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Susiję, bet atskiri

Rosandos Sorakaitės ir Povilo Ramanausko parodos
KKKC Parodų rūmuose
Monika Krikštopaitytė

Apie Rosandą Sorakaitę ir Povilą
Ramanauską jau seniai ieškau progos parašyti, nes Lietuvos dailės
gyvenimui jie yra svarbūs dėl trijų
priežasčių. Pirmiausia todėl, kad
yra originalūs ir įdomūs kūrėjai.
Antra – todėl, kad yra akivaizdžiai
nematoma, bet aktyviai veikianti
menininkų bendruomenės dalelė,
užtikrinanti jos sklandų veikimą. O
trečia – jie papildo Lietuvoje gana
dažną ir labai įvairios menininkų
porų dinamikos istoriją.
Nei Sorakaitė, nei Ramanauskas
nėra tradiciniai tapytojai. Esu girdėjus kitą tapytoją, kuris naudoja
teptukus, potėpį, kaip priklauso, ir
iš jų sukuria atpažįstamą vaizdą, sakant, kad tai, ką Ramanauskas daro,
net nebėra tapyba. Gali būti, bet tai
visai nesvarbu, nes panašūs klausimai – tik teorinio disputo dalis, kuri
plečiant vizualius menus aistrų nebekelia. Dabarties meno klausiama
bene vienintelio dalyko – ar jis paveikus. O paveikumas išgaunamas ir
svaigiu meistriškumu, ir tyčiniu ke- Rosanda Sorakaitė, ekspozicijos fragmentas
D. R i m e i ko s n u ot r .
blumu, ir iš aukso, ir iš šiukšlių, tad
Ramanausko lanksčioji tapyba gali
stebinti tik paveikumu, naujumams laivą, vėją, žuvį, pralekiančias ban- idėją, bet, man atrodo, labiau
jau seniai galas, vien todėl, kad jo gas. Geltono skysčio talpykla neat- kalba apie amžiną grožio samprakonceptas kaip reikiant pašvinko.
rodo fiziologiškai, o stiprina sau- tos bėdą, kuri labai skaudina, kai
Ramanausko darbai mažesnėje lėtos dienos jachtoje įspūdį. Dažai grožis suvokiamas vien paviršutisalėje rūmų laiptų kairėje ir jos pri- ant lanksčių paviršių skleidžiasi lyg niškai, dailinant, užbraukiant graeigose rodo, kad jam pačiam ne- veikiami greičio, slėgio. Medžiagų ir žius netobulumus, paliekant tik
beužtenka ant kaskart kitaip išfor- erdvės fizika Ramanauskas įtraukia graudų euroremontų luobą. „Kamermuojamo skaidraus lakšto tepamų žiūrovą į meno patyrimą, visai kaip tonas“ – į žurnalų stendą sudėlioti
ar liejamų dažų. Atsiranda ir rasti tai daro skulptoriai ir architektai.
artimomis spalvomis užtapyti lakšdaiktai, net videodarbas „Apie idėKiti jo eksponuojami kūriniai ka- tai – primena apie kasdieną, kaip ir
jas“ (2019), kur menininkas ener- meriniai, kiekvienas su savo atskira į kauptuką panašus pavidalas ant
gingai vis lipa laiptais ir kažkur mintimi. Ant veidrodžio atsiradę žemės. Menininkas ir kuria ryškią
skuba. Kurgi kitur – kurti. Didžiau- „Akidangčiai“ turbūt kalba apie nū- šventės atmosferą, ir nepamiršta
siame ir, matyt, pagrindiniame kū- dienos savirefleksijos stoką. „Apie priminti rutinos, darbo, viso laiko
rinyje – juodu celofanu rėminamoje grožį“ prabyla sulietame pasporte iki parodos ir po jos. Tai dažniausiai
scenoje, kuri mainosi judant ratu – įrėmintas žodis „Dailė“. Gal autoasociatyviai žvelgdama matau burę, rius ironizuoja „Dailės“ kombinato N u k e lta į 7 p s l .
1 psl.

Muzika

Muzikinio lobyno puoselėtojas

Susitikimo su 80-metį švenčiančiu muzikologu profesoriumi Jonu Vytautu Bruveriu akimirkos
pagaliau išėjo, o kita – už ją Jonui Bruveriui buvo skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir
meno premija.

Kovo 19-ąją Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos Juozo Karoso salėje vyko popietė, skirta muzikologo
Jono Vytauto Bruverio 80-mečiui.
Renginį vedė doc. dr. Judita Žukienė.
Jaukiame kolegų ir studentų būryje
profesorius dalijosi prisiminimais
apie nuveiktus darbus, atsakė į J. Žukienės klausimus. Pateikiame kiek
sutrumpintas jubiliejinio susitikimo
akimirkas.

Judita Žukienė: Būna įvairiausių gražių progų, pasitaiko labai
oficialių sukakčių, tačiau būna ir
tokių džiuginančių kaip šiandien. Jonas Bruveris
Kai buvo galvojama apie šią popietę
(ji juk nėra oficiali visos Lietuvos Simą Karaliūną. Dar Joniškio momastu), ją nuspręsta rengti Lietuvos kyklos laikais mes kartu parašėme
muzikos ir teatro akademijoje, nes „Pabaigtuvių valsą“. Sukūrėme ir žovisi čia susirinkusieji akademijoje džius, ir muziką. Tad kompozicija
suaugome arba bent jau paaugome. jau nebuvo svetimas dalykas.
Niekam nereikia aiškinti, kas sėdi
Kompozicijos mokiausi pas prošalia manęs. Nes tai mano dėstyto- fesorių Juozą Karosą. Pamenu, kaip
jas, profesorius, labai mylimas žmo- nagrinėjome Ludwigo van Beethogus Jonas Bruveris. Noriu, kad visi veno Penktąją sonatą ir supratome,
jaustumės kaip gimtadienyje. Šian- jog tema labai panaši į latvių himną.
dieną galime profesoriui užduoti Kažkaip su kiekvieno dalyko pedaklausimų, kurių galbūt anksčiau gogu vis paliesdavome istorinius
neuždavėme. Kai permąsčiau, ką momentus. Na, o kompozicija man
esu sugalvojusi, supratau, jog ga- sekėsi sunkiai, teko imti net akalime kalbėtis šešias valandas, po to demines atostogas. Po jų nusprendar truputį. Ir visi puikiai suprasime, džiau studijuoti muzikologiją.
apie ką, nes profesorius yra vaikščiojanti enciklopedija. Tai žmogus, Kitas klausimas: kodėl Mikalonuolat besidžiaugiantis atrastais jus Konstantinas Čiurlionis?
naujais dalykais ir tuoj pat skubanOgi labai paprastai. Kai šis komtis pasidalyti patirtimi su kolegomis. pozitorius jau buvo atgaivintas ir
Ši istoriko savybė visada žavėjo stu- pripažintas, pataikiau ant to visuotidentus. Dalis mano klausimų pra- nio entuziazmo bangos. Baigdamas
sidės mėgstamiausiu – „kodėl“? Jis J. Tallat-Kelpšos mokyklą turėjau
kaip tyčia verčia kalbėti apie esmę. parašyti teorinį darbą, tad parašiau
kažką apie Čiurlionio „Jūrą“. Rašiau
Pirmas klausimas: kodėl
su didele meile ir negailėdamas gramuzikologija?
žiausių žodžių šiam didžiam meNebepamenu, kada buvau taip nininkui. Stasys Yla, mano darbo
klausinėjamas visuomenės akivaiz- vadovas, perskaitęs susigraudino,
doje kaip mokinukas. Gera matyti dar dabar matau jo veidą.
savo mielus kolegas, kai kurių, deja,
Po stebėto vaizdo įrašo, kujau nebėra...
Į muzikologiją atėjau iš labai dai- riame matėme, kaip Jonas Bruningos giminės, nors ne profesio- veris ir profesorius Vytautas
nalų. Pamenu, kadaise per giminių Landsbergis tyrinėja Čiurliosusitikimą vis buvome raginami nio muzikinius veikalus, norisi
valgyti. Kažkas iš giminės paskati- paklausti: kokia yra muzikonančiai sušnabždėjo, kad tikrai val- logo misija?

gykime, nes kitu atveju pradėsime
Klausimas gana rimtas, tačiau
dainuoti. Man labai pasisekė, kad kaip ir bet kokios profesijos atstomokiausi Joniškio gimnazijoje, ku- vui svarbiausia atlikti savo darbą virioje dirbo daug prieškarinių mo- suomenės labui, ir kuo geriau. Na, o
kytojų, tikrų inteligentų. Buvo toks dėl muzikologo – juk muzika išties
mokytojas Dragūnas. Jis vedė pia- milžiniškas dvasios lobynas, kuris
nino būrelį, kurį ir aš lankiau. Taip privalo būti kuo labiau prieinamas
pat mokykloje buvo rengiami litera- visiems žmonėms. Net ir pažvelgus
tūros, dailės vakarai. Net tokie sce- į nūdieną, mes turime puikiausių
niniai veikalai kaip operos „Aida“ ar muzikų, kompozitorių. Tad mu„Karmen“ mums, mokiniams, ne- zikologo misija – gilintis į muzibuvo svetimas dalykas. Na, o kai kos teoriją, istoriją, estetiką ir kuo
įstojau į Vilniaus J. Tallat-Kelpšos plačiau skleisti skoningą požiūrį į
aukštesniąją muzikos mokyklą, pa- muziką.
sirinkau kompozicijos specialybę,
nes kaip pianistas gabus nebuvau. Jūs, profesoriau, šią misiją sąManau, dauguma iš čia esančių moningai atliekate visą savo
esame girdėję lietuvių kalbininką gyvenimą. Bet nesustodama
2 psl.
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prie šios minties turiu ir kitą
klausimą: kodėl opera?

Norėčiau pridurti keletą žodžių.
Knyga buvo sugalvota dar besibaigiant sovietiniams laikams. Tuometinio Leningrado leidykla buvo
suplanavusi išleisti knygelę apie
teatrą. Aš kaip tik tuo metu svečiavausi Leningrade ir buvau parašęs dalį knygos rusiškai. Anuomet knygoje daug ko nebuvo galima
minėti, tačiau pasikeitus laikams
man atsivėrė plačios durys į įvairius šaltinius bei reikalingas knygai
nuotraukas.

Kitaip tariant, Jūs tik dar kartą
Sunkoka atsakyti. Pats dainavi- patvirtinate objektyvią mintį,
mas daugeliui žmonių labai arti- jog muzikos istorija yra pats
mas ir mielas. O kaip aš patekau į įdomiausias dalykas pasaulyje.
operos teatrą? Dar besimokydamas Kitas klausimas: kodėl BratisJ. Tallat-Kelpšos mokykloje gauda- lava? Jūs 1981–1984 m. dėstėte
vau keletą „kontramarkių“ patekti Bratislavos universitete.
į operos spektaklius. Prisipažinsiu,
Sovietų Sąjunga turėjo įvairių ryšių
kartais elgdavomės nedorai, perėję su kitomis aukštosiomis mokyklomis.
patikrinimą, nubėgdavome į rūsyje Aš pats esu studijavęs Leningrade,
esantį kampą ir per mažą langelį muzikos estetikos aspirantūroje. Taip
paduodavom lapelį draugui. Taip nutiko, kad Bratislavos universitetui
ir susidraugavau su operos menu... prireikė muzikos estetikos dalyko
1975 m. buvau pakviestas pas Ope- dėstytojo, taigi buvau pakviestas ten
ros ir baleto teatro direktorių Vir- dirbti.
gilijų Noreiką. Jis man ir pasiūlė
darbuotis teatre Literatūros sky- Kokia kalba dėstėte
Bratislavoje?
riaus redaktoriumi.
Buvo aiškiai pasakyta dėstyti ruKokie Jums įsiminė mokytojai – iš siškai. Tačiau atsitiko taip, kad labai
gimnazijos, studijų tuometėje
greitai pradėjau ir slovakiškai kalkonservatorijoje?
bėti. Santykiai ir su kolegomis, ir su
Įsiminė draugystė su profesoriais studentais buvo šilti.
Jadvyga Čiurlionyte, Vaclovu Paketūru. O mintimis grįžtant į Joniškio Suskaičiavusi supratau, kad
gimnaziją, mane žavėjo prieškari- šiemet sukako jau 50 metų, kai
niai mokytojai, kurie buvo nepa- pradėjote dėstyti tuometinėje
Lietuvos konservatorijoje. Diprastai išsilavinę.
džioji dalis šiandieną čia esančiųjų yra Jūsų buvę studentai
Profesorius visais laikais buvo
bei kolegos. Visi galime prisimatomas Lietuvos visuomenėje. Jūsų pavardė kultūros pa- minti daugybę visokių istorijų.
Tačiau viena žinome puikiai:
saulyje atidarydavo labai daug
įtariu, kad sunkiausia Jums
durų. Jei pasakydavai, kad esi
būdavo mus „reitinguoti“. Kai
Bruverio studentas, sakydavo:
„O! Tai rimta!“ Vaizdo įrašas su įvedė tuometę 21–25 balų verprofesoriaus pasakojimu apie
tinimo sistemą, kuri prilygo
operos istoriją (iš tų laikų, kai
penketui, arba dabartiniam
dirbo Operos ir baleto teatre)
dešimtukui, visi pamatėme,
mūsų visai nenustebino, nes
jog profesorius atsigavo, nes
profesorius visada neįtikėtinai
galėjo net penkiems studeniškalbus. Kalba be lapo, nebent tams parašyti po aukščiausią
jis panaudojamas kelioms cita- balą! Bet, kalbant rimtai, kas
sunkiausia būnant dėstytoju?
toms perskaityti. Pamenu tokį
etapą, kai profesorius visur
Prisipažinsiu, man visada būdavo
vaikščiodavo su knyga. Aštuolabai sunku parašyti pažymį. Pavyznis ar net dešimt metų jis rašė
džiui, sėdi jaunas žmogus, mokosi,
knygą. Ypač įstrigo tada jo
jam reikia gyventi. Labai bijodapasakyta frazė: „Kodėl aš jos
vau, kad mano pažymys nesuganesudeginau?..“ Profesorius
dintų kam nors gyvenimo. Dažnai
rašė knygą apie Operos ir bapasitaikydavo, kad studentų iš egzaleto teatrą, kurioje kruopščiai
mino nepaleisdavau tol, kol ko nors
buvo sudarytas net ten dirbunepamokydavau. Leningrado laisių rūbininkių pavardžių sąrakais man nutiko toks keistas įvyšas. Ši knyga turi dvi gražias
kis. Estetikos dėstytojas paprašė
istorijas. Viena ta, kad knyga
manęs išegzaminuoti jo studentus

neakivaizdininkus. Tai man buvo
naujas neįprastas dalykas. Iš visos
Rusijos suvažiavo linksmi, smagūs
žmonės, o aš visiems turiu surašyti
pažymius...
O kas lengviausia būnant
dėstytoju?
Lengviausia ateiti į akademiją
ir atsisėsti auditorijoje, o tik po
to pradėti galvoti, ką čia pasakius
studentams.
Muzikos ir teatro akademijoje
Jūs dirbote labai ilgai, ir dar
jaučiamės Jus tebeturintys. Į
skaidres įdėjau ir nuotraukų,
susijusių su pedagogų kolektyvu. Profesorius buvo Senato
pirmininkas ir turėjo dar įvairiausių įsipareigojimų. Tačiau
kalbant apie ekrane matomą
nuotrauką, noriu paklausti:
koks Jūsų ūgis?
Nežinau... Dviejų metrų tai tikrai
nėra. Gal koks 1,87 m...
Atkreipiu dėmesį, kad nuotraukose profesorių visada
lengva rasti, nes jis yra labai
aukštas ir dažniausiai stovi
kur nors gale. Turime dar
vieną klausimą, kuris susijęs
su vaizdu. Nuotraukoje už profesoriaus matėme spintą. Tai
ne šiaip sau spinta. Ji stovi Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejuje, kuriam profesorius keletą metų vadovavo. Ar
sunku būti direktoriumi?
Kažkodėl man liepė būti Lietuvos
teatro, muzikos ir kino muziejaus
direktoriumi. Buvo labai nelengvas
persikraustymo iš vienų patalpų į
kitas laikas. Aš kartą aprašiau, kad
to muziejaus darbuotojai yra visiškai išskirtinė žmonių rūšis. Jei
stogas kris ant galvos, jie gelbės ne
galvą, o kokį nors muziejinį popierytį. Tad dirbti sudėtinga nebuvo.
Visada žavėjausi muziejaus darbuotojų atsidavimu darbui.
Pabaigai. Visi esame girdėję
mitą, jog muzikologai nesiklauso muzikos. Tai yra netiesa. Tad pasakykite, profesoriau, kokie trys kūriniai Jums
patinka labiausiai?
Na, užklupote mane baisingai...
Tik trijų kūrinių niekaip negalėčiau
išrinkti. Turbūt tai yra Beethoveno
9-oji simfonija, visas Mozartas ir be
galo mėgstu Čiurlionio simfoninę
poemą „Jūra“.
Ačiū, profesoriau, kad esate su
mumis.
Kalbino Judita Žukienė
Parengė Lukrecija Stonkutė
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Didžiausias pavojus kūrybai – amato
išdavystė
Pokalbis su kompozitoriumi Giedriumi Kuprevičiumi
Ieva Bačiulytė
Balandžio 5 d. Vilniaus kongresų
rūmuose skambės kompozitoriaus
Giedriaus Kuprevičiaus koncerto
altui ir simfoniniam orkestrui „Trys
mano būsenos“ premjera. Ja simboliškai pažymimos dvi datos – kūrinys
parašytas kompozitoriaus bičiulio,
Lietuvos valstybinio simfoninio
orkestro altų koncertmeisterio ir ansamblio „Vilniaus arsenalas“ altininko Rolando Romoslausko sukakčiai, o
ir pats kompozitorius šį pavasarį mini
savo 75-mečio jubiliejų. Apie filosofinę kūrinio idėją, kūrybinio proceso
vingius bei žvilgsnį į gyvenimą iš
perspektyvos kalbamės su kompozitoriumi Giedriumi Kuprevičiumi.

negyvena vien realiame pasaulyje.
Tasai kitas, dažnai ir jam pačiam
neaiškus, visuomet patrauklesnis.
Vien jau savo paslaptingumu.
Altininkas Rolandas Romoslauskas savo interviu citavo
Jūsų frazę, kad kūrinį parašote
labai greitai, bet ilgai nešiojatės viduje. Kaip iš tiesų vyksta
kūrybos procesas?

Niekada nepradedu rašyti natų,
kol neįsitikinu, kad to reikia. Taip,
Koncertas altui gimė labai greitai,
gal per tris ar keturias dienas, tačiau galvota buvo nuo pat pirmos
dienos, kai ištariau Rolandui – sutinku. Man svarbiausia „pagauti“
idėją, prasmę, reikmę. Neapgaudinėju savęs mintimi, kad kūryba
reikalinga tik man pačiam. Visuomet rašydamas naują kūrinį įsiPapasakokite, kaip kilo kūrinio vaizduoju esąs salėje su tą kūrinį
„Trys mano būsenos“ idėja.
atliekančiais ir jį klausančiais žmoIlgametė kūrybinė draugystė su nėmis. Žinoma, yra pavojus publialtininku Rolandu Romoslausku kos reikmėms pataikauti, būti geryškesnė jo vadovaujamo trio „Vil- rokai primityvesniam, nei norėtųsi.
niaus arsenalas“ interesų lauke. Per Tuomet pradedu regėti toje salėje
daug metų gimė įvairūs specialiai man gerai žinomus veidus tų žmošiam ansambliui sukurti kūriniai, nių, kurie man svarbūs, jų mintys
per kuriuos vis artimiau pažinau gilios, o požiūris į gyvenimą sveiir muzikantą, jo stilistiką, ir jį su- kas, be prietarų ir ašarų. Būna, kad
pančią muzikinę gildiją. Tad kvie- jie, nesulaukę kūrinio pabaigos, ištimas sukurti „jubiliejinį“ koncertą nyksta. Tuomet pradedi iš naujo.
altui su orkestru nebuvo staigmena, Būna visaip...
tuo labiau kai mudviejų gyvenimo
metų skaičiai visuomenėje vadi- Kas yra didžiausias pavojus
nami „jubiliejiniais“. Koncerte su- kūrybai?
telpa lyg dvi biografijos, tiksliau,
jų vizijos, nes joks menininkas

Amato išdavystė. Noras vien stebinti, nesijaudinant dėl pasekmių.

O taip besielgiant jos dramatiškos.
Tiesa, galima stebinti visą gyvenimą, būti tarsi kokiu Salvadoro
Dali klonu. Tačiau klonas yra tam
tikra anomalija, antrinis produktas. Be to, mano paminėtas siurrealistas stebino visų pirma tuo, kaip
meistriškai tuos „stebinimus“ pateikdavo. Amatas man labai svarbus,
nes gali turėti šimtus stebinančių
idėjų, tačiau nebegalėsi jų tinkamai
išskleisti – stigs meistriškumo. Todėl kai rengdamas Lietuvos radijui
laidas apie Wolfgango Amadeus Giedrius Kuprevičius
LV S O a rc h y vo n u ot r .
Mozarto kūrybą atradau, su kokiu
įniršiu kūrėjas gilinosi į polifoni- apie jaunesniųjų išdaigas ir būdus jų nuoširdus mano kūrinių atlikėjas –
jos meną – o tasai tikrai jam buvęs išvengti, tik skėsčioja rankomis – gy- dirigentas Robertas Šervenikas.
svetimas pagal visą Mozarto natūrą – venimas duotas vieną kartą ir negali
suvokiau, kad reikia pažinti daug būti keičiamas kaip pirštinės. Trys Kas Jums šiuo metu svarbiausia
daugiau, nei galvoji žinąs.
mano būsenos Koncerte altui turi gyvenime? Ar metams bėgant
labai daug vidinių ženklų. Vienu susiformuoja toks asmeninių
Nujaučiant, kad „Trys mano
metu ausylesnis klausytojas išgirs vertybių, prioritetų rinkinys,
būsenos“ pasakoja apie skirir Richardo Wagnerio, ir Giacomo kuris saugo, veikia kaip kelrotingus žmogaus etapus, norisi
Puccini, o kažkur ir mano „Kregž- dis, amortizuoja skausmingus
paklausti, kaip Jums atrodo
dučių“ atgarsius. Mano paminėti au- susidūrimus su realybės dramogyvenimas iš perspektyvos.
toriai į „būsenas“ atkeliavo alto gro- mis, padeda jų išvengti? O gal
Dažnai žmonės sako, kad jei
jamais motyvais iš jų kūrinių. Tokiu nesiekiate jų vengti?
galėtų pradėti nuo pradžių,
Amžinas klausimas, atsakymas į
būdu altas lyg susiejo epochas, idėjas
nieko nekeistų, arba kaip tik –
ir būsenas į vieną pynę. Mano pro- kurį vis labiau tolsta, kuo vyresnis
nebedarytų vieno ar kito. Jūsų
fesorius Eduardas Balsys vis karto- esi. Dabar dar kiek regiu jo nugarą,
manymu, skausmingų klaidų ir davo, kad jei nieko neįdedi į savo tačiau pamažu ir toji nyksta akyse...
ieškojimų įmanoma išvengti ar muziką, tai irgi girdėsis. Dėkoju biGiedriaus Kuprevičiaus koncerto
jie yra būtina brandos dalis?
čiuliui Rolandui, kuris labai jautriai altui ir orkestrui „Trys mano būseYra nuostabi Peterio Ustinovo perskaitė mano partitūrą, ir, žinoma, nos“ premjera įvyks Lietuvos valspjesė apie vienu metu scenoje su- maestro Gintarui Rinkevičiui, ne- tybinio simfoninio orkestro koncerte
sirenkančius to paties žmogaus pabūgusiam dar neparašytą kūrinį „Kelionė stygomis“ balandžio 5 d. 19 val.
vaiką, jaunuolį, brandų vyriškį ir įtraukti į jo vadovaujamo Lietuvos Vilniaus kongresų rūmuose. Solistai –
beveik aklą senį – visi jie svarsto tą valstybinio simfoninio orkestro pro- altininkas Rolandas Romoslauskas ir
patį klausimą, tačiau nieko negali gramą. Džiaugiuosi, kad prie naujos smuikininkas Zbignevas Levickis. Dipakeisti. Vyresnieji „aš“, žinodami partitūros prisijungia ir dar vienas rigentas Robertas Šervenikas.

