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Trumpos kino recenzijos

Atminties išsišakojimai
Pokalbis su menotyrininke ir kuratore Rita Mikučionyte

Keturiose Vilniaus LDS galerijose 
(Dailininkų sąjungos, „Arkos“, Pa-
mėnkalnio ir Šv. Jonų) atidarytos 
4-osios šiuolaikinės dailės kvadrie-
nalės „Q19: Memorabilia. Įrašyti į 
atmintį“ parodos. Atidaryta paroda 
ir Klaipėdos kultūrų komunikacijų 
centre (iki gegužės 12 d.), balandžio 
24 d. – gegužės 18 d. veiks LDS ga-
lerijoje „Meno parkas“ Kaune, ba-
landžio 29 d. – gegužės 16 d. LDS 

„Galerijoje XX“ Panevėžyje ir ba-
landžio 30 d. – gegužės 25 d. LDS 
Vilniaus grafikos meno centro ga-
lerijoje „Kairė–dešinė“.

Ankstesnės kvadrienalės vyko 
centralizuotai: 2005 m. Šiuolai-
kinio meno centre, 2009 m. – „Li-
texpo“, 2014 m. – LNM Vilniaus 
gynybinės sienos bastėjoje. Ši 
kvadrienalė skaldosi ir sklei-
džiasi erdvėje. Ko siekta tokiu 
sprendimu? Ir kaip manote, ar 
pasiteisino? Renginiu norisi 
aprėpti ar išgryninti?

Ankstesnėse kvadrienalėse greta 
pagrindinės ekspozicijos taip pat 
būdavo lydinčių renginių įvai-
riose dailės galerijose ir viešosiose 
erdvėse. Be abejo, šįkart buvo stra-
tegiškai nuspręsta pirmiausia pasi-
telkti Dailininkų sąjungai priklau-
santį ekspozicinį plotą. Manau, tai 
lėmė tiek instituciniai, tiek finan-
siniai renginio momentai. Kita 
vertus, koncentruotas didžiulės 
apimties dailės kūrinių pristaty-
mas yra meno mugės „ArtVilnius“ 
prioritetas. 

Mano manymu, rodyti LDS na-
rių kūrybą institucijos galerijose 
yra gan logiškas sprendimas, o kiek 
ir kaip tai šįkart pavyko – kol kas 
atviras klausimas, nes dar tęsiasi 
parodų „maratonas“. Ir aprėptis, ir 
išgryninimas tolygiai svarbūs tiek 
atrenkant, tiek eksponuojant neiš-
vengiamą kūrinių įvairovę.

Kaip skirtinguose mies-
tuose parodos koreliuoja 

tarpusavyje? Ar tai vienos 
minties tęsiniai, ar su vieta su-
sijusios ekspozicijos? 

Sakyčiau, ir viena, ir kita. Be 
abejo, kiekviena kuratorė, formuo-
dama savąją kolekciją, pirmiausia 
galvojo apie visumą, o tuomet apie 
jos dėlionę konkrečiose erdvėse. 
Kur ir kokie kūriniai bus ekspo-
nuojami, daugiau lėmė individua-
lus požiūris – atskiros dailėtyrinin-
kės nuostatos ir estetiniai principai. 

Pagrindinio, jungiamojo pava-
dinimo „Memorabilia“ reikšmė – 
kolekcionavimas norint įsiminti. 
Tai permąstymas to, ką matei ir 
nori atsiminti. Per kiekvienas 
Kalėdas laikraštyje kritikus 
kankiname prašydami užra-
šyti, kas įsiminė labiausiai, 
visi paaimanuoja, kad ką nors 
prisimins vėliau ir kad atmin-
tis labai nepatikima. Vasarinė 
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„Raudonoji knyga“ Vilniaus teatre „Lėlė“
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„Kaunas Jazz“ įvairenybės
Įspūdžiai iš festivalio 

M u z i k a

Algirdas Klova

Dvidešimt devintasis „Kaunas Jazz“ 
iki oficialaus atidarymo jau buvo 
surengęs nemažai koncertų Kaune 
ir kituose Lietuvos miestuose bei 
miesteliuose, juose dalyvavo dau-
gybė puikių mūsų šalies ir užsie-
nio muzikantų. Birštone, Palangoje 
ir Panevėžyje grojo Izraelio kolek-
tyvas „Ground Heights“ su įspū-
dinga, iš Etiopijos kilusia vokaliste 
Hewan Meshesha; Kauno respubli-
kinėje ligoninėje dainavo dar labai 
jaunas Artūro Noviko džiazo mo-
kyklos vokalinis kolektyvas „Color 
Jazz“; „Volfas Engelman“ studijoje 
Jano Maksimovičiaus (saksofonas) 
ir Dmitrijaus Golovanovo (klaviši-
niai) džiazo duetas pademonstravo 
savo naująją programą „Thousand 
Seconds of our Life“ („Tūkstantis 
mūsų gyvenimo akimirkų“); Kauno 
autobusų stotį šiemet drebino klai-
pėdiečių grandai Steponas Januška 
ir Algis Kilis su grupe „JazzWay“. 
Tačiau visa tai tebuvo uvertiūra. 

Tikrasis festivalio atidarymas 
įvyko balandžio 25 d. Kauno rotu-
šėje, kur po oficialių kalbų ir miesto 
rakto įteikimo koncertą surengė 
puikus Lenkijos džiazo kvintetas 

„Piotr Baron Quintet“. Jo lyderis ir 
įkūrėjas saksofonininkas Piotras 
Baronas jau 1978 m. grojo garsia-
jame „Jazz Nad Odrą“ festivalyje, o 
būdamas dvidešimt trejų laimėjo 
San Sebastiano džiazo festivalio 
didįjį prizą. Toliau buvo daugybė 
įspūdingų pasiekimų, albumų, 
koncertų. Visi šiandieninio kvin-
teto nariai – pritrenkiančiai aukšto 
meninio ir techninio lygio muzi-
kantai. Nuostabiai gražaus tembro 
Roberto Majewskio trimitas, sub-
tilus pianistas Michałas Tokajas, 
santūrus būgnininkas Łukaszas 
Żyta ir nerealus kontraboso vir-
tuozas Maciejus Adamczakas. Ko 
gero, įdomiausia, kad kolektyvas 
puikiai grojo didžiojo lenkų kom-
pozitoriaus Stanisławo Moniuszkos 
kūrinių temomis grįstą džiazo mu-
ziką – koncertas skirtas šio Lenkijos 
operos pradininko 200-osioms gi-
mimo metinėms pažymėti. Puikios 
aranžuotės ir gražus grojimas kėlė 
norą klausytis dar ir dar, tačiau teko 
skubėti į Raudondvarį, kur koncer-
tavo saksofono ir gitaros duetas – 
Hernanas Romero (JAV) ir Kęstu-
tis Vaiginis. Jie scenoje drauge jau 
beveik du dešimtmečius, kasmet 
rengia koncertinius turus, tą pui-
kiai demonstruoja jų susigrojimas, 
vienas kito girdėjimas ir pajautimas. 
Kęstutis, žinia, puikiai valdo bet ko-
kią stilistiką, o Romero yra prisiekęs 
latina muzikos mylėtojas ir, nors žino 
bei atlieka kitus žanrus, jam grojant 
būtinai prasimuša šis pomėgis, kas 
jautėsi atliekant ir K. Vaiginio kom-
pozicijas, kuriose po kelių minučių 
ramybės Hernanas vis tiek neiškęs-
davo ir pereidavo į latina stilių. 

Vienas iš kultūrinio Kauno sim-
bolių kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius jau daugiau nei pusę 
šimtmečio yra žinomas kaip sti-
priausias kariliono meistras Lietu-
voje. Savo 75-metį jis šventė koncer-
tuodamas „Kaunas Jazz“ publikai. 
Skambėjo improvizacijos šių metų 
jubiliatų – paties Kuprevičiaus, 
Eduardo Balsio ir Juozo Nauja-
lio – kūrinių temomis. Girdėjau ir 

„Seną jūrininką“, ir „Devynbėdžius“, 
ir Naujalio dainas. Besikalbant su 
Giedriumi po koncerto, mane ne-
maloniai nustebino žinia, kad po 
kažkokio keisto teismo proceso Ku-
previčiui neleidžiama groti Kauno 
karilionu, ir šis koncertas buvo 
išskirtinis, neeilinis. Todėl noriu 
paraginti Kauno žurnalistus (ne-
būtinai rašančius apie muziką) pa-
sidomėti šiuo įvykiu ir jį panagri-
nėti giliau. Geriausiam Lietuvos 
varpininkui neleidžiama groti ins-
trumentu, kurį jis tiek metų gerbia, 
puoselėja ir myli. Kur tai matyta?

Didžiojoje Vytauto Didžiojo uni-
versiteto salėje su savo rinktine ko-
manda naują CD „4“ pristatė Ąžuo-
las Paulauskas. Pirmiausia mane 
jis nudžiugino kaip labai techniš-
kas klarnetininkas, atlikęs keturias 

kompozicijas iš naujojo albumo. 
Tačiau vos tik Ąžuolas iššoko iš savo 
raudonųjų batelių ir atsisėdo prie 
būgnų, šie suskambo kitaip nei iki 
tol grojant Augustui Baronui. Prisi-
miniau, juk Ąžuolas pirmiausia yra 
būgnininkas, o tik tada – koks tik 
nori instrumentininkas, net ir dai-
nininkas. Rinktinėje Ą. Paulausko 
komandoje buvo gausu gerų muzi-
kantų – Paulius Stonkus (boso gi-
tara), Karolis Žioltikovas (elektrinė 
gitara), Vytis Smolskas (klavišiniai), 
Valerijus Ramoška (trimitas ir fliu-
gelhornas) ir man geriausiai pažįs-
tamas (nes esu su juo grojęs) vibro-
fonininkas Marius Šinkūnas. Beje, 
šiame projekte man jo tikrai buvo 
mažoka ir prastai įgarsinta. Gal šiai 
muzikai toks instrumentas ir nela-
bai tinkamas, bet jeigu jis yra – turi 
girdėtis, nes kitaip gaila muzikanto 
darbo.

Festivalyje labiausiai laukiau sak-
sofono virtuozo, didžio menininko 
Joshua Redmano su kitais jo trio 
nariais Reubenu Rogersu (kon-
trabosas) ir Gregu Hutchinsonu 
(mušamieji). Prieš penkiolika metų 
buvau girdėjęs Redmaną Kaune, ir 
tada muzikavo puikiai. Šiandien pa-
sirodė, kad jis visiškai nepasikeitė. 

Šį kartą pasirodymą pradėjo ir baigė 
tradicinėmis džiazo temomis grįs-
tomis kompozicijomis, nors ir jos 
nebuvo lengvai atpažįstamos, o 
programos viduryje grojo savo 
muziką. Kai kam Redmano sakso-
fonas suskambo nelabai džiaziškai, 
tačiau tai yra tik pirmas, klaidingas 
įspūdis. Šis muzikas jaučia džiazą 
visa savastimi, ne tik instrumento 
garsu. Mane nudžiugino įspūdingas 
G. Hutchinsono muzikavimas. Jo 
būgnų garsas bei tembras gali keis-
tis tiesiog skriedamas iš kūrinio į 
kūrinį. Viename skamba kietokai, 
aštriai, kitame lyg visiškai ištirpsta, 
išsilieja, tampa švelnus. Visas trio 
puikiai sulimpa į vieną, rodos, ne-
dalomą visumą, ir vėlgi, kiekvie-
name kūrinyje kitaip. 

Šeštadienį šurmuliavo džiazo gatvės 
diena, Lietuvos jaunimo muzikos 
grupių paradas. Dviejose scenose 
girdėjome net šešias grupes, iš ku-
rių, deja, ne visos buvo tikrai džiazi-
nės. Trečioje karaliavo šokiai, kurių 
dėl didelio atstumo akyliau stebėti 
negalėjau, tačiau tai, ką girdėjau ir 
mačiau prieš pat didįjį koncertą, 
džiazu net nekvepėjo. Manyčiau, 
tokiai muzikai džiazo festivalyje 
tikrai ne vieta. Net ir gatvės mu-
zikos dienai reikalinga griežtesnė 
atranka. Dabar apie gerus dalykus. 
Pirmieji pasirodė Kauno technikos 
universiteto pučiamųjų grupė „The 
Brass Bees“. Tai išties puikus big-
bendas, pasižymintis gerais jaunais 
muzikantais, grojantis įvairią big-
bendo repertuaro muziką ir besi-
remiantis puikiomis savo lyderių 
Raimundo Arnašiaus ir Tomo Raz-
maus improvizacijomis, pasižymin-
tis gražiu atskirų grupių skambesiu. 
Gaila, kad gatvėje garsas išsisklaidė 
ir gražių fleitos bei klarneto impro-
vizacijų beveik nesigirdėjo. Tokį di-
džiulį orkestrą galbūt buvo galima 
garsinti profesionaliau. 

Kitoje scenoje nustebino ir nu-
džiugino šauni pianistė Justė Ka-
zakevičiūtė, jautriai grojusi pui-
kią muziką. Ji yra garsaus džiazo 
muzikanto Artūro Anusausko 
mokinė, dirbanti su įvairiais žan-
rais. Gaila, kad publiką klavišinių 
muzika ne itin traukė. Pirmojoje 
scenoje nudžiugino Kęstučio Vai-
ginio vadovaujamas B. Dvariono 
muzikos mokyklos džiazo ansam-
blis, iš Olandijos susivežęs visus 

savo „pabėgėlius“ – studijuoti iš-
vykusius muzikantus. Instrumen-
tinė grupė skambėjo tikrai puikiai. 
Visų dainininkių labai gražūs, nors 
gana skirtingi balsai ir reikia ma-
nyti, kad jie ir toliau bręs ir mus 
kaskart džiugins. 

Vėl nusikėlęs į antrąją sceną, iš-
girdau įdomų kolektyvą KZK ON 
TV, turintį aiškią kryptį ir gerus 
muzikantus. O pirmoje scenoje la-
biausiai laukiau Luko Bartaškos ir 
jo „Jazzo Kriminalistų“. Tiesą sa-
kant, išgirdau ne visai tai, ko tikė-
jausi. Gražus, stiprus Luko balsas 
intonavo ne visai švariai, o muzi-
kantams, matyt, nelabai patiko šis 
žanras, pats repertuaras nebuvo 
grynai džiazinis. Belieka laukti 
ir linkėti profesinio sutvirtėjimo. 
Paskutinė antrosios scenos grupė 

„Cosmic Late Band“ džiugino gražiu 
Karolinos Žibkutės balsu, geromis, 
nors ne visai džiazinėmis kompozi-
cijomis ir gražiomis aranžuotėmis.

Vakare – vėl didžioji scena ir du 
pasirodymai. Jau seniai Lietuvoje 
girdėta, šiuo metu Didžiojoje Bri-
tanijoje gyvenanti garsi funk, jazz, 
soul, r’n’b dainininkė Daiva Starins-
kaitė surinko gražų būrį jaunų, sti-
listiškai labai lanksčių muzikantų. 
Išgirdome daug skirtingos, profe-
sionaliai atliekamos muzikos, kuri 
tikrai ne visiems gali vienodai pa-
tikti. Pati Daiva sako nerašanti la-
bai įmantrios, sudėtingų formulių 
muzikos, tačiau atliekama origina-
lių muzikantų, tokių kaip Giedrius 
Nakas, Alvydas Mačiulskas, Domas 
Aleksa, Jonas Gliaudelis, muzika 
įgavo daugybę elektronikos efektų, 
kitų įmantrybių, nors visa tai galėjo 
skambėti kiek tyliau ir trumpiau. 
Seserį scenoje pasveikino „Saulės 
kliošo“ vokalistė Justė Starinskaitė, 
jos abi atliko porą dainų.

Vakarą užvėrė garsus amerikiečių 
pianistas, kompozitorius, prodiu-
seris Jeffas Lorberis su savo grupe 

„Fusion“: Jimmy Haslipas (boso gi-
tara) ir Gergo Borlai (mušamieji). 
Neseniai J. Lorberis apdovanotas 
prestižine „Grammy“ statulėle, o 
jo įrašas „Prototype“ pripažintas 
geriausiu metų šiuolaikinės ins-
trumentinės muzikos albumu. Jo 
vardas džiazo pasaulyje dažnai 
minimas greta tokių grandų kaip 

N u k elta į  3  p s l .
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Viskas tik dėl vieno grūdo
Įspūdžiai iš Broniaus Kutavičiaus operos vaikams „Kaulo senis ant geležinio kalno“ Klaipėdoje

M u z i k a

Danguolė Vilidaitė

Nors kompozitoriaus Broniaus Ku-
tavičiaus kūryboje randame tokias 
monumentalias scenines kompo-
zicijas kaip jo operos „Lokys“ bei 

„Ugnis ir tikėjimas“, operą-poemą 
„Strazdas – žalias paukštis“, vie-
nas pirmųjų šio autoriaus prisi-
lietimų prie teatro formos įvyko 
turbūt 1977-aisiais, kai M.K. Čiur-
lionio menų mokykloje buvo pasta-
tyta vienaveiksmė opera vaikams 

„Kaulo senis ant geležinio kalno“ 
(teksto autorius Sigitas Geda). 
Operos, kad ir nesudėtingos, pa-
prastos, premjera mokykloje tais 
laikais buvo neįprastas reiškinys. 
Kūrinys sulaukė netikėtos sėkmės 
ir net, tuometiniam kultūros minis-
tro pavaduotojui Dainiui Trinkūnui 
padedant, be eilės įrašyta jo vinilinė 
plokštelė.

Po ketverių metų spektaklis pa-
statomas Kauno muzikiniame 
teatre, šalia teatro solistų daly-
vauja J. Naujalio meno mokyklos 
moksleiviai. 2004-aisiais Nacionali-
nės filharmonijos salėje parodomas 
projektas kartu su kameriniu choru 

„Aidija“ ir kitais dalyviais (rengi-
nio muzikos vadovas Romualdas 
Gražinis), išleidžiama kompaktinė 
plokštelė. Toliau – užsienio scena. 
Prieš kelerius metus, atsisveikin-
dama su meno vadovės pareigomis 
Zalcburgo valstybiniame operos 
teatre, šio kūrinio atlikimą Austri-
joje inicijavo dirigentė Mirga Gra-
žinytė-Tyla. Būtent šio pastatymo 
variantas, su kostiumais ir sceno-
grafija (Indrė Pačėsaitė), vaizdo 
projekcija (Karolis Bratkauskas), 
šiais metais pasiekė Klaipėdos kon-
certų salę, „Klaipėdos muzikos pa-
vasario“ festivalį. 

Nors opera neilga, trunka vos ke-
turiasdešimt minučių, sudaryta iš 
prologo ir dviejų paveikslų, jos siu-
žetas gan sudėtingas. Libretui pa-
sirinkta keista ir šiurpi Jono Basa-
navičiaus užrašyta pasaka, kalbanti 

apie žmogaus susidūrimą su chto-
niškojo pasaulio būtybe ir gėrio 
pergalę. Čia daug paslaptingų per-
sonažų, stebuklingų daiktų, burtų, 
sutartis pasirašoma krauju, paukš-
čiai atvirsta žmonėmis ir atvirkščiai, 
gyvūnai kalba, pasirodo magiški 
skaičiai trys ir dvylika. Pasako-
jime atrandame daug sluoksnių ir 
užkoduotų prasmių, kai kurios at-
eina ir iš krikščioniškojo pasaulio: 
mistinį blogį gali nugalėti tik Žmo-
gaus Sūnus, Kaulo seniui finale, kad 
neliktų žemėje daugiau jokio blo-
gio, duodama šimtas žvakių – „dėl 
šviesumo“.

Siužetas plėtojamas neįtikėtinai 
greitai. Vienu svarbiausių veiksmo 
dalyvių, atskleidžiant operos turinį, 
tampa choras, o galimo margumo 
spektaklyje sėkmingai išvengiama 
panaudojant tik tris solistus: Kaulo 
senį (Gytis Šimelionis), Mergelę 
gulbę ir Sakalą (Rasa Ulteravičiūtė), 
Pasakotoją ir kitus personažus 
(Evelina Šimelionė). Klaipėdiškių 
pastatyme taip pat dalyvauja Klai-
pėdos kamerinis orkestras (meno 
vadovas Mindaugas Bačkus), cho-
ras „Aukuras“ (meno vadovas Al-
fonsas Vildžiūnas), Vydūno gimna-
zijos 6–7 klasių mokinių vokalinis 
ansamblis (vadovė Ingrida Bertu-
lienė), projekto režisierė (kaip ir 
Zalcburge) Birutė Mar, dirigentas 
Egidijus Kaveckas.

„Kaulo senio ant geležinio kalno“ 
istorijos pradinė intencija graži: 
žvirblis su pele susitaria bendromis 
jėgomis užsėti lauką, gautą derlių 
vėliau pasidalyti ir linksmai toliau 
gyventi. Dėl vieno likusio grūdo ne-
tikėtai kyla didžiausias ginčas, kuris 
vertesnis jį gauti. Vienu dinamiš-
kiausių būtent šios scenos elementų 
klaipėdietiškame pastatyme tampa 
aktyvus vaikų dalyvavimas. Ansam-
blio padalinimas į grupes, jų suprie-
šinimas tarsi mums sako, kad kova 
jau vyksta ne tik tarp dviejų gyvūnų. 
Nedideli choreografiniai elementai 
šią mintį tik paryškina.

Žvirblio ir pelės konfliktas su-
teikia galimybę pasireikšti blogiui – 
tai jis, Kaulo senis, visą šį laiką įdė-
miai stebėdamas pasaulį, tik ir laukė 
progos įsikišti. Sardonišku juoku ir 
replika „pažiūrėsim, kaip čia bus“, 
prasideda jo veiksmai. Ginčą ban-
dantis spręsti Sakalas nukenčia, 
jam atpildas už gerą darbą – per-
plėštas gūžys. Veiksmas persikelia 
į žmonių pasaulį, įvykių grandinei 
įsisukus atsiranda vis daugiau vei-
kėjų. Žmogus kaip padėką už pa-
galbą Sakalui gauna stebuklingą 
skrynelę, kurios nevalia atidaryti, 
kol neparsigaus iki namų. Herojus 
neiškenčia, smalsumas nugali, ir iš 
atvertos skrynelės, kaip iš Pando-
ros skrynios, išsiveržia nevaldoma 
Kaulo senio armija. Išbandymas 

neišlaikytas. Ir vėlgi, vietoj pa-
prasto apdovanojimo už padarytą 
gerą darbą jo laukia vien bėdos, ne-
suprantama sutartis užtvirtinama 
krauju, pažadu tarnystei pas Senį 
atiduoti savo sūnų – „tai, ko namie 
nepalikai“. Tik Žmogaus Sūnui galų 
gale pavyksta visus išbandymus su 
Mergelės gulbės pagalba atlaikyti, 
Kaulo senį nugalėti.

Kaip ir dainuojamosiose pasa-
kose, dalis teksto spektaklyje yra 
išsakoma, dalis – dainuojama. Dai-
nuojant pakartojamos jau anksčiau 
minėtos siužeto linijos, kartais pir-
mauja muzika, kartais žodis. Mu-
zikiniai intarpai atskiria epizodus – 
paveikslus, rodo veiksmo vietos 
pasikeitimą. Svarbiausios mintys 
ištariamos be instrumentinio pri-
tarimo – kad visi išgirstų. Yra čia 
ir labai teatrališkų elementų, kaip 
kad fortepijono glissando ir smūgis 
į lėkštes, pranešantys operos pra-
džią, kviečiantys vaikus atkreipti 
dėmesį į sceną, kur pristatomi visi 
pagrindiniai veikėjai, kiekvieno pa-
veikslo pabaigoje išgirstame moralą. 
Kūrinio muzikinis audinys, kaip ir 
pats siužetas, įvairialypis. Papras-
tas tonalumas su nuolatiniais pasi-
kartojimais, motorišku ritmu pa-
keičiamas keliasluoksne faktūra ar 
kanonu, įterpiamas dodekafonijos 
fragmentas.

