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Helmutas Šabasevičius

LNOBT baleto trupė sezoną pradėjo atsinaujinusi – šokėjų gretas
papildė trys Nacionalinės M.K.
Čiurlionio menų mokyklos Baleto
skyriaus absolventės – Darija Seliukaitė, Dominyka Vosyliūtė ir Emilija
Šumacherytė, kurias baleto mėgėjai
jau spėjo įsidėmėti mokykliniuose
spektakliuose, koncertuose „Baleto
atmintis“ bei baigiamuosiuose egzaminuose (merginų mokytoja –
Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė).
Kartu su jomis šį sezoną matysime ir daugiau naujų šokėjų, pagrindinę Lietuvos baleto sceną pasirinkusių savo profesinės karjeros
pradžiai ar tąsai. Anglas Benjaminas Thomas Davisas (gimęs 1999 m.
Oksforde), Johno Neumeierio mokyklos Hamburge auklėtinis, šokėjų

į LNOBT baleto trupę atrankoje šio šokėjo scena, įdomu stebėti,
panoro dalyvauti dėl geros mūsų kaip jis imasi įvairiausio darbo
trupės tarptautinės reputacijos ir (dalyvavo „Kūrybiniame impulse“,
įvairaus repertuaro. Anglijos na- kaip iliustratorius – Baleto skyriaus
cionalinio baleto mokyklos auklė- baigiamuosiuose egzaminuose,
tinė Jade Isabella Longley (g. 1998 m. kompetencijų vertinimo prograLondone) šią žinomą Didžiosios moje kartu su Darija Seliukaite
Britanijos trupę taip pat nusprendė atliko sudėtingą Viktoro Gzovsiškeisti į Lietuvos baleto sceną. kio sukurtą Grand pas clasique
Portugalė Margarida Trigueiros pagal Danielio Aubero muziką).
(g. 1997 m. Makao, Kinija) nuo ke- Darbštumas ir ambicijos veikiauturiolikos metų mokėsi Ciuricho siai prisidėjo prie to, kad Coffy
šokio akademijoje, 2016-aisias pra- pavardė įrašyta ir pirmosios šio
dėjo dirbti Čikagoje, „Joffrey Ballet sezono LNOBT premjeros – Bélos
Studio Company“, o 2018-ųjų kovą Bartóko baleto „Stebuklingas mansėkmingai dalyvavo artistų atran- darinas“ – programoje.
koje Vilniuje.
Baletu „Stebuklingą mandaJau praėjusį sezoną dėmesį at- riną“ netiktų vadinti – tai spektaklis,
kreipė prancūzas Victoras Coffy kuriame šokio priemonėmis pasa(g. 1997 m. Sent Etjene) – Paryžiaus kojama beveik prieš šimtą metų suoperos baleto studijos ir Nacionali- kurta alegorija apie meilės, mirties
nės muzikos ir šokio konservatorijos auklėtinis. LNOBT yra pirmoji N u k e lta į 3 p s l .
1 psl.

In memoriam

Eugenijus Paulauskas
(1927 09 06–2018 10 04)
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Spalio 4 d., eidamas 92-us metus,
mirė smuikininkas profesorius Eugenijus Paulauskas. Nepraėjo nė
metai, kai Vilniuje, Stasio Vainiūno
namuose, būrys muzikų, šiauliškių
susirinko pagerbti ilgamečio Lietuvos kvarteto primarijaus – Eugenijaus Paulausko – jo devyniasdešimtmečio proga. Tokio pat talentingo,
kaip ir visa Paulauskų-Noreikų šeimyna. Už šių vyrų nutekėjusi mama
buvo labai muzikali. Gal genus su
kaupu visiems vaikams ir padalijo:
dainininkui Virgilijui ir aktoriui
Laimonui Noreikoms bei Eugenijui Paulauskui. Pasitikęs devyniasdešimtmetį profesorius jaudinosi,
nors prieš publiką šįkart jis ne stovėjo su smuiku, o sėdėjo: triukšmingo, pilno pragaištingų šėlionių
gyvenimo nuvargintas, bet laimingas. Dairėsi žiūrėdamas į atėjusiųjų
akis: mokinių, draugų, likusių labai
negausių giminaičių.
„Vaikystė Šiauliuose buvo alkana.
Mama Marcijona Katauskaitė buvo
nepėsčia, anksti ištekėjo, gimdė ir
augino vaikus, o tėvas Paulauskas
visus paliko. Gyventi padėjo patėvis Leonas Noreika. Buvo labai
padorus žmogus. Kaip netikusiai
gyvenime įvyksta: atrodo, talentingas, tačiau šį pasaulį apleidžia
nieko nepalikdamas. Man velniškai pasisekė! Žiūrėkit, kaip aš atrodau – kas man duos devyniasdešimt! Net nepražilęs. Tik kojos po
operacijos prasčiau laiko. Tai todėl,
kad gyvenime viskas buvo laiku padaryta: liko mokinių, pagrotų kūrinių įrašai, reikšminga Lietuvos
kvarteto – mūsų krašto muzikos
istorijos atkarpa. Man pasisekė:
pirmosios teisingo smuikavimo
pamokos buvo reikšmingiausios:
prie didžiojo pedagogo Leopoldo

Auerio mokyklos prisilietęs mokytojas Stasys Jurkevičius Šiauliuose
mane augino laisvą. Svarbiausia –
laisvė: kūnui, mintims, pasirinkimams. Tada ar vaikas, ar suaugęs
daug gali pasiekti. Nelaisvas žmogus pasmerktas. Ir mano pirma pastaba mokiniui būdavo – būk laisvas!“ – kalbėjo maestro.
Kiekvienas garbaus amžiaus
Šiaulių inteligentas patvirtins: Genius Paulauskiukas prieškario Šiauliuose buvo įžymybė. „Ką jau mes,
va – Paulauskas tai buvo smuikininkas!“ – prasitarė tuomet muzikos
pradėjęs mokytis Šiaulių burmistro
sūnus Saulius Sondeckis.
Paėmęs smuiką į rankas Šiauliuose, muzikos mokykloje E. Paulauskas mokėsi ir Povilo Matiuko,
ir Viktoro Jauniškio, ir Juozo Jagėlos smuiko klasėse. Griežė susikūrusio operetės teatro orkestrėlyje.
Kauno konservatorijoje studijas
pradėjo Laszlo Hajoso klasėje. Tačiau smuiko menas atsivėrė jau
Vilniuje, vadovaujant Jakovui Targonskiui. Talentingą mokinį jis
pasodino ir į kvarteto primarijaus
kėdę. „Profesorius mane mokė ne
tik smuikavimo technikos. Skatino pažinti autoriaus ketinimus ir
išgirsti jo muziką savo širdimi. Kai
augau, mokiausi, siekiau suprasti
muzikos esmę. Todėl visada klausiau daug muzikos.“
1959 m. Budapešte vykusiame
tarptautiniame J. Haydno konkurse
kvartetas iš Lietuvos (Eugenijus
Paulauskas, Kornelija Kalinauskaitė,
Jurgis Fledžinskas ir Michailas Šenderovas) tapo II vietos laureatu.
1964-aisiais tokį pat apdovanojimą
pelnė Lježe (M. Šenderovą buvo
pakeitęs Romualdas Kulikauskas).
E. Paulausko vadovaujamas Lietuvos kvartetas buvo pirmas kolektyvas, dalyvavęs reikšminguose tarptautiniuose renginiuose – „Varšuvos

rudens“ ir Plovdivo festivaliuose. Iš
čia kilo mintis rengti kvartetų festivalius ir Lietuvoje. Kvartetas atliko
kelis tūkstančius koncertų Lietuvoje ir užsienyje, pirmasis koncertavo Europos, Azijos valstybėse,
JAV, Kanadoje, Kuboje.
Apie E. Paulauską mažiau kalbama kaip apie solistą. Koncertavo jis daug. Pirmąjį pokario
dešimtmetį Filharmonija rengė
daug švietėjiškų koncertų. Koncertuose-paskaitose buvo dainuojami romansai, dainos, operų arijos.
Paprastai dalyvaudavo ir smuikininkai. Dažniausiai Aleksandras
Livontas ir Eugenijus Paulauskas.
Netausodami jėgų jie važinėjo po
Lietuvos kultūros namus, mokyK . S e r e i ka i t ė s n u ot r .
klas, profesines technikos mokyklas.
Profesorius nevengdavo griežti net įvairiose Kauno ir Vilniaus muzi- jaustis klasėje, scenoje, rinktis reir nešildomuose, varganuose kul- kos mokyklose. Vėliau, atsivėrus pertuarą. Niekada nesakydavo:
tūros namuose. Kiekvieno kūrinio laisvam pasauliui, vedė meistriš- taip negalima! Bet galėjai išgirsti:
emocinė pagava, artikuliacijos tiks- kumo kursus. Tuometėje Lietuvos man nelabai patinka“, – pasakojo
lingumas, tarsi dainuojančio instru- konservatorijoje profesoriaus mo- R. Butvila.
mento įtaiga – kailiniuotiems klau- kiniai ir studentai – solistai ir styTačiau „...kvartetas buvo mano
sytojams net ir vėjų kedenamoje ginių kvartetai – nuolat dalyvavo pagrindinė specialybė, – yra sakęs
salėje tapdavo atgaiva. Imponavo respublikiniuose ir tarptautiniuose pats E. Paulauskas. – Šį žanrą aš
ne technika: pavergdavo nepapras- konkursuose, pelnė apdovanojimų. labiausiai mėgau. Kiekvieną sykį
tas muzikalumas, dainuojantis, so- Tarp E. Paulausko mokinių (jų per pagalvojęs apie muziką kvartetui
drus ir išraiškingas E. Paulausko 120): Raimondas Butvila, Stanislo- pripažįstu, jog tai nuostabi kamesmuiko tonas. Su orkestru solistas vas Čepinskis, Michailas Fromanas, rinio muzikavimo sritis.“ Vilniaus
yra grojęs B. Dvariono, W.A. Mozarto, Kazimieras Kanišauskas, Rimantas ir Čiurlionio kvartetai – jo kūdikiai.
A. Vivaldi, P. Čaikovskio, J. Juzeliūno Šiugždinis, Saulius Kiškis, Aloyzas Nuo pat pokario smuikininko gykoncertus smuikui, A. Klenickio Grižas, Algis Dekšnys ir kiti. „Galiu venimas susijęs su Filharmonijos
Variacijas smuikui ir orkestrui ir kt. įvardyti esminį skirtumą nuo kitų veikla: buvo solistas, kvarteto artisYpač mėgo smuikuoti nostalgišką smuiko pedagogų: siekdamas pa- tas, Meno tarybos narys, kvartetų
Franzo von Vecsey „Valse triste“, dėti mokiniui išspręsti konkrečią festivalių organizatorius.
matyt, labiausiai atliepusį poetinę problemą, Paulauskas žinodavo,
E. Paulauskas apdovanotas Valsmuziko prigimtį. Metams bėgant, ką pasakyti. Pastaba būdavo tiksli tybine premija (1965, su Lietuvos
muzikavimas reikšmingame Lie- ir aiški, mokinys galėjo trumpiausiu valstybiniu kvartetu), Lietuvos Dituvos kultūrai Lietuvos kvartete, keliu pasiekti tikslą. Dabar stebiuosi, džiojo kunigaikščio Gedimino III
gyvenimo suirutės, mėgavimasis kaip jis juto fiziologiją, jausminę jau- laipsnio ordinu (1997), jam suteiklaisve užgožė solisto veiklą.
nuolio situaciją, gebėjo pritaikyti tas Lietuvos nusipelniusio veikėjo ir
Prof. E. Paulauskas daug nuveikė profesines žinias. Kita savybė – pro- Lietuvos liaudies artisto garbės varpedagogikos baruose. Dar nebran- fesorius niekada savo mokinio ne- das. Te muzikos įrašai primena ypač
dus menininkas pragyvenimui už- nuvertindavo. Kad ir kokios būtų muzikalų smuikininką laisvūną su
sidirbo mokytojaudamas Šiau- jo problemos, kad ir kokie gebėji- laurų vainiku ant galvos.
liuose, vėliau kviečiamas blaškėsi mai – suteikdavo galimybių laisvai

Netikėtas Ravelis
Maurice Ravel. Piano Music. Indrė Petrauskaitė, piano („Toccata Classics“, 2018)

Rita Nomicaitė

Įrašų leidybos kompanija „Toccata
Classics“ (Jungtinė Karalystė) specializuojasi publikuoti mažiau garsinamą muziką. Mums gerai pažįstamas ir pats kompanijos steigėjas
bei prodiuseris Martinas Andersonas, išleidęs Vlado Jakubėno, Vytauto Bacevičiaus, Jeronimo Kačinsko kompaktinių plokštelių. Tad
tarp šios firmos darbų atsiradusi
pasaulinio modernizmo klasiko
Maurice’o Ravelio pavardė tikrai
suintriguoja.
Nepažeisdami savo principų,
leidėjai siūlo tam tikrą Ravelio
2 psl.

Paraphrase sur un air Gounod“ (Zybelio kupletai iš „Fausto“ – aut. past.).
Didesnę plokštelės dalį sudaro
orkestro siuitos „Daphnis et Chloé“
aranžuotė fortepijonui solo. Jos
ėmėsi pianistė Indrė Petrauskaitė,
norėdama, kad, pasak jos komentarų CD buklete, turėtume daugiau
fortepijoninių Ravelio opusų. Bukleto tekstą, išpildydama garsiuosius
leidyklos kruopštumo reikalavimus,
taip pat parašė atlikėja. Ji smulkiai išfortepijoninių kūrinių koncepciją: aiškina, kaip gimė siuitos aranžuotė:
žvilgsnį į praeitį. Keletas plokštelės kokiu metodu iš autorinio parengiakūrinių – Ravelio fantazijos anks- mojo klavyro ir partitūros nuausta
tesnių epochų stilistikos pagrindu. fortepijoninė faktūra, kokiomis jau
Tai pjesės „Menuet antique“, „Me- egzistavusiomis aranžuotėmis pasinuet sur le nom d’Haydn“, „Miroirs“ naudota. Šios versijos klausantis tai
Nr. 3 „Une barque sur l’océan“, taip menkiau, tai labiau jaučiamas aranpat „Â la manière de... Borodine: žuotės paprastumas, skambąs tarsi
Valse“, „Â la manière de... Chabrier: originalo redukavimas pažintiniam

tikslui – sužinoti kūrinio dalis, pamatyti kūrinio temas ir kt.
Aranžuotę skambinant pačiai
sumanytojai, atlikimas suvokiamas lyg autorinis. Ką jis išryškina?
Bendrus Ravelio ir Prokofjevo muzikos dalykus, labiausiai – neoklasicistinį griežtumą. Neoklasicizmo
modernumas atsiskleidžia mąstant
bendrais bruožais, beveik nedetalizuojant. Energingos vietos skamba
prokofjeviškai agresyviai, lyriškos –
žaidžiant tempais ir pedalizacija.
Daugiau spalvų atsiranda Ravelio
pjesėse. Čia neoklasicizmą pianistė
perteikia romantine maniera. Besiliejant minkštai frazuotei, valiūkiškai užklojama praėjusių epochų
kalbėsena, kurios vietomis norėtųsi
ryškesnės, girdimos per raveliškai
skaidrius sentimentus.

Turtingiausiai skamba paskutinis
plokštelės opusas – Valsas. Tai kitas
po „Bolero“ žinomiausias Ravelio
kūrinys. Jis gyvuoja autoriniais orkestro ir fortepijono variantais.
I. Petrauskaitė atsiduoda jo puošnumui, paslaptims ir svaiguliui, regis, tai vienas jos mėgstamiausių ir
nuolat grojamų opusų.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Londono Karališkosios
muzikos akademijos absolventė Indrė Petrauskaitė dabar reziduoja
Londone, ją galime girdėti ir Lietuvos scenose. Šią plokštelę ji įrašė
Kauno filharmonijoje. Įrašas pasižymi vakarietišku, t.y. tauriu ir išpuoselėtu, garsu – tai puikus Viliaus
Kero, Justino Giedraičio ir Aleksandros Kerienės darbas.
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Muzika, Šokis

Nebaigtumo formos

Koncertas „Nebaigtoji simfonija“ Nacionalinėje filharmonijoje
Rasa Murauskaitė

„Visuomet tikėjau nebaigtu darbu,
o to išmokau iš Schuberto, jo „Nebaigtosios simfonijos“, – taip kadaise yra pasakiusi menininkė,
atlikėja ir aktyvistė Yoko Ono. Ir
išties, nebaigti darbai pasaulio istorijoje funkcionuoja savaip, su
savimi nešdamiesi paslapties šydą,
vis įskeliantį diskusijas, bandant išspręsti amžiną lygtį – kodėl kas nors
kadaise neužbaigė to, ką pradėjo?
O viskas turbūt yra paprasčiau, nes
kasdienybėje nebaigtumo – daugiau
nei apstu. Vis dėlto paženklinti neužbaigtumu kompozitorių darbai
metai iš metų kuria vis naujas legendas, kontekstus ar net naujus,
baigtus ar nebaigtus kūrinius, toliau
audrinančius suvokėjų vaizduotę.
Chrestomatinis nebaigtumo muzikos istorijoje pavyzdys – Franzo
Schuberto Simfonija Nr. 8, visiems geriau žinoma „Nebaigtosios“ vardu. It kibirkštis, davusi
vardą koncertui Nacionalinėje filharmonijoje, kurį transliavo „Euroradijas“, ji, matyt, inspiravo ir kitų
kūrinių, savaip pažymėtų neužbaigtumu, pasirinkimą spalio 6-osios
koncerto programai. Visi keturi vakaro opusai atspindėjo skirtingas
nebaigtumo formas ir stadijas ar
pretekstus, o galiausiai – šiandien
egzistuojantį rezultatą. Šįkart pasigilinti į tai, interpretuojant ir gerai
žinomus, ir mažiau girdėtus šiuolaikinės muzikos kūrinius, ėmėsi
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas meno vadovo
Modesto Pitrėno. Atliekant paskutinį programos kūrinį prisidėjo ir
akordeonininkas Martynas Levickis.
Ieškant taiklių epitetų pirmos koncerto dalies kūriniams

apibūdinti, bene labiausiai tiktų du
įspūdingus joje girdėtus kūrinius
pavadinti romantizmo saulėtekiu
ir saulėlydžiu. Schuberto „Nebaigtoji“ simfonija parašyta 1822 m., romantizmo epochai auštant. Gustavą Mahlerį puikiai žinome kaip
vėlyvojo romantizmo ikoną, o jo
Simfoniją Nr. 10 (1910 m.), kurios
Adagio girdėjome koncerte, – kaip
kūrinį, kurio šis kompozitorius
taip ir nespėjo pabaigti. Akivaizdus, bet ne kardinalus šių kūrinių
muzikinės kalbos skirtumas visgi
neužtušuoja abiem būdingos ypač
plačios emocinės amplitudės, turiningos raiškos ir prasmių daugialypiškumo. Tik Schubertas, rodos,
kalba gana santūriai ir rafinuotai, o
Mahleris – jau menkai ką beslėpdamas, drąsiai ir audringai, įtraukdamas klausytoją į nesibaigiančios
įtampos kupiną vidinę kūrinio būtį.
Žavėjo subtili dirigento Schuberto
„Nebaigtosios“ traktuotė – grakščios frazių, o ypač dalių pradžios
(nepaprastai graži, paslaptinga, išklausyta ir permąstyta pirmos dalies reprizos pradžia), išnyrančios iš
nebūties į būtį ir išaugančios iki aštriausių jausminių viršūnių. Drąsūs,
aiškūs, kai kur net peilio aštrumo
styginių pasažai leido šį šimtąkart
girdėtą kūrinį išgirsti tarsi iš naujo
ir su dideliu malonumu. Tiesa, neretai kliuvo orkestro pučiamųjų
nerangumas, tai susivėlinant laiku
įstoti, tai užbaigti, tai kiek nevikriai
akompanuojant grakštiems styginiams, griežiantiems šalutinę temą.
Mahlerio Adagio iš jo 10-osios,
tarsi įkvėptas ką tik nuskambėjusios Schuberto „Nebaigtosios“, šoko
į aukščiausias dramatizmo viršūnes. Klausantis aštrių, anot Mahlerio muzikos tyrinėtojų, bene disonansiškiausių sąskambių visoje jo

kūryboje, prieš akis stojo degančios
širdies, vis bandančios išsprūsti iš
krūtinės, vizija. Žmogaus, mėginančio išrėkti visą skausmą, meilę,
ilgesį, nusivylimą ir džiaugsmą –
viską vienu metu. Tas kūrinys toks
dramatiškas, kad turbūt kelia pasišlykštėjimą ne vienam kompozitoriui „racionalui“. Šiame kūrinyje
nebaigtumą atspindi ne tik tos planuotos, bet nebaigtos dalys, bet ir
pats muzikinės medžiagos dėstymo
principas, kai motyvas iš motyvo,
frazė iš frazės, sakinys iš sakinio it
koks sąmonės srautas jungiasi vientisai, be pabaigos, tarsi „įsikūnija“
vienas į kitą. O pagrindinė idėja, vis
atsirandanti, sugrįžtanti, apipinta
daugybe kitų, savotiškų antitezių,
kuria nuolatinį konfliktą, girdimą
tiek kūrinio vertikalėje, tiek horizontalėje. Mahlerio Adagio – tikra
romantinio kūrėjo ir jo kūrinio
sampratos kvintesencija, žmogiškasis rojus ir pragaras kartu. Vien
todėl bet koks orkestrantų atsipalaidavimas čia buvo girdėti iškart –
atliekant tokius kūrinius negalima
per mažai mylėti, per mažai kentėti,
negali per mažai skaudėti. Visgi dirigentas išties meistriškai valdė sudėtingą partitūrą ir atlikėjus, išlaikydamas kūriniui būdingą emocinį
perviršį, nelengvą skirtingų instrumentų grupių koordinaciją ir sugrąžindamas iš minties pabėgusius
atlikėjus taip, kad orkestras, ypač
tutti, suskambėdavo nuostabiai stipriai. Tik pati pradžia – altų motyvas – buvo ne itin užtikrinta, ir tas
„nerangių pučiamųjų leitmotyvas“
kartkartėmis sutrikdydavo įspūdį
ir šiame kūrinyje.
Antroji koncerto dalis buvo skirta
šiuolaikinei muzikai. Ją pradėjo Algirdo Martinaičio „Nebaigtoji simfonija“, parašyta sekant Schubertu,

Martynas Levickis ir dirigentas Modestas Pitrėnas

lygiai taip pat dviejų dalių, tik jau
planuotai. Pats kompozitorius
tvirtina, kad tai vienas tų kūrinių,
rašytų „iš rankos“, matyt, be kažkokių „paruoštukų“, technikų ir
teorijų dėlionių, daugiau iš girdėjimo, iš pajautimo ir įkvėpimo. Šio
kompozitoriaus kūrinių atlikimų visuomet nuoširdžiai laukiu – jų daugiaplaniškumas, eklektika, minties
spalvingumas, pažįstamų intonacijų pynės, praeities partitūrų atspindžiai visuomet susideda į jaudinantį garsovaizdį. Netrūko viso
to ir Martinaičio „Nebaigtojoje“,
kurioje, žinantiems šio kompozitoriaus braižą, jį atpažinti neturėjo
būti sudėtinga. Dirigentas, rodėsi,
į šį kūrinį žvelgė it į žaidimą, vieną
po kitos dėliodamas skirtingas faktūros melodijas, instrumentų grupes, rafinuotai keisdamas nuotaikas
ir spalvas. Jo valdomas orkestras atrodė gana tikslus ir įtikinantis. O
žaviausia visoje šioje žaismėje vis
vien buvo „Nebaigtosios“ pabaiga,
kurioje tos paskutinės natos, kurios
visi sulaikę kvėpavimą laukė, taip ir
nebuvo. Tad realybėje Martinaičio
„Nebaigtoji“ tarsi nesibaigė, pakibo
ore ir paliko publiką laukti tęsinio
arba jį patiems susikurti.
Nebaigtumo ženklu paženklintą
koncertą užbaigė pabaigtas vieno
ryškiausių šių dienų estų kompozitorių Erkki-Sveno Tüüro kūrinys „Pranašystė“ akordeonui ir
orkestrui. Su juo į Nacionalinės

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

filharmonijos koncertinį sezoną įsitraukė publikai puikiai pažįstamas
akordeonininkas M. Levickis. „Pranašystė“ – įdomus, spalvingas kūrinys,
kuriame solisto ir orkestro santykis
itin glaudus, neretai susiliejantis į
neatskiriamą. Štai opuso pradžioje
iš akordeono it kokie obertonai išauginamas visas orkestras. M. Levickis šiame kūrinyje pasirodė kiek
kitoks nei mums įprasta jį matyti –
jo solisto laisvė čia buvo įrėminta
nelengvos, ypatingo susiklausymo
su orkestru reikalaujančios muzikinės medžiagos. Tik kartais akordeonas tarsi pakildavo virš orkestro,
lengvai žybtelėdamas. M. Levickiui
čia teko ieškoti garso subtilumo, rafinuotumo, niuansuoto, bet aiškaus
piano ir techniką demonstruoti ne
pirštų miklumu, o sąmoningu partitūros ir dirigento užmojų perpratimu ir įgyvendinimu. Tiesa, prie
įprasto vaidmens akordeonininkas
grįžo publikai išprašius bisą – atliko
paties parengtą liaudies dainos
„Beauštanti aušrelė“ aranžuotę. Jos
pradžia buvo lyg ir daug žadanti –
bandyta naudoti įvairius akordeono
efektus, minimalų akompanimentą.
Visgi ilgainiui vienos gražiausių lietuvių liaudies dainų aranžuotė virto
klišėmis išmargintu pasipuikavimu
technika. Šiame pasirodyme neliko
nė kvapo dainos gelmės ir esmės,
kurią gana taikliai yra pagavęs ne
vienas kompozitorius savo autorinėse kompozicijose.