Stangrus popierius ir kitos tradicijos
Kelios koncertų lankytojo mintys
Edmundas Gedgaudas

Hannelore Gerlach – mūsų pažįstama muzikologė iš Berlyno, draugavusi su nepamirštamąja Ona Narbutiene. Gerai fotografuodama, ji
senokai kaupia Italijos ir Vilniaus
vaizdus, o juos gretindama nustebina ne vieną. Tad nereikia aiškinti
ją turint itin skvarbų žvilgsnį ir ne
menkesnį smalsumą.
Kiek anksčiau, kol dar Nacionalinė filharmonija nebuvo uždaryta
remontui, per koncerto pertrauką
stovime su ja ties laiptinės baliustrada ir matau, kaip ji stebi ratu
vaikštinėjančią publiką. Kadangi
Hannelore’s veidas dažnokai išduoda jos galvoje besirezgantį klausimą, nenustembu išgirdęs ir apie tą
publikos vaikštinėjimą – iš kur šis
keistas paprotys? Ir mūsų teatruose

ji matė tuos ratus sukant. Atsakiau,
kad dar paauglys būdamas girdėjau
tuos pasivaikštinėjimus atklydus iš
Vokietijos, tad fantazuoju prielaidą,
kad kai Kaune, Valstybės teatre,
buvo įrengta nauja erdvi fojė, gal
kokia elegantiška pora arba nedidelė iš užsienio grįžusi kompanija
ėmė ratu po ją vaikštinėti. Štai tada
galėjo ir kiti pagalvoti, kad jie už
anuos ne prastesni. Tai tik mano
spėlionė, toks „gal...“ Šiaip paprotys juk geras, nes kai kam norisi po
salėje praleistos valandos pamankštinti kojas, o gal ir galvą taip „pavėdinti“. Beje, damoms tai suteikia progą pademonstruoti ir savo
aprangą, tad pasiūlau Hannelore’i
pasitikrinti jos teiginį, esą elegantiškais apdarais Florencijos ir Vilniaus moterys lenkiančios kitus
Europos miestus – čia juk kaip tik
tam palanki proga. Bet Hannelore’s
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veide jau matau vos pastebimą kitą pranešinėjimo būtinybė. Bet dabar (nes juk nieko nėra patvaresnio už
mintį ir, mums grįžus į salę, o sce- jau senokai stangraus popieriaus laikinumą) derėtų publikos papranoje pasirodžius pranešėjai, ji tyliai netaupančios, gausiai prirašytos šyti, kad ši patikrintų, ar tikrai iš„pasitikslina“ – ar ir šį paprotį mes programos filharmonijoje įteikia- jungti mobilieji telefonai, taip pat
nusižiūrėjom Vokietijoje? Ironiją mos kiekvienam klausytojui, tačiau priminti, kad klausantis ciklinio kūsupratau, nes būtent tenai teko ma- ir toje salėje toliau atkakliai praneši- rinio aplodismentais dėkojama tik
tyti nemažai susikaupusių žmonių, nėjama pagal aną 1940-ųjų modelį, po paskutinės dalies. Nors pirmoji
dažnokai baigiasi itin skambiai, susekančių kūrinį iš atsineštų natų. tik kiek sušvelnintą.
Po koncerto, vėl atsigręždamas į
Tad dar ir dabar, turėdamas ran- kauptos tylos tarpsnis (be kosulių
praeitį, pasakoju Hannelore’i, ką koje stropiai parengtą stangraus salvės!) po jos rodo publikos išprujaunystės metais Kaune išgirdau iš popieriaus programėlę, iš estrados simo lygį. Dar pranešėjos prireikia
seno melomano. Jį 1940-ųjų rudenį per kiekvieną koncertą tebegirdžiu ir atlikėjui netikėtai keičiant pronustebino prieš koncertą estradon skelbiant atlikėjo vardą, pavardę, gramą arba kūrinių seką.
tvirtai įžengusi moteriškė, garsiai kūrinio pavadinimą, jo dalis. ĮvairiTai vis nuotrupos temų, kurių
išskandavusi pianisto vardą, pa- nant ir pagyvinant (taip aiškinuosi) nespėjau pagvildenti su Rimu Gevardę ir dar paaiškinusi, kokio mu- pranešinėjimus, į juos retsykiais įve- niušu. Jo klausdavau dalykų, apie
zikos kūrinio dabar bus klausomasi. liami recenzijos žanro samprotavi- kuriuos tyli enciklopedijos bei viJi taip elgėsi prieš kiekvieną tame mai, neblogai iliustruojantys Alek- kipedijos, ir visada išgirsdavau arba
koncerte skambantį opusą, nors afi- sandro Odojevskio žodžius apie iš kompetentingą atsakymą, arba pašoje visa tai buvo aiškiai parašyta. kibirkšties įsidegančią liepsną.
samprotavimą, kokio iš kito nesiNebent prieškariu naudotos proTad ką daryti šiandien, prane- tikėk. Tad koks kvailys suskato
gramėlės anuomet buvo dingusios šėjos pareigoms baigiant sunykti? skelbti, esą „nepakeičiamų žmo(tai irgi mano prielaida), ir atsirado Taigi... Bet manau, jog jai dar vis nių nėra...“
3 psl.

Teatras

Žodžiai ir veiksmas

„Mari Kardona“ ir „Viskas, kas žemiška, liudija apie mirtį“ festivalyje „LMTA Teatro dienos“
Laura Šimkutė

Tarptautinė teatro diena dažniausiai pasitinkama bilietų akcijomis
arba išskirtiniu dėmesiu spektakliams,
patekusiems į nominuotų apdovanojimams gretas. Kovo mėnesį
teatriniai reiškiniai išgyvena pakylėto susidomėjimo laikotarpį, o
dėmesys kūrėjams naudingas, verčia juos pasitempti. Bet šį kartą
kalbamės ne apie reklamą ar susidomėjimą teatru, o apie Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
(LMTA) jau penktus metus iš eilės Gabrielė Ladygaitė spektaklyje „Mari Kardona“
M . E n d r i u š ko s n u ot r a u ko s
sėkmingai rengiamą teatro festivalį
„LMTA Teatro dienos“, šiemet vy- šiame tekste apžvelgiami du prie- psichologiškai sudėtingą Mari perkusį kovo 14–24 dienomis. Palyginti šingi plačios „LMTA Teatro dienų“ sonažą, reikia tvirto pasirengimo.
su ankstesniais metais, jubiliejinė programos poliai: Kauno miesto O kad vaidmenį Ladygaitė kuria
programa platesnė: ją sudaro aka- kamerinio teatro spektaklis „Mari puikiai, liudija ir „Auksinių scedemijos teatro studentų debiutai, Kardona“ ir antro LMTA vaidybos nos kryžių“ nominacija.
„Auksinių scenos kryžių“ laureatų, kurso studentų darbas „Viskas, kas
„Mari Kardonoje“ vyrauja žodžiai,
šiuolaikinio šokio, performanso žemiška, liudija apie mirtį“.
žodžiai, žodžiai... Pasakojama tragimeno, muzikos atstovų ir svečių iš
Nors dviem „Auksiniams scenos komiška veikėjos istorija. Mari – tai
užsienio pasirodymai bei diskusija kryžiams“ – už pagrindinį dramos banguojanti jūra, kurioje nėra stoapie jauną Lietuvos teatrą.
aktorės vaidmenį ir nacionalinę vinčio vandens. Ladygaitė leidžia
„LMTA Teatro dienas“ galima lai- dramaturgiją – nominuota „Mari suprasti, kad iš Albert’o Camus
kyti savotišku reiškiniu, nes užėjęs Kardona“ nusipelno tokios minios, romano „Svetimas“ nužengusios
į centrinius akademijos rūmus, kai kokia susirenka prie Balkono teatro Mari Kardonos vidinis pasaulis –
Balkono teatre rodomas kuris nors durų, šį kartą LMTA Teatro ceche tarsi nerimastingas vandenynas, į
festivalio spektaklis, dėl minios pa- rodytas spektaklis jos nesulaukė. kurį brendant vis giliau atsiveria
sijunti kaip populiarios roko grupės Galbūt sulauks Kaune...
vis įdomesni dalykai. Išoriškai veikoncerte. Ir ši įvairaus amžiaus žiūApie šį Agniaus Jankevičiaus kėja neįtikėtinai rami, pasakodama
rovų minia laukia jaunojo Lietuvos ir Gabrielės Ladygaitės darbą jau skaudžią savo gyvenimo istoriją ji
teatro pasirodymų. Atrodo, jokių teko rašyti, kai monospektaklis atrodo šalta it ledas. Fone šviečia
ypatingų viešųjų ryšių gudrybių „Mari Kardona“ buvo dabartinės raudonas užrašas „Dvėsk, kale“, o ji
LMTA Meno centras nesiima, o vaidybos magistrantės bakalauro lyg niekur nieko sėdi ant raudonos
susidomėjimas jaunuoju teatru di- baigiamasis darbas. Šiandien kū- sofos – prie tokių epitetų ji įpradelis, – tai iš dalies lemia ir nemo- rinys – subrendęs ir dar stipriau tusi. Mari svarbu, kad jos klausytųsi,
prikaustantis dėmesį. Ladygaitei nors prie to ji nepratusi ir bendrauti
kami renginiai.
Turint omenyje festivalio disku- tenka sudėtinga profesinė užduo- jai nejauku. Spektaklio pradžioje
sijos „Ar taps jaunieji naujaisiais tis – ji turi viena stoti prieš minią pasitikdama žiūrovus su gėrimais
teatro skersvėjais?“ temą ir siekiant ir pusantros valandos išlaikyti jos ir sausainiais ji pabrėžia, kad dabar
numatyti būsimas teatro kryptis, dėmesį. Be to, aktorei, kuriančiai kalbės būtent ji, kaip ir pasakojime

Anonsai

Vilniaus festivalis pasipildė dar vienu koncertu
Po poros mėnesių prasidės vienas
laukiamiausių sostinės muzikos
renginių – Vilniaus festivalis. 23-ią
kartą rengiamas šis tradicinis festivalis šiemet vyks birželio 3–21 d.,
o jo programoje prie jau anksčiau
skelbtų aštuonių koncertų prisidėjo
dar vienas – vyrų ansamblio „Schola
Cantorum Riga“ koncertas, tad iš
viso publikos laukia devyni nepamirštami birželio muzikos vakarai.
Naujai į festivalio programą
įtrauktas, lig šiol neskelbtas „Schola
Cantorum Riga“ koncertas vyks
birželio 17 d. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir bus atviras visiems – įėjimas čia laisvas. Giedos
jau daugiau kaip 20 metų gyvuojantis unikalus vokalinis vyrų ansamblis „Schola Cantorum Riga“ iš
Latvijos. Šis Guntaro Prānio vadovaujamas kolektyvas savo pasirodymuose daugiausia dėmesio skiria autentiškam senosios muzikos
4 psl.

apie vakarienę su netikėtai sutiktu veiksmas, o tik po to – žodis. Balvyriškiu, kuriam ji liepia jos klau- tai veidus išsidažę ir juodais kossytis. Taip pat Mari nepratusi rodyti tiumais apsirengę vaikinai scenoje
jausmų – visas jos pasakojimas apie atrodo tarsi nužengę iš „Ten būti čia“
tai, kaip ji bando savo jausmus pa- arba, labiau tikėtina, iš „Jelizavetos
žinti. Jai beveik pavyksta. Bet čia Bam“, kurią dėl savo amžiaus turėtų
drama, teatras – būtų neįdomu, jei būti matę gyvai, kitaip nei pirmąjį
taip imtų ir pavyktų.
spektaklį. Studentų pasirodymas
Tokių kaip Mari, klausiančių savęs, pulsuoja jaunu ir greitai tekančiu
kas yra jausmai ir kodėl aš nejaučiu teatriniu krauju, alsuoja pasitikėtaip, kaip kiti, turėtų būti ne vienas. jimu savimi, o tai publikai patinka.
Aktualus ir jautrus spektaklis leidžia
Aprašyti tai, kas vyksta scenoje, –
atpažinti save arba suprasti kitą.
bergždžia užduotis, nes įžodintas
„Mari Kardonoje“ vyrauja žodis, „Viskas, kas žemiška, liudija apie
o spektaklyje „Viskas, kas žemiška, mirtį“ netenka savo magijos. Groliudija apie mirtį“ – veiksmas su teskas, tragikomiškumas (atsikarklounados ir pantomimos elemen- tojantis motyvas jaunųjų teatre),
tais, žodžių tarp išraiškos priemo- absurdas, netikėtumo veiksnys ir
nių beveik nėra.
sceniniai efektai atakuoja žiūrovo
LMTA antro kurso vaidybos stu- pojūčius bei protą ir leidžia patirti
dentai imasi savo mokytojo Oskaro perdėtą scenos veiksmo teatrališKoršunovo jaunystėje pamėgto au- kumą pačia geriausia prasme. Čia
toriaus – Daniilo Charmso. Jauni nėra jokių tikrovės iliuzijų, visa –
aktoriai Jonas Golubovskis, Džiu- grynas melas, ir niekas nebando
gas Grinys, Karolis Norvilas bei apsimesti, kad yra kitaip.
Aurelijus Pocius parodo, kad karŠtai tokie teatro skersvėjai pritais kūno kalba įdomesnė už žo- mena tai, kas vyresniems matyta,
dinę. Tiksliau, teatre pirma eina o jaunesniems tik girdėta.

Karolis Norvilas spektaklyje „Viskas, kas žemiška, liudija apie mirtį“

atlikimui, jo repertuare gausu gri- virtuozas Guo Gan“ su Roberto ir draugai“ Vilniaus universiteto
gališkojo choralo, viduramžių gies- Šerveniko diriguojamu Lietuvos Šv. Jonų bažnyčioje LKO ir jo meno
mių. Vilniuje ansamblis pristatys kameriniu orkestru (LKO) atliks vadovas, smuikininkas, dirigentas
programą, pagrįstą dviejų skir- kinų instrumento erhu žvaigždė Sergejus Krylovas pasirodys su
tingų, šimtmečius nutolusių mu- Guo Ganas. Skambės paties solisto savo ištikimais scenos partneriais,
zikinių epochų ir stilių sankirta. bei jo tėvynainio Ye Xiaogango kū- solistais smuikininkais Pavelu VerSenąją epochą įprasmins grigališ- riniai. Koncerto intriga – festivalio nikovu ir Svetlana Makarova. Konkojo choralo, viduramžių giesmių premjera, o čia, dėmesio (!), numa- certe dalyvaus ir italų pianistė Gloharmonijos bei senosios polifonijos, tytas lietuvių kompozitoriaus Ra- ria Campaner, solo violončele grieš
pavyzdžiui, sakralinių ispanų gies- mūno Motiekaičio specialiai erhu Elena Daunytė. Skambės dviejų
mių, grožis. Kita programos dalis, ir kameriniam orkestrui parašytas bendraamžių lietuvių kompozitoimprovizacijos mušamaisiais ins- kūrinys „Cinema“. Į tradicinę festi- rių – Vidmanto Bartulio ir Algirdo
trumentais (marimba, būgnais, var- valio baroko koncerto poziciją šie- Martinaičio – bei jų vyresniųjų kopais ir kt.) – tarsi tiltas, jungiantis met numatyti tarptautinis baroko legų, Lietuvos muzikams artimų kūpraeitį su dabartimi. Iš šios garsų orkestras „Il Pomo d’Oro“ ir pran- rėjų – Alfredo Schnittke’s ir Giyos
sintezės išaugs originalus muziki- cūzų violončelininkas Edgaras Mo- Kancheli – kūriniai.
nis dialogas, pagrįstas meditatyviu reau. Birželio 8 d. Valdovų rūmų
Birželio 14-osios koncertas Šv. Jonų
ir spalvingu garsų pasauliu.
Didžiojoje renesansinėje menėje bažnyčioje šiemet bus skirtas lenkų
Kiti festivalio koncertai vyks svečiai atliks įvairių kompozitorių kompozitoriaus Stanislovo Moniušįvairiose sostinės erdvėse. Festivalį kūrinių programą.
kos gimimo 200-osioms metinėms.
Birželio 9 d. Valdovų rūmų Ren- Bus atliktos S. Moniuškos keturios
birželio 3 d. koncertų salėje „Compensa“ pradės ryški soul muzikos ginių salėje išgirsime sparčiai gar- „Aušros vartų litanijos“, koncerte mužvaigždė Madeline Bell ir svinguo- sėjantį ansamblį „Synaesthesis“, zikuos Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos
jantis „Concertgebouw“ džiazo diriguojamą Karolio Variakojo. atlikėjai: solistai Vera Talerko, Ewa
orkestras iš Nyderlandų, skambės Programoje „Abipus geležinės už- Wolak, Rafałas Bartmińskis, Liudas
legendinių R. Charleso ir S. Won- dangos“ numatyti Pierre’o Boulezo, Mikalauskas, Kauno valstybinis
derio dainos. Birželio 5 d. Vilniaus Mortono Feldmano, György’o Li- choras, Lietuvos nacionalinis simuniversiteto Šv. Jonų bažnyčioje geti, Broniaus Kutavičiaus ir Alf- foninis orkestras (LNSO). Diriguos
numatytą egzotišką programą redo Schnittke’s kūriniai. Birželio lenkų maestro Antoni Witas. Birže„Kinijos garsai styginiams ir erhu 11 d. koncerte „Sergejus Krylovas lio 19 d. Valdovų rūmų Didžiojoje

renesansinėje menėje sulauksime
Bazelio kamerinio orkestro! Su svečiais iš Šveicarijos du Wolfgango
Amadeaus Mozarto koncertus fortepijonui (Nr. 12 A-dur, KV 414 ir Nr.
9 Es-dur, KV 271, „Jenamy“) skambins Andrius Žlabys. Galiausiai festivalį birželio 21 d. Lietuvos rusų
dramos teatre pabaigs karščiausia
naujiena vokalinės muzikos repertuare – „Laukimas“ („Venter“). Tai
dviejų menininkų, katalonų režisieriaus Calixto Bieito ir norvegų rašytojo, libreto autoriaus Karlo Ove’s
Knausgårdo sumanymas naujai pažvelgti į norvegų epų herojų Perą
Giuntą. Projekto gimimą inicijuoja
tarptautinis muzikos institucijų tinklas – net trys festivaliai (Bergeno,
Tivolio „Summer Classical“ ir Vilniaus), Bilbao teatras „Arriaga“ bei
Geteborgo ir Islandijos simfoniniai
orkestrai. „Laukimo“ pasaulinė
premjera numatyta iškilmingame
Bergeno festivalio atidarymo koncerte 2019 m. gegužės 22 d., o jau
po mėnesio ši monumentali kompozicija atkeliaus į Lietuvą.
VF inf.
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Teatras

Aktorių spektaklis

Michailo Durnenkovo „Karas dar neprasidėjo“ Vilniuje
Daiva Šabasevičienė

Rygos „Dailės“ muzikos namuose
prieš penkis mėnesius gimęs spektaklis – Michailo Durnenkovo „Karas dar neprasidėjo“, kurį režisavo
Lera Surkova, – teigiama energija spinduliuojančio Gyčio Ivanausko ir kitų tarpininkų pastangomis „ratais kvadratais“ atkeliavo
iki Vilniaus. Dar būdamas Rygoje
Gytis įvairiais būdais kvietė tautiečius į premjerą. Jo balsas buvo išgirstas – į Rygą nuvyko ne vienas
teatro mėgėjas. Vadybininkai taip
pat nesnaudė, tad galiausiai ir Lietuvoje pamatėme ne itin pas mus
prigyjantį estradinio teatro žanrą.
Šis žanras populiarus Švedijoje,
įvairiausių jo atšakų pilna Rusijoje.
Tai garsių aktorių darbai, šiek tiek
„aprežisuoti“ režisieriaus. Aktoriai
skirtingų mokyklų, šiuo atveju net
skirtingų tautų: latvė Guna Zariņa,
lietuvis Gytis Ivanauskas ir rusas
Aleksandras Malikovas, vienas į kitą
panašūs ne tik tuo, kad visi trys –
blondinai, bet ir savo veido išraiška.
Akivaizdu, pirmiausia jie turėjo
„susigroti“ intuityviai, nes vaidinamas spektaklis labai gyvenimiškas.
Tačiau čia ir prasideda „bet“. Gyvenimas paprastai keičiasi daug
greičiau, nei dramaturgai spėja
vaizduoti. Ir mums, žiūrovams,
nesvarbu, kad Michailas Durnenkovas – garsaus teatro „Royal
Court Theatre“ rezidentas, įvairių
festivalių dalyvis, kad pjesė „Karas
dar neprasidėjo“ išversta į šešias
kalbas. Mums svarbu, kiek mus tai
jaudina. Nors medžiaga nekvaila,
ji pernelyg universali. Taip labai
dažnai nutinka, kai rašomi kūriniai
„tarptautinei“ auditorijai. Kalbėti
apie universalius dalykus šiandien
labai populiaru, gal net reikalinga,
bet meną judina truputį kas kita.
Girdint ir matant tris puikius aktorius vis norėjosi jų subjektyvaus
požiūrio, atpažįstamų intonacijų...
Todėl tik tuomet, kai pasigirsdavo
granauskiškų temų atgarsiai, tekstas atrodė nespekuliatyvus. O daug
kas buvo jau ne sykį įvairiais pavidalais „perskaityta“, tad didelio
įspūdžio nedarė.
Pjesę sudaro keturiolika novelių,
tarp kurių ne visos vienodo lygio:
„Daiktai“, „Vienintelė“, „Globalus
gėris“, „Robotas“, „Blekautas“, „Cigaretės“, „Fake News“, „Baseinas“,
„Testeris“, „Senukai“, „Fortepijonas“,
„Dienoraštis“. Be to, jos „banguoja“,
kai kada siekiant tam tikro vienodumo, o kai kada norint „pasišnekėti“ akis į akį – monologiškai.
Spektaklio veiksmas – linijinis,
didžiąją laiko dalį aktoriams stovint veidu į žiūrovą. Jiems palikta
nedidėlė scenos pakyla, ant kurios
ir vaidinamos skirtingos istorijos.
Visa tai vyksta apie dvi valandas.
Tokios sąlygos – abipusiškai varginančios. Tuo labiau kad jau pirmos

