą antrininką.
20.
Kore-edos kūrinys – šiltas ir jaukus, jame daug tikėjimo žmogumi.
Hamaguchi filmas – švarus ir vėsus,
jame daug šviesaus liūdesio. „Vagišiai“ – daugiau apie erdvę, o „Asako“ –
apie laiką. Abu – savaip įdomūs,
tačiau Kore-edos filmas ritmiškai
tvirtesnis, labiau suveržtas.
21.
Prie kino teatro kostiumuotas vaikinas prašo bilieto į Spike’o
Lee „BlacKkKlansman“. Matydamas, kad iki filmo liko penkiolika
minučių ir šansų patekti mažėja,
keičia taktiką. Pradeda dainuoti.
Rankose – baltas A4 lapas su tekstu.
Lūpose – prancūziška šansona.
22.
Festivalyje nedaug filmų, kuriuos
žiūrėdamas su režisieriais užmezgi
dialogą. Pirmas toks buvo Alice

Rohrwacher „Laimingas Lazaras“. romanui. Meistriškai režisuotas,
Antras – Larso von Triero „Namas, užbaigtas, paslaptingas detektyvas.
kurį pastatė Džekas“ („The House Drama. Trileris. Žanrai išsprūsta.
That Jack Built“). Apie ką filmas? Tai
26.
serijino žudiko Džeko (Matt Dillon) išpažintis, kurią jis pasakoja iš
Žurnalo „Screen“ kritikų lentelė.
pradžių esančiam už kadro, o vėliau „Degantis“ gauna aukščiausią įverir ekrane pasirodančiam veikėjui tinimą per visą Kanų istoriją – 3,8 „Vagišiai“
Verdžui (Bruno Ganz). Pastarasis iš 4 – ir aplenkia „Tonį Erdmaną“,
personažas – nuoroda į „Dieviškąją kuris prieš dvejus metus surinko Iš darbo Ayka skubės namo, pakekomediją“. Į poetą Vergilijų, kuris 3,7. Korėjiečio filmas – neabejoti- liui prigriebs varveklių skausmui
tapo Dante’s vedliu po pragarą. Ten nai vienas ryškiausių šių metų fes- numalšinti, įbėgs į laiptinę, lips iki
mus nusiveda ir Larsas von Trie- tivalio potyrių. Režisierius jį sukūrė buto, kuriame glaudžiasi dar keliasras, tačiau tik pačioje pabaigoje. Iki atsispirdamas nuo trumpos Haruki dešimt iš Kirgizijos į Rusiją laimės
tol Džekas žudys moteris ir vaikus, Murakami istorijos, kurią pats vie- ieškoti atvykusių tėvynainių, gulsis
temps jų kūnus į didelį šaldytuvą name interviu pavadino paslap- į lovą ir užmigs. Kad kitą dieną vėl
tarp picos pakuočių, statys namą tinga, nors iš pažiūros joje nieko ne- tęstų odisėją po niūrų, piktą ir nesklype prie ežero, tada jį griaus ir įvyksta: „Šis paslaptingumas man svetingą miestą, desperatiškai iešvis ieškos kitos, tvirtesnės medžia- pasirodė labai kinematografiškas.“ kodama darbo, nes, kaip paaiškėja,
gos. Savo veiklą Džekas prilygins
yra skolinga, o laikas – ne jos sąjun27.
kūrybai, save vadins architektu,
gininkas. Sergejaus Dvorcevojaus
nors pasirodys esąs tik negabus inArminas – nelaimingas. Darbas „Ayka“, priešpaskutinis pretendenžinierius. Džekas – tipinis psicho- nesiseka, mylima moteris nutolusi, tas į apdovanojimus, yra vienos akpatas, intelektualus, egocentriškas, tačiau jėgų viską pakeisti nėra. Gy- torės – Samal Yeslyamovos – benefibe empatijos, pedantiškas. Jo por- venimas slenka pro akis kaip tas sas. Tai viena iš tų socialinių dramų,
tretą režisierius kuria lyg pagal psi- ryškus ir triukšmingas baltas laivas kai kamera seka kiekvieną veikėjo
choanalizės vadovėlį.
upe naktį. Veiksmas ir linksmybės – žingsnį, yra arti veido ir sukuria
viduje, o Arminas – ant kranto. Vis- klaustrofobijos įspūdį.
23.
kas pasikeis kitą dieną. Pabudęs vy30.
Filme daug paties Larso von ras supras, kad pasaulyje liko vienas.
Triero. Kai įpusėjus filmui pasirodo Būtent tada Armino gyvenimas
Filme yra dvi gražios, bet laarchyviniai kadrai su Hitleriu ir įgaus kryptį. Jis pasistatys namą, už- bai trumpos scenos. Lyg šviesos
Holokausto vaizdais, supranti, kad tvenks upelį, sukonstruos vandens blyksniai tamsioje Aykos kasdiešičia režisierius lyg ir nori pasiaiš- malūną, akėčiomis išpurens žemę, nybėje. Pirmas blyksnis – vienoje
kinti Kanams. Man rodos, kad šis pasisodins bulvių ir, kaip ir galima iš patalpų, į kurią Ayka tik žvilgfilmas yra apie tai, kaip danų reži- buvo nuspėti, sulauks savosios Ie- teli, vyksta šokiai. Antras blyksnis –
sierius bando įsirašyti į Vakarų kul- vos. Tai – vokiečių režisieriaus Ul- kamera akimirkai parodo viename
tūros klasiką – kanonizuoti save. richo Köhlerio „Mano kambaryje“ buto kambaryje auginamas raudoMaždaug, kam laukti mirties, kad („In My Room“) iš „Ypatingo žvilgs- nas tulpes. Grįžusi po nesėkmingų
kiti tave paskelbtų klasiku, jeigu nio“. Filmas apie tai, kad norint pa- darbo paieškų, vieną tulpės žiedą
gali tą padaryti dar būdamas gy- justi gyvenimo prasmę galbūt reikia Ayka vis randa ir prie savo lovos.
vas ir pats. Bet galiu ir klysti. „Na- labai mažai – atsigręžti į gamtą ir Sutraiško ir užmiega. Taupi ir tiksli
mas, kurį pastatė Džekas“ – atviras tapti artoju. Nors, kaip rodo reži- detalė.
interpretacijoms. Kad jį suprastum, sierius, žmogaus troškimai yra su31.
ko gero, reikia žiūrėti ne vieną kartą. dėtingesni nei likimo siunčiamas,
Geriausiai – prieš tai mačius visus atrodytų, vienintelis įmanomas
Nueinu į „Ypatingo žvilgsnio“
režisieriaus filmus.
scenarijus – dviem žmonėms būti apdovanojimų ceremoniją. Žiuri
kartu, duoti pradžią naujai žmoni- pirmininkas Benicio del Toro pa24.
jai, laimingai gyventi.
skelbia nugalėtojus. Specialųjį žiuri
Spaudos centre sėdžiu šalia fotoprizą laimi portugalo João Salavi28.
grafo, kuris savo kompiuteryje įnirzos ir brazilės Renée Nader Mestingai retušuoja Marion Cotillard.
Paskutinės festivalio dienos. Spė- soros „Mirusieji ir kiti“ („Chuva E
jimai, kas laimės „Auksinę palmės Cantoria Na Aldeia Dos Mortos“).
25.
šakelę“, pasiekia kulminaciją. Gatvėse, Geriausiu režisieriumi paskelbiaIr Davido Roberto Mitchello „Po eilėse ir salėse kritikai ir žiūrovai mas Sergejus Loznica už „Donbasą“
sidabriniu ežeru“ („Under The Sil- šnabža vieną pavardę – Nadine La- („Donbass“). Už geriausią aktorinį
ver Lake“), ir Lee Chang-dongo baki. Girdėjau, per oficialią libanie- darbą apdovanojamas šešiolikmetis
„Degantį“ („Beoning“) galima pa- tės filmo „Kafarnaumas“ („Caphar- Victoras Polsteris, filme „Mergina“
vadinti mistiniais. Abiejų filmų per- naüm“) premjerą salė sutartinai („Girl“, rež. Lukas Dhont) suvaidisonažai – savaip paranojiški. Abu raudojo. Žurnalistai laikėsi santū- nęs merginą berniuko kūne, kuri
ieško dingusių merginų, susigalvoja riau. Būtų gaila, jei laimėtų kon- trokšta tapti balerina. Geriausio
savas sąmokslo teorijas. Amerikie- junktūra, o ne kinas.
scenarijaus apdovanojimas atitenka
tis žaviai žaidžia Holivudo kino
Maroke gimusiai režisierei Meryem
29.
klasika (hičkokiškas garso takelis,
BenmBarek-Aloïsi už filmą „Sofija“
film-noir intonacijos), populiariąja
Ayka pagimdo, bet negalėdama („Sofia“). O geriausiu programos
kultūra (komiksai, subkultūros), kūdikio pasilikti pabėga iš ligoni- filmu tampa Danijoje kuriančio iraženklais ir skaičiais, jis perkeičia nės ir apsnigtomis Maskvos gatvė- niečių kilmės režisieriaus Ali Abassi
žanrines konvencijas, bet pabaigoje, mis leidžiasi – ne, ne namo, o tiesiai troliška istorija „Pasienis“ („Gräns“).
gaila, viską pernelyg paaiškina. O į darbą, kur su kitomis moterimis Nufotografuoju visus ir sprunku iš
štai Pietų Korėjos režisierius pa- apšnerkštame garažo tipo pastate salės į šiltą vakarą.
lieka daug laisvės spėlioti, būti su peša vištas. Kaip paaiškėja, pusvel32.
filmu net jam pasibaigus. Man at- čiui, nes jau kelias savaites už darbą
rodo, kad tai pasakojimas apie ra- niekas nemoka ir atsilygina tik
Nuri Bilge Ceylano „Laukinė
šytoją, kuris ieško personažo savo maistu – tomis pačiomis vištomis. kriaušė“ („Ahlat Ağacı“) – istorija
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apie Sinaną, kuris grįžęs į gimtąjį
kaimą bando rasti pinigų pirmajai
savo knygai. Tačiau režisierius, didysis šiuolaikinio kino filosofas, istoriją išaugina iki apmąstymų apie
jauno žmogaus ambicijas, tėvų lūkesčius ir vaikų maištą, jaunatvišką
idealizmą ir jį aplamdantį likimą,
religiją ir gyvenimo prasmę. Filmas ilgas – trys valandos, o veikėjai daug kalba, todėl vietomis save
pagavau dažniau skaitantį titrus,
nei žiūrintį į ekraną. Tačiau filmas
įsimena, jis tirštas citatų, simbolių
ir nuorodų į literatūros kūrinius,
pavyzdžiui, Gabrielio Garcíos
Márquezo „Šimtą metų vienatvės“
(epizodas su kūdikiu ir skruzdėmis).
33.
Paskutinė diena. Plieskia saulė. Į
dangų stiebiasi palmės. Kanų promenadoje – La Croisette – darda
lagaminų ratukai. Žmonės stabteli
paskutinei nuotraukai prie raudonojo kilimo. Greitai juo žengs
nugalėtojai.
34.
Kas laimėjo, sužinau jau grįžęs į
Vilnių. Pagrindinis prizas – „Auksinė palmės šakelė“ – atiteko Hirokazu Kore-edai už „Vagišius“.
Emociškai sunkių, žiaurių ir bandžiusių būtinai kažką įrodyti filmų
kontekste laimėjo ramybė ir humanizmas. Didįjį žiuri prizą, didelei
mano nuostabai, atsiėmė Spike’as
Lee („BlacKkKlansman“), o žiuri
prizą – Nadine Labaki („Kafarnaumas“). Geriausiu režisieriumi,
kaip ir galima buvo nuspėti, tapo
Pawełas Pawlikowskis („Šaltasis
karas“). Geriausio scenarijaus apdovanojimą dalijosi Alice Rohrwacher („Laimingas Lazaras“) ir Jafaras Panahi („3 veidai“). Geriausia
aktore paskelbta Samal Yeslyamova
(„Ayka“), o aktoriumi – Marcello
Fonte iš „Dogmano“ („Dogman“,
rež. Matteo Garrone). Speciali
„Auksinė palmės šakelė“ iškeliavo
pas Jeaną-Lucą Godard’ą („Vaizdų
knyga“), kuris, kaip sakė žiuri pirmininkė Cate Blanchett, nuolat permąsto, kas yra kinas.
35.
Prieš užmigdamas prisimenu
Godard’o žodžius iš „Vaizdų knygos“: „Šiandien niekas nebesvajoja būti Faustu, visi svajoja būti
karaliais.“
Kanai–Vilnius

