K u lt ū r o s s ava i t r a š t i s „ 7 m e n o d i e n o s “ | w w w. 7 m d . lt

2019 m. vasario 8 d., penktadienis

Nr. 6 (1285) | Kaina 1,30 Eur

Dailė | Muzika | Teatras | Kinas | Fotografija

2

Dirigento Algio Žiūraičio 90-osioms gimimo
metinėms

4
5
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Lukas Geniušas, Alexanderis Paley, Petras Geniušas, Gintaras Rinkevičius ir LVSO

Orkestro šventėje –
žvaigždžių paradas

Jubiliejinis Valstybinio simfoninio orkestro 30-ojo gimtadienio
koncertas

Andrejs Strokins, iš ciklo „Kosminis
liūdesys“

Živilė Ramoškaitė

Įspūdžiai iš Pernu fotografijos festivalio

Valstybinis simfoninis orkestras
gimtadienio koncertus rengia nuo
pat savo gyvavimo pradžios. Didesnę jų dalį esu klausiusi, kai kurie išliko atmintyje iki šiol. Tačiau
tokios ypatingos muzikinės šventės,
kokia įvyko šįsyk, minint orkestro
30-metį, iki šiol nebuvo. Tiesiog
apstulbino suburtų ryškių atlikėjų,
tikrų žvaigždžių paradas ir muzikiniai sveikinimai. Be jų pačių noro
ir meilės Gintaro Rinkevičiaus orkestrui tokio koncerto tikrai nesurengsi, kad ir kokių fantastiškų organizacinių gebėjimų turėtum.
Dar prieš koncertą spaudos
konferencijoje dalyvavę Lukas Geniušas, Edgaras Montvidas, Vytautas Juozapaitis, Irena Milkevičiūtė,
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„Skalvijoje“ – Bernardo Bertolucci filmas
„Dangaus prieglobstis“
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„Oskarų“ horoskopas
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Vladimiras Prudnikovas, Alexanderis
Paley, Dalia Kuznecovaitė, Tadas Girininkas ir orkestro koncertmeisteris
Zbignevas Levickis ne tik sveikino
orkestrą, bet ir kalbėjo apie ypatingus bičiuliškus ryšius bei nuoširdžią
kūrybinę draugystę. I. Milkevičiūtė
ir V. Prudnikovas, dainavę pačiame
pirmajame orkestro koncerte 1989 m.
sausio 30 d., su kolektyvu bendradarbiavo per visą savo operinę karjerą. V. Juozapaitis, dalyvavęs viename pirmųjų koncertų, džiaugėsi
tris dešimtmečius besitęsiančia
bendra kūrybine veikla. L. Geniušas pirmąsyk su šiuo orkestru pasirodė būdamas penkiolikos ir nuo
tada su juo koncertuoja. Pianistas pabrėžė, kad G. Rinkevičius
su savo kolektyvu suteikė jam galimybę pajusti grojimo su orkestru
skonį, suvokti bendro muzikavimo

subtilybes. „Tokių galimybių neturėjo nė vienas mano kartos pianistas“, – sakė jaunasis F. Chopino
ir P. Čaikovskio tarptautinių
konkursų laureatas. E. Montvido ir
A. Paley kūrybiniai ryšiai su orkestru prasidėjo prieš du dešimtmečius ir ilgainiui tapo ypač artimi.
Šie atlikėjai, nors ir gyvena užsienyje, Lietuvoje su orkestru pasirodo labai dažnai, beveik kasmet.
A. Paley G. Rinkevičių pavadino
„dirigentu nuo Dievo“, turinčiu
nepaprastą muzikinę intuiciją. Jis
džiūgavo, kad koncertuodami jie
puikiai vienas kitą supranta, nors
temperamentingam pianistui pritarti, pasak jo paties, labai nelengva.
Greta minėtų muzikantų, koncerte
dalyvavo pastaruoju metu ypač
N u k e lta į 3 p s l .
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Muzika

Nepaisant laiko riboženklių
Dirigento Algio Žiūraičio 90-ųjų gimimo metinių refleksija

Vytautė Markeliūnienė

Praėję 2018-ieji, pirmiausia suvokti
kaip šimtmečio metai, išsidriekė ir
kitų sukakčių, jubiliejų punktyru.
Gausesnių ir pavienių renginių palydėti, jie buvo tarytum linkę suspėti ir nepavėluoti, o vėliau gal savaip ir „užsidaryti“ kalendorinėje
tikrovėje. Tačiau viena – paminėti,
o kita – nepamiršti, tęsti, įsipareigojant ir atsimenant, tiriant ar apmąstant, nepaisant datos riboženklio. 2018-ieji savaip dar ir dirigento
Algio Žiūraičio (1928–1998) metai:
jei ne prieš dvidešimtmetį pasibaigusi jo žemiškoji kelionė, būtume
šventę jo 90 metų jubiliejų. Ir nors
šis rašinys riboženklio atveju vėluoja, juo kaip tik norėtųsi pasvarstyti apie interpretacinio meno, kūrybos nepavaldumą konkrečių datų
ribotumui.
2018-ųjų lapkričio 6 d., kaip ir
dažną dieną, įsijungus Vienos radijo stotį „Radio klassik Stephansdom“ (ji irgi pernai šventė sukaktį –
20 metų), dėmesį maloniai patraukė
skambantis „Orfeo d’Or“ išleistos
Piotro Čaikovskio „Pikų damos“
kompaktinės plokštelės įrašas, padarytas 1984 m., dalyvaujant Bavarijos operos orkestrui, chorui
bei kitiems atlikėjams. Dirigentas – Algis Shuraitis (taip rašoma
šios radijo stoties programoje ir
ant ten įdėto leidinio voko). Taip,
tai Algis Žiūraitis, 1950 m. baigęs Lietuvos konservatoriją, Stasio
Vainiūno fortepijono klasės absolventas, tapęs Lietuvos operos ir
baleto teatro koncertmeisteriu, o

jau 1951 m. – dirigentu. 1958 m. jis
Taip, kai visi joje dalyvaujantys –
grojantys ir klausantys – jaučiasi
įgijo Maskvos konservatorijos dimuzikos tėvynainiais. Tąsyk Žiūrigento diplomą, 1960–1998 m. dirigavo Maskvos Didžiajame teatre,
raitis tarytum susumavo savo pakuris ir tapo šio muziko kūrybinio
tirties, prioritetų, estetinių nuostatų
kelio liudytoju, profesine tėvyne.
ir pašaukimo matmens visumą. Ir,
1968 m. Žiūraičio meistriškumas
manyčiau, ji gebėjo savaip užpildyti
buvo puikiai įvertintas Tarptautitą per kelis dešimtmečius susidaniame Šv. Cecilijos dirigentų konriusį fizinį nuotolį.
kurse Romoje, kur jis pelnė laureato
Muzikos įrašais Žiūraitis taryvardą. Ir apskritai tai būta labai ryštum gyvena ir šiais laikais. Gaila,
kaus žmogaus, kuris visuose savo
kad tų įrašų ne tiek daug yra
gyvenimo etapuose paliko įsiminkompaktinių plokštelių pavidalu.
tiną įspaudą – apie tai yra kalbėję
Gaila, kad šio dirigento įgūdis nejo vyresnieji kolegos, bendramoksišsiskleidė meistriškumo pamokų
liai, o štai Maskvos konservatorijos
pavidalais, pagaliau dažnesniais
profesoriaus Nikolajaus Anisimovo
koncertais Lietuvoje. Kita vertus,
žodžiai: „Tokio mokinio kaip Algis
jo kūrybos palikimas, kaip ir užseniai neturėjau ir negreit vėl turėfiksuoti įdomūs bei vertingi samsiu. Dirbti su juo vienas malonuprotavimai, jį leidžia dabar jau
matyti pasauliniame kontekste
mas. Jis kas savaitę man parengdavo
kaip lygiavertį didžios dirigentų
vieną, o kartais ir net dvi simfonijas atmintinai. Nuostabi atmintis,
kartos atstovą, kartos, kuriai pridarbštumas, temperamentas, imklauso Carlo Maria Giulini, Claulus protas.“ Beje, šiandien ypatinga
dio Abbado, Herbertas Blomstedtas,
verte atsiveria Žiūraičio profesinis
Seiji Ozawa ar kiti.
skrydis ar jo paties svarstymai apie
Pabaigai – autentiška Žiūraičio
dirigento profesiją muzikologės
mintis: „Dirigentui tenka didžiulė
Audronės Žiūraitytės parengtose
atsakomybė – jis tarsi kompozitoknygose apie savo tėvą menininką,
riaus valios vykdytojas. Klausytojui
iš kur ir paimta ši citata.
partitūra – tik nebyli, bevertė lapų
Brandžioji Žiūraičio veikla, kaip
šūsnis, kelianti ne daugiau emocijų
Algis Žiūraitis Nacionalinėje filharmonijoje. 1982 m.
matyti, plėtojosi Maskvos Didžiakaip senas laikraščių komplektas.
N u ot r a u ka i š A . Ž i ū r a i t y t ė s a s m e n i n i o a rc h y vo
jame, kas „neinternetiniais“ laikais
Šią negyvą materiją paversti gyva,
reiškė nemažą nuotolį. Vilniuje jis mūsų ryšys su juo, kaip dirigentu, simfonija, Carlo Maria von Webe- skambančia – atspėti, pajusti, išgygastroliavo tik dukart – 1982 ir 1997 klostėsi gana fragmentiškai, 1997 m. rio „Kvietimas šokiui“, Richardo venti ir įkūnyti tai, kas glūdi tuose
metais. Sovietiniais metais turbūt jo Nacionaliniam simfoniniam or- Strausso Valsų siuita iš „Rožių ka- lapuose, kas įprasminta muzikos
daugeliui įsiminė ir per televiziją kestrui diriguotas koncertas Naci- valieriaus“ bei Maurice’o Ravelio ženklais, sugeba tik profesionalus
transliuoti jo diriguojami baletai onalinėje filharmonijoje ilgam „Valsas“), kilni dirigento laikysena, dirigentas. Tokia misionieriška diar namuose turėtos vinilo plokšte- įsibuvo atmintyje estetiniu, kūry- nugaros ir rankų plastika, diriga- rigento paskirtis. Genijaus partilės, tarkim, su Žiūraičio parengtais biniu ir profesiniu matmeniu. Apie vimas atmintinai, autentiškas mė- tūra – tarsi miegančioji gražuolė,
baletų „Žizel“, „Spartakas“ įrašais tai bylojo ir unikali to vakaro pro- gavimasis muzika, detaliai išstu- kuri pabunda ir pražysta, pabuetc. Ir nors formaliai atrodytų, kad grama (Piotro Čaikovskio Ketvirtoji dijuotos partitūros. Tikra šventė? čiuota princo – dirigento.“

Anonsai

Orkestro ir fagoto
metamorfozės Valdovų
rūmuose
Obojus ar batuta? Tokią dilemą kadaise sprendė dirigentas Vilmantas Kaliūnas, studijavęs obojaus
ir dirigavimo specialybes. Pastaroji paėmė viršų. O štai pučiamųjų
specifikos išmanymas dirigentui
neabejotinai praverčia ir šiandien.
Tuo galėsime įsitikinti vasario 9 d.
Valdovų rūmuose V. Kaliūno diriguojamame Lietuvos kamerinio orkestro koncerte „Orkestro ir fagoto
metamorfozės“. Solo fagotu gros žinomas fagotininkas iš Prancūzijos
Guilhaume’as Santana.
Guilhaume’as Santana Lietuvoje
koncertuos pirmą kartą. Gimęs Tulūzoje, G. Santana iš pradžių mokėsi
griežti smuiku, vėliau pasirinko fagotą, studijavo Hanoverio muzikos
universitete ir Herberto von Karajano akademijoje Berlyne, yra pelnęs Mendelssohno prizą bei pirmą
2 psl.

Guilhaume Santana

premiją „Wattrelos“ jaunųjų atlikėjų
konkurse. Labai svarbus atlikėjo
karjerai buvo susitikimas su legendiniu maestro Caudio Abbado Gustavo Mahlerio jaunimo orkestre.
Dirigentas pakvietė fagotininką prisijungti prie Liucernos festivalio orkestro bei Mozarto orkestro (MO),
pastarajame G. Santana groja jau
daugiau kaip dešimtmetį. O maestro C. Abbado ir jaunojo fagotininko bendradarbiavimą vainikavo
prestižinės „Deutsche Grammophon“ išleista kompaktinė plokštelė

su Wolfgango Amadeus Mozarto
Koncertu fagotui ir orkestrui KV191.
G. Santana yra ne tik Mozarto orkestro (MO), bet ir Vokietijos radijo
filharmonijos bei Liucernos festivalio orkestrų fagotininkas, taip pat
kviestinis pagrindinis Berlyno filharmonijos, Amsterdamo karališkojo „Concertgebouw“ ir Europos
kamerinio orkestrų fagotininkas.
Kaip solistas koncertavo su daugeliu pasaulio kolektyvų, diriguojant
tokiems dirigentams kaip Caudio
Abbado, Karelas Markas Chichonas ir Mirga Gražinytė-Tyla. Fagotininko įrašų yra išleidusios žinomos
kompanijos „Deutsche Grammophon“ ir „Claves“.
Su LKO ir dirigentu V. Kaliūnu
parengtoje solisto programoje
skambės koncertai fagotui ir orkestrui, kuriuos įrašęs G. Santana
ketina išleisti naują savo kompaktinę plokštelę. Plėsdamas repertuarą, pats solistas padarė Josepho
Haydno Koncerto smuikui ir orkestrui Nr. 2 G-dur transkripciją
fagotui, tad iškiliojo Vienos klasiko muzika koncerte įgaus naujų
spalvų. Išgirsime ir originalų

XX a. prancūzų kompozitoriaus,
pasaulyje žinomo kaip modernių
koncertų pučiamiesiems instrumentams autoriaus, Henri Tomasi
Koncertą fagotui ir kameriniam
orkestrui.
Greta koncertų fagotui, Lietuvos
kamerinis orkestras pateiks subtilią
Onutės Narbutaitės muzikinę drobę
„Was There a Butterfly?“ („Ten buvo
drugelis?“), Lietuvoje pirmą kartą
Šv. Kristoforo kamerinio orkestro
atliktą 2014 m. festivalyje „Gaida“,
o pasaulinė kūrinio premjera
įvyko daugiau nei pusmečiu anksčiau Suomijoje, grojo Ostrobotnijos kamerinis orkestras, kurio užsakymu tas kūrinys ir parašytas.
Koncerte taip pat išgirsime gilaus
lyrizmo ir apmąstymų persmelktas
Richardo Strausso „Metamorfozes“
styginiams.
Programai diriguosiantis Lietuvos scenoje vis dažniau matomas
talentingas dirigentas Vilmantas
Kaliūnas yra Kauno miesto simfoninio orkestro dirigentas, buvęs Sarluiso (Vokietija) apskrities
simfoninio orkestro meno vadovas, dirbęs su tokiais orkestrais

kaip „Berliner Sinfonietta“, Sarbriukeno „Collegium Instrumentale“, „Thüringen Philharmonie
Gotha“, „Jenaer Philharmonie“,
Bulgarijos „Pazardjik Symphony
Orchestra“ ir kt., koncertuojantis
su ARD konkursų jaunaisiais laureatais ir solistais, tarp kurių buvo
ir Guilhaume’as Santana.
Ilgą laiką pats grojęs obojumi orkestruose, 2010-aisiais V. Kaliūnas
žengė ant dirigento pakylos. „Manau, lengviausia būtų pasilikti groti
orkestre. Tačiau iš visų vaikystėje
skaitytų pasakų žinau, kad kuo sunkesnis kelias, tuo didesnis apdovanojimas laukia nugalėtojo. Nutariau
palikti šiltą vietelę ir nerti į naujus
nepatirtus vandenis“, – sakė dirigentas „Lietuvos žinioms“.
Vilmanto Kaliūno diriguojamo
LKO ir prancūzų fagotininko Guilhaume’o Santanos koncertas „Orkestro ir fagoto metamorfozės“
vyks vasario 9 d., šeštadienį, 19 val.
Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje.
LNF inf.
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Muzika

Orkestro šventėje – žvaigždžių paradas
At k e lta i š 1 p s l .

Įraše orkestras grojo darniai ir
pasaulyje išgarsėjusi dainininkė staigmena: fragmentas iš pirmojo
stilingai.
Tobulintą tris dešimtmeAsmik Grigorian, violončelininkas koncerto su Ludwigo van Beethočius,
laisvai
alsuojantį orkestrą ir
David Geringas ir pianistas Petras veno Penktosios simfonijos pirjo
meistriškumą
aiškiai patyrėme
Geniušas. Savaitraščio skaitytojai mąja dalimi. Apgailestavau, kad
salėje,
antrąsyk
klausydami
tos pavisus koncerto dalyvius puikiai pa- tuometinė technika ir ją valdę
čios
simfonijos
dalies.
Dramatiškos
žįsta ir nesyk apie juos skaitė.
operatoriai aiškiau neparodė visų
Turbūt jau aišku: koncertas buvo tąsyk grojusių orkestrantų. Karto- grumtynės su likimu buvo atskleistikrai ilgas. Kiekvienas atlikėjas josi keli tie patys rakursai su pūti- tos maksimaliai. Labai tiksliu ir
grojo ir dainavo tai, kas jam arti- kais, o smuikininkus matėme vien dinamiškai lanksčiu muzikavimu
miausia, kuo panorėjo dalintis su iš nugaros. Tik pačioje pradžioje pasižymėjo visos orkestro grupės,
švenčiančiu kolektyvu ir bičiuliška kokią sekundę sumirgėjo pats pir- o ypač noriu išskirti svarbius valpublika. O ji reagavo išties audrin- masis orkestro koncertmeisteris tornos solo idealiai atlikusį Gintarą
gai, kiekvieną solistą į sceną iškvies- Raimondas Butvila. Apie tai šven- Ščerbavičių.
Po Pietro Mascagni ir Giuseppe’s
dama po keletą kartų. Bet pradėjo tės proga gal nebūtina kalbėti, bet
Verdi
operų arijų (nevardinsiu prokoncertą orkestras. Sausakimša juk tebegrojantiems iki šiol muKongresų rūmų salė tiesiog nu- zikantams tai būtų buvęs puikus gramos smulkiai), kurias dainavo David Geringas
ščiuvo, ekrane pamačiusi ir išgir- prisiminimas. O jų, pasirodo, iš- I. Milkevičiūtė ir V. Prudnikovas,
dusi tik ką susikūrusį orkestrą ir liko ne taip mažai, apie dvidešimt koncertą tęsė pianistai P. Geniušas, A. Paley ir L. Geniušas. Skamjauną G. Rinkevičių. Tai buvo puiki penkis.
bėjo Fryderyko Chopino, Camille’o
Saint-Saënso ir Dmitrijaus Šostakovičiaus muzika, kiekvieno autoriaus
opusui suskambant mąsliai, pagaviai arba žaismingai. L. Geniušo atliktas valiūkiškas ir ironiškas Šostakovičiaus „Concertino“ (1953) pas
mus gal net nėra skambėjęs. Pats pianistas sakė, jog jis sukurtas dviem
fortepijonams ir skirtas kompozitoriaus sūnui, kad jie abu galėtų jį
groti. L. Geniušas pasirūpino kūrinio orkestruote (autoriaus vardas
liko neatskleistas), kurią galėtum Edgaras Montvidas
ramiai priskirti ir pačiam kompozitoriui. Pianistai savo puikų pasirodymą užbaigė komišku bisu, šešiomis rankomis atlikdami Alberto
Gintaras Rinkevičius, orkestras ir solistai
Lavignaco „Galopą-maršą“.
Smuikininkė D. Kuznecovaitė
jautriai ir meistriškai interpretavo Saint-Saënso „Introdukciją
ir Rondo-capriccioso“, D. Geringas sužavėjo religiniu susikaupimu
alsuojančiu Maxo Brucho „Kol
Nidrei“, tarytum iš pačios širdies
sklindančia malda. Po šio instrumentininkų epizodo likusią koncerto dalį užėmė opera. Umberto
Giordano ir Gioacchino Rossini pasirinktas arijas įspūdingai dainavo V. Juozapaitis ir T. Girininkas,
A. Grigorian meistriškai atliko Tatjanos laiško sceną, E. Montvidas –
Kavaradosio ir pirmąsyk mums
pristatomą Roberto ariją iš pirmoVytautas Juozapaitis
sios Giacomo Puccini operos „Vilisės“. Operinį kaleidoskopą užbaigė
Verdi operos „Aida“ iškilmingasis II
veiksmo antrasis paveikslas, kurio
muzika, atliekama orkestro, Kauno
valstybinio choro ir solistų, puikiai
perteikė šventišką jubiliejinio gimtadienio koncerto atmosferą.
Koncerte dalyvavę solistai atliko Asmik Grigorian, Irena Milkevičiūtė ir LVSO
po vieną kitą kūrinį, o pats jubiliatas Valstybinis simfoninis orkestras, Svarbiausia, orkestras pasiryžęs Valstybinis simfoninis orkestras
diriguojamas G. Rinkevičiaus, grojo nesustoti, toliau kopti į profesio- yra svarbus ir reikalingas Lietuvos
visą ilgą vakarą. Kiekvieną visiškai nalumo aukštumas, nes jo vado- muzikinio gyvenimo dalyvis, kurio
skirtingą kūrinį ar operos ariją jis vas maestro G. Rinkevičius tvirtai koncertų visada laukia jo išugdyta
atliko labai išbaigtai ir skoningai. įsitikinęs, kad tobulumui ribų nėra. gausi ir smalsi publika. Belieka orGlaudus kontaktas su dirigentu, Maestro negali gyventi be geros kestrą pasveikinti ir palinkėti tolesypatingas susiklausymas, muziki- simfoninės muzikos ir be operos, nių kūrybingų metų!
nis jautrumas – tik keli brandos am- kurią jis diriguoja ne tik Vilniuje,
Dalia Kuznecovaitė
D. M at v e j e vo n u ot r a u ko s
žių pasiekusio kolektyvo bruožai. bet ir Rygoje bei užsienio šalyse. Živilė Ramoškaitė
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Teatras

Nuo bjaurasties link... grožio?

„Šventės“ premjera Kauno dramos teatre
Miglė Munderzbakaitė

Agniaus Jankevičiaus spektaklį
„Šventė“ inspiravo Juozo Grušo
„Trys paradoksinės novelės apie
švarą“. Su šio autoriaus kūriniais
režisierius yra dirbęs ir anksčiau,
2006-aisiais pastatė radijo spektaklį
pagal Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“. Šį kartą režisierius, rašydamas
scenarijų, iš rašytojo novelių pasiskolino tik pagrindinę veikėją ir
dalį temų, kurias papildė jam rūpimais kontekstais, aktualijomis ir
dabarties simboliais. Pasak Jankevičiaus, „trys J. Grušo paradoksinės
novelės – labai trumputės. Iš tiesų
„Šventė“ nėra tiesiog originalaus
teksto inscenizacija. Perskaitęs noveles iškart supratau, kad jos turėtų
būti tiesiog atspirtis autorinei kūrybai. Novelės atsiskleidžia per pagrindinę veikėją Konstanciją, kuri
pačiame spektaklyje net nepasirodo,
apie ją šneka kiti personažai.“
Kaip būdinga Jankevičiui, spektaklis turiningas, pripildytas intertekstų bei retorinių pasvarstymų.
Kūrinio struktūrą sudaro keturių
liudininkų pasakojimai. Monologuose aktoriai laviruoja tarp distancijos su savo veikėjais ir tapatinimosi su pasakojama istorija.
Savo forma „Šventė“ primena
prieš kelerius metus Jankevičiaus
ir sindikato „Bad Rabbits“ sukurtą
spektaklį „Samurajaus knyga“.
Abiejų kūrinių veiksmas susitelkia
aplink vieną veikėją. „Samurajaus
knygoje“ berniukas Tomas Lašas
yra visuomenės blogybių – negebėjimo spręsti problemų bei jų
ignoravimo – simbolinė figūra, per
kurią skleidžiasi kiti pasakojimai ir
temos. „Šventėje“ ši pozicija tenka
taip ir nepasirodančiai Konstancijai,

turinčiai konkrečiai neįvardytų sutrikimų. Spektaklyje skirtingi veikėjai iš savo perspektyvos pasakoja
su moterimi susijusias istorijas, kuriančias jos biografiją. „Samurajaus
knyga“ kalba apie trumpą Tomo
Lašo gyvenimo atkarpą, o „Šventė“
apima ilgo veikėjos gyvenimo įvykius ir juos supančius kontekstus.
Per Konstancijos figūrą ne tik apmąstoma vieno žmogaus biografija,
bet ir pretenduojama į netradicinę
valstybės šimtmečio refleksiją.
Jankevičiaus kūryboje svarbi atstumto, visuomenės paribiuose atsidūrusio žmogaus pozicija apmąstoma ir „Šventėje“, kurioje taip pat
ryškus dar vienas bent kelis režisieriaus kūrinius siejantis bruožas –
tai smalsaus vaiko, konfrontuojančio su jį supančiu pasauliu, figūra.
Vaikai parodomi kaip veikiami neigiamų įtakų, dažniausiai pasireiškiančių artimiausioje aplinkoje, kai
žlunga tėvų autoritetas. Jų poelgiai,
kurių pasekmės išlieka visam gyvenimui, vaikus verčia abejoti, nepasitikėti aplinkiniais bei savimi.
Aktorius Pijus Narijauskas pasakoja pirmą spektaklio istoriją apie
berniuką ir jo sudėtingus santykius
su šeima. Iš kino filmo jis mokosi
spręsti problemas, susiduria su tėvo
padarytu nusikaltimu, negali jo pateisinti, suprasti poelgio priežasčių,
o tuo labiau – tolesnių tėvo veiksmų,
kai staiga prabudusi šio meilė tėvynei įgyja netikėtas patriotiškumo apraiškas, vedančias į politinę karjerą.
Antrasis pasakotojas Gintautas
Bejeris, remdamasis rastu dienoraščiu, bando atkurti Konstancijos vaikystę, santykius su šeima
ir itin svarbų pokalbį apie grožį ir
bjaurastį, kuris nulėmė jos tolesnį
gyvenimą – bendravimą su kitais žmonėmis ir požiūrį į aplinką.