scenos išduoda, kur bus keliau- niekada nepakelia tono, bet jos kaljama. Jaunos dailininkės Maros bėjimo raiška tokia didelė, kad atBrokos pasiūlytos juodos plastiki- rodo, jog kalba iš pačių kūno gelmių,
nės dėžės, iš pradžių primenančios remdamasi savo pačios patirtimi.
miesto siluetą su keliais dangorai- Man pirmą kartą teko regėti taip
žiais, pamažu, yrant žmonių gyve- vaidinančią aktorę. „Nebanguonimams, pasklinda po visą sceną. dama“, nenukąsdama galūnių, visą
Toks sprendimas būtent šiam spek- dėmesį sutelkdama į logines prastakliui tinka, nes, pirmiausia, labai mes, ji išlieka itin natūrali. Nors jos
įtaigiai tarp tų dėžių išdėstomas ap- veido struktūra griežta, o laikysena
švietimas, veikiantis netgi labiau už gana santūri, tai – ypatingu motedaiktus. Antra, aktoriams kiekviena riškumu spinduliuojanti aktorė.
dėžė – atskira spintos lentynėlė. O
Dar prieš Zariņos atvykimą į Viljų daug, tad kiekviena situacija turi nių norėjosi plačiau paskleisti žisavo kostiumo vietą. Trumpai ta- nią apie šią aktorę, puikiai valdančią
riant, nei vaizdas, nei režisūra nėra aukščiausius profesinius registrus,
pagrindiniai spektaklio komponen- tačiau po spektaklio tapo dar svartai. Viskas sutelkta į aktorius.
biau pabrėžti, kad verta pamatyti
Aktorių Aleksandrą Malikovą, viską, ką ji vaidina. Zariņa laikoma
spektaklyje turintį nemažai epi- viena garsiausių Latvijos aktorių.
zodų, vis dėlto galima pavadinti Ji vaidina Naujajame Rygos teatre,
labiau asistuojančiu aktoriumi. kuriam vadovauja Alvis Hermanis,
Nors jo balsas raiškus, režisierė jį vienas įdomiausių ne tik Latvijos,
dažnai stato prie mikrofono, o tai bet ir visos Europos režisierių. Į
dar labiau „suestradina“ visą spek- šio teatro kūrybinę veiklą Zariņa
taklį. Gytis Ivanauskas, neabejoju, įsitraukė baigusi Sankt Peterburgo
namuose jaudinosi daug labiau nei teatro akademiją. Šiuo metu ji kuvaidindamas Rygoje, tad jam kai ria vaidmenis ir Michailo Čechovo
Guna Zariņa spektaklyje „Karas dar neprasidėjo“
D. M at v e j e vo n u ot r a u ko s
kuriose scenose tiesiog pritrūko rusų dramos teatre Rygoje. Aktorė
raiškos, „nusikando“ kai kurie sa- daug filmuojasi kine, dirbo kartu
kiniai. Bet tokiais atvejais talkino su Kirillu Serebrennikovu, šiam ku- aktoriaus tipą. Tokio aktoriaus, Jame kalbama apie jausmų praratitrai. Ivanauskui būdingas tam riant filmą „Išdavystė“ (2012), su- kuris geba ne tik kurti vaidmenį dimą, apie pianiną „Bechstein“, kutikras sceninis asketizmas. Jis nie- kūrė Beatričės vaidmenį Giedrės savarankiškai, bet ir dalyvauti ku- riuo kadaise grojo mama, apie laiko
kada be reikalo nemosikuoja ran- Beinoriūtės filme „Kvėpavimas į riant spektaklio kompoziciją ir grimasas, paliečiančias kiekvieną
komis, jeigu kur atokiau, kad ir už marmurą“ (2018). Zariņa Latvijoje tekstą. Tokių aktorių nesu sutikęs iš mūsų. Svarbu atpažinti tai, kas
dėžių, persivelka, visada tai atlieka ne kartą pelnė geriausios metų ak- jokiame Europos teatre. Jokiame. O žmogų daro žmogumi. Tačiau tu
jau būsimo vaidmens stiliumi. Iva- torės titulą. Jai skirtas valstybinis dirbau pačiuose geriausiuose. Netgi gali išgirsti visą prasmių simfoniją,
nauskas – puikus scenos meistras, Latvijos apdovanojimas – Trijų patiems geriausiems pačių geriau- pajusti laiko tėkmę, patirti žmojaučiantis erdvę, išmanantis teatri- žvaigždžių ordinas. 2018 m. ji pra- sių teatrų aktoriams nebūdingas giškų būsenų arsenalą... O aktorė –
nes subtilybes ir kiekvieną kartą iš- dėjo dėstyti Latvijos kultūros aka- toks savarankiškumas. Tikiu, kad visiškai rami.
liekantis originalus.
demijoje Hermanio vadovaujamam daugelis jų galėtų taip dirbti. Tik
Tarp bendrų scenų itin skausTikra lydere šiame spektaklyje, kursui.
jiems nebuvo suteikta galimybė. To- mingai išsiskiria „Senukai“. Šį epikaip ir buvo galima tikėtis, tapo
Hermanis savo „Dienoraštyje“ kia tradicija: aktorius tik vykdo re- zodą vaidina visi trys aktoriai. Palatvė Guna Zariņa. Kartais legen- rašydamas apie aktorius, su kuriais žisieriaus nurodymus.“ (Alvis Her- sakojama apie sūnų, vienai dienai
domis negalima tikėti, bet šį kartą ji dirbo dvidešimt metų, apie šių ak- manis. Dienoraštis, Vilnius: Krantų grįžusį iš užsienio pažiūrėti, kaip
pati įrodė savo unikalumą. Tai nuo- torių ypatingumą, jų savarankiš- redakcija, 2018, p. 131)
atrodo namas, kurį per mėnesį paširdi, gyvybinga, drąsi, rizikuojanti kumą, tarp geriausių išskiria ir ZaDramaturgas Durnenkovas spe- statė savo tėvams. Ne sūnus statė,
ir labai jautri aktorė. Per visą spek- riņą. Ji – viena iš aktorių, tapusių ne cialiai Zariņai parašė atskirą sceną – o jo siunčiami pinigai. Vyksta diataklį iš jos sklido stulbinanti ener- vieno spektaklio bendraautore tie- monologą „Fortepijonas“. Šį mo- logas apie laiko ir pinigų valdomą
gija. Aktorė valdo didžiulę vaidybos siogine prasme. Ji priklauso tiems, nologą galima rodyti kaip teatrinį kasdienybę, apie išorinę ir asmespalvų paletę. Kalbėdama Zariņa kurie „faktiškai suformavo naują aktorinio meistriškumo pavyzdį. ninę gerovę, tik finale pasigirsta beviltiškai nuskambantis tėvo sielvartas: „Atsikelsiu rytą, kokią penktą,
kai vėjo nebus, kai tyla ir nė gyvos
dvasios... Aš jį (tą namą – D. Š.) sudeginsiu, supranti? Ir tada jis vėl atvažiuos. Pas mane.“ Artimo praradimas,
tyla, kai nėra su kuo pasikalbėti, – didžiausias žmonijos skausmas.
Paskiros scenos temų požiūriu
gelbsti spektaklį, bet visuma lieka
tik aktorinių darbų pynė, be didesnių meninių atradimų.
Šitame estradiniame spektaklyje
taip pat trafaretinį vaidmenį atlieka
muzika. Pianistas Richardas Plešanovas, jungdamas ir pratęsdamas
kai kurias scenas, šiek tiek priminė
Sergejaus Prokofjevo „Petią ir vilką“,
pasaką skaitovui ir orkestrui, kai
muzika iliustruoja tai, apie ką kalbama. Taip, ši jungiamoji muzika
graži, „kūrybinga“, bet ji spektaklį
dar labiau sutrupina, išryškindama
režisūros seklumas.
Guna Zariņa, Gytis Ivanauskas ir Aleksandras Malikovas spektaklyje „Karas dar neprasidėjo“
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Šokis

Šokio pamokos ir portretai
Pokalbis su Aira Naginevičiūte-Adomaitiene

šokį ir vėliau galbūt kurti naujus etalonus?

Aušra Kaminskaitė

Tai turi būti kūrybinga, koordinuota, muzikali, valinga asmenybė, gebanti improvizuoti, turinti
lankstų kūną. Ištreniruotas, techniškas kūnas atlieka svarbų vaidmenį,
tačiau jis nėra vienintelis gero šokėjo garantas.

Šiuolaikinis šokis šiandien turi tiek
formų ir atmainų, kad pristatyti
žmogų kaip jo kūrėją beveik tolygu
nepasakyti nieko. O jei pabandytume apibūdinti šiuolaikinio šokio
atstovės choreografės Airos Naginevičiūtės-Adomaitienės kūrybą, ji
tuoj pat sustabdytų ir paaiškintų,
kad tiksliai įvardyti jos darbų stilistiką nėra taip paprasta. Todėl šįkart
prašome kalbėti ją pačią.

Visa tai ištreniruojama ar
įgimta?

Kada ir kaip pradėjote šokti?
Manau, šokis man buvo duotybė –
nepamenu konkretaus momento,
kada jis atsirado, nes nuo vaikystės
save atsimenu tik šokančią. Mama
norėjo, kad būčiau balerina, tačiau
dėl laimingo atsitiktinumo nuvedė
mane į išraiškos šokio kolektyvą
„Sonata“, kuriame šokau dvylika
metų. Man tai tapo vienintele vieta,
kurioje galėjau būti savimi. Jutau
turinti daug dalykų, kurių dėl tuomet egzistavusių draudimų negalėjau išreikšti, ir tik šokis man suteikė
tokią laisvę.
Iš kolektyvo vadovės Kiros Daujotaitės paveldėjau nonkonformizmą, su kuriuo lengva kurti, bet
sunku gyventi. Tuo metu patekau
į tokias aplinkybes, kai privalėjau
rinktis – viską mesti arba daryti tai,
kas man svarbu, nepaisydama jokių
kompleksų, draudimų ir nepasitenkinimo. Politinė, visuomeninė, kultūrinė, vertybinė situacija man virto
varomąja jėga, motyvavo eiti prieš
srovę ir rinktis meną, kuris neverbalinėmis priemonėmis kviečia nevienprasmiškam, tolerantiškam, atviram
dialogui, o jo tuo metu tikrai trūko.
Studijuodama Klaipėdoje dėl
savo nestandartinės išvaizdos ir
avangardinių idėjų buvau nuolat
„daužoma“. Taip ir užsigrūdinau –
išmokau išgyventi vadovaudamasi
vertybėmis, kuriomis tikiu, ir atsiribojau nuo etikečių, daugiau laiko
skirdama kūrybai. Taigi atrodo, kad
šiandien reikėtų už tai padėkoti...
Man labai pasisekė, kad pačioje
kūrybos pradžioje sutikau gerus
mokytojus, tikras asmenybes, –
šiandien tai žymiausi vardai šokio
srityje, svarbių reiškinių pradininkai, – ir bendraminčius, su kuriais
susiklostęs bendradarbiavimas nuvedė mane ten, kur esu dabar. Tai
leido ir vis dar leidžia kvėpuoti.
Kiekvienas choreografas pats renkasi, kokiais būdais išreikšti save
ir pristatyti kūrybą. Vieni taikosi
prie sąlygų, kiti jas keičia. Vienų
prioritetas yra profesionali kūryba, kiti daugiau dėmesio skiria
savireklamai.
O gal savireklama pritrauktų
daugiau publikos į nonkonformistinį meną?
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Aira Naginevičiūtė-Adomaitienė

Tegul traukia. Aš nesuprantu tokios reklamos vertės. Su ironišku
gailesčiu žiūriu į žmones, kurie savo
meno pripažinimo siekia trumparegiškai save pozicionuodami.
Kodėl pasirinkote šiuolaikinį
šokį?
Tiksliau būtų sakyti, kad tas šokis mane pasirinko. Pati rinkausi
ne konkretų žanrą, o ėjimą nepatogiu, tačiau atviru, laisvu, ieškojimų,
eksperimentų keliu. Daug improvizavau, bendravau su menininkais,
muzikantais, atsirado bendraminčių... Mano kūryba priklauso nuo
etapų – ji turi keletą tendencijų, tačiau visa kita nuolat keičiasi. Jei palyginsime, kaip kūriau spektaklius
pirmiesiems tarptautiniams šiuolaikinio šokio festivaliams ir kaip
tai darau dabar, skirtumas bus
milžiniškas.
Ar Jums svarbu, kad spektaklyje
žiūrovai tiksliai suprastų, apie
ką kalbate?
Man svarbiausia, kad žmogus
spektaklyje rastų atsaką ir kurtų
asociacijas. Nesivadovauju gero
spektaklio pastatymo receptais.
Pasitikiu žiūrovais.
Be to, šokis man tuo ir unikalus,
kad pateikia didelę suvokimo būdų
paletę – nereikia jo suprasti tiesiogiai. Žiūrovas gali nepriimti to, ką
mato scenoje, laikyti tai nesąmone,
tačiau choreografas, pasitelkdamas
netiesmukišką dialogą, gali paveikti

Šokio spektaklio „Druska“ repeticija

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

įvairių patirčių, vertybių, požiūrių
žmones.
Kas Jums yra šiuolaikinio šokio etalonai?

Nuostabu, jei šokėjas geba suderinti prigimtinius dalykus ir ištreniruotą kūną. Pedagogo, ypač dalyvaujančio priėmimo komisijoje,
užduotis – įžvelgti potencialą ir
sudaryti kuo geresnes sąlygas jam
tobulėti. Remiantis užsienio praktika norėtųsi, kad stojamieji egzaminai vyktų ilgiau – taip būtų galima atidžiau įsižiūrėti ir pamatyti
potencialų būsimą šiuolaikinio šokio profesionalą.

devizas. Užsienyje su tuo nesusiduriu, nors neabejoju, kad kitos šalys
taip pat perėjo tokį požiūrį.
Kokie pokyčiai Lietuvos šokio
srityje Jūsų karjeros metais atrodo svarbiausi?
Tai, kad šokis iš principo plečiasi,
įvairėja. Daugėja šokį pasirenkančių jaunų žmonių, kurie dirba, nori,
tikisi, sprendžia problemas. Kalbu
ne vien apie žanrus – didėja galimybės išgyventi iš profesijos, gerėja
sąlygos. Tarkim, didėja skiriamas
finansavimas, nes šokis jau tampa
lygiaverte meno šaka, palyginti su
kitomis, seniai pripažintomis. Kol
kas nepriaugome prie to, kad šiuolaikinio šokio atstovai galėtų laisvai
išgyventi iš savo profesijos ir gautų
adekvačius atlyginimus, nors link
to judame – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje turime po vieną savivaldybės remiamą šokio trupę. Be abejo,
būtina, kad atsirastų nacionalinė
trupė.
Kitas dalykas – šiandien viena
didžiausių nepriklausomų choreografų problemų yra ta, kad ilgai
kurti spektakliai parodomi po kelis kartus, o toliau rodyti nepakanka
lėšų. Tai tartum užburtas ratas, kuriame priversti suktis šiuolaikinio
šokio kūrėjai, neturintys pinigų spektakliams rodyti ir drauge negalintys jų prašyti, nes kad jų gautum,
turi būti įvykdęs plačią sklaidą...
Taip šokio menas naikinamas ir
destruktūruojamas, priverčiant jį
virti savo sultyse, o ne keliauti toliau, nes gauti pinigų naujo spektaklio statymui yra lengviau nei
jau pastatyto sklaidai. Šiandien
išlįsti su savo darbais į paviršių
apskritai sunkiau, nes egzistuoja
daugybė kriterijų ir biurokratijos.
Linkėčiau daugiau pasitikėjimo
šokio profesionalais ir jų kūrybos
reikšme visuomenei bei Lietuvos
kultūrai.
Vis dėlto pastebiu, kad šokis Lietuvoje eina ne gilyn, bet platyn.

Nėra menininko, kuris būtų
etalonas viskam, – daugybė žmonių savo išskirtiniais gebėjimais ir Kokios svarbiausios šiuolaikidarbais sudaro etalonu tampan- nio šokio disciplinos?
čią mozaiką. Tokie yra visi, sukūrę
Sakyčiau, kad svarbu ne konkrenaujus reiškinius, judėjimo būdus, čios disciplinos, o galimybė ugdyti
kompozicijas, padarę įtaką visam savarankišką, mąstantį šokėją, valšokio laukui.
dantį savo kūną aukščiausiu fiziniu,
Jei kalbėtume apie pačios šokio techniniu bei meniniu lygiu ir gesampratos etaloną, tokiu įvardy- bantį dalyvauti skirtinguose chočiau socialinės, politinės, filosofi- reografiniuose procesuose. Kad
nės, meno ar kitokios problemati- tai pasiektume, reikia ne tik mokos kvestionavimą, atskleidžiant tai kyti konkrečių, istoriškai svarbių
specifine kūno elgsena ir mąstysena. šokio technikų, bet ir supažindinti
Tai šokis, kuris nėra nei tendencijų šokėjus su kiek galima daugiau skiratkartojimas, nei prisitaikymas prie tingų kūno (ne tik šokio) praktikų.
meninės visuomenės, tačiau jis su- Svarbu ne kopijuoti kombinacijas,
grąžina prie esminių socialinių, po- bet įsisavinti principus, kaip naulitinių ir egzistencinių temų. Pui- doti kūną. Savarankiškas, kūrybinkus to pavyzdys – Lia Rodrigues, gas, profesionalus šokėjas yra ne tas,
prieš dešimtmetį Brazilijoje įkūrusi kuris moka keletą šokio technikų
meno centrą: įstaigą, meno priemo- ar repertuarų, bet tas, kuris geba
nėmis siekiančią mažinti vietinį nu- spektaklio kūrybiniame procese
sikalstamumą ir kartu suteikiančią perprasti choreografo darbo megalimybę kurti profesionaliems me- todiką ir ją papildyti. Ne tas, kunininkams. Man toks socialinis ir ris atlieka ir atkartoja, o tas kuris
politinis reiškinys prilygsta visuo- kuria, išranda, nesutinka, ginčija
meninei meninei revoliucijai.
kūrybinį procesą, darbą su kūnu ir
Štai tokie etalonai, kuriais ža- meninę idėją.
viuosi, tačiau aklai neseku.
Tačiau norint įsidarbinti
Tai labiau susiję su pokyčiais
svarbu mokėti pasakyti, ką
valstybėje ar šokio srityje?
Kokie pagrindai, Jūsų nuomone, reikalingi žmonėms, no- gebi atlikti.
Greičiau valstybėje, nes negalėrintiems studijuoti šiuolaikinį
čiau
pasakyti, kad šiuolaikinio šoChoreografai renkasi ne pagal iškio
turinys
būtų smarkiai pakitęs.
moktas kombinacijas – jie ieško kūTačiau
atsiranda
kitų galimybių –
rybingo, savarankiško atlikėjo, geužsienio
šalys
sužinojo
apie Lietubančio profesionaliai valdyti kūną.
vos
šokio
kultūrą,
choreografai
inKaip minėjau, konkrečios technitensyviai
kviečiami
į
tarptautinius
kos yra sveika, tačiau ne tada, kai
remiasi vien atkartojimo praktika. festivalius. Tai, žinoma, susiję su
Aukštai iškelti koją šiuolaikiniame prodiuserių darbo plėtra – iki šiol turime didelį šios srities profesionalų
šokyje nėra visų svarbiausia.
deficitą. O stiprių ir konkurencingų
Neretai tenka išgirsti pamąsšokėjų Lietuvoje nestinga.
tymų, kad baleto šokėjai gali
lengvai pereiti prie šiuolaikiAčiū už pokalbį.
nio šokio, o šiuolaikinio atlikėjai baleto šokti niekaip
LMTA projektą „Šokis – 20-ies
negalėtų.
metų retro(per)spektyva“ remia LieF e s t i va l i o „ S h o c k aca d e m i a “ n u ot r .

