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Šimtmečio rečitalis

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

Violeta Urmana ir Gaiva Bandzinaitė atlieka Franzo Schuberto ir
Richardo Strausso dainas
Živilė Ramoškaitė

Kiekvienas Violetos Urmanos koncertas tėvynėje – ypatingas įvykis,
kurio pamiršti neįmanoma. Nors
Lietuvoje jos klausomės lyg ir ne
taip retai, kaskart po koncerto
svarstai, ką turėtume padaryti, kad
girdėtume ją dažniau. Štai ir šįkart,
po šeštadienį Vilniaus festivalyje
surengto V. Urmanos koncerto jau
imi ilgėtis naujo susitikimo. Iš kur
ta nepaprasta trauka? Balso grožis ir
vokalinė meistrystė? Betgi panašius
žodžius galima skirti ne vienai pasaulio muzikos žvaigždei. Tikriausiai mūsų mylimos solistės menas
lemtingai veikia dar ir tuo, kad jį
kuria ne tiktai aukščiausios prabos
vokalo meistrė, bet ir į meno tiesą
atsisukusi, jokių kompromisų sau
neleidžianti, galingai spinduliuojanti, išmintinga ir jautri asmenybė.
Karalienė!

Daugelis prisimena koncertus, dainos – tai kameriniai kūriniai balkuriuose V. Urmana dainavo operų sui ir fortepijonui, kuriuos pagrįsarijas. Tačiau kamerinės muzikos tai galima suvokti kaip poemas. Jų
rečitalio esame klausęsi vos ne forma nėra paprasta posminė, kaip
prieš du dešimtmečius, kai sausa- liaudies dainų (nors tokių Schuberkimšame Nacionaliniame operos tas irgi sukūrė), bet gana įvairi, išir baleto teatre ji dainavo austrų, plėtota, sudaryta iš kontrastingų
vokiečių, prancūzų autorių dainas. dalių arba varijuojant pagrindinę.
Tad šis rečitalis, skirtas dviejų ypa- Fortepijono arba orkestro (Strausso
tingų dainų kūrėjų, Franzo Schu- dainose) partija yra tokia pat reikšberto ir Richardo Strausso, muzikai, minga kaip ir balso, nes kuria ne
buvo ypač laukiamas. Vos paskel- foną, o raiškius vokalą papildančius
bus koncerto programą tapo aišku, ir muzikinį vyksmą praturtinančius
kad vakaras bus iš tiesų nepapras- ir pagilinančius vaizdus.
tas, klausysimės mūsų salėse retai
Tad fortepijonas šioje vokaliskambančių ir visai neatliekamų nėje muzikoje itin svarbus. Puiki
Violetos Urmanos partnerė konminėtų kompozitorių dainų.
Lietuviškas žodis „daina“ gali certe buvo Zalcburgo menų unikam nors asocijuotis su paprasto- versiteto „Mozarteum“ dainavimo
mis dainelėmis, neturinčiomis iš katedros pedagogė pianistė Gaiva
tiesų nieko bendro su kompozito- Bandzinaitė. Ją Vilniaus festivalio
rių romantikų sukurtu Lied žanru, publika išgirdo pirmąsyk. Ši Lietunors nėra ko priešgyniauti, tiesio- vos muzikos ir teatro akademijos
ginis vertimas ir yra daina. Kai
kurios Schuberto ir ypač Strausso N u k e lta į 4 p s l .
1 psl.

Muzika

Protinga šypsena ir ideali harmonija
Pianistų Luco ir Arthuro Jussenų bei Lietuvos kamerinio orkestro koncertas Vilniaus festivalyje
Vytautė Markeliūnienė

Į koncertų sezono pabaigos fazę
šįmet netikėtai įsiveržė Wolfgango
Amadeus Mozarto muzikos skersvėjis. Per keletą dienų – du premjeriniai operos „Idomenėjas“ spektakliai (gegužės 31 ir birželio 2 d.),
podraug ir du instrumentiniai
ciklai viename Vilniaus festivalio koncerte. Pastarajame, birželio 5 d. Nacionalinėje filharmonijoje, skambėjo Penktasis koncertas
smuikui ir orkestrui A-dur, KV 219,
bei Koncertas dviem fortepijonams
Nr. 10 Es-dur KV 365/316a. Gana
reta mūsų koncertinėje praktikoje
Mozarto muzikos koncentracija,
gebėjusi šįkart atverti tą stilistinį
matmenį, kuris lyg koks karščio
bangoje patiriamas skersvėjis maloniai gaivina, bet sykiu provokuoja,
retsykiais sudirgina. Summa sumarum – palieka daugiaprasmės pilnatvės pojūtį.
Tad pereikime prie birželio 5 d.
koncerto, kuriame, be jau išvardytų
Mozarto opusų, skambėjo dar ir
populiarusis Arvo Pärto „Fratres“
smuikui, styginiams ir perkusijai,
Josepho Haydno Simfonija Nr. 59
A-dur, Hob 1:59 („Ugnies“). Koncertą parengęs Lietuvos kamerinis
orkestras pirmoje dalyje griežė soluojant meno vadovui Sergejui Krylovui, ir iš tiesų įrodė, koks svarbus
ir gal net lemiantis yra gebėjimas
girdėti, išklausyti. Šis kolektyvas
puikiausiai gali apsieiti ir be dirigento, nes gerai pažįsta bendravimo kerų esmę, ieško įvairialypių

Nauji leidiniai

Dalios Raudonikytės-With
plokštelė „Solitarius“
Stovėjau muziejaus viduryje, salėje,
ant kurios grindų baltomis linijomis išbraižyti garsiausių kalėjimų
kamerų perimetrai – pritrenkiamai
mažo ploto celės, kuriose paskutines
valandas leisdavo šimtai tūkstančių
pasmerktųjų. Staiga suskambo telefonas ir nebuvo kitos išeities, kaip
tik skubiai atsiliepti, bandant švelninti nejaukią situaciją. Besikalbant
manęs paklausė, ar esu klausęsis
Dalios Raudonikytės-With kompaktinės plokštelės, pasirodžiusios pernai. Taip aš sužinojau apie
tą leidinį.
Plokštelė „Solitarius“ (išleista
„New Focus Recordings“) tikrai
verta dėmesio, joje šešios 1996–
2017 m. kompozicijos įvairioms instrumentų sudėtims. Galima sakyti,
kad tai apgalvotas kompozitorės autoportretas, bent iš dalies atspindintis įvairialypius jos interesus ir spalvingą patirtį. Buklete minima, kad
Raudonikytė-With domisi menais,
literatūra, filosofija, kompiuteriniu
2 psl.

galimybių rezonuoti, atsakyti, ko- išgirdęs orkestras sušvelnino ribą
mentuoti (nors kažkodėl ne visuose tarp abejotinos tiesos ir autentiško
koncertuose tai tenka patirti...). grožio konflikto.
Manding, tikras malonumas ir
Beje, praeitą savaitę Lietuvos
smuikininkui S. Krylovui jausti pa- kompozitorių sąjungoje buvo
tikimą partnerį, kuris pritardamas pristatyta nauja knyga „Krzys„žaidimo“ taisyklėms nesiekia atsi- tof Droba. Susitikimai su Lietuva.
tverti išmokto teksto paradigmo- Straipsniai, pokalbiai, programos“.
mis, bet kaipmat įsitraukia į sūku- Knygą, sudarytą iš 26 šio Lietuvos
ringą ir iš anksto neapskaičiuojamą muzikos bičiulio analitinių tekstų,
tėkmę, prilygstančią magiškai vien- esė, recenzijų, pokalbių, parengė
kartinio muzikinio įvykio paslap- muzikologė Rūta Stanevičiūtė. 227
čiai. O štai ir Mozarto Penktasis puslapyje randame tokią Drobos
koncertas smuikui ir orkestrui A-dur. mintį: „(...) ir aš tikėjau, kad groGalima tik spėti, kiek daugel kartų žis randasi iš tiesos (ne atvirkšsmuikininkas interpretavo šį ciklą, čiai!). Ar pamenate tą mintį, kad
ir natūralu, kad kartais panūsta į tiesa išlaisvina?“ Kad grožis randasi Pianistai Lucas ir Arthuras Jussenai
jį šliūkštelėti sau aktualių impro- iš neabejotinos tiesos, paliudijo anvizuotų ar drąsios vaizduotės pa- tra koncerto dalis. Ypač Mozarto (pastarasis orkestrui dirigavo ir muzika, pagarbą amatui ir profediktuotų elementų, kad ir smulkiau Koncertas dviem fortepijonams Haydno Simfoniją Nr. 59, žvalgy- sionalumui, ne sporto, bet indivisuskaidytą temų frazuotę. Toks Nr. 10, kurį atliko olandų pianistai damasis po rimto susimąstymo, dualios iškalbos prioritetą. Nors
„eksperimentas“ be tinkamo par- broliai Lucas ir Arthuras Jussenai kilnios patetikos ir taurių pokštų, Jussenų dueto meninė ir techninė
tnerio (orkestro) pasirodytų kaip bei Lietuvos kamerinis orkestras, tokių būdingų šiam kompozitoriui, raiška savaimingai prikausto dėtam tikra erezija. Tačiau visa tai diriguojamas Modesto Pitrėno kategorijas). Orkestras tuoj pat pa- mesį, pianistai tarsi nejučiom tą
juto jau kitokį soluojančių partne- dėmesį tuoj pat sufokusuoja į parių vertybių pasaulį, tinkamai į jį grindinį jų interpretacinės raiškos
įsitraukdamas ir pritardamas ki- šaltinį – grojamą muziką, kuri yra
toms žaidimo taisyklėms. Ir vėlgi gal daugiau nei graži? Štai ir dabar
– puikus ansamblis, paskatinęs su- atmintyje skamba skoningos melizformuluoti Mozarto stiliaus feno- mos, žaviai sustyguotos kadencijos,
meno esmę, apie kurią Nikolausas melodingumo pilnatvė, trapių deHarnoncourt’as yra teigęs: protinga talių jungtys, vienu pulsu alsuojanšypsena ir ideali harmonija. Vienas čios temos, subtili koloristika, o kur
dalykas sekti brolių Jussenų pianis- dar ir įtaigus frazės rečitatyvumas.
tinę veiklą netiesiogiai (internete), Muzikinė brolystė dar išsiskleidė ir
bet jau visai kas kita išgirsti juos publikos išprašytame encore – Gekoncerte. Priklausydami savo kar- orges’o Bizet siuitos „Vaikų žaiditai, šie pianistai reabilituoja daugelį mai“ fragmentuose. Brolių Jussenų
jai nebe tiek svarbių praeities ver- repertuaras – gana platus, tą paliutybių: išlaiko rimtumo pozą, tuščių dija jų koncertų tvarkaraštis. Tad tiD. M at v e j e vo n u ot r a u ko s
efektų nesiekiantį stilistinį autentiš- kimės ateityje čia juos išgirsti ir viso
Sergejus Krylovas ir Lietuvos kamerinis orkestras
kumą, pagarbą tekstui, mėgavimąsi rečitalio formatu. Labai to norėtųsi.
programavimu, etnografija. Ji ku- autoriaus skonį, emocinę būklę, po- klausantis po valandos – jau kažria muziką orkestrui, elektroakus- žiūrį į sau priskiriamą vietą „nu- koks išblėsęs...
tiniams projektams, garso instalia- sistovėjusių vertybių pasaulyje“, t. y.
Raudonikytės-With kūriniai pracijoms, komponuoja konkrečiosios estetines simpatijas ir antipatijas, sideda iš karto, be jokių įvadų. Mumuzikos koliažus, bendradarbiauja atspindi iš mokytojų perimtas ma- zikos nuotaika ir būklė, skaidri atmossu vaizdo menininkais.
nieras ir stereotipus, atvirumą ar fera ir ramybė atsargiai tvinksi nuo
Tenka tik spėlioti, kodėl toks mu- uždarumą šiandienybei. Jautres- pat pirmojo momento. Savybė, kuzikos rinkinys pasirodė tik dabar, nei ausiai tai visad tarsi kiauras rė- rios neįmanoma nepastebėti – tušnes akivaizdu, kad esamas stilius tis, iš kurio fontanais trykšta net čiažodžiavimo nebuvimas. Frazės
susifermentavęs jau senokai, taigi nebūtinai tai, ko muzikos auto- psichologiškai motyvuotos, forma
rodyti jau tikrai buvo ką (įsivaiz- rius nori. Ir kiek klausytojas ne- architektoniškai gerai sustyguota. Rubinas), „Ventus“ altiniam sakduokime rašytojus, pasitenkinan- sistengtų, jis niekad nepabėgs Tai sudėtingos dinaminės kreivės sofonui su elektronika (2002, atl.
čius skaitymais, bet nespausdinan- nuo savo paties klausytojiškos muzika, tačiau joje nėra jokių per- Rolfas-Erikas Nystrømas ir aučiais savo veikalų). Aplinkybė, kad inercijos ir sustabarėjusių galvon krovų ar ekspresijos anomalijų, au- torė; regis, tai labiausiai improvizaautorė kone visą laiką gyvena ne įsikaltų prietarų – kas yra geras torei išvis svetimas bet koks tokios cinis opusas) ir „Idem non semper
rūšies sensacijų poreikis. Tarsi sau idem“ altiniam saksofonui (2017, atl.
Lietuvoje (Norvegijoje ir JAV), ne- skonis ir teisinga, gera muzika.
gali būti kaip nors „egzotizuojanti“
Taigi klausomos muzikos ne- pačiai komponuojama ir improvi- Rolfas-Erikas Nystrømas). Instrujos kūrybą – šiandien apie tai jau kaltybės samprata yra labai kom- zuojama trumpų epizodų virtinė, mentai-personažai nuostabiai intynet neverta kalbėti, „rezidavimo“ plikuota ir sunkiai išnarpliojama. vengiant pernelyg ištęstų situacijų mūs, juslingi, diskretiškai jautrūs,
vieta nebeturi tokios reikšmės, Kaip kitaip, kai tas muzikos vyks- ir nuobodaus kartojimosi.
lyg patikimi ir ne kartą ištikimybę
Ši muzika turi specifišką, gal net įrodę draugai.
kaip prieš keletą dešimtmečių, bet mas susidėlioja kur kas labiau klauiš emigrantų vis tiek tradiciškai tiki- sytojo sąmonėje, papildomai suin- neono prigimties spalvą, kaip ir
Derekas Jarmanas šešėlį vadino
masi daugiau negu iš čia esančiųjų. terpretuojamas nuosavos fantazijos. jaukų minkštumą, nelyg būtų ta- „spalvos karaliene“, ir šis dalykas sieKuoktelėjęs romantikas Hölderli- Maža to – netgi tas pats kūrinys, jau poma pirštais ar spausdinama blan- jasi su Dalios kūryba. Čia tarsi nėra
nas sakė, kad poezijos kūrimas yra įrašytas ir niekaip nekintantis, kar- kiomis spalvomis. Tembrai ypač ryškių spalvų be erdvinio, šešėlių
„visų nekalčiausias užsiėmimas“. tais gali pasirodyti vis kitoks klau- svarbūs, jais pasakoma nė kiek ne raštais žymėto fono. Tai gerai atŽinoma, apie muziką, kurioje nėra santis keletą kartų iš eilės: kažko- mažiau negu bendra kompozicijos skleidžia „Ventus“, kur įvairūs sakžodinio teksto, ką nors pasakyti iš dėl atrodo, kad vieni dalykai tąkart forma. Net trys plokštelėje įrašyti sofono tembrai skleidžiasi nuolat
tos „kaltės“ pusės dar sunkiau. Ta- sugroti geriau, o kitąkart silpniau kūriniai atliekami švelniais medi- kintančiose subtilios elektronikos
čiau muzika neišvengiamai trans- (nors taip juk negali būti), kad nių pučiamųjų tembrais – „Soliliuoja begalę informacijos apie jos įtaigumas pirmąkart stipresnis, o tarius“ klarnetui (2017, atl. Joshua N u k e lta į 3 p s l .
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Muzika

Lietuvių muzikos „ateitininkai“
Vilniaus festivalio koncertas „Abi vandenyno pusės. Lietuvių išeivių kamerinė muzika“

Binkio ž., atliko Dovilė Kazonaitė,
sopranas, ir Onutė Gražinytė, fortepijonas), „Atsiminimas“ (Kleopo
Jurgelionio ž., atliko Modestas Sedlevičius, baritonas, ir G. Alekna),
Gaidelio „Be tėvynės“ (atliko J. Auškelytė, G. Alekna), kvintetas pučiamiesiems (atliko Kristupo medinių
pučiamųjų kvintetas). Antroje dalyje klausytojų laukė Bacevičiaus
„Poème“ Nr. 4, op. 10, „Dance Fantastic“, op. 55 (skambino G. Alekna),
Kačinsko styginių kvartetas Nr. 3
(atliko Valstybinis Vilniaus kvartetas), Trys dainos lietuvių liaudies
žodžiais (atliko M. Sedlevičius,
G. Alekna), o koncertą užbaigė Bacevičiaus „Septième mot“ („Septintas žodis“), op. 73 (atliko G. Alekna
ir O. Gražinytė).
Be paminėtų programos sudarymo intrigų, vakaras sukūrė ir
istorinį įvykį: skambėjo Jakubėno
„Melodijos-legendos“ smuikui ir
fortepijonui autentiška redakcija.
Jos pametimas ir atradimas siejasi
su daugybe panašių lūžio laikotarpio istorijų. Kaip fiksuoja natų
leidėjas Jonas Petronis, kompozitoriaus 1944 m. birželio 20 d. pasirašytas korektūras jis dar nuvežė į
leidyklą Leipcige, bet grįžęs kompozitoriaus neberado, jau pagamintos metalo plokštelės pražuvo, nė
vieno korektūrų egzemplioriaus J.

Petroniui taip pat nebepavyko rasti.
Tad ši ir pora kitų to pat likimo pjesių yra išleistos iš tarpinių variantų.
Tačiau leidinių įžangoje J. Petronis
užsimena Stalino valdymo metais
pataisų rankraštį atidavęs M. Mažvydo bibliotekai, ir Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centro
bendradarbis L. Paulauskis, rengiantis koncertui, bibliotekos rankraščių skyriuje brangenybę aptiko gražiausiai saugomą.
Koncerto kūriniai atkurtos nepriklausomos Lietuvos laikais yra
skambėję, tačiau vis dar stebimės
lyg iš naujo atrasdami jų grožį. Kokios mąslios ir žavingos, instrumentiniams kūriniams prikišamo naivumo neturinčios Banaičio dainos;
kaip Europos dundančių didmiesčių lyrikos persmelkta Jakubėno
Melodija (pjesė turi du pavadinimus, su žodžiu legenda ir be jo), sukurta 4-ojo dešimtmečio pradžioje
studijų Berlyne metais, – ar mūsų
smuikininkai turi per didelį lietuvių klasikinio moderno repertuarą,
kad šios pjesės koncertams neieško
dėl gražumo, o ne privaloma proga?
Programai suburti vidurinės ir jaunesnės kartų interpretatoriai rodė
entuziazmą, gal dėl jo, gal įsijautę į
tragišką lemtį bylojančią koncerto
temą dažnai forsavo. Tačiau svarbiausia – buvo ta muzika įtikėję.

Viena iš plokštelės tyliųjų kulmi- išnykimo vizija – į begalybę, nebūtį,
kitais penkiais soliniais, tiesiog ažūriniais kūriniais? Tačiau ši, gerokai nacijų – „Primo cum lumine solis“ sutirpimą neįžvelgiamoje tolumoje
senamadiškesnio kirpimo muzika gitarai (2017, atlieka Danielis Lip- ir aukštų tonų ramybėje.
bene labiausiai nulemia viso rin- pelis). Tai viena gražiausių mano
Beje, kompozitorė išmintingai
kinio koloritą. Diegiančios melan- kada nors girdėtų modernių pjesių nutyli bet kokias technologines
cholijos injekcija, nusėdanti giliau- akustinei gitarai. Net keista, kad tą savo muzikos charakteristikas ir
siuose sąmonės užkaboriuose.
muziką atlieka ne pati autorė, – toks netrikdo įmantriais instrukciniais
Raudonikytė rafinuotai džiazuoja, stiprus yra efektas. Kompozicija jų aprašais kūrinių anotacijose, pakai rašo fortepijonui, bent taip yra santūri ir išraiškinga, dvelkianti to- teiktose dailiame plokštelės buklete
jos pjesės „FCH“ (2007) atveju. Pa- limais kontempliatyvaus flamenko (dizaineris – Marcas Wolfas). Ji
sirinktasis „kelionės į Chopiną“ mo- atgarsiais, tačiau niekur neperžen- pasitelkia lakoniškas citatas iš jai
delis, kai iš nuosavos medžiagos gianti nereikalingos ribos ir išsau- reikšmingų filosofų, menininkų ir
migruojama į lengvai atpažįstamą ganti originalų braižą.
literatų tekstų, užmegzdama tykų
klasiko teritoriją, nėra naujas, toKonceptualią šešių opusų seką polilogą su įvairių laikų asmenybėkių kūrinių gal tūkstančiai, todėl ir užbaigia saksofonas: finalinis kū- mis. Seneka, Francis Picabia, Virkyla mintis, kad atlikimui praverstų rinys „Idem non semper idem“ ce- ginia Woolf, Fryderykas Chopinas,
kitoks žiūros taškas: ne žvelgiant iš remoningas ir hipnotizuojantis, Stefanas Zweigas, Thomas Wolfe’as –
standartinio romantizmo kanonų demonstruojantis geriausias šios es- štai su kuo siejama čia skambanti
(kaip tą daro pjesę skambinanti tetikos savybes: sugebėjimą kalbėti muzika.
Šviesė Čepliauskaitė), bet atsispi- beveik nematerialiais garsais, paPlokštelės visuma – tarsi švari
riant nuo Raudonikytės-With sai- prastai ir koncentruotai, lyg mago parodinė erdvė: tuščiomis baltomis
kingai svinguojančio ritmo ir har- judesiais stabdant stebėtojo kvėpa- sienomis, ant kurių vos keletas tiksmonijos, siūlančios šiuolaikiškesnį, vimą ir jį vėl netrukus sužadinant. liai atrinktų ir be klaidų pakabintų
kone Billo Evanso tipo pianizmą.
Veržlų proveržį keičia absoliutaus objektų. Kita vertus, viską apimanti

šešėlių prieblanda, pilkšva, romantiškai nostalgiška, o retkarčiais ir
geidulinga. Žinoma, susimąstau, ar
čia išsakytiems įspūdžiams turėjo
reikšmės toji keista vieta, nuo kurios prasidėjo mano susitikimas
su Dalios Raudonikytės-With
muzika – tas pradžioje minėtas muziejus su įstabiai instaliuota ir sukrečiančia martirologine ekspozicija.
Gal ir taip, nes pirmojo – tada
dar net ne garsinio – impulso jausena įsiskverbė giliai, kad vėliau
susijungtų su apmąstymais apie
girdimą muziką ir taptų neišskaidomu vieniu.
Ir štai dabar šios nesentimentalios, bet itin poetiškos kūrybos
klausausi jau daugiau nei mėnesį.
Prisimindamas Hölderliną: „Nuo to
laiko, kai esame pokalbis / Ir galime
kits kito klausytis“...