Konstancija – akių nepakelianti
mergina, „išmokusi“ siaubingą
pamoką... Taip pat Bejeris pasakoja vaikino, bandžiusio demaskuoti kandidatą į prezidentus, istoriją. Pasitelkdamas filmo „Svetimas“
(„Alien“, 1979, rež. Ridley Scott) pavyzdį jis aiškina kapitalizmo esmę
ir tai susieja su kandidato, kaip ir
fantastinio filmo personažo, negebėjimu žiūrėti kitiems į akis. Čia
brėžiamos sąsajos su dabartiniais
mūsų politiniais veikėjais, nors režisierius jų konkretizuoti ir nelinkęs. Vaizdo projekcijose greitai keičiasi Lietuvos politikų fotografijos:
nuo tarpukario iki šių dienų, tačiau
konkrečių akcentų Jankevičius nedėlioja. Tai universali užuomina į
prasižengėlius, savo klaidas maskuojančius šūkiais apie tėvynę.
Aktorė Gabrielė Ladygaitė kuria
tarp stereotipų susipainiojusią, tragikomišką pasakotoją, klausiančią:
„Kodėl aš niekam nereikalinga?“ Juk
„gyvenu pagal visus reikalavimus“,
„gyvenu pagal savo prigimtį“. Nors
elgiasi pagal taisykles, jai nesiseka.
Ketvirtoji Jūratės Onaitytės pasakotoja apibendrina bei susumuoja
visas istorijas ir iškelia svarbius
klausimus. Ji abejoja valstybės šimtmečio, lygindama jį su žmogaus gimtadieniu, reikšme: „Šiandien vasario
šešiolikta. Ir šiandien mano gimtadienis. Aš ir mano šalis gimėme
tą pačią dieną, skirtumas tik tas,
kad šiandien pas mano šalį ateina
šimtmetis, o pas mane – šaltis.“ Asmeninė tragedija supriešinama su
išsamiai apkalbėta ir įvairiomis
minėjimo programomis pažymėta
valstybės šimtmečio švente.
Jankevičius nelinkęs leisti žiūrovui jaustis patogiai. Vieni kūriniai
jį išjudina netiesiogiai, t.y. provokuojant mintis, emocijas, skatinant

D. S ta n k e v i č i a u s n u ot r .

Scena iš spektaklio „Šventė“

vertinti, tarkim, pritarti ar priešintis
matomam veiksmui. Kitais atvejais
žiūrovas bandomas įtraukti ir fiziškai (tarkim, spektaklyje „Maištas“).
„Šventėje“ pasirinktas pirmasis būdas, tačiau yra keli ne visai pasiteisinę tiesioginio kontakto su publika
epizodai. Pavyzdžiui, spektaklio
pradžioje Narijauskas žiūrovei paduoda maišelį, kuris iš netikėtumo
dar ilgai šiugždenamas, o vėliau uždegdamas šviesą Bejeris žiūrovus
tarsi įtraukia į debatus. Nors žiūrovų mąstymą ir taip aktyvina sudėtingi aktorių monologai, pripildyti
įvairių istorijų, iš kurių bent viena
yra artima kiekvienam.
Tradiciškai patriotinius jausmus žadinanti Gintarės Jautakaitės daina „Viešpaties lelija“ spektaklyje tampa ironišku kontrastu
aktorių pasakojimams. Scenografijos ir kostiumų dailininkės Lauros Luišaitytės ir vaizdo menininko
Rido Beržausko saikingi, minimalistiniai sprendimai papildo Jankevičiaus kuriamus pasakojimus.
Centrinis scenografijos elementas – ryškiai šviečiantis „#LT 100“

ženklas, primenantis, kad tarp visų
šių asmeninių dramų švenčiamas
Lietuvos gimtadienis, kurio minėjimas būtinas ir privalomas, nepaisant aplinkybių. Sceną pripildo ir
kiti tautiniai simboliai – geležinis
vilkas, Gediminaičių stulpai, Vytis...
Apsikarsčius šia atributika formaliai „atšvęsti“ galima, net jei steriliai
balta siena aptaškyta barščiais, primenančiais ėriuko kraują, tik, kaip
sako vienas pasakotojas, – kas su
mumis įvyks toliau?
Jankevičius pasiūlė savąją šimtmečio šventės versiją, kuri nei lengva,
nei pakili, bet atspindinti dalį tikrovės. Pagrindinė „Šventės“ veikėja Konstancija mėgo mokytis
eilėraščius, žavėjosi Josifu Brodskiu, todėl vienas iš pasakotojų poeto kūrinį „Nuo pakraščių į centrą“
bandė priartinti prie asmeninio jos
gyvenimo: „Nuo bjaurasties į grožį“.
Spektaklis išryškina mumyse pirmąjį dėmenį, nepasiūlydamas antrojo, bet gal ne šimtmečio proga,
ne formaliai ar paviršutiniškai įmanomas ir grožio atradimas?

Laikas išmokti kalbėti(s)
Spektaklis „Lapkričio 20-oji“ festivalyje „Kitoks ’19“

Laura Šimkutė

Kai mokiausi mokykloje, per etikos
pamokas mokytojai rodydavo filmus, paliečiančius socialines problemas, tikėdamiesi, kad jie paveiks
kaip prevencinė priemonė prieš
narkotikus, savo kūno pardavinėjimą, patyčias ir kt. Kalbėtis nebuvo
priimtina, tik tyliai žiūrėti filmus ir
šifruotis jų siunčiamą informaciją.
Kiekvieno septintoko ar aštuntoko
asmeninis reikalas, kiek jis supras
tokius filmus kaip „Rekviem svajonei“ („Requiem for a Dream“, 2000,
rež. Darren Aronofsky) ar „Lilija
amžinai“ („Lilya 4-ever“, 2002, rež.
Lukas Moodysson).
Galbūt šiandien taip nebedaroma, bet tada buvo rodomas ir estų
4 psl.

vaidybinis filmas „Klasė“ („Klass“, sugrįžti prie neišsemiamos vienišo
2007, rež. Ilmar Raag), kuriame iš ir nesuprasto, savo vietos pasaulyje
skirtingų perspektyvų pasakojama ieškančio jauno žmogaus temos.
apie klasėje vykusias patyčias ir Tikrais 2006-ųjų įvykiais Emstragiškas jų pasekmes. Tokiam ki- deteno mieste Vokietijoje paremnui tikrovė pasiūlo daug medžia- tas švedų dokumentinis spektaklis
gos. Neišmokę pažinti ir valdyti „Lapkričio 20-oji“ (rež. Sofia Jupitsavo emocijų bei jausmų jaunuo- her) tiria, kodėl aštuoniolikmetis Seliai ryžtasi kraštutiniam veiks- bastianas ryžosi ginkluotas įžengti į
mui – pasikėsinimui į gyvybes. Tai savo buvusią mokyklą ir prieš nusitampa vieninteliu būdu pasiprie- žudydamas sužeisti dešimtis žmonių.
šinti kančiai, kai negebama kalbė„Menų spaustuvės“ Juodojoje satis apie iškilusias problemas. Ypač lėje malonių veido bruožų jaunuolengva tokį drastišką žingsnį žengti lis Sebastianas (David Fukamachi
šalyse, kuriose ginklai laisvai priei- Regnfors) ruošia vietą, kurioje filnami. Paprastai žiniasklaidoje dau- muos pasakojimą, atskleidžiantį,
giausia pranešimų būna apie JAV dėl ko jis ryžosi padaryti tai, ką pamokyklose surengtus ginkluotus darė. „Filmavimo aikštelės“ kompoišpuolius.
zicija neįnoringa – ant kėdės padėta
Sausio 18 d. tarptautinis festivalis kelioninė kareiviška kuprinė, pakavaikams ir jaunimui „Kitoks“ leido bintas ilgas įliemenuotas pilkšvai

David Fukamachi Regnfors spektaklyje „Lapkričio 20-oji“
„ J u p i t h e r J o s e p h s s o n T h e at r e Co m pa n y “ n u ot r .

žalsvas paltas (primenantis arba nacių uniforminį „Hugo Boss“ paltą,
arba pankų ir anarchistų apdarą –
priklauso nuo konteksto ir kaip drabužis priderintas), po kėde patiestas
didelis popieriaus rulonas atstoja ir
kilimą, ir sieną. Visi daiktai bus panaudoti: paltas apsirengtas, kuprinė
užsidėta ant pečių, o popieriuje bus
surašytas savotiškas manifestas.

Erdvėje, kurioje veikia Sebastianas, kamera ir daiktai sudėlioti taip,
kad mes jį matytume profiliu (išskyrus retus atvejus, kai jis kreipiasi
tiesiai į publiką), o iš arti filmuojamas jo veidas projektuojamas ant
galinės sienos ekrano, kuriame iš
abiejų pusių nuolatos keičiasi titrai.
N u k e lta į 5 p s l .
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Šokis, Teatras

Šokio dienoraščiai
Sausis

Helmutas Šabasevičius

Sausio 17 d.
2018 m. pirmajame meno kultūros žurnalo „Krantai“ numeryje
Skaidrė Baranskaja straipsnyje „Iš
operų dingstantis baletas“ išsamiai
apžvelgė operos ir baleto „santykių
dramą“; jos įžvalgos atsigamino stebint po ilgesnio laiko į Vilnių pargrįžusią Giacomo Puccini ir Anthony
Minghellos operą „Madam Baterflai“. Nors čia nėra specialiai parašytų šokio scenų, kurių apstu XIX a.
vidurio ir antrosios pusės operose,
lygiaverte Minghellos partnere kuriant šio spektaklio režisūrinę koncepciją galima vadinti choreografę
Carolyn Choa. Šokio mokiusis nuo
penkerių, šiame spektaklyje ji sukūrė itin prasmingas ir paveikias
scenas pirmo ir trečio veiksmo
pradžioje, organiškai įsiliejusias į
bendrą spektaklio plastinį audinį.
Ypač vaizdingas Ilvos Juodpusytės
šokis pradeda spektaklį, išryškindamas ir pabrėždamas Čio Čio san –
Drugelio viziją, kuri transformuojasi tragiškos nuojautos kupinoje
Sapno scenoje prieš Čio Čio san ir
Pinkertono susitikimą (su bunraku
lėle – pagrindinės herojės alter
ego – šoko Naglis Bierancas). Ypatingų štrichų spektakliui suteikia
dar viena lėlė – mažasis Pinkertonas, kurį sklandžiai valdė Vaiva
Užaitė, Augis Slavinskas ir Tomas
Dapšauskas. Spektaklis tapo įsimintinas ir dar dėl vienos priežasties: per pirmą pertrauką įteiktos
auksinės akreditacijos – nuolatinės sėdimos vietos šio sezono spektakliuose. Netikėtas įvertinimas už
tai, ką daryti, – tikras malonumas,
priklauso ir savaitraščiui „7 meno

At k e lta i š 4 p s l .

Nors tokiu būdu siekiama užmegzti
ryšį su publika, tai nepavyksta – Sebastianą „paskandina“ niekada nesibaigiantis tekstas, kuris pagaliau
ima skambėti literatūriškai ir skaitoviškai. Pernelyg nudailintame ir
apskaičiuotame spektaklyje aktorius nesukuria personažo, todėl jo
monologo žodžiai netenka tikrumo.
Jis sako, kad jam skauda, bando
sprogdinti susikaupusį jausmų
burbulą, tačiau jo žodžiuose nėra
nė trupučio gaivališkos emocijos,
kuri priverstų bent akimirką šiuo
jaunuoliu patikėti. Nuo veikėjo
esame atitverti svetimos kalbos,
medijų bei ištikimybės dokumentiniam teatrui.
Konkrečių priežasčių, lemiančių
Sebastiano pasiryžimą mokykloje
atkeršyti skriaudėjams, taip ir nesužinome – jis tiesiog kartoja, kad
kiekvienas yra kaltas dėl to, ką jam

dienos“ už nuolatinį skatinimą dalintis savo įspūdžiais.
Sausio 20 d.
Sergejaus Prokofjevo „Pelenė“ –
vienas seniausių spektaklių, kuriuos
galima pamatyti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje.
1984 m. pastatytas estų menininkų
(choreografas – Ennas Suve, dailininkas – Eldoras Renteris), šis spektaklis tapo jaunųjų šokėjų tramplinu
į didžiuosius vaidmenis. Šioje „Pelenėje“ „pirmieji kartai“ paženklino
vis labiau savimi pasitikinčių Baleto
skyriaus moksleivių Rūtos Karvelytės (Pelenė), Deivido Dulkos (Princas), Ksenijos Jermakovos (Fėja),
Anastasijos Semaško (Pamaiva)
prasidedančias artistines biografijas (spektaklyje dalyvavo ir jau
anksčiau vaidmenis parengusius
Kotryna Fedorovičiūtė – Pamotė
ir Paulina Čistovaitė – Piktuolė).
Spektakliui juos parengė mokytojai Gražina Dautartienė, Aleksandras Semionovas, Neli Beredina,
Audronė Domeikienė, Aušra Gineitytė ir Jolanta Liaugminienė.
Tai moksleiviai, be kurių mieli
ir brangūs šokio projektai – „Baleto atmintis“ ir „Romantizmo
svajos“ – būtų buvę neįmanomi.
Bus įdomu sekti jų tolesnį kūrybinį kelią.
Sausio 21 d.
Scenos meno kritikų asociacijos
įsteigti ir juvelyrės Marytės Gurevičienės sukurti Teksto ir Meno
raktai įteikti teatro kritikei Aušrai
Kaminskaitei ir vadybininkei, Lietuvos šokio informacijos centro direktorei, festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ meno vadovei Gintarei
tenka išgyventi. Pasak Sebastiano,
visas pasaulis – tai materialinėmis
vertybėmis varoma mašina, kurioje kiekvienas privalo turėti atitinkamomis etiketėmis pažymėtus
daiktus. Žmones sugadino turtinė
nelygybė ir normalaus laimingo gyvenimo formulė, pagal kurią reikia
turėti darbą, susirasti vyrą / žmoną,
sukurti šeimą ir t.t. Sebastiano,
gurkšnojančio kokakolą, ištrauktą
iš „H&M“ maišelio, tai netenkina.
Save filmuojantis vaikinas, teigiantis, kad „ankščiau ar vėliau jūs
į mane pažiūrėsit“, atkreipia dėmesį
į tarp paauglių populiarėjantį laisvalaikio leidimo būdą – vaizdo tinklaraščių („vlogų“) kūrimą. Vieni
jaunuoliai išpopuliarėja, kiti nesulaukia nė šimto peržiūrų, tačiau
vis tiek bando gauti savo penkiolika
minučių šlovės, tikėdamiesi, kad
bent keletas žmonių juos išklauso.
Per mediją bendrauti su nepažįstamaisiais paprasčiau, nes su artimaisiais dar neišmokta kalbėti(s).
Tačiau poreikis pasisakyti ir būti

7 meno dienos | 2019 m. vasario 8 d. | Nr. 6 (1285)

Masteikaitei. Ypač džiugu, kad abi
apdovanotosios stipriai susijusios
su šokio diskursu – tiek jį formuojant, tiek jį reflektuojant.
Sausio 22 d.
Choreografės Birutės Banevičiūtės pradėtą šokio spektaklių
patiems mažiausiems žiūrovams
kūrimo tradiciją tvirtina ir kiti
menininkai, tarp jų – Klaipėdoje
įsteigtas šokio teatras „Judesio
erdvė“, kuris „Menų spaustuvėje“
pristatė interaktyvų šokio ir judesio spektaklį 18–24 mėnesių kūdikiams „Debesų žaidynės“. Spektaklį sukūrė choreografė ir režisierė
Laura Geraščenko kartu su sceno- Scena iš operos „Madam Baterflai“
grafe ir kostiumų dailininke Angelina Furmaniuk-Savickiene; paprastą, ramią Kristijono Lučinsko Seule, ir Pas de deux pagal Giusepmuziką pripildė lėti, atsargūs šokėjų pe’s Verdi „Metų laikų“ muziką. ŽiElingos Serapinaitės, Kamilės An- nomas baleto meistras Lietuvoje
driuškaitės, Jono Viršilo ir Dariaus lankosi nebe pirmą kartą – padėjo
Berulio judesiai, drąsinantys jau- LNOBT trupei pasirengti Adolphe’o
nuosius žiūrovus įsitraukti į žaidy- Adamo baleto „Korsaras“ premjebinį veiksmą – vengiant ypatingo rai, o dabar atvyko repetuoti su soaktyvumo, globojant mažylius, listu Ignu Armaliu, kuris vasario 8 d.
supažindinant juos su minkštais „Korsare“ pirmą kartą atliks Konobjektais, panardintais skaidrioje rado vaidmenį. Repetuojant „ČiMantvydo Poškaus šviesoje.
gonų šokį“ Mirzojanas kiekvienai
atlikėjai (o jų buvo net kelios) sakė
Sausio 25 d., 14 val.
individualias pastabas, padėdamas
suprasti epizodo nuotaiką ir jo choPer pietus teko stebėti Valstybi- reografinės formos principus.
nės Vienos operos baleto baletmeisSausio 25 d., 18.30 val.
terio Alberto Mirzojano repeticiją
Šokio teatre – M.K. Čiurlionio
menų mokyklos Baleto skyriaus
Vilniaus teatre „Lėlė“ prieš kemoksleiviams jis stato du choreo- letą metų nustebinusi originalia
grafinius epizodus: „Čigonų šokį“ Ernsto Theodoro Amadeus Hofpagal Camille’o Saint-Saënso mu- fmano „Smėlio žmogaus“ traktuote,
ziką iš operos „Henrikas VIII“, kuris ta pati komanda ėmėsi Oscaro Wilbuvo sukurtas 2004 m. Agrippinos de’o „Doriano Grėjaus portreto“.
Vaganovos rusų baleto akademijai Spektaklis sukurtas naujoje „Lėlės“
Sankt Peterburge, o vėliau statytas erdvėje – Palėpės salėje. NedideKorėjoje, Sunhwa meno mokykloje liame įrėmintame ekrane-scenojepaveiksle-veidrodyje vienas kitą
išgirstam lieka nepatenkintas dėl keičia mįslingi vaizdiniai iš Eupačios medijos, kuri sukuria tik ropos civilizacijos grožio etalonų –
kontakto iliuziją – gyvo ryšio nėra. Skopo „Šokančios menadės“, Milo
Tokiu kalbėjimu, kaip ir šiame saloje rastos Veneros, Michelangelo
spektaklyje, bandoma pasisakyti, „Dovydo“. Lyg nebyliame kine vaiztačiau pasakojama kamerai, o ne dus lydi romano frazės, tačiau tai
šalia esančiam žmogui – žiūrovui. labiau asociatyvūs komentarai, api„Lapkričio 20-oji“ besiklausantį bendrintai prisiliečiantys prie lite(šiuo atveju labiau tiktų sakyti – titrus ratūros kūrinyje gvildenamų grožio
skaitantį) žiūrovą skatina mąstyti ir gėrio abipusės priklausomybės
apie jaunų žmonių negebėjimo su- temų. Režisierė ir dailininkė Ginprasti savo vidinę būseną ir susikal- tarė Radvilavičiūtė, scenografė Rebėti priežastis ir leidžia pradėti dis- nata Valčik sukūrė įdomų reginį, kukusiją. Spektaklis kitaip atsiskleistų ris iš pirmo karto neatskleidžia savo
žiūrint jį gimtąja kalba, tačiau kūrė- paslapčių. Jame – kaip ir „Smėlio
jai pernelyg pasitikėjo tikrų įvykių žmoguje“ – labai svarbus plastinis,
dokumentiškumu ir atsisakė įnešti judesio dėmuo (choreografė – Siką nors savito. Bijodami iškraipyti gita Mikalauskaitė), kurio temos
faktus jie liko saugiu atstumu nu- vystosi įsiklausant į kompozitorės
tolusioje zonoje. Tačiau norint, kad Ritos Mačiliūnaitės muziką. Aktotokio tipo istorija paveiktų scenoje, riai Šarūnas Gedvilas, Erika Gaireikia ją hiperbolizuoti arba kitaip dauskaitė, Deivis Sarapinas (speksudėlioti režisūrinius bei dramatur- taklyje vaidina ir pati choreografė)
ginius akcentus. Tikras įvykis ne- sukuria objektų sklandymo tamsioje
būtinai garantuoja poveikį – kartais metafizinėje erdvėje iliuziją, seriją
fikcija veikia stipriau už tikrus faktus. vaizdinių, kurie pasitelkus veidrodį
ir atspindžius skyla į daugybę

M . A l e k s o s n u ot r .

fragmentų arba kuria fantasmagorines būtybes, praskleidžiančias
garsiojo anglų rašytojo biografijos
ir jo kūrinio prasmių klodus bei
primenančias antikinio mito apie
Narcizą ištakas.
Sausio 29 d.
Žinomam XX a. 7–8-ojo dešimtmečio baleto solistui Antanui Beliukevičiui sukako aštuoniasdešimt metų. Vieno iš savo
mokytojų tuometiniame Meno
mokyklos Choreografijos skyriuje
(dabar – M.K. Čiurlionio menų
mokyklos Baleto skyrius), garsaus
choreografo Broniaus Kelbausko
patartas, šoklumo jis mokėsi
klampioje vietoje šokinėdamas
į viršų, o vėliau – Leningrado
choreografijos mokykloje (dabar – Agrippinos Vaganovos rusų
baleto akademija). Iš kitų savo kartos artistų Beliukevičius išsiskiria
tuo, kad 1961–1967 m. dirbo Leningrado mažajame operos ir baleto teatre (dabar – Michailo teatras
Sankt Peterburge), o grįžęs į Vilnių
Lietuvos valstybiniame akademiniame operos ir baleto teatre dirbo
iki 1981-ųjų. Tarp jo vaidmenų –
Bazilis Ludwigo Minkaus „Don Kichote“, Mėlynas paukštis ir Princas
Piotro Čaikovskio „Miegančiojoje
gražuolėje“ ir „Spragtuke“, Rožė
Carlo Marios von Weberio „Kvietime šokiui“, Jonis Juliaus Juzeliūno
balete „Ant marių kranto“, Ugnius
Juozo Indros „Audronėje“, Chuliganas Dmitrijaus Šostakovičiaus
choreografinėje novelėje „Panelė
ir chuliganas“. 1986–1994 m. dėstydamas klasikinį šokį M.K. Čiurlionio menų mokyklos Choreografijos skyriuje, mokė Petrą Skirmantą,
Jurijų Smoriginą, Eligijų Butkų. Antano Beliukevičiaus jubiliejui Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras skyrė Sergejaus Prokofjevo ir
Krzysztofo Pastoro baletą „Romeo
ir Džuljeta“, kuris buvo parodytas
sausio 12 dieną.

5 psl.