Šiame pastatyme Kaulo senio 
personažas yra ryškiausias, vie-
nintelis rimtai nugrimuotas, išsi-
skiriantis išsikerojusia juodų šakų 
(šaknų) karūna. Tamsią jo prigimtį 
simbolizuoja ir prie drabužio, pri-
menančio sutaną, prisiūtos juodos 
juostelės – tarsi negandos sparnai 
ar koks blogio šleifas. Antrame pa-
veiksle, nustūmęs dirigentą, kad ir 
trumpam, jis gauna valdžią, puola 
kaulais diriguoti „visam pasauliui“ 
(tikrojo dirigento neapsaugo net 
pašventinta verbų vytelė, kuria iki 
tol jis sėkmingai vadovavo pasiro-
dymui). Siekiant nuo jo apsisau-
goti, naudojama lazda su javų var-
pos, nukreipiančios blogį, simboliu. 

Įdomu, kad dviem kitiems pagrin-
diniams operos herojams – Žmo-
gui ir jo Sūnui – atskiri vaidmenys 
operoje net nėra skirti.

Moksleiviai vaidinime dalyvavo 
smagiai. Nesudėtingos melodinės 
ir ritminės schemos, pasikartojimai, 
ne tik dainavimas, bet ir kalbėjimas, 
šnabždėjimas, glissando, šūksniai, 
kareiviškas marširavimas jiems, 
atrodo, labai tiko. Scenose su Sa-
kalo seserimis atsirado net moteriš-
kumo, koketiškumo elementų. Tas 
vaikiškas gyvybingumas suteikė pa-
pildomo žavesio.

Choras (vaikų ir suaugusiųjų) 
išties tapo dinamiškiausiu šio pa-
statymo veiksniu, jam teko pagrin-
dinis krūvis perteikiant siužetą, ku-
riant įvairias nuotaikas. Išraiškos 
priemonių jo arsenale labai daug. 
Sceninio veiksmo trūkumą šiame 
koncertiniame variante iš dalies 
kompensuoja negausūs multime-
dijos vaizdai. Pasakotojos partija 
buvo atlikta gražiai ir patraukliai, 
bet ne taip ryškiai, kaip norėtųsi. 
Juk jai duota galia ne tik atverti 
vartus į stebuklingą pasaulį, bet ir 
suteikti istorijai papildomų spalvų, 
ir nuo jos interpretacijos, ne tik nuo 
muzikos charakterio, priklausė, kaip 
bus sudėlioti svarbūs akcentai, kokia 
intonacija jie bus ištarti ar išdainuoti. 
Pasakotojos vieta spektaklyje, kaip 
aš suprantu, turėjo būti svarbiausia.

Apibendrinant galima teigti, kad 
klaipėdietiška Kutavičiaus operos 

„Kaulo senis ant geležinio kalno“ 
versija, nors kai kurie jos rimti 
ženklai ir mintys čia suskamba 
daug santūriau arba pateikiami 
kitaip (vaikų net neišgąsdina rea-
lus „blogio apsireiškimas“, Kaulo 
senio nusileidimas į žiūrovų salę 
suvokiamas veikiau kaip links-
mas pokštas), yra įdomi ir tikrai 
verta dėmesio. Ši premjera – svar-
bus įvykis Klaipėdos muzikiniame 
gyvenime. Tikėkimės, kad ateityje 
operą dar ne kartą pavyks paro-
dyti uostamiesčio ar kurio nors 
kito miesto scenoje.

Herbie Hancockas, Joe Sample’as 
ar 2018-aisiais „Kaunas Jazz“ gro-
jęs Bobas Jamesas. 

J. Lorberį kritikai vadina vienu 
išradingiausių džiazo pasaulio 
mąstytojų, o jo kūrybą – gaivališka 
gamtos jėga, kupina įtraukian-
čių ritmų ir virtuoziškų soluo-
čių. Po kone trijų solinės kar-
jeros dešimtmečių, 2010-aisiais, 
jis į sceną sugrąžino grupę „Jeff 
Lorber Fusion“, kurioje groja ir 

„Kaunas Jazz“ publikai gerai ži-
nomas buvęs grupės „Yellowjackets“ 
bosistas Jimmy Haslipas, bosu so-
luojantis kiekvienoje kompozicijoje. 

Taip pat sužavėjo ypač aiški kom-
pozicijų forma. Kai tik būgnininkas 
pradeda solo ir įsisiautėja – žinok, 

jau pabaiga ne už kalnų. Puiki mu-
zika, labai aiški ir kryptinga stilis-
tika, profesionalus grojimas. Beje, 

kasdien stebino ypatingas publi-
kos nepunktualumas, dėl kurio 
visi koncertai prasidėjo maždaug 
pusvalandžiu vėliau.

Sekmadienį Kauno sinagogoje 
klausytojus džiugino Izraelio grupė 

„Selah Collective“ su Lietuvos voka-
liste Silvija Pankūnaite.

Na ir paskutinis, ko gero, labiau-
siai lauktas koncertas įvyko Kauno 

„Žalgirio“ arenoje. Bobby McFerri-
nas su „Gimme5“ ir Artūro No-
viko grupe pademonstravo pro-
gramą, kuri, tiesa, labiau priminė 
edukacinį projektą dainuojančiam 
jaunimui ir žaidimą su publika nei 
džiazo festivalio koncertą. Kadaise 
šis didis muzikas išleido puikų CD 

„Circlesongs“, kurio programos 
principas, atrodo, tapo pagrindu 

Atkelta iš  2  psl .

šiam pasirodymui. Minimalistiniais 
metodais paremtos dainos augina-
mos nuo vieno balso pradžioje iki 
gražaus choro. Kartais toks muzi-
kavimas priminė tarsi Afrikos ša-
manų apeigas, kartais – edukacinį 
projektą jaunimui. McFerriną solo 
esu girdėjęs Kauno sporto halėje 
prieš aštuonerius metus, taip pat 
su džiazo grupe Vilniuje. Kažko 
panašaus tikėjausi ir dabar, tačiau 
šį kartą skambėjo man dar gyvai ne-
girdėta, „edukacinė“ versija, nors 
žinojau, kad taip daroma. Įdomu.

Festivalį „Volfas Engelman“ stu-
dijoje energingai baigė Kotryna 
Juodzevičiūtė su savo grupe. 

Ačiū festivalio organizatoriams.

Algirdas Klova

Bobby McFerrin M. Pataši a u s  nu ot r.

Scena iš operos „Kaulo senis ant geležinio kalno“ V. Pe t ri ko  nu ot r. 
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„Naujasis Baltijos šokis ’19“
Šiuolaikinio šokio festivalio spektakliai

Š o k i s

Balandžio 29 – gegužės 12 d. penkiuo-
se Lietuvos miestuose vyksta 23-iasis 
tarptautinis šiuolaikinio šokio festiva-
lis „Naujasis Baltijos šokis“. Šių metų 
programoje – 20 spektaklių ir svečiai 
iš Žaliojo Kyšulio salų, Australijos, Ka-
nados, Libano, Prancūzijos, Nyderlandų, 
Belgijos, Italijos, Graikijos, Vokietijos, 
Latvijos bei Estijos. 

Kūrėja ne iš šio pasaulio

Iš Žaliojo Kyšulio kilusi Mar-
lene Monteiro Freitas, šokio pro-
fesionalų vadinama kūrėja ne iš šio 
pasaulio, studijavo šokį P.A.R.T.S. 
Briuselyje ir „Escola Superior de 
Dança“ bei „Fundação Calouste 
Gulbenkian“ Lisabonoje. Žalia-
jame Kyšulyje ji įkūrė šokio trupę 

„Compass“, o 2018 m. Venecijos bie-
nalėje pelnė šokio „Sidabrinį liūtą“. 
Jos kūriniai pasižymi unikalia cho-
reografija ir judesio kalba, beveik 
visuose spektakliuose ji šoka ir pati. 
Jos spektakliu „Iš dramblio kaulo ir 
mėsos – skulptūros irgi kenčia“ ge-
gužės 2-ąją Vilniuje prasidėjo „Nau-
jasis Baltijos šokis ’19“. Kūrinys, ku-
riame kūnai-statulos „kenčia nuo 
prisiminimų“, siejasi su Ovidijaus 

„Metamorfozių“ Pigmaliono istorija 
bei Alaino Resnais ir Chriso Mar-
kero filmu „Statulos irgi miršta“ 
(„Les statues meurent aussi“, 1953). 

Keistos būtybės

Gegužės 3 ir 4 d. Lietuvos nacio-
naliniame dramos teatre rodomas 
graikų režisieriaus ir choreografo 
Euripides’o Laskaridžio spektaklis 

„Titanai“. Atėnuose Laskaridis mo-
kėsi vaidybos, o Bruklino koledže 
Niujorke – režisūros. Karjerą pra-
dėjęs kaip atlikėjas su pasaulinio 
garso režisieriais Dimitriu Papaio-
annou ir Robertu Wilsonu, jis su-
kūrė savitą scenos pasaulį, kuriame 
gyvena keistos būtybės. Spektaklyje 

„Titanai“ per pajuokos ir transfor-
macijos sampratas menininkas ti-
ria žmogaus ištvermę susiduriant 
su nežinomybe. „Titanai“ aukština 
kiekvieną nesėkmingą bandymą – 
asmeninį ar bendrą – įkūnyti ne-
priekaištingą archetipą, nepažeistą 
save ir tyrąjį pasaulį.

Šokis ir karas

Gegužės 3 ir 4 d. festivalis kviečia į 
itin asmenišką šokėjo, aktoriaus ir re-
žisieriaus Bassamo Abou Diabo spek-
taklį „Giliai po oda“, kalbantį apie iš-
gyvenimus, patirtus per karą. Libane 
užaugęs šiuolaikinio šokio šokėjas nuo 
vaikystės taip pat šoka tradicinius Rytų 
folkloro šokius ir kelerius metus dirba 
su „Naujojo Baltijos šokio“ žiūrovams 
jau pažįstamu „Maqamat“ šokio te-
atru, kuris praėjusių metų festivalyje 
pagarsėjo ne tik įvairiataučiu šokiu, 
bet ir vakariene scenoje.

Išbandyti kitus ir save

Gegužės 3 d. Vilniuje ir 4 d. Kaune 
rodomo choreografo iš Nyderlandų 

Guilherme’o Miotto spektaklyje 
„Dar blogiau“ dalyvauja breiko, 
eksperimentinio hiphopo ir šiuo-
laikinio šokio šokėjai. Spektaklyje 
visi stiliai pinasi ir formuoja naują, 
ypatingą šokio žodyną. Trys vir-
tuoziškos motorikos vyrai (Shane 
Boers, Simon Bus ir Evangelos Bis-
kas) grumiasi su savo manijomis ir 
baimėmis. Įkvėpti bendruomeniš-
kumo jausmo dinamikos, jie kuria 
herojiškų įvaizdžių scenas, kad iš-
bandytų vienas kitą ir patys save. 
Besipriešindami ir pasiduodami jie 
vis ištrūksta iš vienas kitam sukurtų 
situacijų ir į jas patenka, o energija 
virsta išgrynintu fiziškumu. 

Destrukcija ir atstatymas

Gegužės 4 d. Sabinos Scarlat 
spektaklyje „Uniforma“ dvi pa-
našios moterys diriguos iš smė-
lio sukurto objekto destrukcijai. 
Laužymą ir griovimą pabrėžian-
čiais pakartotiniais gestais vyk-
doma lėta, bet užtikrinta erozija, 
transformuojanti kraštovaizdį ir 
sunaikinanti jį iki nieko. Apoka-
liptinį peizažą jos paverčia nauju 
miniatiūriniu miestu. Bet atstačiu-
sios pasaulį neatsispiria malonu-
mui jį vėl sunaikinti. Ši pasikar-
tojimo beprasmybė destrukcijai 
suteikia tinkamą vietą gyvenimo 
cikle. „Uniformos“ pasaulis apgy-
ventas būtybių, pasirenkančių būti 
natūralios ir reikalingos korozijos 
dalyviais. Jos be sąžinės graužaties 
atnaujina ir kuria savo tapatybę 
trumpalaikiame, trapiame pasau-
lyje, kupiname netekties.

Žaidimas su kūne gyvenančio-
mis būtybėmis

Gegužės 5 d. į Vilnių atvyksta 
prancūzų trupė „Nach Van Van“ 
su šokio spektakliu „Cellule“ 
(„Ląstelė“). Šokėja Nach krampu 
(angl. krump – tam tikras šokio 
stilius) susidomėjo pamačiusi Da-
vido LaChapelle’io filmą „Rize“ 
ir 2005-aisiais netikėtai išvydusi 
tokio šokio pasirodymą priešais 
Liono operą. Remdamasi miesto ri-
tualais ir šiuolaikinio choreografo 
Heddy Maalemo spektakliu „Éloge 
du puissant Royaume“ Nach sako 

„tyrinėjanti savo vidinių šviesų 
ir atspalvių teritoriją (…) ir žai-
džianti su savo dvilyčio kūno dvi-
prasmiškumu, dviem būtybėmis, 
bendraujančiomis tame pačiame 
kūne“. Kaip ir visi krampo sekėjai, 
Nach yra ir ji pati, ir jos avataras. 
Ji pateikia asmeninę krampo ver-
siją, išlaisvintą iš praeities, bet išti-
kimą rasinio išlaisvinimo judėjimo 
bendraminčiams.

Fizinės ribos

Gegužės 6 d. Anykščiuose, 7 d. Vil-
niuje šokio trupė „CocoonDance“ 
pristatys „Impulsą“. Parkūras čia 
leidžia atsiduoti judesiui ir pajusti 
fizinį būvį „čia ir dabar“. Trys šo-
kėjai maksimaliai išbando savo fi-
zines ribas pagal DJ Franco Mento 
muziką. Suvienyti ritmo, greičio ir 
šviesos efektų jų judesiai atveria hipno-
tizuojančią energiją, dėl kurios šo-
kėjai ir žiūrovai išgyvena bendrą, 
pamažu stiprėjančią kinestetinę pa-
tirtį. Šveicarijoje gimusi spektaklio 

choreografė ir režisierė Rafaële Gio-
vanola dirbo soliste Turine, po to 
Williamas Forsythe’as aštuoneriems 
metams ją pakvietė į Frankfurto 
baletą. 2000-aisiais ji su drama-
turgu Rainaldu Endraß įkūrė šokio 
trupę „CocoonDance“. Su naujais 
pasakojimo būdais ir šiuolaikinio 
šokio meniniais metodais eksperi-
mentuojanti trupė įsitvirtino kaip 
šokio meno institucija, žinoma ne 
tik meno, bet ir kultūros švietimo 
pasaulyje.

Alinantis solo 

Antrą kartą festivalyje viešėsian-
čio kanadiečio šokėjo ir choreo-
grafo Manuelio Roque’o spektaklis 

„bang bang“ gegužės 8 d. pristato-
mas kaip asmeninis šiuolaikinis 
ritualas, leidžiantis kūnui išreikšti 
save kovingai, beviltiškai ir laisvai. 
Tai šių dienų žvilgsnis į savęs prano-
kimą. Pačią pasirodymo sampratą 
kvestionuojančiame pasirodyme 
nėra pasakojimo, tik vienišas kū-
nas, įnikęs į išbandymų jaudulį, kai 
malonumas ir kančia susimaišo ir 
atgyja paradoksalioje, dviprasmiš-
koje ir daugialypėje erdvėje.

Akrobatiniai pojūčiai

Tos pačios dienos vakarą „Menų 
spaustuvėje“ rodomas kito svečio 
iš Kanados Emile’io Pineault dar-
bas „Normalūs troškimai“, kuriame 
kūrėjas kviečia atsiverti akrobati-
niams pojūčiams. Tai pirmas pa-
tyrusio cirko menininko solinis 
darbas, kuriame jis kritiškai žiūri į 
akrobatinės praktikos kanonus. Jis 
stengiasi atverti naujas galimybes, 
suvokdamas cirką kaip tarpininką 
sudėtingame šiuolaikinio meno tin-
kle. Pineault gilinasi į klausimus, 
susijusius su akrobatikos jutimu, 
realizavimu ir perdirbimu. Akro-
batika – tai instinktyvi patirtis, ap-
čiuopiama ir žiūrovui, ir akrobatui.

Nuo žmogaus kūno iki kosmoso

Australo Jameso Batcheloro šokio 
spektaklis „Hipererdvė“ tiria mūsų 
naudojamus metodus didžiausioms 
visatos nežinomybėms pažinti. Ge-
gužės 10 ir 11 d. rodomas spektaklis 
per kosmologijos prizmę žvelgia į 
žmogaus kūną ir pateikia visatos 
žemėlapį. Vidinis ir išorinis kūno 

kraštovaizdis čia dekonstruojamas, 
savikritiškai parodant vyriško kūno 
dominavimą visatos tyrinėjimo sri-
tyje. Antarktida susidomėjusio kū-
rėjo spektaklį įkvėpė 60-ies moksli-
ninkų ekspedicija į Pietų vandenyno 
salas. Vieno iš lyderiaujančių jau-
nųjų Australijos choreografų brai-
žas atpažįstamas dėl savo vizualinio 
aiškumo, architektūrinio jautrumo 
erdvei ir ritminio žaismingumo. 

Šokis netradicinėje erdvėje

Gegužės 10 d. MO muziejuje italų 
šokėja ir choreografė Annamaria 
Ajmone, pristatoma  svarbiuose 
šiuolaikinio šokio festivaliuose ir 
teatruose, pakvies į asmeninę ke-
lionę, per ribotą laiką siekiančią erdvę 
paversti „vieta“. Per skirtingas „vie-
tos“ metaforas – užuovėja, sankryža, 
lizdas – kūnas sustiprina vidines ir 
išorines erdves. Spektaklis „Trige-
ris“ yra pasirodymų netradicinėse 
erdvėse projekto „Arcipelago / prati-
che di abitazione temporanea“ dalis. 

„Trigeris“ – tai kilnojama sistema, ko-
reguojanti save pagal vietą. Ji perfor-
muoja erdvės geometriją ir atvirkš-
čiai – pati erdvė ją transformuoja. 

Klasikinė muzika ir preciziškas 
atlikimas

Dar vienas svečias iš Graikijos 
Christos Papadopoulos spektakliu 

„Opus“ gegužės 12 d. uždarys šių 
metų „Naująjį Baltijos šokį“. Kūri-
nys paremtas klasikine muzika, ku-
rios kompozicijos formai (opusui) 
būdinga griežta struktūra ir meni-
nis sudėtingumas. Spektaklis siekia 
išnagrinėti šią struktūrą ir ją vizu-
alizuoti scenoje. Pagrindinis tiks-
las – ištirti instrumentinės muzi-
kos taisykles ir jų taikymą visiškai 
kitokioje meno formoje – šokyje. 
Kūnas virsta vizualia muzikos ins-
trumento versija, o muzikinė par-
titūra – fizine choreografija. Spek-
taklio atlikėjai stengiasi atsiriboti 
nuo muzikinės kompozicijos jaus-
minio poveikio ir vertinti muzikinį 
kūrinį kaip sudėtingą garsų seriją, 
sukuriančią harmoningą logiką. Tai 
bandymas ištirti mūsų automatinę 
reakciją išgirdus muziką.

Pagal festivalio 
„Naujasis Baltijos šokis“ inf.S. L i gt h e rt  nu ot r.Scena iš spektaklio „Dar blogiau“

G. Fer r an do n uotr .Scena iš spektaklio „Uniforma“ 
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T e a t r a s

Keli spektaklio vaikams puslapiai
„Raudonoji knyga“ Vilniaus teatre „Lėlė“

Ingrida Ragelskienė

Vilniaus teatras „Lėlė“ taikliai su-
planavo premjerą balandžio 20-ąją. 
Kada dar, jei ne likus dienai iki Ve-
lykų, išvysi ryškiai geltonu, plas-
tmasiniu, postmoderniai dekora-
tyviniu krepšeliu su pašventinti 
paruoštais kiaušiniais nešiną vil-
nietę bobulę? Toks metas – kas eina 
į bažnyčią margučių šventinti, kas 
į teatrą premjerinės „Raudonosios 
knygos“ pavartyti.

Kelionė pjesės autorės Nijolės In-
driūnaitės, režisierės Evos Piotrows-
kos ir dailininkės Julijos Skuratovos 
lėlių spektaklio vaikams takais pra-
sideda nuo „Lėlės“ fojė. Ant sienų 
iškabintuose tikruose inkiluose 
gali išgirsti autentiškas nykstančių 
paukščių giesmes, čerškesį, kleke-
tavimą. Dalis inkilėliuose pasislė-
pusių garsų netrukus savo teatrinį 
pavidalą įgaus jaukiausioje „Lėlės“ 
rūsio salėje. Čia pati erdvė nuteikia 
dėmesingam teatrinių paslapčių ir 
stebuklų išsiaiškinimui. Čia mes su 
vaikais esame išgyvenę ne vieną švie-
sią akimirką su pačiomis įvairiau-
siomis lėlėmis, kuriančiomis pasaką.

Ši erdvė idealiai tinka kompo-
zitoriaus Vidmanto Bartulio muzi-
kai – jos lakoniškas minimalizmas, 
praeities atbalsiai ir netikėtos trak-
tuotės, dėmesingumas jautriai te-
mai ir šviesaus liūdesio nuotaika 
tampa vienu gražiausių ir pras-
mingiausių „Raudonosios knygos“ 

meninių inkliuzų. Tikiu, kad teatro 
lūkesčiai naujos premjeros atžvilgiu 
buvo pagrįstai dideli. Ir mums, žiū-
rovams, visos sudedamosios naujo 
spektaklio dalys žadėjo pačias ma-
loniausias teatrines akimirkas. Tad 
kodėl „Raudonoji knyga“ privertė 
pasijusti savotišku griozdišku mu-
tantu, svetimu ateiviu, nerangiai be-
simuistančiu ankštoje trapių anti-
kvarinių niekučių prekyvietėje?

Bandau tai išsiaiškinti, o atsa-
kymą pasufleravo kartu spektaklyje 
putpelės kiaušinius skaičiavę ma-
žieji žiūrovai – „nes žmonės taip 
nebekalba“. Tai dešimtmetės citata 
apie „Raudonosios knygos“ tekstą – 
poetišką, lyrišką, daugelyje vietų ei-
liuotą, apsiribojantį lakonišku siu-
žeto apie nykstančias paukščių rūšis 
karkasu, užpildomu premjeriškai 
nerangiomis duetinėmis aktorių di-
alogų improvizacijomis. Iš esmės 
teksto ir paties spektaklio impulsu 
tapo sakrali frazė: „Paukščiams pa-
dėti nieks nebegalės, jeigu žmogus 
jų nemylės.“ Šis taurių, krikščioniš-
kos moralės teiginių kupinas, nuo 
banalios buities ir nykaus realizmo 
žiūrovą pakylėjantis turinys kol kas 
disonuoja su vizualiniu „Raudono-
sios knygos“ sprendimu. 

Dailininkė Skuratova meistriškai 
integravo nykstančių paukščių lėles 
į senų, antikvarinių daiktų būtį. Žu-
vėdra išskrenda iš senovinio moteriško 
rankinuko-kriauklės, antytė, vienišo-
mis naktimis gurkšnojanti arbatą, 
lyg suauga su varinio arbatinuko 

kūnu, o pašėlusiai paukštei-foto-
grafei iš pilvuko iššoka seno fo-
toaparato objektyvas. Spektaklyje 
vaidinančios lėlės skuratoviškai ma-
kabriškos, be galo išradingos, pa-
darytos su didžiule atida kiekvienai 
detalei. Iš esmės kiekviena jų tampa 
autentišku meno kūriniu, išryškė-
jančiu kamerinėje erdvėje ir rei-
kalaujančiu atidesnio įsižiūrėjimo, 
gal net savotiškos žiūrovinės me-
ditacijos. Bėda ta, kad jos turi vai-
dinti, perteikti savo mikroscenelės 

nuotaiką, temą, santykius su partne-
riu, erdve, žiūrovu. O tai estetinių 
reikšmių perkrautai lėlei ir ją val-
dančiam aktoriui jau tampa savo-
tišku iššūkiu.

Premjeriniame spektaklyje buvo 
justi, kad režisierė Piotrowska itin 
pasitiki aktoriais (Erika Gaidaus-
kaitė, Andžela Vitauskaitė, Sigita 
Mikalauskaitė ir Deivis Sarapinas), 
kurie turi sukurti paralelinę žmo-
nių tarpusavio dramą valdydami tik 
judriomis galvomis vaidinančias 

D. Matv ejevo n uotr .

paukščių lėles. Mielas, XX a. pra-
džios estetika dvelkiantis žmonių 
santykių žaismingumas, kliūvan-
tis ir vis pabyrantis dialogo audi-
nys nesusipynė su dramatišku, išties 
aktualiu ir jaudinančiu „Raudono-
sios knygos“ turiniu. Nykstantys 
paukščiai liko žmonių tarpusavio 
žaidimų ir išmestų, nebereika-
lingų, laikinam meniniam gyveni-
mui prikeltų daiktų paribyje. Ir tai 
dar viena liūdna tiesa apie mylėti 
nebesugebantį žmogų. 