11 psl.
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Motyvacija dar ne viskas
Krėsle prie televizoriaus
Kad televizijos rengiasi vasaros sezonui, geriausiai matyti iš filmų. Šią
savaitę pastebėjau tik porą filmų,
kurių anksčiau nebūčiau anonsavęs
bent kelis kartus. Vienas jų – 2016 m.
sukurta Benedicto Andrewso „Una“
(TV1, šįvakar, 25 d. 23.10). Filmo
heroję Uną (Rooney Mara) pamatome, kai ji klube abejingai mylisi
su atsitiktiniu vyriškiu. Grįžusi paryčiais namo ji atrodo tokia pat abejinga. Unos jausmus gali sužadinti
tik vienas žmogus. Tai buvęs kaimynas ir geras tėvo draugas Rėjus,
kuris atėmė Unai nekaltybę, kai jai

„Una“

buvo trylika. Atlikęs bausmę kalėjime jis dingo, pasikeitė vardą, vedė.
Tačiau Una jį vis dar prisimena. Ji
įsitikinusi, kad su Rėjumi ją sieja
ypatingas ryšys. Kai Una netikėtai
pasirodo Rėjaus darbovietėje, gali
atsitikti bet kas.
Australijoje gimęs ir kontroversiškais teatro, operos klasikos bei
šiuolaikinės dramaturgijos pastatymais išgarsėjęs Benedictas
Andrewsas dabar gyvena Reikjavike. „Una“ – jo debiutinis vaidybinis filmas. Tai žinomos Davido
Harrowerio pjesės „Juodvarnis“
(Lietuvoje ją statė Jonas Vaitkus)

ekranizacija. „Una“ – niūrus ir sa- šlovingą Lietuvos kariuomenę ir
vaip stilingas filmas. Vieni kritikuoja jos sąjungininkus, o Seimas nori
jį už teatrališkumą, kiti vertina tai, grįžti prie sovietinius laikus prikad režisierius nesistengia duoti menančios karinės prievolės, nevienprasmiškų atsakymų.
prošal bus pasižiūrėti Talyos LaKevinas Macdonaldas („Pasku- vie komediją „Nulis motyvacijos“
tinis Škotijos karalius“), regis, vi- (LRT, 27 d. 23.35) apie dvi geriausada kuria tik niūrius filmus. Šiąnakt sias drauges Zoar ir Dafę, kurios
(25 d. 1 val.) TV3 rodo jo filmą „Juo- tarnauja artilerijos bazės adminisdoji jūra“ (2014). Siužetas primena tracijoje Izraelio pietuose. Merginuotykių filmą. Atleistas laivo ka- nos nerizikuoja gyvybe, svarbiaupitonas (Jude Law) iš paslaptingos sia jų prievolė – ruošti kavą štabo
korporacijos gauna pasiūlymą va- susitikimams. Tačiau Dafė nekenčia
dovauti ekspedicijai, kuri ieškos dykumos ir svajoja būti perkelta į
Juodojoje jūroje Antrojo pasaulinio Tel Avivą, o Zoar bijo likti be draugės ir yra pasirengusi viskam, kad
ją sustabdytų. Be to, Zoar svajoja
prarasti nekaltybę, tik kad ji atrodo
pernelyg protinga, o dar yra be galo
piktdžiugiška ir neturi jokios motyvacijos. Alfa patinams tokios nepatinka. „Nulis motyvacijos“ susideda
iš trijų novelių, kurių kiekviena savaip bando papasakoti apie moterų
tarnybos Izraelio armijoje ypatybes,
bet kartu ir pasvarstyti apie moterišką draugystę.
Įdomu, kaip jaustųsi Džeimsas
Bondas, atsidūręs tokioje bazėje, ir
ko jam labiausiai stigtų. Tačiau šįvakar (LRT, 25 d.23 val.) filme „Deikaro metais nuskendusio vokie- mantai amžiams“ (1971) jis tirs dičių povandeninio laivo, prikrauto džiulės deimantų partijos iš Pietų
aukso. Kapitonas trokšta atkeršyti Afrikos Respublikos pagrobimą.
buvusiam darbdaviui ir užsidirbti, Pasirodo, deimantus vagia tas pats
nes jam pažadėta, kad dalis aukso didysis Bondo priešas Blufildas, tik
atiteks komandai, todėl pasamdo apsimetęs amerikiečiu verslininku.
anglų ir rusų (juos vaidina Kons- Jis nori sukurti tokį lazerį, kuris
tantinas Chabenskis, Sergejus Pus- skraidytų Žemės orbitoje ir padėtų
kepalis, Grigorijus Dobryginas) jū- pavergti visą pasaulį. „Deimanreivius. Netrukus jis supras, koks tuose amžiams“ Bondą šeštą kartą
tai rizikingas uždavinys. „Juodoji vaidina Seanas Connery. Gal man
jūra“ – tvirtai sukaltas, profesiona- taip tik pasirodė, bet, regis, vaidinti
lus ir kartais visai nestandartinis šiame filme jam jau nuobodu.
filmas.
Gal kada nors lietuviai sukurs
Kai LRT „Panorama“ beveik komediją apie tai, kas yra tas Bonkasdien rodo kelis reportažus apie das, kuris vis nutekina slaptas

Anonsai

Irano kino dienos
Vilniaus kino žiūrovai turės galimybę susipažinti su Irano kinu.
Gegužės 25–27 d. „Skalvijos“ kino
centre vyks Irano kino dienos, kurias rengia Irano Islamo Respublikos ambasada Varšuvoje. Pirmoji
Irano kino savaitė Vilniuje buvo
surengta 2012 metais
Irano filmai – svarbi pasaulinio
kino dalis, tai rodo ir gausus šios šalies kūrėjų Asgharo Farhadi, Jafaro „Asmens sargybinis“
Panhi, Majido Majidi filmų dalyvavimas prestižiniuose Kanų, Vene- Mohammadreza Abbasianas iš kritikų savaitės“ Didžiuoju prizu
cijos ir Berlyno kino festivaliuose. Irano vizualiųjų menų instituto.
apdovanotas Seyyedo Reza MirkaTačiau Irano kinematografija – tai
Per Irano kino dienas bus pa- rimi filmas „Mėnesienoje“ („Zir-e
ne tik pripažintų kūrėjų filmai. rodyti penki pilnametražiai vai- noor-e maah“, 2001), kurio hero„Dauguma Irano filmų stengiasi dybiniai filmai, gvildenantys ben- jai priversti atsakyti į sudėtingus
kažką pasakyti, padėti žmonėms dražmogiškas problemas, rodantys klausimus, susijusius su morale ir
tapti geresniems. Daugumos filmų Irano kasdienybę, socialinį ir kul- tikėjimu. Korano mokyklos moistorijos kalba apie žmogiškumą, tūrinį kontekstą bei problemas, kinį Hasaną užvaldė abejonės, kai
taiką, religiją, tarpusavio santykius. su kuriomis susiduria šalies gy- kiti jo draugai džiaugiasi artėjanBūtent tokį požiūrį į kiną vertina ventojai. Įvairus ir filmų žanras. čiomis mokyklos baigimo iškilmėtarptautiniai festivaliai“, – teigia Renginį atidarys Kanuose „Kino mis. Iš pagarbos šeimai Hasanas
12 psl.