Sezono pradžiai – „Stebuklingas mandarinas“
At k e lta i š 1 p s l .

ir žmogaus instinktų paslaptis. Ši
Bartóko muzika, Vilniuje skambėjusi prieš keturis dešimtmečius,
atgaivina išraiškingus tuomečio
Mandarino – Jono Katakino siluetus, aštrioje muzikoje besiformuojantį šiurkštoką, nepatogų, iš
sapnų apie grožį raginantį pabusti
paveikslą.
„Stebuklingas mandarinas“ –
specialiai mūsų trupei jos vadovo
choreografo Krzysztofo Pastoro
sukurtas darbas, dovana šokėjams ne tik kaip bendro kūrybinio darbo su meistru rezultatas,
bet ir kaip nemažai iššūkių ir naujų
sprendimų padiktavęs procesas.
Palikdamas klasikinio baleto discipliną, techninę meistrystę, judesio polėkį, choreografas su artistų

pagalba suteikė „Mandarino“ cho- Molendos sprendimais sukūrė unireografijai šiurkščių faktūrų, in- versalią savitos estetikos aplinką,
dividualumo, erotiško goslumo, palankią atsiskleisti ir choreografo
trikdančios paslapties – viso to, mintimis, ir artistų kuriamiems
kas klasikiniame balete paprastai personažams-simboliams.
maskuojama ir lyg nuasmeninama.
Kaip reikšmingas režisūrinis akScenografo Boriso Kudličkos sce- centas „Stebuklingame mandarine“
novaizdis – švytintys ekranai-sce- panaudotas choras – jo eisena skernos, tai suspaudžiančios, tai išlais- sai scenos nuskamba lyg santūraus
vinančios erdvę – padeda aiškiau, judesio kontrastas gaivališkoms
racionaliau organizuoti choreo- grumtynių scenoms, sukurtoms be
grafinį veiksmą, kurį atlieka šeši natūralistinių kraštutinumų. Abu
šokėjai. Lietuvoje jau dirbusi kos- premjeriniai spektakliai leido patiumų dailininkė Tatyana van Wal- justi, kaip skirtingai to paties tikslo
sum (Sergejaus Prokofjevo „Romeo siekia atlikėjai, daugelis šiame kūir Džuljeta“) stilizavo XX a. 3-iojo rinyje susidūrę su kūrybiniais ar
dešimtmečio gatvės kultūros įvaiz- netgi įvaizdžio iššūkiais.
džius, kurie kartu su šviesų dailiMerginos vaidmenį sukūrė klaninko Marco Heinzo ir vaizdo sikinių baletų primabalerina Oleprojekcijų dailininko Mikołajaus sia Šaitanova ir bene pirmą didesnį

7 meno dienos | 2018 m. spalio 12 d. | Nr. 32 (1269)

vaidmenį gavusi Mel Bombardo,
Mandarino – Ernestas Barčaitis ir
Ignas Armalis, Jauno vyro – Isaacas
Evansas ir Victoras Coffy, Seno vyro –
Igoris Zaripovas, trijų vyrų – Mantas
Daraškevičius, Jeronimas Krivickas
ir Danielius Dolanas pirmojoje bei
Tomas Ceizaris, Aistis Kavaliauskas ir Tomas Kratkovskis antrojoje
premjeroje. Šiais atlikėjais sąrašas
dar nesibaigia, todėl į „Mandariną“
norėsis dar ne kartą sugrįžti.
„Stebuklingas mandarinas“ ypatingų prasmių įgavo „suporuotas“ su Bartóko opera „Hercogo
Mėlynbarzdžio pilis“ – muzika,
įsismelkusia iš seno Lietuvos televizijos įrašo solistų Gražinos
Apanavičiūtės, Eduardo Kaniavos
ir dirigento Jono Aleksos sukurtais

garsais, taip pat ir keliomis eilutėmis, perskaitytomis sodraus Vytauto Paukštės balso ir duodančiomis ženklą pakelti „akių uždangą“.
Jai pakilus – asketiškos režisieriaus
Csabos Káelio mizanscenos ir dinamiška Molendos vaizdų choreografija ant mįslingai besiveriančių
Kudličkos suprojektuotų vienas iš
kito išsilaisvinančių vartų. (Abiejose premjerose dainavo vengrai
Krisztiánas Cseras ir Andrea Szanto,
pirmąją premjerą dirigavo Robertas
Šervenikas, antrąją – Julius Geniušas).
Su „Mandarinu“ „Mėlynbarzdį“
sieja ir identiški pagrindinių herojų
vyrų kostiumai, ir akies bei durų
vaizdiniai, kurių prasmių nebūtina
įvardyti, – kaip nebūtina atidaryti
ir septintųjų durų.
3 psl.

Muzika

Baltijos muzika Vokietijos saloje

Iš Uznamo muzikos festivalio sugrįžus
Asta Andrikonytė

Galbūt nedaug kas žino, kad Vokietijoje yra sala, kurioje skamba
lietuvių muzika, o joje rengiamas
festivalis primena Thomo Manno
festivalį Nidoje, tik jo masteliai didesni. Ši Baltijos jūros sala vadinasi Uznamu (vok. Usedom). Nuo
XIX a., kai čia ėmė steigtis gydyklos ir kilti prabangios vilos, žmonės atvyksta į salą ilsėtis ir taisyti
sveikatos. Čia vasarodavo kaizerio
šeima, supama turtingų buržua,
kilmingųjų, rašytojų ir dailininkų.
Uznamo grožis įkvėpė Heinrichą ir
Thomą Mannus, Johanną Straussą.
Čia nuo tuberkuliozės gydėsi Maksimas Gorkis, savo „Mėnulio Pjero“
parašė Arnoldas Schönbergas. Salos istorija spalvingesnė nei Kuršių
nerijos, joje nuo viduramžių buvo
statomos bažnyčios ir pilys. Sala
priklausė slavams, danams, pomeraniečiams, švedams ir prūsams. Po
Antrojo pasaulinio karo ji buvo padalyta vokiečiams ir lenkams.
Prieš 25 metus sumanyta čia
rengti Uznamo muzikos festivalį.
Jo globėju sutiko tapti saloje atostogaudavęs garsus dirigentas Kurtas
Masuras, surengęs Uzname ir paskutinius savo gyvenimo pasirodymus. Prasidėjęs kuklia koncertų
serija, renginys išaugo į vieną didžiausių teminių festivalių Vokietijoje. Jame lankosi Baltijos valstybių
vadovai, karūnuoti asmenys, iškiliausi mūsų laikų menininkai, bet
išliko jauki bičiuliška atmosfera,
kaip Nidoje.
Uznamo festivalio pradininkas
ir meno vadovas Thomas Hummelis nesureikšmina gražios sukakties
proga renginiui adresuojamų pagyrų ir pripažinimo ženklų. Anot
jo, didžiausias šio festivalio laimėjimas yra jo savitumas: čia publika
randa tai, ko nebūna kitose Vokietijos scenose. Mat festivalio rengėjai užsimojo skleisti Baltijos jūros
regiono muziką ir kietai laikosi savo
idėjos. Kasmet rudenėjant Uzname
pristatoma vienos iš dešimties regiono šalių kūryba. Lietuvai jau du
kartus teko ši garbė. 2011 m., minint
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
mirties metines, salos koncertų salėse, bažnyčiose ir galerijose įvyko
visa virtinė lietuvių klasikui skirtų
renginių, beveik 20-yje koncertų
skambėjo kelios dešimtys lietuviškų kūrinių.
Spalio 13 d. pasibaigsiantis 25-asis
Uznamo festivalis daugiausia dėmesio skyrė nepriklausomybės
šimtmečius mininčioms Lietuvai,
Latvijai, Estijai, Lenkijai ir Suomijai. Iškilmingame šventės atidaryme
rugsėjo 22-ąją, į kurį buvo atvykusi
ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel, griežė Baltijos jūros filharmonijos orkestras, diriguojamas įkūrėjo ir meno vadovo Kristjano Järvi.
4 psl.

Vytautas Sondeckis

Būtent šis festivalis 2008 m. įsteigė
Baltijos jūros filharmonijos orkestrą. Per dešimt gyvavimo metų tapęs nepriklausomas, daug gastroliuojantis orkestras nuolat grįžta
koncertuoti ir į Uznamą. Besižavintis mūsų kompozitoriaus Gedimino
Gelgoto kūryba ir nuolat įtraukiantis ją į orkestro bei festivalio programas, K. Järvi ir šį kartą atliko
G. Gelgoto kūrinį „Kalnai. Vandenys. (Laisvė)“.
2012 m. festivalyje sėkmingai debiutavo ir G. Gelgoto vadovaujamas
ansamblis NIKO. Šiemet kolektyvas vėl buvo pakviestas atstovauti
Lietuvai jubiliejinėje programoje.
Savo 13-ąjį sezoną NIKO pradėjo
naujoje festivalio scenoje Svinouiscyje, Lenkijoje (jau nuo antrojo festivalio vokiečiai rengia koncertus
ir lenkiškoje salos dalyje), naujutėlaičio „Radisson Blu“ viešbučio
erdvėje. Uznamui NIKO parengė
savo puoselėjamo minimalistinio
stiliaus programą „Gamtos vaizdai“,
tik šį kartą tarp G. Gelgoto kūrinių
įterpė ir šiuolaikiškai Maxo Richterio aranžuotus Antonio Vivaldi
„Metų laikus“, Peterio Vasko bei Michaelo Nymanno kūrinius. Pirmą
kartą Lenkijoje nuskambėjo ir ansambliui aranžuotas naujojo G. Gelgoto
Smuiko koncerto fragmentas (Baltijos jūros filharmonijos orkestras

NIKO Uznamo festivalyje

koncertą įtraukė į savo artimiausio turo programą, kovo pradžioje
jį pristatys Palangoje).
Uznamo publika plojo vilniečiams stovėdama. Po koncerto
klausytojai kalbėjo nesitikėję tokio netradiciško pasirodymo.
NIKO interpretacijos buvo tarsi
maži, iki smulkmenų nušlifuoti
judesio spektakliai. Visą programą
muzikantai grojo atmintinai, stebindami tiesiog telepatišku susiklausymu. Ypač spontaniškai nuskambėjo naujausios G. Gelgoto
kompozicijos „Transitory“, „Sanctifaction“, „Higher Energy“. Autorius
pripažino, kad NIKO koncertuose
visada būna daug improvizacijos,
muzikantai išsiugdę tiesiog intuityvų tarpusavio pojūtį.
„Kai atradau Gediminą, pajutau
būtinybę muzikuoti su NIKO. Ne
visada šalia yra tokie gabūs žmonės,
ne visus supranti iš „pusės žvilgsnio“, kaip kad mes suprantame
vienas kitą. Jaučiuosi taip, lyg visą
gyvenimą būčiau grojęs su jais – tokia artima ir suprantama jų muzika.
Man jos trūko“, – sakė festivalyje
prie ansamblio prisidėjęs Hamburgo Elbės filharmonijos orkestro
violončelininkas Vytautas Sondeckis. Jis taip pat yra Uznamo festivalio senbuvis, nuolat čia griežia su
savo orkestru, yra surengęs ir solinių pasirodymų, koncertų su kameriniais ansambliais, tarp jų – su
savo mokytoju, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatu
Davidu Geringu, be kurio Uznamas
neįsivaizduojamas jau 13 metų.
Savo kryptį – skleisti Baltijos
regiono muziką – Uznamas surado šeštaisiais gyvavimo metais,
kai prie festivalio komandos prisijungė „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ muzikos redaktorius Janas Brachmannas, tapęs dešiniąja
Th. Hummelio ranka. Tandemas
drauge sudarinėja programas, ieško
festivaliui kūrinių ir atlikėjų. Jie lankėsi ir Lietuvos muzikos informacijos centre. Per 20 metų J. Brachmannas tapo tikru Baltijos muzikos

Tatjana Geringas ir David Geringas

ekspertu. Jo nuomone, Baltijos šalių muzika įvairove pranoksta net
Viduržemio jūros regioną, skiriasi
ir trijų Baltijos kaimynių muzika.
„Baltiškas skambesys yra mitas,
10-ojo dešimtmečio išradimas. Iš
tikrųjų šios šalys konkuruoja tarpusavyje labiau negu skandinavai
ir mėgsta pabrėžti savo unikalumą“, – sakė J. Brachmannas.
Uznamo festivalio įkūrėjui Th. Hummeliui beveik dešimtmetį, iki savo
mirties 2002-aisiais, patarinėjo ir
tėvas – žymus kompozitorius Bertoldas Hummelis, jautęs sentimentų
Baltijos kraštų muzikai. 25-mečio
proga Uznamo festivalis atidavė
duoklę ir jam, o vieną svarbiausių
vaidmenų patikėjo Davidui Geringui. Lietuvoje gimusį violončelininką, aistringą lietuvių muzikos propaguotoją festivalis dar
2005-aisiais pakvietė tapti „Baltijos muzikos forumo“ vedliu. Taip
buvo pavadinti maestro meistriškumo kursai ir koncertai, kasmet
rengiami šio forumo rezidencijoje – XIII a. didikų pilyje Štolpės kaime. Bilietai į D. Geringo
studentų koncertus išperkami iš
anksto, profesorius saloje tiesiog
garbinamas. B. Hummeliui skirtame vakare publika maestro sutiko
audringais aplodismentais. Tarp
B. Hummelio sūnų prisiminimų
D. Geringas pristatė savo studentus, pats griežė su jais ir su žmona

G . M ac i e j e w s k i n u ot r a u ko s

Tatjana Geringas, sėdusia prie fortepijono po aštuonerių metų pertraukos. Beje, festivalyje didelio susidomėjimo sulaukė ir T. Geringas
prisiminimų knygos apie emigraciją
„Kelyje“ skaitymai, o autorės atvežti
vokiško leidimo egzemplioriai buvo
išgraibstyti.
Negalima nutylėti ir spalvingos
Štolpės pilies istorijos, daug pasakančios apie vietos bendruomenę
ir čia tvyrančią ypatingą atmosferą. Šioje pilyje jautiesi lyg jaukioje
kaimo troboje – bilda grubios medinės grindys, fojė pleška židinys,
viename kambarių sumuštiniais ir
vynu prekiauja simpatiška senjorų
porelė. „Ši pilis buvo griuvėsiai. Ją
norėta nugriauti, net buvo tyčia sukeltas gaisras. Bet atėjome mes, ir ji
ėmė atgimti. Iš festivalyje uždirbtų
pinigų pirmiausia buvo nupirktas
įspūdingas šviestuvas, vėliau suremontuota salė, sutvarkytas židinys,
atstatytas pilies fasadas. Viskas atsikūrė mūsų akyse, o iš pradžių
teturėjome vieną groti tinkamą
kambarį“, – pasakojo D. Geringas.
Aštuonis šimtus metų mininčią
pilį išgelbėjo vietos bendruomenė,
įsteigusi fondą, kuriam aukojo ir
rinko pinigus. Vietos žmonės be atlygio talkina ir festivaliui. Šis nuolat
atsinaujina – prasiplėtė jauniems
muzikos talentams skirtais konkursais, pavasarį imta rengti Literatūros dienas, žiemą – Tarptautines
žydų muzikos dienas.
Viena įspūdingiausių ir seniausių
festivalio tradicijų – koncertų turai
po salą su gidais. Šiemet net 150
žmonių trimis autobusais keliavo su
gidais į lenkiškąjį Voliną pasiklausyti
Rolfo Becko diriguojamų Johanno
Sebastiano Bacho Mišių h-moll, kurias atliko jungtinės vokiečių ir lenkų
pajėgos. Kitame šios kelionės koncerte du virtuozai – smuikininkas
Piotras Plawneris ir pianistas Piotras Salajczykas – supažindino su
pirmojo nepriklausomos Lenkijos
premjero ir žymaus kompozitoriaus
Jano Paderewskio bei jo amžininkų
muzika. Gaila, kad Lietuvoje nuosekliau su turizmo organizacijomis
bando draugauti tik Kristupo vasaros festivalis, o juk mes irgi turime
daug ką papasakoti ir parodyti.
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Šokis, Teatras

Baletas ant ratų

Grupės „Classic Art. Ballet motion company“ koncertas

Helmutas Šabasevičius

Legendinė balerina Anna Pavlova,
1911 m. įkūrusi savo trupę ir palikusi
saugią Sankt Peterburgo imperatoriškojo Marijos teatro pastogę, ryžosi pati užkariauti pasaulį ir meile
baletui užkrėtė ne tik Europos, bet
ir Australijos, Peru, Honkongo, Kinijos, Brazilijos, Argentinos, Egipto,
Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Venesuelos, Meksikos bei daugelio kitų šalių žiūrovus.
Tikriausiai panašių tikslų turi
ir jaunų baleto artistų iš Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro
grupė – apie tarptautines jų ambicijas byloja pavadinimas „Classic
Art. Ballet motion company“, kuris įrašytas afišose, su klasikinio baleto menu kol kas supažindinusiose
Ignalinos ir Ukmergės žiūrovus.
Iniciatyva iš tiesų sveikintina –
tai galimybė paskleisti žinią apie
šimtmečius gludintą klasikinio baleto grožį, juo labiau kai jos imasi ne
tik entuziastai, bet ir profesionalai.
Grupės vadovė Vaida Šniurevičiūtė, prieš keletą metų Snieguolės
vaidmeniu sužadinusi viltį, kad ryškėja dar viena lyrinio plano solistė,
pagrindinių vaidmenų sąrašą vis
dėlto nusprendė iškeisti į organizacinį darbą ir ėmėsi burti bendraminčius, ieškoti galimybių bei erdvių
klasikinio baleto sklaidai. Ji – iš daug
žadėjusios ir nemažai tesėjusios Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų
mokyklos Baleto skyriaus klasės,

kuriai klasikinį šokį dėstė Beatričė
Tomaševičienė ir Petras Skirmantas;
drauge su ja mokėsi Kristina Gudžiūnaitė, Margarita Simonova, Julija Turkina, Ieva Svetickaitė, Voicechas Žuromskas, Paulius Roslekas,
Andrius Butkys, taip pat ir Kipras
Chlebinskas, vėliau išvykęs į Baltarusiją ir mokslus baigęs Choreografijos koledže Minske.
Smalsu buvo pamatyti antrąjį
„Classic Art“ koncertą, rugsėjo 16 d.
surengtą neseniai atnaujintame
Ukmergės kultūros centre. Programoje dalyvavo ne tik baleto trupės
vidurinė karta ir jaunimas, bet ir žinomi meistrai. Nelabai didelė, ne
visai baletui pritaikyta scena vertė
šiek tiek redaguoti choreografinius
pavidalus, tačiau asociacijos su Pavlovos aistringa meile baletui, noru
jo grožiu pasidalinti su žiūrovais
(kad ir nelūžtančioje salėje) buvo
akivaizdi jau stebint pirmąjį koncerto epizodą – duetą iš Piotro Čaikovskio „Gulbių ežero“, kurį atliko
LNOBT primabalerina Olga Konošenko ir solistas Jonas Laucius.
Tinkamo apšvietimo padedami,
šokėjai sukūrė elegišką nuotaiką,
perteikusią pagrindinę spektaklio
mintį. Rafinuotas klasikinio baleto
formas atskleidė ir po kurio laiko
Konošenko atlikta Raimondos variacija iš to paties pavadinimo Aleksandro Glazunovo baleto.
Tokie koncertai ne tik supažindina su vaidmenimis, buvusiais
ar esančiais koncertų dalyvių repertuare, bet ir suteikia progą

įgyvendinti svajones, kurioms išsipildyti didžioji baleto scena ne
visada būna palanki. Tarp tokių
staigmenų – dar viena asociacija
su Pavlovos įvaizdžiu: „Mirštanti
gulbė“, kurią su reikiama nostalgiška nuotaika perteikė Julija Turkina. Adagio iš baleto „Korsaras“
šoko Jonas Laucius, pavasarį šio
baleto premjeroje sužibėjęs Lankadamo vaidmeniu, ir jauna baleto
artistė Marta Navarro Heranz, jau
keletą metų dirbanti LNOBT trupėje, – ji sukūrė ir artistišką intrigą
elegantiškai pasirodydama scenoje
per aistringai Igorio Zaripovo atliekamą Toreadoro šokį.
Ispaniškų motyvų koncerte buvo
ir daugiau: Kipras Chlebinskas, Igoris Zaripovas ir Agnė Steponkevičiūtė šoko Ispanų šokį iš „Gulbių
ežero“, Chlebinskas ir Konošenko –
Gatvės šokėjos ir Espados duetą iš
„Don Kichoto“, Kristina Markevičiūtė – jos pačios sukurtą Karmen
monologą iš Georges’o Bizet-Rodiono Ščedrino „Karmen“.
Nuotaikingai nuskambėjo „Čarlstonas“, kuriame žavingai solavo Igoris Zaripovas ir dar viena LNOBT
artistė iš Ispanijos – Mel Bombardo.
Ukmergės žiūrovams Zaripovas negailėjo savo meistrystės ir tiek Juokdario šokyje iš „Gulbių ežero“, tiek
kituose epizoduose stebino sudėtingomis virtuoziškų sukinių pynėmis – lyg šoktų per atsakingą koncertą didmiesčio scenoje.
Jėgų netaupė visi šokėjai, siautę
ir Indų šokyje iš „Bajaderės“

Grupė „Classic Art. Ballet motion company“

(solistai – Kristina Markevičiūtė,
Ignas Armalis ir Jonas Laucius),
ir finaliniame sirtakyje iš „Graiko
Zorbos“. Pastarųjų epizodų energija
užgožė ir eklektišką kostiumų ansamblį, kuris, ko gero, pateisinamas
atsižvelgiant į finansines grupės, į
koncertą suvažiavusios savo „ratais“, galimybes.
Galvojant plačiau ir istoriškiau,
žiūrovai galėjo pasigesti minimaliomis priemonėmis parengtų programėlių su epizodų pavadinimais
ir šokėjų pavardėmis – kad kada

O rg a n i zato r i ų n u ot r .

nors kam nors dėl šios informacijos nereikėtų sukti galvos. Nebent
tokie duomenys bus pateikti grupės
interneto puslapyje, kurio, veiklai
įsibėgėjant, tikrai prireiks.
Koncertą lydėjo paroda, skirta
baleto menui, ją parengė Lietuvos
literatūros ir meno archyvas. Tikrai
geras propagandinis sumanymas,
į kurį vis dėlto reikėtų investuoti
daugiau laiko rašant, redaguojant,
koreguojant tekstus bei užrašus po
nuotraukomis.