Scena iš spektaklio „Raudonoji knyga“

Baltijos šokio platforma

Festivalyje „Naujasis Baltijos šo-
kis“, be svečių iš Europos, Kanados 
ir Australijos, pristatoma ir Balti-
jos šokio platforma – trys lietuvių 
premjeros bei latvių ir estų spektakliai, 
kalbantys apie depresiją, užterš-
tumą, grožio ir jaunystės kultą.  

Festivalio vadovė Gintarė Mas-
teikaitė sakė: „Labai džiaugiamės, 
kad su Lietuvos kultūros institutu, 
Latvijos šokio informacijos centru, 
estų teatru ir šiuolaikinio šo-
kio platforma „Sõltumatu Tantsu 
Lava“ šiemet pristatome Baltijos 
šokio platformą, kurioje žiūrovai 
turės galimybę išvysti net septynis 
ryškiausius, naujausius darbus iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Norisi 
pabrėžti, kad Baltijos šalių šokio at-
likėjai festivalio kontekste išsiskiria 
aktualiomis ir aštriomis temomis.“

Gegužės 9 d. Kauno šokio teatras 
„Aura“ ir choreografė Birutė Letu-
kaitė su didžiausia kūrybine ko-
manda pristato šokio ir gyvai atlie-
kamos muzikos spektaklį „Kaunas 
Zoo“, nagrinėjantį grožio, mados 
kulto, prabangos ir tuštybės temas. 
Spektaklyje parodomos gyvenimo 

„su kaukėmis“ problemos. Demons-
truojama išorinė puikybė ir tuštybė 
dažnai atskleidžia silpną ir visuo-
menės primestų normų pažeistą 
vidinę individo būseną. Kūrinyje 
stengiamasi atskleisti altruistišką, 
jautrią ir savo bei kitų atžvilgiu są-
žiningą žmogiškąją prigimtį. 

Šeiko šokio teatras su Klaipė-
dos violončelių oktetu ir danų cho-
reografu Palle Granhøjumi sukūrė 
spektaklį „Boléro – Extended“, 
skirtą šokėjams ir violončelėms. 
Remdamasis autorine, judesius 
ribojančia obstrukcijos technika 
Granhøjus kuria choreografiją 

pagal „Bolero“ muziką, kuri, ori-
ginaliai dekonstruota ir atliekama 
violončelių, skamba netikėtai ir 
šiuolaikiškai. Spektaklis rodomas 
gegužės 9 dieną.

Jaunajai Lietuvos šokio kartai 
atstovauja Lukas Karvelis su solo 
darbu „Blank Spots“ („Tuščios dė-
mės“), festivalyje rodomu gegužės 
11 ir 12 dienomis. Monospektaklis 
nagrinėja asmeninės ir kolektyvi-
nės tapatybės ryšį ir jų kaitą dina-
miškame šiandienos pasaulyje. 

Gegužės 10 d. viena ryškiausių 
Latvijos šiuolaikinio šokio asme-
nybių Agate Bankava ir Andris 

Kačanovskis rodys spektaklį „Atei-
ties keistuolis“, kuris įsivaizduoja 
tris iš tūkstančių galimų ekologi-
nės taršos, informacijos pertekliaus, 
istorinio palikimo ir kanonizuoto 
meno scenarijus bei siekį, kad atei-
ties žmonės amžinai liktų jauni ir 
sveiki. Pasak spektaklio kūrėjų, 

„Yuvalis Noah Harari savo ateities 
žmogaus viziją pristato kaip Homo 
deus. Mūsų pasiūlymas yra daug pa-
prastesnis ir gerokai mažiau išaukš-
tinantis – „Ateities keistuolis“.

Gegužės 10 d. choreografė Sintija 
Siliņa pristatys šiuolaikinio šokio 
spektaklį „Dugne“, kuriame kūry-
binė komanda, pasitelkusi savo ir 
kitų patirtis, specialistų pastabas 
ir komentarus, dekoduoja depre-
sijos procesus. Tamsus debesis, 
50-ies kilogramų kuprinė, pelkė, 
švitrinio popieriaus lova, medvilnė, 
tuštuma ir gyvenimas dugne – tik 
keletas depresijos metaforų, apibū-
dinančių savijautą, susidūrus su šia 
liga. Depresiją sunku nustatyti, nes 
ji grįsta paviršutinėmis prielaido-
mis ir išankstiniu nusistatymu dėl 
jos atsiradimo, poveikio ir gydymo. 
Pavojingai daug nuo depresijos ken-
čiančių žmonių nesiekia sisteminio 
gydymo, nes nesugeba atpažinti li-
gos arba ignoruoja jos simptomus. 
Skirtingų depresijos etapų savijautą 
sunku perteikti žodžiais.

Gegužės 11 d. šokėja ir choreo-
grafė Sigrid Savi rodys savo debiu-
tinį šokio spektaklį „Įsivaizduok 
žuvį“, 2017 m. nominuotą Estijos 
teatro apdovanojimui šokio ka-
tegorijoje. Savi kūrybai būdingos 
brutaliai naivių jausmų struktū-
ros ir reprezentacijos. Pasak kū-
rėjos, „neaiškumas maitina vaiz-
duotę ir galbūt mes matome žuvį 
ten, kur jos nėra, arba atvirkščiai“. 
Spektaklis – tai ekspedicija į sau-
gią nežinomybę, romantiškai savęs 
klausiant: o kas, jei Ramiojo van-
denyno juodasis drakonas niekada 
nesutinka didžiaakio tuno?

Gegužės 11 d. spektaklį „Skysčiai“ 
pristato Helsinkyje įsikūręs „Wau-
haus“ meno kolektyvas, aktyviai už-
siimantis performanso menu. Spek-
taklio kūrėjai scenoje kuria slidumo 
būseną, kai žmogus negali kontro-
liuoti savo kūno. Kai visuomenėje 
vyrauja individualizmas, perfekci-
onizmas ir nepasitikėjimas, spekta-
klis kviečia žiūrovus patirti empatiją, 
intymumą ir nesėkmę. „Skysčiuose“ 
bendradarbiauja Estijos šokėjai Jo-
anna Kalm, Karolin Poska, Sigrid 
Savi, Joonas Tagelis ir Švedijos ak-
torė Salla Loper.

Pagal „Lietuvos šokio informaci-
jos centro“ ir festivalio „Naujasis 
Baltijos šokis“ inf.

Anonsai

Scena iš spektaklio „Kaunas Zoo“ K a uno  šo ki o  t e ato  „A u ra “ nuot r.
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M u z i k a

Talentingosios muzikos pionierės
Apie muzikių įnašą į Lietuvos muzikinės kultūros istoriją

 Jonas Vytautas Bruveris

(...) „Mano mylimai seseriai Gra-
žutei dienoje gimtuvių 5 vasariaus 
1917 metų aukuoja savo veikalą 
brolis Vytautas – Karklas – Tema 
su atmainomis“. Tasai ant veikalo 
viršelio šį tekstą gražiai užrašęs 
brolis – 1905 m. rugsėjį gimęs Vy-
tautas Bacevičius, o Gražutė – 1909 m. 
vasarį gimusi Gražina Bacevičiūtė. 
Kuo teisingiausiai surašytos tų 
fortepijono variacijų – atsiprašau, 
atmainų – 32-inės natos ir pauzės 
bei kitos grožybės; pažymėtinas pri-
sirišimo prie lietuvių kalbos pavyz-
dys, kaip ir tėvo pasveikinimui su tų 
metų šv. Kalėdomis skirtas kūrinė-
lis „Atminimas tėvynės Lietuvos“. 

Lodzėje įgijęs muziko (mokytojo, 
chorvedžio) profesiją, Vincas Bace-
vičius tenai sukūrė šeimą, kurioje 
užaugo 4 labai talentingi vaikai. Į 
Lietuvą grįžo 1923 m., mokytojavo 
Kauno „Aušros“ berniukų gimnazi-
joje. 1926 m. baigęs Lodzės konser-
vatoriją, pas tėvą atvyko Vytautas. 
Gavęs valstybės stipendiją, studi-
javo Paryžiuje, o nuo 1931 m. jau 
darbavosi Kaune. Tėvas Kaune telkė 
visą šeimą. 1931–1935 m. „Aušros“ 
gimnazijoje mokytojavo vyriau-
sias sūnus pianistas Kęstutis Bacevi-
čius. Koncertavo, yra rašęs į spaudą. 
Viename 1907 m. laiškų Bronisla-
vai Volmanienei iš Vilniaus Mika-
lojus Konstantinas Čiurlionis rašė 
įrodinėjąs Tautos namų Vilniuje 
statybos būtinumą; laiškas neiš-
liko, žinomas tik iš „Naujojoje Ro-
muvoje“ paskelbto K. Bacevičiaus 
vertimo į lietuvių kalbą (žr.: Vy-
tautas Landsbergis, Visas Čiur-
lionis, Versus aureus, 2008, p. 606). 
Jo žmona mokėsi dainavimo pas 
V. Grigaitienę. Su motina atvykusi 
jauniausia duktė Wanda (1914–2011, 
poetė, rašytoja, žurnalistė) įstojo į 
universitetą studijuoti lituanistikos.

Keturis kartus Kaune lankėsi vis 
labiau garsėjanti smuikininkė ir 
kompozitorė Gražina. Su broliais 
surengė 4 koncertus konservatori-
jos bei Valstybės teatro salėse ir 4 
radijo koncertus. Iš įvairių kompo-
zitorių ir savo pačios kūrinių suda-
rytas programas yra surašęs Vytau-
tas (žr.: LLMA, f. 118, ap. 1, b. 188, l. 1). 
Pirmąsyk Gražina atvyko 1930 m., iš-
buvo ilgiausiai – apie 6 mėn. ir, pasak 
brolio, „labai sistemiškai darbavosi 
siekdama įvaldyti lietuvių kalbą“. 
Juozas Žilevičius dar mini tų metų 
jos rečitalį Valstybės teatre su Leiba 
Hofmekleriu ir rugsėjį Stasio Šim-
kaus diriguotame koncerte griežus 
Felixo Mendelssohno smuiko kon-
certą (J. Žilevičius, Gražina Irena 
Bacevičiūtė, Draugas. Mokslas. Me-
nas. Literatūra, Antroji dalis, 1969 m., 
liepos 5 d., nr. 156 (27). Kitąsyk at-
vyko 1932 m. rugsėjį, vadinasi, ką 
tik baigusi Varšuvos konservatoriją 

(gavo smuikininkės ir kompozito-
rės diplomus) ir po to išvykusi į 
Paryžių studijoms pas Nadią Bou-
langer. Paskui – 1933 m. balandis, re-
čitalis su Kęstučiu, o 1934 m. sausio 
9 d. „džiaugsmingų įspūdžių“ Vla-
dui Jakubėnui sukėlęs (žr. jo recen-
ziją kitos dienos „Lietuvos aide“) 
didžiulis orkestro koncertas teatro 
salėje – Jeronimas Kačinskas padiri-
gavo Čaikovskio Penktąją simfoniją, 
G. Bacevičiūtė griežė jo Smuiko 
koncertą D-dur, paskiau V. Bace-
vičius dirigavo sesers „Karikatūras“ 
ir savo pirmąją simfoniją, „Vaidi-
lutės“ uvertiūrą ir „Elektrinę po-
emą“. 1933 ar 1934 m. ji sukūrė pjesę 
smuikui ir fortepijonui „Lietuviška 
daina“ („Pieśń litewska“). 

Minimą straipsnį J. Žilevičius 
parašė 1969 m. sausio 17 d. miru-
sios G. Bacevičiūtės atminimui. Jis 
rašo, kad anuomet švietimo minis-
tras Konstantinas Šakenis tučtuojau 
atsiliepė į V. Bacevičiaus prašymą 
paskirti dukrai stipendiją pasimo-
kymui (antram) Paryžiuje. Tačiau 
Kaune kilo nepatenkintų bruzdė-
jimas bei intrigos, ministras skirtą 
stipendiją atšaukė; buvę pasakyta, 
kad „Kauno muz. mokyklai jau an-
trojo smuikininko nereikėsią, todėl 
ji gali važiuoti ten kur tik nori“. 1934 m. 
seserį metų mokslui Paryžiuje pas 
garsų pedagogą, teorinių darbų au-
torių Carlą Fleschą nuvežė Vytau-
tas. Parvykti atgal į Kauną sesuo 
atsisakė ir tapo lenkų smuikininke 
ir kompozitore Graźyna Bacewicz. 
Tėvas Kaune liko tik su Vytautu. 

Mūsų muzikos kultūrai daug 
nusipelnė senesnių laikų smui-
kininkės pedagogės. Minėtina ir 
Wanda Bohuszewiczόwna (gra-
fienė Halka-Ledόchowska). Vil-
nietė (1882–1942), 1896–1901 m. 
mokėsi Berlyne (nuo 1898 m. spa-
lio – Berlyno karališkosios menų 
akademijos aukštojoje muzikos 
mokykloje). Išskyrus 1909–1912 m. 
darbą vad. Ippo-Gechtmano mo-
kykloje Kaune (pas ją ten mokėsi 
vienas žymiausių mūsų smuiki-
ninkų Vladas Motiekaitis), grį-
žusi dirbo Vilniaus muzikos moky-
klose, muzikos draugijos „Lutnia“ 

konservatorijoje, 1935–1940 m. 
Mieczysławo Karłowicziaus kon-
servatorijoje (1936–1940 m. jos 
smuiko klasę lankė vilnietis Edu-
ardas Pilypaitis). Smuikininkė kon-
certavo kaip solistė, kamerinių an-
samblių bei orkestrų narė. 1940 m. 
priimta į lietuvišką Vilniaus muzi-
kos mokyklą, vadinosi Vanda-Ma-
rija Leduchovskiene; šiek tiek mo-
kėjo lietuviškai. Nuo 1941 m. spalio 
2 d. jai leista dirbti ir Filharmonijos 
orkestre, 1942 m. balandžio 15 d. iš 
muzikos mokyklos atleista (LLMA, 
F. 109, ap. 3, b. 208); netrukus mirė.

Laikas grįžti prie rašinio pra-
džios. Saulės Kondrotaitės kūry-
bos kelio pradžią yra aprašiusi 
Margarita Dvarionaitė („Ugnė, 
Saulė, Gabrielė. Žvilgsnis į muzikių 
Kondrotaičių trio“, 7 meno dienos, 
2002-07-19, nr. 531). Jų mama Da-
rija – choro dirigentė, tėvas Vilius 
Kondrotas – daugybę muzikos įrašų 
plokštelėse bei radijo laikmenose 
įamžinęs garso režisierius. Gabrielė 

– pianistė, abi vyresnėlės – smuiki-
ninkės. Jų pirmoji mokytoja M.K. 
Čiurlionio mokykloje buvo Emilija 
Pilotaitė-Armonienė, pas kurią mo-
kėsi didžioji dalis, gal per 60, „mūsų 
šiandienos smuikininkų“ (žr. Vy-
tautė Markeliūnienė, „In memo-
riam Emilija Pilotaitė-Armonienė 
(1920 06 27– 2006 01 24)“, 7 meno 
dienos, 2006-02-03, nr. 694). Svarbi 
pačios E. Armonienės mokymosi 
dalis buvo 1937 m. pradėtos stu-
dijos Vilniaus M. Karłowicziaus 
konservatorijoje pas W. Halką-
Ledόchowską, trukusios iki peda-
gogės mirties. Po karo grieždama 
įvairiuose orkestruose (ilgiausiai 
Povilo Bekerio suburtame „Vil-
niuje“), E. Armonienė dar mokėsi 
pas Eleną Bekerienę (ji mokslus ėjo 
Sankt Peterburge, Berlyne, Prahoje, 
Paryžiuje, bičiuliavosi su Maironiu, 
Juozu Tumu-Vaižgantu); E. Beke-
rienės ilgametė pedagoginė veikla 
M.K. Čiurlionio menų mokykloje 
irgi atsimenama su didžiausia pa-
garba (žr.: Vytautė Markeliūnienė, 

„In memoriam Elena Strazdaitė-Be-
kerienė (1910 10 16 – 2004 11 06)“, 
7 meno dienos, 2004-11-19, nr. 637). 

Taigi, Saulė mokslus pradėjo kaip 
E. Armonienės mokinė, paskui jos 
mokytojai buvo Viktoras Radovi-
čius ir Raimundas Katilius (beje, 
irgi E. Armonienės mokinys). Nuo 
1986 m. studijavo J. Tallat-Kelpšos 
muzikos mokykloje, nuo 1988 m. – 
Valstybinėje konservatorijoje (da-
bar Muzikos ir teatro akademija) 
pas prof. R. Katilių.

Tokią įprastinę studijų ir sava-
rankiškos veiklos eigą pakeitė Lie-
tuvos persitvarkymo sąjūdžio su-
keltos politinės aplinkybės, kurių 
kulminacija – 1990 m. kovo 11 d. 
paskelbtas Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimas. Mokslų siekian-
čiam jaunimui atsivėrė neregėtos 
lavinimosi ir veiklos svetur galimy-
bės. Pavyzdžiui, dvejus metus Čiur-
lionio mokykloje jau mokytojavusi 
smuiko virtuozė Rusnė Mataitytė 
buvo viena pirmųjų, pakėlusių 
sparnus anksčiau nelengvai įmano-
mam (ar visai neįmanomam) skry-
džiui į Vakarus; nuo 1990 m. darba-
vosi Getingene, paskiau Oksforde, 
Londone, apskritai – „visoje Euro-
poje“ ir JAV, pelnė apdovanojimą 
Louiso Spohro konkurse (Vokie-
tija), buvo solistė, ansamblių narė 
bei orkestrų koncertmeisterė (sim-
foninio orkestro koncertmeisteris – 
smuikininkas, po dirigento antrasis 
asmuo orkestre; nepainioti su mūsų 
pianistais akompaniatoriais, kurie 
pagal sovietinį rusišką įprotį tebe-
sivadina koncertmeisteriais). Nuo 
2005 m. yra LMTA pedagogė, pro-
fesorė, nuo 2006 m. – ir Čiurlionio 
mokyklos mokytoja; taigi ir ji grįžo 
ad fontes. 

Viena pirmųjų nepaprastos tarp-
tautinės sėkmės sulaukė smuiki-
ninkė Dalia Stulgytė. 1995 m. bai-
gusi Liubeko aukštąją muzikos 
mokyklą, ji, 23 tarptautinių kon-
kursų laureatė, pasižymėjo kaip 
solistė (diriguojant garsiems diri-
gentams, griežė su žymiausiais Vo-
kietijos orkestrais, buvo kai kurių 
koncertmeisterė), kamerinių an-
samblių narė bei steigėja, koncer-
tuodama aplankė kitas Europos 
šalis, Šiaurės ir Pietų Ameriką, Ka-
nadą, Japoniją. Kaip ir jos kolegės, 
populiarina lietuvių muziką. 

S. Kondrotaitė priklauso prie 
anksčiausiai svečiose šalyse pabu-
vojusių (ir tenykščiams lietuvių ta-
lentą parodžiusių) bei su itin ver-
tinga patirtimi grįžusių muzikių. 
Aplinkybės savotiškos. Vengrų di-
rigentė Olga Géczy (iki Vengrijos 
išsivadavimo iš komunistinės val-
džios gyveno Šveicarijoje ir Austri-
joje) jau 1989 m. buvo pasikvietusi 
mūsų muzikų į Austrijoje jos įkurtą 
Tarptautinę muzikų draugiją. 1991 
m. ji pakviesta būti mūsų LMTA 
vizituojančia profesore, yra diri-
gavusi jos orkestrui. Pasikvietusi 
Zalcburgo menininkus – režisie-
rių ir dailininką, ji 1992 m. spalio 

3 d. parengė Josepho Haydno ope-
ros „Žvejės“ premjerą Operos ir ba-
leto teatre. Spektaklis buvo įrašytas 
į garso kasetę, paskiau – į kompak-
tinę plokštelę (galima pasižiūrėti 
ir paklausyti internete, gražiai at-
rodo). Operos premjera buvo 
O. Géczy sumanyto I Haydno ir 
Schuberto muzikos festivalio dalis. 
Trečiajam festivaliui 1994 m. diri-
gentė su režisieriumi Nerijumi Pe-
troku ir dailininke Birute Ukrinaite 
bei akademijos studentais parengė 
kitos Haydno operos „Negyvenama 
sala“ pastatymą (2 spektakliai Rusų 
dramos teatre). Ketvirtas festiva-
lis surengtas jau be tos dirigentės, 
bet Vilnius buvo betampąs vienu 
iš Haydno operų atgimimo centrų 
(1984 m. birželio 30 d. buvo pasta-
tyta Haydno opera „Vaistininkas“). 
Deja, netapo, nes jo nepalaikė ga-
lintieji tą padaryti.

O. Géczy per tą laiką gerai susi-
pažino su Vilniaus muzikiniu gyve-
nimu ir dairėsi muzikių savo vado-
vaujamam Austrijos tarptautiniam 
moterų orkestrui. Šitaip ji „aptiko“ 
Ugnę ir Saulę Kondrotaites, kurias 
išsivežė 1989 bei 1990 m. to orkestro 
vasaros koncertams (1989 m. Saulė 
pirmoji iš lietuvių pagriežė visus 24 
Niccolo Paganini kaprisus smuikui 
solo). 1992–1997 m. Saulė gyveno 
Čekijoje; buvo orkestrų narė, pasi-
reiškė kaip solistė. Iš pradžių griežė 
Opavos teatro operos orkestre 
(1805 m. įsteigtas teatras tuomet 
atidarytas po rekonstrukcijos), su 
juo atliko Ludwigo van Beethoveno 
koncertą (dirigavo Oldrichas Bo-
huńovsky). Nuo 1994 m. buvo Ma-
rianske Laznių simfoninio orkes-
tro narė (griežė Paganini koncertą 
D-dur, dirigentas – daug kūrinių 
Čekijoje ir svetur įrašęs Rostislavas 
Hališka). Būdavo kviečiama į Kar-
lovi Varų kamerinį orkestrą „Cre-
mona“. 1997-aisiais Saulė dalyvavo 
49-ojo „Prahos pavasario“ smuiki-
ninkų konkurse bei – kaip kvarteto 
narė – šiuolaikinės muzikos festi-
valyje. Tų metų rudenį grįžo namo 
tęsti studijų LMTA, dalyvavo įvai-
riuose renginiuose bei meistriš-
kumo kursuose (su prof. Sauliaus 
Sondeckio vadovaujamu studentų 
orkestru griežė Antonio Vivaldi 
koncertų ciklo „Metų laikai“ kon-
certą „Žiema“), prof. Jono Urbos 
vadovaujama 2004 m. baigė meno 
aspirantūros studijas. 2003–2015 m. 
iš Vilniaus važinėjo į pamokas Va-
rėnos Jadvygos Čiurlionytės meno 
mokykloje, nuo 2008 m. darbuo-
jasi M.K. Čiurlionio menų moky-
kloje. Jos veiklą puošia ir koncertai 
jau minėtuose kraštuose, taip pat 
Vokietijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, 
Baltijos valstybėse, įrašai Lietuvos 
radijo fonduose... 

Įprastinis šiandienio gabaus mu-
ziko gyvenimas? Įprastinis, bet ir 
individualus.

(Pabaiga. Pradžia nr. 17)

Graźyna Bacewicz
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Hommage Paryžiaus Dievo Motinai
Apie gotikinę katedrą

K u l t ū r a

Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Viduramžių katedra – tai viduram-
žių miesto bažnyčia, jos centras – 
vyskupas, krikščioniško miesto 
valdytojas. Katedros statyba buvo 
religinis, ekonominis, technologi-
nis, meninis žygis, kuriame daly-
vavo visa visuomenė. Prancūzijoje 
per mažiau nei šimtmetį (1140–
1230) buvo pastatyta 80 katedrų. 
Katedroje ne tik buvo švenčiama 
liturgija ir garbinama Dievo Motina 
(jai skirta didesnė Prancūzijos kate-
drų dalis), bet taip pat vyko įvairios 
šventės, buvo įprasta joje praleisti 
naktį, ilsėtis. 