Rita Nomicaitė

Džiugina Nacionalinės filharmonijos darbai atkurtos Lietuvos Respublikos 100-mečiui. Didžiosios jų
dalies – prisistatymų užsienyje – nespėjame net susekti, o Vilniuje galėjome girdėti ne vieną koncertą su
Baltijos valstybių autorių kūriniais
bei atlikėjais, su užsieniečiams (ir
lietuviams) užsakytais lietuviškos
tematikos opusais. Birželio 7 d. filharmonija surengė lietuvių muzikos
vakarą deginančia idėja – „Abi vandenyno pusės. Lietuvių išeivių kamerinė muzika“. Koncerto programą
sudarė pianistas bei muzikologas
Gabrielius Alekna ir muzikologas
Linas Paulauskis.
Vakare skambėjo pokario emigrantų į JAV Vlado Jakubėno, Kazimiero Viktoro Banaičio, Juliaus
Gaidelio, Jeronimo Kačinsko ir
Vytauto Bacevičiaus muzika. Kai
kurie iš jų, būdami puikūs publicistai, spaudos puslapiuose paliko
vieni kitų kūrybos vertinimus. Vasario 16-osios akto signataro Saliamono Banaičio sūnus Kazimieras
Viktoras į aktualijas žvelgė aštriai
filosofiškai. Artimų kolegų kūrinius rūpestingai analizavo Jakubėnas, kūrybinių portretų yra nutapęs Kačinskas. Bacevičius, be kita
ko, ėmėsi jų mąstyseną klasifikuoti
pagal „dvasią ir vartojamas muzikos priemones“ ir parašė apžvalgas „Mūsų kompozitoriai romantikai“ bei „Mūsų kompozitoriai
modernistai“ („Vienybė“, 194209-25; 10-02). Šiuo požiūriu, modernizmo ryškumu, tik švelniau, jie
visi lyginosi viešai (antai Kačinskas
Jakubėno muziką laikė „nuosaikiai
modernia“). Tokiu „matu“ tradiciškai juos tebeskirsto ir dauguma
mūsų, tačiau koncerto bukleto dalis, parašyta L. Paulauskio, žengia
pirmyn ir kiekvieno braižą charakterizuoja individualiai. Gaidelio
At k e lta i š 2 p s l .

nerviūrose. Garsai tarsi augalo lapai
skleidžiasi laisvai, kasdien pasisukdami vis kitu kampu ir sudarydami
nesuskaitomas formų konsteliacijas.
Erdvė kvėpuoja ir virpa, neįpareigodama atidžiai sekti trumpam išnyrančio ornamento evoliucijų. Tarsi
pro krūmynų šešėlius tekančios
upės srovė, lengvai mirguliuojanti
ir kiekvieną akimirką vis kitokia.
Masyviausiai skamba trečioji
plokštelės kompozicija – „Grues
et nix“ styginių orkestrui (1996,
atlieka Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Donatas Katkus), parašyta anksčiau už
kitas ir itin užvaldanti klausytojo
emocijas, gal dėl komplikuotesnio
polifoniškumo ir atviresnio patetiškumo. Trumpam net suabejoju:
ar tikrai šią muziką reikėjo dėti su

Modestas Sedlevičius

stilius priskiriamas ekspresionizmui, Banaičio muzikinė kalbėsena
laikoma neoromantine, kuriančia
„lietuviškų idilių“ pasaulį, Jakubėno – neoklasikine. „J. Kačinskas išeivijoje nebetęsė vienos
savo išskirtinės kūrybos srities –
mikrotoninės muzikos, tačiau išlaikė kitą – ateminę, asimetrinę, nesikartojančių sandarų kompoziciją,
pasak lietuvių amžininkų muzikų
Amerikoje atsiliepimų, įgaudavusią
tai lietuviškosios kontempliatyvios
lyrikos bruožų, tai kone mistinio
charakterio. O štai V. Bacevičius,
apsigyvenęs JAV, jau nebesigriebė
ankstesnių, kiek išorinių „lietuviškumo ženklų“ muzikoje (kaip kad
Koncerte fortepijonui Nr. 1 lietuviškomis temomis) – tačiau 4–5uoju dešimtmečiais vis vien kūrė
nuosaikesnę nei anksčiau Lietuvoje muziką, įvardydamas tai kaip
savo „kompromisinį laikotarpį“, o
6–7-uoju dešimtmečiais, paskutiniame kūrybos etape, nutraukęs
kompromisinius sprendimus, ėmė
plėtoti „kosminės muzikos“ vizijas“, – šiuolaikiškai grakščiai išaiškina L. Paulauskis.
Žavėjo koncerto programos
struktūra. Antai mintys žaidė chronologinėmis ribomis, kai skambėjo
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Jakubėno daina „Gėlės iš šieno“
(Kazio Binkio ž.), parašyta stojant
į Rygos konservatoriją (1924) bei
Kačinsko mūsų laikais sumanytas,
jo buvusios darbovietės – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos – 70-mečiui dedikuotas styginių kvartetas Nr. 3 (1993). Koncerto
dramaturgija jautriai vedė prie meninių kulminacijų – ir pirma vakaro
dalis turėjo savąją. Tai įgyvendinti
nebuvo paprasta dėl įvairiausios
stilistikos ir sudėties kūrinių: čia
minėta Jakubėno daina bei „Melodija-legenda“ (atliko Justina Auškelytė, smuikas, ir Gabrielius Alekna),
Banaičio „Obelų žiedai“ (Kazio

Gabrielius Alekna ir Onutė Gražinytė

Šarūnas Nakas

3 psl.

Muzika

Šimtmečio rečitalis
At k e lta i š 1 p s l .

profesorės Mariam Azizbekovos
klasės absolventė studijas tęsė
Austrijoje, kurioje gyvena ir dirba
iki šiol. Pianistė akompanavo žymiausių dainininkių – Elisabeth
Schwarzkopf, Christos Ludwig, Brigitte’s Fassbaender ir kitų žinomų
meistrų – dainavimo ir interpretacijos kursuose, Europos festivaliuose ir koncertuose. Ji talkininkauja įvairiems teatrams, taip pat
ir mūsiškiui, rengiant operas. Nuo
1998 m. G. Bandzinaitė yra oficiali
W.A. Mozarto konkurso koncertmeisterė. Pianistė ne vien muzikuoja, ji aktyviai dalyvavo rengiant
Mikalojaus Kostantino Čiurlionio
kūrybos pristatymą Vienos muziejuje „Kunsthaus“.
Pirmą koncerto dalį V. Urmana
paskyrė Schubertui, bet neįtraukė
nė vienos šio kompozitoriaus populiarios dainos, kurias dažnai
girdime. Klausėmės devynių sumaniai dramaturgijos požiūriu
išdėstytų kūrinių. Greta gamtos
vaizdų juose prabylama apie žmogaus sielos būsenas ir mintis. (Filharmonija pasirūpino visų koncerte
atliekamų dainų tekstų vertimais.)
Tokia gamtos ir žmogaus paralelė
labai būdinga liaudies dainų poetikai, kurią, sekdami liaudies poezija, perėmė romantizmo poetai ir
kompozitoriai. Štai šios devynios
dainos: „Naktis miške“, „Krūmokšniai“, „Gėlių skausmas“, „Erlafo ežeras“, „Vėjyje“, „Žvaigždėtos naktys“,
„Vakaro paveikslai“, „Neūžauga“,
„Visagalis“. Jos sukurtos Friedricho
Schlegelio, Johanno Mayrhoferio
ir kitų mažiau žinomų poetų tekstais. Daugumą šių dainų, išskyrus
„Erlafo ežerą“, lengvai praskriejusį
valso ritmu, galima vadinti išplėtotomis baladėmis. Joms solistė
suteikė raiškų jausmingai niuansuotą muzikinį pavidalą, kuriame
iškalbingai bylojo kiekvienas žodis,

Anonsai

Filharmonija pradėjo
prekybą 78-ojo koncertų
sezono bilietais
Vasaros koncertinę atmosferą dar
kaitinant įspūdingiems Vilniaus
festivalio žvaigždžių pasirodymams, Nacionalinė filharmonija
savo lankytojus jau kviečia žvelgti
ir į 78-ojo koncertų sezono kaleidoskopą. Filharmonijos interneto
svetainėje jau paskelbti 2018 m.
rugsėjo–gruodžio mėn. koncertai,
o akyli lankytojai suskubo rūpintis
bilietais, ypač į naujamečius renginius ir sezono atidarymą.
78-ąjį koncertų sezoną numatyta
pradėti rugsėjo 14 dieną. Filharmonijos Didžiojoje salėje su Lietuvos
nacionaliniu simfoniniu orkestru
4 psl.
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Gaiva Bandzinaitė ir Violeta Urmana

skiemuo ir paskira raidė. Muzikos kuriame kančias ir skausmą keičia kurią vedė būdamas trisdešimties
ir teksto ryšys solistės interpreta- džiaugsmas, o ašaras – juokas ir žy- ir nugyveno ilgą turiningą ir emocijoje įgavo tobulą harmoningą drų akių spindesys. Straussas greta cingą gyvenimą. Tačiau peržvelformą. Priešpaskutinėje baladėje simfoninių kūrinių ir operų visą gusi visą dainų sąrašą atradau, kad
„Neūžauga“ (F. Schlegelio ž.) pasa- gyvenimą kūrė dainas. Jo biogra- tiesioginių paskyrimų žmonai vikojama ypač šiurpi istorija, prime- fai teigia, kad į dainas jis sudėjo visa, sai nedaug. Nemažai dainų komnanti Wilhelmo Hauffo pasakas. V. kas supo jį realiame gyvenime. Tos pozitorius paskyrė įvairiausiems
Urmana šį dramatišką kūrinį at- dainos turi tiek magijos, skambesio asmenims, bičiuliams, motinai ir
liko ne tik tikslingomis vokalo, bet grožio ir išminties, kiek sutalpina artimiems giminaičiams. Tai tiir paveikios vaidybos priemonėmis. jo stambiosios formos, didžiulės kriausiai nepaneigia minties, kad
Didingai, gal net kiek gąsdinančiai, simfoninės poemos su žaižaruo- daugelio dainų atsiradimą įkvėpė
suskambėjo paskutinė Schuberto jančiomis orkestruotėmis. Kairiųjų būtent Pauline, nesvarbu, kad deprogramos daina „Visagalis“ („Die pažiūrų filosofas Theodoras Adorno dikacijos sako ką kita.
Allmacht“). Ji sukurta pagal arki- stipriai suklydo, neradęs Straussui
Iš Strausso dainų V. Urmana
vyskupo Johanno Ladislavo Pyrke- vietos tarp moderniosios muzikos parinko dvylika, taip pat kaip ir
rio religinį tekstą. Solistė per šį rūs- atstovų ir sakęs, kad „Straussas net Schuberto mažai žinomų, bet latoką kūrinį priminė publikai apie nėra kompozitorius“. Panašiai ke- bai gražių ir turiningų. Tikslumas
aukštesnę galybę, amžiną Dievą Je- lis dešimtmečius kartojo jo sekėjai. reikalauja jas visas išvardinti: „Dihovą, kurio pagalbos šaukiasi be- Gyvenimas šias nuomones nupūtė tirambas kančiai“, „Nuostabios,
į istorijos pašalę.
tačiau šaltos žvaigždės danguje“,
simeldžiantis šios žemės žmogus.
Strausso dainų pluoštas tiePaplitusi prielaida, kad daug „Išsilaisvinimas“, „Tavo mėlynos
siogine prasme perkėlė publiką į dainų Straussas rašė savo žmo- akys“, „Žiemos naktis“, „Kas tai sužemę, į žemiško gyvenimo sūkurį, nai dainininkei Pauline de Ahnai, kūrė?“, „Iš liūdesio dainų“, „Malda
(LNSO) pasirodys nūdienos violončelės garsenybė, Lietuvoje visada laukiamas muzikas Giovanni
Sollima. Su juo koncertuos vienas
stipriausių mūsų šalies jaunųjų violončelininkų Glebas Pyšniakas.
Prie dirigento pulto stos LNSO
meno vadovas ir vyr. dirigentas
Modestas Pitrėnas. Sezono pradžiai numatytoje programoje –
Aarono Coplando siuita „Apalačų
pavasaris“, Giovanni Sollimos
Koncertas violončelei ir orkestrui
„Liaudies pasakos“ ir „Violončelės,
vibrato!“ dviem violončelėms ir styginiams bei Kristinos Vasiliauskaitės „Simfonetė“.
Ypatingo publikos dėmesio visada sulaukia ir Lietuvos kamerinio
orkestro koncertų sezono pradžia.
Ji numatyta rugsėjo 22-ąją. Su orkestru koncertuos jo meno vadovas, solistas ir dirigentas Sergejus

Krylovas, solo smuiku taip pat grieš
orkestro koncertmeisteris Džeraldas Bidva ir smuikininkė Rusnė
Mataitytė, o fortepijonu skambins
Kristina Miller. Bus atliekami Felixo Mendelssohno-Bartholy Koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui d-moll, Alfredo Schnittke’s
„Senovinio stiliaus siuita“ (Vladimiro Spivakovo orkestruotė) ir Olli
Mustoneno Koncertas trims smuikams ir orkestrui.
Iki Naujųjų metų Lietuvos nacionalinė filharmonija publikai parengė
per šešiasdešimt originalių programų, skambėsiančių pačioje Filharmonijoje, Taikomosios dailės ir
dizaino muziejuje, Šv. Jonų bažnyčioje, Valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejaus Tolerancijos centre
ir Trakų pilies menėje.
Vilniuje sulauksime įvairių iškilių
pasaulio muzikų ir kolektyvų, kaip

žiemą“, „Pastogė nuo audros ir lietaus“, „Miela vizija“, „Blogas oras“,
„Kaip išlaikyti paslaptyje“. Didžioji
dalis šių dainų sukurta pagal mažai
žinomų autorių tekstus, keturios –
pagal Richardo Dehmelio, Heinricho Heine’s ir Friedricho Rückerto
eiles. Nesiimsiu nagrinėti kiekvienos dainos atlikimo, visos jos suskambėjo tobulai. Solistė su pianiste sudarė nepaprastą ansamblį,
jautrų ir tvirtą, emocingą ir asketišką, sproginėjantį siautulingomis
kulminacijomis. Klausytis tokio ansamblio buvo tikra šventė. V. Urmana sužavėjo balso išraiškos subtilybėmis ir jėga, nepaprastu, tiesą
sakant, tiesiog juvelyrišku dainavimo tikslumu, ypač kai kompozitoriaus fantazija skrieja staigiomis
moduliacijomis, neįprastais šuoliais
arba begaline vingiuota linija, kurios kulminacijoje būtina pabrėžti
svarbiausią teksto žodį arba skiemenį. Dažnai tai aukštos tesitūros
garsas ar ištisa frazė, palaikoma
spalvingų harmonijos sekų fortepijono partijoje.
Man ypač nuostabi iš atliktų
dainų yra „Išsilaisvinimas“ („Befreit“,
op. 39 Nr. 4, pagal R. Dehmelio žodžius). Daugybė legendinių Lied
žanro interpretatorių mėgo šią
dainą (kaip ir žymiąsias „Keturias
paskutines dainas“), tad paliko
mums savo įrašus. Linkiu, kad
V. Urmana nuostabią savąją interpretaciją kartu su visa likusia puikia programa taip pat įrašytų. Vieno
pasiklausymo mums nepakanka.
Vilniaus festivalio publikai taip
pat nepakako didžiulės programos.
Salė išreikalavo net keturis bisus, –
Schuberto „Paslaptį“ ir „Dangaus
žiežirbas“, Juozo Gruodžio „Ulijoną“
ir pabaigai – aistringąją Strausso
„Cäcilie“, skirtą „mylimai Pauline
1894 m. rugsėjo 10 d. proga“ (Strausso
ir de Ahnos jungtuvių data).

antai „Konzerthausorchester Berlin“, Saro žemės jaunimo simfoninio orkestro, perkusininkų grupės
iš Niujorko „Mantra Percussion“,
italų meistrų iš Pavijos „I solisti

Montvido, Meachos Brueggergosman, Mūzos Rubackytės, Margaritos Levčuk ir kt. Įvairių žanrų
muzikos prisodrintame rudens ir
žiemos laikotarpių koncertų repertuare kiekvienas klausytojas
ras sau artimų ir patinkančių atlikėjų bei kūrėjų pavardžių, masinančių kūrinių.
2019-aisiais Nacionalinė filharmonija ketina uždaryti rekonstrukcijai Didžiąją koncertų salę,
tad 2018 metais publika dar turi
apsčiai progų pasimėgauti būtent
čia skambėsiančia muzika ir harmoninga aplinka.
di Pavia“ ir dirigento violončeliDaugiau informacijos apie konninko Enrico Dindo, baroko orkes- certus – interneto svetainėje www.
tro „Concerto Copenhagen“ ir so- filharmonija.lt.
listo smuikininko Fredriko Fromo,
dirigentų Zhango Guoyongo, LNF inf.
Keri-Lynn Wilson, Nicholo Miltono, solistų Luko Geniušo, Edgaro
7 meno dienos | 2018 m. birželio 15 d. | Nr. 24 (1261)

Šokis

Skirtingų kartų reivas

Apie festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ spektaklius „Z+“ bei „Somaholidays“

Laura Šimkutė

Tikriausiai nesuklysiu teigdama,
kad „Naujasis Baltijos šokis“ – tai
keletą dienų trunkantis vakarėlis,
kuriame šokis tampa priemone
ne tik atsipalaiduoti ir nusimesti
dienos rūpesčius, bet ir kalbėti(s).
Antroje festivalio pusėje netikėtas
pokalbis įvyko tarp dviejų spektaklių:
Z kartą nagrinėjančio „Airos“ šokio teatro „Z+“ ir trupės „Wie cie“
atostogų ypatumus ironiškai perteikiančio „Somaholidays“.
„Z+“ – Z karta (šokio teatras
„Airos“)
Įžengęs į „Menų spaustuvės“ Juodąją salę žiūrovas gali sutrikti: susidaro įspūdis, kad tuoj prasidės ne
spektaklis, o elektroninės muzikos
koncertas. Salėje nėra žiūrovams
skirtų kėdžių, tik stovi didžėjaus
pultas, apšviestas pailgų neoninių lempų. Nors karšta ir tvanku,
atmosfera alsuoja šalčiu. Trečiojo
tūkstantmečio kartos vakarėlis
prasideda.
Z kartą ir jos fenomeną nagrinėjantis „Z+“ – toks pat netikėtas,
stilingas ir ekspresyvus kaip ir pati
Z karta. Išmaniaisiais telefonais apsiginklavusios atlikėjos Greta Grinevičiūtė, Airida Gudaitė bei Sigita
Juraškaitė vietoj įprastų žodžių prabyla interneto folklore paplitusiais
trumpiniais: OMG, WOW, LOL ir
t.t., prisidaro asmenukių ir, atrodo,
maždaug 40-iai minučių nusitempia publiką su savimi į savotišką,
per šokį ir performatyvumą čia pat

Nauji leidiniai

Vasaros „Kino“ skaitymo
malonumai
Kino teatrai jau dvelkia vasara – nei
festivalių, nei lietuviškų premjerų
artimiausiu metu nematyti, teks
laukti rudens. Laukiant galima
skaityti naują „Kiną“ ir patiems
sudarinėti filmų peržiūrų programas, juolab kad dalį jų jau galima
pasižiūrėti legaliai ne tik kino teatre.
Tik šiemet „Auksine palmės šakele“
apdovanotų Hirokazu Kore-edos
„Vagišių“ teks laukti beveik metus,
kol ateis „Kino pavasaris“. Bet žurnale galima perskaityti šio festivalio
programos sudarytojos Mantės Valiūnaitės įspūdžius apie Kanų konkursą. Ji pasigedo didesnės drąsos
ir alternatyvaus kino. Valiūnaitei
Kanai – pernelyg konservatyvūs.
„Kino pavasario“ programą „Europos debiutų konkursas“ aptariančiam Gediminui Kuktai joje taip
pat pritrūko ir drąsos, ir sudėtingesnės kinematografinės kalbos.

kuriamą socialinį tinklą. Juk kaip
kitaip socialiniuose tinkluose gyvenanti karta gebės užmegzti ryšį?
Išsibarsčiusios po žiūrovų minią
šokėjos žaidžia su erdve, kuria keletą pasirodymų vienu metu, nepamiršta į juos įtraukti ir publikos,
leidžiasi su ja į improvizacijas. Ši
mielai jungėsi į šokio tinklą – priėmė atlikėjų kvietimą draugauti ir
šoko kartu (verta paminėti, kad
tarp publikos buvo nemažai profesionalių šokėjų). Tačiau atlikėjų
buvimo erdvėje taškai keičiasi it
besisukanti juosta, naujai priimti
draugai paliekami šokti vieni, tad
pasidaro aišku, kad šitas naujienų
srautas yra jų – Z kartos atstovių –
ir į savo tinklą kitus jos priėmė tam,
kad galėtų pasirodyti. Žiūrovams
belieka tik „skrolinti“ akimis.
Iš pažiūros atrodo, kad agresyvia energija, arogancija ir noru būti
pastebėtoms pulsuojančios atlikėjos įkūnija tik fasadinę, dekoratyviąją, bandančią parodyti, kokia
cool ir nesustabdoma yra Z karta,
pusę. Būdamos kartu jos iš tikrųjų
yra vienos – noras išsiskirti nugali
troškimą užmegzti tarpusavio ryšį.
Viena kitai jos – šaltos, abejingos,
besijungiančios vien dėl efekto.
Lyg varžytųsi, kuri surinks daugiau „like“ paspaudimų. Tai hiperbolizuotas, stilizuotas, bet ganėtinai
tikslus kartos veidrodis.
Kažkur tame veidrodyje slypi ir
tikro ryšio ilgesys, kurio desperatiškai ieškoma. Tačiau ši karta neišmoko megzti ryšių už socialinių
tinklų ribų – realybėje „like“ nepaspausi. „Z+“ šis aspektas nėra

pamirštamas – garso, šviesos ir šokių apsuptyje viena šokėja vis apsikabina ką nors iš žiūrovų. Nuoširdžiai, nusimetusi visas abejingumo,
arogancijos, noro pasirodyti kaukes ji tiesiog taip, kaip moka, ieško
žmogiško artumo. Susikuria mikrobūtis, minimaliai sušildanti aplink
ją šalčio bei arogancijos pritvinkusią atmosferą. Tik didžioji dalis
žiūrovų-dalyvių to mikropokyčio
turbūt net nepastebi, nes dėmesys
sutelktas kitur – į Z kartos socialiniais tinklais paremtą reivą.
„Somaholidays“ – Millennials
(tūkstantmečio) karta („We cie“ /
Vilma Pitrinaitė)
„Somaholidays“ – subtilaus humoro nestokojanti kompiliacija
Scena iš spektaklio „Somaholidays“
D. M at v e j e vo n u ot r .
apie atostogas. Spektaklis prasideda
nuo vaizdo medžiagos apie kompaniją, vykstančią į atostogų vietą akiniais nuo saulės (iš karto kyla
„Somaholidays“ kūrėjai nevengia
Lietuvoje (videoprojekcijų autorius asociacijos su Corey Harto hitu ironiškai pažvelgti į paradoksalią
Fanny Perreau), o pasirodžius atli- „Sunglasses At Night“), avi sport- tarp persidirbusių tūkstantmečio
kėjams perauga į haliucinacijų ku- bačius bei vilki bėgimo aprangą pri- kartos atstovų susiformavusią trapiną „tripą“.
menančius psichodeliniais „prin- diciją – atostogas ar laisvadienius
Nors šiame spektaklyje ir neatlie- tais“ išmargintus drabužius. Ir praleisti taip, kad išvargtum dar lakamas konkrečios kartos tyrimas, iš negalima sakyti, kad bėgimo ap- biau nei darbe. Užuot pailsėjus, renvaizdo įrašuose užfiksuotų pokalbių ranga nepasiteisina – jie bėga ma- kamasi į visą naktį trunkančius vanuotrupų galima susidaryti įspūdį, ratoną. Tik kiek kitokį nei įprasta. karėlius, kuriuose ekstazės siekiama
kad čia veikia tūkstantmečio kartos
Vakarėlyje-maratone šokama ne tik šokiais, bet ir medžiagomis,
atstovai – tie, kurie dar neturi ketu- daug, bet minimalistiškai: neįpa- po kurių organizmui gali prireikti
riasdešimties ir kuriems nesvetimas reigojantys, iš pažiūros paprasti, papildomų atostogų. Spektaklio
miesto klubinio gyvenimo ritmas. bet puikiai atlikti judesiai kartu su stiprybė – gebėjimas nemoralizuoJų poilsis – tai „Kablio“, „Yucatan“ ar besimainančiomis spalvotomis vi- jant, savęs pernelyg nesureikšmikito elektroninę muziką grojančio deoprojekcijomis kuria įspūdį, kad nant, su humoru ir ironija besti į
klubo šokių aikštelė, kurioje užsi- esame visai ne „Menų spaustuvės“ gana įsišaknijusią ir, manau, nemabūnama iki ryto.
Kišeninėje salėje, o stebime klubi- žai daliai žmonių pažįstamą situaAtlikėjai Mantas Stabačinskas, nėjimo ištrauką, kurios metu klu- ciją bei iš to sukurti profesionalaus
Darius Algis Stankevičius ir Vilma binėtojai leidžiasi apžiūrinėjami. šokio ir choreografijos reginį. Reivą
Pitrinaitė scenoje pasirodo su Vakarėlis įgauna pagreitį.
tikrąja to žodžio prasme.