Juodasis laisvės kabaretas

„Dakh Daughters“ Vilniaus tarptautiniame teatro festivalyje „Sirenos“
Laura Šimkutė

Mėgstu kabaretą. Taip pat mėgstu
ir „Sirenas“ bei jų tarptautinę programą. Kai šie du dalykai susijungia, būna šventė. Spalio 1 d. Lietuvos rusų dramos teatre tikrai vyko
maža teatrinė šventė – šių metų „Sirenų“ užsienio spektaklių programą
pasirodymu „Rožės“ atidarė grupė
„Dakh Daughters“ iš Ukrainos.
Svarbu neapsigauti. „Rožės“ – ne
spektaklis, o teatralizuotas, juodojo
kabareto elementų prisodrintas
koncertas.
„Dakh Daughters“ spektaklyje „Rožės“
D. M at v e j e vo n u ot r .
Ištikimiems „Sirenų“ gerbėjams
„Dakh Daughters“ pasirodymo es- „TheATRIUM“ Klaipėdoje bei fes- „YouTube“ platformą įkėlusi kūrinį
tetika neturėtų būti svetima: 2013 m. tivalyje „Midsummer Vilnius“), tu- „Rozy / Donbass“ („Rožės / Donbafestivalį uždarė viena žinomiausių rėtų patikti ir „Dakho dukterys“ – sep- sas“), pagal kurį ir pavadintas pašio žanro atstovių pasaulyje – grupė tynios (spalio 1 d. pasirodė penkios) sirodymas. Iš 35-ojo Williamo Sha„The Tiger Lillies“. Mėgstantiems multiinstrumentalistės iš „Dakh“ kespeare’o soneto bei ukrainiečių
„tigrines lelijas“ (vien praėjusių teatro Kijeve.
liaudies dainų motyvų susidedanmetų vasarą Lietuvoje jos pasi2012 m. susibūrusi grupė „Dakh tis kūrinys atitinka formulę, kurią
rodė du kartus: teatro festivalyje Daughters“ išpopuliarėjo 2013 m., į kūrėjos taiko ir kitoms spektaklio
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kompozicijoms. Jos renkasi žinomų
autorių – Josifo Brodskio, Charleso
Bukowskio, Taraso Ševčenkos, Shakespeare’o bei kt. tekstus ir sujungia
juos su liaudies, roko ar pankmuzika.
Kartais tekstus rašo ir pačios – grupėje yra dvi filologės. Toks principas primena amerikiečių atlikėjos
Tori Amos ankstyvąją kūrybą arba
Nicko Cave’o „Žudynių balades“
(Nick Cave and „The Bad Seeds“
„Murder Ballads“, 1996).
Vis dėlto pats svarbiausias elementas „Dakh Daughters“ pasirodyme yra jų pačių skleidžiama
energija. Nebūtina suprasti tekstų
(kartais tai lėmė ir pradingstantys ar nesinchronizuotai leidžiami
titrai), kad galėtum juo mėgautis.
Šios talentingos po balto grimo ir
ryškaus makiažo kaukėmis pasislėpusios moterys, laviruodamos
tarp gilaus liūdesio ir sarkastiško
juoko, paperka savo gebėjimu sukelti emocijas ir prikaustyti dėmesį.

Pasirodymo dainos sudėliotos kaip
geras dramos kūrinys, iki pabaigos
išlaikantis intrigą. O papildomų
prasmių vyksmui scenoje suteikė
asociatyvios Marios Wolkowos
vaizdo projekcijos.
Beveik visą pasirodymą atlikėjos
su publika nekalbėjo – papildomų
žodžių ir nereikėjo. O kai pagaliau
prabilo, sunku buvo jomis suabejoti. Ir žodžių jos tuščiai neeikvojo.
Trumpai papasakojusios apie tai,
kad paskutinis kūrinys koncerte
yra apie Juodąją – jų – jūrą, atlikėjos pasirodė su Ukrainos vėliava ir
plakatu su užrašu #FreeOlegSentsov.
Iš karto prisiminiau šių metų Lietuvos kino apdovanojimus „Sidabrinė
gervė“, kai irgi bandyta atkreipti dėmesį tokiu plakatu. Tik ceremonijoje tai pranyko kažkur tarp nevykusio scenarijaus rėmų. O „Rožių“
atveju suskambėjo ir tiko ukrainietiškam juodajam laisvės kabaretui.
Slava Ukraini!
5 psl.

Teatras

Kūrybos metodas
„Tectonic Theater Project“ trupė
Loreta Vaskova

and Theoretical Handbook“), kūrybinis prcesas gali „prasidėti nuo bet
ko, nes grupė, eksperimentuodama
su vaizdu, koncepcija, tema bei specifiniu spektaklio išeities tašku, turi
pasirinkimo laisvę. Vėliau pati atsako už spektaklio struktūrą, kurią
gali sudaryti muzika, tekstas, objektai, paveikslai arba judesys.“
Ši mintis pastūmėjo apmąstyti
spektaklio kūrimo proceso pradžią
ir priminė metą, kai Lietuvoje buvo
ką tik pasirodžiusi Hanso-Thieso
Lehmanno knyga „Postdraminis
teatras“, paskatinusi diskusiją apie
teksto vietą teatro hierarchijoje. Ši
parodė, kad Lietuvos teatras yra
stipriai prisirišęs prie literatūros,
tačiau Sigitos Ivaškaitės kalbintas
prancūzų teoretikas Patrice’as Pavis
teigė, kad koncepcija, „(...) neigianti
dramos perkėlimo į sceną idėją,
jau atgyveno savo laiką 7–9-ajame
praėjusio amžiaus dešimtmečiuose.
Atkeliavusi į Lietuvą po sovietinės
okupacijos ji įgavo naują perspektyvą, kuri keitėsi nuo 2008 m., kai
prasidėjo ekonominė krizė. Didžiulių socialinių pokyčių metu atsiranda poreikis turėti komandoje
dramaturgą, kuris galėtų tirti esamą
situaciją ir siūlyti naujų draminių
ar atlikimo formų, paaiškinančių,
kas vyksta.“ Kai teatre ši teksto atmetimo idėja tapo aktuali, būsimi
„Tectonic Theater Project“ trupės
nariai dar studijavo.
Jungtinėse Amerikos Valstijose
7–9-ajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose formavosi įvairios
alternatyvios teatro trupės, spektakliuose atsisakiusios teksto. Bet
„Tectonic Theater Project“ trupei
didžiausią įtaką padarė teatrai,
kurių spektakliuose tekstas veikė
kaip priemonė atskleisti to meto
aktualijas, kritikuoti populiariąją
kultūrą ir socialinį gyvenimą. Tačiau tokioje kūryboje pjesė nėra
pirminis spektaklio impulsas, ji
nestatoma pažodžiui, o remarkos

neiliustruojamos. Pavyzdžiui,
trupė „The Ridiculous Theatrical
Company“ pjeses naudojo improvizacijoms kurti, „Mabou Mines“
ieškojo netikėto ir savito interpretacijos „kampo“, o „The Wooster
Group“, remdamasi tik aštuoniais
paskutiniais Antono Čechovo pjesės „Trys seserys“ puslapiais, sukūrė
alternatyvų pasakojimą spektaklyje
„Žuvies istorija“ („Fish story“). Iš
pradžių „Tectonic Theater Project“
trupė kūrė panašiu principu – pirmąjį jų spektaklį „Becketto moterys“
(„Women in Beckett“) sudarė Samuelio Becketto pjesių ir tekstų ištraukos, kuriose vaizduojamos moterys. Vėliau trupė nebestatė pjesių
ir leidosi į naujų formų paieškas. Ir
taip išplėtojo savitą spektaklio naratyvo konstravimo metodą „Momento kūrimas“.
Šio metodo kūrėjams Moisés
Kaufmanui, Andy Parisui ir Amandai Gronich, dar studijuojantiems
Niujorko universitete, įtaką padarė
choreografės Mary Overlie dėstyti
„šeši požiūriai“ į teatro ir šokio
procesą, detaliai aprašomi knygoje „Būti erdvėje: šešių požiūrių
teorija ir praktika“ („Standing In
Space: The Six Viewpoints Theory
& Practice“). Overlie kūrybinį procesą išskaidė į erdvę, formą, laiką,
emociją, judesį ir istoriją. Taikant
„Momento kūrimo“ metodą, tai
atsispindi pačioje spektaklio kūrimo pradžioje, kai išskiriami du
pagrindiniai naratyvai – teatro ir
dramos, kurie skaidomi į dar mažesnius elementus: teatras – į judesį,
šviesą, epizodą, rekvizitą, muziką,
o drama – į charakterį, konfliktą,
intrigą, siužetą ir t.t.
Spektaklio atspirties tašku „Tectonic Theater Project“ trupė laiko
nuojautą (hunch). Dirbtuvėse Kaufmanas pasakojo, kad nuojauta skatina domėtis, ieškoti medžiagos
ir kurti spektaklį. Impulsu gali
tapti įvairūs dalykai, pavyzdžiui,

Pasak režisieriaus ir dramaturgo
Moisés Kaufmano, 1991 m. kartu
su partneriu Jeffrey LaHoste’u
įkurti „Tectonic Theater Project“
trupę jį paskatino Niujorko „Tisch“
menų mokyklos dekano Arthuro
Bartowo patarimas: „Ateityje tau
niekas nemokės pinigų už tuos
dalykus, į kuriuos giliniesi, todėl
siūlau įkurti savo trupę ir užsiimti
dominančia veikla.“ Tai pasiteisino:
šiandien „Tectonic Theater Project“
trupė apdovanota „Tony“ prizu už
geriausią režisūrą, „Emmy“ – už
filmą „Laramio projektas“ („The Laramie Project“, 2002), o ankstesnio
JAV prezidento Baracko Obamos
įvertinta nacionalinio meno ordinu
už svarų indėlį į amerikiečių teatrą.
Gavusi Kultūros tarybos skirtą edukacinę stipendiją, pavasarį Niujorke galėjau dalyvauti šios trupės
„Momento kūrimo“ dirbtuvėse su
Moisés Kaufmanu („Advanced Moment Work Master Class with Moisés Kaufman“).
Lietuvos žiūrovai su „Tectonic
Theater Project“ trupės kūryba
galėjo susipažinti 2016 m. „Kaukių akademijos“ projekte „Kalbėk“,
kuriame pristatytas Salvijaus Trepulio režisuotas pjesės „Laramio
projektas“ („The Laramie project“,
2000) skaitymas. Tai dokumentinė
Vajomingo gyventojų istorija apie
1998 m. nužudytą homoseksualų
vaikiną Matthew Shepardą. Po šio
skaitymo buvo surengta diskusija
„Aš – ne homofobas, bet...“. Viena
iš projekto „Kalbėk“ organizatorių
dramaturgė Birutė Kapustinskaitė
sako, kad „buvo kalbama apie tai,
kas slypi už to „bet“ ir iš kur tai
atsiranda. Diskusijoje kai kurie
žmonės priešiškai pasisakė apie
seksualines mažumas, kitai daliai
ši pjesė tapo akstinu atsiverti. Taip
pat buvo aptarta Bažnyčios daroma
įtaka formuojant požiūrį į seksualines mažumas, paliestas Lietuvos
mažumų klausimas. Diskusijoje
suprasta, kad Lietuvoje egzistuoja
didžiulė baimė priimti kitokius.
Svarstyta, kiek tam įtakos turi šalies dydis, baimė prarasti kontrolę
ir noras išsaugoti tautos grynumą.“
Ši pjesė statyta įvairiuose JAV universitetuose ir už šios šalies ribų:
Australijoje, Švedijoje, Kanadoje
ir kitur, taip pat pritaikyta filmui.
Vyrauja nuomonė, kad tokios dokumentinės pjesės yra priklausomos
nuo vietos konteksto ir suprantamos
tik ten, kur parašytos, tačiau „Tectonic Theater Project“ trupei pavyko
transformuoti lokalią istoriją, kad ši
atlieptų ir kitų šalių problemas.
Trupė save pristato kaip kolektyvinės kūrybos teatrą (Devised
theatre). Kaip aprašė Alison Oddey
knygoje „Kolektyvinės kūrybos
teatras: praktinis ir teorinis vadovas“ („Devising Theatre: A Practical „Momento kūrimo“ dirbtuvių su Moisés Kaufmanu erdvė
6 psl.

spektaklį „33 variacijos“ („33 Variations“) įkvėpė atsitiktinis apsilankymas muzikos parduotuvėje
ir pasiūlymas įsigyti kompaktinę
plokštelę su Ludwigo van Beethoveno „33 variacijomis Antono Diabelli valso tema“. Pardavėjui papasakojus kūrinio atsiradimo istoriją
Kaufmanas labiausiai susidomėjo
faktu, kad Diabelli užsakė sukurti
vieną savo valso variaciją, o Beethovenas tam paskyrė net ketverius metus ir parašė trisdešimt tris. Kuriant
spektaklį buvo bandoma išsiaiškinti,
kodėl kompozitorius geriausius savo
metus skyrė šioms variacijoms.
Taikant šį metodą „momento“ sąvoka vartojama plačiai: ji gali apibrėžti veiksmą arba iš elementų
sukurtą sceną, o spektakliuose –
užbaigtus epizodus. Net nedidelis
momentas turi pradžią ir pabaigą,
tačiau gali „neturėti“ įvykio. Įvykis, pagal šį metodą, neatmetamas,
tačiau suvokiamas kaip transformacija, susijusi ne su literatūriniu
pjesės įvykiu, bet su pasikeitimu
scenos erdvėje. Spektaklį „Tectonic Theater Project“ trupė pradeda
kurti nuo įvairių momentų, pavyzdžiui, „momento su kostiumu“,
„momento su rekvizitu“, „momento
su judesiu“ ir t.t. Vėliau tarp jų ieškoma sąveikos, jie sujungiami ir
papildomi kitais elementais, pavyzdžiui, tekstu. Nors pastarasis nėra šio
metodo pagrindas, Niujorko dirbtuvėse buvo susitelkta į teksto struktūros principus, o dramaturgė Amy
Oestreicher pristatė pjesės „Palikti
mylimieji“ („Leftlovers“) juodraštį.
Pjesėje ji aprašo paauglystėje patirtą seksualinę prievartą ir po to ją
ištikusią komą. Medžiagą šiai pjesei dramaturgė surinko dokumentinio teatro verbatim principu, t.y.
imdama interviu iš šeimos narių sužinojo, kas vyko, kai ji buvo komos
būsenos. Dirbtuvėse aktoriai perskaitė septynias dar rašomos pjesės scenas: tai merginos monologas
(užuominos į seksualinę prievartą),
įprastas šeimos vakaras (barniai),
merginos sunegalavimas ir atsidūrimas ligoninėje (kur išaiškėja,
kad motina nuslėpė įvykį nuo kitų
šeimos narių), šeimos konfliktas ir
susitaikymas. Skaitant atsiskleidė
dramaturgės siekis tikroviškai ir
chronologiškai papasakoti istoriją.
Labiausiai sudomino tai, kad pjesėje neatskleidžiamas išprievartavimo faktas. Išklausęs skaitymą
Kaufmanas kruopščiai aiškinosi pjesės atsiradimo aplinkybes (kaip ji parašyta, ko siekiama, ką viena ar kita
scena reiškia) ir stengėsi suprasti, ko
siekė dramaturgė, rašydama tekstą.
Vėliau jis lentoje nupiešė scenų seką.
Aptardamas skaitymą Kaufmanas
pritaikė vieną iš „Momento kūrimo“
metodo principų – organizavimą
(organizing principle). Knygoje
„Momento sukūrimas: „Tectonic
Theater Project“ trupės kolektyvinės kūrybos procesas“ („Moment

Moisés Kaufman ir Amy Oestreicher
A u to r ė s n u ot r a u ko s

Work: Tectonic Theater Project’s Process of Devising Theater“) tegiama,
kad šis iš dramos teorijų pasiskolintas organizavimo principas susijęs
su pagrindiniu klausimu, kurį menininkas siekia suprasti, o jį iškelti
yra vienas iš būdų struktūruoti dokumentinę medžiagą. Kaufmanas
paprašė dramaturgės suformuluoti,
į kokį klausimą ji nori atsakyti pjesėje „Palikti mylimieji“.
Amy Oestreicher atsakė, kad ją
domina traumos ir kūno atminties
temos, o tiksliau – kaip šeimą paveikė prievarta ir kas po to pasikeitė.
Gyvenime toks įvykis jos šeimą suartino. Tad po šio pokalbio taikant
organizavimo principą paaiškėjo,
kad šeima yra pagrindinė pjesės
veikėja, todėl pagrindinė linija turi
būti apie ją, o veiksmas vykti ligoninėje. Taip pat buvo išskirta komos
būsenos merginos linija, leidžianti
rašyti sapnų ir prisiminimų scenas.
O tokie „laiko šuoliai“ bendrame
naratyve suteiktų šiai dokumentinei pjesei poetiškumo. Kaufmanas
taip pat pasiūlė išlaikyti intrigą ir
tik pamažu atskleisti, kas atsitiko
merginai. Prieš pradėdamas struktūruoti ir taikyti įvairius principus
surinktai medžiagai jis dirbtuvių dalyviams patarė į pirmas repeticijas
neįsileisti „vidinio kritiko“, o kaip tik
klausti, domėtis bei surinkti užtektinai dokumentinės ar kitokios medžiagos būsimam spektakliui.
Kolektyvinė „Tectonic Theater Project“ kūryba – vertinga ir įdomi, nes
trupė turi savitą spektaklių kūrimo
metodą, padedantį išplėtoti kūrinį.
Taip pat kiekvieno spektaklio kūrėjai gali rinktis skirtingą tarpusavio
bendradarbiavimo būdą. Pavyzdžiui, su dramaturgu galima dirbti
įvairiai: vienu atveju jis dalyvauja
repeticijose ir kuria kartu, kitu –
gauna laiko aktorių improvizacijoms išplėtoti, o trečiu (kaip šiose
dirbtuvėse) gali turėti iš anksto
parašytas scenas. Tokia kūrybinio
bendradarbiavimo įvairovė taip
pat veikia režisierių, aktorius, scenografą, kompozitorių ir t.t. Tačiau
„Tectonic Theater Project“ trupėje
spektaklius kuriant kolektyviniu
būdu neišnyksta įprasti režisieriaus,
aktoriaus, dramaturgo ir scenografo vaidmenys. Pasak Kaufmano,
kolektyvinė kūryba taikoma tik tam
tikrame etape, o likus kelioms savaitėms iki spektaklio premjeros
aiškiai pasiskirstomos atsakomybės ir nusprendžiama, kieno žodis
yra lemiamas.
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Fotografija

Postfotografijos link

Apie Vilniaus fotografijos galerijoje vykstančią parodą „Nauji fotografijos įrankiai: nuo Google’o iki algoritmo“
Katažyna Jankovska

Vis daugėja kalbų apie technologijas,
išstumiančias tradicinę fotografiją,
parodų ir straipsnių skambiais pavadinimais „Ar fotografija mirė?“,
menininkų, įtraukiančių naujas
technologijas į kūrybinę praktiką
ir priskiriančių savo veiklą postfotografijai. Kaip tik neseniai teko
apsilankyti „Brandts“ galerijoje
Odensėje (Danija), kurioje vyko
paroda „Fotografija, užbaigianti
visą fotografiją“ („Photography to
End All Photography“). Parodos
dalyviai pristatė įvairiomis programomis sukurtas manipuliacijas, skaitmeninius fotomontažus,
kompiuteriais sugeneruotus vaizdus, virtualios realybės fotografijas ir t.t. „Ieškau naujo žodžio šiai
naujai veiklai, kuri atrodo kaip
fotografija, bet nebėra fotografija.
Prašau pranešti man, jei sugalvosite
tam tinkamą žodį“, – kartą pasakė
režisierius Wimas Wendersas. Taip
kalbėdamas jis turėjo omeny kasdien išmaniaisiais telefonais nesąmoningai gaminamų nuotraukų
srautą, tačiau jo klausimą galima
taikyti visiems vaizdams, kuriuos
iki šiol vadiname fotografija.
Wenderso žodžius priminė Vilniaus fotografijos galerijoje vykstančios parodos pavadinimas
„Nauji fotografijos įrankiai: nuo
Google’o iki algoritmo“ (kuratorius Paul Paper). Tie „nauji įrankiai“ nėra skirti vien fotografijai.
Tiesiog juos pasitelkus sukurtas
darbas atrodo kaip fotografija.
Parodoje dalyvauja penki menininkai, kiekvienas iš jų naudoja skirtingas priemones ir kiekvienas darbas
turi savo koncepciją. Galbūt prieš
tai Nidos meno kolonijoje pristatyta paroda atrodė kiek kitaip, tačiau, kuratoriui akcentuojant „įrankius“, pasigedau sąsajų tarp kūrinių,
o jų išdėstymas atrodo nebaigtas.
Internetas keičia ne tik atstumo
ir laiko sampratas, jis trina ribas
tarp realybės ir fikcijos. Pavyzdžiui,
naudodamiesi „Google Street View“
turime galimybę pamatyti bet kurią pasaulio vietą. Nuo 2013 m. ši
programa išplėtė galimybių lauką ir
leido vartotojams virtualiai patekti
į pastatų erdves. Tokiu principu
veikia Jameso Bridle’o videodarbas „Sklandūs perėjimai“ („Seamless Transitions“, 2015). Nufilmuotos vietos yra „nefotografuojamos“.
Jų nerastume ne tik naudodamiesi
„Google Street View“ – jas apskritai sunku rasti, o juo labiau į jas
patekti. Todėl menininkas atrado
kitą būdą parodyti žmonėms tai, ko
tarsi nėra, bet iš tikrųjų yra, tik nematoma. Per kambarius skriejanti
kamera vizualizuoja imigrantų sulaikymo, nuosprendžio juos deportuoti ir deportacijos vietas, sukurtas remiantis architektūrinių planų