Istorikai gotikos genezę sieja 
su visuomenės struktūros kaita, 
miestų augimu, ekonomika, pre-
kyba, pinigų apyvarta, amatininkų 
dirbtuvių, gildijų, cechų veikla. Šis 
kompleksinis krikščionių bendruo-
menės socioekonominis angažuo-
tumas tiko katedrų statybai, o vei-
kla ir dabar stebina visapusišku 
organizuotumu. 

Gotikine katedros didybe norėta 
išreikšti amžinąjį dangiškosios Je-
ruzalės spindesį, tačiau svarbu ir lo-
gika, kuria vadovavosi užsakovai ir 
meistrai. Katedrų amžius yra scho-
lastikos amžius – pastangų raciona-
liai sisteminti krikščioniškąją dok-
triną metas. Tai laikas, kai vyskupijų 
mokyklose, virstančiose universite-
tais, studijuojama Aristotelio logika. 
Nemėginama neigti protui nepaval-
džių tikėjimo slėpinių, o trokštama 
padaryti juos suprantamus.

Gotikinės architektūros naujo-
vės: „slankstelinė“ struktūra, kon-
traforsai ir arkbutanai, vertika-
lumas ir vitražai – tai pastangos 
sukurti naują šventovės struktūrą, 
troškimas pasiekti maksimalų 
aukštį, siekis neužkrauti skliautų 
svorio sienoms, išplėsti erdves. Pir-
masis gotikinis statinys su iškeltu 
kryžminiu skliautu yra Paryžiaus 
Šv. Dionizo (1137–1140) bažnyčia. 
Jos „architektas“ ir statytojas aba-
tas Sugeris – vienas iš nedaugelio 
viduramžiais rašiusių apie meno 
paskirtį. Sugeris kalba apie kupiną 
stebuklingos ir nenutrūkstančios 
šviesos architektūrą. Nebelieka 
sienų, tik „stebuklingas“ vitražas, 
kuris eksterjere yra neperregimas, 
o interjere sutviska visomis spalvo-
mis kaip šviesą skleidžiantis bran-
gakmenis. „Brangakmenių įvairias-
palvis grožis spindi iš mano meilės 
Dievo namams. Nuo išorinių rū-
pesčių perėjau prie šventų dory-
bių įvairumo meditacijos, nes ma-
terialumas veda į nematerialumą, 
todėl man atrodo, jog esu kažko-
kioje nežinomoje universumo 
plotmėje, kuri nėra pelkėta žemė, 
bet dar ir ne dangaus tyrumas, regis, 
čia galima būti pakylėtam virš šio 
žemiško pasaulio anagoginiu būdu, 
per Dievo malonę“, – rašė Sugeris. 

Vadinamoji šviesos teologija – tai 
gotikinių statinių kelrodė ir kon-
cepcija: arkos, keliančios skliautus, 
vitražai, pakeitę sienų mūrus, ta-
pyba ant stiklo, tapusi ir istorijos 
pasakotoja, ir krikščioniškosios 
doktrinos skelbėja.

Gotikinių vitražų figūratyviniai 
pasakojimai prasideda XII a. Pran-
cūzijoje, Šv. Dionizo deambulatori-
juje, tęsiasi Paryžiaus, Šartro, Puatjė, 
Reimso katedrų vitražuose ir stul-
binantį grožį pasiekia XIII amžiuje. 
Žymiausia dydžiu ir vitražų grožiu 
yra Šartro katedra, statyta 1210–1236 m., 
turinti 164 vitražus (2000 kv. m 
spalvoto stiklo) – tai tikra to meto 
biblinės kultūros enciklopedija. Be-
veik amžininkai su Šartro vitražais 
yra Buržo, Senso, Reimso ir Ruano 
vitražai. Apie 1250 m. du architek-
tai Jeanas de Chelle’is ir Pierre’as 
de Montreuilis, apimti svaiginan-
čios perregimų sienų traukos, su-
kūrė nuostabius Paryžiaus Dievo 
Motinos katedros vitražus. O vi-
tražo meno viršūnė pasiekta Pary-
žiaus Šventojoje koplyčioje (Sainte 
Chapelle), kurioje 15 milžiniškų 
spalvoto stiklo langų sukuria dan-
gaus šviesą. 

Stebina gotikinės architektū-
ros sprendimų gausa: vienanavės, 

trinavės ir penkianavės katedros, 
su transeptu ir be jo. Paryžiaus ka-
tedros navos ilgis – 128 m, plotis – 
48 m, navos aukštis – 35 m, bokštų 
aukštis – 69 m, smailės – 91,5 m. 
Prancūzijos katedrose randame 
svarbiausius skulptūrinius kūri-
nius, net jei dažnai laiko ir revoliu-
cijų smarkiai apgadintus, pakeistus 

ar restauruotus. Šartro, Paryžiaus, 
Amjeno katedrų portaluose, jų tim-
panuose, staktose, lunetėse ir kar-
nizuose gausu skulptūrų, sukurtų 
remiantis griežta ikonografine pro-
grama: Kristaus, Marijos ir Bažny-
čios šlovinimas. Kai kurios skulp-
tūrinės kompozicijos, pavyzdžiui, 
Reimso katedros „Apreiškimas“ ir 

„Aplankymas“, yra plastinio tobu-
lumo pavyzdžiai, šviesios ir kiek 
manieringos gotikos Besišypsan-
čio angelo veidas. 

Gotikos stilius nėra tik techni-
nių išradimų rezultatas. Čia atsi-
veria naujas žmogaus ir pasaulio 
matymas. Ikonografijai būdinga 
pagarba realybei, susidomėjimas 
psichologija, loginis aiškumas, 
aristoteliškai racionali tvarka, ati-
tinkanti Summos struktūrą, to 
meto teologų idėjas, domėjimasis 
istoriniu pasakojimu, pakeitusiu 
abstrakčias „platoniškas“ dogmas. 
Viskas gamtoje buvo matoma kaip 

aukštesnės, transcendentinės rea-
lybės ženklas. Gotikiniame mene 
vyrauja religinis simbolizmas, bet 
gausu ir iracionalumo, spontaniš-
kumo, fantazijų. Proportio ir clari-
tas, idealizmas ir realizmas, auksas 
ir šviesa – tai sąvokos, kuriomis re-
miantis konstruojamas gotikinės 
šventovės pastatas.

Paryžiaus Dievo Motinos gais-
ras parodė, kad visa tai mes žino-
jome, kad visa tai „matėme“, tik 
buvome pamiršę ir ramūs. Didžia-
vomės, tik garsiai nesakėme. Tačiau 
gaisro ugnis atgaivino atmintį, skai-
čiai nušvietė istoriją, įpūtė jausmų 
ir pasiryžimų laužą. Buvo suvokta, 
kad pamaldumui skirto objekto 
atstatymas nėra tik techninio-eko-
nominio pobūdžio iššūkis, kad 
gaisravietė suvokiama ne tik kaip 

„simbolis“, bet ir kaip dialogo vieta: 
dialogo su religija, su kultūra, su is-
torija, su Dievu, su savimi. Džiau-
giamės, kad pagrindinės katedros 
vertybės, relikvijos, paveikslai, var-
gonai ir pastato architektūra buvo 
išsaugoti, tačiau kada ir kokiu pa-
vidalu sugrįš į restauruotą statinį, 
kol kas nekalbama. Galbūt ugnis 
ir po gaisro prasidėjusios karštos 
diskusijos, atskleidusios ir nesume-
luotą rūpestį, atjautą, pasiryžimus, 
parodžiusios pompastiškus vaizdus 
su prakeiksmais, pranašystėmis ir 
rankų grąžymu, išryškins gaisravie-
tės metafiziką, o autentiškus Evan-
gelijos sekėjus paskatins pasitraukti 
į tolimus, iš pasaulio nelengvai pa-
siekiamus slėnius.

Biblijoje skaitome, kad iš pagonių 
atkovoję Jeruzalės šventyklą, jos iš-
laisvintojai turėjo nuspręsti, ką da-
ryti su išniekintu altoriumi. Jie nu-
sprendė jį nugriauti, o išmontuotus 
akmenis sudėti į tinkamą vietą, „kol 
ateis pranašas ir nurodys, ką su jais 
reikia daryti“ (Mak 4, 46). Atrodo, 
tas laikas jau artinasi ir pranašiška 
dvasia skleidžiasi. 

Paryžiaus Dievo Motinos katedra

V. Nomado n uotr aukos
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D a i l ė

meno mugė „ArtVilnius“ man 
irgi dažnai atrodo kaip metinė 
parodų santrauka. Kuo šiame 
kontekste išsiskiria kvadrie-
nalė? Koks jos santykis su 
meno medžiaga?

Man tai susiję dalykai. Savo at-
minties „dėžutėje“ nuolat nešio-
juosi įstrigusius kūrinius, kuriuos 
vis „ištraukiu“ svarstydama apie 
vieną ar kitą dažnai ne tik meno, bet 
ir gyvenimo reiškinį. Kartais gal-
voje vienus kūrinius keičia kiti, bet 
yra tokių kūrinių, kurie nepraranda 
aktualumo dešimtmečiais. Atsi-
menu tai, ką asmeniškai išgyvenu. 
Kai prašote parašyti, kas įsiminė 
per metus, dažnai keblu įvardinti 
dėl to, kad nėra laiko nuotolio – at-
rodo, daug kas svarbu, nes dar ne-
išblėsęs emocinis ar profesinis ry-
šys. Pavyzdžiui, iki šiol prisimenu 
parodą NDG „Miesto gamta: pra-
dedant Vilniumi“ (Vytenis Burokas, 
Vitalij Červiakov, Eglė Mikalajūnė, 
Eglė Nedzinskaitė) ir ŠMC Emilijos 
Škarnulytės ekspoziciją „QSO lęšis“ 
(parodos architektai – Jurga Dauba-
raitė ir Jonas Žukauskas). Kada tai 
buvo? Ogi 2017 m. ir 2015–2016 m. 
sandūroje. Kad šios parodos vis dar 
aktualios, rodo daugybė dabarties 
kultūros raibulių – diskusijos, eks-
pozicinių erdvių formavimo ten-
dencijos, nominacijos... 

Na, „ArtVilnius“ ir šiųmetė LDS 
kvadrienalė neišvengiamai turi 

išorinių panašumų – tai dailės kū-
rinių įvairovė ir jos apžvalga. Kita 
vertus, lygindama 1-osios ir 2-osios 
kvadrienalių patirtį (jas rengiant 
teko vienaip ar kitaip dalyvauti) 
galiu sakyti, kad šįkart sudarant 
atskiras kolekcijas dominavo visa-
pusiškas pasitikėjimas ir laisvė. Pir-
miausia, patys dailininkai atsirinko 
jiems svarbiausius per pastaruosius 
metus sukurtus kūrinius (visus juos 
galime apžiūrėti specialiai sukur-
toje kvadrienalės svetainėje). Po 
to trys dailėtyrininkės – Evelina 
Januškaitė-Krupavičė, aš ir Nijolė 
Nevčesauskienė – formavo savo 

„memorabilijų“ kontekstą, kurio da-
lis jau buvo pristatyta 2018 m. LDS 
meno albume „Memorabilia“ (dai-
lininkė Agnė Dautartaitė-Krutulė).

Ar parodose dalyvauja 
vien LDS nariai, ar tai visai 
nesvarbu?

Tradiciškai kvadrienalėse daly-
vauja ne tik LDS nariai, nors pir-
menybė visuomet teikiama jiems ir 
Dailininkų sąjungos narių kūryba 
dominuoja. Šįkart 4-oje kvadriena-
lėje eksponuojami kelių perspekty-
vių jaunųjų autorių ir kitų kūrybi-
nių asociacijų narių kūriniai. 

Jūs kuruojate parodą, pava-
dintą „Spalva – šviesa“. Kodėl 
pasirinkote būtent tokį atmin-
ties, noro įsiminti pjūvį? Man 

pasirodė, kad Jums rūpi jaus-
minė atsiminimų substancija.

Taip, Jūs visiškai teisi. Man pri-
siminimai – tai šviesos ir spalvos 
pliūpsniai, ištirpę kontūrai, vos 
matomi žmonių šešėliai. Kita ver-
tus, šiandien vėl permąstau Pieto 
Mondriano, Yves’o Kleino, Josefo 
Alberso ir Johno Baldessari spalvų 
sampratą, tad natūraliai krypstu 
į abstrakčią ir monochrominę 
tapybą.

Neatsitiktinai bendradarbiauti 
eksponuojant darbus konkrečių 
galerijų erdvėse kviečiausi savo 
kolekcijos „vinis“ – Kunigundą 
Dineikaitę (ekspozicijos DSG ir 
galerijoje „Meno parkas“) ir Liną 
Blažiūną (ekspozicija galerijoje 

„Kairė–dešinė“).

Kaip rinkotės kūrinius? Ar sie-
kėte bendro skambesio, ar kuo 
įvairesnių įsimenančios švie-
sos aspektų? 

Žinojau, kad neišvengsiu įvai-
rovės, tad ieškojau jungiančių 
elementų, galvojau apie visumos 
įspūdį per tuščios erdvės ir spal-
vos intensyvumo pojūtį. Žiūrėjom, 
rinkomės kūrinius ir pavieniui, ir 
drauge su kolegėmis – turėjom 
aiškias nuostatas, kokios stilisti-
kos darbai kurios kolekcijai la-
biau tinka. Man buvo aktualūs 
išgryninti, abstraktesni, daugiau 
ar mažiau ekspresyvios manieros 

atsiminimų pavidalai, jungiantys 
šviesą ir spalvą. 

Kokių autorių sąskambis pa-
čiai pasirodė netikėtas?

Na, kai kuriuos „netikėtumus“ 
sąmoningai apgalvojau, tad jie 
tapo kolekcijos ašimi. Pavyzdžiui, 
Dailininkų sąjungos galerijoje greta 
pakabintų Kunigundos Dineikai-
tės ir Vidmanto Jusionio kūrinių 
sąskambiai įkūnija kadaise Pieto 
Mondriano įvardintą raudonos ir 
mėlynos spalvų „kumščio smūgį“. 
Ten pat eksponuojamos Rasos No-
reikaitės-Miliūnienės (autorės lig-
šiolinėje kūryboje dominavo figū-
rinės kompozicijos) ryškiaspalvės 
monochrominės drobės lyg neoni-
nės reklamos atšvaitai, kurių fone 
išryškėja šalia rodomos kitų autorių 
(Gintauto Vaičio, Kristinos Mažei-
kaitės, Aistės Juškevičiūtės ir kt.) 
jautrios subtilios tapybos niuansai. 

Aušros Andziulytės nutapyta 
šviesa (DSG eksponuojami paveiks-
lai) ir Lino Blažiūno šviesos „grafika“ 
(galerija „Kairė–dešinė“) – man taip 

pat svarbus konceptualus kolekci-
jos „duetas“.

Netikėtu „Spalvos – šviesos“ ak-
centu tapo Vytauto Jurkūno pasauli-
nių kūrinių interpretacijos – piešiniai 
tušu greta Ričardo Bartkevičiaus 
ir Kęstučio Lupeikio neoekspresi-
onistinės tapybos (galerija „Meno 
parkas“). 

Kas labiausiai nudžiugino / 
nustebino kolegių kuratorių – 
Evelinos Januškaitės-Krupa-
vičės, Nijolės Nevčesauskie-
nės – sprendimuose?

Džiaugiuosi kolegių užmojais 
ir organizaciniais gebėjimais. Esu 
tarsi simboliniame „viduryje“ tarp 
didžiulę muziejininkės patirtį tu-
rinčios Nijolės ir jaunųjų kūry-
bai atstovaujančios ambicingos 
Evelinos. 

Ačiū už pokalbį.

Parengė 
Monika Krikštopaitytė

Atminties išsišakojimai
Atkelta iš  1  psl .

Agnė Narušytė

„Sąlygų nėra, turiu kurti meną, o 
meno niekam nereikia“, – kažkam 
sakė Andrius Kviliūnas. Iš kur tas 

„turiu“, neaišku. Bet taip yra. Apie 
šį prieštaravimą su draugais vis pa-
sikalbame, bet tiktai Kviliūno vide-
ofilmuose matau to negalėjimo, tu-
rėjimo ir nereikėjimo išsprogdintą 
kasdienybę. Tiesa, kūrėjo kančių jis 
nerodo. Ir negraudena. Jis kalba lyg 
ir apie ką kita, dažniausiai – apie 
amžinąsias būties temas, apie ti-
kėjimą, karą, vienatvę, kai tikrovė 
persimaišo su sapnais, o nuosava 
katė virsta kelių pabaisa, lakstančia 
žaisliniu automobiliu. 

Viskas prasideda ir baigiasi meni-
ninko kambaryje Markučiuose, ku-
rio užuominos dabar perkeltos į ga-
linę „Arkos“ galerijos salę: lyginimo 
lenta, vazos, darbo stalas ir langas, 
už kurio lyg tarp kitko sprogsta Pu-
tino bombos. Menininko buitis – tai 
stebėjimo punktas, kuriame tūnant 
tikrovės kontūrai niekada nenusi-
stovi, nes imperatyvas „turiu kurti 

meną“ niekada nemiega. Jis – kaip 
Ridley Scotto sukurto gleivėto atei-
vio įsėtas parazitas, kuris, kad ir ką 
darytum, auga, bręsta ir galiausiai 
savo gyvatiška galva išplėšia tavo 
krūtinę, kraujas tykšta ant plynai 
nudažytų sienų, minkštų baldų 
komplekto ir lango. Nors to ir „nie-
kam nereikia“.

Vis dėlto kai tuščioje galerijoje 
vieną po kito pažiūri visus fil-
mus, nebesvarbu – reikia to ar ne. 

„Cheminės“ spalvos ir netikėtumai 

įtraukia tave kaip Alisą į triušio 
urvą. Alisa krenta „turbūt į Že-
mės centrą“, o gal ir toliau, taip lė-
tai, kad ima nuo lentynų daiktelius 
ir juos apžiūrinėja, net panuobo-
džiauja laukdama, kas bus. Būtent 
taip lėtai, turint daug laiko, kren-
tama Kviliūno kuriamose erdvėse, 
kurias išplečia nuotaikos neatitin-
kanti muzika. Ten, kur turi būti 
liūdna, trenkia džiaugsmingasis 
popsas. Kur turi būti vieniša, siau-
tėja orkestras. Jei nuobodulys ir 

depresija, tai ausinėse tas slegian-
čias būsenas uždaužo kuo trankesni 
akordai. Galbūt autorius kūriniais 
vaduojasi iš savo vienatvės, bet su-
drasko ir manąją. Tarsi girdėčiau iš 
aukštybių griaudėjantį juoką, nes Die-
vas – irgi mūsų susikurta klišė, ku-
riai menininkas turi suteikti pavi-
dalą, nors jo niekas neprašė. Niekas 
juk nenori vartodamas malonumus 
prisiminti to žinojimo, to žvilgsnio 
iš menamo dangaus.

Alisa svarstė, kaip atrodo žva-
kės liepsna, kai ji užgęsta. Kviliū-
nas senutės rusės balsu svarsto, 
kas per daiktas yra šventoji „tre-
jybė viename“. O tuo metu skau-
džiai žaliame peizaže iki saldumo 
pažįstamos tapybinės kompozici-
jos pasakoja Kristaus istoriją nuo 
apreiškimo iki nukryžiavimo. Kai 
tikėjimo formulės jau ima atrodyti 
keistos, viziją pertraukia buitis – 
kambarys sukasi aplink išsišiepusio 
menininko veidą. Paskui paaiškėja, 
kad visa tai sumąstė ryškiaspalviu 
mirgėjimu užsimaskavę ateiviai. 
Tai – tik blyksnis, juos kaipmat vėl 
paslepia religinis peizažas, kuris 

dabar jau atrodo kaip kažkas labai 
„normalaus“. Šį žodį Kviliūno video-
filmų kontekste galima rašyti tiktai 
kabutėse. Kasdieniški normalumai 
čia tuoj pat transformuojasi: kam-
bario erdvė subanguoja, žaislinės 
žirafos ištįsta, žmonės susidvejina 
ar susitrejina, tarsi tikrovė būtų už-
sitraukusi sapno valkčiu. Perėjusi 
į veidrodžio zoną, kur nebežinai, 
kas esi.

Ten viskas atrodo kaip tikra, bet 
kitaip. Būna kaip nebūna. Viskas 
įmanoma. Bet labai įtikinamai. 

„Gana natūraliai“, – mąstė Alisa, 
eilinį kartą padidėjusi ar sumažė-
jusi nuo paslaptingo skysčio, iš-
gerto iš nežinia kaip atsiradusio 
buteliuko. Nesąmonių žanras nėra 
pas mus įprastas ar itin populia-
rus. Lewisas Carrollas, Eugène’as 
Ionesco, Alfredas Jarry, Flannas 
O’Brienas ar Daniilas Charmsas 
yra tik nedaugelio patafizikos išpa-
žinėjų šventieji. Kitiems šrūdas 
atrodys kaip korektūros klaida, 

Markučių katės automobiliu
Andriaus Kviliūno paroda „Mano svečių dainos“ LDS galerijoje „Arka“

N u k elta į  9  p s l .

Andrius Kviliūnas, „Nuspalvinta buitis arba vienatvės žaidimai“

Kvadrienalės parodos „Spalva – šviesa“ fragmentas V. Nomado n uotr .
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D a i l ė

Dailė rojaus prieškambaryje
Knyga, skirta Vilniaus piešimo mokyklai

Helmutas Šabasevičius

Rojaus prieškambariu Vilnių pava-
dino visame pasaulyje garsaus ta-
pytojo Chaïmo Soutine’o kūrybos 
tyrinėtojas Michelis LeBrun-Fran-
zaroli knygoje „Soutine. L’homme 
et le peintre...“, išleistoje 2015 me-
tais. Dailės istorikės dr. Jolantos 
Širkaitės monografija „Vilniaus 
piešimo mokykla 1866–1915“, kurią 
baigiantis jubiliejiniams Lietuvos 
valstybės metams išleido Lietuvos 
kultūros tyrimų institutas, paaiš-
kina šią poetišką frazę ir suteikia 
progą atidžiai pažvelgti į XIX a. pa-
skutinio trečdalio ir XX a. pirmųjų 
keliolikos metų Vilniaus meninį gy-
venimą, kurio centre buvo Vilniaus 
piešimo mokykla. Knyga – didelė 
dovana Vilniaus ir visos Lietuvos 
dailės ir kultūros istorijos profe-
sionaliems tyrėjams ir mėgėjams 
entuziastams. Tai iki šiol išsamiau-
sias leidinys, pristatantis svarbiau-
sią visam regionui dailės ugdymo 
įstaigą, kurios atšakos siekė ne tik 
gretimas, bet ir gerokai atokesnes 
šalis.

Jolanta Širkaitė – nuosekliau-
sia šios temos tyrinėtoja, dar 
1994 m. apsigynusi daktaro diser-
taciją „Vilniaus piešimo mokykla ir 
Lietuvos dailė 1866–1915 m.“, pa-
skelbusi mokslinių straipsnių tiek 
apie šios mokyklos įkūrėją Ivaną 
Trutnevą, tiek kitomis su šia institu-
cija daugiau ar mažiau susijusiomis 
temomis, o daugiau kaip du dešim-
tmečius trukusius jos mokslinius 
tyrimus vainikavo 2017 m. Nacio-
nalinėje dailės galerijoje surengta 
paroda „Académie de Vilna – Vil-
niaus piešimo mokykla 1866–1915“.

Monografija – dar vienas šios te-
mos dėmuo, apibendrinantis paro-
dos kataloge pateiktą medžiagą ir 
papildantis ją naujais, per pastaruo-
sius metus padarytais intriguojan-
čiais atradimais. 