„Nostalgija“

saugumiečių pažymas. Skaityda- tik po jo mirties. Tai buvo pirmasis
mas pažymų ištraukas ir, švelniai Tarkovskio filmas, kurtas emigratariant, nelabai intelektu spindin- cijoje. Interviu Gideonui Bachmačias išvadas, vis pagalvoju, kad nui Tarkovskis taip aiškino filmo
tiems vyrams ir moterims, kurie sumanymą: „Italijoje buvau kelis
užrašinėja slaptus pokalbius, turi kartus ir maždaug 1980-aisiais subūti labai nuobodu. Kad gali būti maniau sukurti filmą kartu su savo
kitaip, rodo Michaelo Ritchie 1994 m. geru draugu italu rašytoju, poetu
komedija „Policininkai ir Rober- ir scenaristu Tonino Guerra. Filme
sonai“ (TV1, 28 d. 21 val.). Siužetas norėjau panaudoti savo kelionių po
paprastas: superpolicininkas Dže- Italiją įspūdžius. Pagrindinis „Noskas Stounas (Jack Palance) gauna talgijos“ herojus Gorčiakovas (Oleužduotį sugauti pavojingą nusikal- gas Jankovskis) – rusų inteligentas,
tėlį. Todėl jis turi įrengti sekimo kuris atvyksta į komandiruotę Itaaparatūrą kaimynų name. Čia lijoje. Filmo pavadinimas reiškia
gyvena iš pirmo žvilgsnio tipiška ilgesį to, kas taip toli nuo mūsų,
amerikiečių Robersonų šeima. Iš ilgesį tų pasaulių, kurių negalima
kur Džekas galėjo žinoti, kad Nor- suvienyti, bet taip pat tai ir gimtųjų
manas Robersonas (Chevy Chase) namų, mūsų dvasinės tėvonijos ilvisą gyvenimą svajojo tapti polici- gesys. Filmo veiksmo eigą keitėme
ninku ir dalyvauti tikrame tyrime? kelis kartus ir rašant scenarijų, ir
Jis taip nori padėti policininkams, filmuojant. Norėjau juo pasakyti,
kad netrukus taps didžiausia slap- kad neįmanoma gyventi pasidalitos operacijos kliūtimi.
jusiame pasaulyje. Filmas – saJuokai juokais, bet groteskiška votiška diskusija apie nostalgijos
kasdienybė ne visada atrodo links- „prigimtį“, kuri yra daug didesnė
mai. Pavargusiems nuo absurdo, nei tiesiog ilgesys. Rusas gali sunkurį kasdien perša žiniasklaida ir kiai išsiskirti su savo naujais draupolitikai bei prezidentūra, siūlau gais ir pažįstamais, bet jo Italijos
prisiminti Andrejaus Tarkovskio ilgesys – tik viena iš sudedamųjų
„Nostalgiją“ (LRT Kultūra, 26 d. dalių to jausmo, kuris vadinamas
21.20). Filmo premjera įvyko Ka- nostalgija.“
nuose 1983-iaisiais. „Nostalgija“ suJūsų –
laukė daug teigiamų atsiliepimų, bet
režisieriaus tėvynėje buvo parodyta
Jonas Ūbis
nusiperka atitinkamus drabužius,
Tikrąją draugystės reikšmę ir tai,
tačiau metro jį apvagia berniukas, kaip mes pristatome save socialipardavinėjantis kramtomąją gumą niuose tinkluose, nagrinėja Abolir narkotikus. Hasanas išsirengia jo hassano Davoodi filmas „Pamišęs
ieškoti į miesto lūšnynus, susipa- sukčius“ („Rokhe Divaneh“, 2014),
žįsta su benamiais berniuko drau- pasakojantis apie januolius, kurie
gais ir ten netikėtai suranda savo susipažino socialiniame tinkle. Ką
tikrąjį pašaukimą.
daryti, kai vienas jų padaro nusiIstoriją apie Kvasemą, kuris su- kaltimą, paliečiantį visus?
galvoja keistą būdą susigrąžinti praIrano kino dienas uždarys rerastą garbę, pasakos Azitos Moguie žisieriaus Ebrahimo Hatamikios
filmas „Tragedija“ („Tragedy“, 2014). filmas „Asmens sargybinis“ („BoFilmas vers susimąstyti, kokias mo- dyguard“, 2016). Jis pasakoja apie
ralines normas įstengia peržengti vidutinio amžiaus asmens sargyžmogus, kad pasiektų tai, ko trokšta. binį, saugantį svarbius politikus.
Hamido Reza Ghorbani filmo „Na- Kai apsijuosęs sprogmenimis samas 41-ojoje gatvėje“ („Khaneh-ei vižudis netikėtai prasibraus iki vidar khiaban 41“, 2016) veikėjai du ceprezidento, sargybiniui prasidės
broliai susiginčija ir vienas iš jų nemalonumai.
Įėjimas su nemokamais bilietais,
žūva. Tačiau tai tik šeimos krizės
pradžia. Žudikas pabėga, bet mo- kurie bus dalijami seanso dieną. Filtina įtikina jį pasiduoti policijai. mai bus rodomi su angliškais subtiMotina ir dvi brolių žmonos, gyve- trais (išskyrus filmą „Mėnesienoje“,
nančios tame pačiame name, turės kuris bus rodomas ir su lietuviškais
išmokti susidoroti su susiklosčiusia subtitrais).
padėtimi ir iš naujo sudėlioti tarpusavio santykius.
„Skalvijos“ inf.
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„Šešios laimėtos „Sidabrinės gervės“
tikrai prisidėjo prie filmo „Šventasis“
sėkmės kino teatruose rudenį. LietuPaskelbti „Sidabrinių
vių autorinis kinas retai surenka tiek
gervių“ nominantai
daug žiūrovų“, – apie „Sidabrinių gervių“ įtaką filmo sėkmei spaudos konGegužės 22 d. paskelbti Lietuvos ferencijoje sakė A. Blaževičius.
kino apdovanojimų „Sidabrinė
Balsavimo teisę turintys 79 LiKA
gervė“ nominantai. Šiemet Lietu- nariai iš pateiktų nominantų rinks
vių kino akademija (LiKA) sulaukė laimėtojus, kurie bus paskelbti bir41 paraiškos (2017 m. – 43-ijų), buvo želio 13 d. per tiesioginę „Sidabrinės
pristatyti 9 vaidybiniai ilgametra- gervės“ apdovanojimų ceremonijos
žiai, 10 dokumentinių, 9 trumpa- transliaciją LRT eteryje.
metražiai ir 13 studentų kurtų filmų.
2018 m. Lietuvos kino apdoTarp nominantų – 16 filmų, kurie
vanojimų „Sidabrinė gervė“
nominuoti 12-oje kategorijų. Apnominantai
dovanojimų „Sidabrinė gervė“ ceremoniją tiesiogiai transliuos LRT.
Metų geriausias studento darTradiciškai vienas kūrėjų bus pa- bas „Sidabrinės gervės kiaušinis“:
gerbtas „Auksine gerve“ už gyve„Paskutinė diena“, rež. Klaudija
nimo nuopelnus šalies kinui. Pra- Matvejevaitė, Lietuvos muzikos ir
ėjusiais metais ši statulėlė įteikta teatro akademija, vaizdo režisūra,
aktoriui Vytautui Paukštei. Kam 3 kursas, vadovė Janina Lapinskaitė
šiemet bus įteikta „Auksinė gervė“,
„Gyvatė“, rež. Titas Laucius, Liepaaiškės transliacijos metu. „Si- tuvos muzikos ir teatro akademija,
dabriniu gervės kiaušiniu“ ir šiais vaizdo režisūra, 1 kursas, vadovas
metais bus įvertintas geriausio stu- Algimantas Puipa
dentų filmo režisierius. Iš viso ren„Gimimas“, rež. Eglė Mamenišgiamasi išdalyti vienuolika „Sida- kytė, Vilniaus dailės akademija,
brinių gervių“.
animacija, 2 kursas, vadovas Artū„Svarbiausia šių metų naujovė ta, ras Bukauskas
kad šalies kino apdovanojimų šeimininku tapo Lietuvos kino centras.
Metų geriausias profesinės
Tai rodo daug didesnį valstybės dė- meistrystės darbas:
mesį nacionalinio kino plėtrai ir
Saulius Urbanavičius – už filmo
leidžia tikėtis, kad šis renginys įgis „Sengirė“ (rež. Mindaugas Survila)
solidų lietuvių kino apdovanojimų garso režisūrą
statusą. Kita naujiena tiesiogiai suSergejus Šuvalovas – už filmo
sijusi su pačiais nominantais: pa- „Nuolankioji“ (rež. Sergej Loznica)
prastai jų sąrašuose figūruodavo dailininko darbą
vienas filmas „solistas“. Tokiais „soRamūnas Rastauskas – už filmo
listais“ prieš keletą metų buvo Kris- „Stebuklas“ (rež. Eglė Vertelytė) daitijonas Vildžiūnas, Šarūnas Bartas, lininko darbą
pernai net vienuolikoje kategorijų
Mirjam Jegorov, dalyvaujant Gabuvo nominuotas Andriaus Blaže- tis Belogrudovs, – už filmo „Nuosvičiaus filmas „Šventasis“. Šiemet tabieji lūzeriai. Kita planeta“ (rež.
tokio lyderio nėra: daugiausiai no- Arūnas Matelis) montažą
minacijų sulaukė Eglės Vertelytės
„Stebuklas“ (nominuotas šešiose
Metų geriausias kompozitokategorijose), Sergejaus Loznicos riaus darbas:
„Nuolankioji“ (šešios nominacijos)
Alberto Lucendo, „Nuostabieji
ir Giedrės Beinoriūtės „Kvėpavi- lūzeriai. Kita planeta“, rež. Arūnas
mas į marmurą“ (penkios nomi- Matelis
nacijos)“, – spaudos konferencijoje
Markus Aust, „Močiute, Gusakė LiKA tarybos vadovė bei At- ten Tag!“, rež. Jūratė Samulionytė,
rankos ir vertinimo komisijos pir- Vilma Samulionytė
mininkė Gražina Arlickaitė.
Ramūnas Motiekaitis, „PaskuPasak Lietuvos kino centro di- tinė stotelė – Mėnulis“, rež. Birutė
rektoriaus Rolando Kvietkausko, Sodeikaitė
natūralu, kad visokeriopai stiprėjant nacionaliniam kinui dar dauMetų geriausias operatoriaus
giau dėmesio skiriama ir kokybės darbas:
įvertinimui. „Pernai lietuviško
Mindaugas Survila, „Sengirė“,
kino seansuose visoje šalyje apsi- rež. Mindaugas Survila
lankė daugiau nei 860 tūkstančių
Oleg Mutu, „Nuolankioji“, rež.
žiūrovų. Todėl tikiuosi, kad mūsų Sergej Loznica
ceremonijos oficiali LRT transliaEmil Christov, „Stebuklas“, rež.
cija taip pat sulauks gausios audito- Eglė Vertelytė
rijos, norinčios sužinoti, kieno rankose šįkart atsidurs metų geriausių
Metų geriausias antraplanis
kino kūrėjų apdovanojimai“, – sakė vaidmuo:
R. Kvietkauskas.
Andrzej Chyra, „Šerkšnas“, rež.
LiKA taryba kasmet suformuoja Šarūnas Bartas
ir skiria Apdovanojimų vertinimo
Joris Baltrūnas, „Kvėpavimas į
ir atrankos komisiją, kuri renka marmurą“, rež. Giedrė Beinoriūtė
nominantus iš vertinimui pateiktų
Aleksandra Metalnikova, „Pelėdų
paraiškų sąrašo. Šiemet komisiją kalnas“, rež. Audrius Juzėnas
sudarė G. Arlickaitė (komisijos
pirmininkė), operatorius, LMTA
Metų geriausias aktorės vaidmuo:
docentas Ramūnas Greičius, kino
Eglė Mikulionytė, „Stebuklas“,
kritikė Živilė Pipinytė, kino teore- rež. Eglė Vertelytė
tikė profesorė Natalija Arlauskaitė
Vasilina Makovceva, „Nuolanir režisierius Andrius Blaževičius.
kioji“, rež. Sergej Loznica
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Airida Gintautaitė, „Kvėpavimas
į marmurą“, rež. Giedrė Beinoriūtė
Metų geriausias aktoriaus vaidmuo:
Giedrius Savickas, „Trys milijonai eurų“, rež. Tadas Vidmantas
Mantas Jančiauskas, „Šerkšnas“,
rež. Šarūnas Bartas
Vojciech Urbànski, „Charmsas“,
rež. Ivan Bolotnikov
Metų geriausias scenarijus:
Sergej Loznica, „Nuolankioji“,
rež. Sergej Loznica
Eglė Vertelytė, „Stebuklas“, rež.
Eglė Vertelytė
Giedrė Beinoriūtė, „Kvėpavimas
į marmurą“, rež. Giedrė Beinoriūtė
Metų geriausias režisieriaus darbas:
Šarūnas Bartas, „Šerkšnas“
Sergej Loznica, „Nuolankioji“
Giedrė Beinoriūtė, „Kvėpavimas
į marmurą“
Eglė Vertelytė, „Stebuklas“
Metų geriausias dokumentinis
kino filmas:
„Sengirė“, rež. Mindaugas Survila,
prodiuseriai Gintė Žulytė, Mindaugas Survila, Radvilė Šumilė,
„Sengirė“
„Močiute, Guten Tag!“, rež. Jūratė Samulionytė, Vilma Samulionytė, prodiuserė Ieva Norvilienė,
„Tremora“
„Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“, rež. Arūnas Matelis, prodiuseriai Arūnas Matelis, Algimantė
Matelienė, „Studio Nominum“
„Rūta“, rež. Ronaldas Buožis, Rokas Darulis, prodiuseriai Ronaldas
Buožis, Rokas Darulis, Laura Almantaitė, „Kino paslaptis“
Metų geriausias trumpametražis kino filmas:
„Pirtis“, rež. Laurynas Bareiša,
prodiuserė Klementina Remeikaitė,
„Afterschool“
„Paskutinė stotelė – Mėnulis“,
rež. Birutė Sodeikaitė, prodiuseriai
Agnė Adomėnė, „Arts Shot“, Justyna Rucińska, Wojtek Leszczyński,
Anna Mroczek, „Likaon“
„Trys skrybėlės“, rež. Ramunė Rakauskaitė, prodiuseriai Arūnas Matelis, Ramunė Rakauskaitė, „Studio
Nominum“
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Tai buvome mes : [romanas] / Golnaz Hashemzadeh Bonde ; iš švedų kalbos vertė Virginija