Muzika

Žvilgsnis į Austrijos muzikos sceną
Pokalbis su austrų muzikologu Christianu Heindliu

Pagrindinis mokytojas Vienoje
tuo metu buvo Alexanderis von
Zemlinskis (1871–1942). Jis laikoMuzikologas Christianas Heindlis mas postromantiniu kompozitoasmeniškai pažįsta daugybę austrų riumi, rašiusiu tonalią muziką, nors
kompozitorių, yra įsisukęs į šiuolai- parašė dešimt ar dvylika dodekakinį Vienos muzikinį gyvenimą kaip foninių kompozicijų, kurios man
koncertų organizatorius, nepriklau- nelabai patinka. Tačiau aš šią asmesomas žurnalistas, dirbantis įvai- nybę vertinu dėl laisvo mąstymo ir
riuose leidiniuose („ÖMZ“, „Wiener vertybių, kurios jo mokiniams leido
Zeitung“, „Opernwelt“, „nmz“, „das sukurti kažką naujo. Visi norintys
mica“ ir „die Pressburger Zeitung“), komponuoti modernią muziką uniradijo „ORF“ laidų autorius („Pastic- versitete rinkosi jo klasę. Savo stucio“, „Opernkonzert“, „Aus der Welt dentus jis nuolat vežiodavo į fesder Oper“, „Studio Neuer Musik“, tivalius ir konferencijas užsienyje,
„Zeit-Ton“, „Alles über Musik“, „Aus kad jie susipažintų su viskuo, kas Christian Heindl. Viena, 2015 m.
„ U n i s o n S h ot “ n u ot r .
dem Konzertsaal“) ir paskaitų lek- vyksta už Austrijos ribų. Dauguma
torius. Su tikru ekspertu kalbamės jo studentų tapo žinomais kompo- kalbės apie Wagnerį ir Straussą. folkloro motyvus, mes taip pat turėapie praeities ir dabarties muziką zitoriais, ir tai buvo „naujoji karta“, Tikrai ne apie šiuolaikinę operą.
tume remtis savo austrišku folkloru.
Austrijoje.
kuri gimė maždaug XX a. 4-ajame
Iš tiesų Vienoje buvo įsikūrusios Tuomet kyla klausimas: kas apibrėdešimtmetyje.
tam tikros organizacijos, kurios žia austrų liaudies muziką?
Vienos vaizdas, apie kurį kalbu, specializavosi statydamos vien tik
Kaip apibūdintumėte muziiš esmės pasikeitė po 1990-ųjų ar modernias operas, tačiau po kurio Išties, kaip muziką paveikė
kinę padėtį Austrijoje?
kiek vėliau. Tuo metu vienu pagrin- laiko jos užsidarė, daugiausia dėl fi- austrų folkloras? Kokius išskirPalyginus su Vokietija ar JAV, dinių festivalio „Wien Modern“ or- nansinių bėdų. Kai kurios dar vei- tumėte pagrindinius to reiškiAustrija labiausiai susitelkusi tik į ganizatorių ir autorių tapo ryškus kia. Pavyzdžiui, per vieną „Neue nio bruožus?
vieną miestą – Vieną. Jame gyvena tonalios muzikos atstovas Kurtas Oper Wienn“ sezoną suskamba
Man, kaip Vienoje gimusiam
du milijonai, o kitur šalyje – šeši Schwertsikas (g. 1935). Netikėtai trys naujos operos, vyksta pasauli- ir augusiam žmogui, su Austrijos
milijonai žmonių. Tad muzikinė gana konservatyvus kompozito- nės šiuolaikinių operų premjeros. liaudies muzika ir folkloru labiauscena lyg skyla į dvi dalis. Vienoje rius tapo modernios muzikos fes- Tačiau dažniausiai šiuolaikinė mu- siai asocijuojasi Vienos apylinkės ir
gyvenantys menininkai galvoja tik tivalio vedliu! Tai iš dalies lėmė, kad zika Vienoje atliekama muzikos fes- šalia esantys kaimai. Muzika, kuri
apie save ir mano, kad šioje šalyje jauni – dvidešimties, trisdešimties tivaliuose, tokiuose kaip „Wien Mo- skamba tokiose vietose, arba bent
yra tik Viena. Būtent dėl tokio po- metų – kūrėjai atsisakė priklausyti dern“. Festivaliuose kartais skamba jau skambėjo anksčiau, iš tiesų
žiūrio kiti regionai Vienos ir ne- vienai ar kitai tradicijai.
ir operos, dažniausiai koncertinis įkvėpė austrų kompozitorius. Pamėgsta. O tiesa yra kažkur per vijų atlikimas. Pastaraisiais metais vyzdžiui, Schubertas parašė „Vokiš„Wien Modern“ festivalyje tokiu kus šokius“ – tik jie labiau austriški
durį. Kita vertus, išties įspūdinga, Kurios dar asmenybės skatino
kiek daug renginių vyksta sostinėje, kūrėjų individualumą?
formatu buvo pastatyta kompozito- nei vokiški ir grįsti austrų folkloro
kiek nuveikta svarbių darbų dėl moYpač svarbus buvo vienas iš rės Olgos Neuwirth (g. 1968) opera, tradicija. Arba žymieji Johanno
dernios muzikos ir kompozitorių kles- Zemlinskio sekėjų, Heinzas Kar- scenoje fone buvo rodomas filmas, Strausso valsai. Straussas užaugo
tėjimo, nors, daugelio jų nuomone, tu- las Gruberis (g. 1943), kuris iš savo kuriam ji taip pat kadaise sukūrė grodamas Schuberto „Vokiškus
šokius“ ir iš esmės jo aukštuomerėtų būti daroma dar daugiau.
studentų reikalavo autentiškumo alternatyvią muziką.
ir individualumo, ugdė asmenybes
nės valsai yra grįsti ta pačia folkloro
Kaip nusakytumėte Austriir ryškius kūrybinius charakterius. Kas yra austriškas skambesys
ritmine formule. Dar vienas pavyzjos muzikos formavimąsi
Stipresnieji jo klasės absolventai arba išskirtinis austrų muzikos dys būtų Mahlerio kūryba. MahleXX amžiuje?
turi savitų ypatybių, kurias neretai bruožas?
ris yra kilęs iš nedidelio kaimelio
Austrijos muzikos istoriją lėmė gali išgirsti ir atpažinti klausydamaAustrija labai ryškiai neišsiski- šalia Vienos. Be abejonės, savo vaipolitiniai bei istoriniai įvykiai, ypač sis jų muzikos. Manau, tai įdomus ir ria iš kitų šalių. Tačiau yra vienas kystėje jis girdėjo tradicinę ar sinaAntrasis pasaulinis karas ir nacių šiuolaikinėje modernioje muzikoje niuansas. Kiekvienas muzikantas gogoje skambančią žydų muziką. Ir
iškilimas. Kaip žinome, žydų kil- retai sutinkamas bruožas. Žinoma, ar kompozitorius jaučia tradicijos austrų liaudies, ir sinagogos muzika
mės kompozitoriai turėjo išvykti ne visi Gruberio studentai tapo ryš- užkrautą atsakomybę. Toje „kupri- yra labai paprasta, suprantama ir toiš Austrijos, kad išvengtų žūties ir kiais kompozitoriais, tačiau dauge- nėje“ sudėti visi didieji autoritetai – nali. Jų skambesyje galima išgirsti
koncentracijos stovyklų. Natūra- lis jų pasirinko pedagogo kelią ir Mozartas, Haydnas, Beethovenas, panašių melizmų ir kitokių vokalus meno ir kultūros augimas buvo prisidėjo prie dar jaunesnės kartos Schubertas, Brahmsas, Bruckneris, linės muzikos atlikimo priemonių.
sutrikdytas. Praėjus karui, jaunajai ugdymo. Iš šios kartos išaugo ne- Mahleris, Schönbergas, Bergas, We- Tas pačias melizmas ar tą patį tokartai teko viską pradėti iš pradžių. mažai elektroninės ar grafinės mu- bernas, ir visa tai viduje nešiojasi nalinį paprastumą mes randame ir
Man įdomiausia, kaip muzikinis zikos kūrėjų.
kiekvienas Austrijoje augęs ar mo- Mahlerio muzikoje. Ypatingai ausAustrijos gyvenimas atsigavo per
kęsis muzikas. Net ir šiuolaikinėje triška man Pirmosios Mahlerio
maždaug penkiasdešimt metų po Kas būdinga tai jauniausiai
muzikos rinkoje kompozitoriai vis dar simfonijos antra, lėtoji, dalis, kuri
Antrojo pasaulinio karo. Tuomet kompozitorių kartai? Kokie
intensyviai su jais konkuruoja. Tai būtų primena bohemiškame žydų kaidar buvo likusi ir senoji kompo- reiškiniai lydi ar inspiruoja jų
tas aspektas, kuo Austrija išskirtinė.
melyje netoli Vienos skambėjusią
zitorių karta, atgavusi savo darbus kūrybą?
Manau, dauguma Austrijos muziką. Taigi, savo kūriniuose jis
universitetuose. Tačiau daugumos
Tiems, kuriems dabar 30–40 kompozitorių, kad ir kokiai kar- panaudojo tai, ką girdėjo vaikystėje,
jų kūryba, o ir vertybės, buvo la- metų, aktualu kurti muziką įvai- tai ar muzikinei stilistikai priklau- juose yra ir žydų, ir austrų liaudies
bai konservatyvios. Aš nesu tas, rioms medijoms – filmams, televi- sytų, norom nenorom mokosi ir muzikos motyvų. Kita vertus, žydai
kuris žavisi eksperimentine mu- zijai ar radijui. Daugelis kompozi- semiasi idėjų iš savo klasikų. Klau- yra Austrijos dalis, ir nereikėtų šių
zika, man labiau patinka klausytis torių norėtų dirbti šioje srityje. Ir, sydamasis austriškos muzikos kar- dviejų tradicijų atskirti.
tonalios muzikos, tačiau net man aišku, kiekvienas iš Vienoje gyve- tais išgirstu kažkiek šubertiško ar
Jei šiandien austrų kompozitoriai
jų kūryba atrodė beviltiškai kon- nančių ir dirbančių kompozitorių maleriško skambesio, tačiau tai tik norėtų ieškoti nacionalinio muzikos
servatyvi. Taigi, lyg ir savaime su- norėtų parašyti operą. Tačiau re- pojūtis, kurį sunku apibūdinti. Bet skambesio, galbūt surastų arba bent
prantama, jog jaunesnė karta jautė tas gauna užsakymą. Beje, opera juk maleriškų bruožų randame ir jau kažkokiomis priemonėmis išpareigą kurti laisvesnę ir individua- Austrijoje – vis dar kompozitorių kitų šalių kompozitorių kūryboje. rastų iš naujo. Bet ar tai būtų iš esmės
lesnę kompozicinę tradiciją.
geidžiamas žanras. Kita vertus, Jeigu iš tiesų turėtume „naciona- įdomu ir naudinga Austrijai bei jos
tai istorinis žanras. Jei norėtumėt linį skambesį“, kurį turi tokios ša- muzikiniam progresui? Manau, šianKas darė įtaką tiems jaunesnės su Vienos gyventojais pasikalbėti lys kaip Rusija ar Vengrija, kai iš dien natūraliai nacionalinis austriškartos kūrėjams?
apie operą, jie mielai sutiks, tačiau kelių kūrinio garsų gali atpažinti kas skambesys tiesiog neegzistuoja.
Ona Jarmalavičiūtė
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Mes žinome tokį reiškinį
kaip Vienos kompozitorių mokyklos. Kokį vaidmenį jos vaidina šiandieniniame muzikos
kontekste?
Tai gana sunkus klausimas. Iš
esmės visą savo muzikos istoriją
mes suvokiame mokyklomis, o tiksliau – Vienos mokyklomis. Taigi,
yra „pirmoji Vienos mokykla“, kuriai priklauso Haydnas, Mozartas
ir Beethovenas, ir „antroji Vienos
mokykla“, kuriai priskiriami Schönbergas, Bergas ir Webernas.
Tačiau problema ta, jog „pirmoji“ mokykla realiai nebuvo jokia mokykla, ir ilgą laiką „antroji“
buvo įvardinama kaip vienintelė
Vienos mokykla. Aišku, toks vertinimas nėra visiškai teisingas. Be
abejo, Mozartas daug ko išmoko iš
Haydno, o Beethovenas mokėsi ir iš
Mozarto, ir iš Haydno, jie visi vienas kitą visai neblogai pažinojo. O
tai tam tikru požiūriu galėtų būti
mokykla. „Antroji“ mokykla taip
pat nevisiškai atitinka mokyklos
apibrėžimo standartus, nes yra didelė dalis Schönbergo mokinių, kurie nerašė muzikos dodekafonine
technika. Taigi visa tai negali būti
nei vienaip, nei kitaip kategoriškai
apibrėžta.
Vienos mokykla man asocijuojasi su tokiais didžiaisiais pedagogais kaip Heinzas Karlas Gruberis, Alexanderis von Zemlinskis,
Romanas Haubenstockas-Ramati,
Erichas Wolfgangas Korngoldas, jie
išaugino ištisas kartas moderniosios muzikos kūrėjų. Įdomiausia,
kad jau jų studentai veržiasi mokytojauti ir dabar universitete yra
daugybė dėstytojų, kurie priklauso
tai didžiajai mokytojų-mokinių istorinei grandinei, besitęsiančiai
nuo XX a. antrosios pusės iki dabar. Galbūt stiliaus požiūriu tai būtų
labiau tradicinis ar konservatyvesnis mokymas, palyginus su kitomis
Europos šalimis. Tačiau visa Vienos
muzikinė bendruomenė yra iš esmės išaugusi iš tos pačios pedagoginės tradicijos. Iš tiesų, gerai pagalvojus, tikrai yra kažkas bendro, kas
sieja visus austrų kompozitorius. Jie
yra gana bendruomeniški ir vienas
kitą laiko kolegomis, o ne priešais
ar konkurentais. Jie tikrai nepyksta,
jeigu kolegos muzika yra atliekama,
aišku, tik jeigu jų pačių muzika irgi
skamba scenose.
Kaip šiandien Austrijoje suvokiama kompozitoriaus
profesija?
Įdomiausia, kad iš tiesų žmonės
neturi nė menkiausio supratimo,
kas yra kompozitoriaus profesija
ir kam ji reikalinga. Jie galvoja,
na, Mozartas yra kompozitorius,
Straussas kompozitorius, tačiau
ką galėtų veikti kompozitorius
N u k e lta į 7 p s l .
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Muzika

Jaunatviškai ir brandžiai
Trio „Xylos“ kamerinės muzikos koncerto įspūdžiai
Laimutė Ligeikaitė

Sekmadienio popietę (vasario 3 d.)
tarp snieguotų kalvų baltuojančiuose
Užutrakio dvaro rūmuose nesutilpo
nei publika, nei jaunatviška aistra
muzikai, nei dramatizmu kunkuliuojantys opusai. Tokį „žemės drebėjimą“ sukėlė jaunas tarptautinis
fortepijoninis trio „Xylos“, kuriame
muzikuoja lietuvių smuikininkė Ieva
Pranskutė, kroatų violončelininkas
Mislavas Brajkovićius bei japonų pianistė Mayu Kotari. Visi trys studijuoja Austrijoje, Vienos muzikos ir
vaizduojamųjų menų universitete,
yra tarptautinių konkursų laureatai,
savo šalių apdovanoti už pasiekimus,
intensyviai koncertuojantys solo
bei kameriniuose ansambliuose.
Ievą Lietuvoje, žinoma, išgirstame dažniau. Dar besimokydama
M.K. Čiurlionio menų mokykloje,
ji griežė su Lietuvos kameriniu orkestru, vėliau koncertavo su „Kremerata Baltica“, grojo rečitalius įvairiose Europos koncertų salėse. Greta
„Xylos“ trio, kamerinę muzika atlieka
su „Doreen Quartet“, 2017 m. festivalyje „Sugrįžimai“ Vilniuje puikiai
pasirodė su pianiste Morta Grigaliūnaite ir violončelininku Mislavu
Brajkovićiumi. Su šiuo violončelininku I. Pranskutė koncertuoja jau
ketvirtus metus, 2017 m. „ISA Prague-Vienna-Budapest“ festivalyje
jie laimėjo specialų prizą už geriausią Zoltáno Kodály Duo, op. 7, atlikimą, ne kartą pasirodė ir Lietuvoje.
O pianistė Mayu Kotari mūsų šalyje
viešėjo pirmą kartą.
Trio „Xylos“, kurį konsultuoja įžymiojo „Artis“ kvarteto smuikininkas
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šiandien? Gal po kiek laiko prisimena, kad filmuose skamba muzika,
taigi reikia kompozitoriaus, kuris
galėtų parašyti muziką filmams. Bet
čia nekalbama apie rimtąją (akademinę) modernią muziką. Žinoma,
klasikinės muzikos koncertuose
publika lankosi. Tačiau retas be
papildomo muzikinio išsilavinimo
iš tiesų nutuokia, kas yra moderni
rimtoji muzika. Ar šiuolaikinė kūryba žmonėms per daug sudėtinga?
Ar kūrėjai ir šiuolaikinės muzikos
bendruomenė yra per daug uždara? Galbūt mums reikėtų tiesiog
pakviesti žmones ir sakyti: štai, žiūrėkite, ką mes darome, aš tuoj viską
jums paaiškinsiu, papasakosiu. Galbūt tuomet modernios muzikos
scena sulauktų daugiau dėmesio?
Ar manote, kad klasikinė muzika vis dar yra Vienos identiteto dalis?

Johannesas Meisslis, „Wiener Kla- skelbta, kad pirmieji Lietuvoje jį atviertrio“ pianistas Stefanas Men- liko Armonų trio tik 2008 metais.
dlis, susibūrė tik prieš dvejus me- Beje, šiam nuostabiam kūriniui,
tus, bet pernai jau laimėjo Fidelio matyt, nesiseka, nes buvo dingęs
konkursą Vienoje, koncertavo fes- ir viešai atliktas tik po šimto metų (!)
tivaliuose „Junge Talente“, „Schu- nuo sukūrimo, 1985-aisiais, JAV.
bertiade“, buvo pakviesti dalyvauti Parašytas aštuoniolikmečio Deįdomiuose projektuose, kuriuose bussy, keturių dalių opusas spinįkvėpimo sėmėsi iš tokių meistrų duliuoja aistra, nerimastingu pokaip Avedisas Kouyoumdjianas, lėkiu, o jaunieji „Xylos“ atlikėjai jį
Pavelas Vernikovas, Evgenijus Si- dar praturtino savo emocijomis ir
naiskis, Vadimas Gluzmanas. So- nuoširdumu. Smuikas ir violončelė
lidžią programą, kurios įspūdžiais gražiu sodriu garsu tiesiog dainavo,
čia ketinu pasidalyti, trio neseniai atrodytų, meilės duetą, o sodri forsėkmingai atliko Vienos „Gesells- tepijono partija įgavo savitų, tik Dechaft für Musikteather“ scenoje, o bussy būdingų atspalvių. Pagirtinas
Lietuvoje paskleidė ne tik Užutra- visų susiklausymas, dinamikos bakyje, bet ir Klaipėdoje bei Kaune.
lansas, elegantiška frazuotė. Itin sti- Ieva Pranskutė, Mayu Kotari ir Mislavas Brajkovićius
M . P r a n s k u t ė s n u ot r .
Pagirtina, kad jauni atlikėjai lingai muzikantai žaidė kaitalioneina lengviausiu keliu, o savo re- dami žanrinius staccato su lyrikos
pertuare kaupia įspūdingus, išskir- epizodais antroje dalyje, sklandžiai Johannesas Brahmsas (jam dar spėta švelniais prisilietimais. Vienodai
tinio meistriškumo reikalaujančius pynė melodingas balsų linijas tre- kūrinį parodyti), Gustavas Mahle- reikšmingas ir sudėtingas savo partikūrinius. Koncerto programoje čioje, per visą kūrinį kaustė įtaiga ris. Iš pradžių trio buvo parašytas jas kiekvienas atlikėjas raiškiai įprasskambėjo Josepho Haydno, Clau- augindami kulminacijas ir grimz- klarnetui, violončelei ir fortepijo- mino ne tik įsijausdamas į dramade’o Debussy ir Alexanderio von dami į ramybe dvelkiančius atoslū- nui, bet Simrocko leidykla patarė turgiją, bet ir puikiai suvokdamas
Zemlinskio opusai. Haydno trio gius. Aistringas finalas išsiliejo su klarnetą pakeisti smuiku (egzis- stilistiką, sakyčiau, ir platesnį kulC-dur (Hob. XV:27) dedikuotas nepaprasta jėga. Talentingi atlikė- tuoja abi versijos). Skambant šiam tūrinį kontekstą.
Theresei Jansen Bertolozzi – puikiai jai verti didžiausios padėkos, kad vėlyvojo romantizmo opusui, matyt,
Jau dabar džiuginantys profesiopianistei, Muzio Clementi mokinei. padovanojo mums tokį išskirtinį dėl kai kurių stilistinių panašumų, nalumu, ir toliau augti bei tobulėti
Tad nenuostabu, kad fortepijono Debussy kamerinės muzikos še- prisiminiau lietuvišką pavyzdį – pasiryžę trio nariai I. Pranskutė,
puikų Stasio Vainiūno fortepijo- M. Brajkovićius ir M. Kotari nepartija šiame kūrinyje itin sudėtinga devro įspūdį.
ir virtuoziška. M. Kotari čia parodė
Mūsų scenose gyvai atliekamą ninį trio, kuris man atrodo netgi abejotinai sparčiu žingsniu žengia
nepriekaištingą techniką. Tik neži- Vienoje gimusį XX a. pradžios kom- modernesnis. Tačiau ieškoti nau- link Europos atlikėjų elito. Ar tonia, ar dėl mažos erdvės akustikos pozitorių Zemlinskį taip pat retai iš- jovių čia niekas nė nebuvo nusitei- liau jie skleisis kaip ansamblis, ar
savybių, ar dėl per daug naudojamo girsi, jį „atveža“ iš esmės užsienio at- kęs (nors, paradoksas, romantiška- kiekvienas individualiai – parodys
pedalo, fortepijonas kiek gožė kitus likėjai. Įsimintinas atvejis, kaip su šio sis Zemlinskis buvo dodekafonijos laikas. Tikiu, kad jų laukia didelės
instrumentus, labiausiai subtilaus autoriaus kvartetine muzika 2011 m. pradininko Arnoldo Schönbergo Europos ir pasaulio scenos. Nors
garso violončelę, tad įprastos klasiki- Nacionalinėje filharmonijoje mus ir kitų Naujosios Vienos mokyklos norėtųsi, kad nuoširdžiai prie savo
nės darnos ir grakštumo pasigedau. supažindino „Artis“ kvartetas su tuo modernistų mokytojas) – „Xylos“ tėvynės prisirišusi I. Pranskutė, atUžtat lygiavertis visų trijų tembrų po- pačiu „Xylos“ pedagogu J. Meissliu. trio visus klausytojus kaipmat pa- vykusi į Lietuvą su kolegomis ar
kalbis užburiančiai atsiskleidė atlie- Neoromantiko Zemlinskio fortepi- skandino kunkuliuojančioje, srau- kaip solistė, padovanotų ir tokių
kant Debussy ir Zemlinskį.
joninis Trio d-moll, op. 3, – gran- nioje tėkmėje, visiškai įtraukė į jaukių, naminių muzikavimo vaDebussy fortepijoninis trio G-dur diozinis trijų dalių kūrinys, kuriam muzikinę melodramą su aistrin- karų kaip šįkart.
retai skamba mūsų scenose. Kadaise įtaką padarė Robertas Schumannas, gais konfliktais, susitaikymais ir
principai liko tie patys, kokie buvo
ir Monteverdi laikais. Prisimenu,
kaip prieš trisdešimt metų viename
koncerte ant scenos stovėjo fortepijonas ir pats skambino, nebuvo
Kaip, Jūsų manymu, Vienos
jokio muzikanto. Ar tai iš esmės
muzikinė situacija atrodys
pakeitė muzikos atlikimo prinateityje? Kokių turite įžvalgų
cipus? Tikrai ne. Tai buvo gražus
šia tema?
eksperimentas, o mes vis dar noKartais, be abejo, apie tai galvoju, rime matyti muzikantą ant scenos,
tačiau kuo daugiau apie tai galvoju, grojantį taip, kaip grojo per tuos
tuo aiškiau matau, kokia nenuspė- keturis šimtus metų. Arba dabar
jama yra ateitis. Labai sunku nusta- žmonės klausosi muzikos įrašų
tyti, kokia kryptimi muzika judės įvairiose medijose ir internete. Ar
ateityje. Viskas nuolatos keičiasi. tai iš esmės pakeitė tai, kaip žmonės
Christianas Heindlis su austrų kompozitoriais Wolfgangu Seierliu,
Manau, kad Vakarų muzikos tra- kuria ir atlieka muziką? Ne, tai tik
Kurtu Schwertsiku ir Ivánu Erödu (iš kairės į dešinę). Viena, 2017 m.
dicija, kurią mes turime nuo, ko kitokia forma, bet pačios muzikos
A . d e l Va l l e - L ata n z i o n u ot r .
gero, Monteverdi, išliks ir ateityje, iš esmės tokie dalykai nekeičia. Net
bent jau šimtmečiui. Tačiau vis tiek ir turėdami galimybę klausytis muTaip, ji tikrai svarbi kalbant apie miesto gyventojų nesilanko vals- man neaišku, kas nutiks po tų ke- zikos internete, žmonės nenustos
Austrijos, o ypač Vienos, identitetą. tybinėje operoje, dauguma nėra lių šimtų metų, kai muzikinės tra- vaikščioti į koncertus, o koncertai
Tačiau, deja, tai visiškai nereiškia, buvę ten per visą savo gyvenimą. dicijos iš tiesų pasikeis, nes pasikeis nepraras savo vertės. Taigi manau,
jog Vienos gyventojai savo kas- Tačiau šie žmonės visai nesipik- ir pati žmonija. Tuomet, be abejo, kad ši tradicija dar kurį laiką tęsis.
dienybėje klausosi daug muzikos. tina tuo, jog moka už valstybinio įvyks ir muzikinė revoliucija.
Galiu pateikti pavyzdį su valsty- operos teatro išlaikymą. Kodėl?
Kai galvoju apie „muzikines rebine opera Vienoje. Ji yra finan- Kadangi tai yra miesto identiteto voliucijas“, manau, kad jos nebuvo Ačiū už pokalbį!
suojama valstybės, o tai reiškia, dalis ir mes turime mokėti, kad šis tikros revoliucijos, keičiančios dajog kiekvienas mokesčius mokan- identitetas būtų išsaugotas. Lygiai lykus iš esmės. Štai atsirado kom- Kalbino ir parengė
tis miestelėnas moka už valstybinę taip pat, kaip yra mokama už uni- piuterinė, elektroninė muzika – iš Ona Jarmalavičiūtė
operą. Tačiau turbūt daugiau nei versitetą ir kitas valstybines įstaigas. esmės tai nieko nepakeitė, pasidevyniasdešimt devyni procentai Jeigu atvykęs paklaustum bet kurio keitė tik priemonės, o kūrybiniai
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Vienos gyventojo, kur tau reikėtų
šiame mieste apsilankyti, kiekvienas atsakytų – būtinai turi nueiti į
valstybinį operos teatrą.