sekančias stebėjimo kameras. Re- Panašų klausimą užduoda kitas paromiantis tam tikrais kūno kalbos doje dalyvaujantis menininkas
ženklais ir judesiais sukuriami al- Aaronas Hegertas. Serijoje „Seklus
goritmai, kuriais kameros aptinka mokymasis“ („Shallow Learning“)
galimai grėsmę keliančius signalus, jis tyrinėja, kaip skirtingai žmonės
tačiau devyni iš dešimties būna ir algoritmai mato ir vertina vaizklaidingi. Kameros kreipia dėmesį dus. Į guglo vaizdų paiešką įkėlęs
į bet kokį nukrypimą nuo įprastų dar niekur nerodytas nuotraukas
elgsenos modelių. Autorė išryškina iš ankstesnių projektų, jis gaudavo
aštuonias „rizikingas“ kūno kalbos algoritmų nuožiūra išrinktas „viir žmogaus judėjimo „anomalijas“, zualiai panašias“ nuotraukas. Gajas vaizduoja piešiniuose ir nuo- liausiai per „Photoshop“ „Content
traukose. Matomos scenos yra iš Aware Fill“ funkciją sujungdamas
dalies tikros, iš dalies suvaidintos, savo nuotrauką su viena iš pateiktų
sumontuotos į vieną vaizdą iš kelias guglo jis sukuria montažą. Nesunku
Aaron Hegert, „Seklus mokymasis“
minutes trunkančio vaizdo įrašo. atpažinti ir atskirti dvi nuotraukas, Esther Hovers, „Klaidingi pozityvumai“
(„Shallow Learning“). 2017 m.
Ne visi pavaizduoti žmonės atrodo nes jų turinys akivaizdžiai skiriasi. („False Positivities“). 2018 m.
įtartinai. Bet algoritmai nepajėgūs Kadangi autorius pateikia dar niedokumentais, liudytojų parodymais „suvokti“ kontekstą, todėl daro dau- kur nerodytą, algoritmams nepa- sumokėti 1/654 sumos, jeigu instair žurnalistų pateikta informacija. giau klaidų nei padarytų žmogus. žįstamą vaizdą, jiems nepavyksta liacija bus parduota.
Kartu su architektų grupe „Picture Net ramiai stovėdami už kampo su jo atpažinti.
Nauji įrankiai, nors ir tobulėPlane“ menininkas mums leidžia lagaminu ar keisdami ėjimo kryptį
Kitos menininkės darbas man jantys bei triumfuojantys, klysta, o
dalyvauti virtualiame ture po val- algoritmui galime pasirodyti kaip vėl priminė Wimo Wenderso žo- žmonės naudojasi proga tas klaidas
džios slepiamas vietas.
potencialūs nusikaltėliai.
džius: „Mes visi sukuriame mili- gaudyti. Mantas Grigaitis kurdamas
Skaitmeninėje visuomenėje, kuTačiau ar svarbiau, kas mus stebi, jardus nuotraukų, dėl to fotogra- kompiuteriu sugeneruotus vaizdus
rioje vis labiau dominuoja pro- ar kad esame stebimi? Mano nuo- fija yra gyvesnė nei bet kada, bet atkreipia dėmesį į vadinamuosius
gramų manipuliacijas patyrę mone, šis darbas yra ne tiek apie ir kartu labiau mirusi nei bet kada gličus. Jo skaitmeninis videoklipas
vaizdai, tenka išsiugdyti akį, nepa- technologijas, kiek apie stebėjimo anksčiau.“ Ir kiekybės požiūriu fo- veikia kaip nedidelė virtuali paroda.
sitikėti matomu ir kritiškai anali- galią ir ne visada pasiteisinančius tografija išgyvena renesansą. Tačiau Kita vertus, planšetėje tos kelios pazuoti vaizdus. Pernelyg didelė švara saugumo užtikrinimo būdus. Kaip fotografijų srautas tampa nebekon- sirodančios nuotraukos rodomos
ir tuštuma iš karto leidžia suprasti, pavyzdį galima prisiminti Waltraut troliuojamas. 2011 m. Erikas Kesse- taip, tarsi slinktume vaizdus ar
kad tai nėra nufilmuota erdvė. To- Tänzle 2015 m. projektą „Žvilgs- las sukūrė instaliaciją „24 valandos naujienas savo išmaniuosiuose tedėl kartu su kamera klaidžiodamas nis, nukreiptas į sienas“ („Eyes fotografijose“ („24 Hrs In Photos“) – lefonuose, kas puikiai apibendrina
atspausdino visas tą dieną pada- mūsų santykį su vaizdų srautais.
rytas ir į socialinius tinklus įkeltas
Paroda leidžia žvilgtelėti į postnuotraukas. Rezultatas – kalnai fotografijos būklę, į internetą kaip
nuotraukų, užpildžiusių Amster- naują viešąją erdvę ir kolektyvinę
damo „Foam“ galerijos erdvę nuo praktiką, naujus rodymo, stebėgrindų iki lubų. Panašių projektų jimo, apropriacijos įrankius. Ji skabūta nemažai. Jie ne tik parodo tina žiūrovus iš naujo mąstyti, kas
vaizdų perteklių šiuolaikinėje vi- yra fotografija šiandien. O į klausuomenėje, bet ir sukuria didžiau- simą „ar fotografija mirė?“ galima
sias pasaulyje kolektyvines parodas. atsakyti – ne, kaip nemirė ir kitos
Vilniaus fotografijos galerijoje Pe- meno rūšys. Pasikeitė mūsų santynelope Umbrico pristato savo ver- kis su fotografija, o į kūrybinį prosiją. Pasirinkdama, rodos, ne taip cesą įtraukiamos naujos technololengvai užfiksuojamą objektą – mė- gijos praplėtė fotografijos sąvoką.
nulį, ji atranda tūkstančius puikios Ir vis dėlto reikėtų paieškoti naujo
kokybės, beveik identiškų nuo- termino šiems vaizdams. Galbūt
traukų, įdėtų į „Flickr“ platformą. tuomet nebūtų prireikę parodos
James Bridle, „Sklandūs perėjimai“ („Seamless Transitions“). 2015 m.
Iškeldama apropriacijos skaitmeni- pavadinime ir jos koncepcijoje
niame amžiuje klausimą menininkė akcentuoti technologiškumo, užpo patalpas sekundę užmiršti, kad on Borders“). Darbą sudaro nuo- panaudoja rastas nuotraukas ir jas gožiant individualius menininkų
visa tai, ką matai, iš tikrųjų egzis- traukos iš ekranų, tiesiogiai trans- sumontuoja į juostą, kuri prasideda sumanymus.
tuoja. Autoriai pabrėžia, kad jie są- liuojančių vaizdą JAV ir Meksikos ant sienos ir baigiasi lankytojams
moningai neišgrynino vaizdo, nes pasienyje. Tai yra 2007 m. paleista po kojomis. Tačiau čia svarbi ir Paroda veikia iki spalio 13 d.
jie nepretenduoja į besąlygišką pirmoji pasaulyje vieša interne- kolektyvinė praktika. Menininkė Vilniaus fotografijos galerija (Stiklių g. 4)
tiesą – juk niekas nežino, kaip šios tinė stebėjimo programa. Inter- paprašė 654 autorius leidimo pa- Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val.,
vietos atrodo. Tačiau žiūrovams pa- neto vartotojai gali registruotis ir naudoti jų nuotraukas, žadėdama šeštadieniais 12–16 val.
liekama laisvės įsivaizduoti, kokia stebėdami vaizdą dalyvauti kontroyra tų erdvių atmosfera. Projektas liuojant sieną, o matydami kažką
rodo ne tik tai, ko nematome, bet įtartina pranešti valdžios instituciir tai, ką ir kiek reikia žinoti, kad joms. Tänzle, kaip ir Hover, kvesmatytume, jog skaitmeniniu būdu tionuoja šį abejotiną bandymą stisukurti vaizdai gali ne tik mums printi saugumą. Vis dėlto stebėjimo
meluoti, bet ir parodyti, apie ką kameros neatrodo taip baisiai pameluojama.
galvojus, kad ir taip esame stebimi
Susidomėjimas valdžios sistemo- per savo kasdien naudojamas techmis atsiskleidžia ir Estheros Hovers nologijas (išmaniuosius telefonus,
kūryboje. Jos projektas „Klaidingi kompiuterius).
pozityvumai“ („False Positivities“)
Šių metų vasarį pristatyti stebėyra tarsi įgyvendinta George’o Or- jimo kameras vizualiai ir techniškai
wello romano „1984“ versija. Ho- primenantys „Google Clips“ įtaisai
vers atkreipia dėmesį į kasdien vie- buvo sutikti klausimu: „Ar gali gu- Penelope Umbrico, „Bet kieno fotografijos bet kam leidus“ („Anyone’s Photos Any
šosiose vietose mus ir mūsų elgesį glas pakeisti fotografus algoritmu?“ License“). 2015–2016 m.
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Dailė

Sekinantis miestas

Lauros Slavinskaitės paroda „Observatorija“ galerijoje „Akademija“
Deima Žuklytė-Gasperaitienė

Miestas, jo priešprieša su gamta ir
žmogaus santykis su šiomis erdvėmis nuo seno įkvėpė menininkus.
Į jį žvelgė romantikai, impresionistai, ekspresionistai, siurrealistai, ką
jau kalbėti apie įvairioms kryptims
priskiriamus viso pasaulio fotografus. Visi menininkai dėmesį kreipė
į skirtingus miesto aspektus. Tema
išlieka aktuali ir jauniesiems Lietuvos menininkams. Tai rodo ir
galerijoje „Akademija“ šiuo metu
veikianti tapytojos Lauros Slavinskaitės paroda „Observatorija“. Tai
pirmoji autorės personalinė paroda Lietuvoje, savo solinę karjerą
Slavinskaitė šiemet yra pradėjusi
Austrijoje, Vienoje.
Menininkę pastebėjau 2017 m.,
kai ji dalyvavo kasmet Kauno paveikslų galerijoje rengiamoje parodoje
„Geriausias metų kūrinys“. Tarp parodoje eksponuojamų įvairių menininkų skirtingo lygio darbų Slavinskaitės paveikslas „Dulkių spindesy“
pirmiausia išsiskyrė dideliu formatu ir gaiviomis spalvomis. Be to,
akį patraukė gana kasdienis, tačiau
kiek komiškas motyvas: ant vieno
suolelio sėdinčios aštuonios senutės. Paveiksle gyvai perteikti skirtingi moterų charakteriai, jų nekantrus laukimas įstrigo ilgam, tad

Laurą įsiminiau kaip talentingą psi- tapė vartotojiškos gerovės išsiil- asmeniškumo. Paveiksle „Jūs esate
chologinio portreto kūrėją. Vėliau gusių veikėjų veidus. Slavinskaitė, čia“ ant herojės džemperio esantis
tapytojos darbus teko matyti dar ke- būdama XXI a. Lietuvos gyventoja, ančiukas Donaldas klausia „What’s
liose grupinėse parodose. Vis dėlto savo darbuose į vartotojiškumą up?“ Autorė taip pat tarsi klausia
kūrybai atsiskleisti ir jos visumai žiūri kaip į neatskiriamą miestų žiūrovo: o kaip tau einasi ištverti
geriausiai suvokti labiau tinka per- užpildą. Tapytoja taip pat kuria šitą gyvenimą, nepaskęsti vitrinų
sonalinės parodos formatas.
kompoziciją, kurioje žiūrovas atsi- atspindžiuose, neprarasti laisvės
Parodos pavadinimas apgauna duria vitrinos viduje ir iš jos stebi atviruose, tačiau įsipareigojimais
žiūrovą, siūlydamas sąsajas su as- vaikus, apžiūrinėjančius sukabin- apraizgančiuose kalėjimuose?
Laura Slavinskaitė, „Organizmas“. 2017 m.
Prie šio vientiso naratyvo kažkotronomija. Bet Slavinskaitė stebi tas kepures. Tačiau šiame darbe, kine dangaus kūnus, o kasdienį ją taip nei Gečo, kur kas mažiau aišku, dėl prijungiamas paveikslas „Smė- strategija puikiai pasiteisintų. Tasupantį pasaulį. Daugiausia meni- kas yra kas. Ekspresyviai nutapyta lio dėžė“, kuriame ant didžiulio čiau Slavinskaitė žvelgia kur kas
ninkė žvelgia į miesto erdvę, kurią, aplinka neleidžia tiksliai identifi- pliušinio žaislo stovi mažytė autorė. plačiau, gilinasi į žmogaus vietą,
kaip sako anotacijoje, atsikrausčiusi kuoti objektų. Gal tie vaikai tėra Darbas asocijuojasi su saugiais vai- jo būseną kapitalistiniame pasauį Vilnių tik ima jaukintis. Pirmame kyšančios tikroviškos manekenų kystės prisiminimais, į kuriuos gera lyje. Atsisakant emocijas leidžiančių
aukšte eksponuojamuose darbuose galvos? Vis dėlto ekspresyvus po- sugrįžti. „Smėlio dėžė“ pertraukia perteikti potėpių, kūriniai lieka lyg
jos žvilgsnis krypsta į siurrealistinės tėpis šiai tapytojai tinka: paveikslas miesto ir žmogaus jame santykių istorijos skyriai, sunkiai prabylanfotografijos motyvus – parduotu- gyvas ir tapybiškas, kuriantis intrigą, analizės liniją.
tys savarankiškai.
Slavinskaitė progą surengti parodą
vių vitrinas, manekenus, jų nejaukų ko, deja, pasigedau kituose parodoje
Tačiau kūrinių visuma Slavinsžmogiškumą. Tačiau paveiksluose rodomuose darbuose.
gavo pernai laimėjusi Vilniaus kaitei pavyksta perteikti savo sanjie neatrodo gąsdinantys, jų ryškios
Antrame galerijos aukšte tę- dailės akademijos organizuojamą tykį su jai neįprasta erdve. Šis
spalvos veikiau primena reklamas. siamas pasakojimas apie miesto Tarptautinį Algimanto Švėgždos santykis tęsia lietuviškas dailės ir
Miesto džiaugsmingumą, visa ko džiungles. Paveiksle „Saugykla“ už- piešinių konkursą. Žvelgiant į me- literatūros tradicijas – jos darbuose
gausą perteikia du darbai su šven- dara automobilių stovėjimo aikštelė nininkės darbus matyti, kad pieši- miestas sekina žmogaus jėgas, atbučių parduotuvės asortimentu: pa- iliustruoja, kaip mieste maža vietos nys – jos stiprybė. Slavinskaitė, kaip kina žvilgsnį, verčia ieškoti dvasiveikslai „Organizmas“ ir „Kokonas“. žmogui. Didžiuliai pastatai skiriami ir daugelis jaunų tapytojų, tapo pa- nės užuovėjos. Tad „Observatorija“
Abiejuose vaizduojami spalvingi transporto priemonėms sutalpinti, sitelkdama fotografijas – fiksuoja ją siūlo progą kritiškai permąstyti
tuščiaviduriai balionai, ko gero, nors jų savininkams tenka grūstis dominančius motyvus ar autopor- savo asmeninį ryšį su miestu, nusimbolizuojantys visą miesčionišką 30-ies kvadratinių metrų butukuose. tretus. Vis dėlto, pasikliaujant vien stoti apsimetinėti, kad miestas tenpaviršutiniškumą, dirbtines šypse- Todėl paveikslo herojė miestietė paties motyvo intriga ir piešiniu, at- kina visus poreikius, ir prisiminti
semtis jėgų bėga į čia pat esančią siranda tam tikras iliustratyvumas. kritiniais atvejais nuo streso gelbsnas, trumpalaikį džiaugsmą.
Vienas įtaigiausių parodos darbų, gamtą. Šalia iškabintuose darbuose
Parodos kuratorė Austėja Mikuc- tinčius ritualus, kurių šį intensyvų
mano nuomone, yra „Teleportas“, mergina guli žolėje ar prie upės, se- kytė-Mateikienė menininkės kū- rudenį irgi gali prireikti.
primenantis Vincento Gečo 1960 m. miasi jėgų iš žemės. Kadangi dar- rybą iš dalies sieja su popartu. Jei
tapytą „Vitriną“. Gečas, pats gyve- bams būdingas autoportretišku- autorės tikslas tikrai būtų apmąs- Paroda veikia iki 13 d.
nęs sovietinio deficito sąlygomis, mas, visa paroda įgyja dar daugiau tyti vartotojiškumą, tuomet tokia

Šeštas jausmas
Neinstituciniai judesiai provincijoje
Kristina Stančienė

Pasikliaujant nuojauta ir kol kas be
jokių finansinių injekcijų iš šalies,
tik su moraliniu vietos menininkų
ir bendruomenės palaikymu, vienas Varėnos rajono Naujųjų Valkininkų kaimo pastatas-vaiduoklis
po truputį transformuojasi į erdvę
įvairiausioms kūrybinėms apraiškoms. Pakrikštytas „Menų skalbykla“ (pagal savo buvusią paskirtį),
jis šiemet jau keletą kartų tapo platforma trumpalaikėms parodoms
bei meno ir amatų edukaciniams
užsiėmimams.
„Menų skalbykla“ – buvusi garsiosios vaikų tuberkuliozės ligoninės „Pušelė“ skalbykla, beveik 400
kvadratinių metrų vieno aukšto
statinys, raudonų plytų pailgo stačiakampio plano „loftas“ plokščiu
stogu, aukštomis lubomis, dideliais
langais ir vandalų dar iki galo neišplėštais pramoniniais elementais.
Kadangi sovietmečiu „Pušelėje“
vienu metu gydydavosi net apie 500
vaikų, galima tik įsivaizduoti, kad
čia veikė milžiniškas skalbimo „fabrikas“. Dabar pastato būklė – kritinė. Varėnos savivaldybė ne kartą
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mėgino juo atsikratyti – t.y. parduoti. O skalbyklą šiemet nutarė
įsigyti vienas Naujųjų Valkininkų
gyventojas, puoselėjantis medžio
drožybos amatą. Jo planas įkurti
čia amatų dirbtuves, matyt, šeštam
jausmui pakuždėjus, susipynė su
mano ketinimais rengti skalbykloje
parodas – pramoninis jos pobūdis,
baugi vidaus patalpų tuštuma ir net
apleistumas tam puikiai tinka.
Amatų, dailės mėgėjų ir profesionaliosios dailės sambūvio idėja
provincijai yra bene pati tinkamiausia. Pirmoji paroda įvyko kaimui
švenčiant Žolinę. „Dzūkuojantis“
parodos pavadinimas „Įviecinta
erdvė“, kuris kiek ironiškai atliepia
šiuolaikinės dailės leksiką, sujungė
daugybę skirtingų kūrinių ir tapo
ne tik meno kūrinių, bet ir pačios
erdvės ekspozicija. Iš karto buvo
aišku, kad ir parodos struktūrą
diktuos erdvė, konstruojant parodą „horizontaliai“, psichodeliškai
ir intuityviai, suliejant drauge mokinių, studentų, profesionalų, mėgėjų, amatininkų kūrinius. Šiuos
labai skirtingus autorius ir jų darbus matyti atskirai – taip pat labai
įdomu. Štai kad ir skulptorių-restauratorių, drauge dirbančių Rūtos

ir Nerijaus Kavaliauskų ar Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos
mokytojo Marijaus Baukaus, kuriančio greta su Varėnos švietimo centro
psichologe Edita Baukiene.
Pirmosios parodos akcentai –
griežta Gedimino Piekuro erdvinė
abstrakcija, Valdo Aničo keramika
bei nedidelė memorialinė ekspozicija, skirta a.a. Marijos Kiauleikytės,
puikios J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojos, atminimui; tamsioje belangėje patalpoje įkurdinta
E. Baukienės videoinstaliacija ir
keisčiausi kūrinių deriniai. Pavyzdžiui, ironiški Roberto Gritėno pamąstymai apie lietuviškumą, visokias būties negandas ir Valkininkų
klebono Broniaus Krakevičiaus fotografijos su kameriniais Dzūkijos
gamtos vaizdais, erdvinė kompozicija,
sukurta tik pradedančių kūrėjų – Dainiaus Karanevskio ir Šarūno Tadijošaičio, bei gamtos fotografo Ričardo
Anusausko kolekcija. Tarp medžio
drožėjų išsiskyrė istorinius medžio
dirbinius atkuriančio varėniško Algirdo Juškevičiaus kūriniai, peržengiantys amato ribas ir kupini paslaptingos archajinės dvasios.
Antroji paroda „Jaunas ruduo“,
atidaryta rugsėjo 1 d., buvo skirta

jaunų kūrėjų, vietos moksleivių,
Varėnos J. Čiurlionytės menų bei
Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklų mokinių darbams. Ir ją „susluoksniavome“ kaip margą idėjų,
technikų, laikotarpių „tortą“, kuriame vietos jaunimo ir vaikų darbai buvo eksponuojami greta meno
mokyklos baigiamųjų grafikos estampų, kurių vadovės – Lida Dubauskienė, Birutė Zokaitytė, Eglė
Vertelkaitė, vienožinskiečių – dizaino studijos lankytojų eksperimentų, šios mokyklos mokytojų
Arūno Gudaičio, Džiugo Katino,
Donato Jankausko, Tomo Martišauskio mokinių erdvinių projektų, skulptūros pamokose sukurtų darbų.
Tuščiose skalbyklos langų kiaurymėse pakibo stiklo plastikos
kompozicijos, dabar jau „istorinės“,
sukurtos nebeveikiančių vaikų globos namų „Spengla“ ugdytinių (ši
įstaiga veikė „Pušelės“ patalpose),
kartu su jų mokytoju Nerijumi
Kavaliausku. Pirmojoje parodoje
J. Vienožinskio dailės mokyklos
fondų lobynams atstovavo Nomedos Saukienės ir Šarūno Saukos baigiamieji darbai, nutapyti dar 8-ąjį
dešimtmetį, vadovaujant Arvydui

Šalteniui ir Algimantui Švėgždai, o
moksleivių kūrybos ekspozicijoje
varėniškai parodė tapybos darbų
kolekciją iš savo fondų, kurioje
bene labiausiai intrigavo šios mokyklos absolvento Emilio Vėlyvio
tapyba – tokia jautri, lyriška, nesisiejanti su demonišku dabartiniu
Vėlyvio įvaizdžiu (mokytojas – tapytojas Valdemaras Šemeška).
Ne tik šeštas jausmas, bet ir tam
tikri asmeniniai, politiniai, socialiniai impulsai veikia kaip „Menų
skalbyklos“ varomoji jėga. Ligoninė
„Pušelė“ tikriausiai įeis į Lietuvos
medicinos istoriją ne tik dėl savo
praeities, bet ir dėl to, kad ji bene
pirmoji Lietuvoje krito po sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus
Verygos pertvarkų dalgiu. Kaip
žinoma, ligoninė buvo uždaryta
2017 m. vasarą, paveldosaugininkams jau besiruošiant pagaliau restauruoti Birutės Žilytės ir Algirdo
Steponavičiaus sienų tapybą. Taigi,
kaip mėginau sau apibūdinti „skalbyklos“ tikslą, – tai taikus kultūrinis
pasipriešinimas bukumui, nihilizmui, miglotoms optimizacijoms ir
pertvarkoms. Žinoma, siekiant ir
gaunant tiesioginės, kad ir ne finansinės, naudos.
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Dailė

Metalu pasirašyti pasaulį

Tarptautinė šiuolaikinės juvelyrikos ir metalo bienalė „Metalofonas: parašas“ Signatarų namuose
Jurgita Ludavičienė

galerijoje „AV17“, bienalė persiŠi bienalė – pati gausiausia dakėlė į Signatarų namų salę – erdvę, lyvių skaičiumi ir dėl to pati įvaikurioje anksčiau nebuvo rengia- riapusiškiausia. Šešiasdešimt penki
mos parodos, tačiau atrodo, kad menininkai iš Prancūzijos, Vokiekaip tik šios ekspozicijos ši vieta ir tijos, Švedijos, Suomijos, Danijos,
laukė. Menininkų parašai istorinėje Estijos, Latvijos, Olandijos, Belgierdvėje suskamba visiškai kitaip. Jie, jos ir Lietuvos, žinoma. Lietuviai
viena vertus, įgyja istoriškumo, sa- sudaro penktadalį parodos, tačiau
votiško muziejiškumo, kita vertus, ką reiškia skaičiai, kai yra darbai?
yra tarsi garantas, kad mes ir toliau Kai yra Eglės Širvytės augalai, supasirašinėsime ant savo nepriklau- komponuoti iš sidabro ir tikrų ausomybės. Kad ir šiais laikais parašas galų detalių, kur medinis kotelis orkaip įsipareigojimas vis dar tebėra ganiškai susijungia su sidabrine ar
svarbus. Baltojo kubo nebuvimas kauline galvute? Vieni jautriausių
išeina tik į gera, metalofonas galbūt darbų, sujungtų į ciklą „Gyvastis“,
šiek tiek trikdo signatarus, žiūrin- parodo vis dar gyvą mūsų norą pričius iš didžiulio grupinio portreto siliesti prie gyvybės šerdies, sulieti
ant sienos, tačiau kūriniai ne diso- žmogaus darbą su gamtos kūriniu,
nuoja su istorine erdve, o keistai sukuriant naujus – nejudančius,
rezonuoja su lubų gipsatūromis ir nebesvyruojančius vėjyje, tačiau
didžiuliais sietynais.
vis tiek keistai gyvus objektus.
Trečias „kitoniškumo“ kompo- Keistai gyvi, tik kitaip, ir Malene
nentas šįkart – metalo traktuotė. Iki Kastalje (Danija) darbai – segės ir