Metų geriausias ilgametražis
vaidybinis kino filmas:
„Šerkšnas“, rež. Šarūnas Bartas,
prodiuserė Jurga Dikčiuvienė, „Studija Kinema“
„Stebuklas“, rež. Eglė Vertelytė,
prodiuseriai Lukas Trimonis, „In
Script“
„Nuolankioji“, rež. Sergej Loznica,
prodiuseriai Marianne Slot, „Slot
Machine“, Gunnar Dedio, „Looks
Film & TV Produktionen“, Uljana
Kim, „Studio Uljana Kim“, Peter
Warnier
„Kvėpavimas į marmurą“, rež. Giedrė Beinoriūtė, prodiuserė Dagnė
Vildžiūnaitė, „Just a Moment“
Renginio organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Lietuvių kino
akademija.
Rengėjų inf.

Jurgaitytė. – Kaunas : Jotema, [2018]. – 190, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13745-0 (įr.)
Tarp gyvenimo ir vilties : tam, kuris supranta / Eglė Ramoškaitė. – Kaunas : Vaiga, [2018]. –
221, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-440-200-5 (įr.)
Terminatorius, arba Jaunystės pankrokas : siurrealistinė autobiografinė istorija / Aleksandras Makejevas. – Vilnius : Muzikinė partija [i.e. Mini pasaulis], [2018]. – 395, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-95776-8-5
Trys broliai, juodvarniais lakstantys : sakmė / Petras Panavas. – Utena : Utenos Indra, 2018. –
183, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-455-394-3 (įr.)
Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

Dėl Lino Bliškevičiaus straipsnio apie Rūtos Matulevičiūtės parodą galerijoje „The Room“ (7 md, 2018 m. gegužės 11 d.).
Priešingai nei straipsnio įžangoje dviprasmiškai samprotauja autorius,
galerija „The Room“ jokių „korporacinių indulgencijų“ nei iš „MG Valdos“, nei iš kitų korporacijų nėra gavusi, tokių „indulgencijų“ nedalija, su
korporacijomis jokių ryšių neturi. Galerija „The Room“ yra privati, jos
veikla vykdoma asmenine iniciatyva.
Liudas Remeika
Galerija „The Room“
13 psl.

G egužės 25 – birželio 3
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
„Tyliosios kolekcijos. Privatūs XX a. II p.
Lietuvos ir Estijos dailės rinkiniai“
Paroda „Kolekcionuojant hitus: kūriniai ir
garso takeliai iš „Lewben Art Foundation“
kolekcijos“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko
„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Lietuvių liaudies meno paroda „Mediniai
stebuklai“
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–XX a.“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
iki VI. 3 d. – paroda „Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. Žvilgsnis į Nidos dailininkų

Kunigundos Dineikaitės paroda „Juoda

„Rupert“ galerija

gėlė, Figūros ryškios, Nuplautos raidės“

Vaidilutės g. 79

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

Laurie Kang ir Santiago Taccetti paroda
„255.155.2612“

Remigijaus Pačėsos paroda „Geltona gulbė

Galerija „555“

neatplauks“

T. Ševčenkos g. 16 F

Pamėnkalnio galerija

Paroda „Žaidžiame klases“

Pamėnkalnio g. 1

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos

Kristinos Mažeikaitės kūrybos paroda „De-

bažnyčia

gančios saulės namai“

Savičiaus g. 15

Galerija „Aidas“

Paroda „Dark Drawn“ („Tamsos širdis“)

A. Jakšto g. 9
nuo 29 d. – Adasos Skliutauskaitės tapyba
ir piešiniai
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 26 d. – Reginos Sipavičiūtės tekstilės paroda
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Italų grafikos paroda „Kryžkelės“
Grafikos paroda „Kartų ryšys. Prof. Leonas
Lagauskas (1928–2010) ir jo mokiniai“
Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 26 d. – Audriaus Gražio kūrybos paroda „Žuvies akis, nesiekianti Naujosios Zelandijos“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
iki 30 d. – Gedemino Antano Spūdžio
paroda

Teatras

muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt.
Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei
mecenatystės skerspjūviai“
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio
istorija“
Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki
1918 m.“
M. Žilinsko dailės galerija

nija) paroda „Down on the farm“
iki 31 d. – paroda „Reconsider Design“
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Nukirstas miestas – persodintas

AV17 galerija
Totorių g. 5

Eglės Velaniškytės paroda „Būties lengvu-

rinkinio“

Marijos Šnipaitės personalinė paroda

mas. Čia ir dabar“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Arsenalo g. 1

Galerija „Kunstkamera“

muziejus

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Ligoninės g. 4

V. Putvinskio g. 64

Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė

Paroda „7 žvilgsniai į nature morte“ (Aušra

nuo 25 d. – Aistės Gabrielės Černiūtės per-

Paroda „Istorija ir dailininkas: Algirdas Bosas“

Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Eglė Ganda

sonalinė paroda „Sapne tik sapnas“

Arsenalo g. 3

Bogdanienė, Bronius Gražys, Rimvydas

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Lietuvos archeologija

Kepežinskas, Rolandas Rimkūnas, Arvydas

Vydūno al. 2

Paroda „Medalis valstybės atkūrimo

Šaltenis, Mindaugas Šnipas)

iki 31 d. – „Kasdienybės geometrija. Art

šimtmečiui“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

galerija

Bokšto g. 20

Vilniaus g. 39 / 6

Klaipėda

Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-

iki 31 d. – Godos Lukaitės tapybos paroda

Lietuvos dailės muziejaus Prano

Deco Kauno interjeruose“

tės ekspozicija

iki VI. 1 d. – LRT fojė patalpose (Konarskio g.