Knygos dailininkės Skaistės Aš-
menavičiūtės laukė nelengvas iš-
šūkis – sutalpinti į knygą daugybę 
vaizdinės medžiagos ne tik iš ins-
titucinių, bet ir iš privačių – „El-
lex Valiunas“, dr. Jauniaus Gum-
bio, Aleksejaus Rodionovo, Vytenio 
Lukšio, Algirdo, Gedimino, Gie-
dros ir Juozo Petraičių, „Lewben 
Art Foundation“ – rinkinių, taip pat 
užsienyje – Izraelyje, Baltarusijoje – 
esančių muziejų. Iliustracinė me-
džiaga suteikia knygai savitą vaiz-
dinę dramaturgiją (viršelio atvarto 
vidinę pusę puošia Tretjakovo ga-
lerijoje saugoma Ivano Trutnevo 
akvarelė, įvedanti į knygos minčių 
ir vaizdinių pasaulį), taktiškai kuria 
įdomų vaizdinį naratyvą, kuriame 
greta žinomų, publikuotų kūrinių 
pasirodo ir nemažai staigmenų, įro-
dančių, kiek daug mes vis dar neži-
nome apie savo dailės istorijos raidą.

Vilniaus piešimo mokykla – vie-
nas iš pasakojimų, iš kurių veriame 
Lietuvos profesionaliosios dailės is-
toriją. Jos pradžia – Vilniaus uni-
versitete XVIII a. paskutinį de-
šimtmetį įsteigtose architektūros 
ir dailės katedrose. Dėl nepalan-
kių politinių aplinkybių ši istorija 
nėra nuosekli – Vilniaus piešimo 
mokykla įkurta praėjus trisdešimt 
keleriems metams po Vilniaus 
universiteto uždarymo, tačiau čia 
vykęs dailės ugdymas ilgainiui už-
pildė žiojėjusią spragą, todėl ir pir-
masis knygos skyrius pavadintas 

„Académie de Vilna?“, juo labiau 
kad ir veikė ji uždaryto Vilniaus 
universiteto rūmuose.

Knygoje nuosekliai aptariamas 
mokyklos įsteigimas ir jos veikla, 
vėliau vykusi reorganizacija, Ne-
mokamų sekmadieninių techninio 
piešimo klasių įkūrimas, mokyklos 
reforma 1893-aisiais, daug dėmesio 
skiriama mokyklos įkūrėjui Ivanui 
Trutnevui bei kitiems čia dirbu-
siems pedagogams, tarp jų – Iva-
nui Rybakovui, Sergejui Južaninui, 

Nikolajui Sergejevui-Korobovui ir 
kitiems, pristatomi mokyklos išug-
dyti menininkai. 

Ypač vertingi priedai, atsklei-
džiantys Vilniaus piešimo moky-
klos ugdymo metodų kaitą (Ivano 
Rybakovo pranešimas „Naujosios 
mokymo priemonės“) bei Vil-
niaus piešimo mokyklos dėstytojų 
ir išaiškintų mokinių sąrašai – jie 
tampa itin vertinga medžiaga bū-
simosioms mokslinėms Vilniaus 
piešimo mokyklos konkrečiai ir 
knygoje aptariamo laikotarpio me-
ninio gyvenimo bendrąja prasme 
studijoms.

Monografijoje pirmą kartą pri-
statomi Trutnevo mokinio Alek-
sandro Žirkevičiaus albumai, sau-
gomi Valstybinio Levo Tolstojaus 
muziejaus Maskvoje Rankraščių 
skyriuje. Juose autorė rado įdomios 
ikonografinės medžiagos, leidžian-
čios geriau pažinti ir patį mokyklos 
įkūrėją Ivaną Trutnevą – ne tik jo as-
menybę, bet ir kūrybą, kurios aka-
demišką, sausoką įvaizdį pagyvina 
albumuose suklijuoti lengvi pieši-
niai ir skaidrios akvarelės.

Šis naujas šaltinis papildo ir 
paties Trutnevo paveikslą, kurį 
galima susidaryti iš oficialių liu-
dijimų, – tad šalia istoriko ir bi-
bliografo Aleksandro Milovidovo 
teiginio, kad „jis buvo aukščiau šio 
pasaulio aistrų ir gyvenimo purvas 
nelipo prie jo“, atsiradusios Alek-
sandro Žirkevičiaus pastabos apie 
mokyklos vadovo sąsajas su bo-
hema, diriamas mokinių ausis ir 
sprigtuojamas galvas, pasirodymą 
paskaitose įkaušus (p. 84) leidžia 
susidaryti kur kas pilnesnį daili-
ninko ir pedagogo portretą. 

Kaip Vilniaus piešimo moky-
klos auklėtiniai aptariami dailinin-
kai, daug nusipelnę Lietuvos dailės 
formavimuisi, – tarp jų Edvardas 
Matas Römeris, Stanislovas Filiber-
tas Fleury, Liudomiras Slendzinskis, 
Juozapas Balzukevičius, Stanislo-
vas Bohušas-Sestšencevičius, Tadas 
Daugirdas, Juozapas Kamarauskas, 
Vilius Jomantas, Vytautas Kairiūkš-
tis. Knyga labai reikšminga įrodant 
Lietuvos dailės ugdymo tradicijų 
perimamumą, atskirų raidos etapų 
genetinį ryšį: Vilniaus piešimo mo-
kyklos auklėtiniai Juozas Zikaras ir 
Vladas Didžiokas XX a. 3–4-uoju 
dešimtmečiais dėstė Kauno meno 
mokykloje, Rapolas Jakimavičius 
sieja Vilniaus piešimo mokyklą ir 
dabartinę Vilniaus dailės akade-
miją, nes 1944–1961 m. dėstė Lie-
tuvos valstybiniame dailės institute.

Viena iš mažesnių, tačiau įdo-
mių monografijos temų – didėjan-
tis moterų vaidmuo Lietuvos dailės 
gyvenime. Jau pirmaisiais metais 
Amatų ir piešimo mokyklą lankė iki 
60 mokinių, o Tapybos klasę – per 
50, iš jų 95 vaikinai ir 22 merginos 
(p. 42); toliau knygos autorė pristato 
keletą moterų menininkių – tarp 

jų Eugenia Przyałgowska, Sofija 
Dembovskytė-Romerienė, Liucija 
Balzukevičiūtė.

Monografija įtikinamai įrodo 
Vilniaus piešimo mokyklos svarbą 
XX a. pirmosios pusės žydų dailės 
formavimuisi – pateikiama medžia-
gos ne tik apie pačius garsiausius 
dailininkus, tokius kaip Chaïmas 
Soutine’as, Pinchus Krémègne’is, 
Emanuelis Mané-Katzas, bet ir dau-
gelį kitų, kurie knygoje pristatomi 
trumpomis biogramomis, dažnai ir 
su įdomiais, pirmą kartą publikuo-
jamais kūriniais. Taip pat knygoje 
patikslinama, kad Vilniaus piešimo 
mokyklos auklėtiniams kartais pri-
skiriami ir joje nesimokę dailinin-
kai, tokie kaip Lasaras Segallis ar 
Jacques’as Lipchitzas (jie mokėsi 
nemokamose techninio piešimo ir 
braižybos klasėse).

Nemažai dėmesio skiriama dau-
giausia dailės pedagogikos srityje 
nusipelniusiam Borisui Schatzui, 
1906-aisiais išvykusiam į Palestiną 
ir įkūrusiam Dailės ir amatų moky-
klą, pavadintą Bezalelio vardu; šis 
dailininkas šiandien vadinamas 

„Izraelio meno tėvu“ (p. 238).
Labai vertingas skyrius „Meno 

sklaidos ir ugdymo sūkuryje...“, ku-
riame išsamiai aptariamas parodi-
nis Vilniaus gyvenimas, pastebimai 
atsigavęs XIX a. 7-ajame dešimtme-
tyje būtent Trutnevo dėka ir vėliau 

įgavęs įvairių formų; pateikiama ne 
tik šio gyvenimo faktografija, bet 
ir refleksijos, leidžiančios suvokti 
šio laikotarpio estetines nuostatas, 
požiūrį į meninę kūrybą.

Balandžio 11 d. Jolantos Širkaitės 
knyga „Vilniaus piešimo mokykla. 
1866–1915“ buvo pristatyta Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bi-
bliotekoje – čia, rankraščių skyriuje, 
taip pat saugoma dokumentų, su-
sijusių su Vilniaus piešimo moky-
klos istorija. Pristatyme dalyvavo ir 
Lietuvos kultūros tyrimų instituto 
vyriausioji mokslo darbuotoja dr. 
Laima Laučkaitė, neseniai išleidusi 
knygą „Vilniaus dailė Didžiojo karo 
metais“, – tad abi knygos papildo 
viena kitą ir leidžia kur kas atidžiau 
pažvelgti į kelių dešimtmečių Vil-
niaus meninį gyvenimą. 

Monografiją „Vilniaus piešimo 
mokykla“ Laima Laučkaitė pava-
dino pusšimtį metų apimančia 
Vilniaus dailės gyvenimo enciklo-
pedija. Tai tikrai patikimas pama-
tas tolesniems šio laikotarpio kul-
tūros tyrimams. Pristatymo metu 
linkėta, kad knyga būtų išleista ir 
anglų kalba, nes šiuo vertingu Jo-
lantos Širkaitės tyrimu būtina pa-
sidalinti ir su mokslininkais iš kitų 
šalių, kuriose dirbo, kūrė, mokė 

„rojaus prieškambaryje“ su dailės 
ir kūrybos pagrindais susipažinę 
dailininkai.

Ivanas Trutnevas, „Vežikas“

o baimė sudviratėti – kaip be-
protybės simptomas. Tik ne 
Kviliūnui. Nors jis taip nesiskel-
bia, drįstu teigti, kad ir jam nesve-
tima patafizikos idėja, „guodžianti 
prieštaravimuose paskendusias sie-
las (visus), kurios vis dar kažkuo 
tiki“ (anot šio reiškinio istoriją 
parašiusio prof. Andrew Hugillo). 
Vien iš išimčių sudarytas pasaulis 
yra tirštas kaip ir Kviliūno vizijos, 
sproginėjančios nuo prieštaravimų, 
kurie ne išsprendžiami, bet dar la-
biau užaštrinami, kaupiasi, kol už-
trenkia smegenis „įsivaizduojamais 
sprendimais“. Nesąmonė – tai pati 
didžiausia išmintis, sakoma. Ka-
dangi Alisa negalėjo atsakyti, kuris 
požiūris teisingas, buvo nesvarbu, 
ką ji pasakys.

Vis dėlto keisčiausia, kad šie ra-
miai beprotiški Kvliliūno filmai yra 
apie mūsų pastarųjų poros metų 
tikrovę, nors jos nedokumentuoja. 
Tikrovė čia blyksteli kaip gličas, kai 
pradryksta skaitmeninis sapnas. Pa-
ties menininko veidas šmėkščioja 
kaip nepaliaujamo kūrybos srauto 
sutrikimas. Jis trejinasi parimęs 
virš dviejų moterų, kurios kaip de-
miurgai iš duonos lipdo žmogeliu-
kus. Nėra kada atsikvėpti, nors ir 
žinai, kad tie duoniniai svečiai bus 
niekam nereikalingi, tik persekios 
tave patį dainomis ir išnykusios 
Markučių katės grimasomis. Nuo-
bodulys gali būti ne tik nieko nevei-
kimo monotonija, bet ir trankus, iš-
rėkiantis gėlą kosminėje keptuvėje 
lėtai lydantis laiko likučiams. 

Paroda veikia iki gegužės 6 d.

Atkelta iš  8  psl .
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K i n a s

Susitikimų ir peržiūrų 
ciklas „Moters erdvė. 
Vaizdai ir ištarmės“

Ketvirtadienį, gegužės 2 d., Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos Kino 
klube prasidėjo susitikimų ir per-
žiūrų ciklas „Moters erdvė. Vaizdai 
ir ištarmės“. Didžioji dalis šio tęs-
tinio kino vakarų ciklo skirta mo-
terų kūrybai lietuviškame kine ap-
žvelgti, daugiakrypčiam, svarbiam 
jų indėliui į šalies kino raidą jau tris 
atkurtos nepriklausomybės dešim-
tmečius pabrėžti.

„Moterų vaidmuo lietuviškame 
kine, palyginti su sovietmečiu, pas-
taraisiais dešimtmečiais kardinaliai 
pasikeitė, ir pajutome, kad dėmesys 
pasakojimui apie šiuos pokyčius yra 
gana didelis. Šio ciklo idėją palaikė 
ir kolegės, kino srityje dirbančios 
įvairių kartų ir profesijų moterys – 
režisierės ir kino, kostiumų daili-
ninkės, operatorės ir prodiuserės, 
kompozitorės ir montažo režisie-
rės, garso režisierės ir kritikės, kino 
žurnalistės“, – apie Kino klubo ciklą 

Anonsai „Moters erdvė. Vaizdai ir ištarmės“ 
pasakoja Kinematografininkų są-
jungos direktorė, prodiuserė Ieva 
Norvilienė. Pasak jos, sudarant 
programą įsiklausoma į kino kū-
rėjų, kritikių nuomonę.

Gegužės mėnesį įvyksiantys ke-
turi susitikimų ir peržiūrų vakarai 
bus pradžia pokalbio apie itin kū-
rybingų, veiklių moterų įtaką mūsų 
kinui, o rudenį ciklas sugrįš į Kino 
klubą su ne mažiau įdomiomis 
kino moterų istorijomis, filmais – 
ir šiuolaikiniais, ir jau tapusiais pa-
veldo dalimi. 

Peržiūrų ir susitikimų ciklą šį 
ketvirtadienį pradėjo garsi šalies 
režisierė, kino pedagogė Giedrė 
Beinoriūtė ir jos dokumentinis il-
gametražis filmas „Vulkanovka. Po 
Didžiojo kino“, sukurtas 2005 m. 

„Vaizdo ir garso studijoje“ (prodiu-
seris Valdas Navasaitis). 

Filmo herojai – tolimosios Vul-
kanovkos Krymo stepėse gyvento-
jai, kuriuos metais anksčiau aplankė 

„didysis kinas“ – Šarūno Barto 
„Septynių nematomų žmonių“ fil-
mavimo grupė. Dauguma vietinių 
gyventojų tapo filmavimo proceso 
dalyviais, bet kinas išvažiavo, o jie 

liko. Beinoriūtė sugrįžta pas juos 
į Vulkanovką su savo filmavimo 
grupe.

Už šį filmą režisierė pelnė Kul-
tūros ministerijos profesionaliojo 
meno debiuto premiją, Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos ap-
dovanojimą „Už atskleistą kino po-
veikį žmonių gyvenimui“. 2006 m. 
filmas apdovanotas garbės diplomu 
Tarptautiniame kino festivalyje 
„Curtas Vila do Conde“ (Portuga-
lija) ir antruoju diplomu festivalio 

„Kinošok“ konkurse „Kinas be kino 
juostos“ (Anapa, Rusija).

„Taip, „Vulkanovka. Po Didžiojo 
kino“ – „kinas apie kiną“. Paprastai 

toks žanras blyksi geresniu ar pri-
mityvesniu humoru, o dokumenti-
koje dažniausiai atlieka reklamines 
būsimo didelio vaidybinio filmo 
funkcijas. Giedrė Beinoriūtė atsai-
niai atmeta bet kokias atgyvenusias 
tradicijas. Ji kuria realų – su stebu-
klinių nuostabų inkliuzais – doku-
mentinį kiną, formaliai žengdama 
Kryme filmavusio naująją juostą re-
žisieriaus pėdomis, bet spręsdama 
visiškai savarankiškus uždavinius, 
daugiausia griaudama legendas 
apie antipodų pasaulius“, – filmo 
recenzijoje rašė kino kritikas Sau-
lius Macaitis.

Beinoriūtė sako, kad jai „Vulka-
novka. Po Didžiojo kino“ – svar-
bus ir brangus filmas. „Tai mūsų su 
Audriumi Kemežiu, tuomet jaunų 
kinematografininkų, pirmas ben-
dras filmas, kuriuo mes tarsi ban-
dėme apibendrinti savo emocines 
ir profesines patirtis, įgytas „Septy-
nių nematomų žmonių“ filmavimo 
aikštelėje. Be to, pats Vulkanovkos 
kaimas ir žmonės, totoriai, su ku-
riais labai susidraugavau… Norė-
josi ten grįžti. O kaskart grįžus ap-
imdavo jausmas, kad lankau savo 
vaikystės vietas, savo giminaičius. 

Paskutinį kartą į Vulkanovką buvau 
nuvykusi 2012 metais. Pamenu, va-
žiuojam atokiausiais keliais Krymo 
stepėje, beveik negyvenamomis 
vietomis, o ant kiekvieno pakelės 
elektros stulpo kabo Janukovy-
čiaus partiją reklamuojanti vėlia-
vėlė. Paskui labai greitai Krymas 
buvo okupuotas, totorių šeimos iš-
blaškytos: kas liko ten, kas išvyko 
į Rusiją, kas – į Ukrainą. Ir filmas 
iš šių dienų perspektyvos jau žiū-
rimas visai kitaip“, – pasakoja reži-
sierė, gegužės 2 d. pristatanti filmą 
Kino klubo publikai.

Gegužės mėnesį Kino klubo cikle 
„Moters erdvė. Vaizdai ir ištarmės“ 
įvyks filmų „Aurora“ (rež. Kristina 
Buožytė, 2012), „Venecijaus gyveni-
mas ir Cezario mirtis“ (rež. Janina 
Lapinskaitė, 2002), „Išgyventi va-
sarą“ (rež. Marija Kavtaradzė, 2018) 
peržiūros ir susitikimai su skirtingų 
profesijų kino kūrėjomis.

Kino klubo renginiai yra atviri 
ir nemokami, jie vyksta kiekvieną 
ketvirtadienį 18 val. Kinematogra-
fininkų sąjungoje adresu Vasario 
16-osios g. 8; durų kodas 25.

Tarp logikos ir geismo
Trumpos kino recenzijos

Gediminas Kukta

„Profesorius ir pamišėlis“ („The 
Professor and the Madman“), rež. 
Farhad Safinia, Airija

Tikra istorija, kuri intriguoja pati 
savaime, dar net neperkelta į kino 
ekraną. 

1872 m. profesorius Jame-
sas Murray’us (Melas Gibsonas) 
ėmėsi ambicingo projekto – pa-
rengti Oksfordo anglų kalbos žo-
dyną. Sizifišką darbą turėjo palen-
gvinti angliškai kalbantys piliečiai, 
kurių paprašyta siųsti profesoriui 
žodžius bei nurodyti šaltinį, iš kur 
jie buvo paimti. 

Vieną dieną mokslininkas su-
laukė net dešimties tūkstančių žo-
džių su išsamiais paaiškinimais ir 
citatomis iš JAV karo veterano dak-
taro W.C. Minoro (Sean Penn), tuo 

metu pamišėlių namuose kalėjusio 
žudiko. Tiesa, šio fakto profesorius 
iš pradžių nežinojo, priešingai nei 
mes, žiūrovai. Su Minoru susipažįs-
tame nuo pirmųjų kadrų, kai vyras 
per klaidą nužudo žmogų, teisme 
yra paskelbiamas nepakaltinamu 
ir išsiunčiamas, trumpai tariant, į 
beprotnamį.

Filme stebime šių dviejų vyrų 
draugystę ir kovą. Pirmajam he-
rojui priešinasi Oksfordo univer-
siteto profesorių kuopelė, teigianti, 
kad jis nėra kompetentingas rengti 
tokio pobūdžio ir apimties žodyną, 
bei turinti tvirtą nuomonę, kokie 
žodžiai privalo patekti į leidinį, o 
kokie visiems laikams turi likti 
užmaršty. 

Anot snobų, saugoti verta tik 
taisyklingus ir stipriausius žodžius. 
O antrasis herojus kovoja su kal-
tės jausmu ir vidiniais demonais, 
kurie aprimsta tik tada, kai jų 

šeimininkas ima skaityti knygas, 
užsirašinėti žodžius ir siųsti juos 
profesoriui.

Filmas sukonstruotas iš virti-
nės priešingybių, kaip nurodo jau 
pats jo pavadinimas. Vienoje pu-
sėje –mokslas, logika, noras viską 
paaiškinti, surašyti ir klasifikuoti 
(profesorius). Kitoje – žodžiams 
nepasiduodanti žmogaus psichika, 
įžodinimui besipriešinanti šizof-
renija (pamišėlis). 

Pirmasis pasaulis – Murray’aus 
darbo kabinetas, nuo grindų iki 
lubų nukabinėtas prirašytais la-
peliais. Antrasis – Minoro vienutė 
su piešiniais, iš kurių išsiskiria pa-
grindinis, nužudytojo našlės (Na-
talie Dormer) portretas.

Žiūrint filmą įdomu mąstyti apie 
įtampą tarp žodžio ir vaizdo, ta-
čiau ypatingiau šia tema režisierius 
nepasisako. Iš tikrųjų „Profesorius 
ir pamišėlis“ yra eilinis istorinis fil-
mas su kostiumais ir prilipintomis 
barzdomis. Jo autoriams, metafo-
riškai kalbant, pritrūko būtent įdo-
mesnių žodžių. 

Todėl sceną, kai profesoriaus 
pagalbininkai raunasi plaukus 
bandydami rasti tikslų žodžio 

„art“ (menas) apibrėžimą, mat šis 
kelia daugiausiai neaiškumų, ga-
lima perskaityti ir kaip metaironiją, 
kurios kūrėjai, žinoma, specialiai 
nesiekė: filmas dėliojamas pagal 
aiškią ir ne kartą matytą naraty-
vinę schemą. 

Yra gerieji ir blogieji persona-
žai, kelios ašaringos scenos ir, ži-
noma, meilės linija. Kaip rodo re-
žisierius, būtent meilė, o ne vaistai 

ir pagaliau ne žodžiai, gali bent 
trumpam suvaldyti net beprotybę.

„Skaisti kaip sniegas“ („Blanche 
comme neige“), rež. Anne Fon-
taine, Prancūzija, Belgija

Tarp autorinio ir pramoginio kino 
nuolat laviruojanti režisierė savaip 
perskaitė brolių Grimmų pasaką 

„Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Čia Snieguolė – mirusio tėvo vieš-

butyje dirbanti kerinčio grožio Kler 
(Lou de Laâge), kurią, pasprukusią 
nuo pagrobėjo, vidury miško sto-
vinčiame name priglaudžia broliai 
dvyniai. Pamotė – viešbutį valdanti 
Mod (Isabelle Huppert), kuri pavy-
dėdama podukrai grožio ir jaunys-
tės tą pagrobėją ir pasamdė. O štai 
septyni nykštukai – minėti broliai 
ir dar penki kaimelio vyrai, vienas 
po kito įsimylintys žaviąją atvykėlę, 
kuri, kaip paaiškėja vėliau, nėra jau 
tokia skaisti ir nekalta. Atsidūrusi 
toli nuo miesto mergina pasineria 
į kūniškus nuotykius, bene pirmą 

kartą gyvenime atsiduodama geis-
mui. Ji tampa vyrus aplink pirštą 
vyniojančia aktyvia moterimi, o ne 
pasyvia pasakos gražuole, laukiančia 
princo ant balto žirgo, kuris bučiniu 
pabudintų ją iš egzistencinio letargo.

Filmas nėra be trūkumų. Ritmas 
šlubuoja, dramaturgija, bent iš pra-
džių, klampi, o herojų poelgiai er-
zinantys ir nelogiški (kad ir kaip 
keistai tai skambėtų kalbant apie 
pasakos interpretaciją). Atrodo, 
kad režisierei herojai reikalingi tik 
tam, kad pademonstruotų, kaip ga-
lima šiuolaikiškai interpretuoti kla-
siką, žaisti jos motyvais, tropais ir ar-
chetipais, o ne tam, kad per herojus 
kažką svarbaus pasakytų apie žmogų 
ar pasaulį, galiausiai – pačią pasaką. 