Metalofonas – vaikiškas instrumentas, kuriuo tikriausiai kiekvienam
teko skambinti vaikystėje: metalinės plokštelės, šaižus garsas, tačiau
jis Lietuvoje turi ir kitą, tiesiogiai
metalinę reikšmę. Taip vadinasi
tarptautinė šiuolaikinės juvelyrikos
ir metalo bienalė, jau ketvirtą kartą
vykstanti Vilniuje. Iš tiesų lietuviškoji metalo meno scena – gerokai
tylesnė ir kuklesnė nei estų, suomių,
vokiečių ar olandų. Lietuvių autoriai, jau daugybę kartų esu sakiusi,
išbarsto menines ambicijas susidūrę
su negailestinga gyvenimo tikrove,
nueina paskui užsakovus ir, deja,
nedažnai sugrįžta į meninę plotmę.
Be abejo, buitis ir gyvenimiška realybė nėra palanki autoriams, tačiau
tikriausiai tuo brangesnės progos, kai
galima parodyti, kas padaryta, pasivaržyti su pripažintais užsienio menininkais. Paskambinti metalofonu.
Šį ketvirtąjį kartą bienalė visiškai kitokia, ir tam yra nemažai priežasčių.
Viena vertus, daug ką lėmė jos
data: šįkart „Metalofonas“ vyksta
jubiliejiniais, Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio metais. Žinau,
kad tas šimtmetis daugeliui tikriausiai jau zvimbia ausyse ir jau senokai yra įgijęs oficiozinio minėjimo
atspalvį, tačiau atmeskime visa tai.
Geriau prisiminkime tą euforiją dėl
Nepriklausomybės Akto suradimo,
tas eiles prie jo Signatarų namuose,
tą džiaugsmą, kuris visiškai nebuvo Nathalie Perret, „Rožių šeimyna“. 2017 m. (segė, dirbtinė gėlė ir audinys iš kapo Per
niekieno užsakytas ar dirbtinai su- Lašezo kapinėse, 9 karatų raudonas auksas, stiklas)
keltas. Tie parašai, įtvirtinę nepriklausomybę, – gyva, tikra ir nepa- šiol metalas buvo pagrindinis atli- koljė, tarsi padaryti iš šiurkščios
prastai svarbi mūsų istorijos dalis, kėjas ir dažniausia medžiaga. Taip kempinės, lankstūs, atrodo kaip jūjie yra mūsų, ir dabar, po šimto ir pridera metalofonui, sakysite. Ta- ros gelmių padarai ar kūno išaugos.
metų, niekas negali jų ištrinti.
čiau metalas gali dalyvauti darbuose Isabelle Carpentier (Belgija) mažyTaigi – parašai. Jie įtvirtino ir le- visokiausiais pavidalais; šįkart meta- čius spalvotos smaltos gabalėlius
gitimavo nepriklausomybę. Todėl las galėjo susiskaidyti į aukso dul- išdėlioja ant segių taip, kad jie tarsi
ketvirtoji bienalė pasiūlė meninin- kes ar auksinę foliją, susivynioti į va- spalvingų žuvelių pulkas sugula
kams pagalvoti apie parašą – pasi- rinę vielą ar susiploti į titano lakštelį. ant plokštumos, judėdami viena
rašymo aktą kaip ko nors įtvirti- Taip, šįkart metalo galite ir nepaste- kryptimi ir traukdami akį atspalnimą. „Metalofonas: parašas“ kalba bėti – jis ten yra, tačiau kaip sufleris vių žaismu. Kadi Veesaar (Estija)
pirmiausia apie signatarus. Tačiau iš būdelės tyliai šnabžda sudaryda- keistose savo segių ir kaklo papuokoncepcija turi ir daug kitų konota- mas foną. Arba agresyviai rangosi šalų formose užfiksuoja tik jai viecijų. Parašu mes sutvirtiname įsipa- kaltinių sliekų pavidalu, kaip Sophie nai žinomus praeities fragmentus.
reigojimą, parašu mes ką nors įgy- Hannagarth (Prancūzija) kūrinyje, Živilės Guigaitės porceliano ausjame ar atiduodame, parašu mes dėl kur kaltos geležies sliekai susiveja į karai trapūs kaip džiovinti žiedlako nors susitariame. Benas Vautier apyrankes, panašesnes į antrankius. piai – jie ir savo forma panašūs į
kadaise pasirašinėjo tiltus, pastatus
ir dangų, taip paversdamas juos
savo nuosavybe ir savo kūriniais.
Dabar menininkai gali pasirašyti
pasaulį. Kita vertus (išvertus), angliškai parašas – signature, o signature work reiškia darbą, kuris yra
ženkliškas, būdingiausias autoriui,
autorinė, asmeninė jo meninės manieros išraiška. Taigi šioje bienalėje
galima matyti būdingiausius, ryškiausius autorių parašus visokiais
aspektais.
Data – vienas iš bienalę formavusių veiksnių. Tačiau ne mažiau
svarbi šįkart buvo ir erdvė: anks- Emmannuel Lacoste, „O“. 2018 m. (kaklo papuošalas, autoriaus oda, lakštinis
čiau eksponuota LDS vitrinoje ir auksas, auksas)
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džiūstančius lapelius. Kristi Paap
(Estija) remiasi garsu – medinės
detalės pajudintos dusliai barška,
priversdamos atkreipti dėmesį į
tai, kas mus supa, – lapų šiurenimą,
akmenukų tarškėjimą, vandens
čiurlenimą. Darjos Popolitovos
(Estija) keistai susisukusi medinė
forma primena organinės gamtos, o
ne žmogaus kūrinį, o Anna Talbot
(NO) savo segių pagrindiniais veikėjais paverčia vilkus, kurių siluetai
susipina į dekoratyvų pasakišką vainiką. Gyvoji gamta yra neišsenkantis įkvėpimo šaltinis. Andrea Wagner (Olandija), pasitelkusi keistus
objektų pavidalus šiurkščiais spalvingais paviršiais, siekia įkūnyti
pusiausvyrą tarp gamtos ir architektūros, žadindama vaizduotę ir
keldama siurrealistines asociacijas.
Juvelyrika dažnai susijusi su
prisiminimais: senovinis paveldėtas papuošalas, laimingas žiedas ar
medalionas, moneta, kurią spaudėte saujoje svarbiu gyvenimo momentu, tarsi sugeria buvusį laiką ir
dalelę jo grąžina atgal kaskart vėl
palietus papuošalą. Mette Saabye
(Danija) prisiminimai apie praėjusį
laiką pasireiškia spalvota siūlų gija,
auksu ir rašalu, akvareliškai pasklidusiu ant gumos. Nathalie Perret
(Belgija) prisiminimus perkelia į
tolimesnę praeitį, savo papuošalus
komponuodama iš dirbtinių gėlių,
rastų Per Lašezo kapinėse Paryžiuje,
Una Mikuda (Latvija) į seges įrašo
savo emocijas, paversdama jas santūriais metaliniais dienoraščiais.
Parašas yra toks pat unikalus dalykas, kaip ir žmogaus akių spalva
ar ausų forma, kaip pirštų atspaudai.
Heidemarie Herb (Vokietija, Italija)
savo segių kolekcijoje „Panta rhei“
subtiliais pigmento brūkšniais ant
emalio kuria unikalius vaizdus,
kartais primenančius tapybą ant
šilko, kartais – peizažo fragmentus. Kiekviena segė unikali, nes
neįmanoma prognozuoti, kur link
pasklis pigmentas ant fono. Rezultatas – tarsi miniatiūrinis paveikslas, įrėmintas siauručiais žalvariniais rėmais. Juvelyrika gali tapti ir
interjero akcentu, jei vietoj kūno
ji persikelia ant sienos. Kotryna
Vaitekūnaitė kuria žiedus, skirtus
konkrečiai plaštakai, – vertikalūs
žiedo strypeliai įsiterpia tarp pirštų,
tapdami plaštakos dalimi. Tačiau
jie tinka tik vienai konkrečiai plaštakai – kaip nunešiotas batas, įgijęs vienos konkrečios kojos formą.
Papuošalas, kuris ketina tapti kūno
dalimi; vieno vienintelio kūno.
Parašas kaip laisvės įtvirtinimas,
be abejo, artimiausias lietuvių autoriams. Birutė Stulgaitė demonstruoja savotišką „kalendorių“ – atminą – su nuplėšiamais variniais
lapeliais, ant kiekvieno kurių užrašyta signataro pavardė; vario
blizgesys ir užaštrintas horizontalus darbo pavidalas rezonuoja su

Friedos Doerfer (Vokietija) kiaušinio pavidalo segėmis, kurių smulkiausiomis bangelėmis išgraviruotas auksuoto sidabro paviršius kuria
nepertraukiamo, mirguliuojančio
judesio įspūdį. Bet greta yra Sandra Malaškevičiūtė, įžūliai rašanti
laisvę ant segių grafičių šriftu, Jurgita Erminaitė-Šimkuvienė, dušo
užuolaidos kabliukais sunerianti
iš „rusiškų namų“ siūlančią išsilaisvinti koljė, Vita Pukštaitė-Bružė,
emaliu nupinanti sutartį, ant kurios
pasirašydamas turėtum galvoti apie
šviesią ateitį. Šiuolaikinė juvelyrika
seniai nebesuka galvos dėl puošybinės savo funkcijos. Ji kalba apie
laisvę ir skausmą, prisiminimus ir
lūkesčius.
Bet jei norite puoštis – prašom.
Annette Dam (Danija) pusbrangius
akmenis palieka dėžutėse, kuriose
esame pripratę matyti juos parduotuvėse, ir iš šių dėžučių konstruoja
kaklo papuošalus; jie barbariškai
blizga, rodo ironišką autorės požiūrį į puošybinę juvelyrikos paskirtį. Galima apsikabinti blizgučiais ir džiaugtis jais tarsi šarkoms.
Galima kaupti auksą ir brangakmenius, investuoti į juos sprogstant iš
godumo – vienas garsiausių pasaulio šiuolaikinių juvelyrų Tedas Notenas (Olandija) šaiposi iš kaupimo,
siūlydamas masyvų auksu spindintį
žiedą, kurio akis – didžiulės raidės
GREED (godumas). Žiedas, nors
ir blizgantis, tėra plieninis. Viskas –
ir turtas, ir įvaizdis, kurio taip siekiame, tėra iliuzija.
Tačiau yra dalykų, kurie nėra
iliuzija. Kurie veria kaip peilis savo
staigiu autentiškumu. Ką esate pasirengę paaukoti dėl meno? Ramybę? Pinigus? Šeimą? Normalų
gyvenimą? O kaip dėl kūno? Ar
išsirėžtumėte diržą iš savo odos,
kad iš jo sukurtumėte kūrinį? Emmanuelis Lacoste (Prancūzija) eksponuoja kaklo papuošalą, kuris iš
pirmo žvilgsnio atrodo kaip siaura
auksinė juostelė. Tačiau toji juostelė
išrėžta iš autoriaus nugaros odos.
Menininkas išdžiovino savo odą ir
padengė ją lakštiniu auksu – kūno
dalis šiuo atveju tampa meno kūriniu. Drastiškas savidestrukcijos
aktas kūnui skirtą objektą pavertė
kūno papuošalu. Auksuota Lacoste’s oda virsta brangenybe, nurodančia į katalikų šventųjų kūnus,
dūlančius auksiniuose relikvijoriuose. Autentiškumas alsuoja per
vitrinos stiklą, priversdamas šiurpti
žiūrovo odą. Vien dėl šio kūrinio
vertėjo rengti bienalę.
„Metalofonas: parašas“ autentiškas ir drastiškas, švelnus ir poetiškas. Parašai, kalbantys apie asmens
ir tautos laisvę, apie vietas ir prisiminimus, apie įsipareigojimus ir
sutartis.
Paroda veikia iki lapkričio 4 d.
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Kinas

Oportunizmo pamokos
Iš „Nepatogaus kino“ dienoraščio

Živilė Pipinytė

„Nepatogus kinas“ vėl privertė prisiminti, kad esu „politinis gyvulys“:
nors šis dar Aristotelio sugalvotas
terminas pas mus skamba labai retai, išmokau jį iš prancūzų. Festivalio filmai tiesiog panardina į politikos stichiją. Žiūrėdama Marios
Augustos Ramos filmą „Procesas“
(2018) pasijutau kaip tikrame absurdo teatre – pavadinime suskambėjusi nuoroda į Franzą Kafką filme
vis sugrįžta. Režisierė filmuoja Brazilijos prezidentės Dilmos Rousseff
apkaltos procesą kaip dramą, kurios personažai – savaip ir tragiški,
ir juokingi.
Ko verta kad ir kaltintoja, teisės
dėstytoja, advokatė ir, matyt, žiniasklaidos numylėtinė, kuri pirmą
kartą ekrane pasirodo keista akrobatine poza, – taip parlamento posėdžių salėje ji kaupiasi prieš lemtingą kalbą. Ši graži moteris moka
pravirkti akimirkos tikslumu, pritariamai linkčioja fantastiškas istorijas pasakojantiems abortų draudimo šalininkams ir pasitelkusi visą
įmanomą patosą dėsto banalybes –
kad ir apie tai, jog Brazilija yra visoms religijoms tolerantiška šalis.
Režisierė kuria „Procesą“ neskubėdama, pamažu atskleisdama
kaltinimų Rousseff absurdiškumą
ir prezidentės partijos kolegų pastangas sustabdyti neišvengiamą
apkaltą. Nors „Skalvijoje“ filmą pristačiusi ponia, kuriai Rousseff – ne
politikė, o tik komunistė, ir pavadino režisierės metodą „musės ant
sienos“ metodu, būtent „Procese“
toks įdėmus ir ilgai trunkantis dokumentinis stebėjimas visiškai pasiteisina. Filmas tampa ne tik konkretaus proceso dokumentu, bet ir šių
dienų politikų demagogijos vivisekcijos pavyzdžiu, puikiu kolektyviniu jų portretu, o kartu ir bet kokios
valdžios, bet kokios politinės jėgos
degradavimo metafora. To metaforiškumo filmui suteikia ir statiški
idealaus ateities miesto, vadinamo
„didžiausia architektūrine XX a.
utopija“, vaizdai. Oscaro Niemeyerio suprojektuota Brazilija turėjo
tarnauti teisingai visuomenei, bet
„Procese“ architektūra tik pabrėžia
šalies transgresijos būseną ir politinės korupcijos keliamą grėsmę.
Geras dokumentinis filmas visada rodo dabartį, net kai yra sudarytas tik iš praeities vaizdų. Taip atsitiko su rumunų režisieriaus Radu
Jude esė „Mirusi šalis“ (2017). Tai
ir labai asmeniškas liudijimas, ir
XX a. Rumunijos istorijos fragmentas. Ekrane stebime šimtus fotografijų, kuriose 1932–1947 m. užfiksuoti
mažo Rumunijos miestelio Slobozijos ir aplinkinių kaimų gyventojai.
Už kadro skamba 1932 m. pradėto
rašyti Bukarešto gydytojo Emilio
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„Procesas“

Doriano dienoraščio fragmentai.
Žydas Dorianas fiksuoja šalyje stiprėjantį antisemitizmą. Jo tekstus režisierius „permuša“ kariniais maršais, mišių, radijo laidų ir filmų
fragmentais, kuriuose atsispindi
politinės organizacijos „Geležinė
gvardija“ (ji buvo reorganizuota iš
sukarinto „Mykolo Arkangelo legiono“ ir 1941 m. uždrausta Iono
Antonescu valdžios) ideologija,
grįsta nacionalizmu ir klerikaliniu
fašizmu, vėliau legiono lozungus
keičia Antonescu ir nacius šlovinančių laidų fragmentai, dar vėliau,
skambant „Katiušai“, diktoriai šlovina jau Staliną. 1947-aisiais per radiją išgirdęs, kad Rumunija – šalis,
kurioje darniai sugyvena skirtingos
religijos, Holokaustą stebuklingai
išgyvenęs gydytojas rašo, kad, matyt, reikia laukti naujos antisemitizmo bangos.
Nuotraukose jo taip ir nepamatysime, bet Jude leidžia įsižiūrėti į provincijos gyventojus, kurių
šventės užfiksuotos nuotraukose.

legiono vadą, kalba apie tautos at- propaganda, žiniasklaidos melas,
gimimą, o patriotinius šūkius skan- istorinių faktų keitimas „patogesduojančios tautos ir Bažnyčios vie- niais“ – ne vieno politiko karjeros
nybė, ko gero, nenustebintų ir mūsų pagrindas. Gal todėl filmas apie
Waldheimą atrodo labai šiuolaiamžininkų.
Jude nebijo kalbėti apie savo ša- kiškas, tarsi žiūrėtume į tai, kas
lies istorijos tamsias dėmes, antraip vyksta dabar.
jos ir toliau veiks dabartį. Apie tai ir
Apie tai čekų režisieriaus Jano
sukrečiantis austrų režisierės Ruth Geberto filmas „Kai ateina karas“
Beckermann filmas „Waldheimo (2018), kurio pagrindinis personavalsas“ (2017). Šiame filme, pasitel- žas dvidešimtmetis Peteris Švrčekiant istorinius kadrus (dalis jų – iš kas – antieuropietiškos sukarintos
asmeninių režisierės archyvų), liu- organizacijos „Slovakijos rekrūdininkų prisiminimus, dokumen- tai“ (tiksliau būtų „Slovakijos
tus, sugrįžtama į 1986-uosius, kai šauktiniai“) įkūrėjas, pasirengęs
buvęs Jungtinių Tautų generalinis eiti į politiką. Jis rengia karinius
sekretorius Kurtas Waldheimas mokymus paaugliams – šie ten
kandidatavo į Austrijos preziden- patiria pažeminimą, nuasmenitus, o per rinkimų kampaniją paaiš- nimą, mokosi neapykantos pabėkėjo, kad būdamas nacių karininkas gėliams, seksualinėms mažumoms.

vilkinčių uniformas. Jų veidai paprasti, drabužiai – vargingi, bet pabrėžiami nacionaliniai ir religiniai
atributai. Ideologija atsispindi net
ginklus laikančių vaikų nuotraukose. Tie žmonės gyvena savo gyvenimą, fotografuojasi su stačiatikių kunigais, SS motociklininkais,
Raudonosios armijos karininkais.
Bet kuo labiau siautėja propaganda,
tuo labiau degraduoja tauta. Kita
vertus, fotografuojamųjų veidai ar
pozos nesikeičia visus tuos keliolika
metų. Gal todėl jie sukuria mirusios šalies įspūdį, nors režisierius
yra sakęs, kad pavadinimą įkvėpė
Tadeuszo Kantoro spektaklis „Mirusi klasė“.
Tik intelektualas gydytojas nesiliauja dienoraščiuose fiksuoti
„Waldheimo valsas“
siaubo, kurį išgyvena po 1939-ųjų
SSRS sudėtyje atsidūrę, o po 1941-ųjų
į Uždnieprę ištremti žydai ir tie, ku- jis dalyvavo Jugoslavijos partizanų
riems pavyks išsigelbėti. Jis pasa- naikinimo akcijose ir rengė ataskaikoja apie devynerių metų mergaitę, tas apie Salonikų žydų deportaciją.
kuri ramiai prisimena, kaip perlip- Beckermann buvo tarp tų austrų indavo per lageryje mirusius vaikus, telektualų, kurie priešinosi Waldheimo išrinkimui, bet tauta patikėjo, kad šis žmogus neprisimena,
ką veikė 1943–1944 m., kai esą tiesiog studijavo teisę. Austrai atsisakė blaiviai pasižiūrėti į savo istoriją ir pasirinko nutylėtąją jos dalį.
Waldheimo šalininkai kalbėjo apie
„moralinę valdžią“, mojavo kryžiais,
gyrėsi patriotizmu ir grūmojo juos
teisti užsimaniusiam pasauliui.
Asmeninė režisierės patirtis –
svarbi filmo sudedamoji dalis, ji
padeda parodyti tą apsimetėlių ir
oportunistų valsą. Beckermann
tiksliai formuluoja klausimus
apie politikų atsakomybę, mora„Mirusi šalis“
linę tautos kaltę ir akcentuoja tuos
savo personažo demagogijos moPer vestuves ar krikštynas jie tvir- bet bijo kiekvieno gyvo rumuno. mentus, kai jis pasinaudoja minios
tai laiko rankose stiklelius degti- Radijo laidose skamba kaltinimai patriotizmu.
nės, per laidotuves įsiamžina šalia džiugiai bolševikus sutikusiems
Kita vertus, filmas aktualus ne tik
išblyškusių vaikų mažuose kars- žydams išdavikams. Beje, gydytojo, austrams, kurie ir vėl rinkimuose
teliuose, o fotografuodamiesi po regis, tai nestebina, nes prieš tai ne daugiausiai balsų skyrė nacionalisvieną išdidžiai atkiša šautuvą ar vienus metus šalies gyventojai buvo tams, bet ir daugeliui pokomunistipeilį. Dažnai peilį jie laiko prie pamažu pratinami prie minties, kad nių šalių, kuriose atvirai nekalbama
veršiuko, karvės ar jau paskerstos žydų reikia nekęsti. Nestebina gy- ne tik apie Antrojo pasaulinio karo
kiaulės galvos. Kiekvienais metais dytojo ir kad intelektualas Emilis metus, bet ir apie komunistinę danuotraukose vis daugiau žmonių, Cioranas garbina charizmatišką bartinių lyderių praeitį. Šmeižtas,

„Slovakijos rekrūtai“ patenka net į
mokyklas.
Pats Švrčekas visko išmoko dalyvaudamas Rusijos kazokų organizuojamose pratybose. Ir nors jis
kalba apie panslavizmą, Gebertas
rodo, kad šio veikėjo galvoje – visiška košė, jis gali žavėtis Stalinu ir
Antrojo pasaulinio karo metais Slovakijai vadovavusiais kunigais, bendradarbiavusiais su naciais, jis įdėmiai stebės televizoriuje Donaldo
Trumpo kalbą, kartu su „Naktiniais
vilkais“ linguos „Katiušos“ ritmu,
televizijos reporterei meluos apie
tai, kad slovakai pakantūs visoms
religijoms, o jo organizacijos maršas miestelio gatvėmis ir pasisveikinimas primins rudmarškinius.
Pasak filmo režisieriaus, iš
kiekvieno XX a. totalizarizmo jie
pasiima tai, kas jiems įdomu. Bet,
matyt, tas daugiausia populiariosios kultūros suformuotas veiksmų
ir pažiūrų mišinys ir lemia bet kokio populizmo sėkmę. Tik gaila, kad
Gebertui pristigo meistriškumo,
nes „Kai ateina karas“ – pernelyg
paprastas, pernelyg monotoniškas
filmas, vis dėlto slystantis pavojingo
reiškinio paviršiumi.
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Trys savaitės tekstai
Ilona Vitkauskaitė

1. „The New York Times Magazine“ išspausdintame straipsnyje
„Moralės karai“ Wesley Morrisas
teigia, kad dabar kultūra kur kas
labiau vertinama dėl savo moralinio korektiškumo nei kokybės.
Pasak jo, civilizuota vakarienė su
draugais tampa nebeįmanoma.
Viskas – politika, maistas, televizija, lytis – tapo per daug sureikšminta. Tačiau didžiuma su kultūra
susijusių diskusijų žiniasklaidoje
ar socialinėse medijose vyksta ne
apie meno kūrinius, bet apie jų sukūrimo aplinkybes ir apie tai, kas
turi teisę kokį meną kurti ar apie
jį kalbėti. Taip pat jis tvirtina, kad
šiandienos kultūros karai tėra 9-ojo
ir 10-ojo dešimtmečių ideologinių
karų, kuriems vadovavo baltaodžiai
politikai ir Bažnyčia (siekiant „apsaugoti“ vaikus), inversija. Tačiau
moralinė panika dabar kyla būtent
iš jaunų žmonių arba tų, kurie patys
kadaise galėjo būti cenzūros taikiniai. Bet kova vyksta ne dėl šeimos
vertybių, o dėl reprezentacijos. Todėl „Oskarų“ ceremonija vis labiau
tampa moralinio „grynumo“ konkursu. Nominuoti filmai atspindi
moralinę kino pramonės būseną, o
jų kokybė suprantama kaip antrinė.
Morrisas teigia, kad geriausiai
tokį nerimastingą aktyvistų ir kritikų sumišimą atskleidžia incidentas praėjusių metų Whitney bienalėje, kai grupė menininkų protesto
laiške reikalavo sunaikinti juos įžeidusį paveikslą. Pasipiktinimą sukėlė
ne paveikslas, o tapytoja: Danos