Domšaičio galerija

Naujausių Lietuvos archeologijos atradimų

49) TV piešinių konkurso „Mano pasaulis“

Liepų g. 33

paroda

(1970–1987) paroda

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

Kazio Varnelio namai-muziejus

Lietuvos geležinkelių muziejus

Didžioji g. 26

Geležinkelio g. 16

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

iki 30 d. – Juozapo Miliūno peizažai

Alberto Gursko paroda „Tekstai Lietuvai“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Signatarų namai

muziejaus Tolerancijos centras

Pilies g. 26

Naugarduko g. 10/2

Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą

iki 27 d. – paroda „Mes žiūrime į juos, jie

nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“

žvelgia į mus. Rafaelis Chvolesas: vilniečių

Vokietijos Federacinės Respublikos už-

portretai 1945–1959“

sienio reikalų ministerijos Politiniame

nuo 30 d. – Taibės Chait paroda „Kelionė“

archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutari-

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija

mas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės

Šv. Jono g. 11

atkūrimo

Ali Akkaya (Turkija) nuotraukų paroda
„Omano tradicijų žavesys“

Šv. Mykolo g. 9

Užsienio reikalų ministerija

Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos

J. Tumo Vaižganto g. 2

šedevrai: Lietuva–Italija“

Fotomenininkų Dangirutės ir Rimgaudo

Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus ar-

Maleckų paroda „Fotografikos proveržis“

kivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti
liturginiai drabužiai“

Galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

iki VI. 1 d. – Manto Daujoto ir Petro Lince-

Dominikonų g. 15

vičiaus tapybos darbų paroda „Prietemos“

Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai

Grafo galerija
Trakų g. 14
Gyčio Aštrausko, Algimanto Černiausko,

Muzika

iki VI. 3 d. – Duncano Higginso (D. Brita-

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

koloniją. XIX a. pab.–XX a. I p. tapyba ir

Bažnytinio paveldo muziejus

Vaikštinėjant po centrą verta užsukti į (AV17) galeriją (Totorių g. 5, Vilniuje) ir pasižiūrėti Marijos Šnipaitės personalinę parodą „Atsitraukimas“.
Menininkė moka per detales užkurti galingą vaizduotės mechanizmą.
Paroda veikia iki birželio 9 d.

Nepriklausomybės a. 12

Kaunas

grafika iš Aleksandro Popovo (Klaipėda)
Lietuvos nacionalinis muziejus

Dailė

Birželio 3 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje prasideda
Vilniaus festivalis. Išskirtinių renginių maratoną pradeda koloratūrinis
mecosopranas Vivica Genaux (JAV) ir baroko muzikos orkestras „Les
Accents“ (Prancūzija), meno vadovas ir solistas Thibault Noally (smuikas, Prancūzija). Programoje – Georgo Friedricho Händelio, Alessandro
Scarlatti operų fragmentai ir instrumentiniai kūriniai. Aliaskoje gimusi
V. Genaux dainuoja garsiausiuose pasaulio teatruose, koncertų salėse ir
festivaliuose, kaip Niujorko „Metropolitan Opera“ ir „Carnegie Hall“, Vienos valstybinė opera ir „Konzerthaus“, Paryžiaus „Théâtre des ChampsÉlysées“, Vokietijos valstybinė opera Berlyne, Los Andželo, Šanchajaus
operos teatrai. Prancūzų baroko muzikos orkestras „Les accents“ susibūrė 2014 m. ir atlieka vokalinę bei instrumentinę XVII–XVIII a. muziką,
prikelia iš užmaršties Antonio Caldaros, Nicolos Porporos, Alessandro
Scarlatti, Giovanni Bononcini, Alessandro Stradellos kūrinius, įvairių
kompozitorių motetus ir bažnytines kantatas. Taip pat orkestro dėmesio
centre – tų laikų smuiko muzika.

žmogus“

„Atsitraukimas“

„7md“ rekomenduoja

matyti kūriniai“
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2

Georgo Büchnerio „Voicekas“ remiasi tikra kirpėjo-kareivio, nužudžiusio savo vaiko motiną Mariją, istorija. Režisierius ir koncepcijos autorius
Antanas Obcarskas šiuolaikiniu Voiceku pasirinko 2015 m. „Germanwings“
skrydžio 9525 iš Barselonos į Diuseldorfą pilotą Andreasą Lubitzą. Anot
režisieriaus, „Voicekų širdis pakeičia taisyklingumo motorai, diktuojantys nenuilstantį „reikalu“ pagrįstą gyvenimo ritmą. „Reikalas“ yra nematoma virvė, kuri jungia ir žlugdo milijonus voicekų, mėginančių atrasti
savo tikrumą.“ Spektaklio premjera Lietuvos nacionalinio dramos teatro
Mažojoje salėje įvyks birželio 1, 2 ir 19 d. Spektaklyje vaidina Giedrius Savickas, Laurynas Jurgelis, Agnieška Ravdo, Kęstutis Cicėnas, Gediminas
Rimeika, Andrius Alešiūnas ir Aistė Zabotkaitė.

Spektakliai

VI. 2 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOGTAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės

Vilnius

knygą). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

(Salė 99)

teatras

Vilniaus mažasis teatras

31, VI. 2 d. 18.30 – PREMJERA! W.A. Mozarto
„IDOMENĖJAS“. Muzikos vad. ir dir. –
J. Wildneris (Austrija). Dir. – M. Barkauskas,
rež. – G. Vickas (D. Britanija), scenogr. ir
kost. dail. – P. Brownas (D. Britanija), šviesų
dail. – G. Di Iorio (Italija), choreogr. – R. Howellas (Didžioji Britanija), choro meno vad. –
Č. Radžiūnas

CIJOS KOVOS“ (teatras „Kitas kampas“)
26 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“.
Rež. – B. Latėnas
26 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso,
R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“.
Rež. – P. Galambosas (Vengrija)
27 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“.

Baltijos šalių grupės menininkų bendra

Nacionalinis dramos teatras

Rež. – E. Jaras

paroda – meno projektas „3FREE”

Didžioji salė

27 d. 19.30 – PREMJERA! „NUOSTABŪS DA-

Galerija „si:said“
Daržų g. 18
iki VI. 1 d. – Martos Vosyliūtės paroda
„Second hand kultūra Lietuvoje“

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

26 d. 18.30 – Th. Bernhardo „DIDVYRIŲ

LYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS“.

AIKŠTĖ“. Rež., scenogr. ir šviesų dail. –

(VšĮ „Improvizacijos teatras“)

K. Lupa

29 d. 12, 13.30 – teatralizuota ekskursija po

29 d. 19 val. – „OTELAS“. Choreogr. –

Vilniaus mažąjį teatrą

A. Cholina (A. Cholinos teatras)

29 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

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

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,

Rež. – Y. Ross

rež. – A. Dapšys

Žemaitės g. 83

31 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ

30, 31 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪ-

Augustino Savicko tapybos paroda „Nerami

KLASĖ“. Rež. – Y. Ross

kelionė“iš Egidijaus Jakubausko kolekcijos
Dailės galerija
Vilniaus g. 245
57-oji kasmetinė Šiaulių menininkų paroda
Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
iki 26 d. – Vitolio Trušio tapyba

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Japonijos medžio raižinio paroda

VI. 1 d. 19 val., 2 d. 16 val. – L. Adomaičio
„VOICEKAS“ (pagal G. Büchnerį). Rež. –

PUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
Oskaro Koršunovo teatras
25 d. 19 val., 26 d. 16, 19 val. OKT studijoje –

A. Obcarskas. Scenogr. – „random he-

B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. –

roes“, kost. dail. – J. Valenta, F. Vauvillé,

O. Koršunovas

komp. – R. Venckys. Vaidina G. Savickas,

28 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustins-

A. Alešiūnas, G. Rimeika, A. Ravdo, K. Ci-

kaitės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas

cėnas, L. Jurgelis, A. Zabotkaitė

Rusų dramos teatras

Studija

25 d. 18.30 – PREMJERA! M. von Mayen-

25, 26 d. 10 val. – PREMJERA! C. Brandau

burgo „IŠSIGIMĖLIS“. Rež. – A. Špilevojus

„TRIJULIS AUKŠTYN KOJOM“. Rež. –
G. Kriaučionytė. Vaidina K. Glušajevas,
M. Čižauskas, J. Jankelaitytė

Šiuolaikinio meno centras

Evaldo Bubino paroda „Good Old

Vokiečių g. 2

Baudelaire“

13-oji Baltijos trienalė „Išsižadėk šmėklų“

Palanga

29, 30 d. 18 val. – PREMJERA! „ŠVEIKAS“

Čiurlionio namai

Palangos gintaro muziejus

(pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir

Valstybinis jaunimo teatras

Galerija „Kairė–dešinė“

Savičiaus g. 11

Vytauto g. 17

inscenizac. aut. – A. Juška. Vaidina A. Bia-

Latako g. 3

Aleksandro Lukjanovo (1930–2006) tapy-

Grafų Tiškevičių rūmų I aukšto interjerų

lobžeskis, M. Ancevičius, L. Petrauskas,

iki 26 d. – Žygimanto Augustino paroda „OU“

bos paroda „Dialogas su Čiurlioniu“

atnaujintos ekspozicijos

M. Gotbergas (Salė 99)

14 psl.