7 psl.

Fotografija

Prie užšalusios jūros
Įspūdžiai iš Pernu fotografijos festivalio

Karolina Rimkutė

Estijos Pernu uostamiestyje jau antrą
kartą vyksta festivalis „Pärnufotofest“, kuriame dalyvauja tiek vietiniai, tiek kitų šalių menininkai iš
Baltijos regiono. Pirmą kartą vykęs
kaip eksperimentas, šiemet festivalis su tema „Ateitis buvo vakar“ įsivažiuoja pilnu tempu ir išsitęsia per
keturias erdves. Parodų atidarymai
suplanuoti beveik vienu metu, tik
dvidešimties minučių skirtumu,
taigi kad pavyktų viską pamatyti,
teko paskubėti.
Nebuvo lengva, nes beveik visur
informacija apie kūrinius ir autorius pateikiama tik estiškai, kai
kur sudėtingas ekspozicijos išdėstymas iššūkiu pavertė ir mėginimą
suprasti, kuris darbas kieno bei kur
baigiasi ekspozicija. O koks atidarymas be minios meno gerbėjų, atidarymo kalbų, vyno ir pašnekesių!
Kita vertus, sukantis it vijurkui tarp
kitų įvykio dalyvių ir meno kūrinių gausos atmintyje įstringa tik tai,
kas labiau patraukia akį. Taigi nusprendžiau surizikuoti ir pamėginti
suvokti festivalį impresionistiškai,
vien tik iš pirmųjų įspūdžių.
Festivalis prasidėjo 14-ąjį kartą
vykstančio Pernu miesto fotografijos konkurso parodos atidarymu,
eksponuojamu „Endla“ teatro galerijoje, į kurį žmonės sugužėjo ramiai ir iš lėto. Čia daugiau nei 40
vienodai išrikiuotų ant tokio paties
formato plokščių atspausdintų fotografijų. Nors parodos aprašyme
sakoma, kad bėgant metams konkurse ėmė dominuoti profesionali
fotografija, vis dėlto akyse labiausiai šmėžavo sentimentalūs jūros
ar miško peizažai, gėlės ir širdelės.
Dar į akis krito fotografijų formatai,
jie nebuvo vienodi ir taip šiek tiek
darkė bandymą sukurti tvarką ekspozicijoje. Geriau įsižiūrėjus, trūko
ir konceptualesnės fotografijų tvarkos. Žvilgsnis mėtosi tai šen, tai ten,
kol galop sustoja ant fotografijos,
kuriai konkurso formatas pritiko
puikiai. Hanneso Paldrocko prizinę
vietą užėmusi „Kirpykla“ ne tik nuramina simetrijos ir tvarkos parodoje ieškantį žvilgsnį, bet ir atsiliepia į šiųmetę festivalio temą. Vienas
daugiabutis renovuotas, kitas – ne.
Dešinėje naujai perdažyta, pakeistos durys, languose nematyti gėlių
raštais nertų baltų dieninių užuolaidų. Sykiu suvokiant pastatų skirtingumą lieka ir suvokimas, jog tai
yra visiškai vienodi pastatai. Dešinys pastatas nėra naujas, jis – vakarykštis, tik nudažytas. Rytoj jis
bus kairėje, o dešinėje atsiras kitas
toks pat, bet „kirpykloje apsilankęs“
pastatas.
Kitos parodos atidarymas –
centrinėje Pernu bibliotekoje, visai netoliese. Ten, tarp knygų ir
8 psl.

kompiuterių, laukia „F8“ – vietinės
fotografų bendruomenės kūriniai.
Praslinkus pro Danelo Rinaldo mažulytes, vos įžiūrimas ciklo „Nenuspėjama“ fotografijas šiek tiek pasimetu ekspozicijoje. Antran aukštan
veda koridorius, ant kurio pusės sienos sukabinti darbai, o palei likusią
pusę žemyn leidžiasi laisvi troseliai.
Matyt, kažko nespėta, – liūdnai pagalvoju ir skubu į viršų, klaidžioju
ten, ieškau kūrinių, neradusi nusileidžiu atgal į dar neapeitą pirmo
aukšto salę. Akį patraukia Marko
Toomasto tamsūs „Sanctus Obscurus“ kaleidoskopiniai vaizdai, šalia
jų pajuntu, kad nebegirdžiu šurmulio – minia jau išskubėjo į pagrindinę festivalio parodą miesto rotušės galerijoje.
Ten užsibuvau ilgiausiai. Parodą
kuravę Marian Kivila, Janas Leo
Grau ir Toomastas puikiai atrinko
dialogą su festivalio tema mezgančius ir vienas kitą papildančius kūrinius. Gerai pažįstamo Laisvydės
Šalčiūtės ciklo „Orlando: Biografija“
kūriniai, sulipdyti iš internete rastų
vaizdų ir Džokondos veido, neriboti
konkretaus laiko ir erdvės, žaidžia
ne tik tapatybe, bet ir istorijos naratyvais, atkreipia dėmesį į tai, ką
teigia parodos aprašyme minimas
Walteris Benjaminas, – laikas nėra
linijinis. Šalimais muziejiškai eksponuojamos Soili Ahra sukurtos III a.
Efeso gyventojų „Vizitinės kortelės“
pasitelkia kitą kalbos formą, tačiau
iš esmės taip pat tyrinėja tapatybės
šuolius keičiantis laikui.
Gaila, kad griozdiškas eksponavimo stalas įsibrauna į parodos
ritmą ir jį sugriauna, kad užgožia
Arturo Valiaugos „Jūros garso atsiminimą“, kuris man įstrigo ir dėl
asmeninių priežasčių. Žvelgdama
į nakties ir dienos fotografijas,

prisiminiau naktį prieš tai pirmą
kartą matytą ir (ne)išgirstą užšalusią jūrą, koks siurrealus tai buvo
jausmas – esi prie jūros, vaikštai
joje, bet nieko nesigirdi, neošia.
Pats miestas kaip diena ir naktis
skiriasi vasarą ir dabar, žiemos
miege. Vaikštinėjant vakare galima
pasijausti it dvaselėms, mintyse įsivaizduojant šurmulingas gatves lygiai po pusės metų.
Gretima salė skirta sovietmečiui,
čia pristatomas Gabrielės Gervickaitės ciklas „03“, kuriame sovietmečio medicininių knygų iliustracijos
perkeliamos į kitą kontekstą, tokiu
būdu atskleidžiant galios žvilgsnį,
A . R a u d o j a n u ot r .
nuolat kontroliuojamą socialinį Gabrielė Gervickaitė, iš ciklo „03“
kūną. Greta kabo keletas Arnio
Balčaus fotografijų iš serijos „Amnezija“, ten – atvirkščiai, dabartyje
mėginama įscenizuoti praeitį, tipines sovietmečio situacijas, kurios
neva dabar jau išnykusios. Žvelgiu
į močiutę, sėdinčią prie televizoriaus, apsuptą sovietmečio interjero.
Neseniai muziejuje mačiau panašų
eksponatą – butaforinę to laiko svetainę – ir susimąsčiau, juk žmonės
dar gyvena tokiuose butuose, bet
pastarųjų jau yra ir muziejuje, tai
gyvi muziejiniai eksponatai. Merginos baltomis kojinėmis ir rausvomis skarelėmis kieme žaidžia su
guma, perrengtos, kad pavyktų atI š a u to r i a u s a rc h y vo
kurti vakar, bet fone stovinčio dau- Hannes Paldrock, „Kirpykla“. 2018 m.
giabučio atkurti nereikia. Įstatyti
plastikiniai langai, gal viduje atlikti Interaktyvios dėžutės, kurios už- from my iPhone“. Kiek toliau kabo
jau taip pat muziejiškai skambantys sidega taip, kaip lankytojai jas iš- Andrejo Strokinio „Kosminio liūeuroremontai... Jaučiu, kaip minti- dėlioja, kupinos įvairių tekstų ir desio“ fotografijos, atliktos telefonu
mis grįžtu prie Paldrocko „Kirpy- vaizdinių – sovietinių fotografijų ir keltos į „Instagram“ tinklą kaip
klos“ ir suskumbu į kitą salę, kol aprašymų, frazių apie vaizdų cenzū- vaizdo dienoraštis, o naudojami
nepavėlavau.
ravimą, miesto, gamtoje dirbančių spalviniai filtrai dabartį aprengia
Apskritame kambaryje it koks al- žmonių, vaikų, karvių nuotraukų. praeitimi.
torius Akselio Haagenseno fotoins- Visgi daugelis nuotraukų ar tekstų
Tolimesnės salės skirtos natiurtaliacija „Juodos dėžės“ žaidžia na- atrodo iš praeities, tik viena kaladėlė morto žanro atgimimui. Vienoje
ratyvais iš informacijos nuotrupų. mažu balkšvu šriftu praneša – „Sent apsupa nespalvoti Arnne Maasik
architektūriški fotonatiurmortai.
Menininkas kuria statinius iš nebereikalingų nerūdijančio plieno
objektų siekdamas sudaryti simetrijos iliuziją. Kitoje salėje – spalvingi vieno parodos kuratorių Jano
Leo Grau fotokoliažai, čia telefonu
darytomis, skaitmeniškai redaguotomis nuotraukomis žaismingai perteikiami kasdieniai daiktai.
Natiurmortus nustelbia fotokoliažo
principo videokilpas „Nepertraukiamas procesas“, kur ant susmulkintų į skutelius nuotraukų fono
įsiterpia karvės širdis, plakanti
taip garsiai, jog girdisi visose salėse. Linksmų, bet nespalvotų koliažų pamatau ir siaurame koridoriuje, kur Svenas-Erikas Stamberis
sumišusioje laiko erdvėje tarp žmonių ir pastatų įtaiso sočius išsipūtusius katinus.
Kičinių objektų ir brutalaus posovietinio palikimo pilnos Tomo

Lilie Li-Mi-Yan, iš ciklo „Šeimininkai ir tarnai“

I š a u to r ė s a rc h y vo

N u k e lta į 9 p s l .
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Dailė

Atidus dėmesys
Menininkių kūrybai skirta knyga
Kiekgi galima laukti / What Took You So Long,
sud. Monika Krikštopaitytė, Vilnius: „Lewben Art Foundation“, „Lietuvos išeivijos
dailės fondas“, 2018, 320 p. Lietuvių ir anglų
kalbomis

Karina Simonson

Atliepiant didėjantį Vakarų pasaulio
susidomėjimą menininkių kūryba
ir minint moterų balsavimo teisės
šimtmetį, „Lewben Art Foundation“
nutarė pristatyti savo menininkių
kūrinių kolekcijos dalį. Lietuvos ir
užsienio menininkių kūryba pateikiama dvikalbiame meno albume
„Kiekgi galima laukti / What Took
You So Long“, kurio idėja ir struktūra rūpinosi menotyrininkė Monika Krikštopaitytė.
Jau esu rašiusi apie šiemet Europoje numatytas parodas, skirtas menininkių kūrybai, straipsnyje „Ar progos keičia įpročius?“
(https://www.7md.lt/tarp_disciplinu/2019-01-18/Ar-progos-keiciaiprocius), paminėtini ir keli pastarųjų metų leidiniai. Laurence
Madeline knygoje „Menininkės
Paryžiuje, 1850–1900“ („Women
Artists in Paris, 1850–1900“, Yale
University Press, 2017, 288 p.) pasakoja apie menininkių, formavusių XIX a. Paryžiaus meno pasaulį,
kūrybą ir gyvenimą. Mary Gabriel
savo knygoje „Devintosios gatvės
moterys: Lee Krasner, Elaine de
Kooning, Grace Hartigan, Joan
Mitchell ir Helen Frankenthaler:
penkios tapytojos ir judėjimas, pakeitęs modernųjį meną“ („Ninth
Street Women: Lee Krasner, Elaine
de Kooning, Grace Hartigan, Joan
Mitchell and Helen Frankenthaler:
Five Painters and the Movement
That Changed Modern Art“, Little,
Brown and Company, 2017, 944 p.)
apžvelgia pokarinio Niujorko meno
sceną ir revoliuciją joje sukėlusias
modernistes. Cecilia Fajardo-Hill
ir Andrea Giunta knygoje „Radikalios moterys: Lotynų Amerikos menas, 1960–1985“ („Radical Women:
Latin American Art, 1960–1985“,
Prestel, 2017, 376 p.) pateikia stulbinančią XX a. antros pusės Lotynų

Amerikos menininkių kūrybos istoriją. Šiame kontekste akivaizdu,
kad leidinys, skirtas menininkių
kūrybai, yra neabejotinai savalaikis.
„Lewben Art Foundation“ albumas išaugo iš prieš metus pradėto
projekto „Savas kambarys“, kuriuo
siekiama įvairiuose leidiniuose populiarinti moterų dailę, pateikiant
konkretaus kūrinio interpretaciją.
Leidinio sudarytoja prisidėjo rašydama kūrinių analizes, taip po truputį susipažino su Fondo kolekcija.
2018 m. Krikštopaitytė kuravo iš
šios kolekcijos menininkių kūrinių
parengtą parodą „Spyruoklės laiku“
M. Žilinsko dailės galerijoje Kaune.
Albume „Kiekgi galima laukti“
publikuojami 142 kūriniai, pristatomos visos fondo kolekcijoje
esančios (47) Lietuvos ir užsienio
menininkės, taip pat 42 jų kūrinius
narpliojančios interpretacijos, parašytos dailės kritikių Krikštopaitytės, Francescos Ferrarini, Aistės
Kisarauskaitės, Laimos Kreivytės,
Agnės Narušytės, Birutės Pankūnaitės, Aistės Paulinos Virbickaitės, Kristinos Stančienės ir Rasos
Andriušytės-Žukienės. Leidinyje
yra ir publikuotų tekstų, bet dalis
pristatomi pirmą kartą.
Kūrinių interpretacijos gana netolygios, bet tai, matyt, lemia ne
tiek jų autorių, kiek pačių kūrinių
įvairovė. Jadvygos DobkevičiūtėsPaukštienės gėlių natiurmortas
nesuteikia tiek pat medžiagos interpretacijai kiek Monikos Furmanos ar Jolantos Kyzikaitės figūrinės
kompozicijos. Kita vertus, jei kūrinys nepatinka, nepadėtų net labai
įžvalgi interpretacija.
Tačiau buvo ir tekstų, verčiančių
nuoširdžiai džiaugtis kolegių talentu, o kartu ir kautis su pavydo
tarakonais. Pirmiausia norėčiau
paminėti Krikštopaitytės interpretaciją Andrea Joyce Heimer tapybos darbui „Montanos karštieji šaltiniai ir jų pavojinga aplinka“ (2016).
Joje kritikė taikliai pastebėjo įtrūkį
kanoniniame nuogų moterų vaizdavime: „Prarasi budrumą – virsi
Europa (ta, kurią nusinešė jautis),
susivoksi ir skuosi – būsi isterikė
paranojikė.“ Ar neprimena #metoo?

Kitas sukėlęs reakciją Monikos tekstas yra skirtas iš Irano kilusios Talos Madani darbui „3D išgręžimas“
(2014). Jame mergaitė aptaško gulintį berniuką ir tampa nebe auka,
o agresore. Čia prisiminiau aną
savaitę sūnaus ištartus žodžius:
„Mama, o kodėl tu nenori būti vyru?
Jie gi stipresni.“
Monikos Furmanos tapybos
darbui „Teigiama“ (2010) Laimos
Kreivytės parašyta interpretacija
netikėtai (man pačiai) ištraukė iš
pasąmonės giliausiai užslėptus
(gėdingus?) moteriško kūniškumo
išgyvenimus. Vieši dušai sporto
klube, menstruacijų dėmės, suvaidinti orgazmai. Taigi, Laimos žodžiais, „svarbiausia – kad galima
teigti savo būtį nesiteisinant, negražinant ir nesiekiant visada išlaikyti teigiamą balansą“. Ar aš dar
galėsiu būti „teigiama“? O Kreivytės pateikta meistriška Patricijos
Jurkšaitytės kūrinio „Leonardo da
Vinci. Paskutinė vakarienė“ (2014)
interpretacija man priminė, kad
Dievas nėra (tik) baltaodis vyras.
O jį pradanginus iš interjero, lieka
erdvės kitos dieviškumo formos įsivaizdavimui ar teigimui.
Aistės Paulinos Virbickaitės pasakojimas apie Indrės Ercmonaitės kūrinį „O visa kita – tik galvos
skausmas“ (2009) nubloškė į „svajonių sąrašo“ pasaulį. Nuo neegzistuojančių indėnų kanojoje prie visai
apčiuopiamų taip ir nenuplauktų
šią vasarą kilometrų. Ir tada nežinia
kas paveiksle tikresnis – ar ryškiai
oranžinės indėnų gelbėjimosi liemenės, ar ant irkluojančių turistų
krintančios strėlės? Indrės Šerpytytės abstrakcijas „2 sekundės spalvos
(D)“ (2015–2016) prakalbino Agnė
Narušytė. Tai yra klasikinis pavyzdys, kai profesionalios kritikės
įžvalgos privertė mane atversti puslapį atgal ir įdėmiau apžiūrėti kūrinį, kurį jau buvau aplenkusi ir sudėjusi į patogią dėžutę „Neįdomu“.
Atskirai norėtųsi pakalbėti apie
leidinio koncepciją ir dizainą. Indrė ir Laura Klimaitės su Carmen
Reina sukūrė išskirtinį grafinį dizainą, bet kartais jis atrodo painokas. Dažnai kūrinių iliustracijos

I . i r L . K l i m a i č i ų n u ot r .

atsiranda po juos interpretuojančių
tekstų. Įsiterpiančius juodus lapus
ne taip lengva suporuoti ir perskaityti jų tekstą.
Rodos, dabar jau galiu prisipažinti, kad nesu aktyvi feminizmo
veikėja. Išaugau šeimoje, kur lygios
galimybės buvo diegiamos nuo vaikystės, kur tėvų buvau skatinama
žaisti šachmatais, o ne lankyti pramoginius šokius kaip bendraamžės
(kas iš to, kad berniukų partnerių
vis tiek nebuvo). Ir indus bei grindis
plovėm su broliu traukdami burtus,
o ne todėl, kad „tu gi esi mergaitė“.
Taigi, kai man buvo pasiūlyta parašyti menininkių kūrybos katalogo
recenziją – išsigandau. Išsigandau
įklimpusi į tai, kas man atrodė savaime aišku, tačiau būčiau verčiama
ginti. Be to, maniau, kad perskaityti 42 meno kūrinių interpretacijas bus „misija neįmanoma“. Arba
kad jos bus parašytos išimtinai iš
feministinio žiūros taško. Bet klydau. Perskaičiau visas iš karto kaip
įtraukiančių ir meistriškai parašytų
apsakymų knygą.
Man atrodo, kad šis leidinys pasiekė savo tikslą. Menininkių kūriniai iš „Lewben Art Foundation“
kolekcijos pristatyti išsamiai ir

profesionaliai. Įgyvendintas rengėjų
žadėtas atidus dėmesys kiekvienam
kūriniui, nemėginant jų apibendrinti nieko nesakančiu „Moterų
meno“ skėčiu. Kita vertus, leidinys
atveria ir spragas, bet ne jame pačiame, o fondo menininkių kūrinių
kolekcijoje. Ją beveik išimtinai sudaro tapybos darbai, yra vos kelios
skulptūros ir instaliacijos, ir beveik
nėra fotografijos. Būtų įdomu sužinoti tokio pasirinkimo priežastis.
Taigi, kaip sakė Monika Krikštopaitytė Kauno parodos „Spyruoklės
laiku“ atidarymo kalboje, „moterims reikės žudyti kai ką savyje.
Tai, kas verčia ne vietoje jausti kuklumą.“ Tegu šis leidinys būna tas
nekuklus paradas. Kiekgi galima
laukti.
„Lewben Art Foundation", prista
tydama knygą, vasario 14 d. 18.30 val.
Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių
g. 2, Vilnius) atidaro parodą „Parado
ištrauka“.
Knyga bus pristatoma ir Vilniaus
knygų mugėje 22 d., penktadienį, 5.5
konf. salėje 19 val. Dalyvauja sudarytoja, Indrė Tubinienė, Milda Ivanauskienė, Jurgita Juospaitytė-Bitinienė.

galios santykiais. Atrodo, užtektų kartą, jos pirmasis vyras mirė nuo pamačiau ir dar kartą pasigėrėjau kūrinių, kaip antai mąstytojas, sėtik atvaizdo, kad kiaurai permaty- alkoholizmo. Jelena turi du vaikus – mugėje eksponuota stiklinių bute- dintis ant tuščių alaus skardinių
tum kardinaliai skirtingai susiklos- sūnų ir dukterį, jos dukra yra neįgali. lių ir į juos besidaužiančių šaukštų krūvos. Žiūriu ir mąstau, ar „PriUrbeliono fotografijos iš ciklo „Trys čiusius gyvenimus, tačiau aprašy- Ji tikra optimistė ir yra užtikrinta, instaliacija. Šalia eksponuojama vi- kabintas pasirinkimas“, o ir Laura
Dievai“ šiurkščiai įsiterpia tarp šių muose pastebimi panašumai tik dar kad gyvenime yra kai ką pasiekusi. deoserija „Pasiūlymas laimei“, joje Kuusk nėra šiek tiek prikabinti prie
fotokoliažinių žaidimų, o parodą labiau sustiprina atskirtį. Viename Paskutinius 6 metus ji dirba namų filmuoti miško peizažai, kuriuos vis festivalio?
užveria (arba atveria) Lilios Li- jų rašoma:
šeimininke.
perskrodžia šviečiančios grėsminFotofestivalio atidarymų virtinė
Mi-Yan ciklas „Šeimininkai ir targos atrakcionų konstrukcijos, tyliai baigiasi, pamažu įsivyrauja ramybė.
nai“. Fotografijose naujai prikeliaLenova Tatjana, 41 metų amNorėtųsi stabtelėti ir perskaityti girdisi riksmai ir žviegimas. Kitoje Ištinka vizualinio persivalgymo
mas šeimos portreto žanras, tik čia žiaus. Tatjana gimė Maskvoje. Ji visus tekstus, tačiau metas keliauti salėje „Galerija Positiiv“ pristatė jausmas, norisi truputėlį pailsėti.
portretuojami turtuoliai su namų baigė Tarptautinę dizaino mokyklą. į paskutinę festivalio erdvę. Pernu Meeli Laidvee fotografijų ciklą Akivaizdu, jog pagrindinė paroda
patarnautojais. Ne tik fotografi- Susituokusi, turi du vaikus. Tatjana menininkų namuose pristatomos apie maskulinizmą „Prikabintas buvo favoritė. Tad kitą dieną, dar
jose, bet ir jas lydinčiuose tekstuose šiuo metu nedirba. Ji džiaugiasi savo dvi atskiros parodos. „Foku“ ga- pasirinkimas“, fotografijų objek- iki autobuso, grįžtu į ją dar kartą,
priešpriešinami skirtinguose socia- gyvenimu ir daug keliauja.
lerija rodo geriausios menininkės tas – vidutinio amžiaus vyras ir jį apžiūriu įdėmiau, perskaitau visus
linės hierarchijos poliuose esanElisejeva Jelena, 45 metų amžiaus. prizą Vilniaus meno mugėje pernai supanti aplinka. Kai kuriuose kū- vaizdus ir tekstus – dabar galiu ratys, tačiau kartu gyvenantys žmo- Turi aviacijos inžinieriaus aukštąjį pelniusios Lauros Kuusk persona- riniuose interpretuojami siužetai miai išvažiuoti. Be skubos pabuvusi
nės, tarpusavyje susiję asmeniniais išsilavinimą. Ji susituokusi antrą linę parodą „Žmonės kaip tu“. Čia ir kompozicijos iš klasika tapusių parodoje ir prie užšalusios jūros.
At k e lta i š 8 p s l .
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Klajonių filmas
„Dangaus prieglobsčio“ istorijos
Vasarį „Skalvijos“ kino klasikos seansuose bus rodomas Bernardo Bertolucci filmas „Dangaus prieglobstis“
(„The Sheltering Sky“, D. Britanija,
Italija, 1990). Jis sukurtas pagal to
paties pavadinimo Paulo Bowleso
romaną. Trumpai pristatome romano
autorių ir Bertolucci teksto „Sąsiuviniai iš smėlio“ (1990) fragmentus.