Survilos „Sengirę“ rašo, pasirodo,
puikiai apie jos gyventojus išmanantis Kukta. Aštuonerius metus
kurtai ir žiūrovų katučių sulaukusiai „Sengirei“ skirta daug vietos: su
filmo režisieriumi kalbėjosi Dovilė
Grigaliūnaitė, su montažo režisieriumi Danieliumi Kokanauskiu –
Agnė Raščiūtė.
Pagalvojau, kaip šie filmai atrodys po kokių penkiasdešimties
metų. Apie tai, kaip lietuvių klasika nuskambėjo šiemet Vysbadeno
kino festivalyje „goEast“ surengtoje
retrospektyvoje ir simpoziume „Hibridinės tapatybės – Baltijos šalių
Akivaizdu, kad tai tampa viso šiuo- kinas“, rašo Ilona Vitkauskaitė. Ji
laikinio kino problema, todėl nuo pateikia simpoziumo kuratorės
jos negali pabėgti daugumos šio Barbaros Wurm nuomonę, kad
„Kino“ tekstų autoriai.
pasiektas toks momentas, „kai jau
Didesnė žurnalo dalis skirta galime atsigręžti į „pražiūrėtą“ sobūtent „Kino pavasariui“ ir lie- vietmetį ir analizuoti jį pasitelkę
tuviškoms jo premjeroms aptarti. socialinę, klasinę, lyčių tapatybių
Giedrės Beinoriūtės pilnametražį sampratas, ne tik nacionalinius asvaidybinį debiutą „Kvėpavimas pektus. Sovietmetis nebegali būti
į marmurą“ žurnale recenzuoja suvokiamas kaip kažkas nepageidvi autorės – Santa Lingevičiūtė ir daujamo ar nekenčiamo.“ Ji taip pat
Elena Jasiūnaitė, Editos Kabarai- mananti, kad pasitelkus kino istotės „Šimtą metų kartu“ – Neringa riją būtų įdomu iš naujo pažvelgti
Kažukauskaitė, apie Mindaugo į trijų Baltijos šalių politinę istoriją.

7 meno dienos | 2018 m. birželio 15 d. | Nr. 24 (1261)

Dovilė Raustytė kalbėjosi su
„Kino pavasario“ svečiu – amerikiečių nepriklausomuoju Seanu
Bakeriu, jo filmo „Floridos projektas“ kadras papuošė ir žurnalo
viršelį. Filmą recenzuoja Rimgailė
Renevytė. Kitą festivalio viešnią –
rusų scenaristę ir režisierę Nataliją
Meščianinovą – kalbino Ieva Tumanovičiūtė ir Ilona Vitkauskaitė.
Meščianinova pasakoja ir apie savo
naują filmą „Pasaulio širdis“, kuris
sekmadienį pasibaigusiame Atvirame Rusijos kino festivalyje „Kinotavr“ laimėjo pagrindinį prizą
ir dar du svarbius apdovanojimus.
Beje, „Pasaulio širdis“ kurta kartu
su lietuviais, tad viliuosi, kad filmo
sulauksime ne tik kurio nors festivalio programoje.
„Iš arčiau“ pristato tikrai drąsias ir
originalias kino asmenybes. Izolda
Keidošiūtė rašo apie nepriklausomą
aktorių Joaquiną Phoenixą, suvaidinusį pagrindinį vaidmenį Lynne
Ramsay trileryje „Tavęs niekada
čia nebuvo“. Filmą recenzuoja Ieva
Toleikytė. Rūta Birštonaitė pristato
prancūzų režisierę Claire Denis,
kurios filmą „Izabelė ir jos vyrai“

parodė „Kino pavasaris“, bet, regis, rudenį dar bus galima pamatyti kino teatruose. Živilė Pipinytė
„Kino istorijose“ prisimena Ingmarą
Bergmaną, kurio gimimo šimtmetį
šiemet mini visas pasaulis.
Ramūnas Pronckus recenzuoja
Paulo Thomaso Andersono „Nematomą siūlą“. Šis režisierius, bent
jau man, yra vienas tų, kurie vis dar
drąsiai plečia kino kalbos galimybių
lauką. „Nematomas siūlas“ nukelia į prabangų mados namų pasaulį.
Jo veikėjai galėtų tapti ir Pipinytės
straipsnio apie kvepalus kine herojais. Vasara visada kupina kvapų: po
mano langais jau iš visų jėgų žydi
liepos, jų aromatas – kaip geriausių
kvepalų. Žurnalo rengėjai siūlo vasarišką pasiskaitymą apie tai, kaip
kvepalai skatino moterų emancipaciją ir buvo filmų siužeto „varikliai“,
primena apie garsių režisierių sukurtas kvepalų reklamas ir filmus,
kurių herojai – kvepalų gerbėjai,
kūrėjai ir ekspertai. Vienu jų kine
teko būti ir Juozui Budraičiui.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Teatras

Neapibrėžtasis Voicekas
Lietuvos nacionalinis dramos teatras pristato jaunuosius
Ingrida Ragelskienė

Puikiai prisimenu, kaip prieš šešiolika metų daug žadantis režisierius
Ignas Jonynas surinko gana margą,
gerai nusiteikusią talentingų Jaunimo teatro aktorių kompaniją ir
išskraidino ją teatriniu reisu – „Ištisų dienų, ištisų naktų kronikos“,
įkvėptu Xavier Durringerio pjesės.
Aktorius Giedrius Savickas su dar
trimis Anželikos Cholinos šokėjų
kursą ką tik baigusiais kolegomis
tame spektaklyje vaidino lėktuvo
stiuardus. Trumpų monologų, dialogų, istorijų fragmentų maišalynėje Savicko stiuardo surengtas
skrydžio saugos taisyklių instruktažas atrodė aistringiausias ir išradingiausias. Ko gero, Savickas buvo
įsimintiniausias išraiškingų gestų,
santūrios mimikos, įvairiakalbės
žodžių ekvilibristikos nevengiantis
stiuardas Lietuvos teatro istorijoje.
Likimo posūkiai nuspėjami –
Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre debiutuojančio režisieriaus
Antano Obcarsko spektaklyje „Voicekas“ pagal Georgą Büchnerį aktorių Giedrių Savicką jau regime
dėvintį antrojo lėktuvo piloto uniformą. Jis vaidina Francą Voiceką,
veikiantį visuotinės administracinės kontrolės aplinkybėmis. Seniai nebe trisdešimtmetis Savicko
Voicekas iš glėbio nepaleidžia savo
dydžio medinio, dailiai ištekinto
lėktuvo propelerio. Šmaikštus stambiagabaritis sceninis rekvizitas greitai tampa tiesiog nebepastebimu,
neesminiu aksesuaru.
Mano kukliais skaičiavimais, tai
jau ketvirtas Georgo Büchnerio „Voiceko“ pastatymas profesionalioje

Anonsai

Baltijos gitarų festivalis
Nuo 2009 m. organizuojamas Baltijos gitarų festivalis pastaraisiais metais į Birštoną sutraukia vis gausesnį
klasikinės gitaros gerbėjų būrį. Pats
festivalis, apimantis ir pasaulinio
garso atlikėjų koncertus, tarptautinį
konkursą, meistriškumo pamokas
bei kitus renginius, spėjo tapti išskirtiniu reiškiniu klasikinės gitaros
scenoje ne tik Lietuvoje.
Šiemet į birželio 15–17 d. vyksiantį renginį pakviesti ir savo koncertus surengs net trys itin ryškūs
klasikinės gitaros solistai – italų
žvaigždė, gitaros Paganini tituluojamas Aniello Desiderio, vienas aktyviausių šių dienų čekų gitaristų
Vladislavas Bláha bei subtiliu muzikalumu ir barokinėmis interpretacijomis garsėjanti Raphaella Smits
iš Belgijos.
Aniello Desiderio jau beveik prieš
trisdešimt metų kritikų buvo pavadintas il fenomeno. Kadaise kilęs susižavėjimas iš Neapolio kilusiu gitaristu ilgainiui išaugo į stulbinantį
6 psl.

Scena iš spektaklio „Voicekas“
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vaidmens kūrėją Agniešką Ravdo.
Šių herojų santykiai, bendravimas,
suartėjimas ir konfliktas turėjo sukelti egzistencinę „Voiceko“ griūtį.
Deja, pasiūlytos aplinkybės lemia,
kad bet kokie santykiai tarp šių personažų tampa neįmanomi. Tai ypač
pabrėžia filosofiškai daugiasluoksnė
vangios erekcijos scena. Palikti bekontakčiam veikimui, chaotiškiems
prisitaikymams griūvančiose mizanscenose aktoriai ima panėšėti
į gyvas kostiumų pakabas, savo
desperaciją ir emocinį nevalyvumą
kartkartėmis apmalšinančias tose
parafino vonelėse.
Antanas Obcarskas praktinį režisieriaus amato bagažą susikrovė
asistuodamas Gintarui Varnui pastarųjų metų pastatymuose. Subtilų
estetikos pajautimą, gebėjimą kurti
veiksmingą scenovaizdį turintis
mokinys kėsinasi pralenkti garbųjį mokytoją. Scenografiją kūrusių
„random heroes“ ir kostiumų dailininkų Juozo Valentos, Flore Vauvillé kūrybinis tandemas supjaustė
ir meistriškai panaudojo kadaise
nurašyto „Boeing“ lėktuvo karkasą.
Didžiausią buvusio lėktuvo dalį
aštriu kampu režisierius įsmeigė į
scenos grindis. Lėktuvo valdymo
kabinos kampe įmontuotas monitoriukas viso veiksmo metu transliavo epizodus iš filmo „Vienas namuose“. Buvo ir dvi lėktuvo sėdynių
eilės, kad palaikytų salsvą perkaitusios odos kvapą.
O apibendrinimui – Marijos
frazė: „Koks aš vis dėlto šlykštus
sutvėrimas. Galėčiau save papjauti.
Bet kas iš to? Eina jie visi velniop,
vyrai ir moterys.“ Lauksim ateinančių naujų Voicekų.

Lietuvos scenoje. Galima būtų liūdnai
šyptelėti, kad kiekviena karta nusipelnė savo Voiceko. Maniškė –
aktoriaus Tomo Kizelio, vaidinusio režisieriaus Cezario Graužinio
1996 m. pastatyme. Mūsų Voicekas
buvo savotiškas pirmykštis mistikas, magas, somnambuliškoje būsenoje besiblaškantis žmogus-gyvūnas. Viršų imantys instinktai, goslus
kūniškumas, pasąmoniniu lygiu
vitališkų troškimų saistoma ir tuo
pat metu taikiai negalinti sugyventi
bendruomenė, mechanizuotas ansambliškumas, gožiantis individo
išskirtinumą, – tai buvo spektaklis
apie mus.
Ar galima pagal režisieriaus Antano
Obcarsko pastatymą identifikuoti,
apibrėžti dabartinę dvidešimtmečių

kartą? Be abejonės. Tik tada dė- čiuptuvais kontroliuojantis padamesys nuo sunkiai savo profesijos ras nei visi kiti, esantys scenoje.
aksesuarą po sceną nešiojančio,
Georgo Büchnerio kūrinį drasceninių prisitaikymų ir aktori- maturgiškai interpretavo Laurynių pastangų ištikto Savicko nu- nas Adomaitis, tačiau daugumai
krypsta į Daktaro, Psichopato jo sukurtų personažų pritrūko chavaidmenį atliekantį aktorių Ge- rakterinio kūrybinio užtaiso. Gal
diminą Rimeiką. Su tikro sielos ryškiame naktiniame košmare suligonio azartu Rimeika įtraukia sapnuota Draugė, poetė, vaidinama
žiūrovus į savyje klaidžiojančio Aistės Zabotkaitės, arba DiplomaDaktaro sceninio buvimo labirintą. tas, kolega (Andrius Alešiūnas)
Jis, regis, vienintelis žino parafino ir išsunkė spektaklio koncepcijos
vonelėje mirkomų bei ledokšnių autoriams baimės ir pasimėgavimo
vandenyje aušinamų galūnių ri- savo komplikuotomis vizijomis
tualinės simbolikos esmę ir ja tiki. prakaitą, bet abu personažai taip ir
Ir tai vienintelis veikėjas, išaugęs liko sapniškumo paribiuose, visišiš maištingų Büchnerio sukurtų kai neatskleisti nei dramaturginėje,
personažų marškinėlių. Būtent nei vaidybinėje plotmėje. Kiek sujaunasis Daktaras yra tas įdomes- dėtingesnis atvejis ištiko Kapitoną
nis, gyvesnis, publiką emociniais vaidinantį Kęstutį Cicėną ir Marijos

tarptautinį pripažinimą, kvietimus
koncertuoti svarbiausiose pasaulio
salėse, ryškiausiuose festivaliuose ir
bendradarbiauti su žymiausiais orkestrais bei kitais atlikėjais. Tačiau
Aniello Desiderio labiau keri ne
biografijos faktais, o scenoje kuriamais gitaros stebuklais. Kaip rašoma
vienoje iš daugybės kritikų recenzijų, jo grojimas užburia aistra, su
kuria jis neria į atliekamą muziką.
Viena vertus, tai kvapą gniaužiantis
pozicijų keitimas, žonglierių triukus primenantys arpeggio, ferrari
maniera prašvilpiančios garsų virtinės. O kartu – ištobulinta garso
išgavimo kultūra, kuri jo grojimui
suteikia ypatingo žavesio ir pakeri
besvore elegancija.
Aniello Desiderio atliekamos
muzikos repertuaras labai platus –
nuo Paganini, Scarlatti ir kitų mažiau žinomų italų kompozitorių
muzikos ar tokių gitaros klasikų
kaip Isaaco Albenizo, Miguelio
Llobet, Mario Castelnuovo-Tedesco, Joaquino Rodrigo kūrinių
iki eksperimentinių tango ir baroko muzikos improvizacijų, kurias

kūrė kartu su savo broliais pianistu albumą Raphaella Smits sudarė iš sąrašas. Tikra legenda jau tapo isir smuikininku. Ne išimtis ir Balti- kūrinių, kurių autoriai vienaip ar torija, kaip žymiojo „Usherio valso“,
jos gitarų festivalio koncertas, ku- kitaip bendradarbiavo su vienu kurį sukūrė Nikita Koshkinas, dediriame turėtų nuskambėti žymiojo žymiausių XX a. gitaros virtuozų kaciją Vladislavas Bláha gavo po to,
Leo Brouwerio „Rito de los Oris- Andreasu Segovia. Kritikų atsilie- kai kompozitorius išgirdo, su kokia
has“, pasižymintis stipria kubietiškų pimuose neslepiamas susižavėji- neįtikėtina įtaiga jis atlieka šį kūrinį.
intonacijų ir ritmų įtaka, bei italo mas išskirtiniu muzikalumu, garso Greta tokios klasikos kaip Manuelio
Angelo Gilardino „Ikonostas“.
spalvų pojūčiu ir subtilia improvi- de Fallos ispaniškos kompozicijos,
Raphaella Smits iš Belgijos – tur- zavimo laisve, kai tuos pačius kū- didžiąją jo koncertų dalį įprastai
būt viena savičiausių gitarisčių iš rinius, priklausomai nuo erdvės sudaro pastaraisiais dešimtmečiais
visų iki šiol koncertavusių Baltijos akustikos ar aplinkui tvyrančios sukurta muzika – argentiniečio Jorgitaros festivalio scenoje. Jos ne- nuotaikos, ji atlieka kaskart vis kitaip. ge’s Morelio, brito Johno W. Duarte,
slepiama aistra – baroko epochos Birštono festivalyje, tikėtina, bus ga- čeko Štěpáno Rako ir kitų atlikėjo
muzika, o ypač įspūdingos Johanno limybė išgirsti būtent aštuoniastyge bendraminčių kūryba.
Sebastiano Bacho kūrinių interpre- gitara Raphaellos Smits atliekamus
2018 m. Baltijos gitarų festivalį
tacijos, atliekamos barokine aštuo- kūrinius, tarp kurių turėtų būti ir žy- taip pat papildys įvairūs nemokami
niastyge gitara. Beje, šią autentišką mioji J.S. Bacho Čakona iš Partitos renginiai, tarp kurių ypač laukiagitarą ji įvaldžiusi lygiai taip pat Nr. 2 smuikui solo, taip pat dvi siui- mas praėjusių metų Baltijos gitarų
sėkmingai kaip ir klasikinę šešias- tos iš naujausio muzikantės albumo. festivalio konkurso Grand Prix laitygę ar pakankamai retą septyniasČekų gitaros virtuozas Vladisla- mėtojo lenkų gitaros talento Alektygę. Muzikantė ne tik nevaržo sa- vas Bláha 2014 m. surengė rečitalį sandro Pankowskio vel Jankowskio
vęs rinkdamasi instrumentą iš savo garsiojoje „Carnegie Hall“ salėje. koncertas birželio 16 dieną. Taip pat
gausios kolekcijos (tarp jų yra tiek Dalį šios įspūdingos ir techniš- vyks tarptautinis klasikinės gitaros
restauruotos XVIII a., tiek šiuolai- kai labai sudėtingos programos konkursas, seminarai apie improvikinių meistrų gitaros), bet ir ieško- muzikantas pasiryžęs pristatyti ir zaciją. Daugiau informacijos: www.
dama repertuaro ar sudarinėdama Birštone. Įspūdingai atrodo su juo bgq.lt/festivalis
intriguojančias ir konceptualias bendradarbiaujančių kompozitokoncertų programas. Savo nau- rių, dedikavusių jam savo kūrinius Eglė Gudžinskaitė
jausią 2016 m. pabaigoje įrašytą ar patikėjusių atlikti premjeras,
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Tarp disciplinų

Nukirstas miestas – persodintas
žmogus
Platforma „Mažosios istorijos“ Kaune

Agnė Taliūtė

Viešoji erdvė įprastai suvokiama
kaip vieta užmegzti dialogą, racionalius debatus. Vis dėlto ji dažniau
virsta visai ne sambūriu, o kovos
lauku, kuriame žaidžia „didieji“
(valstybės institucijos, verslininkai,
politikai) ir „mažieji“ (pavieniai piliečiai, bendruomenės), pamirštant
įstatymus ar nerašytas „kiemo“ taisykles. Dialogo, turiningo pokalbio
trūkumą, negebėjimą diskutuoti,
įsiklausyti 2017 m. iliustravo ne tik
nesibaigianti beprotybė dėl Lukiškių aikštės ir paminklo joje bei šias
monumentų problemas rudenį analizavusi 11-oji Kauno bienalė „Yra
ir nėra“, bet ir kiti Kauno įvykiai,
kurių centre buvo jau ne griaunami ar naujai statomi paminklai,
o kertami medžiai. Šią, jau beveik
metus besitęsiančią „aštrią“ temą
ir analizuoja gegužės 12 d. Kaune,
Paveikslų galerijoje, bendruomenių
platformoje „Mažosios istorijos“, atidaryta paroda „Nukirstas miestas –
persodintas žmogus“.
Nesutarimai tarp miesto valdžios
ir piliečių dėl kertamų medžių remontuojamose gatvėse ir kitose
miesto erdvėse, vykę protestai, tylos
akcijos, peticijos „prieš beatodairišką sveikų ir dar nesenų medžių
masinį kirtimą Kauno gatvėse“ ar
net teisminiai tyrimai tapo karštų
debatų objektu, padalijusiu kauniečius į kelias stovyklas. Medžių naikinimą vieni, kaip ir Savivaldybė,
laiko būtinu procesu, atsinaujinančio, modernėjančio Kauno simboliu, o protestus – tiesiog „audra
stiklinėje“, kiti – bendruomenės
nuomonės nepaisymu ar siekiu
Kauną paversti autostrada.
Pirmoji tokio tipo bendruomenių platforma muziejuje „Mažosios
istorijos“ iliustravo naujo, atviro, atsisakančio būti objektyviu bei skatinančio realius pokyčius muziejaus
idėją. Kaip ir nurodo pavadinimas,
pasirinkti atstovauti „mažieji“, šiuo
atveju – medžių gynėjai. Platformoje medžių kirtimas apibūdinamas kaip „gamtosauginė problema,
piliečių teisių užgavimas, pavojingas priartėjimas prie žmogiškųjų
vertybių“.
Jungiančio projekto „Mieste.
Gatvėj. Galerija be sienų“ vadinamąja sėkla, idėjiniu koncentratu
tapusioje parodoje „Nukirstas
miestas – persodintas žmogus“
svarbiausia ir yra „mažųjų“ kova
su „didžiaisiais“ ir ją iliustruojančių protestų dokumentacija, akcijų
atributai. Parodoje eksponuojamos A. Smetonos al. rugpjūčio 16–
20 d. vykusios akcijos „Apjuoskim