25 d. 18, 20.30 – PREMJERA! „IMPROVIZA-

Skaudžią netekties valandą
nuoširdžiai užjaučiame
aktorių
Džiugą Siaurusaitį
dėl mylimo Tėvo mirties.
Lietuvos nacionalinis dr amos teatras
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26 d. 18.30 – PREMJERA! A. Strindbergo
„KREDITORIAI“. Rež. – D. Meškauskas (Erdvė A-Z)
27 d. 18.30 – PREMJERA! D. Maslowskos
„MUMS VISKAS GERAI“.
Rež. – E. Švedkauskaitė (Erdvė A-Z)
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
26 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis
27 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis
„Menų spaustuvė“
25 d. 11 val. Juodojoje salėje – „APKABINSIU
TAVE“. Choreogr. – D. Binkauskaitė (šokio
teatras „PADI DAPI Fish“)
26 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų
spaustuvę“)
26 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!
„KAS PASAULYJE GRAŽIAUSIA?.
Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)
30 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektakliskoncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“.
Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – H. Ibseno
„JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“. Rež. –
G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras)
25 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „CINKAS
(ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas).
Rež. – E. Nekrošius (Valstybinis jaunimo teatras)
27 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
27 d. 18 val., 29 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖKIAU-LĖ-KIAU“. Rež. – E. Kižaitė
30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno
„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“

26 d. 12, 14.30, 27 d. 14, 16.30, VI. 1 d. 18,

27 d. 12 val. – PREMJERA! „PATS BAISIAU-

20.30 – „ATVIRA ODA“. Rež. – K. Žernytė

SIAS SPEKTAKLIS“ (pagal H. Hoffmanno

(„Pojūčių teatras“)

pasakas). Rež. – L. Kurjački

27 d. 12 val., VI. 2 d. 12 val. – D. Bisseto

27 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-

„MEGZTINIS“. Rež. – G. Aleksa

KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

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

31 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame geležin-

KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė

kelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“.

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

Rež. – J. Glombas

NIS“. Rež. – G. Varnas
31 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO
ŽEME“. Rež. – G. Padegimas
VI. 2 d. 19 val., 3 d. 18 val. Centriniame knygyne – „NOKTIURNAS“. Rež. – G. Padegimas
3 d. 11 val. – edukacinis užsiėmimas „Proto
atostogos“
3 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“
Rež. – A. Dilytė

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
25 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre – ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“ koncertas „Džazas iš Rytų“. Remigijaus Rančio
džiazo kvartetas: R. Rančys (saksofonai,
fleita, melodionas), R. Banys (klavišiniai), G. Augustaitis (mušamieji), G. Svilas

Kauno lėlių teatras

(kontrabosas)

26 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

MŪŠYJE“ (pagal L. Jakimavičiaus pasaką).
Aut. ir rež. – A. Sunklodaitė
27 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda
VI. 2 d. 11, 13 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė
3 d. 11, 13 val. – PREMJERA! „PASAKŲ NAMAI“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė, dail. –
E. Lei

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės
„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso
knygą). Rež. – A. Dilytė
30, 31 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA!
R. Bugavičutes-Pēces „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). Rež. – E. Seņkovas (Latvija),
scenogr. – R. Suhanovas (Latvija), komp. –
E. Mākenas (Latvija). Vaidina D. Meškauskas,
K. Maiskis, J. Vanžodytė, D. Švirėnas, L. Vyšniauskas, R. Idzelytė, V. Jočys, A. Pintulis ir kt.
VI. 2 d. 18.30 Didžiojoje salėje – tarptautinis
teatro festivalis „TheATRIUM“. „MUSICA

S. Vainiūno namuose
25 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas.
Koncertas „Palydint pavasarį...“. Dalyvauja
mokytojų I. Milašiūtės, I. Maceinaitės, J. Malinos, R. Milašiūtės–Drungilienės ir
S. Smolskienės fortepijono klasės mokiniai
26 d. 16 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas.
mokyklos mokiniai
Sakralinės muzikos valandos „Musica sacra“
27 d. 12.45 val. Betygalos Šv. Mikalojaus bažrienė (koncertmeisterė). Programoje
G. Kuprevičiaus, F. Schuberto, G.F. Händelio, A. Stradellos, C. Franko, G.B. Pergolesi,
G. Giordani ir kt. kūriniai

Vilnius
Vilniaus festivalis 2018
VI. 3 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – festivalio atidarymas. „Du genijai Italijoje“. Solistė
V. Genaux (koloratūrinis mecosopranas, JAV), baroko muzikos orkestras „Les

Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius

Klaipėdos muzikinis teatras

listas T. Noally (smuikas, Prancūzija). Pro-

VI. 1 d. 11 val. Rūtos salėje – „MAŽASIS

27 d. 11, 13 val. Koncertų salėje – opera

gramoje G.F. Händelio, A. Scarlatti operų

„VESPETA IR PIMPINONĖ“ (Klaipėdos uni-

Rež. ir insc. aut. – A. Kavaliauskaitė (Aly-

versiteto studentų operos studija)

taus miesto teatras)

30 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Vaikų operos

1 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės
„ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pa-

studijos koncertas. Muzikos vad. – V. Valys
VI. 2 d. 18 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos

sakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

universiteto Menų akademijos studentų

1 d. 18 val., 2 d. 17 val. Mažojoje scenoje –

koncertas. Programoje L. Sumeros,

PREMJERA! B. Kapustinskaitė „VIETINIAI“

G.F. Händelio, G. Rossini, J. Quantzo,

(pagal K. Gibrano kūrybą).

W.A. Mozarto, B. Dvariono ir kt. kūriniai

Rež. – P. Markevičius
1 d. d. 18.30 Rūtos salėje – B. Frielo „FILA-

Šiauliai

DELFIJA, AŠ ATVYKSTU“. Rež.– G. Padegi-

Šiaulių dramos teatras

mas (Alytaus miesto teatras)

25 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanaus-

2 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – „ŠAUKSMAS“

kaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė

(N. Juškos baleto mokyklos auklėtinių spektaklis)

26 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIE-

Kauno valstybinis muzikinis teatras

VAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

25 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“
(miuziklas pagal P. Mérimée romaną).
Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. –
J. Janulevičius
26 d. 18 val. – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – V. Visockis
27 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI
BURTŲ FLEITA“. Dir. – V. Visockis
30, 31 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“.
Dir. – J. Janulevičius
VI. 1, 2 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“.
Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, muzikinis vad. – J. Geniušas, rež. – V. Streiča,
dir. – R. Šumila
3 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“.
Dir. – J. Janulevičius

27 d. 11.30, 16 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! Interaktyvus judesio spektaklis 0-3
metų vaikams „VANDENINIS NUOTYKIS“.
Idėjos aut. ir rež. – B. Banevičiūtė
28 d. 18.30 Mažojoje salėje – Šiaulių uni-

3 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje –
festivalio atidarymas. „Du genijai Italijoje“. Solistė VIVICA GENAUX
(koloratūrinis mecosopranas, JAV), baroko muzikos orkestras „LES
ACCENTS“ (Prancūzija). Meno vadovas ir solistas THIBAULT NOALLY (smuikas, Prancūzija). Programoje G.F. Händelio, A. Scarlatti
operų fragmentai ir instrumentiniai kūriniai
5 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – „Muzikinė brolystė“. LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Solistai SERGEJ KRYLOV (smuikas, Italija), LUCAS ir ARTHUR JUSSEN (fortepijoninis duetas, Olandija). Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS.
Programoje A. Pärto, A. Martinaičio, J. Haydno, W.A. Mozarto kūriniai
7 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – „Abi
vandenyno pusės. Lietuvių išeivių kamerinė muzika“. GABRIELIUS
ALEKNA (fortepijonas), ONUTĖ GRAŽINYTĖ (fortepijonas), JUSTINA AUŠKELYTĖ (smuikas), DOVILĖ KAZONAITĖ (sopranas),
MODESTAS SEDLEVIČIUS (baritonas), VALSTYBINIS VILNIAUS
KVARTETAS, KRISTUPO MEDINIŲ PUČIAMŲJŲ KVINTETAS.
Programoje V. Jakubėno, K.V. Banaičio, J. Gaidelio, V. Bacevičiaus,
J. Kačinsko kūriniai. Programos autoriai ir sudarytojai Gabrielius Alekna
ir Linas Paulauskis
9 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje –
„Šimtmečio rečitalis“. VIOLETA URMANA (mecosopranas), GAIVA
BANDZINAITĖ (fortepijonas). Programoje F. Schuberto dainos

nyčioje – M. Beinaris (baritonas), S. Beina-

Accents“ (Prancūzija). Meno vadovas ir so-

PRINCAS“ ( pagal A. de Saint-Exupery).

2018 m. birželio 3–19 d.