Žinoma, moters geismo, laisvės 
ir emancipacijos tema suskamba 
aktualiai ir, spėju, būtent ji ir buvo 
parduota prodiuseriams, bet ši 
tema akivaizdi nebent turinio, o ne 
formos plotmėje, kurioje Kler kūno 
išlinkiai vis dar skirti godiems vyrų 
žvilgsniams. „Profesorius ir pamišėlis“

„Skaisti kaip sniegas“

„Vulkanovka. Po Didžiojo kino“,
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Ponia prezidentė užmezgė romaną
Charlize Theron apie filmą „Be šansų“

K i n a s

Šią savaitę ekranuose pasirodo Jo-
nathano Levino filmas „Be šansų“ 
(„Long Shot“, JAV, 2019), kuriame 
pagrindinį vaidmenį sukūrė Char-
lize Theron. Ji vaidina Šarlotę Fild – 
vieną įtakingiausių moterų pasau-
lyje. Ją, protingą ir žavią, visuomet 
lydi sėkmė. Kitas filmo veikėjas Fre-
das Flarskis (Seth Rogen) – talen-
tingas, bet į savidestrukciją linkęs 
žurnalistas. Jie neturi nieko bendra, 
išskyrus tai, kad Šarlotė – pirmoji 
Fredo meilė. Kadaise ji uždarbiavo 
aukliaudama. Kai abu susitiks po 
daugelio metų, Fredas pakerės Šar-
lotę ir ji pačiai sau netikėtai pasiūlys 
Fredui būti jos rinkimų kampanijos 
kalbų rašytoju. Taip prasidės nuoty-
kiai, privertę klausti, ar talentinga 
moteris gali rizikuoti savo ateitimi 
bendraudama su tokiu vyru, o ne 
vieną kritiką privertę prisiminti 
4-ojo dešimtmečio pabaigos Ho-
livude sukurtas Howardo Hawkso, 
George’o Cukoro komedijas apie 
savarankiškas moteris ir pasvars-
tyti, kas pasikeitė per beveik šimtą 
metų. Pateikiame pagal užsienio 
spaudą parengtą interviu su Char-
lize Theron. 

Kada moteris vadovaus JAV?
Pati norėčiau tai žinoti. JAV tu-

rėjo jau 44 prezidentus, ir tarp jų – 
nė vienos moters. Nežinau, ką apie 
mus pagalvos ateities kartos. Niekas 
nepasikeitė nuo tada, kai mums su 
Sethu Rogenu kilo šio filmo suma-
nymas. O juk tai buvo prieš aštuo-
nerius metus.

Kas Jus įkvėpė?
Norėjome išleisti filmą prieš pre-

zidento rinkimus, kuriuos (buvome 
tuo įsitikinę) laimės moteris. Atsi-
tiko kitaip, tad pakeitėme filmo iš-
tarmę. Parodėme, kad Šarlotė šalies 
vadovė nėra kažkas ypatinga. Sena-
tas ir Kongresas reaguoja į ją nor-
maliai. Ji nekelia nuostabos, niekas 
neabejoja jos kompetencija todėl, 
kad yra moteris. Ji turi aiškintis dėl 
dalykų, neturinčių nieko bendra su 
jos lytimi.

Idealistinė vizija.
Mums rūpėjo ne idealizmas. 

Mums rūpėjo, kad filmas būtų ak-
tualus ir po dvidešimties metų, kai, 
viliuosi, „Be šansų“ parodyta situa-
cija jau nebus neįprasta.

Kino pasaulyje vadovų pozi-
cijose taip pat nematyti daug 
moterų. Nors keli vyrai susiga-
dino savo reputaciją.

Šiemet ir vėl nebuvo nė vienos 
režisierės, nuominuotos „Oskarui“! 
Pažįstu daug moterų, kurios juda į 
priekį, nors jų kelias į režisūrą pil-
nas daugybės kliūčių, susijusių su 
lytimi. Bet ne kiekviena iš mūsų 
turi tam jėgų. Kai kurios pasitrau-
kia, ir tai suprantu: kodėl moterys 
turi konkuruoti su vyrais, jei joms 
tai daryti sunkiau?

Aktorė Cynthia Nixon dalyvavo 
Niujorko valstijos gubernato-
riaus rinkimuose, Sarah Jessica 
Parker parėmė vietinių rin-
kimų dalyves, Oprah Winfrey 
pavardė atsiranda net prezi-
dento rinkimų kontekste. Ar 
Jūsų toks kelias netraukia?

Palieku šį darbą kitiems. Aš ne-
tinku pasauliui taisyti. 

Bet juk užsiimate labdaros 
veikla.

Esu prasta diplomatė. Nemėgstu 
žmonių, besilaikančių kitokių nei 
mano pažiūrų į lygybę. Nesirengiu 
eiti į kompromisus, kai kalbama 
apie tikėjimo laisvę, teisę spręsti, 
ką mylėti, lygybę, nepaisant lyties, 
odos spalvos ar kilmės. Su manan-
čiaisiais kitaip į diskusijas nesileisiu. 
Šiais klausimais esu autoritariška. 
O juk laikantis demokratiškos po-
litikos autoritarizmui vietos nėra. 
Demokratija reikalauja, pavyzdžiui, 
2019 metais kalbėtis su žmonėmis, 
kurie mano, kad nėra jokių klimato 
permainų. Aš manau kitaip, todėl 
toks pokalbis man nepavyktų. Mie-
liau remsiu tuos, kurie eina į poli-
tinę veiklą ir kovoja už man artimus 
įsitikinimus. 

Šarlotė filme kovoja už aplin-
kos apsaugą. O Jūs?

Taip, bet savo lygmeniu: rūšiuoju 
atliekas, o pamačiusi kokį nors 
šiukšlintoją mielai jį pasodinčiau 
į kalėjimą. Tačiau nesu apsėstoji. 
Daugelis garsenybių reklamuojasi 
pasitelkusios gamtos apsaugą – taip 
lengva perspausti ir tapti savo pa-
ties parodija. Su Sethu juokavome, 
kad norėdami geriau parduoti filmą 
turėtume žiniasklaidai sakyti, kad 
namie turime vieną lėkštę, šakutę ir 
stiklinę, bet dažniausiai ir taip val-
gome rankomis. (Juokiasi) Bet Set-
has man imponuoja – jis rūpinasi 
aplinka ir nusipirko elektromobilį. 
Rengiuosi pasielgti taip pat. 

Ar seniai pažįstate Sethą Rogeną?
Susipažinome, kai jis pasiūlė pri-

sidėti prie šio filmo. Draugaujame 
jau penkerius metus. Niekam anks-
čiau nepavyko manęs įkalbėti fil-
muotis romantinėje komedijoje. Tai 
ne mano žanras. Man atrodė, kad 
nebūsiu tikroviška, kai reikės sal-
daus žvilgsnio ar suvaidinti „dru-
gelius pilve“. Jei kas prieš dešimt 
metų būtų paklausęs apie mano 
trūkumus, būtent juokingas meilės 
peripetijas būčiau nurodžiusi kaip 
tokias, kurių negalėčiau suvaidinti. 
Sethas žinojo mano požiūrį, todėl 
pasiūlė kartu dirbti prie scenarijaus 
jau ankstyvame etape. Jis tikino: 

„Jei suprasi, kad tai ne tavo pasaka, 
išsiskirsime be pykčio.“ Tačiau pa-
aiškėjo, kad mus juokina panašūs 
dalykai. Panirome į darbą. Sethas 
manė, kad nevaidinu romantinėse 
komedijose, nes jaučiuosi „per 
gera aktorė“. Tik po ilgų pokalbių 

jis suprato, kad iš tikrųjų netikiu 
galinti suvaidinti Amūro strėlės su-
žeistą moterį. 

Ar tai taip sunku?
Filmas, kuriame įtikinamai su-

vaidinami personažai, kurie traukia 
vienas kitą, bet jiems kliudo soci-
alinė padėtis ir vieno jų atliekama 
funkcija, labiau primena dramą, o 
ne komediją. Užjaučiau filmo per-
sonažus, svarčiau, kaip pati pasielg-
čiau jų vietoje. Filmo gegai padėjo 
spręsti dramatiškus epizodus.

Filme yra epizodas, kai Setho 
personažo sekso juosta pa-
tenka į svetimas rankas.

Tai reali grėsmė. Kameros yra 
visur, intymūs mūsų gyvenimo 
momentai gali itin lengvai patekti 
į nepageidaujamas rankas. Tam 
reikia pasirengti. Filme rodome 
situaciją, kai skandalas, susijęs su 
sekso juosta, naikina dviejų žmo-
nių santykius, nes viešųjų ryšių spe-
cialistai pataria poniai prezidentei, 
kad karjeros labui nuo tokio vyro 
geriau atsiriboti. Tai kvaila, nes iš-
tiesti ranką žmogui, kuris buvo ši-
taip pažemintas, atrodo brandos ir 
empatijos gestas. 

Ar klausote agentų pata-
rimų, susijusių su asmeniniu 
gyvenimu? 

Skaitausi su jų nuomone, bet ne-
leidžiu, kad jie už mane gyventų. 
Daug dirbu, daug važinėju, todėl 
balansuoju tarp motinos ir aktorės 
vaidmenų. Kaip motina norėčiau 
būti su savo vaikais, bet kaip aktorei 
ir moteriai man būtina išsaugoti ne-
priklausomybę. Ir tik aš žinau, kur 
nubrėžti ribą. Man nesvarbu, jei ži-
niasklaida rašo, kad esu bloga mo-
tina, nes ėmiausi vaidmens, reika-
laujančio keliauti. Nesu su vaikais 
viena ir tai suteikia komfortą. Bet ir 
nenoriu, kad baimė prarasti darbą 
priverstų imtis visko, užuot leidus 
laiką su vaikais.   

Charlize Theron bijo prarasti 
darbą?

Kiekvienas vaidmuo man kelia 
baimę – manau, kad jis gali ne-
pavykti, ieškau sudėtingų scenų. 
Bijau, kad nesusidorosiu ir mane 
atleis. Nemėgstu interviu, nes ne-
noriu visąlaik kartoti tą patį. Ne-
mėgstu vaidinti pernelyg daug, 
kad nuolat nesinaudočiau tomis 
pačiomis išraiškos priemonėmis. 
Kiekvieną kartą prieš kamerą no-
riu jausti, kad iškapsčiau savyje 
kažką nauja, o tai neįmanoma, jei 
dirbi kaip prie konvejerio. Kinas 
yra verslas. Megažvaigždžių ir jų 
kaprizų laikai baigėsi. Dabar ne 
auksinis Holivudo amžius (4-asis 
ir 5-asis dešimtmečiai – K. R.), kai 
brangiausiai vertinami aktoriai 
lemdavo filmo formą ir vaidmens 
pobūdį. Jei kaip Marilyn Monroe 
vėluočiau į darbą, su manimi iškart 

atsisveikintų. Šandien niekas negali 
sau leisti prarasti pinigų tik todėl, 
kad aktorius vėluoja.  

Kodėl manote, kad žvaigždžių 
laikai baigėsi?

Dabar populiarumas „išsklaidy-
tas“. Atsiranda tiek daug filmų ir se-
rialų, kad aktorių atpažinimas su-
mažėjo. Esu „Oskaro“ laureatė, bet 
šis apdovanojimas mažai ką reiškia 

„Netflix“ ar HBO žiūrovams. Dabar 
aktoriai yra žinomi tik tam tikruose 
sluoksniuose, o ne globaliai. Ir ši 
permaina mus pakeitė. 

Paprašyčiau pavyzdžio. 

„Be šansų“ vaidinu su Alexandru 
Skarsgardu – vienu gražiausių ak-
torių pasaulyje. Kai matau jį ekrane, 
negaliu atitraukti žvilgsnio. Džiau-
giausi, kad susitiksime. Į filmavimo 
aikštelę įėjo aukštas mėlynų akių 
gražuolis, tik... plikas ! Neįsivaizda-
vau, kad jis toks vaidins mūsų filme. 
Buvau įsitikinusi, kad prodiuseriai 
palauks, kol jam ataugs plaukai, ku-
riuos nusikirpo dėl kito vaidmens. 
Tačiau niekas negalėjo laukti. Tad 
Alexandras nešiojo peruką, beje, iš 
to visąlaik pats šaipėsi. 

Parengė K. R.

„Be šansų“

Naujoje knygoje – 
žvilgsnis į šiuolaikinį 
Lietuvos teatrą 
Contemporary Lithuanian Theatre. Names 
and Performances. Sudarytojos Ramunė 
Marcinkevičiūtė ir Ramunė Balevičiūtė. 
Vilnius: Tyto alba, 2019. Knygos dailininkė 
Asta Puikienė.

Anglų kalba parašyta knyga 
„Contemporary Lithuanian Theatre. 
Names and Performances“ skirta 
naujausiai Lietuvos teatro istorijai 
ir šiandienai. Joje, remiantis skir-
tingais požiūriais ir nuomonėmis, 
pristatomi Lietuvos teatro kūrėjai 
ir reiškiniai, pasakojama apie pri-
pažintus režisūros meno meistrus, 
kurie suformavo autorinio (auteur) 
teatro fenomeną Lietuvoje, bei ap-
tariamos jaunų teatro menininkų 
ir kolektyvų strateginės naujovės, 
šiuolaikinio scenos meno pokyčiai. 
Šiandieninis Lietuvos teatras kny-
goje suvokiamas kaip interaktyvus 
gyvas asmenybių ir įvykių tinklas, 
įtraukiantis pačius įvairiausius es-
tetinius, kultūrinius, istorinius, ideo-
loginius diskursus. 

Knyga susideda iš dviejų dalių. 
Pirmą dalį sudaro įžanga, kurioje  
apžvelgiama XX–XXI a. sandū-
ros teatro padėtis, ir šeši skyriai, 
skirti šešiems žinomiems teatro 
režisieriams bei jų kūrybai: tai Jo-
nas Vaitkus, Eimuntas Nekrošius, 
Rimas Tuminas, Gintaras Varnas, 
Oskaras Koršunovas ir Yana Ross. 

Anonsai

Antros dalies įžangoje aptariamos 
pastarojo dešimtmečio tendencijos, 
sietinos su Lietuvos teatre įvyku-
sia kartų kaita, scenos menų formų 
raiškos pokyčiais. Toliau antroje 
dalyje pristatomi keturi šiuolaiki-
nių scenos menų reiškiniai: jaunų 
Lietuvos teatro menininkų kūryba, 
naujoji drama, šiuolaikinio šokio 
teatras ir teatro vaikams bei jauni-
mui tendencijos. 

Straipsnių autoriai – pripažinti 
skirtingų kartų teatro kritikai, is-
torikai ir tyrėjai: Ramunė Balevi-
čiūtė, Alma Braškytė, Goda Dap-
šytė, Ingrida Gerbutavičiūtė, Vaidas 
Jauniškis, Audronis Liuga, Ramunė 
Marcinkevičiūtė, Aušra Martišiūtė-
Linartienė, Daiva Šabasevičienė, 
Rasa Vasinauskaitė. Knyga gausiai 
iliustruota nuotraukomis, o režisie-
rių kūrybos apžvalgas papildo spek-
taklius pristatanti vaizdo medžiaga, 
patogiai pasiekiama išmaniaisiais 
įrenginiais.
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K i n a s

Kino naujienos trumpai

Mirė Elina Bystrickaja 

Balandžio 26 d., sulaukusi 91 
metų, mirė Elina Bystrickaja, viena 
gražiausių ir populiariausių rusų 
kino ir teatro aktorių. Bystrickaja 
gimė 1928 m. Kijeve. Jos tėvas, karo 
gydytojas Abramas Bystrickis, pasi-
baigus Antrajam pasauliniam karui 
dirbo Vilniuje. Bystrickaja mokėsi 
medicinos seserų kursuose, nuo 
trylikos metų dirbo karo ligoni-
nėje sanitare, 1947 m. baigė fel-
čerių kursus ir pradėjo dalyvauti 
saviveikloje. 1948 m. ji įstojo į Ki-
jevo teatro meno institutą. Baigusi, 
1953–1956 m. dirbo Vilniaus rusų 
dramos teatre. 1956 m. Bystrickaja 
buvo pakviesta į Maskvą. Iš pradžių 
vaidino A. Puškino dramos teatre, o 
1958–2012 m. – Maskvos Mažajame 
teatre, klasikinio rusų teatro cita-
delėje, kur sukūrė daug įsimintinų 
klasikinio repertuaro vaidmenų.

Tačiau neblėstantį populiarumą 
aktorei pelnė vaidmenys kine, ku-
riame filmavosi nuo 1950-ųjų. 
Vienas svarbiausių Bystrickajos 
vaidmenų – gydytoja Fridricho 
Ermlerio „Nebaigtoje apysakoje“ 
(„Neokončennaja povest“, 1956). 

Valentinas Novopolskis filme „Olegas“

Senelis Emilis mirė kelios dienos 
prieš „Charlie Hebdo“ užpuolimą 
ir praėjus keliolikai metų po tero-
ristų atakos prieš Pasaulio prekybos 
centrą. Su senelio mirtimi šie įvy-
kiai neturi nieko bendra, bet būtent 
juos aptarinėja dalis mirusiojo šei-
mos narių. Kiti dalijasi paskalomis, 
mintimis apie neištikimybę, poli-
tinę transformaciją, padalytą Eu-
ropą ir šiuolaikinį jaunimą. Viskas 
kaip visur ir visada esant tokiai si-
tuacijai. Tik šventikas vėluoja į šį 
tradicinį ortodoksų susitikimą, pra-
ėjus keturiasdešimčiai dienų po se-
nelio mirties.  

Į vieno svarbiausių rumunų 
Naujosios bangos autorių Cristi 
Puiu filmą „Sieranevada“ („LRT 
Plius“, 8 d. 21 val.), kuris vyksta 
tradiciškai visko prigrūstame (nie-
kad nežinai, ko gali prireikti) ankš-
tame homo sovieticus trijų kamba-
rių bute, pasineri kaip į dar vieną 
šeimos susitikimą, kai tenka nusi-
leisti keistoms tradicijoms ar dar 
keistesniems giminaičiams. Puiu 
tiksliai jaučia šį žanrą, kuriam 
tinka egzistencinio pavadinimas, 
ir paverčia gedulingus pietus tragi-
farsu ties sociologinio traktato riba. 
Liežuvis neapsiverčia šios šeimos 
vadinti šiuolaikinės Rumunijos 
portretu, nes personažai pernelyg 
atpažįstami. Juo labiau kad „Sierane-
vada“ – intymus filmas, o režisierius 
jautriai stebi personažų dvejones, 

situacijas ir poelgius. Pasakojimas 
polifoniškas ir operatorius prie jo 
prisitaiko: seka paskui personažus, 
eina iš kambario, kad netrukus į jį 
sugrįžtų, nuolat keičia perspektyvą. 
Šio pasaulio centras yra virtuvė, ku-
rioje vyksta psichologiniai žaidimai, 
liejamos ašaros ir dalijamasi žinio-
mis apie pilietinę visuomenę. 

Filme šešiolika personažų, bet 
jų nesupainiosi, nes kiekvienas 
turi savo istoriją. Kartais juokingą, 
kartais pernelyg buitišką, kartais 
tiesiog girdėtą. Tačiau jau garsia-
jame savo filme „Pono Lazaresku 
mirtis“ režisierius įrodė, kad gyve-
nimo proza ir poezija neatskiria-
mos, o kraštutinės emocijos kinui 
tik naudingos. Filme „Sieranevada“ 
Puiu rodo archajiškus ritualus, ku-
riais bandoma suvienyti šeimą, ir 
kartu fiksuoja krizės akimirką, kai 
suvokiama, kad bendrumo nėra ir 
nebus. Nežinau, kaip jūs, bet aš tikrai 
pasijutau „Sieranevados“ perso-
nažu, tegu ir nematomu. 

Panašią situaciją rodo Shawnas Levy 
filme „Septynios velniškai ilgos die-
nos“ (TV1, šįvakar, 3 d. 23 val.). Čia 
taip pat susirenka šeima, kuri turi 
paklusti paskutinei mirusio tėvo 
valiai – praleisti kartu gedulo sa-
vaitę. Globojami įkyrios mamos, 
vaikai ir jų sutuoktiniai bei su-
tuoktinės bando dorotis su praei-
ties bei dabarties problemomis ir 
atkurti prarastą ryšį. Jo atgavimą 

lydi džiaugsmas ir liūdesys. Nors 
filme vaidina Jane Fonda, Jasonas 
Batemanas, Adamas Driveris, re-
žisierius, sakyčiau, neišvengė gau-
sių klišių ir turėtų ko pasimokyti iš 
Puiu, bet nepasimokys, nes filmai 
iš Rytų ir Vidurio Europos taip pat 
nematomi.

Woody Allenas sukūrė ne vieną 
filmą, kuriame bandoma suprasti, 
kas yra šeima. Šį šeštadienį („LRT 
Plius“, 4 d. 21 val.) bus proga pri-
siminti 1989 m. jo sukurtus „Nu-
sikaltimus ir prasižengimus“, 
kuriuos nepamenu kas pavadino 
bene drąsiausiu režisieriaus filmu. 
Jis susideda iš kelių istorijų. Pirmoji 
pasakoja apie gerbiamą okulistą 
Rozentalį (Martin Landau), kuris 
turi gražų namą, mylinčią žmoną, 
vaikų ir daug draugų. Tačiau mė-
gautis visu tuo jam trukdo buvusi 
meilužė Dolores (Anjelica Huston), 
kažkodėl mananti, kad Rozentalis 
nori ją vesti. Dolores rašo laiškus, 
skambina, nerimsta, todėl dakta-
ras nusprendžia kreiptis pagalbos 
į brolį mafiozą, mokantį spręsti 
problemas.

Kita istorija – apie nevykėlį Klifį 
(pats Allenas), kuris nori sukurti 
filmą apie filosofijos profesorių, bet 
yra priverstas filmuoti dokumentinį 
filmą apie nekenčiamą giminaitį. 
Filmo pabaiga, sujungusi abi isto-
rijas, bus netikėta. „Nusikaltimus 
ir prasižengimus“ filmavo Ingmaro 

Bergmano filmų operatorius Svenas 
Nykvistas, tad atrodo, kad Allenui 
pavyko sujungti savo humorą su 
bergmanišku egzistencializmu.

Ericas Rochant’as prieš porą de-
šimtmečių buvo minimas tarp di-
džiausių prancūzų kino vilčių, bet 
karjera nesusiklostė. Jis net buvo 
pavadintas saloniniu socialinių 
temų parazitu. 2013 m. sukurtas fil-
mas „Agentų žaidimai“ (LNK, 6 d. 
22.30) pratęsė režisieriaus pamėgtą 
temą – slaptųjų agentų gyvenimą. 
1994 m. Rochant’o „Patriotų“ veikė-
jai buvo „Mossad“ agentai, „Agentų 
žaidimo“ herojumi tapo Kanados 
rašytoju apsimetantis rusų šnipas 
Grigorijus Liubovas (Jean Dujar-
din). Jis siunčiamas į Monaką sekti 
įtakingo turtuolio Ivano Rostovskio 
(Tim Roth), kuris įtariamas finansų 
machinacijomis. Grigorijui padeda 
finansų specialistė Alisa (Cecile de 
France), kurią šnipas įsimyli.

Rochant’as, be abejo, gerai iš-
mano sklandančius mitus, susiju-
sius su sovietų šnipais. Pastebėjau, 
kad jais mielai minta ir lietuvių po-
litologai bei žurnalistai, kuriems 
filmas tik patvirtins jų įsivaizda-
vimą apie Rusiją. Nors žiūrėdamas 

„Agentų žaidimus“ ir pagalvojau, 

kad režisierius tiesiog tyčiojasi ir 
iš filmo veikėjų, ir iš žiūrovų, vis 
dėlto pasilinksminau ir dar kartą 
įsitikinau, kad ilga Kremliaus ranka 
tikėti sveika.

Moritzas Riesewieckas ir Hansas 
Blockas sukūrė dokumentinį filmą, 
veikiantį stipriau už panašius tri-
lerius. Jų „Interneto valytojai“ 
(„LRT Plius“, 6 d. 23.15) rodo ne-
matomą interneto pusę. Kiekvieną 
minutę 500 valandų kino medžia-
gos atsiunčiama į „YouTube“ ka-
nalą, pasirodo 450 tūkstančių tvi-
terio įrašų, beveik trys milijonai 
žmonių apsilanko feisbuke. Nors 
Markas Zuckerbergas kažkada ža-
dėjo, kad cenzūros nebus, interne-
tas nėra toks neutralus, demokra-
tiškas ir laisvas, kaip mums atrodo. 
Tūkstančiai nematomų turinio mo-
deratorių Filipinuose sprendžia, kas 
pasirodys socialinėse medijose, o 
kas – ne. Šis filmas – apie juos. 
Tiksliau – apie interneto cenzūros 
užkulisius, pasekmes bei aukas ir 
apie tai, kad interneto cenzūra iš 
tikrųjų tampa idealiu tikrovės val-
dymo įrankiu. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Nematomi personažai 
Krėsle prie televizoriaus

„Sieranevada“

Kronika
Būtent šiame filme aktorė įkūnijo 
naują, iki tol sovietų kine nematytą 
moterį – inteligentišką, subtilią, 
žavią, mokančią pasakyti vyrams 

„ne“. Šlovę jai pelnė Aksinjos vai-
dmuo Michailo Šolochovo romano 

„Tykusis Donas“ („Tichij Don“, rež. 
Sergejus Gerasimovas, 1957–1958) 
ekranizacijoje. Daugeliui šis Bys-
trickajos vaidmuo tapo idealiu 
kazokės – išdidžios, stiprios, ais-
tringos moters – įsikūnijimu. Nuo 
7-ojo dešimtmečio Bystrickaja fil-
mavosi vis rečiau. Ji vaidino teatre, 
dėstė, dalyvavo koncertuose, užsi-
ėmė visuomenine veikla – septy-
niolika metų vadovavo SSRS meni-
nės gimnastikos federacijai, dirbo 
įvairiuose visuomeniniuose komi-
tetuose, paskutiniais metais rėmė 
V. Putino politiką.