kaštonus“ fotografijos, skaičiuojami
prarasti medžiai, pateikiamos dendrologų išvados apie pavojų, kurį
neva kėlė medžiai. Paro doje
svarbus tampa ir liepų kirtimo
atvejis, jį iliustruojanti „Tylos
akcija“ bei parodoje eksponuojama protesto simboliu tapusi vėliava su užrašu: „Žmonės, gelbėkite medžiu$“ (autorė, aktyvistė
Asta Citavičiūtė). Joje išryškinamas dolerio ženklas kaip nuoroda
į kirtimą dėl gaunamų brangesnių
užsakymų įmonėms, kurios medžius atsodina. Kritiką „didiesiems“ pateikia ir Kaune gerai
žinomi institucijų kritikai – architektas Audrys Karalius, advokatas Saulius Dambrauskas. Karalius,
Kauno Ąžuolyną laikantis sakralia
vieta, kritikuoja savivaldybės įmonių darbuotojus ar ministrą Kęstutį Navicką dėl menko šios erdvės
saugojimo nuo „rujojančių vandalų
su pinigais, ekseliais, autocadais ir
N u ot r a u ko s i š š o k i o t e at ro „ A u r a “ j u d e s i o d i r b t u v i ų
benzopjūklais“.
Neigiamą parodos krūvį, gan
„aštrią“ institucijų kritiką atsveria, Gerlikienės (1905–1979) kilimas jos nurodo ir kitą – draugišką ben- ir vilties simboliu, bet ir pagrindikaip ir pirmojoje „Mažųjų istorijų“ „Eglė žalčių karalienė“ (1976), Sta- drystės pusę, jau tapusią išskirtiniu niu objektu per bendruomenės renparodoje „Didžioji pramonė“, as- sio Eidrigevičiaus kaukė „Veidas- Kauno ženklu. Tai ne tik Evelinos giamas šventes. Užmegzti viešajai
meniniai, autentiški prisiminimai. Kaukė“ (1990) ar gydytojo, kultū- Šimkutės kuruojama meninė plat- erdvei būdingą dialogą, įgyvendinti
Pirmojoje parodoje regėtą Irenos ros veikėjo Aleksandro Račkaus forma „Šilainiai Project“ ar „Kau- savo tikslą „Tapti matomiems. Būti
Survilaitės sudarytą tarpukario Petra- 1863 m. Getisberge rasta kulka nas Europos kultūros sostinė 2022“ išgirstiems“ platforma bando ne tik
šiūnų Vilniaus g. planą „Atminties lovos lentoje, įprasmina ir ben- programos projektai, bendruo- paroda – kritika miesto valdžiai ar
žemėlapis“, J. Janonio fabriko kraš- druomenių platformos siekį kal- menių laboratorijos, jų aktyvini- gerų bendruomeninio meno patotyros būrelio kelionių nuotraukų bėti ne tik apie daiktus, bet ir apie mas, bet ir parodoje per sąsajas vyzdžių viešinimu, bet ir tiesiogiai
albumą čia keičia gan asmeniškos žmones. Atskleisti jų skirtingus su medžiu pristatomos kitos ben- skatindama piliečius diskutuoti,
Sauliaus Dambrausko istorijos požiūrius ar gyvenimo istorijas, druomenės, kaip Vytenio Jako ir E. bendrauti, ką visą vasarą iki spalio
apie ginkmedį ar etnologės Moni- potyrius, suteikti parodai „žmo- Ožeškienės g. 21 namo gyventojų mėnesio siūlo daryti ir renginių cikos Gineikienės pasakojimas apie giškąjį veidą“.
„Kiemo galerija“ ar Žemųjų Šančių klas Kauno paveikslų galerijos baseine įrengtame vasaros paviljone
(tai projekto „Mieste. Gatvėj. Galerija be sienų“ dalis).
Pirmojoje parodoje „Didžioji
pramonė“, centrinėje parodos ašyje
eksponuotos kompozitoriaus Arturo Bumšteino kurtos „Molinės
gerklės“ ne tik virto bendruomenių platformos esmės simboliu, pasakojančiu nutylėtas, negirdėtas istorijas, bet ir priminė sovietinius
idealus, kuriais puoštos molinės
vazos, ir ne tokią malonią realybę –
iš vazų sklindančius širdies, kvėpavimo, kalbos defektų garsus. O
šioje parodoje panašia dominante,
sankirta tarp pozityvaus ir negatyvaus tampa menininko Česlovo
Lukensko 2013 m. kurta instaliacija
„Ne visai sudegę šventieji“ ir šalia
pateikiama citata: „Visuomenė aižėja. Nekalbu apie politikus, kraštutinį to aižėjimo produktą. Nebemelioracijos metu, 1978 m., maŠiuo atveju labai svarbus ne tik bendruomenės, įkurtos Vitos Gelū- galime susikalbėti, suprasti, mylėti,
mos išgelbėtas liepas ir ąžuolus aktyvus Kauno gyventojų įsitrauki- nienės ir Edo Carrollo, atvejis. Pri- įsigilinti į aplinką, į Kitą. Ne tik į
Bundorių kaime. Viešumą / priva- mas į viešosios erdvės kūrimą, vals- statant šias bendruomenes siekiama žmogų, bet ir į daiktą, reiškinį. Tai
tumą naikinančios istorijos, susi- tybės institucijų kritiką protestais, parodyti medžio svarbą jų veiklai, varo į neviltį.“ Belieka tikėtis, kad
pinančios su gan enciklopediniais bet ir bendruomenių pristatymas. kaip Žemųjų Šančių „Kopūstų „didieji“ ir „mažieji“ kada nors sumedžių aprašymais ar eksponuo- Kitaip nei protestai, akcijos, simbo- lauke“ auganti viena seniausių bal- sitaikys ir „kieme“ vis rečiau aižės
jamais kūriniais, kaip Petronėlės lizuojančios kovą viešose erdvėse, zaminė tuopa, tapusi ne tik gyvybės naujas ir „įkaitęs“ miesto asfaltas.

7 meno dienos | 2018 m. birželio 15 d. | Nr. 24 (1261)

7 psl.

Dailė

Kasdienybės pastebėjimai
Marijos Šnipaitės paroda „Atsitraukimas“ galerijoje AV17
Margarita Kozlova

Išgirdęs žodį kasdienybė, pirmiausia pagalvoji apie monotonišką rutiną. Bėgdami nuo jos keliamo nuobodulio nutolstame, prarandame
glaudesnį ryšį su aplinka. Bet gal
kasdienybė turi ir kitą pusę, o distancija gali ne tik atitolinti? Parodoje „Atsitraukimas“ menininkė
Marija Šnipaitė tiria šią problemą,
žvelgdama į ją iš kito rakurso. Autorė pasitelkia atstumą, norėdama
įsižiūrėti į sąveikos tarp kasdienių
objektų ir momentinio pastebėjimo
neįprastumą ir užmegzti naują ryšį
tarp žiūrovo ir kasdienybės.
Pažvelgus į kūrinių eksponavimą kyla mintis, kad čia nėra

M . Š n i pa i t ė s n u ot r a u ko s

menininkės kūrybai būdingų „surežisuotų instaliacijų“, kur kiekvienas objektas turi numatytą vietą.
„Atsitraukime“ kūriniai išdėstyti sąmoningai vengiant griežto struktūriškumo ar dėstymo tvarkos. Toks
padrikumas pabrėžia kiekvieno
objekto savitumą ir atskirą interpretacinį lauką. Vis dėlto parodos
kūriniai tarpusavyje sujungti asociacijų tinklo, kurį savaip gali formuoti kiekvienas žiūrovas.
Žiūrovui čia tenka svarbus vaidmuo.
Anot Marijos Šnipaitės, objektai neturi išankstinio turinio, jį kiekvienas žiūrovas formuoja per savo
patirtį, asociacijas ir atmintį. Tokia asmeninė ir glaudi sąveika su
kūriniais įtraukia suvokėją į savotišką kelionę per atminties labirinMarija Šnipaitė, fragmentai iš parodos „Atsitraukimas“.
tus. Instaliacijos tampa žiūrovo vidinio pasaulio veidrodžiu, minčių remtis pasąmone, laukti asociacijų ji atidžiai parenka medžiagas savo ir to, kiek palikti užuominų objekto
ir prisiminimų projekcija. Vienoje virtinės, atitolti nuo kitko. Taip ir kūriniams.
įvardijimui.
Marija Šnipaitė sukūrė parodą iš
iš parodos salių, atsiskyręs nuo kitų įvyksta atsitraukimas.
Įdomi vieno iš objektų sukūrimo
objektų, kabo baltas popieriaus laMarijos Šnipaitės kūryboje ta- istorija, susijusi su dokumenti- kasdienių objektų, tačiau pavertė
pas, įkalinęs platų teptuko brūkšte- pyba ir konkrečiai peizažas pasi- niame filme pamatytais narvalais. juos kontempliavimo vertais melėjimą. Šis pėdsakas kelia asociacijas rodo netiesiogiai. Parodos „Atsi- Menininkės dėmesį patraukė la- niniais nuotykiais. Paroda svarbi
su Rorschacho testu, atskleidžian- traukimas“ kontekste iš kasdienybės bai skulptūriška narvalo forma, ir tuo, kad leidžia skubančiam žmogui
čiu gilumines pasąmonės struktū- išplėšti objektai kuria patirčių pei- ji perkėlė ją į sustingusius smėlio minutėlę sustoti ir pamatyti aplinką
ras. Dažų dėmės tampa stimulu, zažą. Šiame peizaže galima aptikti ir luitus. Šios smėlio kalvos su išsiki- naujai. Ar tikrai supanti kasdienybė
keliančiu asociacijas – žiūrintysis gamtos elementų: druskos, smėlio, šusiomis medinėmis iltimis pasta- yra nuobodi? O gal joje slypi istorija,
turi įvardinti įžvelgtą įvaizdį, žodį lapų. Greta šių gamtinių medžiagų tytos tiesiai ant grindų. Atrodo, kad sudėliota iš atminties šukių? Atsaar idėją. Šis metodas grindžiamas yra industrinio pasaulio produktai: narvalų galvos tarsi išnyra iš grin- kymai į šiuos klausimus laukia žiūprielaida, kad dėmių keliamos aso- bambuko strypelis, stiklinė su iš- dyse išsiveržusio vandenyno. Me- rovo parodoje „Atsitraukimas“.
ciacijos yra nulemtos individualių džiūvusių dažų žyme, dviračio pa- dinės iltys įsminga į erdvę, kausto
žmogaus asmenybės ypatybių ir pa- danga. Marijai Šnipaitei svarbu, kad žiūrovų dėmesį. Šiame kūrinyje Paroda veikė iki birželio 9 d.
tirties. Parodos dažų dėmė įgauna kiekviena medžiaga turi sukaupusi svarbus balansavimas tarp to, kiek AV17 galerija (Totorių g. 5, Vilnius) dirba
panašią reikšmę – žiūrovui tenka tam tikrą informacinį lauką, todėl autorius gali apibendrinti vaizdinį, antradieniais–šeštadieniais 12–19 val.

Vieno istorinio paveikslo istorija
Andriaus Zakarausko drobė „Raudonas potėpis“
Justina Augustytė

Istorinis žanras tapyboje daugeliui siejasi su didelio formato daugiafigūrėmis kautynių scenomis ir
atrodo tarsi anachronizmas šiuolaikinės tapybos kontekste. Tačiau pastaruoju metu šis žanras
atgimsta, transformuojasi ir įgyja
naujas, aktualias formas. Šiuolaikinėje Lietuvos profesionaliojoje
tapyboje istorinio žanro interpretacijos vis dar retos. Andrius Zakarauskas – bene pirmasis tapytojas,
ėmęsis tapybos priemonėmis vaizduoti gana nesenus 1991 m. sausio
13-osios įvykius.
Paveikslo „Raudonas potėpis“
vaizdinys yra gerai pažįstamas daugeliui žiūrovų, nes kompozicijos
atspirties tašku tapo plačiai paplitusi ikoninė tą sausio naktį daryta
Virgilijaus Usinavičiaus fotografija.
Egzistuojančios nuotraukos panaudojimas paveikslui kurti atkreipia
dėmesį į tai, kaip vaizdai veikia istorinę atmintį ir dalyvauja ją kuriant
8 psl.

Paveikslo pavadinime „Raudobei palaikant. Bet tapytojas ne tiesiogiai perkelia fotografiją į drobę, nas potėpis“ akcentuojamas tapyo interpretuoja ir praplečia ją: pa- binis paveikslo sluoksnis atitraukia
pildo scena viršuje, kurioje matyti nuo jo istorinio ir religinio konbėgančių kareivių siluetai, o apa- teksto bei grąžina prie pačios tapytinės dalies figūras kone paverčia bos – to, kas Zakarauskui paprastai
geometrizuota abstrakcija.
yra svarbiausia, kuo prasideda ir
Paveikslo istorinį siužetą praple- baigiasi kiekvienas jo paveikslas.
čia religinės užuominos. Pasak Zaka- Raudonas spalvinis laukas yra ne
rausko, religinės paralelės susijusios tik vizualiai svarbiausia drobės
su paveikslo atsiradimo istorija. „Il- vieta, bet ir reikšmingas prasminis
gai ieškojau asociacijos ar nuorodos elementas (raudona – tai kraujas,
Kristaus parkritimo scenai iš tapomo kova, agresija, drama). Taip nuKryžiaus kelio stočių ciklo. Pati aukos tolstant nuo konkretumo ir detavaizdo paieška mane ir nukreipė link lių, paveikslas įgyja universalumo,
Sausio 13-osios įvykių. Būtent aukos lokalaus įvykio atvaizdas tampa
idėja yra tas bendras vardiklis, siejan- tiesiog paveikiu metaforišku vaiztis Kryžiaus kelią ir po tanku gulin- diniu, jaudinančiu ir sukeliančiu
čią figūrą“, – pasakoja tapytojas. Nuo- emocijas nepriklausomai nuo isrodų į religiją menininko kūryboje torijos žinių.
esama jau seniai, tačiau tik pastaruoju
Paveikslas „Raudonas potėpis“
metu jos ėmė įgauti aiškesnę siužetinę žiūrovams pirmąkart pristatyišraišką. Biblinės scenos tapytojo dar- tas birželio 7–10 d. parodų centre
buose ne tik pasakoja konkrečius siu- „Litexpo“ vykusioje tarptautinėje
žetus iš Šventojo Rašto, bet ir padeda meno mugėje „ArtVilnius“, galeatskleisti bendresnes temas, paliesti rijos „The Rooster Gallery“ ekspopamatinius žmogiškosios egzistenci- zicijoje „The Big Moving Picture“.
Andrius Zakarauskas, „Raudonas potėpis“. 2018 m.
jos klausimus.
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Kitokia dienoraščio forma
Louise Bourgeois ir Maria Lassnig apie kūrybą
Atsidarius XX a. meno raidai svarbių
kūrėjų – Louise Bourgeois (1911–
2010, Prancūzija), Marios Lassnig
(1919–2014, Austrija) ir Marios Helenos Vieira da Silvos (1908–1992,
Portugalija) – parodai „Aš, ne aš“
(„Moi, non-moi“) galerijoje „Vartai“, pristatome kelias ištraukas iš
interviu su jų mintimis apie piešimą
ir kūrybą.
Menininkę Louise Bourgeois klausinėja „The Guardian“.

Ar piešimas jums visuomet
buvo svarbus?

Piešiniuose nėra to krūvio, kuris
būdingas skulptūroms.

yra karikatūra. Tuomet mane palaikė viena kritikė.

apskritimus ar ovalus, arba linijas,
besidriekiančias iš kūnų.

Kaip piešiniai tampa minties,
vidinių išgyvenimų vaizdiniu?

Šie žmonės niekados neišdrįstų iškreiptų, groteskinių
Franciso Bacono paveikslų
pavadinti karikatūromis. Nesakau, kad jie tokie ir yra. Ar
tuo metu jus domino Bacono
darbai?

Labai įdomu, kad tapydama
jūs griežtai atsisakote fotografijos. Sakote norinti nupiešti
būtent tai, ko fotografija nepajėgi pavaizduoti.

Žinau tiek, kad kai baigiu piešinį,
mano nerimas sumažėja. Realistiniai piešiniai yra būdas išreikšti idėjas, kurių nenoriu netekti. Kai piešiu abstrakčiai, jaučiuosi tokia laisva,
kad galiu net prarasti sąmonę.
Ištrauka iš Marios Lassnig pokalbio
su „fieze“ redaktoriumi Jörgu Heiseriu (visas pokalbis fieze.com/article/
inside-out)

Žinoma. Taip. Žmonės mane visuomet lygino su juo ir tai mane pykdė.
Kodėl? Argi nėra panašaus
susidomėjimo fiziniu savęs
suvokimu? Nors Baconas labai
aiškiai projektuoja kūnus architektūrinėje erdvėje.

Piešiau visą gyvenimą. Mano
tėvai vertėsi apmušalų restaura- Žiūrint iš šiandienos perspekTai dar viena tema, kuri manęs
vimu, o aš, jauna mergina, piešda- tyvos sudėtinga suprasti, kodėl nedomina. Baconas labai gražiai
vau trūkstamas audinio dalis, ku- „realistinė tapyba“ 8-ąjį detapė. Kaip geras vaikinas. Taip strorias reikėjo suausti. Dėl gebėjimo šimtmetį buvo labiau priimpiai. Ir tos stiklo dėžutės. Tai mane
taip pat nervino.
piešti tėvų darbe tapau nepakei- tina nei groteskinė, iškreipta
čiama. Rašiau dienoraštį kiek tik ar, tarkim, kažkokia nutoBet jums rūpėjo, ką jis kuria.
save prisimenu, o piešimas yra dar lusi nuo realybės vaizdavimo
technika.
viena dienoraščio forma.
Žinoma. Aš juk mačiau, kad jis
Tuo metu iškraipymas buvo su- genijus. Nukelčiau skrybėlę, jei jį
Ką piešimas jums leidžia išprastas kaip patologinis. Liguistas. sutikčiau. Bet mes nebuvome gimireikšti, ko nepavyksta dirbant
Bet taip kartais nutinka ir šiomis ningos sielos, nes jis tapė iš fotosu skulptūromis?
dienomis. Visai neseniai buvau grafijų. Aš – tik iš savo vaizduotės.
Piešiniai atsiranda iškart. Savo smarkiai sukritikuota Vokietijos te- Tačiau jis buvo tikras imperatorius,
idėjas ant popieriaus perkeliu grei- levizijos studijoje. Bazonas Brockas karalius.
tai. Jie nesiūlo fizinio atsparumo, ir Jeanas-Christophas Ammannas
atsirandančio kuriant skulptūras. ilgai kalbėjo, kad tai, ką aš darau, Jūs, žinoma, teisi. Didelis skirtumas, kaip žiūrima į kūrėją:
pripažintas jis ar ne. Šeštąjį dešimtmetį galėjai tarti, kad moteris, ypač iš Austrijos provincijos,
niekada nebus dėmesio centre.

Ekspozicijos fragmentas

Kronika

Paroda „Trakų Dievo
Motina – Lietuvos Globėja. Trakų bažnyčios
lobynas XV–XIX a.“
Birželio 13 d. Bažnytinio paveldo
muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) atidaryta paroda, kuri pristato
vieną ankstyviausių ir garsiausių
stebuklingųjų atvaizdų Lietuvoje
ir jo gerbimo istoriją. Trakų Dievo
Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, oficialiai vainikuotas
popiežiaus atsiųstomis karūnomis.
1718 m. auksines Švč. Mergelės Marijos ir Kūdikėlio Jėzaus karūnas iš
Vatikano bazilikos kapitulos nustatyta tvarka išrūpino Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžostovskis.

A . A n s ka i č i o n u ot r .

Tuo metu Vienoje veikė „Galerie nächst St Stephan“, kuriai vadovavo dvasininkas monsinjoras Otto
Maueris. 1956 m. dalyvavau parodoje kartu su keturiais menininkais
vyrais. Kai jis pirmą kartą pamatė
mano paveikslus, tarė: „Cha cha, čia
tikriausiai tavo!“ Jis juokėsi iš manęs. Tad pasirinkau terminą: introspektyvios (savistabės) patirtys. Tuo
metu tapiau tuos spalvų kukulius,

Parodoje eksponuojamos ste- kuris ir dabar puošia paveikslą, 1723 m.
buklingojo paveikslo puošme- nukalė Vilniaus auksakalys Jonas
nos: 7 karūnos, 2 aptaisai, taip Frydrikas Šemnikas. Trakų bažpat 2 monstrancijos, kiti lobyno nyčios lobyne aptinkame ne vieną
reikmenys, votai, liturginė tekstilė. šio garsaus menininko kūrinį: ŠemJau 1630 m. minimos šešios skir- niko plaktukui priklauso ir Trakų
tingos Marijos karūnos, kurių tik bažnyčios didžiojo altoriaus anteviena išliko iki šiol. Ji datuojama pedijaus kalstiniai bei šešios altoXVII a. pr. ir mena Benedikto riaus žvakidės.
Vainos arba Eustachijaus ValaviMūsų dienas pasiekė labai maža
čiaus klebonavimo Trakuose peri- Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vyodą. Antroji, auksinė, ypač puošni, tauto 1409 m. funduotos Trakų bažemaliu, perlais ir brangakmeniais nyčios lobyno dalis. Žinoma, kad jame
išdailinta Marijos karūna, manoma, iki XVII a. vidurio buvo daug „senobuvo dovanota Sapiegų giminės vinio darbo“ auksakalystės reikmenų,
XVII a. I pusėje. 1677 m. Vilniaus kurių XVIII a. pab. inventoriai jau
vyskupas Mikalojus Steponas Pacas nebemini. Seniausia parodoje pristagarsiajam paveikslui užsakė sida- toma išlikusi šventenybė – XV a. pab. –
brinį auksuotą aptaisą – reto meis- XVI a. pr. gotikinis pacifikalas, tiksliau,
triškumo auksakalystės kūrinį. Jis jo dalis – priekinė kryžiaus plokštė su
pasiekė mūsų laikus netekęs vienos Nukryžiuotojo figūra ir galuose išraiplokštės. Antrąjį išlikusį aptaisą, žytais keturių evangelistų simboliais.

7 meno dienos | 2018 m. birželio 15 d. | Nr. 24 (1261)

Fotoaparatas juk padaro beveik
visą darbą, tiesa? Paspaudi mygtuką,
ir jau yra pusė paveikslo.
Ar tai negali būti privalumas,
kad fotografija nudirba už jus kai
kuriuos bereikalingus darbus?

Tai jausmas, kurį patiriame
visose gyvenimiškose situacijose: tam tikras nesmagumas
būnant šalia kito, gal baimė,
kad kitas padarys ką nors netikėta. Tokie dalykai ir būsenos yra vaizduojami jūsų piešiniuose, tiesa? O tai reikštų,
kad į tai, kas gėdinga, žiūrima
užgauliai.
Ne. Bent jau ne tada, kai tapau.
Tapydama leidžiu sau daryti viską.
Gėda yra iššūkis. Noriu tapyti tokius nepatogius dalykus.

Tai, ką jūs vadinate bereikalingu Kaip jums pavyko tai pasiekti?
darbu, man yra svarbiausia. Aš nie- Apie 1950-uosius jūs tapėte
kuomet nesupratau, kodėl ankstyvieji siurrealistine maniera, reikėtų
fotografai, pavyzdžiui, Eugène’as At- paminėti autoportretą „Sexget, jautėsi dievais. Tikrais dievais. At- Selbstporträt“ (1949 m.).
Klagenfurte, kuriame tuomet gysineša kas nors fotoaparatą ir manosi
venau,
vienas teisėjas rašė siurreaesąs dievas, galintis ištrinti tapybą,
listinius
eilėraščius. Taigi siurrealiztarsi ji būtų nereikalinga.
mas atkeliavo ir į šį nedidelį miestą.
XIX a. fotografijoje norėta nematoma paversti matoma. Tuo Ar tiesa, kad yra skirtumas tarp
jūsų požiūrio ir fetišu tapusio
metu buvo daug antgamtinių
moters kūno siurrealizme arba
reiškinių, aurų fotografų. Atkūno, kaip tapymo instrumento,
siradus rentgeno spinduliams
Kleino „Anthropométries“
pamatėme žmogaus kaulus.
(1960–1961)? Ar klausėte savęs –
Nors, žinoma, tai visiškai kitas
kaip aš su tuo susijusi kaip možiūrėjimo būdas.
teris, kaip tapytoja?
Man nepatinka ši jūsų paralelė.
Kodėl?
Visiškai nepatinka. Mane trikdo,
jei matau ką nors labai panašaus.
Turite galvoje fotografijos
būdą, kuris kažkaip panašus į
jūsų darbus?
Taip, gėdinga. Tai tik panašumas,
bet jis apgaulingas. Tai – neryškumas. Man visiškai nepatinka neryškūs dalykai. Fotografijoje taip pat galima lengvai išgauti tą neryškumą...
Suprantu... Bet aš kalbu apie
kiek kitokią gėdą: materialų
sunkumą, gėdingą kūno būtį.