Paulas Bowlesas – Tanžero gyventojas ir bitnikų draugas
Rašytojas ir kompozitorius Paulas Bowlesas (1910–1999) – viena
įdomiausių XX a. JAV kultūros legendų. „The New York Times“ rašė,
kad Bowlesas tapo individualizmo
ikona. Žavėjo ne tik jo – emigranto,
keliautojo – gyvenimas, bet ir kūrybos eksperimentai. Nors paskutinį savo kūrinį rašytojas išleido
7-ajame dešimtmetyje ir niekad
nebuvo žiniasklaidos žvaigždė, jo
kūryba tapo atsparos tašku ne vienai JAV rašytojų kartai. Su Bowlesu
susijusių žmonių sąrašas galėtų
tapti mažąja XX a. kultūros enciklopedija. Į rašytojo namus Tanžere
kelis dešimtmečius keliavo garsūs
svečiai: Lawrence’as Ferlinghetti,
Francisas Baconas, Susan Sontag,
Tennessee Williamsas, Mickas Jaggeris, Christopheris Isherwoodas,
Williamas S. Burroughsas, Trumanas Capote ir daugybė kitų. Bowleso vardas masina iki šiol, juk neatsitiktinai Jimo Jarmuscho filmo
„Išgyvena tik mylintys“ veikėjai taip
pat traukia į Tanžerą.
Gimęs turtingoje JAV Rytų pakrantės šeimoje, Bowlesas nuo
mažens pasižymėjo literatūros ir
muzikos talentais. Rašyti pradėjo
penkerių, literatūroje debiutavo
anksti, avangardiniame žurnale
„transition“, o pirmąją operą parašė būdamas aštuonerių. Netrukus po dvidešimtojo gimtadienio
Bowlesas išsirengė į Paryžių ir tapęs
Gertrudos Stein globotiniu iškart
atsidūrė tarp amerikiečių avangardo menininkų. Jis buvo klajoklis:
4-ojo dešimtmečio pabaigoje gyveno Meksikoje, vėliau už literatūrinius honorarus įsigytoje Taprobane saloje netoli Šri Lankos, daug
keliavo po Aziją ir Afriką. Bowlesas
nemėgo lėktuvų ir pirmenybę teikdavo laivams.
Vienintelis pastovus dalykas jo
gyvenime buvo vedybos su rašytoja Jane Auer (Bowles). Nors abu
buvo homoseksualūs, kartu pragyveno per trisdešimt metų. Jie susipažino, kai Jane Auer (1917–1973)
buvo dvidešimties. Tada Bowlesas
Niujorko meno sluoksniuose garsėjo kaip hipnotizuojančios teatro
spektaklių muzikos autorius. Netrukus jie kartu išvyko į Meksiką ir
po kelių savaičių susituokė.
Didžiąją gyvenimo dalį Bowlesai praleido Tanžere: iki jį perimant Marokui, miestas turėjo
10 psl.

tarptautinės zonos statusą. Pirmą- kartu pirmąkart išsirengė į Maroką.
kart Tanžere Bowlesas atsidūrė 1947 Vėliau Bowlesas įrašinėjo Maroko
metais. Jį žavėjo Rytų turgūs – la- muziką JAV Kongreso bibliotekai,
birintinė jų forma priminė sapno domėjosi vietinių šventųjų marastruktūrą. Bowlesą traukė pigus butų kultu, paskutinius tris gyvepragyvenimas ir laisva atmosfera, nimo dešimtmečius paskyrė arabų
nes mieste buvo toleruojama tai, rašytojų kūrinių vertimui.
kas kitur laikyta amoralumu. Po
Bernardo Bertolucci: „Sąsiuvimetų ten persikraustė ir Auer. Tanniai iš smėlio“
žeras pamažu tapo savotišku literatūros salonu: tie, kurie 3-iajame dešimKiek aš likau ištikimas Paulo
tmetyje vyko į Paryžių, dabar buvo čia. Bowleso romanui? Su Alberto MoPostkolonijinių studijų gerbėjai ravia dažnai kalbėjomės apie šią
Bowleso prozoje greičiausiai rastų problemą: kad liktumei ištikimas
politiškai nekorektiškų sakinių. romano dvasiai, filmas gali – kartais
Tačiau jis pažino Rytus „iš pirmų privalo – tapti neištikimas. Kitaip
rankų“, todėl, užuot kepęs kūrinius tariant, ištikimybė kartais atsta- „Dangaus prieglobstis“
apie „gerus laukinius“, tiksliai lai- toma tik neištikimybe. Kalbant apie
kėsi tikrovės, pastebėdavo jos dvi- „Dangaus prieglobstį“, manau, kad vyrai. Tarp tuaregų moterų prievarprasmybes ir niuansus. Jis sugebėjo likau labai arti romano prasmės. Iš- tos kultūra neegzistuoja ir kalbėdaišvengti primityvių Vakarų ir Rytų tikimas knygai, suformulavusiai po- masis su jais nusprendžiau, kad tai
santykių interpretacijų. Bowlesas žiūrį į šiuolaikinę porą, nepaisant to, buvo tik Paulo fantazijos žaismas.
mokėjo arabų kalbą ir žinojo, kad kad ji buvo parašyta 1949 m., o jos Be to, norėjau atsisakyti įmanomo
šie santykiai be galo turtingi bei veiksmas vyksta 1947-aisiais. Ro- stereotipo: kopa, mėnulis, beduinas
sudėtingi. Rašydamas apie musul- mano centre – universali tema. Tai ir baltoji moteris.
monų gyvenimo koncepciją Bow- poros, kurią sudaro žmonės, garbiPoezijos paguoda
lesas pabrėžia: „Jie sako, kad ma- nantys vienas kitą ir kartu nesugetomas pasaulis ne toks svarbus, jis bantys po dešimties bendro gyveKai iš naujo skaičiau scenarijų,
lyg sapnas. Būtų absurdiška priimti nimo metų laimingai išgyventi savo pastebėjau, kad to valymo rezultajį pernelyg rimtai. Geriau užsiim- meilę, tema. Neįtikėtinas jų vie- tas – visiškai dingo literatūra. Tokime dangumis, kurie mus supa.“
nas kito pažinimas paverčia meilę dėl Tanžere filmavimo pradžioje
paprašiau rašytoją Paulą Bowlesą
fiziškai pristatyti literatūrą kine.
Man patiko jo ironiškas aštuoniasdešimtmečio žmogaus veidas, išsaugotas gyvas protas, labai šviesios
vandenyno spalvos akys. Pagyvenęs autorius – tai liudininkas, prie
kurio tam tikrais filmo momentais
grįžta Portas ir Kit, 1949 m. jo paties
sukurti personažai. Bowlesas man
sakė: „Norėčiau juos perspėti, apsaugoti.“ Bet buvo pernelyg vėlu, jų
likimą jis jau parašė prieš keturiasdešimt metų. Paskutiniame epizode,
„Dangaus prieglobstis“
pabėgusi iš taksi ir pasiklydusi seJei reikėtų išskirti vieną visai subtiliu šantažu, amžino susilie- nojoje miesto dalyje medinoje (taip
Bowleso kūrybai būdingą siu- jimo, bet ne meilės elementu. Mane vyksta ir romane), Kit vėl susitinka
žetą, tai būtų rašytojo vis iš naujo sudomino šis meilės tyrinėjimas ir su Paulu. Šį finalą nufilmavau, kad
gvildenama išėjimo už pojūčių ir likau jam ištikimas. Kai kurie nu- žiūrovas galėtų įsikibti jei ne vilties,
proto apribotos tikrovės tema. Pa- krypimai nuo Bowleso knygos atsi- tai bent paguodos poezijos. Kit susak Bowleso, kelias į išsilaisvinimą rado rašant scenarijų ir yra struktū- grįžta pas Bowlesą – poetą, ieško ją
iš racionalizmo grandinių veda per rinio pobūdžio: romanas ilgas, jame ir Portą sukūrusio rašytojo, kuris
keliones, narkotikus ir muziką. Jis daug monologų ir net pasąmonės sugalvojo juos abu užpildžiusius
yra rašęs, kad paskutinę „Dangaus monologų. Kartu su scenarijaus au- „nuodus“. Ir jis, gali būti, duos heprieglobsčio“ dalį rašė veikiamas toriumi Marku Peploe vieningai su- rojei priešnuodžių...
majoun – psichodelinio pyragai- tarėme nekurti literatūriško filmo.
Aistros kūnai
čio, kokių galima nusipirkti Tanžere. Dirbdami prie aštuonių režisūrinio
Autobiografijoje jis sako: „Savo eg- scenarijaus versijų, pabandėme išPernelyg literatūriškas siužezistavimo pasaulyje prasmę parė- imti vidinį herojų balsą – tą lite- tas pastūmėjo mane, kad konmiau (gal ir nepagrįstai) įsitikinimu, ratūriškumo sluoksnį, kuris būtų trasto principu labiau pasisukčiau
kad kai kuriose Žemės vietose yra pavertęs istoriją neatpasakojama į žmogų. Pabandžiau kurti filmą
daugiau magijos. Jei kas paklaustų, kino priemonėmis. Kitais atvejais apie fiziškumą, juslingumą, paką turiu galvoje, sakydamas „ma- pakeitimai atsirasdavo filmavimo keitęs Bowleso parašytus žodžius
gija“ greičiausiai apibūdinčiau šį aikštelėje, pavyzdžiui, kai nuspren- gestais ir ženklais, paliktais kūnų.
žodį kaip slaptą ryšį tarp žmogaus džiau išimti išprievartavimą iš Kit ir Lyg kūniškumas būtų vietoj psisąmonės ir gamtos, kaip paslėptą, tuarego Belkasimo susitikimo sce- chologijos. Aktorių atranka buvo
bet tiesioginį, protą aplenkiantį nos. Atvykęs į vietą supratau, kad labai ilga, peržiūrėjau visus aktorius,
perėjimą.“
Bowlesas šiek tiek prifantazavo. Tu- pagal amžių tinkančius Portui ir
Platesniam skaitytojų sluoksniui aregų bendruomenė matriarchali: Kit. Galiausiai pasirinkau Melanie
Bowlesas žinomas kaip „Dangaus užtenka pasakyti, kad Šiaurės Af- Griffith ir Williamą Hurtą. Hurto
priglobsčio“ autorius, tačiau jis pats rikoje moterys užsidengia veidą, o pasirinkimas buvo beveik akivaizsave laikė pirmiausia kompozito- vyrai vaikšto atvirais, bet Agadese, dus – o jūs ką rinktumėtės intelekriumi. Beje, jo mokytojas buvo tuaregų mieste pačiame Nigerijos tualo vaidmeniui? Žinoma, kad jį.
Aaronas Coplandas, su kuriuo Saharos viduryje, veidą dengiasi Man patiko didelis Melanie kūnas,

suderintas su vaikišku balseliu ir
kažkokiu ypatingu trapumu, nors
ir abejojau, ar ji įtikinamai vaidindins intelektualę. Bet kai paskelbiau
jų vardus, Melanie ir Williamas prabilo apie savo „nėštumą“. Viską reikėjo pradėti iš naujo, bet aš neišsigandau, priešingai!
Gerai prisiminiau, kad būtent
Dominique Sanda ir Jeano-Louis
Trintignant’o pasitraukimas ir jų pakeitimas Maria Schneider ir Marlonu Brando virto „Paskutinio
tango Paryžiuje“ sėkme. Pakeisti
Hurtą Johnu Malkovichiumi buvo
natūralu. Bet su Debra Winger
nenorėjau susitikti, ji man atrodė
pernelyg kieta šiam vaidmeniui, o
gal aš jaučiau, kad ji galėtų man
tapti labai patraukli, todėl jos vengiau. Galų gale su ja susipažinau:
tai buvo Kit. Debrą apėmė tikra
rašytojos Jane Bowles, Paulo žmonos, su kuria siejasi Kit, manija. Ji,
kaip ir Debra, buvo žydų kilmės.
Debra perskaitė visus jos romanus,
biografijas ir kai atvyko į Tanžerą
apsikirpusi taip pat kaip Jane, Paulas ją pamatęs beveik neteko proto.
Bowlesas dažnai sako: „…o paskui
Jane mirė ir gyvenimas prarado įdomumą“. Žvelgdamas į Debrą jis vėl
pamatė žmoną, išėjusią 1973 m., ir
labai susidraugavo su aktore.
Dykumos garsai
Muzikiniam filmo apipavidalinimui su Ryuichi Sakamoto parašyta partitūra sujungėme tradicinę
vietos muziką, taip pat perdirbtus arabų ritmus rai, atsiradusius
3-iajame dešimtmetyje ir iškart po
mūsų išvykimo uždraustus Alžyro
integralistų. Tai absurdiška: uždrausti rai – lyg 1965 m. Londone
uždrausti rokenrolą, juk jauni arabai nieko daugiau ir nesiklauso. Šis
skambesys, šie ritmai, kuriuos įrašant dalyvavo viena garsiausių rai
atlikėjų Chaba Zahouania, buvo
perdirbti avangardinio amerikiečių muzikanto Richardo Horowitzo.
Jie puikiai susilieja su filmo peizažais. Dar man patinka, kad žodis
„rai“ reiškia „daiktų prasmė“.
Parengė Kora Ročkienė
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„Oskarų“ horoskopas
Santa Lingevičiūtė

Kiekvienų metų pradžioje, kad
neatitrūkčiau nuo kasdienio gyvenimo, perskaitau kinų horoskopą.
Juk sakoma, kad tai jau kelių tūkstančių metų išminties lobynas, kuriame galima rasti naudingų patarimų, tad pasitikiu juo labiau nei
Palmira. Prisipažinsiu, mėgstu ne
tik horoskopus, bet ir testus ar šiaip
įvairaus plauko prognozes. Tad šįkart, pasidomėjusi kino astrologų ir
žvaigždžių išsidėstymu, pabandysiu
įspėti (o gal nulemti?), kuriam filmui labiausiai verta tikėtis „Oskaro“
geriausio filmo kategorijoje.
Nominuotųjų sąraše atsidūrė aštuonios juostos: Ryano Cooglerio
„Juodoji pantera“ („Black Panther“),
Spike’o Lee „BlacKkKlansman“,
Bryano Singerio „Bohemijos rapsodija“ („Bohemian Rhapsody“),
Yorgoso Lanthimoso „Favoritė“
(„The Favourite“), Peterio Farrelly
„Žalioji knyga“ („Green Book“),
Alfonso Cuaróno „Roma“, Bradley
Cooperio „Taip gimė žvaigždė“
(„A Star Is Born“) ir Adamo McKay’aus „Valdžia“ („Vice“).
Turbūt nuo pat pirmųjų Amerikos kino akademijos apdovanojimų (1929) kasmet atsidūstama,
kad prieš metus nominantų būta
stipresnių. O šiaip iš atminties
dar neišsitrina pernykščiai: „Vadink mane savo vardu“ (nors nesu
didelė filmo gerbėja), „Tamsiausia valanda“, „Diunkerkas“, „Pradink“, „Nematomas siūlas“, „Vandens forma“ (laimėtojas) ar mano
mėgstamiausias „Trys stendai prie
Ebingo, Misūryje“. Šįmet, mano
manymu, su jais konkuruoti galėtų
tik Spike’o Lee, Alfonso Cuaróno ar
Adamo McKay’aus darbai.
S u d a r y k i m e t r u mp u s h o roskopus kiekvienam šių metų
nominantui.
Teoriškai džiugina, kad mainstryminiame kine pagaliau atsirado
ir juodaodis superherojus Čiala,
nors pirmas „Juodosios panteros“
komiksas pasirodė dar 1966 metais
Filmas traukia ir Čialos – Vakandos
tautos karaliaus, Juodosios panteros – konfrontacija su priešininku
Kilmongeriu: jie tarytum reprezentuoja skirtingus požiūrius į afrikiečių išnaudojimo istoriją Vakaruose.
Čiala – pacifistas, Martino Lutherio
Kingo apologetas, o Kilmongeris –
Malcolmo X ar „Juodųjų panterų“
šalininkas. Jei prisiminsime kitus
filmus apie superherojus, „Juodoji
pantera“ atrodo politiškai angažuotesnė ir „arčiau realybės“ (ar bent
noro būti arčiau jos). Tačiau reikia
pripažinti, kad fantastiniai, utopiniai ar distopiniai veiksmo filmai
siužeto ir herojų gelme retai kada
konkuruoja su kitais žanrais, tad
„Juodoji pantera“ tikrai negaus „Oskaro“ kaip geriausias filmas, tačiau
statulėle už kostiumų ar gamybos
dizainą, garso takelį ar geriausią

„Juodoji pantera“

dainą (aišku, abejotina) galėtų ir
pasidžiaugti.
Spike’o Lee karjeroje tikrai
būta labai stiprių filmų, tačiau
„BlasKkKlansman“ – pirmasis nominuotas geriausio filmo kategorijoje. Gal ir nenuostabu, nes šis
filmas – rodos, vienas emocingiausių režisieriaus kūrinių, o detektyvinis trileris prisodrintas 8-ojo
dešimtmečio kultūrinio konteksto
ir politinių idėjų. Lee aršumas ir
nuožmus moralizavimas šįkart
labai vizualus ir atsiskleidžiantis
per montažą, kai vienoje scenoje
afroamerikiečiai studentai šaukia
„Black power“, o kitoje Kukluksklano nariai skanduoja „White power“, „Let’s make America great
again“, „America first!“ Kažkur ir
šiandien girdėta, ar ne?.. Kita scena –
filmo pradžioje naudojami kadrai iš
„Vėjo nublokštų“, kur guli šimtai negyvų kareivių, plevėsuoja Amerikos
Valstijų Konfederacijos vėliava, tarsi
nuoroda į sentimentus apie „senus
gerus laikus“. D.W. Griffitho „Tautos gimimą“ Kukluksklano nariai
žiūri susižavėję, o filmo pabaigoje Lee įtraukti archyviniai XXI a.
Amerikos kadrai suponuoja, kad
mažai kas pasikeitė. Tikrai nenuliūsčiau, jei Lee pagaliau gautų statulėlę už geriausią filmą – tai būtų
tarytum visų Akademijos narių kolektyvinis antausis dabartiniam JAV
prezidentui ir jo išskirtinai baltai
politikai. Tačiau ar išdrįs?.. Ar Lee ir
vėl liks tik nominantas, nes juk pernai buvo apdovanotas garbės „Oskaru“? Lieka viltis, kad Geltonosios

„Roma“
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Kiaulės metai iškrės „kiaulystę“ (gerąja prasme).
Bryano Singerio „Bohemijos rapsodija“ šiais metais turi visus reikalingus bruožus „Oskarui“ gauti:
kultinė Freddie Mercury asmenybė,
muzika, tvarkingai emocines stygas
virpinantis siužetas, aktoriaus Rami
Maliko transformacija. Su šia kiek
perlenkta, mat dėl panašumo į Fredie
taip susikoncentruota į jo dantis, jog
pražiūrėta, kad Malikas – per smulkus. Dėl begalės seksualinių klišių
„Bohemijos rapsodija“ gali būti pasirinkta kaip saugiausias tarpinis
variantas (nebent koją pakiš režisierių persekiojantys seksualinio
priekabiavimo skandalai), o Malikas – už tai, kad pakentė dantų protezą, nors jo Mercury ganėtinai tuščiaviduris ir netikras (bet čia jau ne
vien aktoriaus kaltė). Tačiau palinkėčiau (jei žvaigždės mane išgirdo),
kad nominacijos ir liktų nominacijomis – užteks ir jų šlovės.
Peterio Farrelly „Žalioji knyga“ –
tiesiog nesusipratimas. Vien dėl
tokių filmų svarbu, kad geriausio
filmo kategorijoje atsiranda ir „Juodoji pantera“, ir „BlacKkKlansman“.
Galite apkaltinti mane politiniu angažuotumu ir sakyti, kad tokiame
filme kaip „Juodoji pantera“ – mažai kino meno, dramaturgija ir personažai paviršutiniški, tačiau jo kūrėjai bent bando kapstyti giliau ir
ieškoti ar bent susikurti savo prarastas šaknis, o štai „Žaliojoje knygoje“ į viską žvelgiama su nostalgija, lyg Konfederacijos laikais. Ir jei
jau Viggo Mortensenas nominuotas

už pagrindinį vaidmenį, kur dingo
„BlacKkKlansman“ vaidinantis Johnas Davidas Washingtonas (Denzelio Washingtono sūnus) arba kodėl
Mahershala Ali („Žalioji knyga“)
nominuotas tik kaip antro plano
aktorius? Gal esama skirtingo minučių kiekio: juodaodžiui reikia
ekrane šmėžuoti dvigubai ilgiau nei
baltaodžiui? Kito šių dvejopų standartų paaiškinimo nerandu, nes
kad ir kaip vertinčiau Mortenseną,
šįkart nominacijos jis nenusipelnė.
Tad pagal mano horoskopą „Žalioji
knyga“ neturėtų gauti nė vieno iš
penkių „Oskarų“.
Yorgoso Lanthimoso „Favoritė“
gavo dešimt nominacijų, tačiau
drįsčiau teigti, kad vertos jų tik aktorės Olivia Colman, Rachel Weisz
ir Emma Stone. Būsiu ne favoritė,
mat nelabai suprantu Lanthimoso
populiarumo, ypač tarp vakariečių
kino kritikų. Paskaičius kelias recenzijas atrodo, kad aukštinami
paviršutiniški dalykai: manieringas vizualumas, kostiumai (gerai, jie puikūs), manipuliacijos ir
intrigos siekiant valdžios (lyg tai
būtų naujiena), šmaikštūs dialogai
(filmą net sugebėta pavadinti metų
komedija...) ir, aišku, aktorių vaidyba – visos jos išties vertos „Oskaro“. Tačiau kas iš to – juk tai tik
fasadas. Lanthimosas net vadinamas provokatoriumi, tačiau man
jis netikras, kaip netikri ir jo filmai.
„Favoritė“ lyg pretenduoja į Peterio
Greenaway’aus kiną, bet Lanthimosas – ne Greenaway’us ir turbūt jo
intelektualumo niekada nepasieks.
Labai viliuosi, kad kuklus mano
balsas bus išgirstas ir šis režisierius nenusipelnys „Oskaro“ ne tik
už geriausią filmą, bet ir už režisūrą.
Alfonso Cuaróno ,,Roma“ – viena
mano favoritų. Kuklus, neimpozantiškas, kartais iki ašarų jautrus, labai
asmeniškas filmas, nes režisierius
atsigręžia į savo vaikystę Meksikoje. Filmas – lyg geras romanas,
kurį galima skaityti lėtai, padėti į
šalį, apmąstyti ir kitą dieną vėl tęsti.
Taip palengva ir su didele atida formuojamas personažų vidinis pasaulis – ypač tarnaitės Kleo (Yalitza
Aparicio). Žavi jos delikatumas ir
stojiškumas, o visa filmo atmosfera tokia natūrali, kad, rodos, stebi
gyvenimą, vykstantį priešais tavo
akis. Filmą finansavo internetinės
platformos gigantas „Netflix“, nemažai kaltintas, kad labai apribojo
filmų rodymą kino teatruose. O
juk tokį filmą būtina žiūrėti tamsioje kino salėje ir pajausti jautrią
ir nostalgišką atmosferą, kad ir prie
vandenyno, kai vaikams žaidžiant
balutėse atsispindi saulė. Nelabai
tikėtina, kad „Roma“ bus apdovanota geriausio filmo kategorijoje,
veikiau – kaip užsienio filmas, o
Cuarónas – vienas stipriausių pretendentų tapti geriausiu režisieriumi. Jo žavesį ir profesionalumą
atskleidžia ir tai, kad gali atidėti
blockbuster’ių kūrimą į šoną (pvz.,

septyniais „Oskarais“ apdovanota
„Gravitacija“) ir kurti visiškai arthausinį kiną. O Lietuvos žiūrovams
linkiu, kad filmas kada nors pasirodytų kino teatruose.
Nesu tikra, ar aktoriams būtina išbandyti režisieriaus amatą.
Tuo suabejojau pasižiūrėjusi Bradley Cooperio filmą „Taip gimė
žvaigždė“. Tai jau ketvirtas istorijos perpasakojimas. Pirmasis filmas
pasirodė dar 1937-aisiais (rež. William A. Wellman). Tada romantinė
drama gavo „Oskarą“ už scenarijų,
George’o Cukoro juosta 1954 m. buvo
nominuota šešiems „Oskarams“, o
1976-ųjų Franko Piersono filmas su
Barbra Streisand apdovanotas už
geriausią dainą. Matyt, Cooperis
pamanė, kad istorija, kaip sakoma,
gardus kąsnelis, ir neapsiriko –
gavo aštuonias „Oskaro“ nominacijas. Deja, manau, šis filmas vertas tik „Oskaro“ už geriausią dainą
„Shallow“ (tikiu, kad būtent jai ir
bus skirtas „Oskaras“, nes po filmo
jos klausosi turbūt visi). Dramaturgija baisiai priplėkusi, nors galiu lyginti tik su matytu pirmuoju
Wellmano filmu, kuriame Pelenės
ir princo istorija atrodo brandesnė
ir ne tokia naivi, o savo žanro rėmuose – net ideali. Tokia pat naivi ir
Lady Gagos vaidyba: beveik kiekviename kadre ji atrodo pavėpusi ir net
primena filmo „Tarp pilkų debesų“
heroję, tad tikrai nustebau pamačiusi šią atlikėją geriausių aktorių
sąraše. Kita bėda – pagal istoriją
turėta labiau koncentruotis į herojės tapimą žvaigžde, bet kadangi
Cooperis pats režisavo ir vaidino,
daugiau dėmesio skyrė savam herojui ir jo garmėjimui žemyn, tad
filmas galėjo būti pavadintas „Taip
mirė žvaigždė“. Bent kiek originaliau. Geriau jau abu artistai būtų
apsiriboję koncertu.
O štai Adamo McKay’aus „Valdžia“ – be priekaištų ir verta visų
aštuonių „Oskarų“. Christianas Bale’as taip gerai įkūnija George’o
W. Busho viceprezidentą Dicką
Cheney, kad kartais suabejoji, kuris jų tikresnis. „Valdžia“ – politinė
satyra, gal net komedija. Šiame nihilistiniame ir įžūliame filme režisierius tiesiog profesionaliai žaidžia su žiūrovais, griauna ketvirtą
sieną, naudoja à la Michaelo Moore’o užkadrinį balsą, dekonstruoja
tradicinį pasakojimą. McKay’us ir
Bale’as siūlo tokią distanciją, kad
nebesuvoki, niekinti Cheney ar kartais užjausti kaip nerangų Mikę Pūkuotuką: Cheney – nesimpatiškas
politikos milžinas, bet nėra ir antipatiškas. Tačiau akivaizdu viena –
negailestingas McKay’aus požiūris
į respublikonų valdomą Ameriką,
kai Cheney eros cinizmas privedė
prie Trumpo JAV. Abejoju, kad toks
nepatogus filmas galėtų gauti „Oskarą“ kaip geriausias, bet jei gautų –
suteiktų vilties, kad ne viskas dabartinio politinio fono kontekste
prarasta...
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Europietiškos istorijos
Krėsle prie televizoriaus