Koncertuoja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos

NUDA“ (Italija)

(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų

Vilniaus festivalis 2018

fragmentai ir instrumentiniai kūriniai
LVSO Vasaros festivalis
VI. 1 d. 20 val. VRM kieme (Šventaragio
g. 2) – C. Orffo „Carmina Burana“. Atlikėjai
S. Liamo (sopranas), M. Sedlevičius (baritonas), A. Bagdonavičius (kontratenoras),
Kauno valstybinis choras (vad. P. Bingelis),
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.
Dir. – G. Rinkevičius
Valdovų rūmai
Tarptautinis Marco Scacchi senosios muzikos

11 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje –
„Nuo aukštų bokštų“. Solistė MŪZA RUBACKYTĖ (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija), styginių kvartetas „METTIS“. Dalyvauja
DONATAS BAGURSKAS (kontrabosas). Programoje M.K. Čiurlionio,
F. Liszto, J. Haydno, L. Vierne kūriniai
14 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje –
„Saulėlydžio ir aušros giesmės“. LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS. Solistai ANDRIUS ŽLABYS (fortepijonas), LINA
DAMBRAUSKAITĖ (sopranas), JUSTINA GRINGYTĖ (mecosopranas), TOMAS PAVILIONIS (tenoras), NERIJUS MASEVIČIUS (bosas-baritonas), Vilniaus miesto savivaldybės choras „JAUNA MUZIKA“.
Dirigentė GIEDRĖ ŠLEKYTĖ. Programoje R. Šerkšnytės, E.-P. Saloneno kūriniai
17 d. 21 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje – „Sakrališkas laikas su „Graces
& Voices“. Ansamblis GRACES & VOICES. Vadovės ADRIJA ČEPAITĖ
ir ANTANINA KALECHYTS. Programa „Take your holy time“: grigališkasis choralas, W. Wagnerio ir V. Miškinio kūrinių premjeros
19 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre – „Vienos filharmonijos orkestras sveikina Lietuvą“. Solistė ELĪNA GARANČA (mecosopranas, Latvija), VIENOS FILHARMONIJOS ORKESTRAS (WIENER PHILHARMONIKER, Austrija). Dir. – RAFAEL
PAYARE (Venesuela). Programoje L. van Beethoveno, G. Mahlerio,
B. Bartóko kūriniai

festivalis
25 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje me-

Šv. Kotrynos bažnyčia

Va k a r a i

nėje – „Itališka klavesino muzika Lietu-

25 d. 17, 18, 21.30 – tarptautinis folkloro

vos valdovų dvare“. Atlikėjas V. Norkūnas

festivalis „Skamba skamba kankliai“

Vilnius

(klavesinas)

26 d. 17 val. – Algirdo muzikos mokyklos

Valdovų rūmai

28 d. 18 val. – vieša I. Kónyos paskaita „Va-

koncertas „Mes – jėga“

lentino Bakfarko gyvenimas ir kūryba bei
Vidurio Europos muzika liutniai“
29 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –

26 d. 11, 14 val. – edukacinis užsiėmimas

28 d. 18 val. – Vilniaus „Ąžuoliuko“ mu-

„Improvizuojame operą: Elenos pagrobimas“

zikos mokyklos mažylių choro koncertas

26 d. 12 val. – edukacinis užsiėmimas „Pasi-

„Tėvams“ (vad. E. Jauniškienė ir

vaikščiojimas muziejaus karalystėje“

Vengrijos Renesanso muzika liutniai ir bal-

G. Trimirkaitė)

27 d. 12 val. – edukacinis užsiėmimas „Pasi-

sui. I. Kónya (renesansinė liutnia),

29 d. 19 val. – koncertas „3 MA projektas –

vaikščiojimas su muzika“

TERYS“. Rež. – J. Žibūda

S. Bognár (balsas)

Madagaskaras, Malis, Marokas“. Dalyvauja

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

29 d. 18.30 Mažojoje salėje – Šiaulių uni-

Muzikos galerija

koros meistras B. Sissoko (Malis), oud

25 d. 12 val. – Kino popietė. Filmas „Riešutų

versiteto estrados meno studijų bakalaurų

25 d. 18.30 – Fortepijono muzikos vakaras.

virtuozas D. El Maloumi (Marokas), valiha

duona“ (rež. A. Žebriūnas, 1978 m.)

baigiamieji darbai. S. Mrožeko „ATVIROJE

Mokytojos L. Kašauskienė ir

atlikėjas Rajery (Madagaskaras)

28 d. 17.30 – dokumentinio filmo „Įkvėpti

JŪROJE“. Rež. – J. Žibūda

L. Vaitkuvienė

30 d. 17.30 – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos

laisvės“ premjera. Filmo autorius Ž. Žusinas

Šv. Jonų bažnyčia

mokyklos koncertas „Ąžuoliuko talentai“

29 d. 18 val. – L. Vėželienės knygos „Septy-

26 d. 18 val. – VU vargonų studijos (vad.

Paliesiaus dvaras

nios didžiosios nuodėmės psichologo kabi-

V. Pinkevičius) „Unda Maris“ 7-ojo se-

Paliesiaus kaimas, Dvaro g. 7

zono uždarymo koncertas. Dalyvauja

(Ignalinos raj.)

A. Leleika, G. Juodzevičiūtė, V. Jonkus,

26 d. 16 val. – J.-M. Luisada (fortepijonas,

M. Dulkys, J. Dapkūnas, R. Dubakienė ir

Prancūzija), Klaipėdos kamerinis orkes-

kt. Programoje L. van Beethoveno,

tras (meno vad. M. Bačkus). Programoje

J.L. Krebso, J.S. Bacho ir kt. kūriniai

F. Chopino, M.K. Čiurlionio kūriniai

versiteto estrados meno studijų bakalaurų
baigiamieji darbai: A. Nicolaj „TRYS MO-

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
25 d. 18 val. – PREMJERA! A. Škėmos „PABUDIMAS“. Rež. ir scenogr. aut. –

Kauno kamerinis teatras

A. Areima

25 d. 18 val., 26 d. 16 val. – „MIRTIES GYVE-

26 d. 18 val. – „PRIEŠ SROVĘ“. Rež. – D. Budrytė-

NIMAS“. Rež. – P. Diaz-Meco. Atlikėjas –

Samienė (Jurbarko kultūros centro

J.M. Graca

K. Glinskio teatras)
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nete“ pristatymas
30 d. 18 val. – E. Skerstono leidinio „Prabanga. Mada. Stilius“ pristatymas
31 d. 8.30 – seminaras-diskusija „Karas ir
taika kalboje II“. Dalyvauja J. Belte, A. Puklevičius, G. Herasimenkienė, E. Saukalas, L. Ulevičius, A. Toliatas, M. Nocius, G. Liutkevičiūtė

15 psl.

Gegužės 25–31
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Anon **

Vilnius

Idealioje ateities visuomenėje nėra asmeninio gyvenimo, privačių teritorijų ir pilietinių teisių. Regis, visiškai kontroliuojamoje valstybėje negali
būti klaidų, tačiau kartą detektyvas Solas Frilendas (Clive Owen) susipažįsta su mergina (Amanda Seyfried), kurios nėra duomenų bazėse. Taip
prieš jį atsiveria nusikaltėlių pasaulio durys. Andrew Niccolo filme taip
pat vaidina Sonya Walger, Colmas Feore’as, Markas O’Brienas (JAV, Vokietija, 2018). (Vilnius)
Aš graži **

Renė kiekvieną dieną skausmingai patiria, ką reiškia būti vidutinybe
Niujorke – mieste, kuriame pirmenybė teikiama gražiems ir turtingiems.
Viskas pasikeičia, kai sporto klube Renė nukrinta nuo treniruoklio ir susitrenkia galvą. Atgavusi sąmonę ji pasižiūri į veidrodį ir nepatiki savo
akimis: jos kojos – lieknos ir įdegusios, plaukai – šilkiniai, o skruostai –
idealios formos. Iš tikrųjų kitiems Renė visai nepasikeitė. Tačiau įsitikinusi
savo idealiu grožiu Renė patiria tikrą metamorfozę ir tampa pasitikinčia,
drąsia moterimi. Jos energija daro įspūdį visiems, o pirmiausia saldžiam
vaikinui Itanui (Rory Scovel) ir Renė viršininkei (Michelle Williams). Tačiau darydama karjerą kosmetikos firmoje Renė vis dažniau ima žiūrėti
į kitus iš aukšto. Šią didaktišką, bet pozityvaus mąstymo gerbėjus tikrai
įkvepiančią komediją sukūrė Abby Kohn ir Marcas Silversteinas (Kinija,
JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Knygų klubas ***

Keturios draugės kartą per mėnesį susitinka savo malonumui susikurtame knygų klube. Jos daug gyvenime matė, daug perskaitė ir patyrė, bet
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“, pasirodo, gali įkvėpti ir jas. Iš pradžių draugės, nors ir nedrąsiai, leidžiasi užkariaujamos Kristiano Grėjaus geismų.
Žinia, gyvenimas trumpas, todėl ponios nusprendžia negaišti laiko ir atrasti naujus meilės veidus. Žinoma, ne kiekvienas kelnėtas padaras yra
Grėjus, bet kartais ir tokiam reikia suteikti šansą.... Billo Holdermano
komedijoje vaidina Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary
Steenburgen ir, nepaisant abejotinos filmo kūrėjų prielaidos, kad grafomanija gali būti tokia paveiki, skleidžia tikrą anų laikų žvaigždžių šviesą.
(JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Lumière! ******

Kanų kino festivalio meno vadovo ir pripažinto kino istoriko, Lumière’ų
instituto Lione direktoriaus Thierry Frémaux dokumentinis filmas – aistringai ir su humoru papasakota kino gimimo istorija. Tai unikalus žvilgsnis į moderniųjų laikų pradžią Prancūzijoje ir visame pasaulyje. Bet pirmiausia tai pagavus pasakojimas apie pirmuosius brolių Lumière’ų filmus,
nutiesusius kelius šiuolaikiniam kinui. Iš daugiau nei 1400 brolių firmos
sukurtų filmų Frémaux išrinko 114, tarp kurių ir klasikiniai, visiems žinomi
šedevrai, ir tikri sinefiliški atradimai, atskleidžiantys Lumière’ų šeimos
kasdienybę. Visi filmai buvo restauruoti ir nutvieksti neslepiamo Frémaux
susižavėjimo bei jo išsamių žinių. Tik gaila, kad lietuviškas filmo variantas
gėdingai nekokybiškas (Prancūzija, 2016). (Vilnius)
Mielas diktatoriau ***

Komedija paaugliams, kurios veikėjai – vienos Karibų šalies diktatorius generolas Vincentas (Michael Caine) ir amerikietė paauglė Tatjana
(Odeya Rush). Juodu susirašinėja. Kai Vincento šalyje įvyksta karinis
perversmas, diktatorius randa prieglobstį Tatjanos namuose. Jis išmokys
merginą, kaip pradėti revoliuciją mokykloje, pelnyti draugų pripažinimą
ir įgyti valdžią. Joe Jonstono ir Lisos Addario filme taip pat vaidina Katie
Holmes (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Pagonių žiedas **