Negaliu to komentuoti. Tai yra
„kultinis“ Lietuvos klasikinio šokio

tuvos kultūros taryba
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Dailė

Susiję, bet atskiri
At k e lta i š 1 p s l .

susiję su žiūrovu: ne magija, o pasi- yra branginamas, ekspozicija ku- atrodo, gali įžengti. Nors daug priekartojančios kaip tie laiptai dienos. riama jam.
temos ir neaiškių dangaus kūnų,
Ramanauskui akivaizdžiai rūpi užDidelis juodas balandis ant bal- kūriniai nebaugina, atvirkščiai –
megzti kontaktą su žiūrovu. Nors tos sienos spokso į baltą mažą ati- tyvuliuoja budriu smalsumu, patas, ko gero, pamatęs ekspoziciją tikmenį, boluojančiam juodoje sitikėjimu. Menininkė sako, kad ją
pirmiausia pamanys – „kas čia per sienoje. Ant grindų nusmukusiose domina trapumas, aš jos darbuose
velniava“. Sekite ženklus, su jumis pusiau išvyniotose drobėse – gip- įžvelgiu giluminį stabilų pamatą,
bendraujama.
sinio lubų dekoro fragmentas, ant kurio išoriniai veiksniai net nesuRosandos Sorakaitės ekspozi- didžiųjų sienų – lyg triptikai, lyg šiaušia kaip vėjas vandens pavircija – dešinėje pusėje, didesnėje altoriai: dangaus žiburiai, kam- šiaus. Šalia šios menininkės kūrierdvėje, kur siena briaunomis išsi- bario prietemos intymumas. Ta- nių gera būti.
Dėl visumos pojūčio ir važiavau
lanksto it kokiame sename pastate petų fragmentas, žydras dangus.
iki
Klaipėdos. Vien tam, kad pama(tik čia nebus nei lango, nei durų). Tai jausmo plokštumos, paimtos iš
Taip ant rėmo ir drobės mišria tech- labai skirtingų vietų, tokios trapios tyčiau jųdviejų darbus erdvesnėje,
nika atlikti paveikslai turi daugiau ir lekiant kartais visai nematomos, solidesnėje ekspozicijoje. KKKC
atskirų plokštumų. Briaunos vei- bet labai ryškios prisiminimuose, nusipelno pagyrimo už tai, kad
kia kaip knygos puslapiai, kaip kuriuose detalės jau nutrupėjo. čia, centriniuose rūmuose, atsiscenos teatre: vienas epizodas su- Kaip kokie pojūtiniai sapnai, kurie randa vietos ir išteklių tikriesiems
sijęs su kitu, bet ne visada tiesio- tarsi labai ryškūs, apčiuopiami, bet mūsų šių dienų herojams. Nes pagiai. Apskritai ekspozicija labai papasakoti visiškai nėra ką. Sorkai- prastai Ramanauskas ir Sorakaitė,
vientisa ir puikiai surežisuota. Čia tės darbai stiprūs ir po vieną, bet parodę vieną kitą darbą tai ten, tai
irgi tvyro jausmas, kad žiūrovas keli sukuria atskirą erdvę, į kurią, šen, rūpinasi kitų menininkų reprezentacija ir komunikacija dirbdami
Kauno meno galerijoje ir kultūrinėje spaudoje. Ir tiems, kuriais jie
rūpinasi, labai pasisekė, nes klausant jųdviejų atrodo, lyg už save
kalbėtų, lyg už savą (kiekvieną)
sirgtų, labai brandžiai suvokdami,
kad meno bendruomenė (visi mes)
kaip grybiena esame tarpusavyje
taip glaudžiai susiję, kad pykčiai negali tęstis, net geriau ir neprasidėtų.
Nors ir dirba menininkų šeima
vienoje studijoje, jų keliai skirtingi. Sorakaitė susitelkia į jausmo
gavybą, Ramanauskui rūpi fizika,
santykis su dailės istorija, bendravimas. Tačiau jų kūryba dera drauge.
Nesusilieja į vienį kaip Stanikų ar
Urbonų, nesiekia rodyti perkelto
į biblinį lygį santuokinio dialogo
kaip dabar veikianti Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės ir Sauliaus
Mažylio paroda „1+1=1“. Tačiau
nėra ir tokie skirtingi kaip Ksenijos
Jaroševaitės su Vladu Urbanavičiumi (ilgiausiai ir nežinojau, kad
jie šeima) darbai. Bet ir ne tokie
koja kojon kaip Birutė Žilytė su
Algirdu Steponavičiumi. Sorakaitė
Povilas Ramanauskas, ekspozicijos fragmentas
D. R i m e i ko s n u ot r .
su Ramanausku savarankiški, bet

Kronika

Rygoje fotografijai
skiriamas mėnuo
Kasmetinis fotografijos festivalis
„Riga Photomonth 2019“ prasidės
gegužės 13 d. ir tęsis iki birželio 16
dienos. Bus pristatyta 11 parodų ir
kitokių renginių: pokalbiai su menininkais, ekskursijos, filmų peržiūros. Vis dar laukiame pasiūlymų
menininkų portfolio peržiūrų renginiui, kuris įvyks gegužės 16 dieną.
Šiemet bus pristatyti šie autoriai:
Kati Kivinen iš „Kiasmos“ Helsinkyje, Berndt’as Arellas iš Stokholmo
„Fotografiska“, Markéta Kinterová
iš Prahos „Fotograf Gallery & Magazine & Festival“, Malcolmas Dicksonas
iš Glazgo „Street Level Photoworks“,

Olga Osipova iš „Bird in Flight Magazine“ ir kiti. Kaip teikti paraiškas, rasite
mūsų puslapyje: http://rigasfotomenesis.lv/en/2019/portfolio-review/.
Šiųmetinę festivalio temą – „Valgant ananasus mėnulyje“ („Eating
Pineapples on the Moon“) – įkvėpė
vienos sovietmečio moksleivės esė,
parašyta 1960 m. Rusijoje, kur ji įsivaizduoja idealizuotą komunizmo
viziją 1981-aisiais. Paroda gimsta iš
supratimo apie erą, kai jau beveik
viską patyrėme ir kai daugelis į vizijas, kaip paversti pasaulį geresniu,
žvelgia su skepsiu, bet taip pat supratome, kad nusivylimas politika,
religija, visuomene ir kitomis tiesomis nepadėjo sukurti naujo prasmės supratimo.
Pagrindinė paroda veiks Latvijos okupacijos muziejuje (Museum
of Occupation of Latvia), joje bus
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Rosanda Sorakaitė, ekspozicijos fragmentas

susigroję, turi bendrų meninių
vertybių.
Apatinėje KKKC salėje veikia
Dalios Truskaitės paroda „Ne apie“.
Autorė instaliatyviais darbais vengia plepėjimo, siekia kurti švarią erdvę poilsiui, tačiau vis dėlto man
labiausiai įsiminė kūrinys apie jos
sūnus ir mamą menininkę, kuri
bando rasti motinystės patyrimo išraišką, „Mama 2. Investicija“ (2011–
2019). Žiūrovas mato dviejų beveik
(jų nuomone, turbūt jai visai) suaugusių jaunuolių nuotraukas – tai
sūnūs. Šalia jų – aukso luitų formos,
sulydytos iš buteliukų nuo vaikiškų
tyrelių ir sulčių, tų jaunuolių kadaise išvalgytų ir išgertų. Sekundėlę
pagalvoju apie mamas, kurios publikuoja savo vaikų (jau suaugusių)
nuotraukas tinkluose, ir tų vaikų reakcijas, bet vėliau man atrodo, kad
menininkė pasielgė labai išradingai.
Motinystė meną patraukia iš pirmo
plano, tačiau Truskaitė perdirba
procesą, vaikų maitinimą paverčia
medžiagų gavyba darbui. Jų valgymas virsta „aukso kasyba“. Menas
atsiima savo dalį ir vaikai nebeturi
teisės skųstis viešai išvadinti auksu.
Savaip rezonavo ir su Ramanausko
lanksčiąja tapyba, ir su Sorakaitės
dėmesiu jausmui, ir su Truskaitės
vyraujančia (stiklo) medžiaga,
čia pat – kitame pastate – „si:said“

A u to r ė s n u ot r .

galerijoje atidaryta japonų menininkės Ai Sugiuros, rezidavusios Nidos
meno kolonijoje, paroda „Keletas
pastebimų pavasario atėjimo ženklų“ (veikia iki balandžio 26 d.).
Menininkė išdėstė skulptūrinėmis
formomis paverstus architektūros
fragmentus ar lanksčias jų nuotraukas. Ant kėdės sudribęs audinys, ant
pjedestalų stikle sustingusios užuolaidos. Paroda, kaip sakoma anotacijoje, apie pavasario laukimą.
Jis labai abstraktus, bet parodoje
jaučiamas.
Tą patį vakarą atidaryta ir siurrealizmo įkvėptos, Lietuvos motyvuose keistą nerimą ištapančios
Jūratės Mykolaitytės darbų paroda
Baroti galerijoje (Aukštoji g. 12,
veikia iki balandžio 24 d.). Dėl remonto į mažesnes patalpas laikinai
persikėlusi galerija ūžė nuo svečių,
o Klaipėda, nors ir ankstyvo pavasario letarge, pasirodė labai gyvybinga menu. Vietiniai man paaiškino, kad taip būna anaiptol ne
visada, tačiau yra tam tikro savito
ritmo, susijusio su sezonais ir šventėmis. Apie tai pakalbėsime atskirai.
Rosandos Sorakaitės „Atminties spalva“,
Povilo Ramanausko „Keliaujantis potėpis“
ir Dalios Truskaitės „Ne apie“ KKKC Parodų
rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda)
veikia iki balandžio 14 d.

pristatyti Mathiasas Lovegreenas
(Danija), Karolina Wojtas (Lenkija),
Viacheslavas Poliakovas (Ukraina)
ir daugelis kitų, nagrinėjančių kolektyvines utopijas. Šalia kitų atidarymo renginių bus atidarytos jaunų
Latvijos fotografų parodos. Pristatysime Evą Saukāne Architektūros
muziejuje ir Elīną Semane bare „Čē“,
taip pat nevietinius autorius: Martiną Kollarą (Slovakija) „SSP Gallery“ erdvėje, Andreasą Meichsne
Latvijos karo muziejuje ir Mariją
Kapajevą (Estija, UK) Latvijos fotografijos muziejuje. Kiek vėliau festivalis pristatys ir daugiau personalinių parodų: Jari Silomaki (Suomija),
Jānis Deinats (Latvija) ir Iveta Vaivode (Latvija). Daugiau informacijos rasite festivalio puslapyje.
Marija Kapajeva, be pavadinimo
Rengėjų inf.

7 psl.

Tarp disciplinų

Netikra musmirė

Dainiaus Liškevičiaus paroda „Epitafija“ VDA galerijoje „Artifex“

Agnė Narušytė

Epitafija: 1. glaustas, dažnai eiliuotas
antkapio įrašas; 2. puošni skulptūrinė (kai kada tapyta) plokštė mirusiojo atminimui, pritvirtinta prie
pastato sienos, grindų ar antkapio;
3. poezijos kūrinys mirusiojo garbei.
(„Interlexis“) Dainiaus Liškevičiaus
paroda „Epitafija“ turėjo visas tris
reikšmes, jei eiliavimu laikysime ir
kartojamų geometrinių figūrų ritmą,
pavyzdžiui, ornamentą. Ir jei epitafija gali būti padaryta iš pačių
grindų.
Ji buvo asmeniška, bet išreiškė
mūsų kartos savijautą. Daiktais išsakė tai, apie ką susitikę kalbamės.
Daugiausia – apie praradimus. Nors
dar ir nenorime to pripažinti. Kad
pasaulis keičiasi ne taip, kaip norime. Nes tai pripažinti reiškia, kad
jau tapai tuo, kuo tau buvo tavo
tėvai. Tai nėra lengva, kai aplink –
naujovių geismas. Bet savaip saldu.
Paroda jau baigėsi, tad ir parašiau apie ją kiek epitafiškai. Pavadinimas tai pateisina. Ji buvo sudaryta
iš triadų: trys galerijos kambariai,
kuriuose – po tris objektus, o kai
kurie objektai sudaryti iš trijų dalių. Pavyzdžiui, iš pušies šakų suklijuotas besirangantis trišakis, pavadintas „Trys pasakojimai“, arba
„Ornamentas“ – laiptuotas stulpas,
pastatytas iš trijų Vilniaus universiteto vaistinės grindų skydų. Triados, trejybės, trys atraminiai taškai –
tai apie pagrindus. Trinarė yra ir
tradicinio pasakojimo struktūra:
pradžia–vidurys–pabaiga. Čia pasakojama apie „žmogaus kelionę,
išgyvenant politinių režimų ir sistemų kaitą“. Bet aš nesu tikra, kur
šio parodos-pasakojimo pradžia,
kur vidurys, kur pabaiga. Tik aišku,
kad visa „Epitafija“ – tai atsigręžimas į pradžią priėjus kažkokią pabaigą. „Lieka noras kaip pažadas,
užmiršti-išsaugoti, prieš galutinai
viskam išnykstant, o gal ir ne...“ –
liūdnoką ateitį numato menininkas,
nors gal ir ne. Gal šio pasakojimo
pabaiga reiškia kito pradžią, nes
pušies šaka juk begalinė, ji neturi
pradžios (tos vietos, kur ji būtų išaugusi iš kamieno), o jos trys galūnės išsišakoja, skaidosi iki smulkiausių atšakėlių ir nepasakytum,
kur pabaiga.
Toji šaka pasitiko vos atvėrus
galerijos duris, tad ji turėtų žymėti pasakojimo pradžią. Tačiau
kitas objektas pirmoje patalpoje
buvo „pabaigiškas“: ant marmurinio padėklo, uždengtas stikliniu
gaubtu, it muziejinis eksponatas
gulėjo bet kokiam pirštui per didelis žiedas. Vestuvinis. Jį menininkas nukaldino apskaičiavęs
savo tėvų žiedų diametrų sumą.
Šeimos kūrimas – juk pradžia. Bet
tėvų nebėra, o žiedas – vienintelis
8 psl.

jų kūniškos egzistencijos likutis. Ir
tai – tik simbolinis, nes to žiedo
jie niekada nemūvėjo. Tikra tiktai
kiaurymė, sujungusi juodu į vieną –
žiedo auksas suveržia tuštumą tarsi
menamą kamieną, iš kurio išaugo
visi parodos objektai. Su menininko
praeitimi susiję daiktai praeinant
dešimtmečiams po truputį keitėsi,
kaupė prisiminimus, nes ir atmintis šakojasi ir niekada niekur aiškiai
neveda. Bet ir nepasibaigia.
Pirminis daiktas, pretenduojantis tapti meniniu objektu, – buitinis paprastasis. Pavyzdžiui, menininko mama rinko įdomesnes
šakeles, kaip ir daugelis tais laikais,
kai parduotuvėse mažai ką galėjai
rasti. Ypač trūko kitokių daiktų, tiesiog kitokių nei turi kaimynas ir visi
tavo pažįstami. Pušies šaka bent jau
raitėsi ne pagal gamyklinį standartą,
jos gyva vingiuota linija priešinosi
vienodai daugiabučių geometrijai.
Iš tų radinių – paskirų laiko atkar- Dainius Liškevičius, „Epitafijos“, „Trys pasakojimai / Sujungtos pušies šakos“. 2019 m.
pėlių – sukonstruota begalinė šaka
sukiojosi vaikštant lankytojams lyg
kandeliabras, turėjęs apšviesti ga- ir inovacija dabar vyksta kasdien prieš porą metų), nei rudas, nei raulerijos kriptoje eksponuojamus ir jau perrenovuojami prieš ke- donas, o kažkoks tarpinis, neapsiobjektus. Ne tik žiedą, bet ir rau- letą metų de-rekonstruoti objektai. sprendęs, į kurią pusę mestis, bet
doną kašmyro vilnos šaliką, par- Naujieji žmonės taip nori sunaikinti džiugiai (piktdžiugiškai?).
vežtą mamai dovanų iš Indijos. Tik praeities kvapelį, kad išverčia net
Menininkas tas plokštes išsaučia, Lietuvoje, jo spalva tarsi išbluko, sienas, lubas ir grindis. Bus sterilu ir gojo (kaip ir kelias senąsias Kauno
tikroji spalva taip ir liko Kašmyre... gražu. Blizgės. Atrodo beprasmiška Laisvės alėjos šaligatvio plyteles,
Tačiau galinio galerijos kambario į tai kreipti dėmesį, tiesiog užsi- eksponuotas 2017-ųjų Kauno bieobjektai vedė mintį dar toliau į pa- merki ir eini pro griuvėsius, kuriuos nalėje). Sumontuotos į tris kubus,
baigą, į „anapus“. Dauguma vilnie- toliau trupina bildantys kaltai. Bet sudėtus vienas ant kito, grindys
čių turbūt nė nepastebėjo, kad pa- Liškevičius ne toks. Neįmanoma užkonservavo senojo miesto genesikeitė senoji universiteto vaistinė, praeiti pro nuplėštas parketo plokš- tinį kodą – iš tamsai rudų juostų
į kurią gydytojai siųsdavo užsakyti tes, kuriose juk – „Ornamentas“! Tru- ornamento susivijusį DNR, kurio
trumpai galiojančių mikstūrų. Re- putį oranžinis („On passe à l’orange“ stačiu kampu lūžinėjančios kilmontas, rekonstrukcija, renovacija – toks buvo jo parodos pavadinimas pos man priminė meandrus ant

Dainius Liškevičius, „Epitafijos“, „Ornamentas / Vilniaus universiteto vaistinės parketo skydai“. 2019 m.

senovės graikų pastatų ir vazų.
Maíandros – labai vingiuota upė,
sako „Dailės žodynas“ (VDA, 1999,
p. 263). Į tą pačią upę neįbrisi, sako
Herakleitas. Kai tolimos ateities
mokslininkai tyrinės mūsiškį didįjį
kultūros išnykimą, turės iš ko atkurti jos dvasią, atradę paskirus šio
bokšto kubus, kaip dabar menininkas rado medinį gotikinės bažnyčios modelį, besimėtantį prie parduotuvės. Su visais kontraforsais ir
arkbutanais. Bažnyčia („Radinys“)
parodoje kybojo pakylėta į akių lygį,
tarsi ant menamo Napoleono delno.
O už „Ornamento“ paslėptas juodas „Laiptelis“ buvo „...trys pėdos
aukščiau mūsų žemės lygio...“. Kad
sužinotum, kur jis vedė, turbūt reikėjo iš juodo popieriaus išsivynioti
laiptelio turinį – Sylvios Browne ir
Lidsay Harrison knygą „Gyvenimas
anapus: Aiškiaregės kelionė į pomirtinį pasaulį“ (Kaunas: Dajalita,
2004). Ji pacituota parodos anotacijoje: „...kai klausiausi nuostabios
filosofo, Aristotelio pasekėjo, paskaitos apie laiko tęstinumą...“. Ar
laikas tikrai tęsis?
Atsakymo ieškojau trečiame
kambaryje, kurį beveik visą užėmė palapinė, pastatyta iš sovietinių pasaulio žemėlapių. Ten nėra
Lietuvos, tik didžiulė rausva teritorija per visą Euraziją. Tokie kybodavo mokykloje virš lentos. Žinodami, kad amžiams uždrausta
keliauti kitur, per pamokas klaidžiodavome akimis po tamsų Himalajų raižinį ieškodami dvasios
karalystės Šambalos, per Arkties
ledynus keliaudavome į Aliaską,
kurią rusai buvo žioplai pardavę
amerikonams, ir palei vakarinę
N u k e lta į 9 p s l .
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Dailė

Už racionalumo

Estų menininkės Edith Karlson paroda „Keturių raidžių pasaulis“ galerijoje AV17

Margarita Kozlova

Šiuolaikinis žmogus, užsidėjęs racionalumo akinius, gali didžiuotis atsikratęs viduramžiškų prietarų. Atrodo, kad visi stebuklingi
ir nepaaiškinami dalykai dingsta
tiesiog užvertus knygą. Prieš akis
lieka tik šis racionalus pasaulis. Tačiau ar šis pasaulis nesukuria savo
siurrealaus mito, kuriame žmogus
tampa savo valia įkalintas? Dar
šveicarų psichiatras Carlas Gustavas Jungas pastebėjo, kad norint palaikyti stabilią protinę būklę šiame chaotiškame pasaulyje
Ekspozicijos fragmentas
reikia susikurti savo mitą. Būtent
tokį žmogų, įsikibusį savo sukurto
mito ir įstrigusį absurdiškame pa- Atmosfera apgaubia savo siurreasaulyje, vaizduoja estų menininkė lumu ir ryškina pasąmonės labiEdith Karlson parodoje „Keturių rintus. Ekspozicijos apšvietimas
raidžių pasaulis“.
paaštrina mistišką įspūdį. Vienoje
Parodos pavadinimas tiksliai iš galerijos patalpų šviesa tarsi išapibrėžia šį ribotą ir beprasmišką plėšia objektus iš bendros prietekonstruktą, kurio esmė neišeina mos. Čia pat matosi šešėliai, kurie
už keturių raidžių ribos. Keturios atrodo kaip mistinių objektų sieraidės kaip keturios sienos sudaro los, stebinčios parodos lankytojus.
uždarą, net klaustrofobišką erdvę. Kitoje patalpoje laukia fluorescenŠiame juodajame kvadrate cirku- cinis šviesos pulsavimas: spalvos
liuoja meilė, neapykanta, pinigai, persilieja iš mėlynos į raudoną, iš
baimė, skausmas, darbas, žaidi- raudonos į žalią ir vėl iš pradžių.
mas. Bendras vaizdas kelia aso- Toks apšvietimas primena seciaciją su keturiais Apokalipsės nųjų filmų epizodus, kai tuoj išlįs
raiteliais, kurie simbolizuoja šio pabaisa.
pasaulio chaosą.
Eksponuojami objektai veikia
Paroda yra tarsi žmogaus vidi- tarsi užuominos į biblines istorijas.
nio pasaulio projekcija, kurią žiū- Chaotiškai susipynę kūnai ir gyvarovas gali pamatyti savo akimis. tės kelia asociacijas su Sodoma ir

At k e lta i š 8 p s l .

pakrantę – į Meksiką, kur actekų
vado Montesumos duktė įsimylėjo
kažkaip ten nusibeldusį anglą, o
tada, per Andus, per tamsiai mėlynas Ramiojo vandenyno gelmes – į Naująją Zelandiją, kur maoriai vos nesuvalgė kapitono Granto
ieškotojų. Šiek tiek padėjo knygos.
Tačiau šio kambario triada – palapinė
(„Prieglobstis“), šeimos nuotrauka
(„Šviesa“) ir medinė musmirė („Confetti“) – neduoda didžiajam parodos
pasakojimui išrišimo, jį nubloškia
į pradžią, pradeda naują istoriją,
kol kas – kupiną vilčių. Šviesa jau
išblukino nuotraukoje beviltiškai
mėgintą išsaugoti vaikystės prisiminimą, pakeitė spalvas, ir veidus
jau sunku įžiūrėti. Ar ten Dainius?
Stengiuosi prisiminti ryškų studijinį jo ir sesers portretą iš „Muziejaus“ (2012). Bet į galvą šauna Roland’o Barthes’o mintis, filosofui
kilusi žiūrint į savo mirusios motinos nuotrauką. Jis apraudojo meilę,
kurios po jo paties mirties niekas

Gomora, o ant žmogiškojo silueto
kabanti gyvatė primena Adomo
ir Ievos gundymą. Šiuos siužetus
sieja žmonių nuodėmės, nuopuolio ir bausmės motyvai. Menininkės sukurti vaizdai atveria sumaišties būseną ir artėjančios grėsmės
nuojautą. Gyvatė tarsi įkūnija keturių raidžių pasaulio pagundas, kurios veda prie moralinio nuopuolio.
Konstrukcija, ant kurios įsitaisiusi
gyvatė, primena redukuotą žmogaus skeletą. Šio konkrečios išorės
neturinčio asmens vietoje gali atsidurti kiekvienas žmogus. Tai leidžia žiūrovui susitapatinti ir įvertinti save, lyg žvelgtų iš šono.
Analizuojant keturių raidžių pasaulio žmogų, galima įžvelgti paralelę su Vinco Kisarausko kūrybos

veikėjais. Prie šios minties pastūmėjo vienas iš eksponatų – tarsi
nutekėjęs ant grindų, beformis
žmogaus kevalas. Jis primena deformuotas kaukėtas Kisarausko figūras. Jos, kaip ir keturių raidžių
pasaulio žmogus, yra priverstos slėptis nuo išorinio pasaulio.
Priešiškos aplinkos deformacija
paveikė ne tik jų išorę, bet ir vidinę būseną. Vidinis pasaulis nužymėtas sumaišties, baimės, nerimo pėdsakų. Kisarausko ir Edith
Karlson pasauliuose pasakojama
apie ribojančius išgyvenimus, nors
jie ir skirtingos kilmės.
Parodoje „Keturių raidžių pasaulis“ menininkė Edith Karlson sukuria palankią asociacijoms erdvę,

Ekspozicijos fragmentas

kuri kviečia prisiminti mitologiją,
psichologijos subtilybes, kelti egzistencinius klausimus. Megzdama
šį reikšmių voratinklį menininkė
pasitelkė klasikines ir netradicines
medžiagas, kurios pabrėžia objektų
iracionalumą. O patys objektai dėl
savo neįprastų formų tampa dirgikliais, veikiančiais žiūrovo pasąmonę. Paroda leidžia susimąstyti
apie mus supantį pasaulį ir santykį su juo. Kokie mitai ir vaizdiniai tūno kiekviename iš mūsų? Ar
jie skatina ryšius su išoriniu pasauliu, ar padeda pasislėpti, atsiriboti
nuo jo? Ar šis pasaulis yra keturių
raidžių?
Paroda veikia iki balandžio 27 d.
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Zigzagais besisukiojantis vaistinės
grindų ornamentas priminė ne tik
buvusį laiką, bet ir nuolat kartojamą „tiesą“, kuri iki šiol man nieko
nereiškė: esą žmogaus ląstelės visiškai atsinaujina per septynerius
metus. Na ir kas, kad atsinaujina,
jei aš jaučiuosi ta pati? Bet jei tau
jau 49-eri, tu jau atsinaujinai septynis kartus (dar vienas magiškas
skaičius). Ar tikrai esi ta pati? Jei
tapatybė yra tik smegenų neuronų
svaidomų impulsų efektas, tuomet
gal ji jau septynis kartus pasikeitė,
tik to nepastebėjai? Tavoji „savastis“,
kaip toji Browne ir Harrison aprašoma aiškiaregė, staiga įsisąmonina,
jog ji „niekada nebūtų supratusi ar
rodžiusi susidomėjimo tokiais dalykais, nes jos gyvenime svarbu buvo
visai kas kita“.
„Tokie dalykai“ mums tikrai anksčiau nerūpėjo. Nei triados, nei prakeikti sovietiniai žemėlapiai, nei
seni šeimos albumai. Nes buvo dar
Dainius Liškevičius, „Epitafijos“, „Prieglobstis / Palapinė iš sovietinių laikų mokyklinių žemėlapių“. 2019 m.
„viskas priešaky“. Bet septynis kartus apkeliavęs aplink Žemę grįžti į
nebeprisimins: „Visos pasaulio fo- žmogus niekada neieškos tiesos, bet
Kai drastiškai nulupami praeities vaikystės prieglobstį ir aiškiai regi,
tografijos sudaro Labirintą. Žinojau, tik savo Ariadnės.“ (Camera lucida, sluoksniai, pasaulis tampa nebeat- kad parsinešei tiktai netikrą muskad šio Labirinto centre rasiu ne ką Vilnius: Kitos knygos, p. 90) O kas pažįstamas ir belieka pasiklysti, gal mirę... Ir gal tai visai neliūdna, nors
kitą kaip šią vienintelę nuotrauką, yra Ariadnė amžinajame Liškevi- net ir tyčia, kad nebereikėtų ieškoti ir neišvengiama.
kuri yra Nietzsche’s pranašystės iš- čiaus „Labyrinthus“ (2014)? Gal nei pasakojimo pradžios, nei atsasipildymas: „Labirinte pasiklydęs praeityje likęs tikrumo jausmas?
kymų, nei išrišimų, nei pabaigų. Paroda veikė iki kovo 30 d.
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Nenoriu būti ciniška
Nadine Labaki apie „Kafarnaumą“
„Kino pavasaris“ artėja prie pabaigos.
Tarp labiausiai žiūrovų pamėgtų
atsidūrė pernai Kanuose žiuri prizu
apdovanotas ir „Oskarui“ nominuotas trečiasis vaidybinis aktorės
ir režisierės Nadine Labaki filmas
„Kafarnaumas“. Jis perkelia į Libaną
ir rodo šių dienų atstumtuosius bei
pažemintuosius. Pagrindinis filmo
herojus dvylikametis Zainas nusprendžia paduoti į teismą savo tėvus už
tai, kad šie jį pagimdė, bet negali nei
išmaitinti, nei leisti mokytis. Filmas
įgarsintas lietuviškai (deja, nelabai
profesionaliai), tad, matyt, netrukus
taps prieinamas ne tik festivalinei
auditorijai. Pateikiame fragmentus iš
režisierės interviu žurnalams „Wysokie obcasy“ ir „Newsweek“.