Nors fizikiniai ir cheminiai tyrimai atskleidė, kad pirminis Trakų
Dievo Motinos paveikslo vaizdas
priklausė vakarietiškai vėlyvosios
gotikos tapybos tradicijai, gyvas
pasakojimas, jog tai Vytautui Didžiajam Bizantijos imperatoriaus
dovanota ikona. Tyrinėtojai mano,
kad prieš 1650 m. paveikslas buvo
pritaikytas naujam altoriui, sumažintas ir pertapytas priartinant jį
prie bizantiškosios ikonų tradicijos,
pirmavaizdžiu laikant Dievo Motinos Snieginės ikoną iš Švč. Mergelės Marijos Didžiosios bažnyčios
Romoje. Tai paryškino jo senumą
ir sąsają su Vytautu Didžiuoju, kurio funduota Trakų bažnyčia buvo
išpuošta bizantinėmis freskomis.
Žinios apie pamaldumą Trakų
Dievo Motinai ir patiriamus stebuklus prasideda nuo XVII a. pr.

Man tai visiškai nerūpėjo. Turėjau kitokių problemų. Karintijoje,
iš kurios esu kilusi, buvau žinoma
kaip mažos provincijos įžymybė,
tad kai žmonės pamatė, ką aš kuriu dabar, jie kėlė rankas aukštyn
sakydami: „Dėl Dievo meilės, kas
nutiko Lassnig? Ji niekais leidžia
savo talentą.“
Ir kuo pasireiškė talento
švaistymas?
Nebetapiau žmonių, o tik virtinių
formos spalvų rinkinius, kuriuos
pavadinau „autoportretais“.

Vertė Laura Jucevičiūtė

1602 m. Vilniuje kilus maro epidemijai vyskupas Benediktas Vaina su
jėzuitais surengė viešą atgailautojų
procesiją iš Vilniaus į Trakus, kviesdamas miestiečius melsti išsigelbėjimo prie tuomet jau garsaus Dievo
Motinos atvaizdo. Padėkos už pergalę Chotino mūšyje procesiją 1622
m. poetiškai aprašė Motiejus Kazimieras Sarbievijus epodžių cikle
„Keturios Mergelės Motinos mylios“.
„Trakų Dievo Motinos karūnavimo
iškilmių aprašymą“ (1719), kuris
dabar saugomas Lietuvos Mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekoje, taip pat bus galima apžiūrėti
parodoje.
Paroda veikia iki 2018 m. rugsėjo
1 dienos.
BPM inf.
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Konformizmas ir komercija
Pasikalbėkime apie lietuvių kiną

Ilona Vitkauskaitė
Praėjusių metų rugpjūtį Šarūno
Barto „Šerkšnu“ prasidėjęs lietuvių
kino sezonas buvo kaip niekad gausus filmų. Pagaliau galime lygintis
su vėlyvuoju sovietmečiu, kai per
metus buvo pagaminami penki vaidybinių filmų „vienetai“. Tačiau pilno
metražo dokumentinių filmų per
metus buvo sukuriama vos vienas ar
du. Kita vertus, dar niekad anksčiau,
juolab sovietmečiu, lietuviški filmai
nesurinkdavo tiek daug žiūrovų.
Padėtis akivaizdžiai keičiasi, bet vis
dažniau kyla klausimų apie šiuolaikinio lietuvių kino raidos tendencijas.
Nusprendėme paklausti kino kritikų,
savaitraščio autorių ir visų norinčių
dalyvauti diskusijoje, kokios tendencijos lietuvių kine jau įsitvirtino,
kokios dar tik ryškėja, kas atrodo
prasminga arba svarbiausia. Kas lietuvių kinui kelia didžiausią pavojų?
Kokie vardai įsiminė ir kodėl?

Vienas didžiausių lietuvių kino
pavojų yra paprasčiausias konformizmas, nors, manau, tai taikytina
šalies kultūros laukui apskritai. Net
ir kalbant apie kūrėjus, kuriems
hipsteriškas pseudomaištas jų
įvaizdžio dalis (linkėjimai Artūrui
Areimai). Vienas iškalbingiausių
pavyzdžių šį sezoną buvo Olego Šurajevo ir Sauliaus Baradinsko filmas
„Grąžinti nepriklausomybę“, kurtas
privačiomis lėšomis. Paradoksas –
visiškai laisva valia kuriamas konjunktūriškas, televizijos žydrųjų
naujamečių žiburėlių lygio filmas
apie „taurią“ nepriklausomybės
idėją ir kaip nevalia emigruoti iš
Lietuvos, t.y. filmo turinys – mokyklinės brošiūrėlės lygio. Nejaugi
neoliberalūs imperatyvai, didesnio
ar mažesnio pelno siekis yra vienintelis tikslas ir motyvas? O gal Šurajevas ir Baradinskas kalbėjo „iš
širdies“? Šiame kontekste Šarūno
Barto „Šerkšną“ galima laikyti iškalbingu filmu apie tokį šiuolaikinį
jaunimą be įsitikinimų, pasaulį pažįstantį tik pro „YouTube“ akinius.
Komercija
Lietuvių autorinis kinas visą nepriklausomybės laikotarpį privengė
socialinės tikrovės, vangiai domėjosi pokyčiais visuomenėje (juk iš
čia ir atsiranda į visas puses nuo
savo problemų bėgantys arba žaidžiantys, lošiantys veikėjai), todėl
susidariusiu vakuumu sėkmingai
pasinaudojo pramoginio kino gamintojai, toks kinas, galima sakyti,
geriausiai ir atspindi šalies zeitgeist,
„išstumtus“ kompleksus bei troškimus. Nors kartu tai galima vertinti
ir kaip visišką masinės kultūros pergalę prieš bet kokį sveiką protą ar
bent šiokias tokias menines ambicijas. Dažniausiai šių pramoginių
10 psl.

filmų-komedijų siužetas minimalus, vakarietiškų vertybių, gyvenimo
jų „variklis“ – pinigai, seksualiniai būdo mediumu. Lietuviškuose
santykiai ir siekis tapti sėkmės ly- pramoginiuose filmuose būtent
dimiems. Filmuojama interjeruose, ir matome radikalias posovietines taip tiesiog paprasčiau ir, ži- nės transformacijos fantazijas:
noma, pigiau, o filmų siužetai pri- turtingas ir prabangus „vakariemena ištęstą anekdotą. Autentiškų tiškas“ gyvenimas, visiškas pabandymų kalbėti apie išgyvenamą sinėrimas į jutimus – seksualinį
tikrovę čia nė su žiburiu nerasi, kar- gyvenimą (arba bent jau bandytais filmai kuriami pagal nusipirk- mus); susikoncentravimas į save,
tus kitos šalyse, pavyzdžiui, rusų individualią gerovę ir malonumus.
ar amerikiečių parašytus scenariSvarbu tai, kad šių filmų erdvės –
jus (arba tiesiog nuplagijuojami). dažniausiai interjerai, namai, uždara „Šerkšnas“
Juose eksploatuojami patriarcha- erdvė, filmų problematika – intymūs
liniai, konservatyvios šeimos mo- poros, šeimos santykiai; kitokios pastaraisiais metais tepasirodžiudelio sentimentai, ksenofobiški ir socialinės interakcijos filmuose sios Inesos Kurklietytės Lietuvoje
šovinistiniai vaizdiniai, modernaus, nėra (nebent artimų bičiulių ratas). nebuvo nė vienos vaidybinio kino
vesternizuoto miesto ir jo gyven- Tai radikali apolitiško, egoistiško, režisierės, maža to, net galimų dratojų fantazijos. Taip pat pasitelkia- infantilaus individo, kuriam, be jo maturgių vyriškasis lietuvių kino
mos „universalios“ populiariosios paties interesų ir geismų patenki- elitas neprisileisdavo per patrankos
kultūros klišės, liaudies anekdotai nimo, daugiau niekas nerūpi, erdvė. šūvį. O patys kaip reikiant nepaži(apie grobuoniškas moteris, korum- Filmuose dažnai matome ir tiesiog nojo moters vidinio pasaulio, nesupuotus policininkus ir pan.), eko- transformacijos chaoso pagimdy- gebėjo ar tingėjo į jį gilintis: argi šio
nominės gerovės vaizdiniai. Tai ga- tus „chamiškus“ personažus, nuo- fakto nepatvirtina tai, kad lietuvių
lime matyti kad ir Tado Vidmanto latos siekiančius kažką apvogti ar kino klestėjimo laikais jo herojės
„Trys milijonai eurų“, Simono Aš- apgauti; matome visišką socialinės buvo vien tik jautrios, nepatyrusios,
kelavičiaus „Poilsiautojai. Pavydo erdvės devalvaciją, išskyrus seksua- dekoratyvinę funkciją teatliekanžaidynės“ ar Kęstučio Gudavičiaus lines (ne)problemas ir pinigų klau- čios merginos arba, atvirkščiai, mo„Klasės susitikimas. Berniukai su- simus (nors dažniausiai filmuose tinos.“ Taigi lietuvių kine pamatyti
grįžta“, Andriaus Žiurausko „Kaip veikia jau ekonominės gerovės są- brandžias, savo požiūrį į pasaulį tususigrąžinti ją per 7 dienas“ bei lygomis gyvenantys personažai). rinčias moteris buvo ir yra retenybė.
Dažniausiai jos stereotipiškai iracionalios, negebančios artikuliuoti
savo jausmų ir minčių, bėgioja nuo
vieno vyro prie kito (apskritai, atrodo, joms vienintelis metafizinis
klausimas – kurį vyrą pasirinkti),
yra materialistės intrigantės, kokių nors idėjų „konteineriai“ arba
tiesiog „efektingos vaizdo dėmės“,
kaip rašydama apie Igno Miškinio
„Artimas šviesas“ yra apibūdinusi
kritikė Rasa Paukštytė. Arba Vėlyvio
kine, kur moterys yra nuolatos žudomos, pjaustomos. Vėlyvio filmuose
moteris – erzinantis trukdis, gamtos imperatyvas, nes be seksualinio pasitenkinimo, kurį suteikia
moterys, vyrai gyventi negali, bet
„Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta“
akivaizdžiai būtų geriau, jeigu jų
nebūtų.
kituose vienas nuo kito nelabai Tokius ribotus, infantilius „herojus“,
Vis dėlto tokios klišės ar galų
besiskiriančiuose filmuose.
apie kuriuos net sunku kalbėti kaip gale elementari mizoginija niekur
Pramoginiame lietuvių kine eks- apie visaverčius personažus, nes jie, neišnyksta. Net Giedrės Beinoriūploatuojami po socialinės trans- be genealogijos, dažniausiai turi tik tės „Kvėpavimo į marmurą“ herojė
formacijos ir „natūralios“ vester- porą komiškų bruožų, galima vernizacijos užgimusio „naujojo aš“ tinti ir kaip radikalius visuomenės
vaizdiniai, identifikacija su Vaka- socialinio bei politinio susvetimėrais per personažus, jų aprangą, jimo ženklus, radikalias neoliberainterjerus, gyvenimo būdą. Šie fil- lizmo išraiškas.
mai atskleidžia vadinamąją lietuMoterys ir vyriškumo krizės
višką svajonę – tikėjimą, kad per
ženklai
tam tikrus intencionalius veiksmus (tradiciškai per kalbą) įmaMoterys lietuvių kine visada
noma transformacija į geresnį save, buvo „problema“. Sauliaus Macait.y. į Vakarus, kurie asocijuojami su čio knygos „Šviesos sukurti. Profekultūrine bei materialine gerove ir sija: kino aktorius“, išleistoje 2002
kuriuose yra palyginti mažai kliūčių m., skyriaus apie lietuvių aktores
tarp geismo ir jo realizacijos. Tokia atsklandą puošia iliustracija – Vaiva
svajonė – aiškiai egocentrinė, pi- Mainelytė „Velnio nuotakoje“: tarp
nigai čia įgyja metafizinę reikšmę, gėlių ir žvakių karste guli gražuolė
nes tikima, kad ši individuali sa- Jurga ir trumpas autoriaus komenvitransformacija gali būti pasie- taras: „Viskuo gera, kai miega.“
kiama tik per juos: pinigai tampa Kritikas taip pat rašė, kad „iki „Šventasis“

Izabelė (Airida Gintautaitė) yra
chrestomatinė lietuvių kino moteris auka, o jos motyvai ir elgesys
sunkiai paaiškinami ir tikrai neapeliuoja į sveiką protą; ji atrodo
nekontroliuojanti savo emocijų,
nes nėra visavertiškai psichologizuojama. Tačiau tai tik gėlytės,
palyginti su atvirai mizoginiškais
pramoginiais filmais, kuriuose
moterys lyginamos su šaltiena ir
vonios kriauklėmis („Tarp mūsų,
berniukų“), yra tiesiog sekso ištroškusios „sekso bombos“, kurias reikia „susprogdinti“ (viena iš „Gauto
iškvietimo“ scenų-anekdotų). Taigi
net „progresyviais“ save laikančių
Tado Vidmanto ar Baradinsko ir
Šurajavo filmuose matome seksualizuotas ir sukarikatūrintas moteris
ir išties regresyvius stereotipus, kai
dažnai „dėl juoko“ eksploatuojami
moters, kaip kvailos sekso ištroškusios blondinės, ar moters žiežulos
vaizdiniai.
Manau, būtų galima daryti išvadą, kad tokie stereotipiški ir
mizoginiški moterų vaizdiniai lietuvių kine dažniausiai rodo ne tik
įsišaknijusią patriarchalinę kultūrą,
bet ir gana didelį vyrų susirūpinimą
savo lytine tapatybe bei hegemoninio patriarchalinio vyriškumo krizės ženklus. Juk ne veltui tokiuose
filmuose kaip „Klasės susitikimas.
Berniukai sugrįžta!“ gausu šovinistinių juokelių arba retai pamatysime ir kitokių negu sekso galiūnas,
N u k e lta į 1 1 p s l .
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Plaukiant „Titaniku“
Krėsle prie televizoriaus

Kai taip karšta, galima prisiminti 2015 m. sukurtas „Grėsmingasis ašžiemą. Tegu ir Amerikoje, kur ką tuonetas“, kurį TV3 siūlo žiūrėti
tik pasibaigė Pilietinis karas. Per naktį (16 d. 23.35), bet gal taip ir
begalinius Laukinių Vakarų snie- geriau. Turint omenyje, kad filmas
gynus galvų medžiotojas Džonas trunka daugiau nei tris valandas,
Rutas, pramintas Kartuvėmis (Kurt ne tik niekas netrukdys, bet ir bus
Russell), diližanu veža nusikaltėlę malonu pajusti paryčiais vėl užplūsDeizę (Jennifer Jason Leigh) į mies- tančią šilumą.
telį, kur vyks teismas ir moteris bus
Tarantino ir vėl mėgaujasi kino
pakarta. Už ją Džonas gaus dešimt istorija – kviečia prisiminti ne tik
tūkstančių dolerių. Pakeliui prie jo garsius vesternus, nors nuorodų
prisijungs dar keliautojų, tarp jų ir į žanro istoriją filmas kimšte prikitas galvų medžiotojas – juoda- kimštas, ką jau kalbėti apie pavaodis Pilietinio karo veteranas Vo- dinimą, smerkia rasizmą ir mėrenas (Samuel L. Jackson), kuris gaujasi uždara užeigos erdve, iš
savo „klientus“ pristato tik miru- kurios ištrūkti veikėjams bus nesius. Su juo trys lavonai, jų vertė aš- lemta. Kraujo, žinoma, taip pat
tuoni tūkstančiai. Tačiau artėjanti bus, juk kadre tiek daug sniego,
sniego audra privers ieškoti pasto- kad net akyse balta. Dialogus Tagės krautuvėje, kuri kartu yra vieš- rantino taip pat rašo puikiai, kalbutis ir užeiga. Čia įtartinai jauku bos jausmas – tiesiog tobulas: kieir jau susirinko gana marga drau- kvienas personažas kalba taip, kad
gija: konfederatų generolas (Bruce akivaizdi jo kilmė ir išsilavinimas,
Dern), kaubojus (Michael Madsen), personažų istoriją režisierius, kartu
profesionalus korikas (Tim Roth) ir ir scenarijaus autorius, gali papasaužeigos šeimininkus pavaduojan- koti keliomis replikomis. Kita vertis meksikietis (Demian Bichir), bet tus, manau, kad šis filmas Tarantino
kiekvienas jų nėra tas, kuo apsimeta. buvo būdas diskutuoti apie šiuolaiTeks spėlioti, kas yra kas, kur dingo kinę Ameriką ir, regis, jis net savaip
užeigos šeimininkai, o paskui net nuspėjo netolimą ateitį.
ir kas iš aštuoneto apskritai išgy„Grėsmingojo aštuoneto“ persovens. Kai užeigoje pirmąkart nuai- nažai turi aiškų požiūrį ir į Piliedės šūviai, režisierius prabils iš už tinį karą, ir į teisingumą, ir į rasių
kadro ir parodys, kas vyko prieš tai, santykius. Labiausiai Tarantino
kol čia pasirodė diližanas. Kaip jau pabrėžia rasizmą – juo užsikrėtę
supratote, tai Quentino Tarantino visi, net žudikė Deizė, kuri nenori

„Grėsmingasis aštuonetas“

At k e lta i š 1 0 p s l .

mėgstantis alų ir sportą, maskulinizmo formų. Ką jau kalbėti apie
homoseksualius santykius ar homoseksualų vyriškumą, kuris yra
atvirai išjuokiamas, vaizduojamas
kaip fiziškai ar kitaip „menkesnis“.
Istorija
Stebint viešąją erdvę gali susidaryti įspūdis, kad šalies istorija ir
tam tikra oficialiojo diskurso įtvirtinta jos traktuotė yra ne tik labai
svarbi, bet ir kone šventa, nes pasakius kažką mažiau apgalvota

politikai ir televizijos laidų vedėjai vieną ar kitą asmenį gali viešai
siųsti kartis. Tai aiškiai rodo, kad
vis dar neperžengiame „monumentaliosios“ istorijos ribų: egzistuoja
tik didvyriai ir didinga praeitis, bet
koks daugiau ar mažiau pagrįstas jų
kvestionavimas laikomas tautos išdavyste (juk ir diskusijos tiesiogine
to žodžio prasme apie monumentus pas mus yra be galo svarbios).
Sovietmetis šiuo metu yra pagrindinis „istorijos karų“ ir lietuvių
kino taikinys – tiek Eglės Vertelytės „Stebuklas“, tiek Audriaus Juzėno „Pelėdų kalnas“ bando su juo
susidoroti (nors tikriausiai, sekant
latvių „Pagonių žiedo“ pavyzdžiu,
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būti viename diližane su juodaodžiu. Tačiau ir majoras Vorenas
neslepia, kad kariavo tik norėdamas nužudyti kuo daugiau baltųjų.
Pagrindinė jų pokalbių tema – teisingumas. Jį aiškins visi personažai, ir kiekvienas savaip. Todėl toks
svarbus pagrindinis filmo leitmotyvas – prezidento Abraomo Linkolno laiškas majorui. Jį skaitant
personažus apima susijaudinimas
ir virpulys.
Tarantino filmais galima mėgautis net žiūrint ne pirmą kartą, tačiau tokių reginių artimiausiu laiku
bus ne tiek jau daug, nebent esate
prisiekę futbolo gerbėjai. Šių laukia visas mėnuo pasaulio čempionato, kuris prasideda Rusijoje. Bijau,
kad net tokie aršūs šios šalies priešai kaip Laurynas Kasčiūnas prilips
prie renginį visą mėnesį transliuosiančios LRT. Bet aš čempionatą
boikotuosiu (regis, taip elgtis skatina ir Europos Parlamentas), ir ne
tik todėl, kad niekad nežiūriu futbolo. Tiesiog nemėgstu dviveidžių.
Jų nemėgsta ir Interpolo agentas
Liuisas Selindžeris (Clive Owen) –
pagrindinis Tomo Tykwerio filmo
„International“ (BTV, 16 d. 22.05)
veikėjas. Kartu su asistente juriste
Eleonora (Naomie Watts) jie turi
ištirti ir perduoti į teisingumo
rankas vieną galingiausių pasaulio bankų, kuris įsikūręs Liuksemburge ir vykdo nelegalias operacijas,
plauna pinigus, prekiauja ginklais,
užsiima net kai kurių Afrikos šalių
destabilizacija bei terorizmu. Trumpai tariant, visu tuo, kas gali tapti
įtikinamu argumentu kiekvieno
nacionalisto ir antiglobalisto (pvz.,
Arvydo Juozaičio) rankose.
Filmo veikėjai keliauja po pasaulį, Berlyne, Milane, Stambule,
Niujorke rinkdami įkalčius, rizikuoja gyvybe ir pamažu pradeda
suprasti, kad bankas – tik korupcinės sistemos viršūnė. Jei jūs,
mieli skaitytojai, tikite, kad sėdite
globalaus „Titaniko“ kajutėje, „International“ padarys įspūdį. Jei
laukiate gero kino – abejoju: nors

Tykweris kadaise išgarsėjo norais Tayloro Hackfordo filmą „Įkaitas“
prilygti savo mokytojui Krzyszto- (TV1, 18 d. 21 val.). Jo herojus, kurį
fui Kieślowskiui, tapo tiesiog mėg- suvaidino 2000-aisiais dar tik kydžiotoju. Vienas kolega yra taikliai lanti žvaigždė Russellas Crowe, užpasakęs, kad Tykwerio filmuose visi siima įkaitų išlaisvinimu. Teriui ką
daiktavardžiai rašomi didžiosiomis tik pavyko išlaisvinti įkaitą Čečėraidėmis, o psichologija ir detalės nijoje, dabar jam teks vykti į Pietų
režisieriui nereikalingos. Nors turiu Ameriką, į Kolumbiją, kur sukilėliai
pripažinti, kad dvidešimt minučių taip pat grobia žmones. Auka tapo

„Šnipas, kuris mane mylėjo“

trunkantis susišaudymas Guggen- užtvanką kalnuose statantis inžinieheimo muziejuje įspūdingas.
rius. Jo žmona Elis (Meg Ryan) žino,
Visada bijojau žmonių, netu- kad firma neturės užtektinai pinigų
rinčių humoro jausmo, gal todėl išpirkai. Ji kreipiasi į derybininką
mėgstu filmus apie agentą 007. Terį. Laikui bėgant Elis suvokia, kad
Bondas, žinoma, nekenčia rusų jį įsimyli...
kaip ir lietuvių politikai, bet yra išFilmo pagrindu tapo „Vanity Fair“
mintingesnis, todėl sugeba, jei rei- paskelbtas Williamo Prochnau
kia, įvertinti jų moterų grožį bei straipsnis, kuriame jis aprašė papasiaukojimą.
našų pagrobimo atvejį ir speciŠįvakar LRT (15 d. 23 val.) pa- alizuotą organizaciją „Kidnap &
rodys dešimtąjį serijos filmą „Šni- Ransom“, padedančią išlaisvinti
pas, kuris mane mylėjo“ (1977), pagrobtuosius. Hackfordui, beje,
režisuotą Lewiso Gilberto. Vėl gel- turinčiam kino dokumentininko
bėdamas pasaulį nuo jį sunaikinti patirties, pavyko sukurti ne tik
siekiančio piktadario Strombergo, įtampos kupiną filmą, bet ir jauBondas (Roger Moore) susipažins dinančią istoriją apie neįmanomą
su KGB agente Ana Amazova (Bar- meilę. Kai filmas pasirodė ekrabara Bach), su kuria kartu pasiprie- nuose, jį lydėjo skandalas, mat Ryan
šins piktadario ir jo ištikimo tarno tikrai pamilo savo partnerį ir netruužmačioms. Keista, kad vertėjai kus po filmavimo išsiskyrė su vyru.
nesuprato, jog pavadinimo „šniJūsų –
pas“ yra moteriškos giminės.
Jei norite pamatyti tikrą meilės isJonas Ūbis
toriją, pažiūrėkite gerokai primirštą