Lietuviškos pavardės Kanų 
programose „Dvi režisierių        
savaitės“ ir „Kritikų savaitė“ 

Praėjusios savaitės pabaigoje pa-
aiškėjo, ką rodys ir dvi svarbios (ne-
oficialios) Kanų kino festivalio pro-
gramos – „Dvi režisierių savaitės“ 
(„La Quinzaine des Réalisateurs“) 
ir „Kritikų savaitė“ („Semaine de 
la Critique“). 

Į „Dvi režisierių savaitės“ pro-
gramą atrinkti 24 pilnametražiai ir 
10 trumpo metražo filmų. Tarp jų 

bendros latvių, lietuvių, prancūzų 
ir belgų gamybos filmas „Olegas“ 
(„Oleg“), kurį sukūrė latvių reži-
sierius Juris Kursietis. 

Filmo herojus, atvykėlis iš La-
tvijos Olegas, bando įsidarbinti 
Briuselio mėsinėje, bet dirbda-
mas nelegaliai netrukus patenka į 
lenkų mafijos rankas. Pagrindinį 
vaidmenį filme sukūrė Valenti-
nas Novopolskis, tarp jo partne-
rių – Dawidas Ogrodnikas ir Anna 
Próchniak. 

Šioje programoje taip pat bus 
parodyti nauji garsių kino kū-
rėjų Lavo Diazo (jo nespalvotas 

„Ang Hupa“ žadina nerimą dėl 
ateities), Takashi Miike’s („Hat-
sukoi“), Roberto Eggerso (filme 

„The Lighthouse“ vaidina Rober-
tas Pattinsonas ir Willemas Da-
foe) filmai bei Bertrand’o Bo-
nello „Zombie Child“ – pirmas 
šio maištingojo kūrėjo žanrinis 
filmas, kurio veiksmas nukels į 
vudu tėvynę Haitį. 

„Kritikų savaitės“ programoje 
bus parodyta penkiolika trumpa-
metražių ir vienuolika pilno me-
tražo (debiutinių ir antrųjų) filmų 
iš aštuoniolikos šalių. Į konkursinę 
trumpo metražo filmų programą 
atrinktas (iš 1605 atsiųstų) ir Vy-
tauto Katkaus filmas „Kolektyvi-
niai sodai“. 

Rami Malekas bus Džeimso 
Bondo priešas 

Rami Malekas, šiemet gavęs 
„Oskarą“ už vaidmenį „Bohemijos 
rapsodijoje“, neatsigina pasiūlymų. 
Neseniai paaiškėjo, kad jis vaidins 
Džeimso Bondo priešą naujame 
filme apie agento 007 nuotykius. 

Maleko pasirodymas filme apie 
Bondą nieko nenustebino, greičiau 
atvirkščiai, – daugiau emocijų kelia 
nauja Bondo mergina, kurią įkūnys 
trisdešimtmetė aktorė iš Kubos Ana 
de Armas („Bėgantis ašmenimis 
2049“). Neseniai paaiškėjo, kad ji 
vaidins ir Marilyn Monroe Andrew 
Dominiko biografiniame filme apie 
šią Holivudo žvaigždę. Bondo 

nuotykiuose taip pat pamatysime 
Naomie Harris, Ralphą Fiennesą, 
Beną Whishaw, Jeffrey Wrightą, 
Rory Kinnearą ir Leą Seydoux. 

Visas šias naujienas prodiuseriai 
paskelbė spaudos konferencijoje, 
kuri vyko Jamaikoje, – čia rutulio-
sis ir 25-ojo filmo apie Bondą veiks-
mas. Apie jo siužetą kol kas žinoma 
mažai, aišku tik tiek, kad veiksmas 
vyks tada, kai Bondas, kurį ir vėl 
vaidins Danielis Craigas, jau nebe-
tarnaus slaptojoje britų tarnyboje. 
Filmo režisierius – Cary Fuku-
naga. Premjera numatyta ateinan-
čių metų balandžio 8 dieną. 

Parengė Ž. P.
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I n  m e m o r i a m
Bibliografinės žinios

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

MENAS. FOTOGRAFIJA

Fotografija = Photography : [albumas] / Gintautas Stulgaitis ; [sudarytoja Ieva Meilutė-Svin-
kūnienė] ; [vertėja Jonė Šaulytė] ; Fotografijos muziejus. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejaus leidykla [i.e. Šiaulių „Aušros“ muziejus] [etc.], 2018. – 130, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 
300 egz.. – ISBN 978-9986-766-62-9

Prienų fotografas Juozas Klimas / Stanislovas Sajauskas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2018. – 
126, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 70 egz.. – ISBN 978-609-474-138-8 (įr.)

Shtai : [fotografijų albumas] / Remigijus Pačėsa ; sudarytojai Agnė Narušytė, Gintaras 
Zinkevičius ; [vertėja į anglų k. Agnė Narušytė] ; Fotografijos muziejus. – Šiauliai : Šiau-
lių „Aušros“ muziejaus leidykla [i.e. Šiaulių „Aušros“ muziejus] [etc.], 2018. – 264, [2] p. : 
iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9986-766-60-5

XXIV dailės paroda „Atgimimas“, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas, 
2019, Kaunas] / [sudarė Marijus Petrauskas ir Tautvydas Majauskas]. – Kaunas : Naujasis 
lankas, 2019. – 39, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-474-151-7

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

109 aforizmai / Ceklis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2018. – 119, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – 
ISBN 978-609-474-133-3

Aš būsiu laisvas : poezija / Antanas Šilingas ; [dailininkė Margarita Jasilionytė]. – Kaunas : 
Naujasis lankas, 2019. – 101, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-474-139-5

Didelė širdis – Gimtinei / Antanas Jonutis-Kadagys. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – 194, 
[7] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-474-155-5

Dorė : kultūros almanachas / [Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka]. – 
Klaipėda : Druka, 2018. – ISSN 2351-4582

[Nr.] 6 (2018) / sudarytoja ir redaktorė Raimonda Ravaitytė-Meyer. – 2018. – 127, [1] p. : 
iliustr., faks., portr.. – Tiražas 700 egz.

Dūnas kelʼs : [eilėraščiai] / Teresė Ūksienė ; [iliustruota Daivos Zarevičienės piešiniais]. – Kau-
nas : Naujasis lankas, 2019. – 55, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-474-150-0

Gintaras Grajauskas : eilėraščiai / [sudarė Gintaras Grajauskas]. – Kaunas : Naujasis lankas : 
Kauno meno kūrėjų asociacija, 2018. – 71, [1] p.. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė : 
pplb, ISSN 2335-2213 ; kn. 30). – Tiražas 250 egz.. – ISBN 978-609-474-132-6

Kai patekėjo saulė : [eilėraščiai] / Marija Valuckienė. – Vilnius : BMK leidykla, 2019. – 351, [1] 
p.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-468-190-5 (įr.)

Klajonės kūrybos kalnynais… : [proza ir poezija] / Vytautas Šiaudytis, Janina Žemaičiūnienė ; 
Lietuvos menų mėgėjų asociacija „Branduma“. – Kaunas : V. Šiaudytis, 2019. – 164 p. : 
iliustr., nat., portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-475-294-0

Laiko smilčių vitražai : [eilėraščiai] / Lina Jasiukevičienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – 
63, [1] p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-474-136-4

Likimo karoliai : romanas / Birutė Šlapikienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2018. – 445, [2] p.. – 
Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-474-127-2 (įr.)

Milžinų kalvos paunksnėje : istorinės romantinės sakmės / Laimonas Inis ; [dailininkas Vla-
dimiras Beresniovas]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – 203, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 250 
egz.. – ISBN 978-609-474-147-0 (įr.)

Mintys tarsi paukštės / Ona Uzdilaitė-Ališauskienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2018. – 143, 
[1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-474-129-6

Nenutilkit, varpai / Antanas Žiliukas. – Kaunas : [V3 studija], 2019. – 120 p. : iliustr.. – Tira-
žas 130 egz.. – ISBN 978-609-8077-79-7 (įr.)

Pasiskolinau laiko iš žemės : [eilėraščiai] / Gerda Jankevičiūtė. – Klaipėda : Libra Memelen-
sis, 2019. – 244, [6] p.. – ISBN 978-609-8094-28-2

Paukščio skrydis : [eilėraščiai] / Jonas Girdzijauskas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – 135, 
[1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-474-148-7 (įr.)

Paulius Širvys : eilėraščiai / [sudarė Alfas Pakėnas]. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno 
meno kūrėjų asociacija, 2018. – 71, [1] p.. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė : pplb, 
ISSN 2335-2213 ; kn. 31). – Tiražas 250 egz.. – ISBN 978-609-474-134-0

Pirmieji memografai / Petras Palilionis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – 182, [2] p. : 
iliustr., faks., portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-474-145-6 (įr.)

Skylėti akmenys : eilėraščiai / Edmundas Janušaitis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2018. – 106, 
[2] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-474-128-9

Šviesos paliesti : [eilėraščiai] / Eglė Perednytė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – 149, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-474-152-4

Vėjas šakose : [eilėraščiai] / Dalia Petkevičienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2018. – 178, [1] p.. – 
Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-474-143-2 (įr.)

Vienišo paukščio istorija : eilėraščiai, 1966–1985 m. / Antanas Martinaitis ; [sudarytoja Ži-
vilė Symeonidis] ; [piešiniai Antano Martinaičio]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2018. – 129, 
[7] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-474-126-5 (įr.)

Viskas atbulai : satyros ir humoro trauktinė / Petras Žemkauskas ; [dailininkas Vladimiras 
Beresniovas]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – 172, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – 
ISBN 978-609-474-137-1

Žavieji saulėtekiai : nuotykių detektyvinė-fantastinė gyvenimo drama-apysaka iš ciklo „Gė-
rio ir blogio susitikimai“ / Virginijus Bielskis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013-    .

Kn. 5. – 2019. – 197, [1] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 70 egz.. – ISBN 978-609-474-141-8

Balandžio 29-ąją nustojo plakusi 
kompozitoriaus Vytauto Laurušo 
širdis: jautusi ir užjautusi žmogų. 
Anapilin išėjo didis žmogus, ap-
dovanotas talentu nuoširdžiai kurti 
naują muzikos pasaulį, kuriame 
tilptų garsiniai mintijimai apie gy-
venimo prasmę, emocijų proveržiai 
ir ironiškas požiūris į ilgai besitę-
siantį gyvenimą. 

Patyręs trijų Lietuvos valstybės 
egzistencijos periodų transforma-
cijas, Jis išliko ištikimas Tėvynės sū-
nus. V. Laurušas siekė pajusti save 
kaip gamtos ir žmonių bendruome-
nės derinį. Darbais keisti pasaulį. 
Gal sinergija formavo V. Laurušo 
savistabos gebėjimus, galias įver-
tinti kelius ir klystkelius, džiaugtis 
prasmingo gyvenimo minutėmis. 
Jis nuolatos buvo Lietuvos muzi-
kinio gyvenimo verpetuose. Di-
plomatiškas, nuoširdus, rasdavęs 
būdų pagelbėti žmogui. Būdamas 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
valdybos pirmininku sudarė sąly-
gas plėtoti operos ir baleto meną 
naujuose teatro rūmuose, statė na-
mus kolegoms, tvarkė poilsio 
erdves. Sudėtingo visuomenės 
lūžio laikotarpiu globojo Lietu-
vos muzikų kalvę – konservatoriją 
(dabar Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija). „Nepriklausomos Lie-
tuvos idilė – tai mūsų, vyresniųjų, 
vaikystės vizija, netekties pokaryje 
skausmas, pilietiškumo jausena“, – 
kalbėjo V. Laurušas.  

Jo kūrybos palikimas – nuo 
dainos, operos iki modernių sim-
foninių, vokalinių, chorinių ir 

kamerinių instrumentinių kūri-
nių, skambėjusių Europoje ir JAV, 
nustebinusių netikėtais minties, 
emocijų viražais. Atlikėjų mėgtas 
už nuoširdumą ir gebėjimą jį reikšti. 

Grublėtame gyvenimo ir kūry-
bos kelyje mokėjo rasti savo taką, 
stengdavosi džiaugtis dalindamasis, 
suprasdamas savo buvimo prasmę 
ir kito skausmą. Gebėjo atsiminti, 
pasidžiaugti, neįžeisti, pagerbti 
kitą. Aktyviai reagavo į neigiamas 

visuomenės permainas, stengėsi su-
vokti ir neskubėjo nieko teisti. 

Laurai kūrybiniuose konkur-
suose, vertintojų liaupsės, garbin-
giausi apdovanojimai, Nacionalinė 
ir kitos premijos... Svarbiausia – Jis 
juto gyvenimo skonį. O dabar te il-
sisi siela ramybėje po darbais įpras-
mintų metų. 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Vytautas Laurušas
A . B a lt ė no  nu ot r.

LNSO sezono pabaiga su 
Nareku Hakhnazaryanu  

Baigiantis Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro (LNSO) 78-ajam 
koncertų sezonui, kolektyvas ren-
giasi įsimintinam muzikos vakarui 
koncertų salėje „Compensa“. Gegu-
žės 10 d. čia, diriguojant orkestro 
meno vadovui Modestui Pitrėnui, 
solo grieš armėnų kilmės violon-
čelininkas Narekas Hakhnazarya-
nas, 2011 m. pelnęs aukso medalį 
tarptautiniame P. Čaikovskio vio-
lončelininkų konkurse. Skambės 
Alfredo Casellos, Igorio Stravinskio, 
Antoníno Dvořáko muzika.

Vilniuje jau viešėjęs ir karštas pu-
blikos simpatijas pelnęs violončeli-
ninkas N. Hakhnazaryanas surengė 
pasirodymų visame pasaulyje su 
svarbiausiais orkestrais ir įsitvirtino 
kaip vienas ryškiausių savo kartos 
violončelininkų. N. Hakhnazary-
ano pasirodymus kritikai vertina 
itin aukštai, įtakingas leidinys „The 
Strad“ atlikėjo griežimą apibūdina 
kaip „žaviai nuostabų“, o „Washing-
ton Post“ violončelininką yra pa-
vadinęs „ryškiausiu sezono feno-
menu“. 2014 m. N. Hakhnazaryanas 

Anonsai pateko tarp BBC Naujosios kartos 
atlikėjų, o 2016 m. rugpjūtį debiu-
tavo festivalyje „BBC Proms“. 

2018–2019 m. koncertų sezoną 
N. Hakhnazaryanas pasirodė Šiau-
rės Amerikos festivaliuose, debiu-
tavo Kolorado muzikos festivalyje, 
diriguojant Peteriui Oundjianui, 
grojo renginių serijoje „Music in the 
Mountains“, pasirodė su trio „Z.E.N“ 
Aspeno muzikos festivalyje bei festi-
valyje „Ottawa Chamberfest“.

Tarp N. Hakhnazaryano debiutų 
pastaraisiais metais – koncertai su 
Baltimorės, Sent Luiso, Liverpulio 
ir Stokholmo karališkųjų filhar-
monijų, Stavangerio, Utos, Ber-
lyno „Konzerthaus“, Olandijos ir 
Eseno filharmonijų, Romos „Teatro 
Dell’Opera“ simfoniniais orkestrais. 
Tarp ryškesnių sugrįžimų – pasirody-
mai su Kanzaso miesto, Naujosios 
Zelandijos, BBC filharmonijos, Tos-
kanos ir kt. simfoniniais kolekty-
vais. N. Hakhnazaryanas bendra-
darbiavo su tokiais dirigentais kaip 
V. Gergijevas, G. Guerrero, J. Hrůša, 
T. Koopmanas, P. Kogenas, N. Järvi, 
M. Pletniovas, L. Slatkinas, T. Sokhie-
vas, D. Robertsonas, J. Bělohlávekas. 
Praėjusiais metais San Fransiske, 
Toronte, Vašingtone ir Niujorke 
violončelininkas surengė keletą 
rečitalių su pianiste Noreen Polera. 

N. Hakhnazaryanas griežia 1707 m. 
meistro Josepho Guarneri paga-
minta violončele, F.X. Tourte’s ir B. Rol-
lando smičiais.

Gegužės 10 d. vakarą su LNSO N. 
Hakhnazaryanas atliks A. Dvořáko 
Koncertą violončelei ir orkestrui 
h-moll – tai sudėtinga tridalė kom-
pozicija, kurios tematika pasižymi 
ypatingu emocionalumu nuo mei-
lės elegijos iki grėsmingo maršo, 
nuo individualaus autoriaus stiliaus 
ir čekų folkloro iki Naujojo pasaulio 
kultūros atgarsių (mat Koncertas 
buvo parašytas Niujorke, kur kom-
pozitorius dirbo rektoriumi Nacio-
nalinėje konservatorijoje). 

Greta A. Dvořáko kūrinio, M. Pi-
trėno diriguojamas LNSO atliks 
nuotaikingą italų kompozitoriaus 
Alfredo Casellos divertismentą 
„Paganiniana“, op. 65 ir rusų auto-
riaus Igorio Stravinskio siuitą iš ba-
leto „Ugnies paukštė“, į kurią sudėti 
ryškiausi baleto rusų liaudies pa-
sakų motyvais fragmentai.

LNSO 78-ojo sezono pabaigos 
koncertas „Modestas Pitrėnas ir 
Narek Hakhnazaryan“ vyks gegu-
žės 10 d., penktadienį, 19 val. kon-
certų salėje „Compensa“. 

LNF inf.
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Gegužės 3–12
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Nuo gegužės 3 d. veikianti Jurgos Šarapovos paroda „Mu mu“ yra gera 
proga susipažinti su nauja Antakalnio galerija (Antakalnio g. 86, Vilniuje). 
Verta nepraleisti tapybos grynuolės Inos Budrytės parodos „Saulės!“ ga-
lerijoje „The Room“ (Polocko g. 17, Vilnius).

Muzika

Besibaigiant Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro 78-ajam kon-
certų sezonui, gegužės 10 d. 19 val. koncertų salėje „Compensa“ kolektyvas 
dovanoja įsimintiną vakarą. Diriguojant Modestui Pitrėnui, su orkestru 
solo griežia armėnų kilmės violončelininkas Narekas Hakhnazaryanas, 
2011 m. pelnęs aukso medalį tarptautiniame P. Čaikovskio violončeli-
ninkų konkurse, sužavėjęs publiką pernykščiame Filharmonijos sezono 
atidarymo koncerte. Šį vakarą N. Hakhnazaryanas atliks ypatingo emo-
cionalumo Antoníno Dvořáko Koncertą violončelei ir orkestrui h-moll. 
Greta šios kompozicijos – du simfoninės muzikos puslapiai. Tai nuotai-
kingas italų kompozitoriaus Alfredo Casellos divertismentas, lyg muzikinė 
duoklė Paganini, ir rusų autoriaus Igorio Stravinskio siuita, į kurią jis 
sudėjo ryškiausius savo baleto rusų liaudies pasakų motyvais fragmentus.

Teatras

Balandžio 29 – gegužės 12 d. penkiuose Lietuvos miestuose vyks 23-iasis 
tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis“. Pasak 
jo vadovės, programos sudarytojos Gintarės Masteikaitės, „Šiais metais 
turime keletą akcentų: šiuolaikinio šokio teatras ir naujos jo formos, šiuo-
laikinio šokio ir gatvės stilių sintezė, Baltijos šokio platforma, šiuolaikinio 
cirko atlikėjai šokio pasirodymuose. Šių metų programa kviečia žiūrovą 
atviro ir nuoširdaus pokalbio. Norime kurti draugišką erdvę diskusijoms, 
atradimams ir naujoms pažintims, skatinti kritinį mąstymą, plėsti pažintį 
su skirtingomis kultūromis.“ Šių metų programoje – 20 spektaklių ir sve-
čiai iš Žaliojo Kyšulio salų, Australijos, Kanados, Libano, Prancūzijos, 
Nyderlandų, Belgijos, Italijos, Graikijos, Vokietijos, Latvijos bei Estijos. 
Visa festivalio programa – www.newbalticdance.lt.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Nebaigti reikalai. Apie meninę ko-
munikaciją paštu“
iki 4 d. – paroda „Kinų šeji: rinktiniai 
kūriniai iš Kinijos nacionalinio dailės 
muziejaus“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Vilnius dailėje. 1939–1956“
Jono Rustemo paveikslas „Veneros gi-
mimas“ iš Ramučio Petniūno privačios 
kolekcijos 

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 gimnazi-
jos mokinių braižyti žemėlapiai“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Paryžiaus mados magai. 1920–
1999 m.“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
iki 5 d. – retrospektyvinė Šveicarijos lietu-
vių menininkų Juzefos Katiliūtės ir Gabrie-
liaus Stanulio kūrybos paroda („Kūrybinių 
tandemų“ projekto parodų ciklas)

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija
Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario 
16 d. deklaracija ir jos signatarai“
Giedriaus Kazimierėno darbų paroda
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-
dai pro Gedimino pilies bokšto langus“
Apžvalgos aikštelė

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos 
ekspozicija

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

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir gin-
kluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Paroda „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai. 