Shutz „Atviras karstas“ vaizduoja negalima. Filmavimo aikštelėje
Emmettą Tillą – žiaurios rasinės Jenkinsas – globėjiškas. Jis tvirtina,
žmogžudystės auką. Pasak protes- kad su kiekvienu aktoriumi ieško
tavusiųjų, būdama baltaodė mo- skirtingos kalbos ir siekia, kad akteris, Shutz neturėjo teisės tapyti torius aktyviai dalyvautų kūrybos
juodaodžio kankinio. Tai „ne jos procese. Taip pat režisierius teigia,
istorija“. Morriso manymu, tokie kad kūryboje jam svarbu perteikti
atvejai rodo, kad kultūra pateko į ne konkrečią prasmę, bet jausmą,
aklavietę. Diskusijos, pokalbiai apie net jei tas jausmas tuo metu gali
kultūrą tapo irzlūs, nuosprendžiai būti nežinomas. Galbūt todėl, papriimami greitai, jie yra galutiniai ir sak prodiuserės Adele’s Romanski,
kategoriški. Tikslas – pasmerkti ar visi Jenkinso filmai – „Vaistai nuo
apginti kūrinį ne dėl jo kokybės per melancholijos“, „Mėnesiena“ ir „Jei
se, aptariamos jo teigiamos (arba Beale gatvė galėtų kalbėti“ – yra
neigiamos) vertybės. Klausiama, ar apie meilę.
šis menininkas, personažas, anekdoPagal Tarello Alvino McCraney
tas neigiamai veikia / reprezentuoja pjesę sukurtame Jenkinso filme
moteris, homoseksualus, juodao- „Mėnesiena“, vaizduojančiame juodžius ir kitų rasių atstovus. Ar ku- daodžio paauglio žengimą į suauratorių rasė atitinka parodos temą? gusiųjų pasaulį, daug sutapimų su
Morrisas neneigia tokių klausimų režisieriaus biografija: nuo narkosvarbos, tačiau, pasak jo, skuboti is- tikų priklausoma motina, pagrintorinių, politinių skriaudų taisymai dinis filmo personažas, kaip ir Jenturi savo kainą.
kinsas, užaugo Majamio gete. Bet
šių temų Jenkinsas nebūtų ėmęsis
2. Angela Flournoy straipsnyje be McCraney tarpininkavimo. „Aš
„Širdies gydytojas“ rašo apie režisie- galėjau pasinaudoti Tarello patirrių Barry Jenkinsą, kuris Toronto timi, kuri daug atviresnė nei mano,
kino festivalyje pristatė naujausią ir taip „susiūti“ kinematografinį pafilmą „Jei Beale gatvė galėtų kalbėti“, sakojimą“, – sako režisierius.
Dar studijų metais, kai sektinais
sukurtą pagal Jameso Baldwino romaną. Pasak Jenkinso, tai pirmas pavyzdžiais buvo laikomi didelio
atvirai politinis jo filmas, kuris tu- biudžeto, spilbergiški filmai, Jenrėtų priversti žiūrovus stoti akis- kinsas pradėjo ieškoti estetinės altaton su personažų išgyvenimais, ternatyvos. Įkvėpimo šaltiniu jam
sužadinti norą „apkabinti“ filmą tapo Wong Kar-wai’aus „Čunkingo
ir jo herojus. „Bet tai Baldwinas, – ekspresas“. Dabar režisierius sako,
sako Jenkinsas, – jam visi yra susiję, kad labiausiai jį įkvepia Claire Deįskaitant jį patį. Taigi manau, kad nis: „Atrodo, jai nerūpi žiūrovai.
šiame filme nėra pasyvaus kelio.“
Jai tai net neateina į galvą ir todėl
Nors Jenkinsas ir sako, kad yra iš man jos filmai yra grynas kūrybinis
tų žmonių, kurie niekada nesijau- smalsumas, impulsas, meninis apčia laimingi, kaltinti jo mizantropija skaičiavimas ir argumentavimas. “

Kronika

Balsuokite už labiausiai
patikusį Europos filmą
Kaip ir kiekvienais metais, Europos kino akademija kviečia kino
gerbėjus visoje Europoje rinkti
mėgstamiausią filmą. Kai pakviečiami Akademijos nariai, geriausi
filmų kūrėjai: režisieriai, aktoriai
ir aktorės, Žmonių simpatijų prizas atkreipia jų dėmesį į publikos
nuomonę. Šiųmetinis balsavimas
jau prasidėjo! Iki spalio 31 d. galite
balsuoti ir laimėti galimybę prisijungti prie nominuotųjų ir laimėtojų iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje gruodžio 15 d. Sevilijoje.
Praeityje žiūrovų apdovanojimą
yra gavę filmai „Amelija iš Monmartro“, „Hasta lavista“, „Lūšnynų milijonierius“, „Ida“ ir „Karaliaus kalba“.
2017 m. Europos kino akademijos
Žiūrovų simpatijų prizas paskirtas
Marios Schrader filmui „Stefanas
Cveigas: atsisveikinimas su Europa“.
Kino gerbėjai gali balsuoti Europos kino akademijos tinklalapyje
(https://www.europeanfilmawards.
eu/en_EN/peopleschoiceaward).

„C’est la vie!“

„Bjornas Borgas prieš Makenrojų“
(Švedija, Danija, Suomija, Čekija),
režisierius Janus Metz, scenarijaus
autorius Ronnie Sandahl, pagrindiniai aktoriai: Sverrir Gudnason,
Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård

„Tamsiausia valanda“ (D. Britanija), režisierius Joe Wright, scenarijaus autorius Anthony McCarten,
pagrindiniai aktoriai: Gary Oldman,
Kristin Scott Thomas, Lily James

„Jei Beale gatvė galėtų kalbėti“

3. Internetinio kino žurnalo
„Senses of Cinema“ rugsėjo numerio tema – „Antroji karta: prancūzų
kinas po Naujosios bangos“. Pasak
Davido Heslino, 8-ojo dešimtmečio Prancūzijos kinas išgyveno
postrevoliucinę fazę. Jeanas-Lucas
Godard’as, Claude’as Chabrolis,
Agnès Varda ir Alainas Resnais dominavo prancūzų ir pasauliniame
kine. 9-ojo dešimtmečio viduryje
Naujosios bangos šešėliui atsitraukus galėjo rastis visiškai naujas kinas ir tokie režisieriai kaip Leos
Caraxas, Olivier Assayasas, Claire
Denis. Tačiau tarp šių dviejų epochų pasirodė ir kita radikali kino
kūrėjų karta, kuriai teko susidurti
su neretai priešiška kino pramone.
Kai kuriems iš jų, pavyzdžiui, Maurice’ui Pialat ir Philippe’ui Garreliui,
pavyko patekti į arthauzinio kino
žvaigždyną, bet jau vėlyvuoju savo
karjeros etapu. Daugelis jų amžininkų liko mažai žinomi, ypač už
Prancūzijos ribų. Tikriausiai todėl šios kartos pavadinimai – „po
Naujosios bangos“ arba „Antroji
karta“ – linkę neigti bet kokią specifinę tapatybę ir ją apibūdina per
santykį su tuo, kas buvo anksčiau.

Tačiau, kaip atkreipia dėmesį Heslinas, tai nebuvo išvestinis darinys,
nes Pialat, Garrelis, Jeanas Eustache’as, Jacques’as Doillonas, André
Téchiné, Marguerite Duras, Benoît
Jacquot, Jacques’as Rozier, Paulis
Vecchiali ir Catherine Binet nesekė
savo pirmtakais. Jų filmai dažnai
drąsesni, keistesni ir tamsesni nei
jų pirmtakų eksperimentai.
Šiuos režisierius sieja pasirodymo Prancūzijos kino scenoje
chronologija ir dažnai kovingas požiūris į šalies kino pramonę bei vidurinės klasės mentalitetą. Ir dar tai,
ką seklys Nikas Pinkertonas vadino
buvimo ir stebėjimo iš periferijos
jausmu. Assayaso nuomone, aptariamo laikotarpio kūrėjams ryški
Ingmaro Bergmano įtaka; jis apibūdina Antrąją kartą kaip ieškojusią
Bergmano įrankių, kurie leistų jai
rekonstruoti santykius ne su novelišku, antibrechtišku naratyvu, bet
su į(si)kūnijimu personažo ir aktoriaus sankirtoje. Pasak Assayaso, tai
kinas, įsižiūrintis į paslaptis, kurias
atskleidžia žmogaus veidas.

„Stalino mirtis“ (Prancūzija, D. Britanija, Belgija), režisierius Armando
Iannucci, scenarijaus autoriai Armando Iannucci, David Schneider,
Ian Martin ir Peter Fellows, pagrindiniai aktoriai: Steve Buscemi,
Simon Russell Beale

„Viktorija ir Abdulas“ (D. Britanija), režisierius Stephen Frears,
scenarijaus autorius Lee Hall, pagrindiniai aktoriai: Judi Dench, Ali
Fazal, Eddie Izzard

Prizo laimėtojas bus paskelbtas
per Europos kino akademijos ap„Valerianas ir tūkstančio planetų dovanojimų ceremoniją gruodžio
miestas“ (Prancūzija), režisierius 15 d. Sevilijoje.
ir scenarijaus autorius Luc Bes„Ernst & Young“, kaip ir anksson, pagrindiniai aktoriai: Dane čiau, užtikrins balsavimo proceDeHaan, Cara Delevingne, Clive dūrų skaidrumą.
Owen

„C’est la vie!“ (Prancūzija), režisieriai ir scenarijaus autoriai Eric Toledano ir Olivier Nakache, pagrindiniai aktoriai: Jean-Pierre Bacri,
Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche

„Diunkerkas“ (D. Britanija, Nyderlandai, Prancūzija, JAV), režisierius ir scenarijaus autorius Christopher Nolan, pagrindiniai aktoriai:
Fionn Whitehead, Barry Keoghan,
Mark Rylance

„Vadink mane savo vardu“ (Italija,
Prancūzija), režisierius Luca Guadagnino, scenarijaus autoriai James Ivory,
Luca Guadagnino, pagrindiniai aktoriai:
Armie Hammer, Timothée Chalamet

„Iš niekur“ (Vokietija), režisierius
Fatih Akin, scenarijaus autoriai Fatih Akin ir Hark Bohm, pagrindiniai aktoriai: Diane Kruger, Denis
„Tamsiausia valanda“
Moschitto, Samia Chancrin
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Žvaigždės kartais krinta
Trumpos kino recenzijos

Gediminas Kukta

„Taip gimė žvaigždė“ („A Star Is
Born“), rež. Bradley Cooper, JAV
Dvi istorijos. Kylančios ir žemyn
skriejančios žvaigždės. Lady Gagos
vaidinamos Elės ir Bradley Cooperio įkūnijamo Džeko. Du vienu
metu, bet skirtingomis kryptimis
besirutuliojantys gyvenimo scenarijai. Antroji žvaigždė nušviečia
kelią pirmajai, kad ši šautų visu
greičiu į viršų, o pati pavargusia
ir aštria atmosfera nenumaldomai
krinta į užmarštį. Galbūt kada nors
šis nuopuolio kelias lauks ir pirmosios, tačiau kol kas tai yra jos šlovės
akimirka. Ryškiausias spindėjimas.
Kine „Taip gimė žvaigždė“ atgaivinama ketvirtą kartą. Turinio
požiūriu šios istorijos kitaip ir nepapasakosi, nes tuomet tai jau nebebus „Taip gimė žvaigždė“. Yra staigus išgarsėjimas iš vienos pusės ir
tylus pasitraukimas nuo scenos iš
kitos pusės. Amžinos šou pasaulio
trajektorijos.
Vadinasi, lieka forma. Kaip pasakoti, kokį žiūros kampą pasirinkti,
kaip valdyti kamerą, konstruoti kadrą,
išlaikyti ritmą?
Šičia Bradley Cooperis rodo
meistrystę. Net, sakyčau, brandą,
nors tai pirmas jo filmas. Įspūdį
palieka neskubėjimas. Režisierius
pasakoja lėtai, daro nemažai laiko
elipsių, tačiau jų nekonkretizuoja
jokiais „po šešių mėnesių“ ir „po
penkerių metų“. Mes ir be papildomų titrų galime suprasti, kaip
klostosi Džeko ir Elės gyvenimas
ir koks likimas jų laukia. Atidūs
žiūrovai finalą numanys jau pačioje
pradžioje, kai Džekas sustabdys

„Venomo“ pasaulis – komiksų
pasaulis, vadinasi, jame galima
viskas. Tas viskas ekrane, ypač antroje filmo pusėje, keičiasi taip greitai, kad dėmesys pradeda trūkinėti
ir tampi abejingas vaizdui. Juk vis
„Venomas“ („Venom“), rež. Rutiek viskas baigsis gerai.
ben Fleischer, JAV
Pasakojimą aukštyn kilsteli neTie, kurie šiame veiksmo filme bent tik humoras, už kurį atsakinpamatė kažin ką labai originalaus – tik gas pasiutiškai vaidinantis Tomas
pamanyk, gerasis ir blogasis herojai Hardy. Herojaus Edžio Broko poviename kūne, – matyt, niekada ne- kalbiai su Venomu, organizmu iš
kosmoso, tūnančiu jo viduje, yra
girdėjo apie Džekilą ir Haidą.
„Venomas“ yra šios klasikinės is- juokingiausia filmo dalis.
Apskritai žiūrėti į dvilypį herojų,
torijos variacija šiuolaikiniame pasaulyje, nors šiaip jau konkretus lai- kuris vieną akimirką sėja chaosą, o
kas filme visai nesvarbu. Fleischeris kitą – atsiprašinėja dėl savo poelgių,
nesiima užduoties šalia monstrų, kur kas įdomiau nei į teisuolišką
efektų, gaudynių ir susišaudymų Supermeną, didvyrišką Betmeną
dar
ir suformuluoti ką nors gilia- ar paauglišką Žmogų-Vorą. Veno„Taip gimė žvaigždė“
mintiška apie šių dienų realybę ar mas jau įžengė į superherojų pasaulį
apskritai apie žmogų, nors žiūrėda- ir jeigu antroji dalis (finalas sufleautomobilį su atviru langu ties di- prodiuserių dūdelę ir primestą mas į mokslininką Karltoną Dreiką, ruoja apie tęsinį) pateks į bent kiek
dele neonine iškaba netoli baro, ku- įvaizdį.
kuris svajoja žmoniją perkelti į kos- talentingesnio režisieriaus rankas,
riame pirmą kartą pamatys ir išgirs
Atrodo, kad šiam vaidmeniui mosą, gal ir gali tiesti paraleles su ko- ką gali žinoti, galbūt pastariesiems
dainuojančią Elę.
Cooperiui reikėjo būtent Lady Ga- kiu Elonu Musku. Bet tai jau žiūrovo galiūnams teks susipakuoti savo
Kamera labai arti herojų. Ir tai gos. Ne kokios nors profesionalios prerogatyva, režisierius nesikiša.
žaislus.
kiek neįprasta stambų planą kaž- aktorės, bet dainininkės, kuri visą
kodėl pamiršusiame ir jo vengian- karjerą slėpėsi už kaukių, kostiumų
čiame šiuolaikiniame Holivude. ir makiažo, o čia, regis, pirmą kartą
Cooperiui svarbu įsižiūrėti į veidus, tapo savimi, nors ir vaidina kitą
pamatyti tikras emocijas, sukurti žmogų. Taip, kartais ji perspaudžia
intymią atmosferą. Kad tai pasiektų, ir pervaidina, o kartais lyg ir nedalyje epizodų jis atsisakė grimo, ir perteikia konkrečiai scenai, rodos,
Lady Gaga ne viename interviu pa- taip reikalingos emocijos ir niuansų,
sakojo, kokia nuoga ir pažeidžiama tačiau kas geriau būtų tikęs šiam
dėl to jautėsi.
vaidmeniui, nei XXI a. popscenos
Apskritai kaukės motyvas kar- ikona?
Ir vis dėlto – tai ne Elės, o Bradley
tosis per visą filmą: nuo transvestitų klubo, kuriame Édith Piaf talentingai vaidinamo Džeko istodainą atliekanti Elė slėpsis po rija. Populiarumo, alkoholio ir nargrimo sluoksniu ir priklijuotais kotikų nuvarginto roko dainininko
antakiais, iki epizodų, kai Elė iš liūdnas ritimasis žemyn, kurį šiek
paprastos merginos virs popmu- tiek pristabdo į orbitą įlėkusi Elė,
„Venomas“
zikos dainininke, šokančia pagal bet trajektorijos pakeisti negali.

Anonsai

Filharmonijos koncerte
„Trims“ – aukščiausius
balus pelnęs dirigentas
ir trio „FortVio“
Spalio 13 d. Nacionalinėje filhar- „FortVio“ ir LNSO
monijoje skambės simfoninės muL n f a rc h y vo n u ot r .
zikos programa, simboliškai pavadinta „Trims“, mat bus atliekamas
Lietuvoje viešėsaintis kinų diriLudwigo van Beethoveno Trigu- gentas, muzikos pedagogas Zhanbas koncertas smuikui, violončelei gas Guoyongas dirigavimo mokėsi
ir fortepijonui C-dur. Taip pat gir- Šanchajaus konservatorijoje, vadėsime psichologiškai tapybišką, dovaujamas garsaus batutos maesžmogų vaizduojančią Dmitrijaus tro prof. Huango Xiaotongo. 1993
Šostakovičiaus Penktąją simfoniją. m., pelnęs Kinijos vyriausybės paProgramą su Lietuvos nacionali- ramą, Zh. Guoyongas studijavo
niu simfoniniu orkestru (LNSO) Maskvos valstybinėje P. Čaikovsatliks veržlusis fortepijoninis trio kio konservatorijoje, kur jo dės„FortVio“ – pianistė Indrė Baikš- tytojas buvo legendinis Genadijus
tytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė- Roždestvenskis. Čia Zh. GuoyonPetrikienė, violončelininkas Povi- gas baigė aspirantūrą. Apie savo
las Jacunskas – ir batutos maestro mokinį maestro G. RoždestvensZhangas Guoyongas iš Kinijos.
kis muzikos kritikams yra sakęs:
12 psl.

Ir jeigu aktorius už šį vaidmenį nelaimės „Oskaro“, kurį kažkodėl visi
prognozuoja Lady Gagai, mes bent
žinosime, kad šis filmas yra grynas
įrodymas – taip gimė režisierius.

„Zhangui Guoyongui aš rašydavau maestro įsigilinęs į rusų kompozi- kai jau buvo garsus kompozitorius
aukščiausius balus Maskvos kon- torių palikimą, ypač į Dmitrijaus ir skverbėsi į kitą – romantizmo –
servatorijos istorijoje. Jam visada Šostakovičiaus simfonijas. O juk epochą, kaip tik tada sukūrė šešias
atsiras vieta bet kuriame pasaulio būtent D. Šostakovičiaus klausysi- simfonijas (Nr. 3–8), penkis kvarorkestre.“ Savo ruožtu muzikos kri- mės ir Vilniuje!
tetus (Nr. 7–11), tris paskutinius
tikai Zh. Guoyongo dirigavimo stilių
Su LNSO Zh. Guoyongas inter- fortepijono koncertus, Smuiko
apibūdina kaip lakonišką, natūralų pretuos D. Šostakovičiaus 1937 m. koncertą, keletą garsiausių sonatų
ir inteligentišką, tačiau nestokojantį parašytą Penktąją simfoniją, apie („Mėnesienos“, „Valdšteino“, „Apįtampos ir intrigos, aistros ir jaus- kurią kompozitorius rašė: „Mano passionata“, „Kreicerio“ smuikui),
mingumo. Kad ir kur pasirodytų, simfonijos tema – asmenybės bren- vienintelę savo operą „Fidelijus“.
maestro pakerėdavo ir auditoriją, dimas. Kaip tik žmogų – lyriškos Galbūt todėl šio periodo pradžioje
ir muzikantus savo aštria klausa, prigimties, patiriantį įvairiausių sukurtas Trigubas koncertas dažnai
puikiu pasirengimu, turiningomis išgyvenimų – norėjau pavaizduoti lieka Beethoveno garsiausių Ketvirrepeticijomis bei įtaigiomis muzi- šiame kūrinyje.“ Vos nuskambėjusi tojo ir Penktojo koncertų fortepikos kūrinių interpretacijomis.
Penktoji simfonija sulaukė daugy- jonui ar Smuiko koncerto šešėlyje.
Šiuo metu pagrindiniam Šancha- bės palankių recenzijų. Rašytojas Ir štai trio „FortVio“ dėka šis retai
jaus orkestrui – Operos teatro kolek- Aleksejus Tolstojus rašė: „Klausyto- atliekamas kūrinys bus ištrauktyvui – vadovaujantis Zh. Guoyongas jai suprato nepalaužiamą Šostako- tas į Filharmonijos scenos šviesą.
yra ir Šanchajaus konservatorijos vičiaus optimizmą... Mūsų akivaiz- Nepražiopsokime!
profesorius bei Dirigavimo kate- doje – realistinis, didis šios epochos
LNSO, trio „FortVio“ ir diridros vedėjas, Čingdao simfoninio menas...“
gento Zhango Guoyongo koncertas
orkestro meno vadovas, kviečiamas
Neabejotina LNSO simfoni- „Trims“ vyks spalio 13 d., šeštadienį,
rengti pasirodymus ir svetur. Diri- nio vakaro intriga – diriguojant 19 val. Filharmonijos Didžiojoje
gento sukauptą gausų repertuarą Zh. Guoyongui su fortepijoniniu salėje.
sudaro simfoninė muzika, operų trio „FortVio“ atliekamas Ludwigo
ir baletų partitūros, didelės apim- van Beethoveno Trigubas koncertas. LNF inf.
ties simfoniniai vokaliniai opusai; Jį Vienos klasikas parašė 1804 m.,
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Už fasadų

FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA
Mokslo filosofijos pagrindai : vadovėlis / Saulius Kanišauskas, Evaldas Juozelis ; Mykolo