Gera žinia: LRT (14 d. 23 val.) pa- savo šventei, dar negausūs naciai
galiau pradeda rodyti serialą „Ba- nori jiems sukliudyti, sovietų šnibilonas Berlynas“ (2017), kuriame pai planuoja dar vieną revoliuciją,
vieną pagrindinių vaidmenų sukūrė bet ir nori sugauti didžiausius StaSeverija Janušauskaitė. Tai bran- lino priešus trockistus bei slapta regiausias serialas vokiečių televizi- mia nacius, nes tikrasis jų planas –
jos istorijoje – kainavo 40 milijonų sugriauti Europą, o policininkai
eurų, bet kiekvienas į filmą inves- gauna papildomų ginklų ir šovituotas centas matyti, nes čia vis- nių. Gegužė bus kruvina.
kas aukščiausios klasės – scenariTaip prasideda šešių Volkerio
jus, aktorystė, operatoriaus Franko Kutscherio kriminalinių romanų,
Griebe’s darbas ir, žinoma, „Babi- kurių herojus yra Gereonas Ratas,
lono Berlyno“ formuluojama žinia ciklas. Rašytojas studijavo literaapie artėjančią katastrofą, kurios tūrą, filosofiją bei istoriją ir tai jo
1929-aisiais niekas nenorėjo matyti. knygose matyti. Jos parduodamos
Serialas perkels į 3-iojo dešimtme- milijoniniais tiražais, o Kutcheris
čio pabaigos Berlyną. Veimaro res- yra tapęs vienu populiariausių vopublika klesti, bet šalis morališkai kiečių rašytojų. „Babilonas Berlyvis dar neatsigavo po Pirmąjį pasau- nas“ sukurtas šio ciklo pagrindu.
linį karą užbaigusios žeminančios Tomas Tykweris („Bėk, Lola, Bėk“,
Versalio sutarties. Jauna Vokietijos „Kvepalai“), Achimas von Borriesas
demokratija išsekinta karo repara- ir Henkas Handloegtenas serialo scecijų, korupcijos, nedarbo, skurdo narijų kūrė trejus metus. Von Borir nevilties, kurios apimta gyvena riesas žurnalui „Variety“ sakė: „Paskudidžioji visuomenės dalis. Berlyne tiniai Veimaro respublikos metai – tai
klesti prostitucija ir pornografijos nesibaigiančios krizės ir nesibaiverslas, čia kiekviename žings- giančių politinių ekstremistų atakų
nyje – siaubingas skurdas ir neį- laikas. Sparčiai augantis miestas su
sivaizduojami turtai. Turtuoliai imigrantais iš viso pasaulio čia atnaktis leidžia klubuose ir kabare- sidūrė pačiame tų pavojingų pertuose, visur skamba džiazas, bet mainų centre.“ Tykweris taip pat
pogrindyje jau bręsta būsima ar- ne kartą yra pabrėžęs, kad anie
mija. Kairieji dar jaučiasi pakan- laikai primena dabartinius. Pasak
kamai stiprūs. „Raudonojo“ Neu- jo, dabar vyksta greitos ir dramakolno rajono darbininkai rengiasi tiškos permainos, panašios į tas,

Anonsai

kurios atvedė Berlyną ir Vokietiją
į fašizmą.
...Iš Kelno į Berlyną perkeltas
jaunas talentingas policijos inspektorius Gereonas Ratas (Volker
Bruch) atrodo dar nepatyręs, jei
lyginsi jį su viršininku Bruno Volteriu (Peter Kurth), kuris įtaria, kad
Gereonas kažką slepia. Viena pirmųjų Gereono užduočių nukels į
kino studiją, kurioje filmuojamas
pornografinis filmas. Jo veikėjai –
arkangelas Gabrielius, Dievo Motina ir, regis, Jėzus. Scena konkreti
ir nedviprasmiška. Taip kartu su
Gereonu leidžiamės į tamsiojo pasaulio požemius ir kartu su juo pradedame nujausti, kad tai tik kažko
dar siaubingesnio ir pavojingesnio
prieangis.
Jaunystėje Tykweris buvo vienas
ištikimiausių Krzysztofo Kieslowskio sekėjų ir filmuose rodė sudėtingas moralines dilemas sprendžiančius veikėjus. Nežinau, ar jaunoji
lenkų kūrėjų karta tą įtaką jaučia,
bet 2017 m. Gdynės „Auksiniais liūtais“ apdovanotas debiutanto Piotro
Domalewskio filmas „Tyli naktis“
(TV3, 9 d. 21.55) bent jau liudija,
kad autorius nori kalbėti apie aktualias ir skaudžias problemas, susijusias su emigracija. Pagrindinis filmo herojus Adamas (Dawid
Ogrodnik) Kūčių vakarą netikėtai

kurio festivalio programą. „Man „Auksinių gaublių“ nominantų sąnesvarbu, jei į istoriją įeisime kaip rašus. Į festivalio ekranus grįžta
„Kino pavasaris“ pristato barbarai“ – šie žodžiai, ištarti 1941 m. „Kino pavasaryje“ rodytos „Mėnepasaulio kino kritikų
Rumunijos ministrų kabinete, pa- sienos“ autorius ir „Oskaro“ lauresudarytą programą
skatino pradėti etninį šaliesrytų atas Barry Jenkinsas. Naujausia jo
valymą. Pagrindinė filmo veikėja – drama „Jei Bylo gatvė prabiltų“
Prestižinių „Oskarų“ apdovano- jauna menininkė Mariana – ren- („If Beale Street Could Talk“) pajimų nominantai. Istorijos iš Juod- giasi atkurti istorinį įvykį miesto nardina į jausmingą, skausmų ir
krantės ir tolimiausių šalių. Pasa- aikštėje.
džiaugsmų kupiną meilės pasaulį
kojimai apie garsias asmenybes ir
Amerikos juodaodžių bendruomeaktualumo niekad neprarasiančius
nėje. Į emocijų vandenyną nuplukįvykius. Žanrų įvairovė – nuo dedys ir režisierė Nadine Labaki Kanų
tektyvo iki muzikinės dokumentifestivalio Didžiuoju žiuri prizu
kos ir istorinės kostiuminės dramos.
įvertintame filme „Kafarnaumas“
Tokia spalvinga filmų programa
(„Capernaum“). Teisėjas dvylikmešiemet atrinkta kovo 21 d. prasidėčio Zaino klausia: „Kuo kaltini savo
siančio „Kino pavasario“ programai
tėvus?“ – „Tuo, kad suteikė man
„Kritikų pasirinkimas“.
gyvybę“, – atsako šis. Vėliau filmo
„Programa „Kritikų pasirinkisiužetas atkurs visus įvykius, atvemas“ dar kartą įrodė, kad vertidusius prie šios situacijos. Austrų
nami drąsūs, nebijantys su forma
režisieriaus Markuso Schleinzerio
eksperimentuoti kūrėjai ir tie, kurie
istorinė kostiuminė drama „Anneabejingi svarbiausioms šiandie- „Pasaulio šerdis“
dželo istorija“ („Angelo“) rodo
nos temoms“, – sako „Kino pavasaEuropos aristokratų šeimoje užaurio“ programos sudarytoja Mantė
gusio vergų berniuko likimą.
Valiūnaitė.
Kritikai atkreipė dėmesį ir į KaĮ kino kritikų sąrašą pateko ir lieDaugiausia kritikų balsų surinko nuose pristatytą serbų režisieriaus tuvių kurti ar prodiusuoti darbai.
Radu Jude drama „Man nesvarbu, Ognjeno Glavoničiaus kelio filmą Vienu iš atradimų tapo talentinjei į istoriją įeisime kaip barbarai“ „Krovinys“ („The Load“). Įtampa gos režisierės Rugilės Barzdžiukai(„I Do Not Care If We Go Down in pulsuojantis filmas žiūrovus nuke- tės dokumentinis trileris „Rūgštus
History as Barbarians“). Rumunų lia į 1999-uosius, kai NATO bom- miškas“ („Acid Forest“). Jis ovacirežisierius „Kino pavasario“ žiūro- barduoja Serbiją. Vairuotojas Vlada jomis sutiktas Lokarno kino festivams jau puikiai pažįstamas, nes gauna užduotį nugabenti paslap- valyje. Tai pasakojimas apie Kuršių
festivalyje rodyti net penki jo filmai, tingą krovinį iš Kosovo į Belgradą. nerijos mišką ir tūkstančius jį naitarp jų „Randuotos širdys“ (2016) Vyras nežino, kas yra sunkvežimio kinančių kormoranų.
ir „Aferim!“ (2015). Garsaus pran- viduje. Pamažu krovinys tampa jam
Kritikų akiratyje atsidūrė ir viecūzų leidinio „Cahiers du cinema“ našta.
nos ryškiausių Rusijos scenarisčių
kino kritikas Arielis Schweitzeris
Du „Kritikų pasirinkimo“ fil- bei režisierių Natalijos Meščianinoįsitikinęs, kad šis filmas puošia bet mai šiemet pateko į „Oskarų“ ir vos filmas „Pasaulio šerdis“ („Core
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„Babilonas Berlynas“

sugrįžta iš Olandijos namo – į atpažįstama – ir tradicinė mišrainė,
kaimą kažkur prie Suvalkų. Didelė ir popiežiaus portretas ant sienos,
šeima rengiasi iškilmingai vakarie- ir „Vienas namuose“ televizoriaus
nei, bet ir švenčių šurmulys neuž- ekrane. Aplinka atkuriama realisgožia kasdienių įtampų – konflikto tiškai ir kruopščiai, kad pabaigoje
tarp Adamo ir jo brolio, mesti gerti dar papildomai įgytų ir metaforišką
bandančio šeimos tėvo (Arkadiusz skambesį.
Domalewskis nori suprasti, kaip
Jakubik) ir nuolat abejojančios, ar
tai pavyks, mamos bei senelio al- paprastą lenkų šeimą paveikė makoholiko, kuris yra visos šeimos sinę tapusi emigracija. Adamo tėsiaubas. Pamažu aiškėja nelaukto vas taip pat beveik nebūdavo namie,
Adamo apsilankymo tikslas – jis nes dirbo užsienyje. Todėl vaikai jį
nori Olandijoje pradėti savo verslą. vis kaltina, esą tėvo nebuvo, kai šis
Kad planai išsipildytų, Adamas turi jiems buvo reikalingas. Tėvas tai suskubiai gauti šeimos sutikimą par- vokia, bet per vienintelį ilgą monoduoti senelio namą, antraip neįti- logą prisipažįsta manęs, kad užsiekins verslo partnerio. Adamo ir jau- nyje galės pasijusti žmogumi, o ne
nesnio brolio konflikto mįslė bus tik lenku, ir tik dabar supratęs, kad
įminta tik filmo pabaigoje.
ten visada liks lenkas, o žmogumi
Veiksmas, kuriam antrina jau- pasijutęs tik savo šalyje. Šis gana deniausios sesutės skaitmenine ka- klaratyvus, bet kartu paveikus tėvo
mera filmuojami epizodai, apima ir sūnaus pokalbis įsimena ilgam.
vieną dieną ir beveik neišeina iš
Jūsų –
ankštų namų, nebent į kiemą ar senelio sodybos prieigas. Čia viskas
Jonas Ūbis
of The World“), kurį prodiusavo
Dagnė Vildžiūnaitė. Filme pasakojama apie veterinarą Igorį, kuriam
lengviau rasti ryšį su gyvūnais nei
su žmonėmis.
Kritikai atrinko keturis dokumentinius filmus. Aukščiausią
įvertinimą pelnė kvapą gniaužianti
režisieriaus Roberto Minervini istorija „Ką darysi, kai pasaulis degs?“
(„What You Gonna Do When The
World’s On Fire?“), pasakojanti
apie 2017-ųjų vasarą, kai JAV sudrebino virtinė žiaurių žmogžudysčių ir smurto protrūkių prieš
juodaodžius.
Apie vieną kontroversiškiausių
šio dešimtmečio muzikos žvaigždžių M.I.A. pasakojama filme „Matangi / Maya / M.I.A.“. Tai jos bičiulio Steve’o Loveridge’o koliažas
iš autentiškos medžiagos apie
audringą merginos kelią į popmuzikos viršūnę.
Kiti du dokumentiniai filmai yra
apie sportą. Abu šmaikštūs, žaismingi ir patiks net tiems, kuriems
sporto pasaulis svetimas. Tai Julieno Faraut „John McEnroe:
tobulumo imperijoje“ („John
McEnroe: In the Realm of Perfection“) apie karjeros viršūnę pasiekusį legendinį JAV tenisininką
ir žinomo rumunų režisieriaus
Corneliu Porumboiu filmas „Begalinis futbolas“ („Infinite Football“), įtrauksiantis į sąmojingą ir
absurdišką kelionę kuriant naujas
futbolo taisykles.

Į „Kino pavasarį“ grįžta mistinio filmo „Gyvatės apkabinimas“
režisierių duetas iš Kolumbijos – Ciro Guerra ir Cristina Gallego. Naujausias jų kūrinys „Vasaros paukščiai“ („Birds of Passage“)
įtraukia į hipių kultūros ir marihuanos prisodrintą 8-ąjį dešimtmetį ne
tik magiškais vaizdais, bet ir gangsteriškais atspalviais.
Į Andų kalnų papėdę ir civilizacijai nepaklūstantį gyvenimą nukelia
užliūliuojanti Domingos Sotomayor juosta „Per vėlu mirti jaunam“
(„Too Late To Die Young“). Tai savotiškas laiškas paauglystei, pirmajai meilei ir nerūpestingai rūkstantiems dūmams. Režisierė iš Čilės
tapo pirmąja moterimi, Lokarno
kino festivalyje apdovanota už geriausią režisūrą. Programoje „Kritikų pasirinkimas“ taip pat lauks
nenuspėjamo siužeto Benjamino
Naishtato trileris apie 9-ojo dešimtmečio Argentiną „Raudona“
(„Rojo“).
Virtuoziško trimačio film noir
„Ilga dienos kelionė į naktį“
(„Long Day's Journay Into Night“)
režisierius Bi Ganas kviečia žiūrovus keliauti nakties labirintais kartu
su herojumi Lu Hongvu. Flmas išsiskiria vienu kadru nufilmuota 3D
valandos trukmės scena.
Visą programą „Kritikų pasirinkimas“ rasite čia: https://bit.
ly/2D8qYir.
„Kino pavasario“ inf.
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Kinas
Anonsai

Jameso Benningo kraštovaizdžio filmai Šiuolaikinio meno centre
„Nuostabiai atrodantis kraštovaizdis
gali tapti grožio opozicija“, – apibūdindamas savo filmus sakė amerikiečių kino kūrėjas Jamesas Benningas. Šiuolaikinio meno centre
vasario 14, 16, 17 dienomis bus rodoma režisieriaus filmų programa
„Kraštovaizdis patyrimui ir skaitymui:
laikas, ekologija, politika“. Žiūrovai
pamatys keturis dokumentinius filmus, dalis jų bus rodoma iš Benningo
itin mėgstamos 16 mm juostos.
Jamesas Benningas (g. 1942) augo
Milvokio mieste, esančiame JAV
Vinskonsino valstijoje. Pirmuosius
savo dvidešimt metų jis žaidė krepšinį ir gavęs sporto stipendiją universitete studijavo matematiką. Nuo
1960-ųjų aktyviai įsitraukė į pilietinių teisių judėjimų organizavimą.
Vėliau kovojo prieš skurdą mokydamas migrantų vaikus skaityti
bei rašyti ir plėtojo maisto tiekimo
programas, padedančias skurdžiai
gyvenantiems žmonėms. Šią savo
patirtį Benningas dažnai pasitelkia
kurdamas filmus. Įžengęs į eksperimentinio kino sceną 8-ajame dešimtmetyje, režisierius per daugiau
nei keturiasdešimt metų trunkančią
karjerą jau sukūrė daugiau nei dvidešimt penkis ilgametražius filmus.
Benningas gali leistis į vienišas
tūkstančių kilometrų keliones po
šalį siekdamas užfiksuoti ir perteikti
kraštovaizdį, kuris gali generuoti
socialines, politines bei ekologines
prasmes ir atskleisti istoriją – asmenines patirtis, Amerikos kolonialistinius ir industrinius užkariavimus,
klasių kovą, smurtą ir ekologinius
praradimus. Režisierius klausia, iš
kur jis ir mes atkeliavome, kur link
einame. Viename interviu Benningas sakė: „Man patinka įsižiūrėti į
kraštovaizdį, patinka tai, kas jame
yra estetiška. Bet taip pat patinka
pamatyti kraštovaizdžiuose įsirašiusią istoriją, suprasti įvykius, kurie ten įvyko arba galėjo įvykti...“

„Kraštovaizdžio savižudybė“

Šiuolaikinio meno centro lankytojai pamatys keturis filmus – „Kraštovaizdžio savižudybė“ („Landscape
Suicide“, 1987), „Deseret“ (1995),
„Los“ (2001) ir „Slenkstis“ („Stemple Pass“, 2012). Prieš kiekvieną
peržiūrą vyks pristatymas, o programą papildys sekmadienio vakarą
vyksianti diskusija „Kraštovaizdžio
abėcėlė: estetinis patyrimas, ekologija ir politika“. Ši kinotyrininko,
kino ir medijų kuratoriaus Luko
Brašiškio sudaryta programa klausia, kaip kinematografinis laiko patyrimas gali būti politiškas. Kaip estetiškai gražūs kraštovaizdžiai gali
nurodyti į socialiai bei ekologiškai
tragiškas situacijas? Programa kviečia patirti savitą menininko filmų
ritmą, suprasti kasdien nematomus
reiškinius bei... kūrybiškai skaityti
kraštovaizdžius.
Pirmasis vasario 14 d. programos filmas „Kraštovaizdžio savižudybė“ – tai meditacija negailestingų žmogžudysčių tema. Filmas
gilinasi į 1984-aisiais Kalifornijos
priemiestyje įvykdytą paauglės
merginos nužudymą bei 6-ojo
dešimtmečio pabaigoje Viskonsino valstijos kaimo vietovėse padarytus smurtinius nusikaltimus.
Žudikų teismo procesams atkurti
Benningas pasitelkia aktorius, kurių liudijimai derinami su tragiškus
įvykius menančiais kraštovaizdžiais.
Atsisakydamas psichologizuoti ir
teisti siekiančios dokumentinio
kino retorikos, filmas kviečia apmąstyti žmonių veiksmų ir konkrečių vietų ryšį, sugrąžindamas
rezonansines žmogžudystes iš populiariosios kultūros sferos į realų, ne
visada suprantamą pasaulį. Taip pat
bus rodomas 1995 m. nufilmuotas
„Deseret“. Tai kinematografinis Jutos valstijos istorijos bei geografijos

tyrimas. Panaudodamas XX a. pirmoje pusėje „New York Times“ apie
šią valstiją išspausdintų istorijų ištraukas (jas skaito politinis aktyvistas Fredas Gardneris), Benningas
siekia perteikti regiono pokyčius
laikui bėgant – gamtą kolonizuojančios industrinės veiklos padarinius regiono aplinkai ir ekologijai.
Vasario 16 d. žiūrovai laukiami
filmo „Los“ peržiūroje. Tai antroji
režisieriaus kurtos „Kalifornijos
trilogijos“ dalis. Visi trilogijos filmai („El Valley Centro“, „Los“ ir
„Sogobi“) subtiliai reflektuodami
ekologinius iššūkius pristato kultūrinį ir fizinį Kalifornijos valstijos kraštovaizdį. Nors kiekviena iš
trilogijos dalių fiksuoja skirtingas
peizažus ir kelia vis kitus klausimus, jas sieja struktūriniai panašumai ir pasikartojantys vaizdo bei
garso motyvai. „Los“ sudarytas iš 35
pramoninėse bei industrinėse Los
Andželo priemiesčiuose užfiksuotų
statiškų kadrų. Nurodydami į praeitį jie kviečia permąstyti kitokios
ateities galimybę.
Derindamas tekstą su vaizdu,
režisierius įgalina kraštovaizdžius
kalbėti pačius. Jo žodžiais tariant:
„Kraštovaizdžio vaizdai gali pasakyti ne mažiau negu tekstinė informacija, bet būtent kovodami
su tekstu jie perteikia tikrąją savo
prigimtį.“ Paskutinėje programos
peržiūroje sekmadienį (17 d.) bus
rodomas dokumentinis filmas
„Slenkstis“. Jame Benningas kuria
teroristo Tedo Kaczynskio, JAV dar
vadinamo „unabomberiu“, portretą.
Filme skaitomi laukinėje gamtoje
gyvenusio ir sprogmenis konstravusio bei juos anonimiškai siuntinėjusio Kaczynskio užrašai iš jo
parašyto „Unabomberio manifesto“.
Visa tai siejasi su miškų apsuptyje
Benningo sukonstruotais ir nufilmuotais Kaczynskio namelio replikos planais. Filme keliami klausimai apie moderniąją Ameriką bei
individualizmą skatinančią ideologiją, juose galima išgirsti ir nūdienos JAV politinės krizės atgarsius.
Rengėjų inf.