įprastus pašiepiančius ar egzotizuonetrukus bus atrasta ir didinga nuo asmeniniai konfliktai ir vadovėlinės jančius „budulio“ akinius. Blaževi„jūros iki jūros“ viduramžių tema). tiesos, schemų, patriotinės dvasios čius, dramaturgės Marija ir Teklė
Vis dėlto juzėniško ar ulvydiško is- neatitikimai turi pasitraukti į šoną. Kavtaradzės sukūrė filmą jau ne
torinio kino apologetams, „nuraapie metafiziniuose išgyvenimuose
***
šantiems“ sovietmetį ar sovietme„nuskendusius“ personažus intelekčiu kurtą kiną, siūlyčiau pažiūrėti
Vis dėlto Andriaus Blaževičiaus tualus ar kitokius autsaiderius, jie
Almanto Grikevičiaus istorinius „Šventąjį“, kurio premjera įvyko pra- siekia pažvelgti į socialinę tikrovę
filmus „Sodybų tuštėjimo metas“, ėjusių metų rudenį, vertinčiau kaip ir ją artikuliuoti. Tai galima vertinti
„Ave vita“ arba Raimundo Vabalo ryškiausią sezono įvykį. Filmu sie- kaip tam tikrą lietuvių kino tradi„Laiptus į dangų“, kurių niekaip, nei kiama peržengti hermetiškos kino cijos lūžį. Gal pagaliau Marijos žeturinio, nei estetiniu požiūriu, ne- kalbos ir herojų ribas, kurios buvo mėje atsiras ir socialiai angažuotas,
įmanoma lyginti su dabar kuria- ryškios tiek sovietmečiu, tiek ne- kritiškas kinas, nes juk tik taip galų
mais. Nes tiek Ulvydas, tiek Juzė- priklausomybės laikotarpiu kur- gale gali rastis socialinė empatija,
nas, akivaizdu, remiasi ne autorinio tame ir tebekuriamame šalies kine. solidarumas ir formuotis kritinio
kino, o socrealizmo tradicija. Juk „Šventajame“ atsigręžiama į provin- mąstymo laukas.
šių filmų tikslas vienas – agituoti ir cijos gyventojų, darbininkų klasės
švęsti valstybines šventes, todėl visi atstovų patirtis ir gyvenimus, į ku- Ilona Vitkauskaitė
socialiniai, politiniai, istoriniai ar riuos bandoma pažvelgti ne pro
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Kinas

Vieni meta, kitus meta
Ivanas I. Tverdovskis apie „Šoklį“
Režisierius Ivanas I. Tverdovskis – vienas ryškiausių jaunojo rusų kino vardų.
Kine debiutavo trumpametražiais
dokumentiniais ir vaidybiniais filmais, kurie sulaukė daugelio festivalių dėmesio. Debiutinis ilgametražis
vaidybinis filmas „Korekcijos klasė“
apie neįgalių paauglių pirmuosius
švelnius jausmus ir žiaurią akistatą
su aplinka pasirodė 2014 m. Antrasis
filmas „Zoologija“ (2016) – istorija
apie moteriai išaugusią uodegą –
buvo apdovanotas tarptautiniame
Karlovi Varų festivalyje bei Rusijos
kino festivalyje „Kinotavr“. Šiemet
abu šie festivaliai savo pagrindinėse konkursinėse programose rodo
naujausią Tverdovskio filmą „Šoklys“
(„Podbrosy“). Ką tik pasibaigusio
„Kinotavr“ prizu už geriausią moters vaidmenį apdovanota „Šoklyje“
vaidinanti Anna Sliu, prizas už geriausią operatoriaus darbą skirtas
Denisui Alarkonui Ramiresui.

medžiagoje savęs. Ir šiame filme,
žinoma, pasakoju apie save, apie
asmeninius dalykus ir problemas,
kurios man žadina nerimą, ir taip
tampu pagrindiniu filmo herojumi.
Tačiau filmo scenarijuje ir režisieriaus vizijoje buvo labai
ryškus ir laiko problemų kontekstas, aštri socialinė žinia.
Ar filme tai išliko?

pamesti, numesti, atmesti... (rusiškai podbrosy – liekanos, atmatos,
kas numesta, pamesta). Pagrindinį
herojų mama numeta į internetą, o
paskui jį pasiima ir išnaudoja, mesdama po mašinomis. Viskas labai
artimai susiję. Svarbi ir pagrindinio
herojaus savybė – nejautra skausmui. Todėl mama jo iš pradžių at- „Šoklys“
sisako, todėl paskui pasiima.
kalbama idealistiškai, bet „Šoklyje“ rodote visai kitokį maAr toks sutrikimas egzistuoja,
mos ir sūnaus ryšį.
ar tai išmonė?

Man tai labai svarbu. Nuo pat
pradžių kurdamas dokumentines
juostas mokiausi tai stebėti ir perTaip, tai reta, sudėtinga ir baisi
teikti. Žinoma, filmas – meno kū- medicininė diagnozė. Žmogus auga
rinys, kultūros dalis, bet jis ir mūsų nejausdamas jokio skausmo, net
gyvenimo, pasaulio dalis. Juk visi gali numirti nieko nejausdamas. Tai
didieji rašytojai kūriniuose atspin- vadinama analgezija. „Šoklyje“ padėjo savo laiką ir kontekstą, ku- grindinio herojaus klausia: „Ar tiesa,
riame gyveno. Žinoma, tai, ką fil- kad nejauti fizinio skausmo?“ – „Ne,
muoju, nėra šių dienų Rusijos kino aš tiesiog kitaip jį jaučiu“, – atsako
pagrindinė kryptis. Bet ir nemanau, jis. Tačiau filme jis patenka į tokias
kad padarėmė kažką tokio, kas ne- aplinkybes, kai staiga pradeda jausti
susiję su šiandienine Rusija. Dauge- skausmą.
Bet visa tai jau yra meninės žaislis man sako: koks tu šaunuolis, kad
taip padarei, koks tu drąsus, nieko mės erdvė. Dokumentiniame kine
Kaip kilo šio filmo sumanymas? nebijai. Nesuprantu, ko turėčiau bi- visko taip supinti ir žaisti daugiaKetverius metus filmavau didelį joti. Kalbu apie save ir apie dalykus, prasmiškumu negaliu. Ten būtų atsdokumentinį filmą, kuris, tiesą sa- kuriuos žino visi. Kodėl turėčiau tai kiras filmas apie policiją, atskiras
kant, radosi atsitiktinai. Iš pradžių nutylėti?
apie vaikiną, nejaučiantį skausmo,
norėjau sukurti filmą apie policidar kitas – apie motinos ir sūnaus
ninką – labai įdomaus žmogaus Manau, kad tokia, atrodytų, sasantykius. Dokumentiniame kine
portretą. Jis buvo tiesiog sąžinin- vaime suprantama nuostata šiais viskas būtų atskirai. Vaidybiniame
gas, padorus policininkas išsikero- laikais yra neįtikėtina drąsa.
filme visas šias linijas galiu sujungti,
jusioje korupcinėje aplinkoje. Visi
Gaila, bet turiu sutikti, kad tai parodyti, kaip viskas vyksta vienoje
iš jo juokėsi, o jis gyveno iš mažos drąsu. Nors man tai elgesio norma. šeimoje su vienu žmogumi.
algos ir buvo kitų pajuokos objektas. Jei matai, kad žmogui bloga, kad jis
Iš viso to išsirutuliojo didelė istorija krinta, – prieisi ir padėsi. Juk tai Pradėjote nuo dokumentiapie Rusijos policiją, ypač kelių po- elementaru. Būtų keista elgtis ki- kos, paveiktas tėčio Ivano
licininkus. Filmavau Maskvoje, Ka- taip. Kodėl reikėtų užsiimti savicen- Tverdovskio?
lugos srityje ir kituose regionuose, zūra? Arba apsimesti, kad nieko neTaip, užaugau dokumentininko
atsirasdavo vis naujų herojų. Filmas vyksta? Man tai nepriimtina. Man šeimoje. Dokumentinio kino kūkol kas nebaigtas, nufilmuota daug nelabai svarbu, kad filmas neturės rėjai – tėčio draugai, kolegos, benmedžiagos, joje ėmė ryškėti įvairios didelio pasisekimo dabar. Labiau dradarbiai – buvo šeimos ratas.
įdomios istorijos.
rūpi, ar jis išliks svarbus ryt, poryt Nuo vaikystės žiūrėjau žinomų
Iš tos medžiagos išniro isto- arba dar po kurio laiko.
režisierių Vitalijaus Manskio, Serrija apie jauną policininką, kuris
gejaus Mirošničenkos, Sergejaus
išnaudojo paauglius, liepdamas Panašiai neseniai kalbėjo LarLoznicos, Aleksandro Gutmano ir
mestis po mašinomis ir imituoti sas von Trieras. Anot jo, atvikitų filmus. Jie buvo mano šeimos
eismo įvykį, esą juos mašina par- lioti žiūrovus į kino salę nėra
aplinkos žmonės, rodė vienas kitam
trenkė. Tada iškart prisistatydavo svarbiausias kino uždavinys,
savo filmus, vedėsi į peržiūras vaipolicija ir išviliodavo iš vairuotojo nebent norite, kad jie nesitraikus, kurių nebuvo kam palikti. Man
pinigus. Visais būdais stengiausi tai niotų gatvėmis. Svarbiau, kad
tai patiko. Dar labiau patikdavo, kai
nufilmuoti, bet, žinoma, nepavyko, filmas gyvuotų bent kokius
tėtis vesdavosi mane į filmavimus.
nors mano santykiai su tuo polici- dvidešimt metų.
Tada jam mažai rūpėdavau ir galėTikrai nenoriu, kad mano filmai jau užsiimti tuo, kas įdomu. Buvau
ninku buvo geri, grįsti pasitikėjimu.
Jo draugė buvo teisėja, tad įkliuvu- visiems patiktų. Svarbiausia, kad jie laisvas, o vietos, į kurias jis vyko,
sio vairuotojo priešinimasis buvo patiktų mamai ir tėčiui. Kai Rusi- įdomios. Niekad neužmiršiu, nors
beviltiškas. Tiesos nepasieksi. Taip joje sakoma, kad mano filmai ne- buvau dar visai mažiukas, kaip tėir atsirado „Šoklio“ motyvas. Bet tik patriotiniai, jų siužetai turi menką tis filmavo Novodevičės kapinėse.
motyvas. Pradėjus kapstyti giliau nacionalinę reikšmę ir t.t., darosi Buvo jau beveik tamsu. Įspūdį darė
istorija ėmė plėstis, vystytis ir tas baisu. Dar prieš kokį dešimtmetį gražūs paminklai, nors tada nežimotyvas tapo antraeilis, svarbiausia to nebuvo. Ir kaip tai galėjo nutikti nojau, kokie žmonės ten palaidoti.
filme – sūnaus ir motinos santykiai. per tokį trumpą laiką – nesuprantu. Iki šiol atsimenu, kad pamaniau, jog
Apskritai ši istorija apie tai, kad,
gerai būtų tose kapinėse turėti vietą.
kaip sakoma filme, „visi žmonės Kiekvieno Jūsų filmo pagrinTai įsimena visam gyvenimui.
skirstomi į tuos, kurie meta, ir das yra metafora. „Korekcijos
Tai buvo visai kitoks gyvenimo būtuos, kuriuos meta“. Rodoma tarsi klasėje“ tai jaunų žmonių nedas, nei matydavau atėjęs į svečius
įprasta situacija – korumpuoti Ru- įgalumas, „Zoologijoje“ – papas draugus, kurių mama ir tėtis
grįžta kasdien aštuntą iš nemėgssijos policininkai, teisėsauga. Į tai gyvenusiai moteriai išaugusi
uodega.
Kokia
metafora
žaižiūrima ramiai – na ir kas, toks
tamo darbo, nori kažką pakeisti, bet
gyvenimas, bet filme iš viso to iš- džiama naujausiame filme? Ar
nieko nekeičia, yra nepatenkinti gyaugo svarbūs universalūs dalykai. tai nejautra skausmui?
venimu. Mūsų šeimoje buvo kitaip.
Nors man svarbi ta pirminė istoViskas atsiranda neatsitiktinai.
rija, sudaranti siužetinę grandinę, Jau filmo pavadinime užkoduo- Šeima svarbi visuose Jūsų
rašydamas filmų scenarijus ieškau tas daugiaprasmiškumas: mesti, filmuose. Dažnai apie šeimą
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„Šoklyje“ iš pradžių situacija atrodo daug žadanti ir puiki: mama
pasiima sūnų iš internato. Jie tampa
šeima. Man rodos, norėjau (nežinau,
kaip pavyko, bet man tai svarbu)
užimti šios herojės poziciją. Per ją
žiūriu į žmones, kuriuos pameta.
Niekuo jos nekaltinu. Ją pateisinu.
Yra visokių aplinkybių, neleidžiančių jai elgtis kitaip. Ji taip elgiasi ne
todėl, kad išnaudotų ar apgaudinėtų
savo sūnų. Ji tiesiog jam rodo: pasaulis yra toks, turi jame išmokti
gyventi, ir panardina sūnų į tą gyvenimą. Ji rodo, kad taip galima gyventi ir viskas bus gerai. O herojus
mato, kad anaiptol nėra gerai. Jis
nenori taip gyventi, bet nieko pakeisti negali.
Kaip rinkotės aktorius?

debiutantais, kurie sekė paskui
mane, t.y. paisė mano keliamos
užduoties sukurti tokį vaizdą, kuris netrukdytų žiūrėti vykstančią
ekrane istoriją. „Šoklyje“ supratau,
kad yra scenų, kuriose vaizdo meninė kokybė taip pat labai svarbi.
Tad užduotis buvo rasti operatorių,
kuris supranta mane, bet, kita vertus, neišduos savo principų ir nepasiduos net pasąmoningam mano
spaudimui. Man rodos, bendradarbiauti su operatoriumi Denisu Alarkonu Ramiresu mums pavyko.
Dėl muzikos irgi pasisekė. Ją
parašė jaunas kompozitorius Kirilas Richteris, šiuo metu vienas
paklausiausių Rusijos kino muzikos kūrėjų. Su Kirilu puikiai vienas kitą suprantame ir jaučiame.
Jis gerai žino kontekstą, apie kurį
kalbu. Gyvename panašioje socialinėje aplinkoje, skirtingomis priemonėmis kalbame apie tuos pačius
dalykus. Pradėjau aiškiai suprasti,
kokia svarbi kine muzika. Matyt,
keičiuosi. Man tuoj bus trisdešimt,
o sąmoningai pradėjau filmuoti
aštuoniolikos.

Sudėtingiausia šiame filme man
atrodė rasti pagrindinį herojų.
Pirmą bandymų dieną pats pirmas
atėjo jaunas septyniolikmetis vaikinas, kuris mokosi Maskvos kinematografijos institute. Jo aktorinis
fakultetas dabar ne pati geriausia Prie šio filmo gamybos privieta ieškoti aktorių – ten geri re- sidėjo ir Lietuva. Kaip sekėsi
žisūros, operatorių fakultetai. Taigi bendradarbiauti?
ateina tas vaikinas, neįtikėtinai žaEsu labai patenkintas. Su lietuvus, ir pirmiausia sako: „Mano var- viais daugiausia kūrėme garsą, dirdas taip pat Denisas.“ Toks pat kaip bau su aukščiausios klasės profefilmo pagrindinio herojaus. Mes, sionalu Jonu Maksvyčiu. Labai
žinoma, jo išklausėme, padėko- laukiu „Šoklio“ premjeros Lietujome – ačiū, iki, susisieksime. Ėjo voje, tikiuosi, kad ji čia įvyks. Nodienos, mėnesiai, mes bandėme ir rėčiau pamatyti lietuvių publikos
bandėme, maniau, vis tiek ką nors reakciją.
rasim. Na, negali juk svarbiausias
aktorius ateiti pirmas pirmą ban- Kas laukia po „Šoklio“ premjedymų dieną, ir dar tokiu pat vardu ros, ko ketinate imtis?
kaip pagrindinis herojus! PeržiūDabar sklando juodasis humorėjome visus, bet pasirinkome jį – ras: mūsų, režisierių, laukia kalėjiDenisą Vlasenką. Nesigailėjau nė mas... Tikiuosi, kad ne. Turiu dideminutės.
lių planų. Taip, situacija labai skaudi
Sunku buvo rasti ir aktorę, vai- ir sunki, nes susijusi su mano kodinsiančią mamą, kuri už sūnų legomis, bičiuliais, žmonėmis, kunedaug vyresnė, mat pagimdė bū- riuos pažįstu. Kūryba tokiu metu
dama penkiolikos. Ją suvaidino nutolsta.
Anna Sliu. Pamažu subūrėmė visą
Dabar labai norėčiau baigti tą
aktorių ansamblį: lietuvių aktorę dokumentinį filmą, apie kurį pasaVilmą Kutavičiūtę, Danilą Steklovą, kojau. Tačiau nemanau, kad ir toMaksimą Vitorganą ir kitus.
liau užsimsiu dokumentika. Man
įdomiau vaidybinis kinas, domina
Kokį pasirinkote filmo vaizdinį teatras. Nesakau, kad noriu tapti
sprendimą?
teatro režisieriumi, bet pabandyti
Anksčiau visada aukodavau norėčiau. Dabar dar toks metas, kai
vaizdą. Pradėjau dirbti dokumen- galiu sau leisti mokytis, bandyti ir
tiniame kine, kur vaizdas „aptar- suvokti, ką galėčiau dar padaryti.
nauja“ tai, kas vyksta kadre. Vaizdo Man tai svarbu.
reikšmė man buvo antrinė. Ankstesnes dvi vaidybines juostas fil- Kalbėjosi
mavau su jaunais operatoriais, Neringa Kažukauskaitė
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Muzika
Nauji leidiniai

Nauja knyga: „Krzysztof
Droba. Susitikimai su
Lietuva“

naujosios muzikos festivalis kadaise su Lietuva“. Temų aprėptis – nuo
pradėjo veiklą labiau kaip jaunimo Broniaus Kutavičiaus ir kitų minėtų
platforma).
kompozitorių muzikos iki JAV gyAnot V. Landsbergio, jųdviejų venusio išeivio, muzikos vizioniepokalbiai su Krzysztofu Droba riaus Vytauto Bacevičiaus muzikos,
nesiribojo menu: jie negalėjo likti asmenybės ir ryšių su šeima aptanuošaly karštų politinių įvykių rimo (V. Bacevičiaus sesuo – viena
(tai buvo „Solidarumo“ laikai), o garsiausių XX a. Lenkijos komposykiu pasikalbėdavo ir esminėmis zitorių Grażyna Bacewicz).
egzistencinėmis temomis. Pasak
Anot R. Stanevičiūtės, K. Drobos
V. Landsbergio, jis niekuomet ne- rengti festivaliai Staliova Volioje,
buvo labai religingas žmogus, ta- Baranuve, Sandomiere (į kuriuos jis
čiau pokalbiai su K. Droba, kuriam kvietė ir lietuvius) anksčiau atrodė
tikėjimo klausimai buvo svarbūs, labiau vietinės reikšmės, palyginti
skatino ir patį atsakyti į kertinius su, pavyzdžiui, išgarsintuoju „Varklausimus.
šuvos rudeniu“ (nors ir čia K. DroĮ pristatymą atėjęs kompozi- bos pastangomis 1983 m. suskambo
torius Feliksas Bajoras pasidalijo B. Kutavičiaus „Paskutinės pagonių
spontaniškais prisiminimais apie apeigos“). Tačiau šiandien užsienio,
jųdviejų su Krzysztofu Droba po- daugiausia JAV, tyrėjai šiuos festivakalbius apie... pagonybę. Vieną lius vertina kaip pirmuosius neprivakarą rūkydamas F. Bajoro buto klausomus muzikos forumus Lenbalkone K. Droba jo paklausė: „Ko- kijoje, oponavusius ideologizuotai
dėl jūs, lietuviai, neatsisakote pago- kultūrai ir todėl labai svarbius.
niškų vardų, jei jau esate krikščioR. Stanevičiūtė: „Krzysztofas
nys?“ Diskusija apie pagonybę taip Droba yra viena ryškiausių figūrų,

Kompozitorių namuose Vilniuje
pristatyta garsaus lenkų muzikologo, nuoširdaus lietuvių muzikos
draugo ir propaguotojo Krzysztofo
Drobos (1946–2017) knyga „Susitikimai su Lietuva“ (sudarytoja Rūta
Stanevičiūtė, išleido Lietuvos kompozitorių sąjunga ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2018).
Knygos pristatyme dalyvavo senas Krzysztofo Drobos bičiulis prof.
Vytautas Landsbergis, kompozitorė
Onutė Narbutaitė, pianistas, LMTA
rektorius prof. Zbignevas Ibelhauptas ir knygos sudarytoja, muzikologė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė.
Pokalbį vedė muzikologė Beata
Baublinskienė.
Visi pristatymo dalyviai ne vienus metus pažinojo Krzysztofą
Drobą, kuris, anot Rūtos Stanevičiūtės, „daugiau nei 40 metų puoselėjo lietuvių muziką kaip brangų
lobį – skatino, skleidė, dalijosi su
kitais, o kartu kritiškai analizavo
ir interpretavo“. Knygos sutiktuvės
tapo ir gera proga prisiminti prieš
pusmetį (2017 m. lapkričio 10 d.)
anapilin išėjusį muzikologą. Jis ne
kartą viešėjo Vilniuje, kvietė daugelį lietuvių muzikų ir tyrėjų į savo
rengiamus festivalius, konferencijas, tad turėjo daug lietuvių draugų.
Kompozitorė Onutė Narbutaitė prisiminė ilgus neformalius pokalbius
vaikštinėjant po Vilnių. O. Narbutaitė priklauso tai kompozitorių
M . A l e k s o s n u ot r .
kartai, kurios muziką, įvardytą
bendru „naujojo romantizmo“ arba
„naujojo humanizmo“ pavadinimu, įsiliepsnojo, jog kąsdamas duonos prisidėjusių prie Lietuvos ir LenkiK. Droba ypač mėgo ir populiarino riekę K. Droba nusilaužė dantį...
jos kultūrinio dialogo. Jo aktyvias
savo rengtuose nepriklausomuose
Pianistas prof. Zbignevas Ibel- ir vaisingas pastangas kuo plačiau
festivaliuose Lenkijoje. O. Narbu- hauptas prisiminė, kad su Krzysz- paskleisti kaimyninės šalies muziką
taitė į pristatymą atnešė pluoštą tofu Droba jį supažindino pianistė paskatino nuoširdus žavėjimasis
K. Drobos laiškų. Ji pacitavo jo Aldona Dvarionaitė. Kartą K. Droba lietuvių kompozitorių kūryba ir
vaizdinga, kartais kandžia kalba viešėjo Palangoje pas A. Dvarionaitę: bičiuliavimasis su mūsų muzikais.
išsakytas mintis apie meną, profe- jiems bevaikštinėjant po kurortą Krzysztofo Drobos iniciatyvos (liesiją, taip pat buitinius, žmogiškus A. Dvarionaitė jį tiesiog nutempė tuvių muzikos pristatymai nepridalykus, atskleidžiančius K. Drobos pasiklausyti, kaip repetuoja tuo klausomuose festivaliuose, užsametu koncertui besiruošiantis Rū- kymai kompozitoriams, lenkų ir
charakterį.
Prof. Vytautas Landsbergis, nuo tos Rikterės ir Z. Ibelhaupto fortepi- lietuvių muzikologų konferencijų
kurio, kaip teigė pats K. Droba, ir joninis duetas. Vėliau K. Droba ne organizavimas ir kt.) ir veiklos reprasidėjo lenkų muzikologo ke- kartą kvietė atlikėjus koncertuoti į zonansai atspindi Lietuvos ir Lenlionė į lietuviškosios muzikos pa- Lenkiją, o 2016 m. Krzysztofui Dro- kijos kultūrinį bendradarbiavimą
žinimą, taip pat prisiminė ilgus bai už nuopelnus Lietuvos muziki- sovietinės ideologinės priespaudos
ir esminius pokalbius. Juodu su- nei kultūrai buvo įteiktas Lietuvos ir politinių suvaržymų periodu, vėsipažino 8-ajame praeito amžiaus muzikos ir teatro akademijos gar- lesnius kultūrinius mainus atkurtos
dešimtmetyje, kai K. Droba kvietė bės medalis. Anot Z. Ibelhaupto, Nepriklausomybės metais.“
V. Landsbergį pristatyti Mikalojaus K. Droba nebuvo akademinio tipo
„Gimusi iš kuklaus sumanymo atKonstantino Čiurlionio kūrybą nau- muzikologas. Iš tiesų K. Drobai – verti lietuvių skaitytojams Lietuvos
josios muzikos festivalyje Staliova meno eruditui – svarbesnė buvo ir užsienio spaudos puslapiuose išVolioje – industriniame metalurgų gyva muzikos meno refleksija, po- sisklaidžiusius Krzysztofo Drobos
mieste, kuriame, regis, sunkiai ga- kalbiai, renginių organizavimas, pa- darbus, knyga susiklostė į solidų
tomą, pristatantį ryškių lietuvių
lima buvo įsivaizduoti šiuolaikinio žinčių, ryšių skatinimas.
meno oazę. Tačiau nuo ideologinių
Knygos sudarytoja prof. dr. Rūta muzikų portretų galeriją, intercentrų nutolęs miestas tapo puikia Stanevičiūtė prisiminė, kad šios pir- pretacijų pynes, lietuvių muzikos
platforma nepriklausomam ir ma- mos ir vienintelės K. Drobos kny- lenkiškos recepcijos poslinkius, o
žai žinomam muzikos menui: ši- gos lietuvių kalba rengimas nebuvo kartu dokumentuojantį unikalų
taip Lenkijoje pradėjo skambėti paprastas, bet buvo įdomus. Teko lietuvių ir lenkų muzikų meninės
Broniaus Kutavičiaus, Felikso Ba- ne kartą vykti į Krokuvą derinti ir asmeninės bendrystės tarpsnį“, –
joro, vėliau ir Osvaldo Balakausko tekstų, detalių. Galiausiai iš nema- sakė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė.
muzika. Beje, V. Landsbergis sakė, žos K. Drobos apie Lietuvą rašytų
kad iš K. Drobos festivalio „Jauna tekstų visumos atrinkti 26 straips- Beata Baublinskienė
muzika jaunam miestui“ jis į Lie- niai – pokalbiai, recenzijos, esė.
tuvą atvežė pavadinimą „Jauna mu- Kai kurie iš šių tekstų buvo nauzika“ (šis iki šiol Vilniuje rengiamas jai parengti knygai „Susitikimai
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Parodos