XIII a. pirma pusė. Turtingomis Baltijos pagonių žemėmis susidomi
Roma. Popiežių ypač domina Žiemgala, kuri kontroliuoja svarbius pirklių
kelius ir nesirengia niekam paklusti. Pavainikis popiežiaus sūnus Maksas
(James Bloor) rengiasi užkariauti ir valdyti Žiemgalą. Nužudyto Žiemgalos
karaliaus Viesturio žiedas atitenka jaunam ir drąsiam Nameisiui (Edvin
Endre). Šis pasirengęs vesti savo tautą į kovą. Įkvėptas pirmųjų pergalių
jaunuolis pradeda nelengva kelią... Ne vienus metus kurtas, brangiausias
latvių filmas paremtas sena legenda apie Nemeisio žiedo paslaptį. Režisierius Aigaras Grauba sukūrė ne vieną istorinį filmą, bet sako, kad šio
„personažai pristatomi šiuolaikiškai, roko stiliumi“. Šįkart įkvėpimo jis
sėmėsi iš serialų „Sostų karai“ bei „Vikingai“. Filme vaidina Ivo Martinsonas, Andris Keišas, Elina Vanė, Egonas Dombrovskis, Anetė Berkė ir
Aistė Diržiūtė (Latvija, 2017). (Vilnius)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas
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Forum Cinemas Vingis
25–31 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija
(JAV) – 14.35, 18.30, 21.30
Solo. Žvaigždžių karų istorija (3D, JAV) –
11.40, 17.30, 20.30
Didžioji kriaušė ir magiškoji jos kelionė
(Danija) – 11.15, 12.20, 14.15, 16.20
Mielas diktatoriau (JAV) – 15.15, 19.30, 21.40
31 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 20.50
25–31 d. – Deadpool 2 (JAV) – 11.10, 13.50,
16.30, 18.00, 19.10, 20.50, 21.45
Teris ir užburta Aušros karalystė (D. Brita-

„Lumière!“
26, 28, 30 d. – Anon (JAV, Vokietija) – 20.35

29 d. – 18.15; 31 d. – 17.15

Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokie-

26, 27 d. – Burbuliai. Dežavu (Rusija) –

26 d. – Žemė: viena nuostabi diena (dok. f.,

tija) – 11.20, 13.40, 16.10

10.40 (rusų k.)

D. Britanija, Kinija) – 17 val.; 27 d. – 15 val.;

Skalvija

31 d. – 15.30

nija, Meksika) – 11, 13.20, 15.40

Knygų klubas (JAV) – 15.35, 18.40, 21.10
26–30 d. – Sobiboras (Rusija) – 12 val.
Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 14.30,
20.15
Keršytojai. Begalybės karas (JAV) – 18 val.
Aš graži (Kinija, JAV) – 17.45, 21.20
Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 13 val.
Sengirė (rež. M. Survila) – 17.25
25, 26, 28–31 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 11 val.
25, 26, 28–31 d. – Burbuliai. Dežavu (Rusija) –
13.15 (lietuvių k.); 11.30 (rusų k.)
Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Britanija, Kinija) – 13.30
26–31 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 15.50
27, 29, 31 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 18.15
26, 28, 30 d. – Gyvenimo kova (D. Britanija) – 18.15

25 d. – Lumière! (dok. f., Prancūzija) – 17.10;
29 d. – 17 val.
25 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misūryje
(JAV) – 21.10; 29 d. – 18.50; 31 d. – 18.40
26 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 15.10;
31 d. – 17 val.
26 d. – Hana (Italija, Prancūzija, Belgija) –
21 val.
27 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta
(rež. A. Matelis) – 14.20
28 d. – Manasis Godard’as (Prancūzija) –
16.50; 29 d. - 21 val.
30 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Britanija) – 17 val.
30 d. – Šventa vieta (Italija) – 19 val.
30 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 21 val.
31 d. – Tavęs niekada čia nebuvo (D. Brita-

Forum Cinemas Akropolis

nija, Prancūzija, JAV) – 21 val.

25, 26 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija

Irano kino dienos
25 d. – Mėnesienoje (Iranas) – 19 val.

14.50, 18.20, 21 val.

26 d. – Tragedija (Iranas) – 17 val.

25–31 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija

26 d. – Namas 41-ojoje gatvėje (Iranas) – 19 val.

(3D, JAV) – 11.20, 17.50

27 d. – Pamišęs sukčius (Iranas) – 15.50

Didžioji kriaušė ir magiškoji jos kelionė (Da-

27 d. – Asmens sargybinis (Iranas) – 21 val.

nija) – 10.50, 12.50, 14.10, 16.10, 17.20

27 d. – Kino klasikos vakarai. Paryžius, Tek-

25, 26 d. – Mielas diktatoriau (JAV) – 15.10,

sasas (VFR, Prancūzija, D. Britanija, JAV) –

19.20, 21.30, 23.30; 27–31 d. – 15.10, 19.20, 21.30

18 val. (seansą pristatys kino kritikė

31 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 18.15

I. Keidošiūtė)

25, 26 d. – Deadpool 2 (JAV) – 10.20, 13,

28 d. – Seansas senjorams. 100 metų kartu

15.40, 17.30, 18.30, 20.10, 21.20, 23.05;

(rež. E. Kabaraitė) – 15.30

27–31 d. – 10.20, 13, 15.40, 17.30, 18.30,

28 d. – ciklas „Senajame kine“. Daktaras

20.10, 21.20

Murekas (Lenkija) – 19 val.

25–31 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas

Pasaka

Teris ir užburta Aušros karalystė (Danija) –
11.10, 13.30, 16 val.
25–30 d. – Sobiboras (Rusija) – 13.10, 18 val.;
31 d. – 13.10
25 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 10.40, 15.30,
20.45, 23.30; 26 d. – 15.30, 20.45, 23.30; 27 d. –
15.30, 20.45; 28–31 d. – 10.40, 15.30, 20.45
25, 26 d. – Keršytojai. Begalybės karas (JAV) –
14.20, 20.55, 22.50; 27–31 d. – 14.20, 20.55
25–31 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D,
JAV) – 17.40
Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 10.30
Triušis Piteris (D. Britanija, Australija,
JAV) – 12.40
Knygų klubas (JAV) – 18.10
25, 27, 29, 31 d. – Gyvenimo kova (D. Britanija) – 20.35
25 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 21.20, 23.55;
28, 31 d. – 21.20
26, 29 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 21.20
27, 30 d. – Tylos zona (JAV) – 21.20

28 d. – 18.15; 30 d. – 17.15
26 d. – Eva (Prancūzija) – 20.45; 27 d. – 20.30;
30 d. – 19.15
27, 31 d. – Gyvenimo kova (D. Britanija) –
19 val.; 28 d. – 19.45
27 d. – Teris ir užburta Aušros karalystė
(D. Britanija, Meksika) – 15.30
27 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Britanija) – 17.30
27 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis
(Prancūzija) – 18.30
28 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 20.15
29 d. – Terapija (JAV) – 20.30
29 d. – Tylos muzika (Italija) – 18 val.
29 d. – Manifestas (JAV) – 19.45; 30 d. – 21.15;
31 d. – 18.45
31 d. – Vasara 1993-ieji (Ispanija) – 15 val.
(Senjorų arbatėlė)

(JAV) – 14.50, 18.20, 21, 22.50; 27–31 d. –

(Vokietija) – 10.10, 11.40, 12.30, 15 val.

26 d. – Floridos projektas (JAV) – 18.45;

31 d. – Jupiterio mėnulis (Vengrija, Vokietija) – 21 val.
31 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 20.30

Kaunas
Forum Cinemas
25–31 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija
(JAV) – 11, 14.55, 19.50, 22.45
Solo. Žvaigždžių karų istorija (ATMOS,
JAV) – 13.05, 18.50
Solo. Žvaigždžių karų istorija (3D, JAV) –
16.35, 22.10
Mielas diktatoriau (JAV) – 15.30, 18.20, 22.55

25 d. – 100 metų kartu (dok. f., rež. E. Kabaraitė) – 17.15; 26 d. – 16.45; 27 d. – 15.15;
30 d. – 17.30; 31 d. – 15.15
25 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija (JAV) –
18.45; 31 d. – 20.45
25 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 21.30; 26 d. –
18.15; 27 d. – 21.15; 30 d. – 21 val.
25 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 17.30;
26 d. – 17.15; 27 d. – 19.30; 28 d. – 18 val.;
29 d. – 20.15; 30, 31 d. – 17 val.
25 d. – Knygų klubas (JAV) – 19.15; 26 d. –
15.15, 19 val.; 27 d. – 16.45; 28, 19 d. – 18.30;
30 d. – 19 val.; 31 d. – 18.45
25 d. – Šventa vieta (Italija) – 21.15
25 d. – Fantastiška moteris (Ispanija, JAV,
Vokietija) – 17.45
26 d. – Didžioji kriaušė ir magiška jos kelionė (Danija) – 15 val.

Didžioji kriaušė ir magiškoji jos kelionė
(Danija) – 12.20, 14.20, 16.20
31 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 18 val.
25–31 d. – Deadpool 2 (JAV) – 10.20, 13.55,
16.05, 17.50, 19.30, 20.05, 21.50, 22.45
Teris ir užburta Aušros karalystė (D. Britanija, Meksika) – 10.10, 15.10, 17.30
Aš graži (Kinija, JAV) – 20.35, 23.10
Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) –
11.20, 18 val.; Keršytojai. Begalybės karas
(JAV) – 14.40, 21.20
Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 10.30, 13 val.
25–30 d. – Knygų klubas (JAV) – 17.40,
20.30; 31 d. – 20.30
25–31 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 10.50
25, 27, 27, 31 d. – Žemė: viena nuostabi

26 d. – Tavęs niekada čia nebuvo (JAV,

diena (dok. f., D. Britanija, Kinija) – 12.55;

D. Britanija, Prancūzija) – 20.30; 30 d. – 21.30

26, 28, 30 d. – 10.40, 12.55

26 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta

Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 12.40

(rež. A. Matelis) – 15.30; 27 d. – 17 val.;

25, 27, 29, 31 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 10.40
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