Jūsų vaikystė sutapo su pilietinio karo metais Libane. Kaip
Jūsų gyvenime atsirado kinas?

jog religija nelemia žmogaus vertės.
Nejaučiau poreikio klausti sutiktų
žmonių, iš kur jie yra ir kuo tiki.
Niekad nebijojau kitų, svetimų.

prievartą ir matė siaubingų dalykų.
Jis pažįsta žiaurų gatvės gyvenimą –
tai matyti iš kalbos, kuria kalba. Jis
sugeba keiktis taip, kad tai net šokiruoja. Jis jaunas, bet nėra vaikas,
Jūs ilgai tvirtinote, kad nenones iš jo pavogė vaikystę. Zainas
rite kurti politinio kino. Kas
nemoka skaityti, rašyti, ir tik filpasikeitė? Juk sunku nevermuojant pradėjo mokytis. Mačiau,
tinti „Kafarnaumo“ kaip prokaip Kanuose jis davė autografą –
testo prieš nesėkmingą pabėtai buvo labai jaudinantis vaizdas.
gėlių politiką?
Filmas leido padėti jo šeimai. DaMano šalis – svarbus pabėgėlių bar jie legaliai persikėlė į Norvegiją,
žemėlapio taškas. Dabar čia labai Zainas ėmė lankyti mokyklą. Visi
sunki situacija. Daugėja žmonių, filmo aktoriai galėjo pradėti lanneturinčių jokių dokumentų. Valsty- kyti mokyklą. Dabar kovojame už
bės požiūriu, jie nematomi. Gatvėse tai, kad mūsų pagalba apimtų daudaug benamių arba apleistų vaikų. giau, ieškome būdų, kaip pakeisti
Žiūrime į juos kaip į kurios nors teisę. Rengiame filmo peržiūras
grupės atstovus, kaltiname dėl poli- Jungtinių Tautų, UNICEF, vyriautikų nuodėmių. Jie moka didžiausią sybių atstovams, teisėjams, teisikainą už tai, ko neprašė ir dėl ko ninkams, vaikams padedančioms
nėra kalti. Pirmasis šio filmo atsira- organizacijoms. Nežinome, kokie
dimo grūdas buvo stiprus neteisy- bus šios veiklos vaisiai, bet tikime,
bės jausmas, o gal net įtūžis, matant kad didelės permainos prasideda
šią situaciją.
nuo nedidelių žingsnių.

Užaugau krikščionių kaime Baabda.
8-ajame dešimtmetyje ten gyveno
gal trys tūkstančiai žmonių. Bū- „Kafarnaumo“ prodiuseris –
dama vaikas daug laiko praleidau Jūsų vyras, iki šiol kūręs muslėpdamasi bunkeriuose arba už ziką. Tai jo debiutas. Bet juk
maišų su smėliu. Mes neturėjome projektas buvo labai sunkus?
televizoriaus, negalėjau lankytis
Pradėjome be pinigų – maža filkino teatre, bet tėtis mėgo kiną ir mavimo grupė, artima kaip šeima,
daug apie jį man pasakodavo. Ne- visi šiuo projektu patikėjo. Filmaturėjau kino kameros, bet galvoje vome šešis mėnesius. Nufilmavome
kūriau savo filmus – alternatyvias beveik 500 valandų. Pirmoji sutikrovės versijas. Vaizduotė buvo montuota filmo versija truko dvylaisva, galėjau jas kontroliuoti. Kai lika valandų. Kartais būdavo taip,
karas baigėsi, pagalvojau, kad tai kad vieną kadrą filmuodavome vasuteikė pilnumos pojūtį ir kad pri- landą, išlikdami nematomi. Pavyzvalau kažką su tuo padaryti. Dabar džiui, laukėme, kol Joną vaidinanti
manau, kad šis sprendimas susijęs Treasure nusišypsos, atsibus, ims
su tuo, ką man davė karas. Mane žįsti motinos krūtį. Todėl prodiunuolat lydėjo baimė, ką atneš ry- seris ir turėjo būti Khaledas.
tojus. Jaučiau, kad laiko mažai, kad
reikia elgtis prasmingai, palikti savo Papasakokite apie vaikus, „Kafarnaume“ atliekančius papėdsaką. Filmas – toks pėdsakas.
grindinius vaidmenis.
Ar Libano kine lengva dirbti
Ši patirtis pakeitė mane ir vimoterims?
sus bendradarbius. Aplankėme la-

Gyvenimas ir kinas labai
suartėjo.
Kartais pati painiojau, ką sugalvojome mes, o ką pateikė gyvenimas. Po dviejų dienų, kai nufilmavome sceną, kurioje suima Jono
mamą Rahilę, dėl tos pačios priežasties buvo suimta ją vaidinanti
Yordanos Shiferaw, o kartu su ja
ir Treasure tėvai... Kai filmavome
scenas, kuriose Jono mama išnyko,
iš tikrųjų Treasure mamos šalia jos
nebuvo. Mergaitė gyveno su aktorių
atrankos vadove.
Visada jaudina, kaip savo
filmuose kalbate apie
moteriškumą.

„Kafarnaume“ svarbus dramaturginis motyvas yra maitinimas
krūtimi, tai ryšio, artumo išraiška.
Puikiai žinau, kas tai yra, nes kai
buvo kuriamas filmas, pati maitibiausiai atsilikusius šalies pakraš- nau dukterį. Perteikdama tai, kas
čius, pamatėme tūkstančius vaikų. vyksta su kitomis moterimis, išKai filmavimo grupei aiškinau, ko reiškiu save. Moteriškumas man
laukiame iš konkrečių personažų, labai svarbi tema, mano kasdiekaip jie turi elgtis ir atrodyti, jau- nybė. Tikiu instinktyviais moterų
čiau, kad mūsų misija pasmerkta. ryšiais. Mes suprantame viena kitą
Ar prisimenate sceną, kurioje Jo- be žodžių, turime savo slaptą kodą.
nas nenori pieno iš buteliuko, nes
tai ne mamos pienas? Kaip galėjau „Kafarnaume“ pasirodo daug atsugalvoti, kad metų vaikas tai su- grasių, atstumiančių personažų,
vaidins? Bet mums padėjo laikas. bet kiekvienas jų turi savo tiesą.

„Kafarnaumas“

vandeniu su cukrumi. Kas esu, kad
teisčiau tuos žmones? Norėjau, kad
žiūrovas pajustų tą patį, ką ir aš, todėl įvedžiau į filmą teismo motyvą.
Tai, žinoma, simbolinė figūra. Iš tikrųjų
vaikas negali to padaryti, nes kad
galėtų kreiptis į teismą, jis turi turėti teisėtą globėją, kuris jam tarpininkautų. Teisėti Zaino globėjai
yra jo tėvai. Kaip jis galėtų prašyti jų
pagalbos? Bet tai mums suteikė galimybę parodyti, ką galėtų pasakyti
pagrindinio veikėjo tėvas ir motina.
Kad jie tam tikra prasme taip pat
yra aukos. Apskritai daug mąsčiau
apie tai, kaip skiriasi mano ir mano
aktorių bei herojų gyvenimas. Juo
labiau nenorėjau rodyti prasimanytos filmo istorijos. Pasirengimo
filmavimui etapas truko ne vienus
metus, buvo daug pokalbių, kovos
dėl to, kad filmo herojai mane priimtų. Mačiau daug nepilnamečių
teismų ir kalėjimų, kiekviena filmo
detalė atspindi tikrovę. Paskyriau
viskam ketverius gyvenimo metus.
Norėjau būti verta atstovauti šiems
žmonėms.
Zainas paduoda į teismą tėvus už tai, kad jį pagimdė.
Gal greičiau turėtų paduoti į
teismą valstybę?

Sklaida, kurią filmui užtikrina
„Oskarai“, „Auksiniai gaubliai“,
BAFTA apdovanojimai ar „Cezariai“, leidžia filmą pamatyti didesniam būriui žiūrovų. Ir iškelia į paviršių dalykus, apie kuriuos kalba
„Kafarnaumas“. Nematomi žmonės
tampa matomi. Tai buvo didžiausia svajonė ir dabar ji pildosi mano
akyse. Kai apie mūsų filmą kalba
Oprah Winfrey, tai reiškia, kad milijonai paprastų amerikiečių, kurie
dažniausiai renkasi visai kitokius
filmus, pasižymės mūsiškį, nes
jei Oprah rekomendavo, vadinasi,
verta jį pamatyti. Žinoma, tai pirmas etapas. Mūsų darbas tuo nesibaigia. Filmas pradėjo pokalbį, dabar laikas žodžius paversti darbais.
Jaudina Jūsų entuziazmas, bet
sunku juo patikėti, nes žinau,
kaip veikia medijos. Pabėgėlių
krizė, imigrantai – tai jau šimtąkart aprašyta, skaitytojams
nusibodę...
Žinau, apie ką kalbate. Gal kai laikraštyje apie tai skaitai, tema pradeda nusibosti. Bet kinas suteikia
kitas galimybes. Mes bandome „sužmoginti“ nuogus skaičius, kuriame
personažus, kurie leidžia žiūrovams
su jais susitapatinti, suprasti jų jausmus. Mane pasiekia ir ciniški balsai. Buvo ir tokių, kurie pavadino
„Kafarnaumą“ „kančios pornografija“. Tai šlykštu. Sunku susidurti su
baisiais dalykais ir netapti truputį
ciniškesniam. Bet aš nenoriu būti
ciniška. Noriu likti žmogumi.

Mes neturime tokios patirties
kaip, tarkim, Egiptas. Ten kino
Dvylikametis nesuvokia, kad tuverslas egzistuoja jau šimtą metų
rėtų kažko tikėtis iš valstybės. Juk
ir didžiąją laiko dalį jį valdė vyrai.
ir mes būdami suaugę dažnai kalDabar moterys stengiasi užimti jų
tiname savo tėvus, kad gyvenime
vietą. Mūsų kinematografiją užkažkas nepavyko. Reikia subręsti,
mušė pilietinis karas. Jo „dėka“ tukad pamatytum situacijas iš plarėjome visiškai niekingo kino laitesnės perspektyvos. Neslėpsiu, ir
kotarpį. Dabar mūsų privalumas
pati matydama nuskurusius vaitas, kad kino industriją tik pradekus, bėginėjančius gatvėje, anksčiau Ar kinas gali išmokyti
dame kurti, remdamiesi naujais papagalvodavau: kur jų tėvai? Kokiu empatijos?
grindais. Tame procese dalyvauja Joną vaidina mergaitė Treasure. Ji
Rengdamasi filmui aplankiau nejautriu žmogumi reikia būti, kad
Taip, nes žiūrėdami filmą galime
ir moterys, ir vyrai, proporcijos buvo mūsų lobis, dangaus dovana. daug šeimų. Įeidavau į mažą sausa- kelerių metų vaiką paliktum vieną! pasižiūrėti į akis tiems žmonėms,
gana lygios. Gal tai būdinga jau- Kai su ja susipažinome, ji neturėjo kimšo pastato butuką ir atrasdavau
kuriuos ignoruojame ar kurių vinoms kinematografijoms, nes pa- jokių dokumentų, jokio įrodymo, trimečius, kuriais rūpinasi penkia- Tai suprantama reakcija.
sai nenorime matyti. Televizijos žinašiai vyksta Palestinoje, kur kinas kad egzistuoja. Ji yra nelegaliai Li- metis. „Kur mama?“ – „Nėra.“ –
Suprantama, bet kurdama „Ka- nios rodo faktus, bet nerodo žmotik prasideda. Libane labai daug bane dirbančių migrantų poros vai- „Kada grįš?“ – „Vakare.“ Ir taip kas- farnaumą“ priėjau prie išvados, kad nių. Filme galime įlįsti į žmogaus,
skirtumų, moterys čia paklūsta kas. Pagrindinį Zaino vaidmenį su- dien. Kaip taip galima, juk vaikai neturiu moralinės teisės teisti žmo- kuriam nepaduotume rankos, kailį.
ir valstybės teisei, ir skirtingų re- vaidinusį berniuką radome gatvėje. gali iškristi pro langą? Vaikai miršta, nių, kurie nesugeba arba negali rū- Daug žmonių mano, kad vargšai paligijų sukurtoms taisyklėms, o tų Žaidė su draugais, kai aktorių atran- nes nėra prižiūrimi. Buvau įtūžusi pintis savo vaikais.
tys kalti. Tikiuosi, kas nors, pasireligijų pas mus penkiolika. Todėl kos vadovė jį pastebėjo. Iškart buvo ant tų moterų, jas teisiau. Bet dažžiūrėjęs mano filmą, pamatys, kad
kiekviena istorija yra kitokia. Bet aišku, kad tai Zainas. Jis – Sirijos nai po dešimties minučių pokalbio „Kafarnaumas“ sulaukė daug
skurdžiausieji taip pat kovoja už
man nekilo jokių sunkumų. Pilieti- pabėgėlis, gyveno Libane baisesnė- su tokia motina mano požiūris pa- apdovanojimų ir „Oskaro“ nosavo gyvenimą.
nio karo metais religiniai skirtumai mis sąlygomis, nei rodomos filme. sikeisdavo. Apimdavo gėda. Mano minacijos. Ar tai padeda vykbuvo labai jautri tema, tačiau mano Skirtumas tas, kad tėvai, nepaisant gyvenimas – santykinai patogus. dyti pasaulio keitimo misiją, ar Parengė K. R.
tėvai, gal todėl, kad buvo išsilavinę dramatiškos finansinės padėties, la- Niekad nebuvau patekusi į panašią atvirkščiai – atitraukia dėmesį
žmonės, auklėjo mane su mintimi, bai jį myli ir juo rūpinasi. Jis patyrė situaciją, nereikėjo maitinti vaiko nuo esmės?

10 psl.

7 meno dienos | 2019 m. balandžio 5 d. | Nr. 14 (1293)

Kinas

Retrogradiški pasvarstymai
Iš „Kino pavasario“ dienoraščio
Živilė Pipinytė

Paklausta, ko galime išmokti iš
pernai Berlyne „Auksiniu lokiu“
apdovanoto filmo „Neliesk manęs“
veikėjo Christiano, režisierė Adina
Pintilie atsakė: „Pirmiausia to, kad
neegzistuoja vienas konkretus grožio apibrėžimas. Nors dauguma
žmonių negalėtų pavadinti Christiano gražiu, man jis tikrai gražus
žmogus. Planuojame kitą bendrą
projektą – sukurti naujas klasikinių meno kūrinių, rodančių deivę
Venerą, versijas, kuriose Veneros
vietą užims Christianas. Turiu vilties, kad tai bus dar vienas žingsnis kovojant su paplitusiais įsitikinimais apie „kitoniškumą“, kuris ne
visada turi reikšti kažką blogesnio
ir dažnai būna tiesiog daug vertingesnis nei tai, iš ko susideda vadinamoji norma.“
Nuoširdžiai užjaučiu tuos, kurie
savo noru nuėjo pasižiūrėti „Neliesk manęs“ – beformio, ties dokumentinio ir vaidybinio kino riba
sukurto pasakojimo apie intymumą,
grožį, geismą. Filmo veikėjai – profesionalūs aktoriai, vadinamieji
„naturščikai“, ir pati režisierė kalba
apie tai, kas jiems yra intymumas.

„Neliesk manęs“

Anonsai

Kino klasikos vakarai:
Jono Meko filmai
Balandį „Skalvijos“ Kino klasikos
vakaruose bus rodomi Jono Meko
(1922–2019) filmai. Mekas buvo
poetas, menininkas, kino kritikas
ir kuratorius, vienas svarbiausių
avangardinio kino propaguotojų
bei kūrėjų, vadintas pogrindžio
kino popiežiumi. Jo filmai atnaujino amerikiečių kiną – neatsitiktinai Meko citatų galima pamatyti
net didžiojo kino kūrėjų filmuose.
„J. Meko filmavimas reliatyviai „abstraktus“, palyginus su įprastiniu
dokumentiniu filmu, jis kiekvieną
asmenį mato kaip judančių šešėlių raštą, kuris įsismelkia į žiūrovų
vyzdį ir smegenis, į jo sąmonę, lygiai taip, kaip ir susitikimas su
kitu žmogumi“ (iš Fredo Camperio straipsnio „Ekstazės sekundės“).
Meko kino kūrybai balandį skirti
trys vakarai.

„Neliesk manęs“ prasideda epizodu,
Pintilie ir operatorius George’as
kai penkiasdešimtmetė Laura (britų Chiper-Lillemarkas mėgsta statišaktorė Laura Benson) stebi „vaikiną kus ilgus kadrus, veiksmas vyksta
pagal iškvietimą“, besimasturbuo- steriliuose, šaltuose interjeruose,
jantį jos lovoje. Jaunam gražuo- kurie tarsi išdidina personažų inliui išėjus ji puola į lovą ir godžiai tymius prisipažinimus bei reakcijas.
uosto paklodę. Laura bijo prisilie- Todėl „Neliesk manęs“ atrodo be
timų ir savo kūno, o jaunuolis jai galo monotoniškas, banalus ir priyra savotiška terapija. Paskui ji eis mena kolektyvinės terapijos seansą.
į ligoninę, kur stebės šaukšteliu Pintilie neslepia dokumentuojanti
maitinamą seną vyrą, bendraus su veikėjų permainų procesą – juk gatransvestitu ir dar vienu panašiu liausiai ir nuoga Laura triumfuo„terapeutu“, klausysis ilgai pasako- dama suksis priešais kino kamerą,
jamo Pintilie sapno apie tai, kaip ši tik bėda, kad režisierė nesugeba subando išvaryti iš miegamojo savo sidoroti su filmo forma ir pati sau
nuogą motiną, kuri staiga atsirado paspendžia spąstus. Ji pasiduoda
tarp režisierės ir jos vyro.
filmuojamų žmonių manipuliaciKiekvienas filme rodo pastangas joms ir bando „suintelektualinti“ jų
suvokti savo intymumą, bet ir reži- išsakomas banalybes ar perversijas.
sierė, ir veikėjai kažkodėl intymumą Tik šie žmonės taip užsiėmę savo
sutapatina tik su kūnu. Save jie vai- kūnu ir jo teikiamais malonumais,
dina prastai, todėl veikėjų buvimas kad, regis, niekas daugiau jiems nė
kadre primena mėgėjų teatrą. Ypač nerūpi.
stengiasi transvestitas, demons„Neliesk manęs“ negaliu traktuoti
truojantis neva aristokratiškas ma- rimtai – pernelyg daug ironiškų
nieras, bet kai pradeda rodyti savo minčių jis kelia. Intymumo viviseklytinį organą, režisierė jį vis dėlto cija, kurią siūlo režisierė, dvelkia dipridengia kino kamera. Pats atvi- džiu nuoboduliu ir sukelia diskomriausias – neįgalusis Christianas, fortą. Vivisekcija ir liks vivisekcija,
kuris didžiuojasi, kad vienintelis net jei ekrane bus tik iš mokyklos
sveikai funkcionuojantis jo kūno laikų prisimenama varlė. Jau vien
organas yra falas. Kartu su slaugy- todėl Pintilie pastangos atrodo betoja jis lankosi svingerių klube.
prasmiškos, nors labiau patyręs režisierius ar režisierė, ko gero, būtų
įstengę parodyti tą nuolat kintančią
distanciją tarp kūno ir geismo, savęs įsivaizdavimo ir žvilgsnio iš šalies, atskleisti ribą tarp kūno ir intymumo, gimstančio nežinia kurioje
vietoje. Gal vis dėlto galvoje? Bet į ją
taip paprastai kaip į svingerių klubą
ar ligoninės palatą neįsibrausi.
Kingos Dębskos „Iki dugno“
(„Zabawa zabawa“) – tradicinis
filmas, bet, paradoksalu, su „Neliesk manęs“ jis turi daug bendra,
nes abi režisierės jaučiasi taip, lyg
Balandžio 7 d. (17.20) bus proga
prisiminti 1949–1963 m. filmuotą ir
1976-aisiais sumontuotą filmą „Be
vietos“ („Lost Lost Lost“, angl. k.,
liet. subt., 178 min.). Mekas taip prisiminė filmo atsiradimą: „Šešios kino
dienoraščio dalys nufilmuotos 1949–
1963 metais. Nuo tada, kai 1949 m.
lapkričio mėn. atvykau į Niujorką.
(... ) Laikas, apie kurį pasakoju šiose
dalyse, yra nevilties laikas, beviltiškos pastangos suleisti šaknis į naują
žemę – sukurti naujus prisiminimus.
Šešiose skausmingose dalyse bandžiau atskleisti, kaip jautiesi būdamas tremtiniu – kaip pats jaučiausi
tais metais. Pavadinimas „Be vietos“
buvo skirtas filmui, kurį aš ir mano
brolis norėjome padaryti 1949 m., ir
jis yra tuometinės mūsų nuotaikos.
Filmas atskleidžia žmogaus be vietos
būseną – šis dar nepamiršo gimtosios
šalies ir nesurado naujos. Šeštoji dalis
pereinamoji, jau jaučiamas palengvėjimas, pasitaiko ir laimės akimirkų.
Prasideda naujas gyvenimas.“ Filmą
pristatys rašytoja, vertėja Jurga Vilė.
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Balandžio 14 d. (18.30) bus rodoma 1966–2002 m. Meko sukurtų
trumpametražių filmų programa
(98 min.). Ją sudaro vienuolika
filmų, kuriuos pristatys kino kritikė Dovilė Grigaliūnaitė.
Balandžio 28 d. (18.30) bus rodomas vienas garsiausių Meko
filmų – „Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“ („Reminiscences
of a Journey to Lithuania“, 1972,
82 min.). Mekas šį filmą apibūdino
taip: „Filmą sudaro trys dalys. Pirmoji – kadrai, filmuoti mano pirmuoju „Bolexu“ pirmaisiais metais
Amerikoje. Daugiausia tarp 1950–
1953 metų. Galite matyti mane ir
brolį Adolfą, kaip atrodėme tuomet;
įvairiausi Bruklino emigrantų gyvenimo vaizdai, iškylos, šokiai, dainos, Vilijamsburgo gatvės. Antroji
dalis nufilmuota 1971 m. rugpjūtyje
Lietuvoje. Joje – Semeniškių kaimas, kuriame gimiau. Seni namai,
mano motina (gimusi 1887 m.), visi
broliai, švenčiantys mūsų grįžimą;
jūs matote vietoves, kuriose mes