Bibliografinės žinios
MENAS. FOTOGRAFIJA
Eiti kiaurai sienas : [menininkės atsiminimai] / Marina Abramović ir James Kaplan ; iš anglų
kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2018]. – 422, [1] p. : iliustr.,
portr.. – Tiražas 2000 egz. (papild.). – ISBN 978-609-427-353-7 (įr.)
Vaizdai ir veidai : [fotoalbumas] / Kazys Daugėla ; [sudarytojas Antanas Skaisgiris] ; [tekstų
autoriai Margarita Matulytė, Antanas Skaisgiris]. – [Vilnius] : [Meno rinkos agentūra],
[2018]. – 311, [1] p. : iliustr., faks.. – (Vilniaus aukciono biblioteka). – ISBN 978-609-801421-1 (įr.)
Witkacy. Plėšrūniškas protas. – [Vilnius] : Aukso žuvys, [2018]. – 470, [6] p. : iliustr., portr.. –
Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8120-38-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA
Eunucho šešėlis : [romanas] / Jaume Cabré ; iš katalonų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. –
Vilnius : Alma littera, 2019. – 390, [2] p. : geneal. schem., nat.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN
978-609-01-3543-3 (įr.)
Grožis lyg žaizda : [romanas] / Eka Kurniawan ; iš anglų kalbos vertė Vaida Kelerienė. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2018]. – 454, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-427-338-4 (įr.)
Iškilimo šulinys : [romanas] / Brandon Sanderson ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 877, [2] p. : žml.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3583-9 (įr.)
Kvepiantis, skambantis laikas : esė / Česlovas Skaržinskas. – Vilnius : Žuvėdra, 2019. – 189,
[3] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8219-12-8
Pakelių žydėjimo šviesa : novelės / Danutė Montvilaitė. – Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė],
2018. – 107, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8072-79-2
Pakelk akis : [poezija] / Ona Rašytė ; iliustracijų autorė Edita Jakubčionytė. – [Kaunas] : [R.
Kvedarienė], [2019]. – 221, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-609-475-254-4 (įr.)
Praeities gylė : eilėraščiai / Rimantas Pigaga. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2018. – 140, [1] p. :
iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8171-41-9
Prisiminkit mane, prisiminkit… / Česlovas Stonys. – Vilnius : Žuvėdra, 2019. – 191, [1] p. :
iliustr., portr.. – ISBN 978-609-8219-11-1
Rožių dvaras : romanas / Irena Buivydaitė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 382, [2] p.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-3554-9 (įr.)
Skrydis vingiuotais poezijos takeliais / Vytautas Šiaudytis ; Lietuvos menų mėgėjų asociacija
„Branduma“. – Kaunas : V. Šiaudytis, 2019. – 128 p. : iliustr., faks., nat., portr.. – Tiražas 50
egz.. – ISBN 978-609-475-255-1
Žaidimas ir pramoga : [romanas] / James Salter ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. –
[Vilnius] : Kitos knygos, [2019]. – 206, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-427-364-3
Žaltiūm Žemė : [kūrybos rinktinė] / Irena Stražinskātė-Glinskienė. – Telšē : Spaudos lankas, 2019. – 166, [9] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9955-627-49-4 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
Atsiprašau! : [romanas] / Carry Slee ; iš nyderlandų kalbos vertė Jolita Urnikytė. – Vilnius :
Alma littera, 2019. – 213, [2] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-01-3572-3 (įr.)
Hanija, Šviesos Riterė : [romanas] / Silvana De Mari ; iš italų kalbos vertė Toma Gudelytė. –
Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 236, [4] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-555-5 (įr.)
Ilga kelionė / Martin Widmark ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis ; iliustravo Emilia
Dziubak. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – [36] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978609-441-556-2 (įr.)
Kaip kiškis mokėsi drąsos / Nicola Kinnear ; [iš anglų kalbos vertė Elžbieta Kmitaitė]. – Vilnius :
Alma littera, 2019. – [32] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3348-4 (įr.)
Kialulo : miniaturaj rakontoj / Vytautas Petkevičius ; pentristo Albina Makūnaitė ; [tradukis Telesforas Lukoševičius, Palmira Lukoševičienė]. – Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė],

Audriaus Kemežio
atminimui skirta
retrospektyva
Prieš metus Lietuvos kinas patyrė
didžiulę netektį – 2018 m. vasario
5 d. mirė kino operatorius Audrius
Kemežys. Vienas talentingiausių,
Audrius Kemežys
darbščiausių profesionalų, kurio talentas ir ypatingas jautrumas padėjo apdovanojimas „Ąžuolas“, keli
įgyvendinti kūrybinius ne vieno re- tarptautiniai įvertinimai.
žisieriuas sumanymus, po mirties
Vasario 7 d. Lietuvos kinemabuvo apdovanotas Lietuvos nacio- tografininkų sąjungos Kino klube
naline kultūros ir meno premija už prasidėjo retrospektyva, skirta ope„talento ir dvasios šviesos pakylėtą ratoriui A. Kemežiui atminti. Penoperatoriaus meną, nutiesusį tiltus į kis ketvirtadienius iš eilės vilniečiai
ateitį“. Keli operatoriaus nufilmuoti ir miesto svečiai kviečiami žiūrėti
filmai dar laukia premjeros.
jo nufilmuotus filmus, kuriuos priPer du kūrybos dešimtmečius statys ir prisiminimais apie darbą
A. Kemežys nufilmavo per 50 filmų, dalinsis filmų autoriai.
jo prizų kolekcijoje – trys „SidabriRetrospektyvą pradėjo režisierės
nės gervės“, du Kinematografininkų Giedrės Beinoriūtės dokumentinis
sąjungos apdovanojimai, Lietu- filmas „Pokalbiai rimtomis temovos kino operatorių asociacijos mis“ (2012).
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Retrospektyvos programoje bus
rodomas Kristijono Vildžiūno
vaidybinis filmas „Senekos diena“
(vasario 14 d.), Audriaus Stonio dokumentinis filmas „Moteris ir ledynas“ (vasario 21 d.), Arūno Matelio dokumentinis filmas „Prieš
parskrendant į Žemę“ (vasario
28 d.). Retrospektyvą kovo 7 d. užbaigs Giedrės Žickytės dokumentinis filmas „Meistras ir Tatjana“, už
kurį A. Kemežys buvo apdovanotas
geriausio operatoriaus „Sidabrine
gerve“.
Kino klubo renginiai yra atviri
ir nemokami visiems vilniečiams ir
miesto svečiams, jie vyksta kiekvieną
ketvirtadienį 18 val. Kinematografininkų sąjungoje, adresas: Vasario
16-osios g. 8, durų kodas 25.

2018. – 103, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8072-76-1
Mama, aš tave myliu / [iš italų kalbos vertė Ina Jakaitė]. – Vilnius : Alma littera, 2019. – [15]
p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-3448-1
Raganėlė Vinė reguliuoja eismą : [keturios nepaprastos istorijos] / Laura Owen ir Korky
Paul ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 95, [1] p. :
iliustr.. – (Aš skaitau! : 2 [lygis]). – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-559-3 (įr.)
Tara Hurangu Nagi, arba Neklaužados nuotykiai žemėje ir kosmose : neišgalvota istorija /
Aleksandras Makejevas ; [iliustracijų dailininkė Ema Kručelytė]. – Vilnius : Muzikinė partija [i.e. Mini pasaulis], [2018]. – 126, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-6098240-01-6 (įr.)
Tėti, aš tave myliu / [iš italų kalbos vertė Ina Jakaitė]. – Vilnius : Alma littera, 2019. – [15] p.,
įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-3449-8
Tikrieji balandžiai kovoja su nusikalstamumu / Andrew McDonald, Ben Wood ; iš anglų kalbos vertė Tomas Einoris. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 207, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 3000
egz.. – ISBN 978-609-441-565-4 (įr.)
Vaiduokliukas : [apysaka] / Otfried Preußler ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ;
iliustravo F.J. Tripp ; iliustracijas nuspalvino Mathias Weber. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 108,
[4] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-558-6 (įr.)

LKS inf.
Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos
mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

13 psl.

V asario 8–17
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
iki 10 d. – paroda „Kolega iš kitos genties.

iki 16 d. – „Asmens tapatybės ir kelionės

Savicko paveikslų galerija

dokumentai Lietuvoje“

J. Basanavičiaus g. 11

Šiuolaikinio meno centras

Remigijaus Venckaus paroda „Solaris“

Dailė

Vokiečių g. 2

Galerija „Kunstkamera“

nuo 8 d. – Sharon Lockhart paroda

Ligoninės g. 4

Dar niekada nenuvylė Lino Jusionio tapyba, kurioje žvilgsnio geismą
provokuoja tai, ko negali matyti. Neužbaigtas vaizdinys, tik kraštelis kažko
atskleidžia stulbinančias žiūrovo vaizduotės galias. Nauja personalinė
paroda „Augalai, kaminai ir plynės“ veikia „Vartų“ galerijoje iki kovo 15 d.

„Rudzienko“

iki 16 d. – Sigitos Maslauskaitės persona-

nuo 8 d. – Alejandro Cesarco paroda „Tak-

linė paroda „Kartotės ir pirmavaizdžiai“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Menininkas susitinka su verslininku“

tikos ir metodai“

Vilniaus paveikslų galerija

nuo 15 d. – paroda „Uodega ir galvos“

Didžioji g. 4

VDA parodų salės „Titanikas“

Vilniaus g. 39 / 6

Maironio g. 3

Paroda „Vaikas manyje“

iki 16 d. – Sauliaus Vaitiekūno retrospekty-

Vilniaus rotušė

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX a. 6–8 dešimtmečio fotografijų
paroda „Juozapas Čechavičius ir jo epocha
fotografijoje“
Paroda „Nostra Vilna: pirmasis Vilniaus
atvaizdas“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Lietuvių liaudies meno paroda „Mediniai
stebuklai“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Paryžiaus mados magai. 1920–1999 m.“
Salvinijos Giedrimienės retrospektyvinė
tekstilė paroda „Kelias“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Retrospektyvinė paroda „Eva Kubbos: tarp
horizontų“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Arsenalo g. 3

vinė paroda „XXI amžiaus muziejus“

galerija

Didžioji g. 31

VDA galerija „Artifex“

Saulės Šmidtaitės paroda „Kely“

Gaono g. 1

Sauliaus Žiūros paroda „Vilniaus

iki 16 d. – Dominyko Sidorovo ir Kazimiero

horizontai“

Brazdžiūno paroda „Apmatai“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

VDA galerija „ARgenTum“

muziejaus Tolerancijos centras

Latako g. 2

Naugarduko g. 10 / 2

iki 9 d. – VDA Kauno fakulteto Stiklo meno

Paroda „Tarp gyvenimo ir mirties: gelbė-

ir dizaino katedros studentų darbų paroda

jimo istorijos Holokausto akivaizdoje“

„Skaidrumo kryptys“

Namų galerija „Trivium“

Dailininkų sąjungos galerija

Vilkpėdės g. 7–105

Vokiečių g. 2

Andrei Antonau paroda „Teisė į poilsį“

nuo 14 d. – „Lewben Art Foundation“

Seimo rūmai

paroda „Parado ištrauka“

Gedimino pr. 53

Galerija „Kairė–dešinė“

Lietuvos vitražo meistrų darbų paroda „Že-

Latako g. 3

maitijai – 800“

Nijolės Šaltenytės piešiniai

Paroda „Laisvės sūnūs. Ukrainiečių karių

Gabrielės Vingraitės kūrybos paroda

ženklai ir simboliai iš fronto“

„Trajektorijos“
Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 16 d. – Arturo Valiaugos paroda „Perkur-

Julijos Ciurupos akvarelių paroda „Vanduo“
iki 15 d. – Ilonos Daujotaitės-Janulienės
darbų paroda „Budėjimas“

tos Velso istorijos“
Vilniaus fotografijos galerija

„Galera“

Stiklių g. 4
iki 16 d. – Audriaus Puipos ir Gintauto
Trimako fotografijų paroda „Inscenizuoti

Užupio g. 2 A
iki 11 d. – Tado Tručilausko darbų paroda
„JAH3Lp“

paveikslai“

Rašytojų klubas

Gedimino pilies bokštas

Pamėnkalnio galerija

K. Sirvydo g. 6

Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-

Pamėnkalnio g. 1
Akvilės Magicdust personalinė paroda „Čia

„Linijų raštai ir spalvų žiedai“
Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11

dai pro Gedimino pilies bokšto langus“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

Kazio Varnelio namai-muziejus

Lino Jusionio personalinė paroda „Augalai,

Didžioji g. 26

kaminai ir plynės“

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Šv. Jono gatvės galerija

Paroda „Knygos menas“

Šv. Jono g. 11

Signatarų namai

Egono Persevico skulptūros ir Uldžio Rube-

Pilies g. 26

zio tapybos paroda „Viduryje niekur“

Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą

Galerija „Arka“

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

Aušros Vartų g. 7

Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas:

Kristinos Norvilaitės naujų darbų paroda

medaliai, monetos

Kęstučio Petro Ramono kūrybos paroda

gyvename visi kartu“

Apžvalgos aikštelė

„Viską tau pasakysiu“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Galerija „Meno niša“

Muzika
Sėkmingai į pasaulio scenas nuo Lietuvos iki Kinijos ir JAV įsiveržęs
styginių kvartetas „Mettis“ vasario 10 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje kviečia į išskirtinės kamerinės muzikos programą, kurioje
skambės Ludwigo van Beethoveno Styginių kvartetas Nr. 14 cis-moll ir
Lietuvoje retai atliekamas Ernesto Chaussono Koncertas smuikui, fortepijonui ir kvartetui, op. 21. Kvarteto svečiai – žinoma smuikininkė iš Izraelio
Evgenia Epshtein ir jaunas pianistas Rokas Valuntonis, anot žiniasklaidos,
jau spėjęs pakerėti klausytojus savo interpretacijoms būdingu nevaržomos
fantazijos skrydžiu, plačiai alsuojančios laisvės pojūčiu, scenine charizma.
Teatras
Pasak režisierės Yanos Ross, „Vienos miško pasakos“ yra kandus smulkiosios buržuazijos mentaliteto portretas mažo miestelio aplinkoje: čia
viskas jauku ir patogu, užmaršu ir iliuziška. Pjesėje kalbama apie pasipriešinimo siauram, sustingusiam mąstymui būtinybę. Pasipriešinimą gimdo
kitoniškumas. Savo gyvenimo kelio ieškanti jauna moteris, susidūrusi su ją
supančia aplinka, bando iš jos išsilaisvinti.“ Austrų dramaturgas Ödönas
von Horváthas „Vienos miško pasakas“ parašė 1931-aisiais ir joje pavaizdavo nacizmo užuomazgas vokiečių ir austrų sąmonėje. Režisierė Ross
kartu su dramaturgu Mindaugu Nastaravičiumi kūrinį perskaito savaip:
„Mes kuriame adaptaciją, bet esminės pjesės temos – nacionalizmas, kultūrinės tradicijos, veidmainystė – išlieka spektaklio ašimi. Spektaklio žanras –
tragikomedija. Spektaklis provokuos juoką, tačiau tam tikru metu juokas
gali priversti pasijusti labai nepatogiai...“ Jaunimo teatro spektaklio „Vienos miško pasakos“ premjera įvyks vasario 15, 17 d. „Menų spaustuvėje“.

iki 14 d. – Monikos Požerskytės paroda
„100 metų kartu“

Lietuvos archeologija
Arsenalo g. 5

„7md“ rekomenduoja

Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko
akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
Teklės Ūlos Pužauskaitės kompiuterinės
grafikos paroda „Ir visos jos nuostabios“
„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Martino Jankaus tapybos paroda „Po lapkričio saule“
„AP galerija“
Polocko g. 10

Stasio Eidrigevičiaus paroda „Hommage à
Čiurlionis“

Žemaitės g. 83

M. Žilinsko dailės galerija

Monikos Bičiūnienės (1910–2009) tapybos

Nepriklausomybės a. 12
Prano Gailiaus retrospektyvinė paroda
„Gyvenimo scenos“

Šiaulių universiteto dailės galerija

mas Kaune“

Vilniaus g. 141

Kauno paveikslų galerija

iki 13 d. – Marijos Šileikaitės-Čičirkienės
fotografijų paroda „Kelias. Pradžia“

K. Donelaičio g. 16
iki 15 d. – paroda „Geriausias metų kūrinys“
nuo 8 d. – taktilinė paroda „Blind date“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
Paroda „Tartu 6+6 Kaunas“
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
Ekspozicija „Lietuvių literatūra – trumpai
ir žaismingai“
Ekspozicija „Požemio galerija: rašytojai
meno kūriniuose“

Slaptosios piešiančiųjų draugijos (SPD)

Galerija „Meno parkas“

jungtinė piešinių paroda „100 procentų

Rotušės a. 27

tės ekspozicija

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

AKTO“ (Arturas Aliukas, Vidas Drėgva,

nuo 8 d. – Adelės Pukelytės ir Onės Maldo-

Bažnytinio paveldo muziejus

studijos „Paletė“ paroda „Miesto atspindžiai“

Šv. Mykolo g. 9

Pylimo galerija

Paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias“
MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Visas menas – apie mus“
Nomedos ir Gedimino Urbonų instaliacija
„Villa Lituania“
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
„Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Mickevičius ir jo poema „Ponas Tadas“ (paroda ski-

Pylimo g. 30
iki 9 d. – Daumanto Tomo Pilipavičiaus
tapybos paroda „Mano miestas“
AV17 galerija
Totorių g. 5
Kristinos Inčiūraitės paroda „Limbo“
„The Rooster Gallery“
Gynėjų g. 14
Ramintos Blaževičiūtės paroda „Kelionė su
dviem palydovais“

Rima Gaižauskaitė, Gintaras Jocius, Agnė

nytės paroda „Between“
nuo 8 d. – jaunųjų Lietuvos tapytojų plat-

Rita Krupavičiūtė, Eglė Lėckaitė Kuprė-

formos „Kontr-argumentas“ paroda (Kazi-

nienė, Česlovas Polonskis, Liuda Jaru-

mieras Brazdžiūnas, Vita Opolskytė, Do-

ševičiūtė Stankevičienė, Laima Švelnytė

minykas Sidorovas, Adelė Pukelytė, Rūta

Stauskienė, Kazys Kęstutis Šiaulytis, Asta

Vadlugaitė, Darius Jarusevičius, Tomas

Vasiliauskaitė, Laimutė Tamoševičienė,

Daukša, Sonata Riepšaitė, Banginis Justas,

Aldona Bikelytė Veršulienė, Ugnė Žilytė)
„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Roberto Narkaus paroda „Sfinksas“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Jono Meko vizualiųjų menų centras

muziejus

atkūrimo šimtmečiui)

Malūnų g. 8

V. Putvinskio g. 55

iki 17 d. – „Aristotelis iš Akropolio. Antikos

Svajonės ir Pauliaus Stanikų paroda

Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio

riama Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo

mąstytojo skulptūros paroda“

14 psl.

„Nuodėmės“

istorija“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Panevėžio fotografų draugijos fotografijų
paroda „Portretas be veido“

Spektakliai
Vilnius

Juškaitė, Paulius Juška, Arvydas Kašauskas,

Lorita Tamulevičiūtė, Skaistė Verdingytė,

jantys namai“

Paroda „Nauji eksponatai iš Australijos“

iki 12 d. – Pauliaus Šliaupos paroda „Dès Vu“

iki 10 d. – Vilniaus kultūros centro dailės

Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
lytės personalinė paroda „Miestai. Keliau-

J. Basanavičiaus g. 1 / 13

Pilies g. 40

Panevėžys

iki 16 d. Keramikos paviljone – Rūtos Šipa-

V. Putvinskio g. 64

Bokšto g. 20 / 18

radimų paroda

darbų ir Palmiros Damijonaitienės tautinių
juostų paroda

Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-

Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluoPastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

Artūras Mitinas, Kristina Mažeikaitė)

8, 9 d. 18.30 – A. Adamo „KORSARAS“.
Choreogr. M. Legris (Prancūzija), muzikos
vad. ir dir. V. Ovsianikovas (Rusija).
Dir. R. Šervenikas
10 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“.
Dir. A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)
13, 14 d. 18.30 – M. Urbaičio „PROCESAS“.
Choreogr. M. Rimeikis, muzikos vad. ir dir.

Klaipėda

M. Barkauskas, dir. R. Šumila

Lietuvos dailės muziejaus Prano

15 d. 18.30 – G. Sodeikos „POST FUTURUM“.

Domšaičio galerija

Dir. J. Geniušas

Liepų g. 33
Juozo Vosyliaus tapybos paroda „Beveik
rojaus sodai…“

17 d. 18.30 – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“.
Dir. A. Šulčys
Nacionalinis dramos teatras

Baroti galerija

8 d. 17.30 Biržų kultūros centre – W. Shakes-

Aukštoji g. 12
Mindaugo Juodžio paroda „Iškirptas
kadras-Crop2“

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras

peare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“.
Rež. O. Koršunovas
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13 d. 13 val. Radviliškio kultūros centre, 14 d.

17 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal

14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliuly-

Šiauliai

T. Bandzaitytė (smuikas), A. Kučinskas

18 val. Pasvalio kultūros centre – K. Binkio

H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež.

tės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir

Šiaulių dramos teatras

(kontrabosas). Dir. R. Šumila. Programoje

N. Indriūnaitė

pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

9 d. 15 val. Biržų kultūros centre – A. Špile-

M. Daugherty, I. Stravinskio kūriniai

Mažoji salė

Palėpės salė

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“

vojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

9 d. 12 val. – koncertai visai šeimai „Cirkas

8, 9 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-

9 d. 14 val., 17 d. 16 val. – „RAUDONKE-

(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų

10 d. 18 val. – Just. Marcinkevičiaus,

atvažiavo!“. „Amber“ cirko artistai, Lietu-

KALBIAI“. Rež. V. Rumšas

PURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę mo-

Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius

N. Darnstädto „MINDAUGAS“. Rež.

vos valstybinis simfoninis orkestras.

„ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

10 d. 12, 14 val. – C. Brandau „TRIJULIS

tyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

15 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pa-

N. Darnstädtas (Vokietija)

Dir. R. Šumila

AUKŠTYN KOJOM“. Rež. G. Kriaučionytė

14, 15 d. 18.30 val. – PREMJERA! „DORIANO

gal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pus-

14 d. 18 val. – A. Kaniavos „Pasirodymas“

14 d. 19 val. – Valentino dienos koncertas.

12 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar

GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano

tota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

15 d. 18.30 – PREMJERA! D. Blizzard „UR-

J. Novikova (sopranas), D. Popovas (teno-

13 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART

motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

17 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodai-

VINĖ MAMA“ („Idioteatras“)

ras), Lietuvos valstybinis simfoninis orkes-

STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“.

Mažoji salė

tės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakima-

17 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUO-

tras. Dir. G. Rinkevičius

Rež. S. Turunen

9 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ

vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).

BOMIS“. Rež. P. Ignatavičius

Šiaulių dramos teatro spektakliai

IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių

Rež. A. Sunklodaitė

14 d. 19 val. – „THE PERFECT MATCH, arba

Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“ (pagal

10 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal

E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“).

V. Odojevskio pasaką „Miestelis taboki-

Rež. P. Ignatavičius

nėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova

15 d. 19 val. – A. Špilevojaus „BAGADEL-

17 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal

NIA“. Rež. A. Špilevojus

A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pje-

17 d. 17 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“.

sės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

Rež. Y. Ross

„Menų spaustuvė“

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo
„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. G. Varnas
Kauno valstybinis muzikinis teatras
13–15 d. 18 val. – PREMJERA! I. Kálmáno
„SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis,
scenogr. ir kost. dail. K. Daujotaitė
16 d. 18 val. – J. Karnavičiaus „RADVILA
PERKŪNAS“ (B. Sruogos libretas).

Valstybinis jaunimo teatras

8 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINA-

Dir. J. Janulevičius

8 d. 18 val. teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS

MIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis

17 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“ (miu-

IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevs-

9 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „KAIP ŽVEJYS

ziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež.

kio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).

Į DANGŲ ĖJO“ (pasaka iš J. Basanavičiaus

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

Rež. K. Smedsas (Suomija)

tautosakos bibliotekos). Scenogr. S. Degu-

15, 17 d. 18 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje

tytė, muzikuoja G. Žilys (Stalo teatras)

Kauno kamerinis teatras

salėje – PREMJERA! Ö. von Horvátho „VIE-

9 d. 18 val. Juodojoje salėje – A. Navicko

NOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross, komp.

„ALFA“. Rež., scenogr., kost. dail. Dr. Gora-

G. Sodeika. Vaidina M. Dirginčius, S. Ivano-

Parasit (G. Minelgaitė), libreto aut.

vas, I. Jankaitis, A. Kazanavičius,

G. Labanauskaitė. Atlikėjai N. Petročenko

J. Matekonytė ir kt.

(mecosopranas), N. Masevičius (bosas-ba-

Vilniaus mažasis teatras

ritonas), I. Savickaitė (aktorė), P. Kentra (el.

8 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė
9 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“.
Rež. R. Tuminas
10 d. 18.30 – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas
14 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas
15 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
17 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS
GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal
S. Zweigo noveles). Kūrėjos V. Bičkutė,
V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis
teatras. Mažoji forma“)
17 d. 19 val. Kaune, „Girstučio“ kultūros rūmuose, – N. Gogolio „REVIZORIUS“.
Rež. R. Tuminas
Oskaro Koršunovo teatras
10, 11 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!
M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y:Alisa“.
Rež. A. Leonova, scenogr. I. Komissarova,
muzika A. Šiurio, videodail. V. Narbutas.
Vaidina V. Novopolskis, Š. Zenkevičius,
I. Šepetkaitė, A. Šuminskaitė
12 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas
Rusų dramos teatras
9 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS
IVANOVUS“. Rež. J. Vaitkus
10 d. 12, 15 val. – PREMJERA! A. Čechovo
„KAŠTONĖ“. Rež. M. Čaplina
13, 14 d. 18.30 – „LEGENDA APIE DIDĮJĮ
KOMBINATORIŲ“ (pagal I. Ilfo ir J. Petrovo
romaną „Dvylika kėdžių“). Rež. R. Atkočiūnas
15 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA
MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“).
Rež. A. Jankevičius
17 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „UNDINĖLĖ“. Rež. J. Ščiuckis
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
8, 9 d. 18.30 – PREMJERA! „DAKTARAS
GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną).
Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

gitara), A. Rimgailaitė (akordeonas),
M. Zenkevičiūtė (elektronika)
10 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAS PASAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Rež. S. Degutytė
(„Stalo teatras“)
12 d. 11, 12, 16, 17 val. Juodojoje salėje – „DEBESŲ GAUDYKLĖ“. Choreogr. ir rež. L. Geraščenko (šokio teatras „Judesio erdvė“)
14 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI
LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė
(teatras „Atviras ratas“)
15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠOKIS DULKIŲ SIURBLIUI IR TĖČIUI“. Idėjos aut.,
choreogr. ir atlikėja G. Grinevičiūtė
17 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ,
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)
17 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atviras ratas“)
„Meno fortas“
Bernardinų g. 8
10 d. 19 val. – B. Mar „MEILUŽIS“ (monospektaklis pagal M. Duras romaną). (B. Mar
„Solo teatras“)
15 d. 19 val. – „POETĖ“ (S. Nėries dienoraščių
ir eilėraščių motyvais). Rež. R. Garuolytė

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
8 d. 18 val., 9 d. 17 val. Didžiojoje scenoje –
J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT
kartu su „Utopia“ teatru)
10 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS,
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė
yra lapė“). Rež. E. Kižaitė
10 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė
10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – Th. Wilderio „MŪSŲ MIESTELIS“. Rež. D. Rabašauskas (Klaipėdos jaunimo teatras ir NKDT)
12 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas
12 d. 19 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“
(pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapną“). Rež. E. Kižaitė

10 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOL-

KIAULIAGANYS“ (pagal H.Ch. Anderseną).

JERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė

Rež. A. Mikutis

I. Paliulytė
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8 d. 18 val. Utenos kultūros centre – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius
8 d. 19 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“.
Rež. A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)
9 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas
10 d. 12 val. – D. Bisseto „MEGZTINIS“.
Rež. G. Aleksa
13 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS
DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė
14 d. 19 val. – šventinis vakaras su „Aura“.
Rež. B. Letukaitė
15 d. 18 val. Vilniaus kameriniame teatre,
17 d. 17 val. Kauno kameriniame teatre –
„ALKSNIŠKĖS“. Rež. G. Padegimas
15 d. 19 val. – „MARI KARDONA“.
Rež. A. Jankevičius
Kauno lėlių teatras
9 d. 12 val. – PREMJERA! „UŽBURTAS KALNAS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas
10 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“.
Rež. A. Stankevičius
16 d. 12 val. – „KUDLIUS IR MIŠKO BROLIAI“ (pagal J. Lukšos Daumanto atsiminimus). Rež. A. Sunklodaitė
17 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
9 d. 18.30, 10 d. 17 val. – PREMJERA! A. Galino „PARADAS“. Rež. P. Gaidys, scenogr.
šviesų ir kost. dail. A. Šimonis, komp.
M. Bialobžeskis. Vaidina M. Urbonas,
S. Gaudušytė, J. Viršilas, S. Buziliauskas,
J. Vanžodytė, A. Skripkauskaitė
13 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko
„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“.
Rež. D. Rabašauskas
14 d. 18 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio
„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. G. Padegimas
17 d. 17 val. Mažojoje salėje – R. Bugavičutes-Pēces „MAMA DRĄSA“ (pagal B.
Brechtą). Rež. E. Seņkovas (Latvija)

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
8 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS,
ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“.
Rež. A. Veverskis
14 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ
AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“.
Rež. G. Gabrėnas
15 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS,
ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“.
Rež. A. Veverskis
15 d. 18 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“
(pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonienės knygą „Sibiras vaiko akimis“).
Rež. E. Matulaitė
17 d. 18 val. – PREMJERA! M. Vildžiaus „SAPIENS“. Rež. A. Leonova, scenogr. I. Komissarova, videopr. V. Narbuto, komp. A. Šiurys. Vaidina A. Šuminskaitė, Š. Zenkevičius

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
9 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje – „Orkestro ir fagoto metamorfozės“. Lietuvos kamerinis orkestras.
Solistas G. Santana (fagotas). Dir. V. Kaliūnas. Programoje O. Narbutaitės, J. Haydno,
H. Tomasi, R. Strausso kūriniai
10 d. 15 val. Utenos kultūros centre – orkestro muzikos koncertas „Orkestro DNR“.
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai LNSO muzikantai: V. Gelgotas
(fleita), R. Virvytienė (fleita), A. Gražulis
(trombonas), A. Žiūra (klarnetas), J. Klimavičius (fagotas), E. Kulikauskas (violončelė),

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
10 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje –
Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras ,,Draugystė“ (meno vad.
ir dir. R. Grušas, chormeister. N. Dapšienė,
koncertmeister. I. Grušaitė), solistai
D. Puišys (baritonas), V. Survilaitė (vargonai), I. Dvaržeckienė (fleita). Programoje
K. Kavecko, V. Klovos, J, Dambrausko,
V. Bartulio ir kt. kūriniai. Renginio vedėjas
muzikologas V. Juodpusis
13 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Trečiadienio vakaras-koncertas su Vilniaus Šeškinės
bendruomenės liaudiškos muzikos ansambliu „Auksinis ruduo“ (vad. A. Taluntienė
ir V. Jocius)
Šv. Kotrynos bažnyčia
9 d. 18 val. – koncertas „Kelionė aplink pasaulį su Evelina Sašenko“. Atlikėjai
E. Sašenko (vokalas), N. Bakula (akordeonas), P. Zdanavičius (fortepijonas). Programoje M. Legrando, J. Petersburskio, J. Kandero, E. Piaf, A. Piazzollos kūriniai
10 d. 18.30 – koncertas „Samba fever“. Atlikėjai L. Vieira (vokalas), M. van der Linden
(cavaquinho, gitara, vokalas), B. Viricimo
(bosinė gitara, vokalas), E. van Rijthovenas
(klavišiniai), U. Demandtas (mušamieji)
16 d. 19 val. – E. Oukinas (trimitas, gitara,
fortepijonas)
„Vaidilos“ teatras
15 d. 19 val. – „La Fiesta Valentino“. V. Mendoza (vibrafonas, Meksika) ir Kauno bigbendas
(koncertmeisteris ir vyr. dir. J. Jasinskis).
Koncertą veda E. Vadoklis

Va k a r a i

A. Švagždytė (smuikas), A. Rekašius (vibrafonas), M. Gecevičius (valtorna),
T. Bieliauskas (obojus), R. Vosyliūtė (smuikas). Dir. R. Šervenikas. Koncertą veda muzikologas V. Gerulaitis. Programoje
A. Vivaldi, C.M. von Weberio, P. Dukas,
N. Rotos, A. Malcio, G. Pelēcio, A. Coplando,
F. Dopplerio, K. Dopplerio kūriniai
10 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas
„Mettis ir svečiai“. Styginių kvartetas „Mettis“. Solistai E. Epshtein (smuikas),
R. Valuntonis fortepijonas). Programoje
L. van Beethoveno, E. Chaussono
kūriniai
17 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas
„J.S. Bacho muzikos visata II“. J. S. Bachas ir
Lietuvos XVII–XX a. kompozitorių muzika.
Ansamblis „Musica humana“. Solistai
S. Liamo (sopranas), S. Skjervoldas (baritonas), R. Beinaris (obojus), U. Čaplikaitė,
A. Vizgirda (fleitos), R. Beinaris (obojus),

Vilnius
Rašytojų klubas
8 d. 17 val. – V.V. Landsbergio autorinis kūrybos vakaras. Renginys iš ciklo „Poezijos
posmai, virtę dainomis“. Dalyvauja rašytoja I. Ežerinytė
11 d. 17.30 – popietė su nauja V. Girdzijausko
knyga „Palangos dienoraštis 2001–2012“.
Dalyvauja rašytojas V. Girdzijauskas, literatūrologas P. Bražėnas, filosofas
A. Konickis, rašytojas E. Ignatavičius
14 d. 17.30 – sonetų vakaras su poetais
V. Židonyte ir T. Žvirinskiu. Groja pianistė
I. Vidugirienė
15 d. 17 val. – vakaras „Tai aš langinę klebinu“, skirtas poeto V. Giedros 90-osioms
gimimo metinėms. Dalyvauja literatūros
kritikas S. Lipskis, aktoriai R. Bagdzevičius,
V. Rumšas, J. Vilūnaitė. Koncertuoja
G. Gelgotė (sopranas), Dž. Bidva (smuikas),
G. Gelgotas (fleita)

Klaipėdos muzikinis teatras

E. Petkus (violončelė), G. Kviklys (klavesi-

LKS Kino klubas

8 d. 19 val. Žvejų rūmuose – A. Adamo

nas). Dir. A. Vizgirda. Programoje

Vasario 16-osios g. 8

J.S. Bacho, C.Ph.E. Bacho, Ž. Liauksmino,

14 d. 18 val. – operatoriaus A. Kemežio at-

„ŽIZEL“. Choreogr. M. Černeckas
9 d. 19 val. Palangos koncertų salėje – V. Ga-

V. Striaupaitės-Beinarienės, L. Narvilaitės,

minimui skirta retrospektyva. Vaidybinis

nelino, S. Gedos „VELNIO NUOTAKA“.

O. Balakausko, A. Martinaičio ir kt. kūriniai

filmas „Senekos diena“ (rež. K. Vildžiūnas)

Vilnius

8 d. 12 val. Kino salėje – „Europos parkas.

Dir. M. Staškus, V. Lukočius, D. Pavilionis
13 d. 19 val. Žvejų rūmuose – „BONI IR
KLAIDAS“. Dir. V. Konstantinovas

Kongresų rūmai

14 d. 19 val. Koncertų salėje – koncertas

8 d. 19 val. – „Kareivio istorija“. J. Rezni-

„Meilė keičia viską“
17 d. 17 val. Žvejų rūmuose – Z. Liepinio
„PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. T. Ambrozaitis

čenka (klarnetas), A. Puplauskis (fagotas), A. Stankevičius (trimitas), P. Batvinis

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Pradžia“(dok. f., rež. A. Tarvydas). Susitikimas su režisieriumi A. Tarvydu ir Europos
parko įkūrėju G. Karosu

(trombonas), D. Syrets (mušamieji),

15 psl.

Vasario 8–14
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Dogman ****

Vilnius

Niūri Matteo Garrone („Gomora“, „Pasakų pasaka“) pasaka, nuvainikuojanti mitą apie Didžiąją Italiją, – vienas svarbiausių pernykščių Europos
filmų, Kanuose pelnęs prizą geriausiam aktoriui Marcello Fonte, o rudenį – ir
tris Europos kino akademijos apdovanojimus. Tai pasakojimas apie „mažą
žmogų“ – nedidelio miestelio šunų kirpėją, kuris pastoja kelią vietiniam
banditui. Visi miestelėnai žino, kad Marčelas nenuskriaustų net musės. Jis
mėgsta savo darbą, augina dukrelę ir retkarčiais prekiauja kokainu. Kai narkomanas Simonė norės dar kartą pasinaudoti Marčelo naivumu, šis turės
pagaliau pasipriešinti. Tikroji istorija, tapusi filmo pagrindu, daug žiauresnė, bet pasak režisieriaus, šiame filme jam buvo svarbus veikėjas, kuris iš
visų jėgų priešinasi nuodingai aplinkai (Italija, Prancūzija, 2018). (Vilnius)
Favoritė ****

Kino snobų favoritas graikas Yorgos Lanthimosas („Omaras“) šį filmą
kūrė Didžiojoje Britanijoje. Jis perkels į XVIII a. pradžios Angliją. Šalis
kariauja su Prancūzija, bet karalienės dvaro dėmesys sutelktas į ančių
lenktynes ir naujieną – rinkoje pasirodžiusius ananasus. Karalienė (Olivia Colman) nuolat serga, o šalį valdo jos artima draugė ledi Sara (Rachel
Weisz). Ji atsidavusi karalienei. Dvare atsiranda nauja tarnaitė Abigailė
(Emma Stone) ir iškart sužavi Sarą. Kai Sarą vis labiau įtraukia karas ir
politikos klausimai, Abigailė užima jos vietą šalia karalienės. Lanthimosas
šią cinišką kostiuminę dvaro intrigų istoriją papasakojo temperamentingai
ir nevengdamas pikto humoro (Airija, JAV, D. Britanija, 2018). (Vilnius)
Marija, Škotijos karalienė ***

Britų teatro ir kino režisierės Josie Rourke filmas – spalvingas pasakojimas apie škotų karalienę Mariją Stiuart, kuri būdama šešiolikos tapo
Prancūzijos karaliene. Po dvejų metų tapusi našle ji nusprendė pasipriešinti tradicijai ir atsisakyti naujų vedybų. Grįžusi į Škotiją Marija Stiuart
susigrąžino sostą, tačiau kitai Anglijos karalienei Elžbietai I tai nepatiko.
Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Saoirse Ronan ir Margot Robbie,
taip pat vaidina Jackas Lowdenas, Joe Alwynas, Davidas Tennantas, Guy
Pearce’as, Ianas Hartas (D. Britanija, 2019). (Vilnius)
Stenas ir Olis. Juoko broliai ***

Jono S. Bairdo filmo veikėjai – vienas garsiausių klasikinio amerikiečių
kino komikų duetas. Apkūnus Oliveris Hardy ir liesas Stanas Laurelas priversdavo juoktis kelias žiūrovų kartas. 5-ajame dešimtmetyje jie liovėsi filmuotis ir pradėjo rodytis „gyvai“. Filmas nukels į 1953-iuosius, kai duetas
atvyksta į turnė Anglijoje. Senstantys ir jauniesiems visai nežinomi komikai
dar kartą įrodys, kad sugeba nugalėti publiką, bet filme svarbu ir tai, ką šie
du žmonės reiškia vienas kitam. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Steve’as
Cooganas ir Johnas C. Reilly (D. Britanija, Kanada, JAV, 2018). (Vilnius)
Stiklas ***

Forum Cinemas Vingis
8–13 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 11.30, 16.10, 19, 21.40
Kaip aš tapau vietiniu (Rusija) – 13.10,
16.20, 18.10, 21.20
8–13 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 11, 13.30, 16 val.
(lietuvių k.); 9, 10 d. – 11.30 (originalo k.)
Lego filmas 2 (3D, JAV) – 14.10
8, 12 d. – Šaltas kraujas (D. Britanija, Norvegija, JAV, Kanada) – 13.40, 18.20, 21.40;
9–11, 13 d. – 18.20, 21.40

„Šaltas kraujas“

Stenas ir Olis. Juoko broliai (D. Britanija,

8 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 10.10,

9 d. – Whitney (JAV, D. Britanija) – 21 val.

Kanada, JAV) – 13.45, 19.10

12.10; 9–10 d. – 10.10, 12.25

9 d. – Saulės dukterys (Prancūzija, Belgija,

Valdžia (JAV) – 11, 18.30

8–13 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija,

Gruzija, Šveicarija) – 16.30

15–17 d. – Alita: kovos angelas (Kanada, Ar-

JAV) – 15.50, 21.10; Žalioji knyga (JAV) – 15.40,

9 d. – Fuga (Lenkija, Čekija, Švedija) – 19 val.;

gentina, JAV) – 11.10, 16, 21.20

21 val.

10 d. – 18.30

15–17 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada,

8, 9 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 13.30,

9 d. – Sėjėjas (Prancūzija, Belgija) – 21.15

Argentina, JAV) – 13.50, 19.10

18.30, 23.45; 10–13 d. – 13.30, 18.30

10 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f.,

10 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2

8, 9, 12, 3 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.50,

Ispanija) – 16.15

(Prancūzija) – 13.45

13.20; 10 d. – 13.20; 11 d. – 10.50

8 d. – Stenas ir Olis. Juoko broliai (D. Brita-

8–13 d. – Žalioji knyga (JAV) – 11.05, 16.30,

8, 9 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika,

nija, Kanada, JAV) – 17.15; 9 d. – 14 val.

18.40, 20.30

JAV) – 21.20, 23.55; 10–13 d. – 21.20

8 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) –

Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 11.20, 15.30,

8–13 d. – Stiklas (JAV) – 21.30

19.15, 20.30; 9 d. – 14.15; 10 d. – 15.45, 20.30;

19.20, 21.50

8–10, 12, 13 d. – Akvamenas (Australija,

11 d. – 21 val.; 12 d. – 18.45; 13 d. – 18 val.

8, 11–13 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 14,

JAV) – 16.10

8 d. – Valdžia (JAV) – 21.30; 11 d. – 21.15;

15.55; 9, 10 d. – 11.20, 14, 15.55

8–13 d. – T-34 (Rusija) – 18.40

12 d. – 20 val.

8–13 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija,

8, 10, 12 d. – Marija, Škotijos karalienė

8, 11 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija,

JAV) – 16.30, 21 val.

(D. Britanija) – 18.50

D. Britanija) – 17 val.; 9 d. – 19.15; 13 d. – 18.15;

9–13 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja

9, 11, 13 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija,

14 d. – 18 val.

(Rusija) – 13.35 (lietuvių k.); 8, 11–13 d. –

JAV) – 18.50

8 d. – Rošforo panelės (Prancūzija) – 19 val.;

Skalvija

14 d. – 18.15

13.50; 9, 10 d. – 11.10, 13.50 (originalo k.)
8–13 d. – Laisvo elgesio močiutė 2: pagyvenę keršytojai (Rusija) – 14.20, 19.30
Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 11.40, 16.40
T-34 (Rusija) – 21.20
Apgaulinga ramybė (JAV) – 21.30
8, 10, 12 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija,
JAV) – 18 val.; 9, 11, 13 d. – 15.40
9, 11 d. – Marija, Škotijos karaliene (D. Britanija) – 20.40; 10, 12 d. – 15.40
8, 10, 12 d. – Stiklas (JAV) – 20.40; 9, 11, 13 d. – 13.40

8 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f.,
Ispanija) – 16.40; 12 d. – 17 val.; 13 d. – 19 val.
8 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 18.30
(seanse dalyvaus režisierius); 9 d. – 19 val.; 11 d. –
17.30; 12 d. – 18.50; 13 d. – 17 val.
8 d. – Įkyrioji malonė (Italija) – 21 val.;
10 d. – 16 val.; 12 d. – 21 val.
9 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 21 val.;
13 d. – 20.50

8 d. – Ekstazė (Prancūzija, Belgija) – 21.45;
9 d. – 21.30; 10 d. – 21.15; 11 d. – 21.30;
12 d. – 21 val.; 9 d. – Astridos Lindgren jaunystė (JAV, Prancūzija) – 14.30
9 d. – Per tave visos bėdos (Prancūzija) –
17 val.; 10 d. – 19 val.
10 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 13.30
10 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 14 val.
10 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 20.45
10 d. – Tranzitas (Vokietija, Prancūzija) – 13.45

10 d. – Valdžia (JAV) – 21.10

10 d. – Silvio (Italija) – 16 val.; 13 d. – 20 val.;

Forum Cinemas Akropolis

Lietuvių kino seansai

8–13 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banio-

10 d. – Išeiti iš namų (dok. f., rež. M. Sat-

nis) – 11, 16.35, 19 val.

kauskaitė) – 14.30; 14 d. – 16 val.

Lego filmas 2 (JAV) – 10.30, 13, 15.30, 16.25

9 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 14 val.

Lego filmas 2 (3D, JAV) – 11.30, 14 val.

15 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta

8 d. – Kaip aš tapau vietiniu (Rusija) – 14.15,

(dok. f., rež. A. Matelis) – 17 val.

18.10, 20.40, 23 val.; 9 d. – 14.40, 18.10,

11 d. – Seansai senjorams. Marija, Škotijos

20.40, 23 val.; 10–13 d. – 14.40, 18.10, 20.40

karalienė (D. Britanija) – 15 val.

Šaltas kraujas ***

8, 9 d. – Valdžia (JAV) – 10.40, 20.50, 23.30;

11 d. – vakaras „Visata(i) su Jonu“: Meanwhile

11 d. – Sėjėjas (Prancūzija, Belgija) – 19 val.;

Hanso Petterio Molando filmas „Metų pilietis“ (2014), matyt, sužavėjo ne
tik europiečius bei „Scanoramos“ žiūrovus. Tad režisieriui buvo pasiūlyta perkurti filmą ir perkelti jo veiksmą į prašmatnią slidinėjimo bazę Kolorade. Čia
sniego valytoju dirba Nelsas (Liam Neeson). Kai vietinio narkotikų barono
įsakymu bus nužudytas jo sūnus, paprastas žmogus Nelsas nuspręs savo jėgomis šaltakraujiškai susidoroti su narkotikų karteliu ir neleis niekam pastoti
kelio. Taip pat vaidina Emmy Rossum, Julia Jones, Laura Dern, Williamas
Forsythe’as, Tomas Batemanas, Elysia Rotaru (JAV, D. Britanija, 2019). (Vilnius)

10–13 d. – 10.40, 20.50

a Butterfly Flies (rež. J. Ziz), Happy New Year

12 d. – 17 val.; 13 d. – 18.30

8–13 d. – Stenas ir Olis. Juoko broliai

Jonas (rež. E. Varkalis), Aš radau..., arba pa-

12 d. – Fuga (Lenkija) – 21.15; 13 d. – 20.45

(D. Britanija, Kanada, JAV) – 13.35, 19.05

lakiojimai (rež. A. Maceina). Gros J. Haffne-

12 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) – 19 val.

8, 9 d. – Šaltas kraujas (D. Britanija, Nor-

ris, D. Naujokaitis, E. Varkalis, M.G. Pelegri-

14 d. – Šerbūro skėčiai (Prancūzija) – 20.30

vegija, JAV, Kanada) – 18.20, 21.40, 23.30;

maitė, G. Preisaitė. J. Meko poeziją skaitys

14 d. – Riba (Švedija, Danija) – 18 val.

10–13 d. – 18.20, 21.40

R. Šileika – 19.45

14 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija,

15–17 d. – Alita: kovos angelas (Kanada,

10 d. – Kino klasikos vakarai. Dangaus prie-

JAV) – 20.15

Argentina, JAV) – 13.40, 18.20; 15–17 d. –

globstis (D. Britanija, Italija) – 18.10

Žalioji knyga ****

Alita: kovos angelas (3D, Kanada, Argen-

9 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 16 val.

„Šeršėliafam“

Regis, pastaraisiais metais M. Nighto Shyamalano filmai džiugino tik
ištikimiausius režisieriaus gerbėjus. „Stiklas“ baigia trilogiją, kurią pradėjo
„Nepalaužiamasis“ ir pratęsė „Skilimas“. Naujame filme laukia susitikimas
su Jamesu McAvoy’umi, kurio veikėjas šuoliuoja tarp daugybės tapatybių,
su Bruce’u Willisu, atradusiu savyje antgamtinių jėgų po traukinio avarijos, ir su Samueliu L. Jacksonu, kuris visai ne toks trapus, kaip atrodo.
Jie visi atsidurs vienoje ligoninėje... (JAV, 2018) (Vilnius)

Kas galėjo pagalvoti, kad „Buko ir dar bukesnio“ režisierius Peteris Farrelly
atsidurs tarp prestižinių premijų kandidatų? Naująjį jo filmą amerikiečių
kritikai išrinko geriausiu, o užsienio – įteikė jam du „Auksinius gaublius“.
Mahreshala Ali vaidina pasaulinio garso juodaodį muzikantą, kuris pasamdo
vairuotoju ir apsaugininku buvusį sportininką, italų kilmės Tonį (Viggo
Mortensen), kad šis jį lydėtų turnė po JAV pietus. Ekrane – 1962-ieji ir rasinė segregacija dar nepanaikinta. Tačiau tikrais įvykiais paremtas filmas
kalba apie iki šiol skausmingas problemas (JAV, 2018). (Vilnius)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė, Violeta Kundrotienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

14 d. – 20.45
11 d. – Kelionės namo (rež. R. Rakauskaitė) –
17 val.; 12 d. – 17.15
11 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f.,
Ispanija) – 17.15
11 d. – Įkyrioji malonė (Italija) – 19 val.;
13 d. – 20.30

Mo salė

tina, JAV) – 11, 15.30, 21.50

9 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo pa-

8 d. – Peggy Guggenheim: priklausoma nuo

10 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2

slaptis (Prancūzija) – 12 val.

meno (Italija, JAV, D. Britanija) – 18 val.

(Prancūzija) – 10.50

10 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 12.30

9 d. – Kelionės namo (rež. R. Rakauskaitė) – 17.30

8, 9 d. – Laisvo elgesio močiutė 2: pagyvenę

14 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 20 val.

9 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f.,

keršytojai (Rusija) – 11.10, 17, 21.45, 23.50;

Pasaka

Ispanija) – 19 val.

10–13 d. – 11.10, 17, 21.45

Moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“

10 d. – Sėjėjas (Prancūzija) – 16 val.
8 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) –

8, 9 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) –

8 d. – Trys dienos Kibrone (Austrija, Pran-

13.10, 16, 19.15, 23.35; 10–13 d. – 13.10, 16, 19.15

cūzija, Vokietija) – 18 val.

20.30; 9 d. – 15 val.

9–13 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja

8 d. – Įkyrioji malonė (Italija) – 20.30;

10 d. – Stenas ir Olis. Juoko broliai (D. Bri-

(Rusija) – 12.15 (lietuvių k.); 9, 10 d. – 10.20,

10 d. – 18.15; 9 d. – RBG (JAV) – 16 val.

tanija, Kanada, JAV) – 18 val.

14.20; 11–13 d. – 14.20 (originalo k.)

9 d. – Nes ji moteris (JAV) – 18.15

10 d. – Valdžia (JAV) – 20 val.

© „7 meno dienos“. Kultūros savaitraštis. Išeina penktadieniais.
Leidžiamas nuo 1992 m. sausio 10 d. Leidėjas VšĮ „7 meno dienos“,
S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Tel. 2613039. El. paštas redakcija@7md.lt.
ISSN 1392-6462. 4 sp. l. Tiražas 800 egz.
Spausdino UAB „Valdo leidykla“, Gedimino g. 34, Ukmergė
Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Lietuvos kultūros taryba
LR kultūros ministerija

7 meno dienos | 2019 m. vasario 8 d. | Nr. 6 (1285)