Kazlauskaitė, Gintarė Vaicekauskaitė, Jus-

Teatro, muzikos ir kino muziejus

tina Liubinaitė, Kamila Žygis, Laurynas

Vilniaus g. 41

Vilnius

Mataitis, Monika Rukaitė, Rūta Balžekaitė,

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinki-

Nacionalinė dailės galerija

Saulė Miežytė, Virginija Bareikytė)

nių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Konstitucijos pr. 22

VDA galerija „ARgenTum“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
iki 17 d. – paroda „Kolekcionuojant hitus:
kūriniai ir garso takeliai iš „Lewben Art

Latako g. 2

galerija

nuo 15 d. – Lissos Hashimoto (Japonija)

Vilniaus g. 39 / 6

Foundation“ kolekcijos“

kinetinių objektų paroda „Balancing

Paroda „Miškas. Visai nevaikiškai“

Playground“

Vilniaus paveikslų galerija

VDA Telšių fakulteto Metalo meno ir

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 4

juvelyrikos programos studentės Adelės

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Šumkauskaitės kursiniai darbai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Gineitytė, Agnė Jonkutė, Eglė Karpavičiūtė,

VDA Naujieji rūmai

Gustas Jagminas, Aistė Kirvelytė, Laima

Malūnų g. 5

Oržekauskienė-Ore, Nerijus Erminas,

nuo 15 d. – VDA Kostiumo dizaino katedros

Laura Selmistraitytė, Rosanda Sorakaitė,

studentų paroda „Skrydis Nr. 13“

Eglė Ulčickaitė, Rodionas Petrovas, Edita

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko
„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Lietuvių liaudies meno paroda „Mediniai

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15

Didžioji g. 31
Paroda „Praėjusio laiko tuštuma“ (Eglė

Utarienė, Julija Pociūtė)
Andriaus Repšio fotografijų paroda „Paukš-

Dailininkų Tamošaičių kūryba

čio akimis“

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

rinkiniai

muziejaus Tolerancijos centras

nuo 15 d. – Vidos Krištolaitytės (1939–2017)

Naugarduko g. 10 / 2

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

kūrybos paroda

Taibės Chait grafikos paroda „Kelionė“

Arsenalo g. 3A

Šiuolaikinio meno centras

Paroda „Lietuva litvakų kūryboje“

stebuklai“

Paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–XX a.“

Vokiečių g. 2

Namų galerija „Trivium“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

13-oji Baltijos trienalė „Išsižadėk šmėklų“

Vilkpėdės g. 7–105

A. Goštauto g. 1

Galerija „Kairė–dešinė“

Aido Bareikio personalinė paroda

Latako g. 3

Užsienio reikalų ministerija

iki 23 d. – Dainiaus Trumpio ir Vaivos

J. Tumo Vaižganto g. 2

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Lietuvos nacionalinis muziejus

Kovieraitės-Trumpės paroda „Susidūrimo

Fotomenininkų Dangirutės ir Rimgaudo

Arsenalo g. 1

vieta“

Maleckų paroda „Fotografikos proveržis“

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
iki 17 d. – paroda „Istorija ir dailininkas:
Algirdas Bosas“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Medalis valstybės atkūrimo
šimtmečiui“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluotės ekspozicija
Naujausių Lietuvos archeologijos atradimų
paroda
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos
ekspozicija
Alberto Gursko paroda „Tekstai Lietuvai“
Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario
16 d.“
Vokietijos Federacinės Respublikos už-

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

nuo 15 d. – „Teleportas Nidon. Raitas

Pamėnkalnio galerija

Terrabaitas“

Pamėnkalnio g. 1

Grafo galerija

iki 19 d. – Kristinos Mažeikaitės kūrybos

Trakų g. 14

paroda „Degančios saulės namai“

Gyčio Aštrausko, Algimanto Černiausko,

Galerija „Vartai“

Evaldo Bubino paroda „Good Old

Vilniaus g. 39

Goštauto g. 2 / 15

ties lengvumas. Čia ir dabar“

non-moi“

darbų paroda „Šiaurės vėjo prisilietimai“

iki 20 d. – Anastasijos Kodzisovos piešinių

nuo 19 d. – Toomo Altnurme’s (Estija)

paroda „Kasdienybės sūkury / Namai“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Galerija „Aidas“

darbų paroda „Atleidimo malonė“

Galerija TSEKH

V. Putvinskio g. 64

iki 23 d. – Adasos Skliutauskaitės tapyba

LMA Vrublevskių biblioteka

Vytenio g. 6

iki 24 d. – Aistės Gabrielės Černiūtės perso-

ir piešiniai

Žygimantų g. 1

Grupinė menininkų paroda „< 35“

nalinė paroda „Sapne tik sapnas“

Šv. Jono gatvės galerija

Paroda „Lietuvos ir Pietų Kaukazo valsty-

A. Jakšto g. 9

Šv. Jono g. 11
iki 23 d. – Rūtos Piekurienės ir Marijaus
Piekuro juvelyrikos paroda „Akcentai“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 16 d. – italų grafikos paroda „Kryžkelės“
Grafikos paroda „Kartų ryšys. Prof. Leonas

Virginijaus Viningo kūrybos paroda „Esi,

Bažnytinio paveldo muziejus

kas esi“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos

Pilies g. 40

šedevrai: Lietuva–Italija“

Snaigės Šileika paroda „Relicts / Reliktai“

Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus ar-

AV17 galerija

nuo 15 d. – paroda „Meno celės ’18: „Viltis“
nuo 15 d. – paroda „Jaunojo dizainerio
prizas“
Galerija „Akademija“
Pilies g. 4
nuo 15 d. – VDA Fotografijos ir medijos
meno katedros studentų paroda „Susitikimas“ (Brigita Kasperaitė, Brigita

14 psl.

Birželio 22 d. į Klaipėdos tarptautinį teatro festivalį „TheATRIUM“ atvyksta Krzysztofo Warlikowskio įkurtame Varšuvos Naujajame teatre
(Nowy Teatr) režisieriaus Michało Borczucho pastatytas spektaklis „Ktulu
šauksmas“ pagal Howardo Phillipso Lovecrafto kūrybą. Siaubo ir keistosios literatūros klasikas savo apsakymuose sukūrė Borczuchą sužavėjusį
Ktulu mitą apie dievybę, pasirodžiusią Žemėje anksčiau už žmogų. Šiandien senieji dievai grįžta skleisti siaubo. Anot režisieriaus, žmogaus būklę
dabartiniame pasaulyje geriausiai atskleidžia vaizduotės ir siaubo pasaulis.
Lovecrafto tekstai – pagrindas tyrinėti šiuolaikinio racionalaus žmogaus
(mokslininko, istoriko ar menininko) beprotybę, nuopuolį ir žavėjimąsi
mirtimi. Nors civilizacija nuolatos daro pažangą, žmonija lieka įklimpusi
praeityje, o ši grįžta su keršto troškimu ir nostalgija. Nepaisydamas pasaulio siaubo žmogus stengiasi užpildyti atotrūkį tarp savęs ir tikrovės.
Galbūt tai gali padaryti menas?

iki 18 d. – Kristinos Ramonienės dailės

Šv. Mykolo g. 9

Maironio g. 3

Teatras

Antakalnio g. 17

Vokiečių g. 2

VDA parodų salės „Titanikas“

Šiemet Vilniaus festivalio programoje vyks unikalus koncertas, į kurį
įėjimas laisvas! Birželio 17 d. 21 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje skambės
vokalinio ansamblio „Graces & Voices“ parengtas koncertas „Take your
holy time“ („Pasinerk į savo šventąjį laiką“). Ši programa sukurta kaip
vientisas sakralios muzikos ir joje atsiveriančios prasmės vyksmas. Skambės grigališkasis choralas, į kurį įsipins šiuolaikinės sakralinės polifonijos
kūriniai. Koncerte įvyks ansambliui dedikuotų kūrinių – austrų kompozitoriaus Wolframo Wagnerio „In praeteritis“ ir Vytauto Miškinio „When
I consider“ – premjeros. Ansamblyje „Graces & Voices“ gieda įvairioms
šalims (Austrijai, Baltarusijai, Latvijai, Lietuvai, Singapūrui) atstovaujančių muzikių – studijavusių grigališkąjį choralą, bažnytinę muziką, vargonavimą, chorinį ir simfoninį dirigavimą, fortepijoną, barokinį smuiką ir
t.t. Ši profesinė įvairovė gražiai susilieja į darnų vokalinį skambesį, o jų
atliekamos programos pasižymi lankstumu, improvizacijos laisve.

ros da Silvos (Portugalija) paroda „Moi,

mas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės

Paroda „Trakų Dievo Motina – Lietuvos

Muzika

„Muzikos galerija“

Dailininkų sąjungos galerija

Globėja. Trakų bažnyčios lobynas XV–XIX a.“

Birželio 15-osios penktadienio vakarą „Kultūros naktis“ siūlys daug renginių, tarp jų ir galerijų bei meno centrų lankymą su specialiomis programomis.
Populiarumo renginiui netrūksta, tik vietos pasistatyti automobilį ir galimybių pamatyki kelis vienu metu vykstančius įdomius renginius. Tad būkite išrankūs ir pasirengę, gal kada „Kultūros naktis“ virs į daugiskaitą ir išsidėstys
per visą savaitę ar net mėnesį. Visą programą rasite internete kulturosnaktis.lt

Lassnig (Austrija) ir Marios Helenos Viei-

archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutari-

kivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti

Baudelaire“

Dailė

Louise Bourgeois (Prancūzija), Marios

sienio reikalų ministerijos Politiniame

liturginiai drabužiai“

Maironio g. 4

Romualdo Augūno fotografijų paroda

Lagauskas (1928–2010) ir jo mokiniai“

atkūrimo

„VDA Lauko ekspo“

„7md“ rekomenduoja

Totorių g. 5
nuo 15 d. – Andriaus Kviliūno paroda „Pasaulis pagal AK“
Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
nuo 15 d. – paroda „Wielka Pohulanka: įvy-

bių santykiai 1918–1922 m.“
Paroda „Savo jėgas skirkite didiems darbams“, skirta Vilniaus universiteto profesorės Onos Voverienės 80-osioms gimimo
metinėms paminėti
Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš
knygų“
Paroda „Fluxus“ avilys“
Sąjūdžio 30-mečiui skirta paroda
iki 21 d. – paroda „Marijai ir Motinai“
iki 17 d. – paroda „Sibiro raštai“
iki 17 d. – Saros Finkelšteinaitės kūrybos
archyvinė paroda
Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7
Paroda „Tarp medicinos ir politikos: Seimo
Pirmininkui Jonui Staugaičiui – 150“
Matildos Teresės Jucienės personalinė paroda
„Pintinės juostos ir ne tik...“
Stasio Vainiūno namai

„Skalvijos“ kino centras

iki 17 d. – Eglės Velaniškytės paroda „Bū-

Galerija „555“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

T. Ševčenkos g. 16 F

Vydūno al. 2

iki 16 d. – paroda „Žaidžiame klases“

Paroda „Kasdienybės geometrija. Art Deco
Kauno interjeruose“

„Editorial“ projektų erdvė

Istorinė Lietuvos Respublikos

Latako g. 3
Jokūbo Čižiko personalinė paroda
„Soulseek“

Prezidentūra
Vilniaus g. 33
Juliaus Miežlaiškio paroda „Vyčiai“

Jogailos rezidencija

Paroda „Šimtmečio belaukiant: reikšmin-

Jogailos g. 3
Rūtos Vadlugaitės paroda „Protarpiai“

giausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai (1918–1940 m.)“
Fotografijų paroda „Pirmoji Lietuvos Res-

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus

publika (1918–1940 m.): didieji pasiekimai“
Paroda „Ypatinga dovana Lietuvai“, skirta
kolekcininko Aleksandro Mykolo Račkaus

V. Putvinskio g. 55
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio

125-osioms gimimo metinėms

istorija“

Galerija „Meno parkas“

Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki

Rotušės a. 27
Mildos Gailiūtės paroda „Prisirišimai. Dvi

1918 m.“
iki 17 d. – paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt. Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei mecenatystės skerspjūviai“
M. Žilinsko dailės galerija

vietos“
Karolio Vaivados paroda „Šviesūs
prisiminimai“
Paroda Raimundui Mikšiui atminti „Erškėčių vainikas“

Nepriklausomybės a. 12

kiai, pastatai, garsūs vardai“

A. Goštauto g. 2

Galerija „Kunstkamera“

Kazio Šimonio, Algimanto Švėgždos, Ra-

Ligoninės g. 4

mūnės Lebedytės, Janinos Marijos Mačio-

Paroda „7 žvilgsniai į nature morte“ (Aušra

kaitės-Pleškūnienės, Danutės Karaškaitės-

Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Eglė Ganda

Brusokienės, Alfonso Šuliausko, Adelberto

Kauno paveikslų galerija

Bogdanienė, Bronius Gražys, Rimvydas

Nedzelskio, Jūragio Burkšaičio, Egilo Sku-

K. Donelaičio g. 16

Kepežinskas, Rolandas Rimkūnas, Arvydas

jos, Eugenijos Pilypaitienės ir kitų daili-

Paroda „Nukirstas miestas – persodintas

ninkų darbų paroda

žmogus“

Šaltenis, Mindaugas Šnipas)

muziejus

Paroda „Baltijos kaimynėms – 100. XX a.
Latvijos ir Estijos dailė iš Nacionalinio
M.K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki 23 d. – Simono Kuliešio paroda „Pre
Sent At I On“
Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
nuo 15 d. – grupinė paroda „Pasakojimai su Juo“
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17 d. 16 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-

edukacinė programa „Lietuviška muzika

Radastų g. 2

NYS“. Rež. – O. Koršunovas

Lietuvos 100-mečiui“. Valstybinis Vilniaus

Jūratės Marytės Vilimienės tapybos darbų

Vilniaus mažasis teatras

Kauno apskrities viešoji biblioteka

paroda „Spalvų brydė“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Nematyti kūriniai“
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 23 d. – Baltijos šalių grupės menininkų
bendra paroda – meno projektas „3FREE”,
skirtas trijų Baltijos valstybių šimtmečiams

15 d. 20.30 – skaitymai pagal Žemaitės apsakymą „Marti“. Rež. – G. Tuminaitė, skaito
Mažojo teatro aktoriai
20 d. 13 val. – Teatralizuota ekskursija po
Vilniaus mažąjį teatrą
„Menų spaustuvė“
15 d. 18 val. Kišeninėje salėje – kultūros naktis „Menų spaustuvėje“
19 val. Juodojoje salėje – „PAKARTOT“. Choreogr. – I. Kuniskis
19 val. „Menų spaustuvės“ kieme – „MICROART-FEST“ (šviesos instaliacijos)
20 val. Kišeninėje salėje – trumpametražiai

salėje – Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras. Solistai A. Pilibavičiūtė (sopranas), E. Davidovičius (tenoras). Dir. –
M. Barkauskas. Koncerto vedėjas V. Gerulaitis. Programoje C.M. von Weberio,
G. Donizetti, A. Dvořáko, C. Saint-Saënso,
Ch. Gounod, J. Strausso, F. Leháro,
L. Bernsteino, L. Andersono kūriniai
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
17 d. 12.45 val. Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčioje – „Musica sacra“. Sakralinės
muzikos valandos popiežiaus Pranciškaus
belaukiant – M. Beinaris (baritonas),

„Sidabrinės gervės“ laureatai (kino filmų

Aukštoji g. 3 / 3a

peržiūros) (Lietuviškų trumpametražių

Audriaus Gražio tapybos paroda „Jazz vizu-

filmų agentūra „Lithuanian Shorts“)

alieji menai“, skirta Klaipėdos Pilies džiazo

23 val. Vidiniame kieme – misterija „SKAM-

festivaliui

BANTIS MIESTAS“ („Stalo teatras“ ir Lietu-

G.B. Pergolesi, G. Giordani ir kt. kūriniai

Klaipėdos galerija

vos žmonių su negalia sąjunga)

Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – koncertas

17 d. 14 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame

iki 19 d. – Dalios Kirkutienės paroda

„Melquíades“ (VšĮ teatras „cezario grupė“,

„Proveržis“

muzikos grupė „In albedo“)

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

Kaunas

Žemaitės g. 83
Gitanos Kaltanienės grafikos ir Irenos Šliuželienės keramikos darbų paroda „Refrenas
dviem“
Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 23 d. – 57-oji kasmetinė Šiaulių menininkų paroda
Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
iki 19 d. – Šiaulių universiteto Muzikos
pedagogikos ir vizualiųjų menų katedros
dailės bakalauro darbų paroda (dizainas,
grafika, tapyba)

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Romualdo Inčirausko paroda „Skulptūra
tarytum juvelyrika“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
nuo 17 d. – fotografijų paroda „Senieji, mielieji Druskininkai“

Spektakliai

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio
„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras
16 d. 19 val. – „KŪRYBINIS IMPULSAS VII“.
Projekto choreografai Ž. Baikštytė, G. Bernotaitė, V. Bobinaitė, J. Lebedeva,
G. Mkrtchyanas, D. Olefirenko, E. Stundytė,
V. Šniurevičiūtė, K. Tarasavičiūtė
Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
15 d. 17 val., 16 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus
„IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas
17 d. 19 val. – „IDIOTAS“. Choreogr. –
A. Cholina (ACH teatras)
19 d. 19 val. – L. Adomaičio „VOICEKAS“
(pagal G. Büchnerį). Rež. – A. Obcarskas
21 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS

moje G. Kuprevičiaus, F. Schuberto,
G.F. Händelio, A. Stradellos, C. Franko,

muziejuje (M.K. Čiurlionio g. 35) – festivalio
atidarymas. Fortepijono muzikos koncertas.
drijos „Bočiai“ moterų vokalinis ansamblis
„Druskelė“ (meno vad. N. Vindbergienė).
Fotografijų parodos „Senieji mielieji Druskininkai“ atidarymas

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
19 d. 18.30 val. – folkdžiazo projektas. Da-

24 d. 19 d. Birštono kurhauze – „Giesmės ir

lyvauja A. Šlaustas (klavišiniai), A. Klova

šokiai“. Atlikėjai S. Bulat (gitara, Kroatija)

(smuikas, multiinstrumentai), M. Šinkūnas

ir Kauno fortepijoninis trio: L. Krėpštaitė

(vibrofonas) ir E. Germanovičius (bosinė

(fortepijonas), I. Andruškevičiūtė (smuikas),

gitara). Programoje originalios bei aran-

A. Krištaponienė (violončelė). Programoje

žuotos kompozicijos

A. Babajaniano, K. Arakelyan, B. Papando-

Šv. Jonų bažnyčia

pulo, G. Kuprevičiaus, Á. Piazzollos kūriniai

16 d. 18 val. – vargonininko G. Kviklio ir
valtornisto M. Gecevičiaus koncertas, skirtas Baltijos valstybių šimtmečio jubiliejui.
Programoje G.Ph. Telemanno, Č. Sasnausko, M. Jansono, B. Gorbulskio, E. Arro,

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

ceremonija prie paminklo M. K. Čiurlioniui

Šv. Kotrynos bažnyčia

19 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič

„Nusilenkime Čiurlioniui“, dainuoja mišrus

Kauno kamerinis teatras
16 d. 15, 17.30, 17 d. 13, 16.30 – „ATVIRA
ODA“. Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“)
Kauno lėlių teatras
16 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“.
Aut. ir rež. – G. Radvilavičiūtė
17 d. 12 val. – PREMJERA! „PASAKŲ NAMAI“
(pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. –
R. Bartninkaitė, dail. – E. Lei

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
Tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“
15, 16 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „PONIA
BUS PATENKINTA, ARBA VEIKALAS APIE
PASKUTINES VESTUVES KAMYKO KAIME“
(„Teatr Nowy“, Lenkija, Poznanė)
17 d. 17 val. Mažojoje salėje – „OPIUMAS“
(„Art Corporation“, Baltarusija)
19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „SPRENDI20 d. 18.30 Žvejų rūmuose – „TARTIUFAS“.
Rež. – O. Koršunovas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)
21 d. 18.30 Mažojoje salėje – „Meistriškumo
klasė“, profesionalių aktorių kūrybinių
dirbtuvių pristatymas („Chorea“ teatras,
Lenkija)
22 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „KTULU
ŠAUKSMAS“ („Nowy teatr“, Lenkija,
Varšuva)
24 d. 12, 14, 16, 18 val. Didžiojoje salėje –
koncertas – instaliacija „Garso namai“ (Juliaus Slovackio teatras, Lenkija, Krokuva)

renginys
15 d. 19 val. – kompozitoriaus V. Augustino

Skamba kariliono muzika. Sakralinės

kompaktinės plokštelės pristatymo koncer-

muzikos ciklo „Čiurlioniškąją stygą palie-

tas. Dalyvauja Vilniaus miesto savivaldy-

tus“ ir programos „Musica Sacra“, skirtos

bės choras „Jauna muzika“

Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo
Pažaislio muzikos festivalis

koncertas. Lietuvos valstybinis pučiamųjų

15 d. 18 val. Vilkaviškio r. Vištyčio kultūros

instrumentų orkestras „Trimitas“ (vad.

namuose – „Taip niekas tavęs nemylės“. At-

D. Staponkus, vyr. dir. U. Vaiginis). Rengi-

likėjai Kauno valstybinis choras (meno vad.

nio vedėjas muzikologas V. Juodpusis

ir vyr. dir. – P. Bingelis). Dalyvauja D. Svo-

24 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje – S. Be-

bonas (aktorius). Dir. – P. Bingelis. Progra-

atričė (sopranas), M. Samulionis (saksofo-

moje V. Bartulio, Č. Sasnausko, S. Šimkaus,

nas), D. Jatautaitė (vargonai). Programoje

J. Naujalio dainos ar giesmės

M.K. Čiurlionio, A. Kačanausko, T. Albinoni,

15 d. 19 val. Rumšiškių kultūros centre – „Ka-

C. Francko ir kt. kūriniai

merinės istorijos“. Atlikėjai Ippolitovo-Ivanovo fortepijoninis kvartetas (Rusija): I. Gra-

Vilnius

yfer (fortepijonas), A. Jakushina (smuikas),
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O. Kogan (altas), S. Ananich (violončelė).