„Iki dugno“

įgyvendintų svarbią misiją – atverti
mūsų jausmus ir protus šių dienų
problemoms, pakeisti grožio sampratą, įtikinti įsiklausyti į savo kūną,
pakeisti požiūrį į kitokį – neįgalų,
transvestitą, alkoholiką, sadomazochistą ir t.t. Tik Dębskos filmas
labiau primena socialinę reklamą.
Trijų filmo novelių herojės – alkoholikės. Studentė Magda (Maria
Dębska) gerai mokosi, turi gerą
darbą ir jei ne tėvų užuominos apie
santuoką,viskas būtų idealu. Magda
mėgsta vakarėlius, kuriuose nusigeria iki žemės graibymo. Iš vieno tokių ji grįš sumušta ir išprievartauta.
Keturiasdešimtmetė teisininkė Dorota (Agata Kulesza) – elito žmogus.
Ji prokurorė, moka naudotis viešaisiais ir ne visai viešais ryšiais. Pastarųjų Dorotai prireiks, kai grįždama
iš vakarėlio ji girta padarys avariją –
įvažiuos į metro stotį. Vyriausia iš
trijų filmo herojų – gydytoja Teresa
(Dorota Kolak). Ją pirmąkart pamatome iškilmingame vakare, kuriame jai teikiamas apdovanojimas. Tačiau vakaras baigsis, matyt,
įprastai: pasigėrimu bare, naktimi
viešbučio kambaryje ir rytine lašeline – nuostabiu būdu iškart atsistoti ant kojų. Kartą tai nepadės, ir

girtą Teresą, pasirengusią operuoti
vaiką, sustabdys jo mama.
Dębska rodo ne pilkas, o gyvenime daug pasiekusias moteris, kurios nenori girdėti apie savo alkoholizmą, nes yra tvirtos ir tiki, kad
pačios susidoros su visomis problemomis. Kiekvienai savo herojų režisierė sukuria tokią situaciją, kurioje
visos pasijus bejėgės, pasiekusios
dugną. Didaktišką siužeto posūkį
paramstys nesusiklosčiusio Dorotos ir Teresos šeiminio gyvenimo
scenos. Gal esu pernelyg įtari, bet
už plakatiškų trijų moterų, kurias
suvaidino puikios aktorės, sukūrusios ne vieną įsimintiną vaidmenį,
situacijų ryškėja kita mintis. Visos
filmo herojės kažko pasiekė, įsitvirtino vyrų pasaulyje, padarė karjerą.
Tad režisierė tarsi sufleruoja, kad už
tai jos ir moka tokią didelę kainą.
Lyg jei būtų likusios namų šeimininkėmis ir ištikimomis savo vyrų
žmonomis, karčioji taurė jas būtų
aplenkusi.
Kita vertus, plakato menas – taip
pat menas. Tik filmai-plakatai kažkodėl žadina priešingas mintis nei
tos, kurias jie teigia. Gal todėl ir nereikia ieškoti, kuo pakeisti Venerą?

„Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“

užaugome; lauko darbai, kitos ne- Kubelką, Hermanną Nitschą, Anreikšmingos detalės ir prisiminimai. nette Michelson, Keną Jacobsą.
Tai nėra tuometinis Lietuvos pa- Taip pat Kremsmiunsterio vieveikslas, o tik ištremtojo, po 25-erių nuolyno vaizdus, Wittgensteino
metų pirmą kartą grįžusio namo, namą. Filmas baigiasi Vienos vaiprisiminimuose iškylantis vaizdas. sių turgelio gaisru 1971-ųjų rugpjūTrečioji dalis prasideda intarpu iš tyje.“ Filmą pristatys kino kritikas
Elmshorno, Hamburgo užmiesčio, Narius Kairys.
kur per karą metus praleidome
priverstinio darbo stovykloje. Po „Skalvijos“ inf.
jo – Vienoje, kur matome vienus
geriausių mano draugų – Peterį
11 psl.

Kinas

Kaip išvengti kvailių piršlybų
Krėsle prie televizoriaus

Praėjusį sekmadienį prie vienos
Gdansko bažnyčios kunigų raginami žmonės degino „pavojingas“ knygas, pavyzdžiui, romanus apie Harį Poterį. Pirmadienį
lietuviškos televizijos rodė Seimo
nario surengtą sambūrį prieš vakcinas. „Info TV“ reportažas buvo
išsamesnis – ir su bukais tautos
sveikata susirūpinusio seimūno
sekėjų pasisakymais, ir su gitara
pritariant dainuojamomis maldomis, ir su seimūno, buvusio fizinio
lavinimo mokytojo, rodomais pratimais bei apsikabinimais. „Panorama“ tik sausai informavo apie šį
kuriozišką vyksmą. Net nustebau,
kad priimu šį siaubą tiesiog kaip
kasdienybę, juk ir Umberto Eco, ir
Zygmuntas Baumannas jau prieš
kelis dešimtmečius perspėjo, kad
artinasi naujieji viduramžiai. Jie jau
čia, ir ne tik Seime.
Kol dar iš tribūnų nedraudžia
laisvamaniškų filmų, skubėkite
pasižiūrėti liūdną Woody Alleno
sakmę apie nevykėlį Denį Rouzą.
Filmas „Denis Rouzas iš Brodvėjaus“ („LRT Plius“, 6 d. 21 val.)
pasirodė 1984-aisiais, bet Allenas,
regis, taip pat moka nuspėti ateitį.
Jo suvaidintas Denis yra Brodvėjaus
impresarijus. Jis bando sukurti karjerą neregiui ksilofonininkui, bekojui šokėjui, dainuojančiai papūgai.
Žinoma, jei filmas būtų apie dabartį,
Deniui sektųsi kuo puikiausiai, nes
kaip tik tokiems – bebalsiams, įvairių lyčių papūgoms ir kitokiems
vargšams – televizijos ir koncertų

Anonsai

salės dabar plačiai atveria duris.
Tačiau vienam Denio globotiniui
pasisekė: senus hitus dainuojantis
Lu Kanova vėl kyla aukštyn. Prieš
svarbų koncertą jis prašo Denį, kad
šis atvestų jo meilužę Tiną (Mia
Farrow). Po daugybės peripetijų
Deniui tai pavyksta, bet čia ir prasideda jo nemalonumai...
Kevino MacDonaldo politinis
trileris „Tikroji padėtis“ (LRT, šįvakar, 5 d. 22.50) – kadaise populiaraus BBC serialo kino versija. Filmo
veikėjas žurnalistas Makefris (Russell Crowe) tiria seriją žiaurių žmogžudysčių. Viena aukų – seno žurnalisto draugo kongresmeno Kolinzo
(Ben Affleck) meilužė. Netrukus
Makefris susidurs su siaubingais
sąmokslais, vedančiais į valdžios
viršūnę. Tačiau, regis, režisierių labiau domino ne korumpuoti politikai, o žurnalistikos, nesugebančios
konkuruoti su internetu, krizė. Kad
žurnalistika – mirštanti profesija,
įsitikinu kaskart atsidaręs „Delfi“
tinklalapį, kuriame kiekviena politikų (ir ne tik) meilužė ar meilužis
gauna tribūną ir gali suvedinėti sąskaitas su buvusiaisiais. Net žudyti
nereikia. Regis, estafetę iš „Delfi“
skuba perimti ir lrt.lt, kur viršuje
taip pat puikuojasi televizijos virėjų,
įtartinų daktarų ir dar įtartinesnių
žmonių, vadinančių save politikos
apžvalgininkais, portretai.
Pasinėrusiems į beviltišką (nes
rinktis nėra iš ko) lietuviškų rinkimų epopėją siūlau pasižiūrėti
Marko Joffe’s 1997 m. komediją

pratęsimo savaitėmis – nuo balandžio 5 iki 18 d. – suksis net 25
„Kino pavasario“ juostos, visur ki„Kino pavasaris“ tęsiasi
tur daugiausia filmų bus pirmąją
savaitę. Tačiau ir vėliau kai kurie
24-ojo festivalio „Kino pavasaris“ filmai išliks kino teatrų repertuare.
apdovanojimų ceremonija vyks
Festivalio hitai
balandžio 5-ąją, tačiau ja festivalis
nesibaigs, populiariausi filmai toPer festivalio pratęsimą orgaliau suksis Vilniaus, Kauno, Klaipė- nizatoriai siūlys pažiūrėti lankodos, Šiaulių, Panevėžio, Ukmergės, miausius ir įvairias diskusijas kėMarijampolės, Utenos ir Anykščių lusius filmus. Tai ir „Kino pavasario“
ekranuose.
žiūrovų itin šiltai sutikta Hirokazu
Žiūrimiausius filmus nuo ba- Kore-edos jaudinanti drama apie
landžio 5 d. Vilniuje bus galima neįprastą šeimą „Vagiliautojai“,
pamatyti „Forum Cinemas Vin- laimėjusi Kanų „Auksinę palmės
gis“, „Forum Cinemas Akropo- šakelę“, ir emocijų audrą sukėlęs
lis“, „Skalvijoje“, „Pasakoje“, „Kino Nadine Labaki filmas „KafarnauDeli“ ir MO muziejaus kino salėse. mas“, įvertintas Kanų didžiuoju
Kaune norimų filmų nespėję pama- žiuri prizu, ir šmaikšti romantinė
tyti žiūrovai laukiami „Romuvoje“ argentiniečių komedija „Netikėta
ir „Forum Cinemas“, Klaipėdoje – meilė“ (rež. Juan Vera).
„ArleKine“, Šiauliuose – „Forum CiĮ 9-ąjį dešimtmetį roko ritmais
nemas“, Panevėžyje – „Garse“, Ma- nuneš festivalį atidaręs Kirillo Serijampolėje – „Spindulyje“, Utenos rebrennikovo maištingos laisvės hiir Anykščių „Kino namuose“. O štai tas „Vasara“ apie grupę „Kino“. Muukmergiškių kultūros centre lauks zika svarbią vietą užima ir stilingoje
staigmena – žiūroviškiausių „Kino Romaino Gavraso komedijoje apie
pavasario“ filmų savaitė balandžio gangsterius „Pasaulis priklauso tau“,
5–11 dienomis.
kurioje vaidina Prancūzijos kino
Vilniaus kino teatre „Forum žvaigždės Vincent’as Casselis ir
Cinemas Vingis“ pirmosiomis Isabelle Adjani. Žiūrovus juokins
12 psl.

„Piršlys“ (LRT, 6 d. 23 val.). Jos
herojė yra savo viršininko – amerikiečių senatoriaus – rinkimų kampanijai besirengianti Marsė (Janeane Garofalo). Profesinės pareigos
vedama ji atvyksta į ramų Airijos
miestelį ieškoti senatoriaus protėvių ir pataiko tiesiai į piršlių festivalį. Piršlybų metafora tinka kiekvienai rinkimų kampanijai, bet filmo
žiūrovus, kaip supratau, labiausiai
sužavėjo Airijos peizažai.
Atspėti, kuo patrauks filmas, visada
sunku. Arnaud Sélignaco 2015 m. televizijos filmas „Arleti. Pasmerkta
aistra“ (LRT, 7 d. 22.30) pasakoja
apie vienos didžiųjų prancūzų kino
legendų Arletty (1898–1992) romaną su vokiečių karininku HansuJürgenu Soehringu bei biseksualios
aktorės santykius su Antoinette
Gérard, kunigaikštiene d’Harcourt.
Šio meilės trikampio veikėjus suvaidino gražioji Laetitia Casta, Kenas Dukenas ir Marie-Josée Croze.
Nors iškart po Antrojo pasaulinio
karo aktorė buvo apkaltinta kolaboravusi su naciais, istorija ne
tokia paprasta, mat Soehringas
padėjo gelbėti žydus, o Arletty nesifilmavo Goebbelso Paryžiuje įkurtos kino studijos filmuose. Pirmasis
išvaduotoje Prancūzijoje parodytas
prancūzų filmas – Marcelio Carné
„Galiorkos vaikai“ – karo metais
buvo kuriamas Nicoje. Šiame geriausiu visų laikų prancūzų filmu
pripažintame kūrinyje Arletty suvaidino mįslingą gražuolę, aktorę,
moters idealą. Tačiau gyvenime

„Denis Rouzas iš Brodvėjaus“

aktorė pasižymėjo aštriu liežuviu, imigrantų iš Lietuvos ir Sirijos
todėl negaliu nesusilaikyti dar kartą duktė – dainavo protesto dainas,
nepacitavęs jos atsakymo į kaltini- nukreptas prieš tamsiąją Švediją
mus gulėjus su vokiečiu: „Mano ir kvietė neonacius „bučiuotis su
širdis – prancūziška, bet mano su- savo svastika“. Silvana ragino kurti
binė – internacionali.“
naujas tradicijas ir netruko iš LGBT
Kito šio savaitgalio biografinio garsenybės tapti visos švedų karfilmo „Silvana“ (TV3, 6 d. 21 val.) tos balsu, suburiančiu savo koncerherojė – švedų dainininkė Silvana tuose minias.
Imam, mokanti pakalbėti ne tik
Filmas rodo Silvaną scenoje, už
aštriai, bet ir žemaitiškai. Doku- kulisų ir lovoje, sulaukiančią pomentinį filmą apie ją sukūrusios puliarumo ir pasineriančią į meilę,
Mika Gustafson, Olivia Kastebring rodo barikadose ir lietuviškame
ir Christina Tsiobanelis sugrįžta į kaime. Filmo autoriai ir veikėjai
2014-uosius, kai radikalūs dešinieji svarsto apie feminizmo būtinybę
„Švedų demokratai“ tapo trečiąja ir teisę būti savimi. „Silvana“ – tai
didžiausia švedų parlamento par- portretas merginos, kuri savo netija. Jie eskalavo antiimigrantiškas prisitaikymą ir buvimą simboline
nuotaikas, prieš kurias kovojo po- „kita“ sugebėjo paversti kultūros
puliariausia reperė Silvana Imam, reiškiniu.
Jūsų –
ką tik išleidusi savo antrąjį albumą
„Naturkraft“. Silvana – lesbietė,
Jonas Ūbis

ir populiari lenkų komedija „PaniApie meilės, savasties ir pagijimo
kos ataka“ (rež. Paweł Maślona). O paieškas kalbės į Indiją nukeliantis
savo energija užkrėsiantis žavingo- Mios Hansen-Love filmas „Maja“,
sios popmuzikos dainininkės M.I.A apie Lotynų Amerikos gangsterių
portretas filme „Matangi / Maya / kovas – talentingų režisierių Ciro
M.I.A“ (rež. Steve Loveridge) leis Guerros ir Cristinos Gallego naujas
artimiau pažinti ne tik milijonus darbas „Vasaros paukščiai“. Turkų
pavergusią atlikėjos muziką, bet ir meistro Nuri Bilge Ceylano egzisįvairialypę, įkvepiančią jos asme- tencinė drama „Laukinė kriaušė“,
nybę. „Kino pavasaris“ toliau rodys kurios centre – jaunas rašytojas,
Sandanso žiūrovų simpatijų prizu taip pat lauks nespėjusių, į salę neapdovanotą danų režisierės May el- tilpusių ar šį filmą dar kartą pamaToukhy psichologinę dramą „Šir- tyti norinčių žiūrovų.
džių dama“, kuri įtraukia įtemptu
Filmai įvairiausiam skoniui
siužetu, įtaigia vaidyba ir prieštaringa tema.
Savo mėgstamą filmą tikrai ras ir
Didžiuosiuose kino ekranuose mažieji kino žiūrovai. Savaitgalio
liks ir Felixo van Groeningeno jau- repertuare išliks ir japonų meistro
tri pagal tėvo ir sūnaus memuarus Mamoru Hosodos „Oskarui“ nomisukurta drama „Gražus sūnus“ su nuotas filmas „Mano mažoji sesutė
nuostabiu aktorių duetu Steve’u Mirai“, ir nuotykių kupinas detektyCarellu ir Timothée Chalamet bei vas vaikams „Gordonas ir Padi“, o
italo Paolo Virzi odė klasikiniam šiek tiek vyresnius savirealizacijos
Italijos kinui „Magiškos naktys“. kelių ieškoti įkvėps jaunojo virtuvės
Juliette Binoche šypsosis roman- vunderkindo istorija filme „Šefas
tiškoje Olivier Assayaso juostoje Flynnas“.
„Dvilypiai gyvenimai“, o Pedro ir
Kulinarinių filmų mėgėjų maAgustino Almodovarų prodiusuo- lonumui toliau suksis „Chaenas –
tame filme „Angelas“ (rež. Luis Or- ypač tyro aliejaus kraštas“ ir „Ratega) 45 metus kalinčio nusikaltė- menai“. Nenuspėjamų ir vizualiai
lio istoriją įtaigiai perteiks Lorenzo užburiančių filmų gerbėjams bus
Ferro.
dar viena proga pamatyti vienintelį

3D festivalio filmą „Ilga dienos kelionė į naktį“ (rež. Bi Gan).
Nestandartinio kino ieškotojų
laukia papildomi provokuojančios
Adinos Pintilie dramos „Neliesk
manęs“ seansai. Apie kūną ir intymumą be jokių tabu pasakojantis
filmas Berlyne laimėjo „Auksinį
lokį“. Mėgstančiuosius gardžiai pasijuokti novatoriškasis Bruno Dumont’as toliau kvies į absurdišką keturių serijų detektyvą „Kenkenas ir
ateiviai“.
Pirmąjį savaitgalį po festivalio
apdovanojimų žiūrovai išvys ir
šių metų retrospektyvos autorės
Claire Denis naująjį filmą „Gyvenimas aukštybėse“ su Robertu Pattinsonu ir Juliette Binoche. Taip pat
bus rodoma moterų alkoholizmo
temą nagrinėjanti lenkų režisierės
Kingos Dębskos drama „Iki dugno“,
taip pat moterų seksualumą ir padėtį skirtingose kultūrose bei religijose analizuojantis filmas „Moters
malonumas“.
Visus papildomus seansus rasite https://kinopavasaris.lt/lt/
repertuaras.
„Kino pavasario“ inf.
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Kinas
Anonsai