Krėsle prie televizoriaus

Nežinau, ar sugebėčiau pakartoti
Luigi Lo Cascio filmo „Idealus
miestas“ („LRT Plius“, šįvakar, 12 d.
21.30) personažo Mikelės eksperimentą, nors norėčiau pasiekti harmoniją su gamta ir savimi. Beveik
metus savo bute Mikelė stengiasi
gyventi kuo ekologiškiau – nesinaudodamas iš čiaupo bėgančiu
vandeniu ar elektra. Iš Palermo jis
persikėlė į Sieną, kurią laiko idealiu
miestu. Kartą priverstas sėstis prie
automobilio vairo, Mikelė tampa
įtariamuoju ir apkaltinamas žmogžudyste. Tada jis supras, kad idealūs
miestai yra tie, kuriuose mūsų nėra.
Įtariu, kad netrukus panašūs ieškotojai persikels į kosmosą. Marko
Elijah Rosenbergo filmo „Artėjant „Įtarimo šešelis“
prie nežinomybės“ (TV1, šįvakar,
12 d. 23.05) veikėjas (Mark Strong) fanatiški. Apsispręsti, žinoma, būtų
yra patyręs astronautas, kuris imasi lengviau, jei filmo veikėjas būtų fikišskirtinės misijos – būti pirmuoju tyvus personažas. Tačiau Chrisas
žmogumi Marse. Jo kelionė užtruks Kyle’as (1974–2013) – realus žmogus,
metus. Ir bus daug progų patikrinti, viena Irako karo legendų, snaiperis,
kas sieja mokslininką su Žeme.
oficialiai nukovęs 160 priešų ir pats
Iš Merilynos Reksrot (Catherine žuvęs nuo kito karo veterano kulZeta-Jones) taip galima šio to pa- kos jau namie, JAV. Baigęs karinę
simokyti. Brolių Ethano ir Joelio tarnybą Kyle’as dar spėjo parašyti
knygą, kuri ir tapo filmo pagrindu.
Prisimenančių Gyčio Padegimo Kauno dramos teatre statytą
Thorntono Wilderio „Mūsų miestelį“ laukia staigmena – Alfredo
Hitchcocko „Įtarimo šešelis“
(„LRT Plius“, 13 d. 21 val.), kurio
scenarijaus bendraautoris buvo rašytojas, vadintas amerikietiškumo
bardu. Abu su režisieriumi jie rašė
scenarijų pagal anglų rašytojo Gor„Nepakenčiamas žiaurumas“
dono McDonello pasiūlytą siužetą.
Coenų filmo „Nepakenčiamas Viename laiške seseriai Wilderis
žiaurumas“ (LRT, 14 d. 23.15) vei- rašė: „Darbas, darbas, darbas. Bet
kėjos pragyvenimo šaltinis yra sky- tai iš tikrųjų gerai. Valandų varybos. Deja, pastarosios baigėsi ne landas kartu su Hitchcocku, spinjos naudai, todėl gražuolė nuspren- dinčiomis akimis ir pakiliai juokdžia atkeršyti teisininkui, skyrybų damiesi, svarstome, kokiu būdu
proceso asui Mailzui (George Cloo- žinia – baisi žinia – pamažu bus
ney). „Nepakenčiamas žiaurumas“ – perduota žiūrovams ir filmo herotai klasikinės Holivudo komedijos jams. Man pavyko parašyti kelias
pastišas, juolab kad Clooney – tie- puikias scenas. Už jų slypi aštrus
siog iš akies trauktas Gary Cooperis. senojo Wilderio požiūris į šeimos
Tie, kuriems Holivudo simboliu gyvenimo temą.“
yra tapęs Clintas Eastwoodas, gaSiužetas paprastas: į mažą Kalilės prisiminti 2014 m. jo režisuotą fornijos miestelį Santa Rozą, tarsi
„Amerikiečių snaiperį“ (LNK, 14 d. pasiskolintą iš Normano Rockwello
22 val.). Filmas prasideda scena, paveikslų, aplankyti Niutonų šeimos
kai herojus sprendžia, ar šauti į atvyksta dėdė Čarlis. Labiausiai tuo
berniuką, kuriam ką tik motina į džiaugiasi vyriausia duktė Šarlota,
rankas padavė granatą. Pamatęs, gavusi vardą dėdės garbei. Tačiau pakad amerikiečiams kariams kilo mažu ji pradeda įtarti, kad mylimas
reali grėsmė, snaiperis šauna. Tai dėdė yra ieškomas žudikas maniakas...
pirmoji Kriso Kailo (Bradley CooMėgstamą Hitchcocko temą –
per) auka filme. Šiam įpusėjus bus dar blogis gali slypėti už kiekvienų durų,
viena panaši scena. Berniukas Falu- net kiekvieno mūsų namuose, – Wildžos gatvėje pakels ką tik Kailo nu- deris pagilino ir prisodrino beveik
kauto teroristo granatsvaidį, o snaipe- filosofiniais klausimais. Viename
ris mintyse prašys, kad vaikas neimtų monologe dėdė Čarlis kreipiasi į
ginklo. Dar vieną vaiką filme arabas dukterėčią: „Iš kur žinai, koks yra
teroristas nužudys tiesiog grąžtu.
pasaulis? Aš žinai, kad tai šlykšti
Eastwoodas visą filmą verčia žiū- vieta? Ar žinai, kad jei kas nors
rovus balansuoti tarp noro žavėtis nuplėštų namų fasadus, viduje paKailu ir negalėjimo pateisinti jo vei- matytų kiaules? Pasaulis – tai pragaklos. Ypač tada, kai irakiečiai filme ras! Kokia prasmė klausti, kas jame
vadinami tik laukiniais ir rodomi vyksta?“ Tačiau pradėtas kamantiviena spalva: žiaurūs, negailestingi, nėti apie filosofinę filmo prasmę
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Hitchcockas susinervino: „Filme
yra moralinis vertinimas. Juk dėdė
galiausia žūva, tiesa? Seserėčia jį užmuša atsitiktinai. Tai leidžia tvirtinti, kad ne visi blogieji yra visiškai
blogi, o didvyriai – geri. Viskas yra
sąlygiška.“
Kelis mėnesius aktorius Arnoldas
Eisimantas skelbėsi priėmęs iššūkį –
vesti LRT laidą „Už kadro“. Deja, didesniu iššūkiu tapo sulaukti jos
pabaigos. Kalnas (t.y. nacionalinis
transliuotojas) pagimdė pelę. Sovietinio mažatiražio stiliumi (pasirodo,
kažkas jį išsaugojo!) sukurptas nelabai naujos informacijos rinkinys turėtų būti įdomus: pristatomas Mariaus Markevičiaus filmas
„Tarp pilkų debesų“ ir daug pasakojama, kaip Sibirą jame „vaidino“
Kuršių nerija, kalbinami „Nepatogaus kino“ programos sudarytojai,
režisieriai Raimundas Banionis ir
Donatas Ulvydas dalijasi mintimis apie kino režisūrą (nežinojau,
kad „sėkmingam naujosios kartos
režisieriui“ Ulvydui – tai hobis),
vardijami kelių netrukus pasirodysiančių filmų pavadinimai. Visa
tai nuskambėjo banaliai, kaip kažkada matytos Žurnalistikos fakulteto studentų mokomosios laidos.
Tačiau „Už kadro“ skiltis, kurią pavadinčiau falsifikuotu kino istorijos pradžiamoksliu (per kelias
minutes nuskambėjo daugiau nei
dešimt faktinių klaidų, Thomui Alvai Edisonui net neatsirado vietos,
o vienas kino pradininkų, prancūzas Georges’as Mélièsas, pavadintas
„Džordžu“), galutinai įtikino, kad
laidos scenarijaus autoriai Benita
Kaškauskaitė ir Alvydas Kaškonas
su kinu neturi nieko bendra. Todėl
ramia sąžine galiu patarti kino mėgėjams ir profesionalams nežiūrėti
„Už kadro“. Kad nesužadintų nesveikų norų. Nors, kita vertus, „Už
kadro“ tik sustiprino įspūdį, kad už
LRT fasado nebeliko profesionalų,
tik absurdiški bulvarinių „žmonių“
personažai.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Parodos
Vilnius

VDA parodų salės „Titanikas“

„Skalvijos“ kino centras

Maironio g. 3

Goštauto g. 2 / 15

Vroclavo E. Gepperto dailės akademijos dės-

iki 16 d. – Vytauto Kazimiero Juozėno foto-

Nacionalinė dailės galerija

tytojų ir studentų paroda „Opus duarum“

grafijų paroda „Blokiniai“

Konstitucijos pr. 22

VDA galerija „Artifex“

Galerija „Subačiaus g. 6“

Gaono g. 1

Subačiaus g. 6

iki 20 d. – Dovilės Bagdonaitės paroda

iki 21 d. – Igorio Gubskio (Ukraina) tapybos

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Parodų ciklo „Vilniaus gatvės“ pirmoji paroda
„Pilies gatvė“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Lietuvių liaudies meno paroda „Mediniai

„b(l)oom“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

paroda „Arlekinų visuomenė“
Vilniaus universiteto Botanikos sodas

Dominikonų g. 15

Kairėnų g. 43

Dailininkų Tamošaičių kūryba

14-oji tarptautinė žemės ir aplinkos meno

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

paroda „Ryšiai“

rinkiniai

Teatras

iki 19 d. – Rūtenės Merk paroda „Spirits Within“

iki 18 d. – paroda „Laukiant kito atėjimo“
iki 18 d. – Simono Dybbroe Møllerio (Da-

Kaunas

nija) paroda „Viduramžiai“

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

paroda „Besisukantis ratas“

V. Putvinskio g. 55

Arsenalo g. 3A

Galerija „Kairė–dešinė“

XX a.“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
Paroda „Romas Viesulas (1918–1986).
Grafika“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Iki 21 d. – paroda „Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
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
Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio
reikalų ministerijos Politiniame archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas dėl nepri-

IV knygos meno paroda
Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Paroda „Svetur. I“ (Ievos Baltaduonytės,
Pauliaus Butkaus, Valus Sonovo, Justino
Vilučio darbai)
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 13 d. – grupinė fotografijos paroda
„Nauji fotografijos įrankiai: nuo Google’o
iki algoritmo“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 19 d. – Vitos Opolskytės kūrybos paroda
„Folie à deux“
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 13 d. – Arturo Bumšteino ir Gyčio Bertulio garso instaliacija „Sraigės kambarys“
iki 13 d. – Gintauto Trimako paroda
„Atsakymas“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Monikos Furmanos ir Monikos Plentauskaitės paroda „MOnikos“
Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
Viktoro Binkio tapybos paroda „Iliuzija ir
kelias“
Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Viktoro Paukštelio paroda „Nebepamenu

klausomos Lietuvos valstybės atkūrimo

jos vardo“

IV šiuolaikinės juvelyrikos ir metalo meno

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

bienalė „METALOfonas: parašas“

Vilniaus g. 39 / 6

Gedimino pilies bokštas

iki 20 d. – Loretos Zdanavičienės tapybos

Arsenalo g. 5

paroda „Siuvinėtos istorijos“

Gedimino pilies istorija ir ginklai

Vilniaus rotušė

Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-

Didžioji g. 31

dai pro Gedimino pilies bokšto langus“

Vilniaus ikonografija iš VDA muziejaus

Apžvalgos aikštelė

rinkinių

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Gedimino Pranckūno fotoparoda „Priešnavis. Paskutinė pakyla“

Mindaugo Skudučio tapyba
Galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16
Vytauto Kasiulio kūrybos paroda „Daili-

iki 15 d. – paroda „Šv. Kazimiero gerbimo

ninko dirbtuvėje“

istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“

Grafo galerija

Valdovų rūmai

Trakų g. 14

Katedros a. 4

Eglės Pilkauskaitės, Živilės Minkutės bei

iki 14 d. – tarptautinė paroda „Saksonijos

Algimanto Černiausko paroda „Expo“

kurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai:

Lietuvos nacionalinė filharmonija

dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II

Aušros Vartų g. 5

ir Augustui III. Paroda iš Dresdeno valsty-

Alexandros Kremer fotografijų paroda

binių meno rinkinių“
iki 14 d. – „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
rezidencijos archeologiniai radiniai. Kasdienybė Vilniaus dvare“

14 psl.

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Kotrynos Šešelgytės akvarelių paroda
„Tarp Japonijos ir Lietuvos“

Muzika

Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt.

Latako g. 3

Latako g. 3

Iki lapkričio 17 d. Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė–dešinė“ veikia IV Knygos meno paroda. Pavadinimas paveldėtas, ne visai
atitinka turinį. Parodoje galėsite susipažinti su Lietuvos kūrėjų iliustracijomis, atrinktomis iš paskutinių trejų metų konkursų. Sužinosite, kas
yra laureatai, beje, ne tik šiame konkurse, bet ir pasaulyje kylantys vardai.
Pamatysit, kaip skirtingai galima dėlioti pasakojimą. Rekomenduojame
eiti su vaikais.

Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2

iki 18 d. – Diogo Evangelistos (Portugalija)

iki 18 d. – paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–

Dailė

Spalio 13 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje skambės simfoninės
muzikos programa, simboliškai pavadinta „Trims“, mat bus atliekamas
Ludwigo van Beethoveno Trigubas koncertas smuikui, violončelei ir fortepijonui C-dur. Taip pat girdėsime psichologiškai tapybišką, žmogų vaizduojančią Dmitrijaus Šostakovičiaus Penktąją simfoniją. Programą su
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru atliks veržlusis fortepijoninis
trio „FortVio“ – pianistė Indrė Baikštytė, smuikininkė Ingrida RupaitėPetrikienė, violončelininkas Povilas Jacunskas – ir batutos maestro Zhangas Guoyongas iš Kinijos.

„Editorial“ projektų erdvė

stebuklai“

Paroda „Paryžiaus mados magai. 1920–1999 m.“

„7md“ rekomenduoja

mecenatystės skerspjūviai“
Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“
Paroda „Optimizmo architektūra: Kauno
fenomenas 1918–1940 m.“
Paroda „Angelas ir sūnus. Witkiewicziai
Zakopanėje ir Lietuvoje“
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki 14 d. – „Kaunas Photo“ festivalio parodos
nuo 19 d. – tarptautinio šiuolaikinio meno
festivalio „Kaunas mene. Taip arti, taip toli“

„Tai kvietimas į aklą pasimatymą ir buvusio mylimojo vestuves, nes „kai
Dievas sukūrė meilę, daugumai tai nepadėjo“, – sako Bukowskis ir Klaipėdos jaunimo teatro spektaklio „Dvi Korėjos“ kūrėjai. Kamilės Gudmonaitės
režisuoto spektaklio pagal Joëlio Pommerat pjesę „Dviejų Korėjų susijungimas“ premjera įvyks spalio 14 d. 18 val. Klaipėdos kultūros fabrike.
Spektaklio scenografė – Paulė Bocullaitė, kostiumų dizainerė – Aistė Radzevičiūtė, kompozitorius – Mantvydas Pranulis. Vaidina Laima Akstinaitė, Vaiva Kvedaravičiūtė, Rugilė Latvėnaitė, Simonas Lunevičius, Ieva
Pakštytė, Paulius Pinigis, Donatas Stakėnas, Evelina Šimelionė, Donatas
Želvys ir Marija Žemaitytė.

paroda
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Nukirstas miestas – persodintas žmogus“
Tarptautinės akvarelės bienalės „Baltijos
tiltai. 2018. Iš esmės“ paroda
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Paroda „Tarp tapybos ir piešimo“
Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 14 d. – tarptautinio fotografijos festivalio „Kaunas Photo“ paroda „Kaunas Photo
Star 2018 finalistai“
„Post“ galerija

Dailės galerija

19 d. 18 val. – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko

Vilniaus g. 245

romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. –

iki 20 d. – Stasio Povilaičio fotografijų paroda

A. Juška (Mažoji salė)
20 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal

„Juodai balta“

L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir

Spektakliai

rež. – V. Kuklytė (Mažoji salė)

Vilnius

21 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
12 d. 8.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré,
M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. –
M. Bigonzetti (Italija)
Dir. – N. Paszkowski (Italija), muzikos vad.
ir dir. – R. Šervenikas, dir. – J. Geniušas,
rež. – C. Mazzavillani Muti (Italija)

Džiugo Šukio ir Mato Janušonio skulptūros

14 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ

paroda „Kitaip neišeina“

IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Kauno fotografijos galerija

18–20 d. 18.30 – G. Rossini „SEVILIJOS KIR-

iki 14 d. – tarptautinio fotografijos festivalio „Kaunas Photo“ paroda „Kaunas Photo

PĖJAS“. Dir. – J. Geniušas
21 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“.
Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-

Star 2018 finalistai“

nio menų mokyklos Baleto skyrius)

Kauno menininkų namai

Nacionalinis dramos teatras

V. Putvinskio g. 56
nuo 12 d. – tarptautinio šiuolaikinio meno projekto paroda „Speaking Volumes! / Tungebundet“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai

Mažoji salė
12 d. 19 val. – J. Strømgreno „DURYS“.
Rež. – J. Strømgrenas
13 d. 16 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
14 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė

Didžioji Vandens g. 2
Šiuolaikinio meno paroda „Chronometrai“

KINYS“. Rež. – O. Koršunovas

Eugenijaus Barzdžiaus fotografijų paroda

18, 19 d. 19 val., 20 d. 16 val. – M. Nastaravi-

Daržų g. 18

čiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
21 d. 16val. – „DREAMLAND“. Rež. –

nuo 12 d. – Donato Jankausko (Duonio)

M. Jančiauskas

personalinė paroda „Darželis“

Valstybinis jaunimo teatras

Klaipėdos galerija

12 d. 18 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-

Bažnyčių g. 6
nuo 16 d. – Lilijos Valatkienės menininkų
portretų paroda „Išrinktieji“

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki 17 d. – Gintaro Palemono Janonio tapybos paroda „Artima Tolima“

kytė, scenogr. – V. Narbutas, komp. –
F. Latėnas, kostiumų dail. – V. GaleckaitėDabkienė, šviesų dail. – V. Grinius. Vaidina
E. Gabrėnaitė, G. Girdvainis, I. Patkauskaitė, T. Kliukas, A. Kiškytė, T. Stirna,
D. Ciunis, R. Jakučionytė, V. Ramanauskaitė, J. Brogaitė
Oskaro Koršunovo teatras
14 d. 19 val. 21 d. 16, 19 val. OKT studijoje,
20 d. 18 val. Marijampolės dramos teatre –
B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
15 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo

16, 17 d. 19val. – M. von Mayenburgo „KAN-

Galerija „si:said“

Vilniaus mažasis teatras
19–21 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“.
Rež. – G. Tuminaitė, dramaturgė – P. Pu-

13 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“.

Laisvės al. 51A

Vilniaus g. 2

teatro fojė – PREMJERA! T. Kavtaradzės
„APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

teatras

„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
17 d. 18.30 – A. Strindbergo „KREDITORIAI“.
Rež. – D. Meškauskas (Erdvė A–Z)
18 d. 18.30 – „VIENIŠAS ŽMOGAUS BALSAS“ (pagal S. Aleksijevič knygą „Černobylio malda“). A. Metalnikovos monospektaklis. Rež. – V. Dorondovas (Erdvė A-Z)
21 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)
Vilniaus teatras „Lėlė“
Palėpės salė

ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).
Rež. – K. Smedsas (Suomija)
14 d. 12, 13.30, 15, 16.30 teatro fojė – PREMJERA! „KALTŪNAS“. Rež. – S. Norkutė
16 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“.
Rež. – O. Lapina (Mažoji salė)
17 d. 13 val. Teatro fojė – A. Pukelytės edukacinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“

13 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“.
Rež. ir dail. – R. Driežis
14 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut.,
rež. ir dail. – A. Mikutis
Mažoji salė
13 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal
A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė
14 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis
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14 d. 16 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“

20 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS

19 d. 19 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino „ŠOU-

(bosas-baritonas), B. Vaitkus (klavesinas).

Rež. – A. Storpirštis

PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –

NUOLYNAS“. “. Dir. – V. Konstantinovas

Popietę pristato Lietuvos dailės muziejaus

sios poezijos festivalis „Tai – aš“. Atlikėjai

20 d. 12 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“.

A. Sunklodaitė

21 d. 17 val. Koncertų salėje – Klaipėdos

direktorius R. Budrys

A. Kulikauskas, K. Smoriginas su grupe,

Rež. – Š. Datenis

21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA!

valstybinio muzikinio teatro orkestro ir

21 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal

J. Sobolio „GETAS“. Rež. – G. Varnas (NKDT

I. Balsytė

solistų koncertas „Atrask mus“.

Vilnius

Dir. – T. Ambrozaitis

Kongresų rūmai

K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir

kartu su „Utopia teatru“)

dail. – R. Driežis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

21 d. 16 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR

12, 13 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“

Šiauliai

listai E. Montvidas (tenoras), M. Tubelytė

SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – N. Indriūnaitė

(miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. –

Šiaulių dramos teatras

(mecosopranas), R. Amoretti (baritonas),

K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – J. Janulevičius

12 d. 18.30 A. Sireikos krepšinio akademijoje

Kauno valstybinis choras (vad. P. Bingelis),

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

(Ežero g. 11) – I. Fornes „DUMBLAS“. Rež. –

berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“

IR TAIKA“. Dir. – V. Visockis

A. Kahnas, G. Palekaitė

(vad. V. Miškinis), Lietuvos valstybinis sim-

14 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS

13 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-

foninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius. Pro-

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

Vaižgantą). Rež. – J. Vaitkus

gramoje H. Berliozo „Fausto pasmerkimas“

tucci (Italija). Dir. – V. Visockis

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

19 d. 19 val. – „Andrius Žlabys skambina

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

(K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų moty-

S. Rachmaninovą“. A. Žlabys (fortepijonas),

LIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis

vais). Rež. – I. Norkutė

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

18, 19 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS

14 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „SKULP-

Dir. – J. Hempelis. Programoje J. Sibelijaus,

MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-

TŪRA“. Rež. – P. Ignatavičius

S. Rachmaninovo, B. Bartóko kūriniai

„Menų spaustuvė“
12 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus
„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)
13 d. 14 val. – pažintiniai pasivaikščiojimai
„Menų spaustuvėje“
13 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAS PASAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Rež. – S. Degutytė (Stalo teatras)
13 d. 19 val. Juodojoje salėje – V. Grainytės,
L. Lapelytės, R. Barzdžiukaitės „GEROS
DIENOS!“
14 d. 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro
laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)
16 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI

maną). Dir. – J. Janulevičius
20 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPAR-

12 d. 19 val. – „Fausto pasmerkimas“. So-

21 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA!
„THE PERFECT MATCH, arba SU NAUJAIS

NIS“. Dir. – J. Geniušas

METAIS, IONESCO!“ (pagal E. Ionesco

21 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ

pjesę „Kliedesiai dviem“).

KEPURĖ“. Dir. – V. Visockis

Rež. – P. Ignatavičius

21 d. 18 val. – J. Karnavičiaus „RADVILA
PERKŪNAS“ (B. Sruogos libretas).

Panevėžys

18 d. 19 val. – XVI tarptautinis dainuojamo-

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo
bažnyčia
Tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis
13 d. 19 val. – „Po angelų sparnais“. Varšuvos politechnikos akademinis choras (vad.
D. Zimnicki). Dir. – D. Zimnicki (Lenkija).
Programoje J. Gutiérrezo de Padillos,
P. Čaikovskio, F. Mendelssohno-Bartholdy,
P. Łukaszewskio, M. Bembinowo, G. Swayne’o, K. Pendereckio ir kt. kūriniai
14 d. 12 val. – R. Ščedrino „Atminty likęs
angelas“. Atlikėjai choras „Vilnius“ (vyr.
dir. A. Dambrauskas), Šiaulių valstybinis
kamerinis choras „Polifonija“ (meno vad.
ir vyr. dir. T. Ambrozaitis). Solistai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

E. Kviatkovskaja (sopranas), V. Zabrodaitė

12 d. 19 val. LMTA Balkono teatre – audiovi-

(fleita), D. Jakutis (diskantas), V. Vaičiulis

zualus performansas „Piano hero“. Atlikėja

(diskantas), M. Šušys (diskantas).

LMTA doktorantė M. Finkelštein (P. Geniušo

Dir. – A. Dambrauskas

fortepijono klasė). Programoje F. Liszto,
H. Cowello, J. Cage’o ir kt. kūriniai
16 d. 16 val. Didžiojoje salėje – chorinės mu-

Va k a r a i

MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos

Dir. – J. Janulevičius

Juozo Miltinio dramos teatras

zikos koncertas. Dalyvauja LMTA Merginų ir

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

Kauno kamerinis teatras

12, 13 d. 18 val. – B.-M. Koltès „ROBERTO

Mišrus chorai

ras ratas“)

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

ZUCCO“. Rež. – A. Gornatkevičius

18 d. 18 val. Didžiojoje salėje – Lietuvos na-

Rašytojų klubas

17d. 18.30 Juodojoje salėje – „IDENTIFY“.

NIS“. Rež. – G. Varnas

14 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTA-

cionalinių instrumentų atlikėjų koncertas

15 d. 17.30 – R.P. Vanago vakaras „Išpažintis

Vilnius

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

14 d. 15 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“

KLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas).

J. Švedo 110-osioms gimimo metinėms

už visą gyvenimą“ su dviem naujausiomis

18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – D. Statkevi-

Rež. – A. Dilytė

Rež. – L. Kurjački

18 d. 18 val. Balkono teatre – džiazo muzi-

dokumentikos knygomis: „Likimų medžiotojas“, „Avižienio algoritmas ir kiti nera-

čienės „8 MINUTĖS“. Rež. – S. Pikturnaitė

16 d. 12 val. – „SALIAMONO TURTAI“

14 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-

kos vakaras. Dalyvauja LMTA Džiazo kate-

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MANO PITE-

(„Stalo teatras“)

TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas

dros studentai ir dėstytojai

RIS PENAS“. Choreogr., rež. –

16 d. 18 val. – „MAN NE *X“.

19 d. 18 val. – „JOBO KNYGA“ (pagal Senąjį

A. Šeiko (šokio teatras „PADI DAPI Fish“)

Rež. – V. Gasiliūnas

Testamentą). Rež. – E. Nekrošius („Meno

19, 20 d. Juodojoje salėje – performansas

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

fortas“)

„DVIGUBA VAIVORYKŠTĖ IR TORNADAS“

Rež. – A. Jankevičius

(„Dirbtinių audrų medžioklės nuotykių

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

turai“, Švedija)

Rež. – R. Bartulis

20 d. 12 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!

20 d. 18 val. – „MARI KARDONA“.

„GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atviras ratas“)
20 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA!
„SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo
pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. ŠumilovaitėTertelienė (teatras „Atviras ratas“)
21 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI
ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)
21 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“.
Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
12 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“
(pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų
Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius
14 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno
biografijos ir pasakų motyvais).
Rež. – I. Paliulytė
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis
16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Wilderio „MŪSŲ MIESTELIS“. Rež. – D. Rabašauskas (Klaipėdos jaunimo teatras ir
NKDT)
16 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
18 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano
kūrybą). Rež. – P. Markevičius
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
20 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“.
Rež. – V. Martinaitis

Rež. – A. Jankevičius
Kauno lėlių teatras

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija

binacija 2x2“: L. Geniušas, A. Geniušienė

„Trims“. Lietuvos nacionalinis simfoninis
tytė (fortepijonas), I. Rupaitė (smuikas),
P. Jacunskas (violončelė). Dir. – Z. Guoyong.