17 d. 21 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje – „Sa-

Programoje J. Brahmso, M. Ippolitovo-Iva-

krališkas laikas su „Graces & Voices“. An-

novo, A. Viskovo, A. Dvořáko, A. Malcio,

samblis „Graces & Voices“. Vadovės

G. Kancheli

A. Čepaitė ir A. Kalechyts. Programa „Take

16 d. 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus

your holy time“: grigališkasis choralas,

sodelyje, 17 d. 11 val. Elektrėnų Švč. Mer-

W. Wagnerio ir V. Miškinio kūrinių

gelės Marijos Kankinių Karalienės bažny-

premjeros

čioje – „Skambančios istorijos“. Atlikėjai

19 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos

Ch. Winteris (karilionas, vargonai, Olan-

ir baleto teatre – „Vienos filharmonijos or-

dija). Dalyvauja J.J. Visseris (kompozitorius,

kestras sveikina Lietuvą“. Solistė

Olandija)

E. Garanča (mecosopranas, Latvija), Vienos

17 d. 19 val. Kauno jachtklube – „Johanno

filharmonijos orkestras („Wiener Philhar-

Strausso muzika ant vandens“. Atlikėjai

moniker“, Austrija). Dir. – R. Payare (Vene-

Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir.

suela). Programoje L. van Beethoveno,

C. Orbelianas, vad. A. Treikauskas). Solistai

G. Mahlerio, B. Bartóko kūriniai

R. Vaicekauskaitė (sopranas), T. Pavilio-

Orchestra of Great Britain“ (D. Britanija)

15 d. 20 val. Vilniaus paveikslų galeri-

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Mažoji salė

15 d. 19.30 Marijampolės Šv. arkangelo My-

jos kieme (Didžioji g. 4) – „Roko baladės“.
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.
Solistai P. Meškėla, Č. Gabalis, J. Milius.
Dir. – G. Rinkevičius. Programoje „Depeche

nis (tenoras). Dir. – V. Kaliūnas (Lietuva,
Vokietija)
21 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje – „Elegantiškasis duetas“. Atlikėjai
J. Gringytė (mecosopranas). P. Geniušas
(fortepijonas)

Mode“, „Metallica“, „Queen“, „Nirvana“,

23 d. 19 val. Ignalinos r. Paliesiaus dvare – „Va-

Bon Jovi, Stingo bei kitų grupių ir atlikėjų

saros romansai“. Atlikėjai D. Kazonaitė (sopranas), S. Bulat (gitara, Kroatija), R. Mikelaitytė-

16 d. 14 val. – M. Crimpo „LAIMĖS RESPU-

kolo bazilikoje – „Šv. Jurgio meno sezonas

BLIKOJE“. Rež. – M. Jančiauskas, scenogr. –

2018“. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistė

G. Palekaitė, kost. dail. – D. Gudačiauskaitė,

L. Vilimaitė (arfa). Dir. – M. Barkauskas.

dainos

komp. – D. Digimas. Vaidina J. Dapkūnaitė,

Programoje M. de Fallos, J. Rodrigo, B. Dva-

Muzikos galerija

A. Gradauskas, G. Girdvainis, D. Gumauskas,

riono, L. Vilimaitės, E. Whitacre’s kūriniai

19 d. 17.30 – estų menininko T. Altnurmes

Ž.E. Jakštaitė, A. Janušauskaitė, R. Sala-

16 d. 18 val. Ežerėlio kultūros centre (Kauno

dailės darbų parodos „Atleidimo malonė“

džius, R. Samuolytė, D. Šilkaitytė

raj.) – ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“

atidarymas
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Kaunas

kaus šių metų vizitui Lietuvoje, pradžios

LVSO Vasaros festivalis

PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

kuosi mokyti – mokyklų kaitai“ atidarymo

jos Škaplierinės bažnyčioje (Vilniaus al. 1) –

25 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „The Ukulele

Koncertai

15 d. 14 val. – šventinis projekto „Ren-

17 d. 19.30 Druskininkų Švč. Mergelės Mari-

Lietuvoje 25-mečiui ir Popiežiaus Pranciš-

sara Druskininkuose“. Koncertuoja

Va k a r a i

kūriniai

choras „Druskininkai“ (vad. I. Vagnoriūtė)

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
20 d. 20 val. – „Fortepijoninės muzikos va-

S. Rachmaninovo, M. Zarinio, O. Ravanello

17 d. 18 val. prie paminklo M.K. Čiurlioniui –

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

Druskininkai

E.L. Dvarionaitė

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

MAS“ (Kauno šokio teatras „Aura“)

Vilnius

S. Beinarienė (koncertmeisterė). Progra-

G. Maknavičiūtė, Druskininkų miesto benNacionalinis Kauno dramos teatras

2018 m. birželio 3–19 d.

kvartetas. Solistė J. Šležaitė (sopranas)
17 d. 19 val. Alytaus miesto teatro didžiojoje

Baroti galerija

Bažnyčių g. 6

Vilniaus festivalis 2018

Kašubienė (fortepijonas). Programoje
M. Arnoldo, E. de Curtiso, R. Leoncavallo,
C.A. Bixio, A. Markovićiaus, S. Šuleko, G. Bizet, L. Delibes, M. de Fallos kūriniai

Vilnius
Valdovų rūmai
15 d. 18–23.55 val. – „Kultūros naktis 2018.
Skambantys valdovų rūmai!“
18 val. Valdovų rūmų Didžiajame kieme –
M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos
fondo stipendininkų koncertas „Skamba
šokiai“. Programoje A. Piazzollos, C. Debussy, C. Saint-Saënso, C.M.von Weberio,
H. Wieniawskio ir kt. kūriniai
19 val. – „Historia de un Amor“ (pagal
M. Ravelio, I. Albénizo ir A. Piazzolos kūrinius). Atlikėja M. De Flamenco (Ispanija)
20 val. – ansamblis „Brassspalvos“:
D. Lietuvninkas (trimitas, pikolo trimitas),
A. Malikėnas (trimitas, fliugelhornas),
J. Staniulytė-Jankevičienė (valtorna),
V. Mãrozas (trombonas), S. Kirsenka (tūba)
21.30 – Premjera! „Sprendimas“. Choreogr. –
B. Letukaitė, kostiumų dail. – G. Koster
(Nyderlandai), komp. – A. Jasenka, vokalistas – I. Gunas (muzikos grupė „Royce“),
šviesų dail. – V. Šerstabojevas. Šokėjai
B. Seidelis (JAV), Ch. Corbetta (Italija),
C. Giambino (Prancūzija), E. Zarcone (Italija), E. Kalachevas (Rusija), J. Narvaezas
(Filipinai), J. Mintautė (Lietuva), M. Livingstonas (JAV), M. Fernandez (Prancūzija), M.
Chen (Kinija) (Kauno šokio teatras „Aura“)
22.30 – ansamblis „Subtilu-Z“: L. Vaitkus
(tenorinė birbynė), P. Velikis (akordeonas), D. Mihailovas (akordeonas), V. Švažas
(perkusija)
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
„Kultūros naktis“
15 d. 19 val. – Buto šokio teatro „Okarukas“
teatralizuota ekskursija DOLLS 2.0.
15 d. 20, 22 d. – ekskursija po parodą „Fluxus
avilys“ su parodos kuratoriumi K. Šapoka
15 d. 20–22 val. – naktiniai bibliotekos atgarsiai: „Avidja/Devita“
18 d. 9.30 – seminaras ir diskusija „Dalijimosi kultūra. „Europeana“ ir Lietuvos
atminties institucijos“
19 d. 18 val. – „Džiugesio garsai – pokalbis
apie muziką Sun Ra“
Meno ir edukacijos centras „Rupert“
Vaidilutės g. 7
20 d. 18 val. – rašytojos bei kultūros
kritikės O. Gat vieša paskaita „Dele Alli
vienatvė“

15 psl.

B irželio 15–21
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Artemis. Žudikų viešbutis ***

Vilnius

Filmo platintojai UAB „Acme Film“ gal ir neprivalo žinoti, kad pavadinime minima „Artemis“ yra Artemidė – senovės graikų medžioklės ir
gamtos deivė, bet vertėjams tokios žinios vis dėlto privalomos. Tačiau lietuviškas pavadinimas puikiai iliustruoja mūsų kino kultūrą, nepatenkančią
į lietuvių kalbos saugotojų dėmesio lauką. Kita vertus, vienintelis paaiškinimas, kodėl originalų pavadinimą „Hotel Artemis“ reikėjo versti būtent
taip, matyt, toks: tai rodo platintojų požiūrį į potencialius žiūrovus, kurie
laikomi kvailiais. Todėl būtų gerai ir platintojams, kaip filme rodomiems
pavojingiausiems Los Andželo nusikaltėliams, gyvenantiems netolimoje
ateityje, 2028 m., kreiptis į pagrindinę veikėją – rūsčią medicinos seselę
(Jodie Foster), turinčią viešbutį „Artemidė“. Čia ypatingo klubo nariai
gali slapta pasigydyti ir pailsėti. Tačiau pora atsitiktinių klientų atsiveda
su savimi nusikaltėlių vadeivą, kuris trokšta gauti pavogtą daiktą. Teks su
juo pavargti, nes viešbutyje draudžiami visi ginklai, juolab kad seselė įtaria,
jog vienas klientas rengiasi nužudyti kitą. Šis filmas – režisūrinis scenaristo Drew Pearce’o debiutas, jame taip pat vaidina Dave’as Bautista, Sofia
Boutella, Jeffas Goldblumas (JAV, D. Britanija, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Dėl visko kalta meilė **

Sėkmingas verslininkas Žoslynas (filmo režisierius Franckas Dubosc’as)
yra mergišius ir melagis. Kad suviliotų žavią moterį, jis apsimeta esąs neįgalus, tačiau vieną dieną sužino, kad mylimoji turi neįgalią seserį. Filme
taip pat vaidina Elsa Zylberstein, Alexandra Lamy, Gerard’as Darmonas,
Claude’as Brasseuras (Prancūzija, 2018). (Vilnius)
Iš meilės Pablui **

Biografinis Fernando Leono de Aranoa filmas pasakoja apie Pablo Escobarą – narkotikų kartelio vadeivą ir turtingiausią visų laikų nusikaltėlį,
vadintą kokaino imperatoriumi. 9-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje
jis pavertė Kolumbiją klestinčios prievartos šalimi. Tačiau ambicinga Kolumbijos televizijos žurnalistė Virginia Vallejo nusprendė susipažinti su
Escobaru. Žurnalistė nusikaltėlį sužavėjo, nors netrukus ji savo akimis pamatė juodąją šio žmogaus pusę – ryšius su Kolumbijos revoliucionieriais,
kokaino pramonės užkulisius ir narkoterorizmo siaubą. Vis dėlto juos abu
kažkas siejo ir neleido skirtis. Pagrindinius personažus suvaidino Javieras
Bardemas ir Penelope Cruz (Ispanija, Bulgarija, 2017). (Vilnius, Kaunas)
Juodraštis ***

Jaunas maskvietis Kirilas (Nikita Volkov) – talentingas kompiuterinių
žaidimų dizaineris. Vieną gražią dieną jis suvokia, kad yra ištrintas iš visų,
kuriuos pažinojo ir mylėjo, atminties. Kirilas sužino, kad jis pasirinktas
svarbiai misijai: turi tapti muitininku tarp paralelinių pasaulių, kurių visatoje dešimtys. Mokestis už ištrintą gyvenimą – nemirtingumas. Ar galės
Kirilas įminti šių pasaulių paslaptį ir suprasti, kas juos valdo? Ar tikrai
mūsų Žemė – tik „juodraštis“, paralelinis pasaulis, iš tikrųjų neegzistuojantis? Pagal Sergejaus Lukjanenkos („Nakties sargyba“) romaną filmą
sukūrė Sergejus Mokrickis („Mūšis dėl Sevastopolio“). Taip pat vaidina
Severija Janušauskaitė, Jevgenijus Tkačiukas, Nikita Tarasovas (Rusija,
2018). (Vilnius)
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. 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)
Oušeno 8 ***

Gary Rosso filmo išeities taškas paprastas: Debė Oušen (Sandra Bullock) su draugėmis rengiasi brangenybių vagystei kasmetiniame mados
renginyje „Gala Met“, kuris vyksta Niujorko Metropoliteno meno muziejuje. Tikslas – pavogti šimtus milijonų kainuojantį briliantų vėrinį. Debė
apiplėšimą planavo penkerius metus, aštuonis mėnesius ir dvylika dienų.
Kad sumanymą įgyvendintų, jai reikia geriausių savo srities specialisčių
Tai priklausys nuo Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihannos, Helenos Bonham Carter, Awkwafinos suvaidintų
veikėjų, kurios turės išnešti briliantus visiems matant (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

Forum Cinemas Vingis
15–21 d. – Oušeno 8 (JAV) – 11.30, 14, 16.30,
19, 21.40
Su meile, Saimonas (JAV) – 11, 13.30, 16, 17.50,
20.30
Iš meilės Pablui (Ispanija, Bulgarija) – 16.20,
18.30, 21.15
Artemis. Žudikų viešbutis (JAV, D. Britanija) –
14.05, 19.10, 21.30
21 d. – Naktinė pamaina (Rusija) – 19.10
15–21 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalystė (3D, JAV, Ispanija) – 12.20, 18 val.
Juros periodo pasaulis. Kritusi karalystė

„Artemis. Žudikų viešbutis“

(JAV, Ispanija) – 11.10, 15.10, 20.50
Deadpool 2 (JAV) – 15.45, 18.20, 21.10

Didžioji kriaušė ir magiškoji jos kelionė

16 d. – Floridos projektas (JAV) – 17.15;

15–20 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 15.30,

(Danija) – 10.10

19 d. – 18 val.

19.10, 21.25; 21 d. – 15.30, 21.25

Ratai 3 (JAV) – 13.20

16 d. – Eva (Prancūzija) – 21.30

15–21 d. – Plojus (Islandija) – 11, 12.55,

Sengirė (rež. M. Suvila) – 11.10

17 d. – Paskutinė S##### (JAV) – 21 val.

14.55

Skalvija

Didžioji kriaušė ir magiškoji jos kelionė
(Danija) – 11.30, 13.30
Dvi uodegos (Rusija) – 11.10, 16.10 (lietuvių
k.); 11.45, 13.45 (originalo k.)
Dėl visko kalta meilė (Prancūzija,
Belgija) – 18.10
Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 13.05
Solo. Žvaigždžių karų istorija (3D, JAV) –
16.20
Paskutinė S##### (JAV) – 19.20
Kliedesiai (JAV) – 21.35
Žemė. Viena nuostabi diena (Kinija, Vengrija, Tanzanija, D. Britanija, JAV) – 16.55
15, 18, 21 d. – Fotojuostelė (Kanada, JAV) –
20.40
16, 19 d. – Knygų klubas (JAV) – 20.40
17, 20 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 20.40
15–21 d. – Fiksikai. Didžioji paslaptis (Rusija) – 11.20
Sengirė (rež. M. Survila) – 13.50

17 d. – Žemė. Viena nuostabi diena (Kinija,

15 d. – Madmuazelė Paradis (Austrija, Vokietija) – 18.50; 16 d. – 14 val.; 17 d. – 18.40;
19 d. – 21 val.; 20 d. – 18.50
15 d. – Iš meilės Pablui (Ispanija, Bulgarija) –
20.40; 16 d. – 18.10; 17 d. – 20.40; 18 d. – 17.30;
20 d. – 20.40
16 d. – Dėl visko kalta meilė (Prancūzija,
Belgija) – 20.30; 19 d. – 18.50
17 d. – Maria Callas: savais žodžiais (dok. f.,
Prancūzija) – 13.50
21 d. – Ankštumas (Rusija) – 18.50
Ciklas „Lek gervė, lek gervelė“
15 d. – Rūta (dok. f., rež. R. Darulis, R. Buožis) – 17.10
16 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 16 val.
17 d. – Nuolankioji (Prancūzija, Vokietija,
Lietuva, Olandija) – 16 val.
18 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) –
19.50
19 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., rež.

Forum Cinemas Akropolis

J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 17.10

15, 16 d. – Oušeno 8 (JAV) – 11, 13.30, 16, 18.30,

20 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 17 val.

21, 23.30; 17–21 d. – 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.

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

15, 16 d. – Su meile, Saimonas (JAV) – 10.40,

17.10

13, 15.30, 18, 20.40, 23.10; 17–21 d. – 10.40,

Pasaka

13, 15.30, 18, 20.40
15, 16 d. – Iš meilės Pablui (Ispanija, Bulgarija) – 12.15, 15.50, 18.50, 21.40, 23.35;
17–21 d. – 12.15, 15.50, 18.50, 21.40
15, 16 d. – Artemis. Žudikų viešbutis
(JAV, D. Britanija) – 13.40, 16.45, 19.10, 21.20,
23.40; 17–21 d. – 13.40, 16.45, 19.10, 21.20
21 d. – Naktinė pamaina (Rusija) – 18.20
15, 16 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi

Vengrija, Tanzanija, D. Britanija,
JAV) – 15.15
17 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta
(rež. A. Matelis) – 17 val.; 18 d. – 18.30;
20 d. – 20.45
18 d. – Terapija (JAV) – 20.30
18 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 20 val.
20 d. – Šventa vieta (Italija) – 18.15
21 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 20.45

Kaunas
Forum Cinemas
15, 16 d. – Oušeno 8 (JAV) – 11, 14.30, 17, 19.30,
22, 23.30; 17–21 d. – 11, 14, 16.30, 19, 21.30
15, 16 d. – Su meile, Saimonas (JAV) – 10.10,
15.40, 18.10, 20.50; 17–21 d. – 10.45, 15.35,
18.10
15 d. – Iš meilės Pablui (Ispanija, Bulgarija) – 15.10, 17.05, 19.50, 22.50; 16 d. – 17.05,
19.50, 22.50; 17–21 d. – 13.10, 16.05, 18.50,
21.40
15 d. – Artemis. Žudikų viešbutis (JAV, D. Britanija) – 17.40, 20, 23.20; 16 d. – 15.10, 17.40,
20, 23.20; 17–21 d. – 14.50, 19.30, 21.50
21 d. – Naktinė pamaina (Rusija) – 18.20
15, 16 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi

15 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 17 val.;

karalystė (3D, JAV, Ispanija) – 11.40, 12.40,

16 d. – 15.15; 17 d. – 15 val.; 19 d. – 18.30;

15.30, 20.40; 17–21 d. – 12, 18 val.

21 d. – 18.15

15, 16 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi

15 d. – Oušeno 8 (JAV) – 18.45; 16 d. –

karalystė (JAV, Ispanija) – 10.20, 14.40,

19 val.; 17 d. – 17.45; 18 d. – 18.15; 19,

17.40; 17–21 d. – 10.30, 15, 21 val.

21 d. – 20.30

15, 16 d. – Deadpool 2 (JAV) – 17.50, 20.30,

15, 16 d. – Iš meilės Pablui (Ispanija, Bulga-

23.10; 17–21 d. – 15.30, 18.05, 20.50

rija) – 21 val.; 17 d. – 20 val.; 19 d. – 20.15;

15 d. – Dvi uodegos (Rusija) – 12.35, 13.30;

21 d. – 18 val.

16 d. – 10.40, 12.35, 13.30; 17–21 d. – 10.10,

15 d. – Dėl visko kalta meilė (Prancūzija,

12.05, 13.40

15–21 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi

Belgija) – 18.15; 16 d. – 18.45; 17 d. – 16.45; 18,

15, 16 d. – Plojus (Islandija) – 10.50, 12.55,

20 d. – 18 val.; 19 d. – 18.15; 21 d. – 20 val.

karalystė (3D, JAV, Ispanija) – 13.10, 19 val.

15 val.; 17–21 d. – 11.45, 14 val.

15, 20 d. – Artemis. Žudikų viešbutis (JAV) –

Plojus (Islandija) – 10.20, 12.05, 17.15

15, 16 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 15.20,

20.30; 16 d. – 21.15; 17 d. – 19 val.

15, 16 d. – Deadpool 2 (JAV) – 14.05, 18.40,

18.20, 20.35; 17–20 d. – 16, 18.20; 21 d. – 16 val.

15 d. – Manifestas (Australija, Kinija, Vokie-

15, 16 d. – Kliedesiai (JAV) – 22.10;

21.10, 23.25; 17–21 d. – 14.05, 18.40, 21.10

tija) – 17.15; 17 d. – 20.30; 19 d. – 20 val.

17–21 d. – 20.40

15–21 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 15,

15 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 19 val.

5–21 d. – Teris ir užburta Aušros karalystė

19.20

15 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 20.45; 16 d. –

(D. Britanija, Meksika) – 13.20

Dvi uodegos (Rusija) – 12.45, 16.35 (origi-

19.15; 17, 20, 21 d. – 18.30

15 d. – Paskutinė S##### (JAV) – 22.30; 18,

nalo k.); 10.50, 14.40 (rusų k.)

16 d. – 100 metų kartu (rež. E. Kabaraitė) –

20 d. – 17.10

15–20 d. – Juodraštis (Rusija) – 18.20

15 val.

16 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 22.30; 17, 19,

15–21 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 20.50

16 d. – Knygų klubas (JAV) – 16.30; 17 d. –

21 d. – 17.10

Solo. Žvaigždžių karų istorija (JAV) – 15.40

15.30; 18, 20 d. – 20.15

15, 16 d. – Emodži filmas (JAV) – 10.30;

Kliedesiai (JAV) – 21.30

16 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 17 val.

17–21 d. – 10.20

Teris ir užburta Aušros karalystė (D. Brita-

16 d. – Didžioji kriaušė ir magiškoji jos ke-

15, 16 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 12.50;

nija, Meksika) – 11.20

lionė (Danija) – 15.30

17–21 d. – 12.30

karalystė (JAV, Ispanija) – 10.30, 16.10,
21.50, 23 val.; 17–21 d. – 10.30, 16.10, 21.50
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