į Tadž Machalį“. Nepriklausomame į galingosios Aukso ordos žluKazachstane kuriama daug filmų, gimo laikus. Tuo metu kūrėsi kepasakojančių apie šalies istoriją – letas chanatų. Vienas jų – Baltoji
nuo seniausių iki dabartinių laikų. orda. Jos valdžia buvo sutelkta
Kazachstano kino
Istoriniai filmai vyraus ir „Skalvi- Ordajaus Eženo dinastijos ransavaitė „Skalvijoje“
joje“ rodomoje pastarųjų metų ka- kose. Savo valdų ribas jos atstozachų kino programoje.
vai plėtė žiaurumu ir klasta. 1460
Nuo šio penktadienio „Skalvijoje“
Akano Satajevo filmas „Kelias m. seniūnų taryboje buvo pribus galima pamatyti naujus šioje pas motiną“ (2016) – tai pasako- imtas sprendimas pabėgti nuo
šalyje sukurtus filmus, kuriuos jimas apie motinos meilės galią, žiauraus chano Abulchairajaus ir
pristato Kazachstano ambasada
Lietuvoje.
Kinas Kazachstane prasidėjo dar
3-iajame XX a. dešimtmetyje, kai
buvo įkurtas trestas „Vostokkino“,
kurio padalinys tuometėje Alma
Atoje 1928 m. pradėjo leisti kino
kronikos žurnalus. Nuo 1929 m.
čia jau kuriami dokumentiniai ir
agitaciniai filmai, kino apybraižos.
1934 m. oficialiai įkuriama Alma
Atos kino kronikos studija, reguliariai kuriamas kino žurnalas „Tarybų Kazachstanas“, dokumentiniai
filmai.
Vaidybinių filmų studija Kazachstane įsteigta 1941 m. pradžioje, bet „Senis“
jau lapkritį ji susiliejo su į Alma Atą
evakuotomis „Mosfilm“ ir „Lenfilm“ kino studijomis. Taip atsirado padėjusią filmo herojui Iljasui su- apsigyventi Mogulistano pasienyje
COKS (Centrinė jungtinė kino sidoroti su likimo smūgiais. Net (8 d. 17 val.).
studija), kurioje karo metais paga- akistatoje su mirtimi jis nepraErmeko Tursunovo „Senis“
minta 80 procentų visų sovietinių randa vilties susitikti su mama. Ši (2012) – vienas garsiausių pastavaidybinių filmų. Studijoje dirbo istorinė drama buvo filmuojama rųjų metų kazachų filmų, pelnęs
Sergejus Eizenšteinas (čia buvo ku- Kazachstane, Baltarusijoje, Azer- ne vieną prizą. Jo veikėjai – senis,
riamas jo „Ivanas Rūstusis“), Vse- baidžane, didelį įspūdį daro batali- marti ir anūkas – gyvena tolimoje
volodas Pudovkinas, Fridrichas nės scenos (5 d. 19 val., 10 d. 16.50). stepėje. Jiems reikia mokėti atleisti
Ermleris, kiti garsūs režisieriai. Šie Adajaus Abildos animacinis filmas ir būti budriems, kad neprarastų
kino meistrai ir tapo kazachų kine- „Kulteginas“ pasakoja apie garsų svarbių gyvenimo tiesų. Senis turi
matografininkų mokytojais.
tiurkų kaganato vadą. Jam pavyko suspėti jas perduoti anūkui. Kartą
Tačiau pokario metais filmų ga- sujungti daugybę tautinių, etninių gindamas avis į ganyklą ir užklupmyba Kazachstane sumenko. Na- grupių, tačiau iki tol buvo lemta tas pūgos jis pasiklysta stepėje ir sucionalinės kinematografijos lūžiu daugelį metų slapstytis, o jo šeima siduria su vilkų gauja. Filmas pertapo 1954 m. pasirodęs Šakeno Ai- patyrė nemažai išbandymų. „Fil- teikia stepių gyventojų vertybes,
manovo filmas „Poema apie meilę“. mas pasakoja apie didvyriškumą rodo jų ryšį su praeitimi (9 d. 18.20).
6-ajame dešimtmetyje galutinai ir drąsą, žmonių vienybę ir mūsų
Savaitę užbaigs dar vienas
susiformavo pirmoji kazachų re- protėvių vienybę. Kulteginas yra Akano Satajevo filmas „Myn bala“
žisierių karta, kurios lyderiu tapo
Aimanovas. Jo vardu pavadinta ir
„Kazachfilm“ kino studija. Geriausi
šios kartos režisierių filmai sukurti
6-ajame dešimtmetyje ir 7-ojo pradžioje. Tada pasirodė ir populiariausi filmai „Atamano galas“ (rež.
Š. Aimanovas, 1971) ir „Kyz-Žibekas“
(1971, rež. S. Chodžikovas). 8-ojo ir
9-ojo dešimtmečių kazachų kinas
dažnai pavadinamas Brežnevo sąstingio veidrodžiu, mat kiekviename
filme buvo matyti socialinis užsakymas, tačiau čia buvo kuriami ir
populiarūs detektyvai, nuotykių filmai. 10-ajame dešimtmetyje kazachų kinas pradedamas sieti su ambicingu, autoriniu kinu. Permainų
ištakos – Sergejaus Solovjovo fil- „Myn bala“ kariuomenė“
mas „Svetima Baltukė ir Raibasis“
(1986). Sugrįžę iš Maskvos į Ka- visos epochos istorinė asmenybė. kariuomenė“ (2012), istorinė
zachstaną Solovjovo mokiniai pra- Mūsų pagrindinis tikslas – paro- drama, kurios veiksmas nukels į į
dės netrukus visame pasaulyje iš- dyti to laiko kultūrą ir atgaivinti XVII amžiaus pradžią – kazachų isgarsėjusią kazachų Naująją bangą. jaunimo susidomėjimą mūsų isto- torijos lūžio epochą, kai daug kraujo
Jermeko Šinarbajevo, Seriko Apry- rija per animaciją“, – sakė režisie- pareikalavusiame kare su džungamovo, Abajaus Karpykovo, Dare- rius (6 d. 15 val.).
rais kazachų tautos vienybė ir hežano Omirbajevo filmai pelnė priKazachų Naujosios bangos re- rojiškumas tampa lemiama jėga siezus svarbiausiuose festivaliuose, o žiseriaus Talgato Temenovo filmo kiant laisvės. Šiame žiauriame kare
Rašido Nugmanovo filmas „Adata“, „Mūsų miesto mažasis princas“ kartu su suaugusiaisiais ginti gimtokuriame pagrindinį vaidmenį su- (2015) veikėjai – du vieniši žmonės: sios žemės žengia ir jaunieji kariai su
vaidino Viktoras Cojus, tapo kul- šešerių metų našlaitis Bibolas, gyve- narsiuoju Sartajumi priešakyje. Letiniu „perestroikos“ filmu.
nantis vaikų namuose, ir veteranas miamas tampa filme rodomas mūšis,
1991 m. Kazachstane įsikūrė muzikantas Kasymchanas iš senelių istorijoje žinomas Anrakajaus pavaviena pirmųjų nepriklausomų kino prieglaudos (7 d. 15.30).
dinimu (11 d. 17 val.).
studijų „Katarsis“, beje, finansavusi
Rustemo Ab draševo „ Deiir Algimanto Puipos filmą „Bilietas mantinis kardas“ (2017) nukels „7md“ inf.
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Balandžio 5–14
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Kinų šeji: rinktiniai kūriniai iš Kinijos nacionalinio dailės muziejaus“
Paroda „Nebaigti reikalai. Apie meninę komunikaciją paštu“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Vilnius dailėje. 1939–1956“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Lietuvių liaudies meno paroda „Mediniai
stebuklai“
Paroda „Vilniaus priemiesčių topografija.
XVIII a. pab. – XIX a. pr. Vilniaus gimnazijos mokinių braižyti žemėlapiai“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Paryžiaus mados magai. 1920–
1999 m.“
iki 14 d. – Salvinijos Giedrimienės retros-

Liudas Parulskis, Jurga Barilaitė, Vytautas

AV17 galerija

Viržbickas ir Andrejus Polukordas)

Totorių g. 5

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
„Žmonės, grąžinę praeitį. Mindaugo Meš-

Savicko paveikslų galerija

kausko ferotipų magija“

J. Basanavičiaus g. 11

Paroda „Simonas Daukantas: „Aš dėl lietu-

Rūtos Eidukaitytės paroda „Langų istorijos“

vystės pamatus dedu“

Galerija „Kunstkamera“

VDA parodų salės „Titanikas“

Ligoninės g. 4

Maironio g. 3

iki 6 d. – fotomenininko Kazio Daugėlos

iki 14 d. – VDA doktorantų paroda „Ką da-

(1912–1999, Lietuva, Vokietija, JAV) kūrybos

rai, daryk gerai“

retrospektyvinė paroda

Galerija „Akademija“

Vilniaus rotušė

Pilies g. 4

Didžioji g. 31

iki 13 d. – VDA Tekstilės meno ir dizaino ir

51-oji Lietuvos karikatūristų paroda „Rin-

Bergeno universiteto Meno muzikos ir di-

kis čia“

zaino fakulteto studentų paroda „What if ? ...“

Paroda „Jansas (tapyba, objektai, fotogra-

VDA galerija „Artifex“

fija, video)“

Gaono g. 1

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Roberto Burtono (D. Britanija) paroda
„Galingi šnabždesiai“
VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /
meno krosnys“

muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2
Leonido Plotkino fotografijų paroda „Amžinybės nostalgija. Indijos subkontinento

Maironio g. 6, II vidinis kiemas

istorija, religija ir mitai“

Paroda „BOD /Tibetas“

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija

Prospekto fotografijos galerija

Šv. Jono g. 11

Gedimino pr. 43
Jolantos Dolewskos (Glazgas) paroda
„Šiame tuščiame slėnyje“

pektyvinė tekstilės paroda „Kelias“

Vilniaus fotografijos galerija

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Stiklių g. 4

A. Goštauto g. 1

Edith Karlson (Estija) personalinė paroda
„Keturių raidžių pasaulis“

Mykolo Juodelės fotografijų paroda apie

Giedrės Motuzaitės-Matuzevičiūtės fotografijų paroda „Maisto globalizacija: iš
praeities į dabartį“
„Galera“
Užupio g. 2 A
Aleksandro Belianskio (Ukraina) grafika

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

Iraną „Neišspręsta šalis“

Užupio meno inkubatoriaus projektinė

ekspozicija

Pamėnkalnio galerija

erdvė „Kalnas“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija

Pamėnkalnio g. 1
iki 8 d. – Sigitos Maslauskaitės ir Sauliaus
Mažylio tapybos bei objektų paroda
„1 + 1 = 1 ir du taps vienu“
nuo 12 d. – 4-oji šiuolaikinės dailės
kvadrienalė „Q19“

Krivių g. 10 A
Fedoro Aleksandrovičiaus (Ukraina) darbų
paroda „Laukiantys angelo“

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Iki balandžio 14 d. VDA parodų salių „Titanikas“ 2 a. (Maironio g. 3,
Vilnius) veikia didžiulė grupinė doktorantų paroda „Ką darai, daryk gerai“. Vadinamieji studentai daugeliu atveju yra gerai žinomi menininkai,
kuratoriai ir menotyrininkai, kurie kėlė sau klausimą, ką dabartyje reiškia elgtis gerai.
Muzika
2019-aisiais minime austrų kompozitoriaus Richardo Strausso 155-ąsias
gimimo ir 70-ąsias mirties metines. Jos minimos ir Modesto Pitrėno diriguojamo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro bei solisčių Viktorijos
Miškūnaitės, Guntos Gelgotės ir Anastasijos Lebedyantsevos koncertu
balandžio 13 d. 19 val. koncertų salėje „Compensa“. Skambės garsioji Richardo Strausso simfoninė poema „Štai taip Zaratustra kalbėjo“ – vienintelis kūrinys, kuriame filosofinis Friedricho Nietzsche’s veikalas tapo
muzikinės interpretacijos objektu. Kita kompozicija – tai didžiųjų pasaulio
sopranų pamėgtas vokalinis ciklas „Keturios paskutinės dainos“, laikomas
tarytum ilgametės R. Strausso kūrybos apibendrinimu, muzikiniu testamentu. Muzikos šventę apibendrina bene žymiausios R. Strausso operos
„Rožės kavalierius“ fragmentų koncertinis atlikimas.
Teatras
Balandžio 12, 13 ir 14 d. Lietuvos nacionalinis dramos teatras į Vilniaus
„Menų spaustuvę“ atveža Rusijos teatro kritikės ir prodiuserės Marinos
Davydovos spektaklį „Amžinoji Rusija“. 2017 m. Berlyno teatre „HAU
Hebbel am Ufer“ sukurtas spektaklis-instaliacija pasakoja Rusijos istoriją.
Pasak gastrolių organizatorių, „Didžiulė instaliacija suteikia progą atėjusiems judėti erdvėje ir laike ir taip pamatyti Rusiją iškart po 1917-ųjų, kai
šalis išgyveno politinį, meninį ir seksualinį prabudimą. O vėliau, besivystant spektaklio dramaturgijai, keliauti iš vienos istorinės epochos į kitą,
galiausiai suvokiant ne tik epochų skirtumus, bet ir istorijos cikliškumą.“
Kauno paveikslų galerija

Galerija „si:said“

K. Donelaičio g. 16

Daržų g. 18

Taktilinė paroda „Blind date“

Ai Sugiura (Japonija) paroda „Some ways

Žilvino Valeikos fotografijų paroda „Kai Tu

to know spring has sprung“

Grafo galerija

šalia, aš galiu...“

Trakų g. 14

iki 7 d. – paroda „Vytautas Povilaitis. Ėji-

Babelio Mnauaro paroda „Blueprint of life“

mas į tapybą“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245

Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario

Galerija „Vartai“

Rašytojų klubas

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

16 d. deklaracija ir jos signatarai“

Vilniaus g. 39

K. Sirvydo g. 6

muziejus

Arsenalo g. 3

Adomo Danusevičiaus paroda „Purvas ir gėlės“

Vaidos Marijos Knabikaitės tapybos paroda

V. Putvinskio g. 64

Lietuvos archeologija

Šv. Jono gatvės galerija

„Taro paslaptys“
„Skalvijos“ kino centras

iki 8 d. – Aldonos Keturakienės paroda
„Ciklai“

Šv. Jono g. 11
Egono Persevico skulptūros ir Uldžio

Goštauto g. 2 / 15

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Gedimino pilies istorija ir ginklai

Rubezio tapybos paroda

Malvinos Jelinskaitės paroda „Koliažai be

Vydūno al. 2

„Viduryje niekur“
iki 9 d. – 13-oji Baltijos šalių šiuolaikinės

Apžvalgos aikštelė

keramikos paroda „Pavasaris 2019“

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26

nuo 12 d. – 4-oji šiuolaikinės dailės
kvadrienalė „Q19“

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Galerija „Arka“

Signatarų namai

Aušros Vartų g. 7

Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas:
medaliai, monetos
Vilniaus gynybinės sienos bastėja

iki 8 d. – Arvydo Každailio ir Agnės Indrės
Každailytės (1963–2015) trijų dalių grafikos
ir knygos meno paroda
nuo 12 d. – 4-oji šiuolaikinės dailės
kvadrienalė „Q19“
Galerija „Meno niša“

pavadinimo“
„The Room“ galerija
Polocko g. 17
iki 10 d. – Lino Leono Katino tapybos
paroda „Nirvana (su pakulomis)“
„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Jakubo Choma (Čekija) paroda „Resilience“
VDU Švietimo akademija
T. Ševčenkos g. 31
Tarptautinio simpoziumo „Mark Rothko

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141

Gedimino pilies bokštas

dai pro Gedimino pilies bokšto langus“

Rolano Stankūno tapyba
Mykolės tapybos paroda

Arsenalo g. 5
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-

Šiauliai

iki 13 d. – Gražinos Didelytės 80-osioms
gimimo metinėms skirta grafikos kūrinių
paroda „Gelmės“
iki 13 d. – Eglės Petraitytės-Talalienės
akvarelės darbų paroda „Malvina“
Galerija „Meno parkas“

Arūno Vasiliausko paroda „Neakvareliškos
akvarelės“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 13 d. Keramikos paviljone – Eugenijaus
Čibinsko personalinė paroda „Sąmoningi
atsitiktinumai“

Rotušės a. 27
iki 13 d. – Henriko Čerapo paroda
„Aftermath“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Tribhuvan Kumar Deo (Indija) fotografijų

Kauno fotografijos galerija

paroda „Himalajų nuotaikos“

Vilniaus g. 2

2018“ paroda

Bahadir Aksan (Turkija) ir Lidijos Kaleini-

Kaunas

Kačerginės daugiafunkcis centras

kovaitės paroda

„Galerija XX“
Laisvės a. 7
nuo 5 d. – Beno Alejūno tapybos paroda

Bokšto g. 20 / 18

J. Basanavičiaus g. 1 / 13

Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir

Andrio Vītoliņio darbų paroda „Giliai

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

J. Janonio g. 31

ginkluotės ekspozicija

įkvėpkite prieš naują pradžią“

muziejus

nuo 5 d. – Adelės Velykienės tapybos

Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-

nuo 10 d. – Mariaus Jonučio naujausių

V. Putvinskio g. 55

paroda „Kad viskas žydėtų“

radimų paroda

darbų paroda

M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija

Bažnytinio paveldo muziejus

Dailininkų sąjungos galerija

Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio

Klaipėda

Šv. Mykolo g. 9

Vokiečių g. 2

istorija“

Lietuvos dailės muziejaus Prano

Paroda „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai.

Paroda „Jos“ (Gabrielė Šermukšnytė, Mo-

Bernardinės“

nika Furmana, Kristina Kurilionok, Donara

Paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionie-

Manuk, Meda Norbutaitė, Aistė Jurgilaitė ir

fragmentai“

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

rių šimtmečio kelias“

Jolanta Stoškienė)

M. Žilinsko dailės galerija

matyti kūriniai“

Paroda „Atradimai: Markučių Šv. Barboros

iki 8 d. – Viginto Stankaus retrospektyvinė

Nepriklausomybės a. 12

KKKC parodų rūmai

koplyčios fasado ikonos“

paroda „Tylioji abstrakcija“

Atnaujinta XX a. pradžios belgų dailės

Didžioji Vandens g. 2

11, 13 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHO-

MO muziejus

nuo 12 d. – 4-oji šiuolaikinės dailės

ekspozicija

iki 14 d. – Dalios Truskaitės paroda „Ne

TAS“. Choreogr. V. Medvedevas (Rusija),

Pylimo g. 17

kvadrienalė „Q19“

Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-

apie“

muzikos vad. ir dir. M. Staškus.

nuo 6 d. – Hito Steyerlio paroda „Gyvūnas –

Pylimo galerija

mas Kaune“

iki 14 d. – Povilo Ramanausko paroda „Ke-

Dir. A. Šulčys

žmogus – robotas“

Pylimo g. 30

Paroda „Tarptautinė tekstilės trienalė. Bal-

liaujantis potėpis“

14 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS

iki 14 d. – paroda „Atspirties taškas“

iki 13 d. – Vlado Karatajaus tapybos darbų

tijos šalių tekstilė“

iki 14 d. – Rosandos Sorakaitės tapybos

STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzi-

(Geistė Marija Kinčinaitytė, Eglė Ulčickaitė,

paroda

Japonijos pluošto meno paroda „Pynimas“

paroda „Atminties spalva“

kos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

14 psl.

Michelio Goussard’o (Prancūzija) paroda
„Plačiai atmerktomis akimis. Šampanės

„Mėnulio Lietuva“

Spektakliai
Vilnius

Domšaičio galerija

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras
7 d. 18 val. – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KA-

Liepų g. 33

RALIENĖ“. Choreogr. G. Williamsonas
(D. Britanija). Dir. M. Staškus
10 d. 18.30 – F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“.
Dir. J. Geniušas
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Nacionalinis dramos teatras

11 d. 18.30 – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO

12 d. 18 val., 13 d. 17 val. Didžiojoje scenoje –

10 d. 18 val. – E. Ionesco „TOBULA PORA

6 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikaci-

MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį).

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

(THE PERFECT MATCH, arba SU NAU-

(fortepijonas, Lietuva, Vokietija), D. Lee
(fortepijonas, Pietų Korėja, Vokietija)

jos centre , 11 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rū-

Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

kartu su „Utopia“ teatru)

JAIS METAIS, IONESCO!)“. Rež. P. ignatavi-

11 d. 18 val. LMA Didžiojoje konferencijų

muose – T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“.

12, 13 d. 18.30 – PREMJERA! „DAKTARAS

14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“

čius (Panevėžio teatras „Menas“)

salėje – O. Mamonenko (lirico-spinto

Rež. Y. Ross

GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną).

(K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“

12 d. 12 val. – „BALTAS NIEKAS, arba

sopranas, Lietuva, Italija), J. Stupnianek-

12 d. 17, 20 val., 13, 14 d. 13, 17, 20 val. „Menų

Rež. R. Kazlas

motyvais). Rež. E. Kižaitė

DRAUGYSTĖ TYLIAI“ (pagal S. Gedos

Kalėdienė (sopranas), J. Smolič (mecoso-

spaustuvėje“ – M. Davydovos, V. Martyno-

14 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“

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

eiles). Rež. – R. Dominaitytė („Knygos

pranas), N. Baranauskaitė-Matukonienė

vos „AMŽINOJI RUSIJA“. Rež. M. Davydova

(Ch. Perrault pasakos motyvais).

peare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

teatras“)

(fortepijonas)

(Berlyno „HAU Hebbel am Ufer“ teatras)

Rež. A. Mikutis

S. Vainiūno namuose

Palėpės salė

Kauno kamerinis teatras

12 d. 18.30 – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-

Mažoji salė

Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus

10 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras-koncer-

6, 7 d. 19 val. – J. Strømgreno „DURYS“.

6 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų

Rež. J. Strømgrenas

apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir

9, 10 d. 19 val. – PREMJERA! I. Bergmano
„SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“.

dail. V. Mazūras
7 d. 16 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“

Insc. aut. ir rež. V. Rumšas

(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut.,

11 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-

rež. ir dail. A. Mikutis

KALBIAI“. Rež. V. Rumšas

Mažoji salė

12 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU

6 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež.

KŪ)“. Rež. R. Atkočiūnas

A. Storpirštis

13 d. 15 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-

7 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“.

NYS“. Rež. O. Koršunovas

Rež. Š. Datenis

14 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-

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

KRATIJA“. Rež. P. Ignatavičius
Studija
7 d. 16 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc.

Rež. Š. Datenis
„Menų spaustuvė“

5 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS
KLAIDA“. Rež. A. Dilytė
6 d. 11, 13.30, 16 val. – „ATVIRA ODA“.
Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)
6 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO
MEILE“. Rež. R. Abukevičius
7 d. 12 val. – D. Bisseto „MEGZTINIS“.
Rež. G. Aleksa
9 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“.
Rež. G. Varnas
10 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. A. Lebeliūnas
12 d. 19 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“.
Rež. A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)
13 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-

5 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – L. Lapely-

NĖSE“. Rež. G. Padegimas

tės „GEROS DIENOS!“. Libreto aut. V. Grai-

14 d. 18 val. Centriniame knygyne

Valstybinis jaunimo teatras

nytė. Rež.ir scenogr. R. Barzdžiukaitė

(Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“.

aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius
6, 14 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16,

6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „HELVERIO

Rež. G. Padegimas

16.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE

NAKTIS“.Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jau-

BAIMES“. Rež. O. Lapina

nimo teatras)

Kauno lėlių teatras

11 d. 18 val. Mažojoje salėje – C. Murillo

6 d. 11, 17 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!

„TAMSOS ŽAIDIMAS“.

„PIEVELĖ“. Choreogr. B. Banevičiūtė, šokėja

Rež. D. Rabašauskas

G. Subotinaitė, komp. R. Dikčienė, kost.

12 d. 18 val. Mažojoje salėje – M. Anders-

dail. R. Biliūnaitė, šviesų dail. A. Davidavi-

sono „BĖGIKAS“. Rež. O. Lapina

čius (šokio teatras „Dansema“)

Vilniaus mažasis teatras

7 d. 11 val. Juodojoje salėje – „ŠVIESIUKAI“.

5 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.
Rež. R. Tuminas
6 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas
7 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
9 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal
Th. Manno noveles). Rež. G. Balpeisova
10, 11 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas,
rež. A. Dapšys
12 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“.
Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė
13 d. 18, 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“
(VšĮ „Improvizacijos teatras“)
13 d. 18 val. Kauno Girstučio kultūros rūmuose – Žemaitės „MARTI“.
Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė
P. Pukytė
14 d. 14 val. – „MAMA KATINAS“.
Rež. E. Jaras
14 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI.
TEATRAS „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)
Oskaro Koršunovo teatras
6 d. 14 val., 7 d. 16 val. OKT studijoje –
B. Brechto „VESTUVĖS“.
Rež. O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
10 d. 18.30 – M. Valiuko „VILKINĖ MEILĖ“.
Rež. M. Valiukas (Erdvė A–Z)
11 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR
PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. J. Laikova
(Erdvė A–Z)
14 d. 12, 16 val. – PREMJERA! „TRIUŠIS
EDVARDAS“ (pagal K. DiCamillo knygą
„Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“).
Rež. J. Laikova

Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras
„Dansema“)
7 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI
LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai
J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė
(teatras „Atviras ratas“)
7 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atviras ratas“). Idėjos aut.,
akt., komp. J. Urnikytė
7 d. 15, 17 val. bute Justiniškėse – „VIENO
BUTO ISTORIJA“. Idėjos aut. D. Zavedskaitė,
rež. M. Klimaitė

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
5 d. 18 val. Rūtos salėje – „TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais).
Rež. P. Makauskas
4 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano
kūrybą). Rež. P. Markevičius
6 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. V. Bareikis
7 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).
Rež. A. Sunklodaitė
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų
Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius
9 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir
rež. A. Sunklodaitė
9, 10 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOLJERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė

6 d. 12val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI
NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Aut. ir rež. O. Žiugžda
6 d. 17 val. – literatūriniai etiudai „24 VALANDOS IŠ MOTERS GYVENIMO“. Vaidina
V. Bičkutė, V. Kochanskytė ir D. Rudytė
7 d. 12 val. – PREMJERA! „ELNIUKO IŠPAŽINTIS“ (pagal V. Pšavelos kūrinį). Aut. ir
rež. N. Sabašvili (Sakartvelas)
13 d. 12 val. – „UŽBURTAS KALNAS“. Aut. ir
rež. A. Žiurauskas
14 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“
(pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir rež.

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

tas. S. Beatričės (Kaunas) rečitalis. Daly-

BOMIS“. Rež. P. Ignatavičius

vauja D. Kepežinskas (fortepijonas).