Rež. – G. Damanskytė

Programoje L. van Beethoveno, D. Šostako-

14 d. 12, 14 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal

vičiaus kūriniai

L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. –

14 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

R. Bartninkaitė

joje salėje, – koncertas visai šeimai „Pasau-

20 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“.

lio muzikos atžalynas“. Saro krašto jau-

Rež. – G. Radvilavičiūtė

nimo simfoninis orkestras (meno vad. ir

21 d. 12, 14 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ

dir. V. Kaliūnas). Solistas P. Paškevičius

TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

(obojus). Programoje C.M. von Weberio,
W.A. Mozarto, J. Brahmso, A. Mikoliūno

Klaipėda

kūriniai

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

16 d. 18 val. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos

14 d. 12 val. Didžiojoje salėje – „DŽIUNGLIŲ

nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje –

KNYGA: MAUGLIO BROLIAI“.

S. Sondeckio atminimui. Valstybinis Vil-

Rež. – K. Kondrotaitė

niaus kvartetas, Šiaulių berniukų ir jau-

14 d. 16 val. – spektaklis - ekskursija apie

nuolių choras „Dagilėlis“ (meno vad. ir

Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš kome-

dir. – R. Adomaitis). Programoje G. Caccini,

dijų namo“

O. Gjeilo ir kt. kūriniai

18 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Marko-

19 d. 18 val. Biržų pilies rūmų salėje, 21 d.

vićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“.

15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –

„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“.

„Su muzika per Europą“. F. Mammola (mandolina), N.D. Beniušytė (klavesinas), Čiurlionio kvartetas. Programoje A. Vivaldi,

Rež. – J. Vaitkus

G. Paisiello, G. Sollimos ir kt. kūriniai

21 d. 17 val. Didžiojoje salėje – PREMJERA!

20 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

G. Grajausko „KAS PRIEŠ MUS“.
Rež. – J. Vaitkus

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas
„Raudonasis smuikas“. Lietuvos nacionali-

Klaipėdos muzikinis teatras

nis simfoninis orkestras. Solistės R. Lipi-

12 d. 11 val., 13 d. 18 val. Žvejų rūmuose –

naitytė (smuikas), S. Janušaitė (sopranas).

V. Ganelino, S. Gedos „VELNIO NUOTAKA“.

Dir. – K.-L. Wilson. Programoje J.P. Cori-

Dir. – M. Staškus, V. Lukočius, D. Pavilionis

gliano, G. Mahlerio kūriniai

14 d. 13 val. Kolonų salėje – N. Sinkevičiūtės

21 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

„PASAKA BE PAVADINIMO“

muziejuje – dokumentinio filmo „Aš žinau

16 d. 11 val. – koncertas kūdikiams „Mažylis

tą smoką“ premjera (režisierius M. Sipa-

Mocartas“. Atlikėjai teatro styginių instru-

ris, scenarijaus autorė U. Dalinkevičiūtė).

mentų kvintetas

Dalyvauja S. Šerytė (sopranas), R. Du-

17 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre,

binskaitė (mecosopranas), N. Masevičius
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lauskas, E. Bavikinas
14 d. 18 val. Kauno filharmonijoje – „Kom(fortepijonai)

ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį

19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko

skirtas koncertas „Skriski, skriski Lietuvėlėn!“. Dalyvauja G. Kuprevičius, L. Mika-

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas
orkestras. Solistai trio „Fortvio“: I. Baikš-

Rež. – M. Pažereckas

14 d. 18 val. – G. Kuprevičiaus 75-mečiui

13 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

13 d. 12 val. – PREMJERA! „ALIO ALIO,
„Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“).

„Vaidilos“ teatras

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
17 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Trečiadienio vakaras-koncertas profesoriaus
S. Vainiūno atminimui. Dalyvauja Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos ekspertės G. Kondrotaitės fortepijono klasės mokinės M. Normantaitė ir
U. Grinkevičiūtė
Šv. Kotrynos bažnyčia
12 d. 19 val. – koncertas „Open to the World.
Männerstimmen Basel & choras „Bel
Canto“. Kartu“. Dalyvauja choras „Männerstimmen Basel“ (meno vad. O. Rudinas,
Šveicarija), Vilniaus mokytojų namų mišrus
choras „Bel Canto“ (meno vad. E. Kaveckas),
solistas V. Bartušas, Mikroorkéstra styginių
kvartetas: R. Gocentienė (fortepijonas),
T. Byčkovas (hang), A. Gailiūnas (gitara)
13 d. 18 val. – „Užburianti gitaros garso
tėkmė“. Atlikėjas P.-J. Rainbird (elektrinė gitara, Anglija). Programoje albumo
„Unravel“ pristatymas ir naujos kūrybos
kūriniai
14 d. 16 val. – koncertas „Kristoforo orkestras ir Japonijos egzotika“. Dalyvauja
Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo
kamerinis orkestras (meno vado. ir vyr.
dir. M. Barkauskas), M. Aita (vibrafonas).
Programoje japonų kompozitoriaus
A. Gondai pasaulinė kūrinio premjera, japonų kompozitorių kūriniai
15 d. 20 val. – S. Petreikis ir styginių sekstetas. Atlikėjai S. Petreikis (pučiamieji),
D. Petreikis (gitara, saksofonas), V. Mikeliūnas (smuikas), M. Prasniewski (kontrabosas), L. Staponkutė (pirmas smuikas),
J. Gaubytė (antras smuikas), V. Lisauskas
(altas), O. Švabauskaitė (violončelė),
G. Ūsas (garso inžinierius), D. Malinauskas
(šviesos)

mūs ritmai“. Dalyvauja autorius, knygų
herojai A.A. Avižienis, R. Plėštys, aktorė
G. Urbonaitė, anykštėnai
16 d. 16 val. Prienų Just. Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje – renginys iš ciklo
„Vasarvidžio nakties skaitymai“. Dalyvauja
poetas K. Platelis ir poetė N. Daujotytė
18 d. 11 val. Pakruojo J. Paukštelio viešosios
bibliotekos vaikų erdvės-sinagogoje, 18 d. 16 val.
Pakruojo r. Petrašiūnų bendruomeniniuose
vaikų globos namuose – susitikimas su rašytoju S. Paltanavičiumi
19 d. 17 val. – Žemaičių kūrybos almanacho
„Už kalno kalnas“ pristatymas. Dalyvauja
almanacho sudarytojai G. Latakas,
V. Stulpinas, leidėjas A. Konickis, autoriai
N. Daujotytė, E. Gaidauskas, P. Gintalas,
O. Jautakė, D. Milašauskas, D. Mušinskas,
E. Šeputytė, D. Tamošauskaitė ir kt.
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus
kinas“
12 d. 19 val. Kino salėje – „Ištrink ir pamiršk“
(D. Britanija)
13 d. 13.30 val. Kino salėje – „Laila prie tilto“
(Kanada, Afganistanas“)
12 d. 15 val. – „Donskiškųjų pokalbių“ antroji diskusija „Nemylima Europos Sąjunga“
ir lietuviška tapatybė“. Dalyvauja A. Gelūnas, L. Linkevičius, A. Pranckevičius, I. Veisaitė, M. Šešelgytė
15 d. 18 val. – knygos „Morijos sodo lapai.
Nušvitimas“ pristatymas
18 d. 17.30 Kino salėje – sovietų režimo uždraustų Čekoslovakijos filmų programa. filmas „Visi mano tautiečiai“ (Čekoslovakija)
M.K. Čiurlionio namai
12 d. 17 val. – I. Augaitytės tekstilės instaliacijos „Prisilietimas. Tylos aidai“ pristatymas. Dalyvauja J. Augaitienė (fortepijonas), Z. Augaitis (valtorna),
A. Bagdonavičius (tenoras), J. Klenovska
(fortepijonas)

Šiauliai
Šiaulių universiteto Dailės galerija
12 d. 19 val. – R. Stonkutės tekstų skaitymai „Aš nemeluoju, aš tik pasakoju
istorijas“

15 psl.

S palio 12–18
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Jonukas ****

Vilnius

Dar vienas filmų apie Mikę Pūkuotuką, sukurtų pagal A.A. Milne’o
knygą, tęsinys. Mažasis Jonukas suaugo, įsimylėjo, vedė, pateko į Antrojo
pasaulinio karo frontą... Jis (Ewan McGregor) ne tik įsitaisė raukšlių,
bet ir jaučiasi visiškai sutrikęs. Visas dienas leidžia darbe, nesirūpina
šeima, o gyvenimas eina pro šalį. Jis net pamiršo Mikę Pūkuotuką ir
kitus vaikystės draugus. Tačiau jie nepamiršo Jonuko. Vieną dieną Mikė
Pūkuotukas pasirodo Londone... Režisierius Marcas Forsteris, nepaisant
kai kurių scenarijaus duobių, sugebėjo perkelti į filmą Milne’o knygų
magiją. Taip pat vaidina Hayley Atwell, Bronte Carmichael (JAV, 2018).
(Vilnius, Kaunas)
Namo su laikrodžiais paslaptis ***

Paauglys Luisas Barnveltas po tėvų mirties patenka į nuošalų ekscentriško dėdės Džonatano namą. Netrukus berniukas supranta, kad dėdė
užsiima įvairių rūšių magija ir nori įspėti dingusio juodosios magijos
meistro Aizeko Izardo paslaptį. Meistras sukūrė laikrodį, rodantį, kiek
laiko liko iki apokalipsės. Laikrodis paslėptas milžiniško namo mūruose.
Jį reikia rasti, nes tai vienintelis būdas sustabdyti artėjančią katastrofą.
Nors režisierius Eli Rothas išgarsėjo kruvinais siaubo filmais, šįkart jam
pavyko sukurti visai patrauklų fantastinį filmą paaugliams pagal Johno
Anthony Bellairso romaną. Pagrindinius vaidmenis atlieka Jackas
Blackas, Cate Blanchett, Owenas Vaccaro, Kyle’as MacLachlanas, Renee
Elise Goldsberry, Colleen Camp (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Sunkūs laikai viešbutyje „El Royale“ ***

Septyni nepažįstami žmonės, iš kurių kiekvienas turi niūrią paslaptį,
susitinka apgriuvusiame „El Royale“ viešbutyje prie Tahou ežero, ties
Nevados ir Kalifornijos valstijų riba. Vieną ilgą naktį kiekvienas iš jų
sulauks galimybės būti išganytas, kol neprasidėjo tikras pragaras. Drew
Goddardo filme vaidina Jeffas Bridgesas, Chrisas Hemsworthas, Jonas Hammas, Dakota Johnson ir Cynthia Erivo. (JAV, 2018). (Vilnius,
Kaunas)

Forum Cinemas Vingis
12–18 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevičius) – 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val. (lietuvių k.); 12–15, 17, 18 d. – 12, 14.30, 16.50,
19.10, 21.30; 16 d. – 14.30, 16.50, 19.10, 21.30
(originalo k.)
Sunkūs laikai viešbutyje „El Royale“ (JAV) –
16.10, 18.45, 21.35
12–18 d. – Jonukas (JAV) – 11, 13.25, 19.10
Misija Katmandu. Nelės ir Simono nuotykiai (Kanada) – 11.30, 12.55, 15 val.
12–17 d. – Šiurpuliukai 2. Prakeiktas helo-

13, 15, 17 d. – Vienuolė (JAV) – 20.25

14 d. – Mažoji pėda (JAV) – 11.20

12–18 d. – Drugelis (Čekija, Ispanija, JAV) – 21.40

Belgija) – 21.15; 13 d. – 19.15; 14 d. – 20.30;

17 d. – Siaubo festas (JAV) – 19.10

Nerealieji 2 (JAV) – 13 val.

16 d. – 20 val.; 17 d. – 21 val.

17, 18 d. – Aš priglaudžiau prie žemės širdį

Pasmerktasis (Rusija) – 20.50

13 d. – Danguje (Švedija) – 13.15

(rež. R. Kudzmanaitė) – 18 val.

Žaislų parduotuvės paslaptis (Kinija) – 10.30

13 d. – Jonukas (JAV) – 13 val.; 15 d. – 17.15;

Taip gimė žvaigždė (JAV) – 13.15, 15.50,

Princesė ir drakonas (Rusija) – 10.40

16 d. – 16.30

18.45, 21.40

12, 14, 16, 18 d. – Nedidelė paslauga (JAV) –

13 d. – Aš žudau milžinus (Belgija, JAV,

12–18 d. – Venomas (JAV) – 11.15, 16.15, 21.45

14.40, 20.25; 13, 15, 17 d. – 14.40

D. Britanija, Kinija) – 15.15

Skalvija

13 d. – Sunkūs laikai viešbutyje „El Royale“

Venomas (3D, JAV) – 13.45, 18.10
12–16, 18 d. – Super Džonis smogia (D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 11.10, 19.20; 17 d. – 11.10
12–15, 17, 18 d. – Namo su laikrodžiais paslaptis (JAV) – 14, 16.10; 16 d. – 14, 16.10
13, 14 d. – Didysis kačių pabėgimas (Kinija) –
11.40, 13.50
Žaislų parduotuvės paslaptis (Kinija) – 15.50
12, 14–18 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 16.30; 13
d. – 11.20, 16.30
12–18 d. – Pasmerktasis (Rusija) – 21.40
12, 14 d. – Laimės! Sveikatos! (Rusija) – 18.40
13 d. – Nedidelė paslauga (JAV) – 18.40

Reklaminis šio Davido Kerro filmo šūkis – „Intelektas ne visada puošia vyrą“. Jį iliustruoja visa naujo filmo apie garsųjį Rowano Atkinso personažą eiga. Super Džonio tyrimas prasideda, kai mižiniška kibernetinė
ataka atskleidžia visus slaptuosius Didžiosios Britanijos agentus, ir tai tik
problemų pradžia. Dabar slaptosios tarnybos gali pasinaudoti tik Super
Džoniu. Šis, neseniai pažeminus jo pareigas, dėsto mokykloje, bet yra
kviečiamas demaskuoti patyrusį programišių, keliantį grėsmę šalies saugumui. Kad jo misija pasisektų, Džonis turi išnaudoti visas savo galimybes.
Filme taip pat vaidina Benas Milleris, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Jake’as Lacy, Miranda Hennessy (D. Britanija, Vokietija, Prancūzija,
2018). (Vilnius, Kaunas)

12, 13, 17, 18 d. – Drugelis (Čekija, Ispanija,
JAV) – 21.20; 15 d. – 21.40
13, 14 d. – Princesė ir drakonas (Rusija) – 11.10
12–17 d. – Vakarinė mokykla (JAV) – 19.15

12 d. – Pradžia 2.0 (Šveicarija) – 19 val.
13 d. – Interneto valytojai (Vokietija, Brazilija, Olandija, Italija, JAV) – 19 val.; 19 d. – 20.50
14 d. – susitikimas su menininku
14 d. – Procesas (Brazilija, Vokietija, Olan-

(rež. M. Markevičius) – 21.10; 13 d. – 14.45; 14 d. –
20.40; 15 d. – 17 val.; 16 d. – 17 val.; 17 d. – 21.20
13 d. – Kvėpavimas į marmurą (rež. G. Beinoriūtė)– 16.40 (seanse dalyvaus režisierė);

13 d. – Super Džonis smogia

14.50, 17.10, 18.20, 19.30, 21.50 (lietuvių k.);

(D. Britanija) – 20.50

12, 13 d. – 13.40, 20.40, 22.50; 14–18 d. – 13.40, 20.40

15 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 19 val.;

12, 13 d. – Sunkūs laikai viešbutyje „El Royale“

16 d. – 21 val.; 17 d. – 18.50; 18 d. – 20.20
13 d. – festivalio „Napatogus kinas“ filmų
programa „Aš esu gražus“ – 12 val.

18.10; 13 d. – 10.20, 12.50, 15.30, 18.10

13 d. – filmų programa „Čia ne mano vieta“ – 13.20

12–18 d. – Misija Katmandu. Nelės ir Simono

14 d. – Sustabdyto kadro animacijos dirb-

nuotykiai (Kanada) – 11.40, 13.50, 16.10

tuvės – 10.30

Šiurpuliukai 2. Prakeiktas helovynas

14 d. – Didelis blogas lapinas ir kitos istori-

(JAV) – 11, 15.10

jos (Prancūzija, Belgija) – 12.20

14 d. – Mažoji pėda (JAV) – 10.20

Pasaka

20.30, 23 val.; 14–18 d. – 17.40, 20.30

17 d. – Kvėpavimas į marmurą (rež. G. Beinoriūtė) – 17.15

Kaunas
Forum Cinemas
12–18 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevičius) – 10.10, 12.30, 14.55, 15.50, 17.20,
23 val. (originalo k.)

(JAV) – 17.30, 20.20, 23.20; 14–18 d. – 17.30, 20.20

12, 13 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 17.40,

16 d. – Bel canto (JAV) – 18.45

18.10, 19.45, 22.10 (lietuvių k.); 18.30, 20.50,

12, 14–18 d. – Jonukas (JAV) – 12.50, 15.30,

14–18 d. – 13.10, 19.20

nija) – 14.30; 16 d. – 16.15

16 d. – 20.30; 18 d. – 20 val.

19.30, 21.50, 23.50; 14–18 d. – 10.10, 12.30,

Pardavėjas Tedis nebaigė mokyklos, bet po daugelio metų susipažinęs
su Liza apsimeta esąs daug turtingesnis ir labiau išsilavinęs. Kai melas subliūkšta, Tedis nusprendžia rasti naują darbą, bet tam jam reikia išlaikyti
nelemtą mokyklos baigimo egzaminą. Jis atsiduria vakarinėje mokykloje,
kur mokytojai Kerei, regis, pavyks sužadinti Tedžio žinių troškulį. Malcolmo D. Lee filme vaidina Keithas Davidas, Tiffany Haddish, Kevinas
Hartas (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)

14 d. – Beveik garsi (Izraelis) – 16 val.

12 d. – Lietuvių kino vakarai. Tarp pilkų debesų

kevičiūtė) – 19 val.

nija) – 10 val.

14 d. – Tito ir paukščiai (Brazilija) – 14.15

15 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 21.30;

18 d. – Iš kur tas švytėjimas (rež. A. Marcin-

filmų festivalis. Supa modo (Vokietija, Ke-

15 d. – 21 val.

dija) – 16 val.

kevičius) – 10.10, 12.30, 14.50, 17.10, 18.20,

18 d. – Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo

Belgija) – 13.30; 14 d. – 16.15; 18 d. – 20.15
13 d. – Karštos vasaros naktys (JAV) – 21.15;

15, 17 d. – Problemo (rež. M. Pocevičius) – 19 val.

12, 13 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Mar-

17 d. – Siaubo festas (JAV) – 18.30

(JAV) – 21.30; 14 d. – 20.15; 17 d. – 21.15
13 d. – Maroko istorijos (Prancūzija, Marokas,

14 d. – Eime su manimi (dok. f., D. Brita-

D. Gagnonu – 14 val.

rams); 16 d. – 19 val.; 17 d. – 16.50

nija, Prancūzija, JAV) – 13.10, 19.20, 23.30;

16 psl.

tija) – 17 val.

Forum Cinemas Akropolis

Vakarinė mokykla **

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

12 d. – Mąstantys kalnu (Kolumbija, Vokie-

14 d. – 18.40; 15 d. – 15 val. (seansas senjo-

12, 13 d. – Super Džonis smogia (D. Brita-

Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė

Dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“

12–18 d. – Vienuolė (JAV) – 21.45

Pagrindiniai filmo veikėjai – populiari, bet jau vystanti kantri muzikos žvaigždė Džeksonas (Bradley Cooper) ir puikiu balsu apdovanota
dainininkė Elė, kuriai stinga pasitikėjimo savimi (Lady Gaga filme pasirodo tikru vardu ir pavarde Stefani Germanotta). Džeksonas nusprendžia
merginą paversti garsenybe ir dar esant progai ją įsimyli. Tačiau jų ryšio
išbandymu tampa tai, kad Elės karjera sparčiai kyla aukštyn, o Džeksono
stovi vietoje. Režisūrinis aktoriaus Bradley Cooperio debiutas – jau ketvirta
klasikinio 1937 m. filmo versija. Pirmojoje pagrindinius vaidmenis kūrė
Janet Gaynor ir Fredricas Marchas, 1954-ųjų – Judy Garland ir Jamesas
Masonas, 1976-ųjų versijoje – Barbra Streisand ir Krisas Kristoffersonas.
Naujajame filme išgirsime specialiai jam parašytą muziką, atliekamą „gyvai“ (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)

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

12 d. – Jaunikis ant balto žirgo (Prancūzija,

vynas (JAV) – 13.40, 17.05; 18 d. – 13.40

Super Džonis smogia ***

Taip gimė žvaigždė ***

„Jonukas“

12–16, 18 d. – Misija Katmandu. Nelės ir
Simono nuotykiai (Kanada) – 10.40, 11.40,
13.45; 17 d. – 10.40, 13.45
12–18 d. – Sunkūs laikai viešbutyje
„El Royale“ (JAV) – 19.20, 21.10
12, 13 d. – Šiurpuliukai 2. Prakeiktas helovynas
(JAV) – 12.35, 17.10, 0.10; 14–18 d. – 12.35, 17.10
12, 14–18 d. – Jonukas (JAV) – 14.45, 17.20;
13 d. – 10.30, 14.45, 17.20
14 d. – Mažoji pėda (JAV) – 10.30

Dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“
12 d. – Turto karta (JAV) – 18 val.

17 d.– Siaubo festas (JAV) – 20 val.
12 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 15.35,
19.55, 22.20; 13–18 d. – 15.35, 17, 19.55, 22.20

13 d. – Ant jos pečių (JAV) – 17 val.
13 d. – Alkanų dvasių sala (Austrija, JAV,
D. Britanija, Vokietija) – 19 val.
14 d. – Išminuotojas (Švedija) – 18 val.
12 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevičius) – 17.30, 19.30, 20.15, 21.30, 22.15;

12 d. – Venomas (JAV) – 10.30, 16.10, 18.40,
20.30, 23.10; 13–18 d. – 11, 16.10, 18.40,
20.30, 23.10
13–18 d. – Venomas (3D, JAV) – 13.30
12–18 d. – Didysis kačių pabėgimas
(Kinija) – 12.40, 14.50
Super Džonis smogia (D. Britanija, Prancū-

12, 13 d. – Venomas (JAV) – 16, 21, 23.10;

13 d. – 15, 17.30, 19.30, 21 val.; 14 d. – 14, 16,

14–18 d. – 16, 21 val.

18.15, 19.45; 15 d. – 17, 19.15, 21.15; 16 d. – 16,

12–18 d. – Venomas (3D, JAV) – 11.10, 18.30

18.30, 21 val.; 17 d. – 17, 19.15, 21.30; 18 d. –

12–16, 18 d. – Vakarinė mokykla (JAV) –

18.30, 20.30

12.20, 18 val.; 18 d. – 12.20

12 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta (rež.

12–18 d. – Namo su laikrodžiais paslaptis

A. Matelis) – 17.45; 13 d. – 15.45; 15, 17 d. –19.30

14, 16, 18 d. – Vakarinė mokykla (JAV) – 20 val.

(JAV) – 12.40, 15.50

12 d. – Mažoji Italija (Kanada, JAV) – 19.15;

12–18 d. – Princesė ir drakonas (Rusija) – 10.20

Didysis kačių pabėgimas (Kinija) – 10.50, 15 val.

13 d. – 17.15; 14 d. – 18.30; 15 d. – 17.30;

Nerealieji 2 (JAV) – 12.15

16 d. – 18 val.; 17 d. – 17.30; 18 d. – 18.15

12–18 d. – Drugelis (Čekija, Ispanija, JAV) – 22.50

Laimės! Sveikatos! (Rusija) – 17.20

zija, JAV) – 15, 22.40
Namo su laikrodžiais paslaptis (JAV) – 13.10
Žaislų parduotuvės paslaptis (Kinija) – 10.50
13, 15 d. – Nedidelė paslauga (JAV) – 20 val.
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