14 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal

Programoje S. Beatričės, M.K. Čiurlionio,

M. Martinaičio „Kukučio balades“). Insce-

S. Rachmaninovo, F. Chopino ir

nizacijos aut. ir rež. I. Norkutė

kt. kūriniai

14 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADEL-

11 d. 18 val. – Muzikinis žvilgsnis į Graikiją.

NIA“. Rež. A. Špilevojus

Koncertuoja T. Gaitanži-Blažienės vadovaujamas atlikėjų ansamblis „Patrida“

Panevėžys

12 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas.

Juozo Miltinio dramos teatras

Koncertuoja Vilniaus Naujosios Vilnios

5 d. 18 val. Mažeikių kultūros centre –

muzikos mokyklos mokytojos D. Vasiliaus-

R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc.

kienės smuiko klasės mokiniai. Koncertmeis-

aut. R. Šerelytė). Rež. R. Banionis

terė R. Šervenikienė

6 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ
VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

Vilnius

7 d. 11, 12, 13 val. – „DEBESŲ GAUDYKLĖ“

Kongresų rūmai

(šokio teatras „Judesio erdvė“)

5 d. 19 val. – koncertas „Kelionė stygomis“.

12 d. 18 val. – T. Bernhardo „TEATRALAS“.

R. Romoslauskas (altas), Z. Levickis (smui-

Rež. J. Tertelis

kas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkes-

13 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS,

tras. Dir. R. Šervenikas. Programoje

ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“.

G. Kuprevičiaus, M. Brucho, F. Mendels-

Rež. A. Veverskis

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
6 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje – orkestro muzikos koncertas
„Teisutis Makačinas ir barokas“. Lietuvos
kamerinis orkestras. Solistas L. Lapė (trimitas). Dir. R. Šervenikas. Programoje
T. Makačino, G. Torelli, L. Boccherini
kūriniai

sohno kūriniai
12 d. 19 val. – jubiliejinis V. Prudnikovo
koncertas. Atlikėjai V. Prudnikovas (bosas),
I. Prudnikovaitė (mecosopranas), J. Adamonytė (mecosopranas), N. Pokvytytė (sopranas), K. Balabonaitė (sopranas), I. Juozapaitytė (sopranas), A. Stančikaitė (sopranas),
V. Juozapaitis (baritonas), K. Smoriginas
(baritonas), T. Girininkas (bosas). Lietuvos
valstybinis simfoninis orkestras.
Dir. G. Rinkevičius

O. Žiugžda

7 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „Si-

Šv. Kotrynos bažnyčia

dabro balsai“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“.

6 d. 19 val. – Geriausių K. Smorigino dainų

Klaipėda

G. Gelgotė (sopranas), fleitų kvartetas:

koncertas. Atlikėjai K. Smoriginas, M. Ku-

L. Baublytė, A. Stupak, G. Gelgotas, F. Drū-

liavas, A. Balsys

lytė. Programoje W.A. Mozarto, J.S. Bacho,

8 d. 19 val. – L. Melnyko (fortepijonas) kon-

Klaipėdos valstybinis dramos teatras
5 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Galino „PARADAS“. Rež. P. Gaidys
6 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko
„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“.
Rež. O. Koršunovas
7 d. 17 val. Mažojoje salėje – R. BugavičutesPēces „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą).
Rež. E. Seņkovas (Latvija)
11 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič
„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys
13 d. 14, 16 val. – spektaklis - ekskursija
apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“
13 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič
„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys
14 d. 11 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės
„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso
knygą). Rež. A. Dilytė
Klaipėdos muzikinis teatras
5 d. 19 val. Palangos koncertų salėje –
R. Leoncavallo „PAJACAI“. Rež. D. Ibelhauptaitė, dir. T. Ambrozaitis
11 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro koncertas kūdikiams „Mažylis Mocartas“

J. Tamulionio, M. Viļumo, E. Elgaro, E. Sau-

certas. Programoje kūriniai iš naujausio

sanavičiūtės, G. Gelgoto, M. Berthomieux,

L. Melnyko albumo „ Kritę medžiai“

L. Berio kūriniai

9 d. 19 val. – koncertų ciklas „Vasaros nak-

7 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino mu-

tys“, skirtas Lietuvos muzikos patriarcho

ziejuje – kamerinės muzikos koncertas „J.S.

J. Naujalio metams. Dalyvauja berniukų ir

Bacho muzikos visata IV“. Ansamblis „Mu-

jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vad.

sica humana“, Šiaulių berniukų ir jaunuo-

V. Miškinis).

lių choras „Dagilėlis“ (meno vad.

Dir. L. Balandis, koncertmeister. R. Mitkus,

R. Adomaitis). Solistai I. Kuprevičiūtė

chormeister. R. Nenėnaitė, G. Trimirkaitė,

(fleita), R. Beinaris (obojus), G. Steponavi-

R. Skapas

čius (diskantas), V. Zelba (altas). Dirigentai

Va k a r a i

A. Vizgirda ir R. Adomaitis. Programoje
J.S. Bacho, C.Ph.E. Bacho kūriniai
12 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje, 13 d.

Vilnius

19 val. koncertų salėje „Compensa“ – „Ri-

Valdovų rūmai

chard Strauss gala koncertas“. Lietuvos

6 d. 14 val. Renginių salėje – koncertas „Si-

nacionalinis simfoninis orkestras. Solistės

mono Daukanto pasakų ir užrašytų liau-

V. Miškūnaitė (sopranas), A. Lebedyantseva

dies dainų motyvais“. Vaikų folkloro kolek-

(mecosopranas), G. Gelgotė (sopranas). Dir.

tyvo „Blezdingelė“ programa „Žėb akelės,

M. Pitrėnas. Programoje R. Strausso kūriniai

lal bornelės“ (pagal S. Daukanto surinktus

14 d. 16 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje –
„Septyni paskutiniai žodžiai“. Valstybinis

ir publikuotus tautosakos kūrinius)
10 d. 18 val. Renginių salėje – istorikų ir kul-

vilniaus kvartetas. Programoje J. Haydno

tūros istorikų suėjimas „Simono Daukanto

„Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žo-

istorija – Simonas Daukantas istorijai“. Da-

džiai ant kryžiaus“. Skaitomas tekstas iš

Šiauliai

V.A. Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“

Šiaulių dramos teatras

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

5 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanauskai-

XXI tarptautinis muzikos festivalis

tės „IŠRINKTIEJI“. Rež. M. Klimaitė

„Sugrįžimai“

6 d. 18 val. – T. Williamso „GEISMŲ TRAM-

8 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino mu-

VAJUS“. Rež. A. Latėnas

ziejuje – G. Laurinaitytė (fleita, Lietuva, Vo-

lyvauja E. Aleksandravičius, R. Griškaitė,
Z. Kiaupa, A. Gieda, M. Bonda
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
5 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis ci-

Vilniaus teatras „Lėlė“

I. Paliulytė

Didžioji salė

11 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“

6 d. 18.30 – PREMJERA! „DAKTARAS GLA-

(pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nak-

SAS“ (pagal H. Söderbergo romaną).

ties sapną“). Rež. E. Kižaitė

Rež. R. Kazlas

7 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pa-

kietija), A. Valušytė (fortepijonas, Lietuva,

11 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von May-

gal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

Vokietija), M. Kolleris (baritonas, Vokietija)

tybė“ (1972 m.)

klas „Kelias į namus“. Susitikimas su poetu
G. Grajausku
Filmų programa „Wernerio Herzogo pasauliai“
9 d. 18 val. Kino salėje – „Agirė, Dievo rūs-

7 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“.

enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.

7 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“.

9 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino mu-

11 d. 18 val. Kino salėje – „Gašerbrumas –

Rež. A. Mikutis

Rež. V. Malinauskas

Rež. A. Lebeliūnas

ziejuje – „Clementi duo“: A. Zdanevičiūtė

Šviečiantis kalnas“ (1984 m.)
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B alandžio 5–11
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius

kietija, PAR) – 11.20, 12.30, 13.40, 14.30;

8 d. – Moteris, vyras ir šuo (Bulgarija,

6 d. – 11, 12, 13.20, 17.30; 7 d. – 11, 12, 13.20,

Vokietija, Prancūzija) – 15 val. (seansai

15.20; 8–11 d. – 11, 12, 13.20, 16, 16.40

senjorams)

5 d. – Dvilypiai gyvenimai (Prancūzija) –

Pasaka

18.30; 6 d. – 20.30; 7 d. – 18 val.

6 d. – Mija ir baltasis liūtas (Prancūzija, Vo-

5 d. – Risčia (Ispanija, Lietuva) – 20.30

18.20; 6 d. – 6, 7 d. – 16.40, 19, 21.20;
8–11 d. – 14.20, 17.30, 19, 21.20
5 d. – Rūgštus miškas (dok. f. , rež. R. Barzdžiukaitė) – 11, 15.40; 6 d. – 13.35, 19.50; 7 d. – 13.35;
8–10 d. – 11.10, 14.10, 19.50; 11 d. – 11.10, 14.10

Naujas režisieriaus Timo Burtono kūrinys – garsiojo „Disney“ studijos
filmo perdirbinys, kuriame pamatysime Coliną Farrellą, Michaelą Keatoną, Danny DeVito, Alaną Arkiną ir Evą Green. Tačiau pagrindinis filmo
veikėjas yra mokantis skraidyti drambliukas didelėmis ausimis, kurį vos
gimusį cirko impresarijus pavedė globoti buvusiai cirko žvaigždei Holtui
ir jo vaikams. (JAV, 2019). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

11 d. – After. Kai mes susitikom (JAV) – 19.30

Be vietos – 17.20 (seansą pristatys rašytoja,

5 d. – Gyvulėlių kapinės (JAV) – 11.10, 15,

Dambis ****

gramą www.kinopavasaris.lt)

vertėja J. Vilė)

21.45, 17.20, 20.10; 8–11 d. – 15.40, 18.40, 21.40

Arktikos tundros viduryje, kur temperatūra gali siekti 70 laipsnių šalčio,
sudūžta lėkuvas su vieninteliu keleiviu. Šis ištraukia iš lėktuvo viską,
ko gali prireikti, ir nusprendžia judėti pirmyn, nors vilties išsigelbėti
mažai. Jis išmoks kovoti su šalčiu, medžioti, jam teks rūpintis mergina,
su kuria atsitiktinai suvedė likimas. Pagrindinius vaidmenis Joe
Penna filme sukūrė Madsas Mikkelsenas, Maria Thelma Smaradottir
(Islandija, 2018). (Vilnius, Kaunas)

festivalis „Kino pavasaris“ (žiūrėti pro-

7 d. – Kino klasikos vakarai: Jono Meko filmai.

Forum Cinemas Vingis

6 d. – 11.15, 15.40, 18.40, 21.45; 7 d. – 11.15,

Arktis. Įkalinti ledynuose ***

24-asis 5–11 d. – Vilniaus tarptautinis kino

džia (dok. f., Rusija) – 13 val.

5 d. – Mija ir baltasis liūtas (Prancūzija, Vo-

5 d. – Shazam! (JAV) – 12.40, 16, 18.55, 21.50;

„Gyvulėlių kapinės“

7 d. – Kamčiatkos meškos. Gyvenimo pra-

5 d. – Vaikinai pagal iškvietimą (Rusija) –
14.50, 20.40; 6 d. – 19.10; 7 d. – 17.45, 19.10;
8–10 d. – 12.50, 16, 18.20; 11 d. – 12.50, 16 val.
6 d. – R. Wagnerio „Valkirija“. Tiesioginės
premjeros transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos įrašas – 18 val.
7 d. – D. Šostakovičiaus „Aukso amžius“. Iš
Maskvos Didžiojo teatro HD-Live – 18 val.
5–11 d. – Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ (žiūrėti programą www.
kinopavasaris.lt)
11 d. – After. Kai mes susitikom (JAV) – 19.50

Romuva
5 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barzdžiukaitė) – 17 val.; 6 d. – 18.30; 9 d. – 20 val.

kietija, PAR) – 13.15

Skandinavijos dienos

6 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barz-

6 d. – Už mėlyno dangaus (Švedija) –

džiukaitė) – 20 val.; 11 d. – 18.15

14 val.

6 d. – Risčia (Ispanija, Lietuva) – 16 val.;

6 d. – Užėjus pas Bergmaną (dok. f., Šve-

11 d. – 18 val.

dija) – 16.15

10 d. – Svajonės apie druską (ciklas „Ispa-

7 d. – Astridos Lindgren jaunystė

niškai“) – 17.30

(Švedija) – 14 val.

10 d. – Ačiū Dievui (Prancūzija) – 19.30

7 d. – Kamčiatkos meškos. Gyvenimo pra-

Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“

džia (dok. f., Rusija) – 16.30

6 d. – Mano mažoji sesutė Mirai

Kazachstano kino dienos

(Japonija) – 13.45

9 d. – Talanas (Kazachstanas) – 18 val.

6 d. – Kafarnaumas (JAV, Libanas, Prancū-

11 d. – Senis (Kazachstanas) – 18 val.

zija) – 15.45; 7 d. – 20.45; 8 d. – 18.15;

10 d. – Matangi / Maya / M.I.A. (D. Britanija,

11 d. 21 val.

JAV, Šri Lanka) – 17.15

6 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 18.15;

10 d. – Ačiū Dievui (Prancūzija) – 19.30

7 d. – 13 val.; 8 d. – 20.15; 9, 10 d. – 18.15;

11 d. – Pasaulis priklauso tau

11 d. – 18.30

(Prancūzija) – 20.15

6, 8 d. – Vasara (Prancūzija, Rusija) – 20.45;

KLAIPĖDA

7 d. – 15.30; 10 d. – 18 val.

Forum Cinemas Akropolis

6 d. – Dvilypiai gyvenimai (Prancūzija) –

Forum Cinemas

5, 6 d. – Mija ir baltasis liūtas (Prancūzija,

21.30; 7 d. – 17.45; 8 d. – 18 val.; 9 d. – 20.30

5–11 d. – Mija ir baltasis liūtas (Prancūzija,

Vokietija, PAR) – 10.30, 12.50, 15.10, 16.30,

6 d. – Gražus sūnus (D. Britanija) – 13.30;

Vokietija, PAR) – 10.30, 12.50, 15.10, 16.40

23.50; 7 d. – 10.30, 12.50, 15.10, 16.30;

7 d. – 15.15; 9 d. – 20.45

Shazam! (JAV) – 13, 17.40, 20.40

8–11 d. – 10.30, 12.40, 16.40

6 d. – Netikėta meilė (Argentina) – 17.45;

Gyvulėlių kapinės (JAV) – 16, 18.40, 21 val.

5, 6 d. – Shazam! (JAV) – 11.10, 14, 17.30,

7 d. – 18 val.; 11 d. – 20.30

5, 6, 8–11 d. – Rūgštus miškas (dok. f.,

20.30, 23.50; 7 d. – 11.10, 14, 17.30, 20.30;

6 d. – Angelas (Argentina, Ispanija) – 20.30;

rež. R. Barzdžiukaitė) – 15 val.; 7 d. – 16 val.

8–10 d. – 11, 13.50, 17.30, 20.30; 11 d. – 11,

7 d. – 20.15; 9 d. – 18 val.

5–11 d. – Vaikinai pagal iškvietimą

13.50, 18.20, 20.30

7 d. – Šefas Flynnas (D. Britanija) – 13.30

(Rusija) – 10.20, 19, 20.30

5, 6 d. – Gyvulėlių kapinės (JAV) – 13.20, 16.45,

7 d. – Laukinė kriaušė (Bosnija ir Herce-

9 d. – R. Wagnerio „Valkirija“. Tiesioginės

19.30, 21.50, 23.25; 7 d. – 13.20, 16.45, 19.30,

govina, Bulgarija, Makedonia, Prancūzija,

premjeros transliacijos iš Niujorko Metro-

21.50; 8–11 d. – 13.15, 15, 16.45, 18.30, 21 val.

Turkija, Vokietija, Švedija) – 20 val.;

politano operos įrašas – 18 val.

5, 6 d. – Vaikinai pagal iškvietimą (Rusija) –

11 d. – 19.45

11 d. – After. Kai mes susitikom (JAV) –

13.40, 15.30, 19.10, 21.30, 23.30; 7 d. – 13.40,

7 d. – Vasaros paukščiai (Danija, Kolumbija,

18.30

15.30, 19.10, 21.30; 8–11 d. – 13.30, 15.40,

Meksika) – 13.15

Meilužės ***

19.10, 21.35

7 d. – Širdžių dama (Danija, Švedija) – 15.45

Trys paprastos Maskvos gyventojos – medicinos seselė, studentė ir aktorė –
atsitiktinai susitinka bare ir išsiaiškina, kad visos išsiskyrė su mylimais
vyrais, nesugebėjusiais nutraukti santuokos. Merginos nusprendžia jiems
atkeršyti. Tačiau kai tikslas jau pasiektas, joms kyla mintis padėti panašioms į save ir demaskuoti dviveidžius meilužius bei neištikimus vyrus.
Jelenos Chazanovos komedijoje pagrindinius vaidmenis sukūrė Paulina
Andrejeva, Aleksandra Bortič, Julija Aleksandrova, Marija Šalajeva, Sergejus Garmašas, Goša Kucenka, Jurijus Stojanovas (Rusija, 2019). (Vilnius,
Kaunas, Klaipėda)

11 d. – After. Kai mes susitikom (JAV) – 18 val.

7 d. – Panikos ataka (Lenkija) – 18.15;

Forum Cinemas

5–11 d. – Vilniaus tarptautinis kino festiva-

10 d. – 20.30

5–11 d. – Mija ir baltasis liūtas (Prancūzija,

Gyvulėlių kapinės ***

Pagal Stepheno Kingo romaną sukurtas filmas pasakoja apie gydytojo
Luiso Krido šeimą, kuri iš Bostono persikelia į namą kaime. Šalia namų
miške gydytojas aptinka niūrias naminių gyvūnų kapines. Būtent jose
Luisas laidoja namiškių numylėtinę katę, patekusią po sunkvežimio ratais.
Tačiau ši netektis išprovokuoja siaubingus įvykius, kurie Kridams sako,
kad mirusieji turi likti mirę. Kevino Kolscho ir Denniso Widmyerio filme
vaidina Jasonas Clarke’as, Johnas Lithgow, Amy Seimetz, Jete Laurence,
Hugo Lavoie, Lucas Lavoie (JAV, 2019). (Vilnius)

lis „Kino pavasaris“ (žiūrėti programą www.

8 d. – Ilga dienos kelionė į naktį (Kinija,

Vokietija, PAR) – 10.30, 12.50, 15.10

kinopavasaris.lt)

Prancūzija) – 19.30

5, 6 d. – Shazam! (JAV) – 13.10, 17.30, 20.20,

Skalvija

9 d. – Pasaulis priklauso tau (Prancūzija) – 18.30

23.05; 7–11 d. – 13.10, 17.30, 20.20

9 d. – Magiškos naktys (Italija) – 20.15

5, 6 d. – Gyvulėlių kapinės (JAV) – 13.20,

10 d. – Neliesk manes (Bulgarija, Prancū-

18.30, 21, 23.15; 6 d. – 13.20, 18.30, 21 val.

zija, Rumunija, Vokietija, Čekija) – 20.45

5–11 d. – Rūgštus miškas (dok. f.,

Kaunas

5, 6 d. – Vaikinai pagal iškvietimą (Rusija) –

5 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barzdžiukaitė) – 17.10; 7 d. – 14.10; 9 d. – 17 val.
6 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 16.20; 7 d. –
21 val.; 11 d. – 19 val.

Mes ****

6 d. – Risčia (Ispanija, Lietuva) – 18.40;

Jordanas Peele’as debiutavo siaubo filmu „Pradink!“, viena didžiausių
pastarųjų metų sensacijų. Naujame filme psichologinio siaubo taip pat
su kaupu. Jo herojai – šeima su dviem vaikais – vyksta atostogauti. Netrukus jų name paplūdimyje pasirodo nekviesti svečiai. Filmo veikėjai
nustebs, kad nepažįstamieji tokie panašūs į juos. Pagrindinius vaidmenis
filme sukūrė Lupita Nyong’o, Winstonas Duke’as, Elisabeth Moss ir Timas
Heideckeris (JAV, 2019). (Vilnius, Kaunas)

9 d. – 20.20; 10 d. – 19.10; 11 d. – 21.15

Žalioji knyga ****

7 d. – Mūsų miesto mažasis princas (Ka-

Kas galėjo pagalvoti, kad „Buko ir dar bukesnio“ režisierius Peteris Farrelly taps „Oskaro“ laureatu? Apdovanotame jo filme 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)

zachstanas) – 15.30

****** – 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.

Šiauliai

6 d. – Vasara (Rusija, Prancūzija) – 20.20;
8 d. – 19.30; 10 d. – 20.50
7 d. – Kamčiatkos meškos. Gyvenimo pradžia (dok. f., Rusija) – 13 val.
Kazachstano kino savaitė
6 d. – Kulteginas (Kazachstanas) – 15 val.

8 d. – Deimantinis kardas (Kazachstanas) –

rež. R. Barzdžiukaitė) – 16.10
Forum Cinemas

23.25; 6, 8, 10 d. – 21.10

5, 6, 7 d. – Mija ir baltasis liūtas (Prancūzija,

11 d. – After. Kai mes susitikom (JAV) –

Vokietija, PAR) – 10.10, 12.45, 15, 17.20;

18.30

8–11 d. – 11, 12.30, 16 val.

5–11 d. – Vilniaus tarptautinis kino festiva-

5–10 d. – Shazam! (JAV) – 10.40, 13.30, 16.20, 19.10,

lis „Kino pavasaris“ (žiūrėti programą

22.05; 11 d. – 10.40, 13.30, 16.20, 19.45, 22.05

www.kinopavasaris.lt)

5, 7 d. – Gyvulėlių kapinės (JAV) – 17.35, 19.50,
22.15; 6 d. – 19.50, 22.15; 8–11 d. – 17.10, 19.30,

Panevėžys

22 val.

Forum Cinemas Babilonas

5, 6, 8–11 d. – Rūgštus miškas (dok. f.,

5 d. – Mija ir baltasis liūtas (Prancūzija, Vo-

rež. R. Barzdžiukaitė) – 18 val.

kietija, PAR) – 16.35; 6, 9, 11 d. – 10.30; 7, 8,

5 d. – Vaikinai pagal iškvietimą (Rusija) –

10 d. – 10.30, 16.35

10 d. – Kelias pas motiną (Kazachstanas) – 16.50

22.30; 8, 10 d. – 21 val.

5–11 d. – Shazam! (JAV) – 17.50, 20.45

11 d. – „Myn bala“ kariuomenė (Kazachsta-

6 d. – R. Wagnerio „Valkirija“. Tiesioginės

5–7 d. – Gyvulėlių kapinės (JAV) – 18.40,

nas) – 17 val.

premjeros transliacijos iš Niujorko Metro-

21.10

Ciklas „Karlsono kinas“

politano operos įrašas – 18 val.

6, 9 d. – Rūgštus miškas (rež. R. Barzdžiu-

6 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2

7 d. – D. Šostakovičiaus „Aukso amžius“. Iš

kaitė) – 16.35

Maskvos Didžiojo teatro (HD-Live) – 18 val.

11 d. – After. Kai mes susitikom (JAV) – 18 val.

17 val.
9 d. – Senis (Kazachstanas) – 18.20

(Prancūzija) – 13.10
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