Bernardinės“

Paroda „Atradimai: Markučių Šv. Barboros 

koplyčios fasado ikonos“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Gyvūnas – žmogus – robotas“
nuo 4 d. – paroda „Bendrabūvis“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
iki 12 d. – paroda „Simonas Daukantas: „Aš 
dėl lietuvystės pamatus dedu“
iki 12 d. – „Žmonės, grąžinę praeitį. Min-
daugo Meškausko ferotipų magija“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Marijos Olšauskaitės paroda „Mūsų vardu“
Paroda „Brud. Beždžionių gudrumas“
Paroda „Yuji Agematsu. zip: 05.01.14 . . . 05.31.14“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Vytauto Povilaičio paroda „Nykstantys 
siužetai“ 
Renatos Maldutienės paroda „Spalvų namai“
Konstantino Gaitanži „Monstruarium“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 11 d. – Elenos Brebenel (Kanada) paroda 

„Bio-inspired Craft | Biologinių procesų 
įkvėpti amatai“ 

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
Paroda „BOD /Tibetas“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
4-oji šiuolaikinės dailės kvadrienalė „Q19: 
Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ 

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 4 d. – Jolantos Dolewskos (Glazgas) 
paroda „Šiame tuščiame slėnyje“
nuo 8 d. – Joachimo Schmido paroda 

„Vaizdų knyga / Bilderbuch“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Genevos Sills paroda „Kūgiai ir kiaušiniai“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda „Mitas – 
Tikrovė – Užmarštis“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 10 d. – Adomo Danusevičiaus paroda 

„Purvas ir gėlės“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
iki 5 d. – Algirdo Petrulio kūrybos paroda, 
minint dailininko debiuto Lietuvos vieša-
jame meno gyvenime 80-metį

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Egono Persevico skulptūros ir Uldžio Rube-
zio tapybos paroda „Viduryje niekur“
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda „Už-
marštis – Mitas – Tikrovė

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: 
Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda „Ne_
fiksuojanti laikmena“
iki 6 d. – Andriaus Kviliūno personalinė 
paroda „Mano svečių dainos“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
iki 11 d. – Mariaus Jonučio darbų paroda

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda 

„Spalva – šviesa“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 4 d. – Antano Kmieliausko ir Ramunės 
Kmieliauskaitės tapybos paroda „Laukiant 
vasaros“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
nuo 3 d. – Lietuvos spaudos fotografija 2019

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 
Leonido Plotkino fotografijų paroda „Am-
žinybės nostalgija. Indijos subkontinento 
istorija, religija ir mitai“

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
iki 7 d. – Spiffy Tumbleweed paroda „Pir-
miausia – pinhole“

„Galera“ 
Užupio g. 2 A
Aleksandro Belianskio (Ukraina) grafika

Užupio meno inkubatoriaus projektinė 
erdvė „Kalnas“
Krivių g. 10 A
Fedoro Aleksandrovičiaus (Ukraina) darbų 
paroda „Laukiantys angelo“

Grafo galerija
Trakų g. 14
Babelio Mnauaro paroda „Blueprint of life“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Oksanos Juozaitienės tapybos paroda 

„Pavasaris“

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
nuo 3 d. – Jurgos Šarapovos paroda „Mu mu“ 

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Vienos knygos paroda „Lietuvių chartija“ 
nuo 6 d. – paroda „Tėčio portretas: Valeri-
janas Petrovičius Dobužinskis“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Inos Budrytės tapybos paroda „Saulės!“ 

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
iki 11 d. – Jakubo Choma (Čekija) paroda 

„Resilience“

VDU Švietimo akademija
T. Ševčenkos g. 31
Tarptautinio simpoziumo „Mark Rothko 
2018“ paroda

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“
iki 12 d. – Michelio Goussard’o (Prancūzija) 
paroda „Plačiai atmerktomis akimis. Šam-
panės fragmentai“ 

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Atnaujinta XX a. pradžios belgų dailės 

ekspozicija 

Atnaujinta simbolistinės Europos dailės 

ekspozicija 
Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-
mas Kaune“
Paroda „Tarptautinė tekstilės trienalė. Bal-
tijos šalių tekstilė“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolek-
cijos ekspozicija
Paroda „Kūrinio genomika“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Aušros Andziulytės ir Laimos Drazdauskai-
tės akvarelių paroda „Lygiagretės“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Marko Mäetammo paroda „Pasaulis aplink 
mane (juda vis greičiau ir greičiau)“
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
iki 12 d. – „Inventorizacija. 1979–2019“

Kačerginės daugiafunkcis centras
J. Janonio g. 31 
iki 9 d. – Adelės Velykienės tapybos paroda 

„Kad viskas žydėtų“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-
matyti kūriniai“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 12 d. – šiuolaikinės dailės kvadrienalės 

„Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda 
„Įkūnyta atmintis“

Baroti galerija

Aukštoji g. 12

nuo 26 d. – Jono Švažo 1925–1976 m. paste-

lės, piešiniai

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Audriaus Puipos (1960–1997) akvarelės, 
grafikos paroda 

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Medijų meno festivalis „Enter ’17“

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Virginijaus Kinčinaičio paroda 

„Sublime II“ 

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
iki 4 d. – Andriaus Seselsko skulptūros ir 
grafikos darbų paroda „Sekantys baltieji“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – Eglės Einikytės-Nar-
kevičienės paroda „InSide-OutSide“ arba 

„Išorė apie vidų“ 

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 5 d. – Tribhuvan Kumar Deo (Indija) fo-
tografijų paroda „Himalajų nuotaikos“

„Galerija XX“  
Laisvės a. 7
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
3 d. 18.30 – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARA-
LIENĖ“. Choreogr. G. Williamsonas 
(D. Britanija). Dir. M. Staškus 
4 d. 19 val. – A. Raudonikio autorinis 
koncertas
9 d. 18.30 – vienaveiksmis baletas „ Sti-
chijos“ ir N. Juškos baleto mokyklos vaikų 
koncertas. Dalyvauja LNOBT solistai
N. Juška ir K. Gudžiūnaitė. Rež., choreogr. 
E. Stundytė, choreogr. G. Zasčižinskaitė, 
projekcijų dail. I. Boiko, kost. dail. E. Gudo-
nienė. Balete skambės W.A. Mozarto, 
L. van Beethoveno, A. Vivaldi muzika
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Nacionalinis dramos teatras
3 d. 17 val., 4 d. 16 val. Klaipėdos žvejų rū-
muose – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. 
Rež. O. Koršunovas
8 d. 18.30 Nacionaliniame operos ir baleto 
teatre – A. Herbut „LOKIS“. 
Rež. Ł. Twarkowski
Mažoji salė
V. 3, 4 d. 20.30 – „Naujasis Baltijos šokis ’19“: 

„TITANAI“. Rež., choreogr. ir scenogr. 
E. Laskaridis (Graikija)
7 d. 19 val. – L. Adomaičio „VOICEKAS“ 
(pagal G. Büchnerį). Rež. A. Obcarskas
8 d. 18.30 – „Naujasis Baltijos šokis ’19“: 

„BANG BANG“ (Kanada)
9 d. 18.30 – „Naujasis Baltijos šokis ’19“: 

„BO-LÉ-RO“ (Šeiko šokio teatras)

Valstybinis jaunimo teatras 
7, 8 d. 18 val. Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal 
J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir insce-
nizac. aut. A. Juška 
10 d. 18 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ 
(J.L. Borgeso apsakymų motyvais). 
Rež. A. Juška
11 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio „AR-
KLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas 
11 d. 18 val. teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS 
IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevs-
kio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). 
Rež. K. Smedsas (Suomija) 

Vilniaus mažasis teatras
3 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REI-
KALAI“. Rež. K. Glušajevas 
4 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO NEAT-
SIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). 
Rež. K. Glušajevas
7, 8 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. 
TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvi-
zacijos teatras“)
9 d. 18.30 – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. 
Rež. A. Špilevojus (Šiaulių dramos teatras)
12 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ 
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio 
motyvais). Rež. P. Ignatavičius

Oskaro Koršunovo teatras
5 d. 19 val. OKT Studijoje – PREMJERA! 
L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. 
Rež. O. Koršunovas
6, 13 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo 

„ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas
9, 14 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – 
B. Brechto „VESTUVĖS“. 
Rež. O. Koršunovas
9 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio 

„DUGNE“. Rež. O. Koršunovas
10 d. 19 val. OKT studijoje – M. Vildžiaus, 
G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. 
Rež. A. Leonova
11 d. 19 val. OKT studijoje – T. Dorsto, U. Eh-
ler „AŠ, FOJERBACH“. Rež. L. Židonytė
12 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS 
TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė 

Rusų dramos teatras

3 d. 18.30 – „IDIOTAS“ (pagal F. Dostojevs-

kio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). 

Rež. A. Jankevičius

4 d. 12, 15 val. – A. Čechovo „KAŠTONĖ“. 

Rež. M. Čaplina
8, 9 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS 
ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas 

11 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONE-

GINAS“. Rež. J. Vaitkus

12 d. 12 val. – PREMJERA! „TRIUŠIS EDVAR-

DAS“ (pagal K. DiCamillo knygą „Nepa-

prasta Edvardo Tiuleino kelionė“). 

Rež. J. Laikova

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
4 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal 
A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). 
Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

11 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY-
KIAI“. Rež. A. Grybauskaitė
12 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. 
Rež. A. Storpirštis

„Menų spaustuvė“
Naujasis Baltijos šokis '19
3 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „GILIAI PO 
ODA“. Choreogr. B. Abou Diab (Libanas)
3 d. 19 val., 4 d. 17 val. Juodojoje salėje – „DAR 
BLOGIAU“. Choreogr. G. Miotto (Olandija)
4 d. 19 val. Juodojoje salėje – „UNIFORMA“. 
Rež. S. Scarlat (Belgija)
5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CELLULE“. 
Choreogr. N. Van Van (Prancūzija)
5 d. 12 val. Kišeninėje salėje ir fojė – „ŠOKIO 
ISTORIJA“. Aut. D. Kolomyckis 
7 d. 19 val. Juodojoje salėje – „IMPULSAS“. 
Choreogr., rež. R. Giovanola („Cocoon-
Dance“, Vokietija)
8 d. 20.30 Juodojoje salėje – „NORMALŪS 
TROŠKIMAI“. Rež. ir atlikėjas E. Pineault 
(Kanada)
9 d. 20.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„KAUNAS ZOO“. Choreogr. B. Letukaitė 
(Kauno šokio teatras „Aura“)
10 d. 20.30 Juodojoje salėje – „DUGNE“. 
Choreogr. S. Siliņa (Latvija)
11 d. 14, 16, 18 val. bute Justiniškėse – 

„VIENO BUTO ISTORIJA“. Idėjos aut. D. Za-
vedskaitė, rež. M. Klimaitė 
11 d. 17 val. Studijoje II – „ĮSIVAIZDUOK 
ŽUVĮ“. Choreogr. ir atlikimas S. Savi 
(Estija)
11 d. 20.30 Juodojoje salėje – „SKYSČIAI“. 
Režisieriai A. Klein, J. Partanen (Wauhaus, 
Estija)
12 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „BLANK 
SPOTS“. Choreogr. ir atlikimas L. Karvelis 
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „OPUS“. Cho-
reogr. Ch. Papadopoulos (Graikija)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 
(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvi-
laitė“). Rež. J. Jurašas. Adaptacijos autorė 
A.M. Sluckaitė 
4 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės 

„ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pa-
sakų motyvais). Rež. I. Paliulytė
4 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono 

„PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius
7, 8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – I. Kálmáno 

„SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis 
(Kauno valstybinis muzikinis teatras)
7 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio 

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas
8 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Zalytės 

„MARGARITA“. Rež. A. Kėleris (J. Miltinio 
dramos teatras)
9 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ 
(pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nak-
ties sapną“). Rež. E. Kižaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
4 d. 17 val. Marijampolės kultūros centre – 
koncertas Motinos dienai 

Kauno kamerinis teatras
3 d. 19 val. – „4 MORTOS“. 
Rež. D. Rabašauskas
4 d. 18 val. – „Naujasis Baltijos šokis ’19“. 

„DAR BLOGIAU“. Choreogr. G. Miotto 
(Olandija)
8 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-
TAS“. Rež. A. Lebeliūnas
10 d. 19 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. 
Rež. A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)
11 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
11 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 
81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas
12 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“. 
Rež. A. Dilytė

Kauno lėlių teatras
4 d. 12 val. – „UŽBURTAS KALNAS“. 
Aut. ir rež. A. Žiurauskas
11 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. A. Stankevičius
12 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-
ŠELĮ“. Rež. O. Žiugžda 

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
3 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. M. Ķimele
8 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič „EL-
ZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras
9 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos vals-
tybinio muzikinio teatro koncertas kūdi-
kiams „Mažylis Mocartas“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
3 d. 18.30 – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIEVAS“. 
Rež. A. Lebeliūnas
4 d. 18 val. – M. Pagnolio „DUONKEPIO 
ŽMONA“. Rež. A. Lebeliūnas
7 d. 18.30 – aktoriaus ir režisieriaus Algirdo 
Latėno poezijos vakaras
9 d. 18 val. – „DAKTARAS GLASAS“ (pagal 
H. Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas 
(Vilniaus teatras „Lėlė“)
10 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanaus-
kaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. M. Klimaitė
11 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. 
Rež. A. Giniotis
12 d. 10, 12 val. Mažojoje salėje – „VANDENI-
NIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. 
B. Banevičiūtė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
3 d. 18 val. – T. Bernhardo „TEATRALAS“. 
Rež. J. Tertelis
4 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, 
ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. 
Rež. A. Veverskis 
5 d. 18 val. – I. Valionytės „STOTNAMIS“. 
Režisieriai P. Jakubėnas ir J. Tamošiūnas 
8 d. 19 val. Kauno dramos teatre – M. Zaly-
tės „MARGARITA“. Rež. A. Kėleris
9 d. 18 val. – I. Bručkutės „HOTEL UNIVER-
SALIS“. Rež. A. Gornatkevičius 
10 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR 
JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė
11 d. 18.30 – Slemas iš pelenų + DDL PLK 
koncertas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
3 d. 16 val. Palangos gintaro muziejuje – ka-
merinės muzikos koncertas „Klasika atgi-
musiame dvare“. Čiurlionio kvartetas, 
D. Kazonaitė (sopranas). Programoje 
E. Balsio, A. Bražinsko, J. Sibelijaus, 
G. Puccini, G. Bizet, ir kt. kūriniai
4 d. 12 val. Valdovų rūmų Renginių salėje – 
teatralizuotas koncertas visai šeimai „Lėlės 
kelionė“. Čiurlionio kvartetas. Aktorė 
L. Muštašvili, scenarijaus aut. J. Zajančaus-
kaitė, teksto autorė M. Sakalauskaitė. 
Programoje J. Haydno, L. van Beethoveno, 
A. Dvořáko, M. Ravelio, D. Šostakovičiaus, 
Ph. Glasso kūriniai

5 d. 12 val. Valdovų rūmų Renginių salėje – 

koncertas visai šeimai „Tau, Mamyte“. 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 

jaunučių chorai (vadovės E. Narmontienė, 

D. Leipuvienė, R. Kuncienė, koncertmeis-

terės S. Skučienė, L. Kuliešiuvienė). Da-

lyvauja D. Juozapavičiūtė (fleita), V. Be-

naitienė (gitara), meno vad. V. Miškinis. 

Aktoriai M. Jackus, E. Šimelionė. 

Programoje A. Šenderovo, D. Zakaro, 

J. Tamulionio, L. Vilkončiaus, L. Abario, 
O. Narbutaitės ir kt. kūriniai
5 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino mu-
ziejuje – kamerinės muzikos koncertas „Pu-
čiamieji LT“. Kristupo medinių pučiamųjų 
kvintetas: G. Gelgotas (fleita), U. Dičiūnas 
(obojus), A. Žiūra (klarnetas), A. Puplauskis 
(fagotas), A. Dirmauskas (valtorna). Daly-
vauja K. Kolakauskas (bosinis klarnetas). 
Programoje L. Janáčeko, V. Trojano, 
H. Villa-Lobos, G. Ligeti, J. Gaidelio, 
G. Kuprevičiaus kūriniai
5 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 

„Sakmės apie mus pačius“. Iš ciklo „Muzika 
Trakų pilyje“. D. Kazonaitė (sopranas), 
R. Sviackevičius (akordeonas), A. Bružaitė 
(kanklės), E. Ališauskas (birbynė). Progra-
moje F. Bajoro, G. Kuprevičiaus, G. Svilai-
nio, V. Germanavičiaus ir kt. kūriniai
10 d. 19 val. koncertų salėje „Compensa“,  
11 d. 19 val. Klaipėdos koncertų salėje  – 
LNSO 78-ojo sezono pabaigos koncertas. 

„Modestas Pitrėnas ir Narek Hakhnazaryan“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistas N. Hakhnazaryanas (violončelė). 
Dir. M. Pitrėnas. Programoje A. Casellos, 
I. Stravinskio, A. Dvořáko kūriniai 
11 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje re-
nesansinėje menėje – orkestro muzikos 
koncertas „Amadeus Lietuvoje“. Lietuvos 
kamerinis orkestras. Solistai Dž. Bidva 
(smuikas), H. Rohde (altas). Dir. – V. Kaliū-
nas. Programoje W.A. Mozarto, A. Malcio, 
A. Mikoliūno kūriniai 
12 d. 12.30 Vilos „Gervalis“ koncertų salėje 
(Ežero g. 29, Klykių k., Utenos r.) – koncer-
tas visai šeimai „Metų laikai“. Čiurlionio 
kvartetas. Koncertą veda S. Zajančauskaitė. 
Programoje J. Haydno, E. Griego, 
B. Bartóko, W.A. Mozarto, A. Glazunovo, 
A. Vivaldi, P. Čaikovskio, M. Ravelio, 
A. Dvořáko kūriniai
12 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Klasika pagal Vilniaus kvartetą“. Valstybi-
nis Vilniaus kvartetas, O. Gražinytė (forte-
pijonas), D. Rudvalis (kontrabosas). Progra-
moje L. van Beethoveno, G. Rossini, 
W.A. Mozarto kūriniai

Vilnius
Šv. Kotrynos bažnyčia
5 d. 18 val. – koncertas „Muzika mamai“. 
Atlikėjai K. Zmailaitė (sopranas), E. Seilius 
(tenoras), styginių kvartetas „Art Vio“, 
V. Lukočius (klavišiniai)
6 d. 18 val. – koncertų ciklas „Vasaros nak-
tys“, skirtas Lietuvos muzikos patriarcho 
J. Naujalio metams. Dalyvauja Karoliniškių 
muzikos mokyklos jaunių choras „Cantica“ 
(choro meno vad. D. Mikienė, chormeister. 
G. Gumuliauskienė), Karoliniškių muzikos 
mokyklos simfoninis orkestras (meno vad. 
K. Lipeika, M. Makrickas)
7 d. 18.30 – koncertas „Savo dainą mamytei 
skiriu“. Dalyvauja Vilniaus chorinio daina-
vimo mokyklos „Liepaitės“ Mažylių ir pradi-
nių klasių chorai (chorų vad. J. Kuliūnienė, 
N. Timofejeva, J. Dirgėlaitė ir D. Mickevičiūtė)
8 d. 19 val. – koncertuoja „Baltasis Kiras“. 
Atlikėjai „Baltasis Kiras“, choras „Bel Canto“
9 d. 19 val. – Kristoforo orkestras ir stebu-
klingasis obojus. Atlikėjai Vilniaus šv. Kris-
toforo kamerinis orkestras (meno vad. ir 
vyr. dir. M. Barkauskas), R. Beinaris (meilės 
obojus), P. Gefenas (fleita), C. Savickienė 
(obojus), A. Ivanauskaitė (obojus), K. Ka-
čionas (obojus), G. Malikėnas (obojus), 
V. Kiminius (birbynė), T. Girčys (obojus, 
anglų ragas), E. Kuleševičius (klarnetas). 
Programoje A. Vivaldi, J.S. Bacho, 
T. von Schachto, A. Honeggerio, J. Françaix 
kūriniai

10 d. 18 val. – paramos koncertas „Širdžių 
kalba“. Atlikėjai M. Julsrud (sopranas), 
A. Krikščiūnaitė (sopranas), V. Juozapaitis 
(baritonas), E. Juozapaitienė (sopranas),
 I. Juozapaitytė (sopranas), V. Bartušas 
(kontratenoras), vokalinis ansamblis 

„Draugiški projektai“, styginių kvartetas 
„Music Atelier“, L. Giedraitytė (fortepijonas), 
V. Neugasimovas (fortepijonas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose 
6 d. 17.30 – Palangos S. Vainiūno meno mo-
kyklos mokiniai
7 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžaly-
nas. „Pavasario daina Mamai“. Koncertuoja 
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. 
mokytojos R. Janutėnaitės dainavimo klasės 
mokiniai. Koncertmeisterė A. Garsonaitė
8 d. 18 val. – Trečiadienio vakaras-koncer-
tas „Iš ansamblio 50-mečio aruodų“. Kon-
certuoja Vilniaus mokytojų namų liaudiš-
kos muzikos ansamblis „Kankleliai“ 
(vad. D. Čičinskienė)
9 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 

„Skambėk, pavasari“. Vilniaus „Lyros“ mu-
zikos mokyklos mokytojos A. Cicėnaitės so-
linio dainavimo klasės mokinių koncertas. 
Koncertmeisterė E. Visockienė

Va k a r a i

Vilnius
Valdovų rūmai
4 d. 11, 13 val. – ekskursija po parodą „Simonas 
Daukantas. Aš dėl lietuvystės pamatus dedu“ 
su parodos kuratore istorike G. Džiaugyte

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
3 d. 17 val. Meno erdvėje – renginys, skirtas 
estų literatūros klasikui A. Hansenui Tamm-
saare’i ir jo epinio romano „Tiesa ir teisin-
gumas“ IV knygos pristatymas. Dalyvauja 
Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų stu-
dijų katedros profesorė dr. S. Radzevičienė, 
literatūrologė R. Pociūtė, knygos vertėja 
D. Sirijos Giraitė. Pokalbį moderuoja huma-
nitarinių mokslų dr. H. Šabasevičius
7 d. 18 val. Konferencijų salėje – tarptautinė 
ekspertų diskusija, skirta „Rytų partnerys-
tės“ dešimtmečiui. Diskusijoje dalyvauja 
M. Łatkiewicz-Pawlak (Lenkijos Respubli-
kos užsienio reikalų ministerija), S. Šatū-
nas (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministerija), A. Westerholm (Švedijos Kara-
lystės  užsienio reikalų ministerija), 
R. Janušauskas (Europos Komisija), 
Š. Liekis (Vytauto Didžiojo universitetas), 
S. Rakutienė (Vytauto Didžiojo universite-
tas), D. Szeligowskis (Lenkijos tarptautinių 
santykių institutas), I. Vdovienko (Užsienio 
politikos taryba „Ukrainos prizmė“ (ukr. 
Рада зовнішньої політики „Українська 
призма“), A. Pukšto (Vytauto Didžiojo 
universitetas)  
8 d. 18 val. Renginių erdvėje – muzikinis 
L.L. Švedaitės knygos „Laiškai hipokam-
pui“ pristatymas. Dalyvauja džiazo atlikėja, 
kompozitorė, pianistė I. Baranauskaitė, 
scenaristė, dramaturgė ir rašytoja T. Kavta-
radzė, renginį moderuoja poetė ir literatū-
ros kritikė L. Buividavičiūtė
9 d. 18.30 Konferencijų salėje – knygos „Lie-
tuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio 
1949–1951“ pristatymas. Dalyvauja leidi-
nio sudarytojos A. Nakienė ir R. Žarskienė, 
folkloro ansamblis „Dijūta“. Renginį veda 
V. Aglinskaitė

Lietuvos medicinos biblioteka
7 d. 15 val. – popietė „Likimas leido...“, 
skirta akademiko, profesoriaus J. Brėdikio 
90 metų jubiliejui. Dalyvauja A. Kirkutis, 
A. Laucevičius, P. Šerpytis, G. Marinskis, 
P. Bražėnas, V. Noreikienė  ir kt.
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Savaitės filmai

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

Gegužės 3–9
Ki no re per tu a ras

Ačiū Dievui  ****
Naujausio prancūzų režisieriaus François Ozono filmo premjera įvyko 

vasarį Berlyno kino festivalyje. Filmas paremtas garsia byla: 1971–1991 m. 
kunigas Bernard’as Preynat rūpinosi Liono apylinkių skautais ir vasaros 
stovyklose seksualiai išnaudojo maždaug 70 nepilnamečių. Liono arkivys-
kupas kardinolas Philippe’as Barbarinas apie tai žinojo ir mažiausiai kele-
rius metus bandė viską nuslėpti. Filmo herojai, būdami jau suaugę vyrai, 
nusprendžia paduoti kunigą į teismą (Prancūzija, 2019) (Vilnius, Kaunas)
Jaunoji žvaigždė  ***

Mažame Europos miestelyje gyvenanti paauglė svajoja apie dainininkės 
šlovę. Tai jai padėtų pabėgti ne tik iš miestelio, bet ir iš nykios kasdienybės. 
Violeta nusprendžia dalyvauti tarptautiniame konkurse ir pasitikrinti savo 
talentą bei ambicijas. Masinei lietuvių – „Eurovizijos“ atrankų žiūrovų – 
auditorijai šis muzikinis Maxo Minghellos filmas turėtų suteikti peno ap-
mąstymams. Filme vaidina Elle Fanning, Zlatko Buričius, Rebecca Hall, 
Agnieszka Grochowska, Clara Rugaard (JAV, D. Britanija, 2018). (Vilnius)
Kafarnaumas  ****

Pernai Kanuose žiuri prizu apdovanotas ir „Oskarui“ nominuotas trečia-
sis vaidybinis aktorės ir režisierės Nadine Labaki filmas 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 (Liba-
nas, Prancūzija, JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Kūdikis  ****

Mažasis Teo iškart gimęs buvo atiduotas įvaikinti. Kol socialiniai dar-
buotojai ieško jam tėvų, laikinu berniuko globėju tampa Žanas (Gilles 
Lellouche). Tarp kūdikio ir jo laikino tėčio užsimezga stiprus ryšys. Ža-
nas nustebęs, kiek daug suvokia berniukas ir kaip jam reikia meilės. Jau 
daugelį metų kūdikį įsivaikinti siekianti Alis (Sandrine Kiberlain) beveik 
prarado viltį, tačiau būtint ji išrenkama būti Teo mama. Jų pirmas susi-
tikimas bus lemiamas. Ar mažasis Teo pasirengęs dar vienai permainai? 
Jeanne Herry filme taip pat vaidina Elodie Bouchez, Olivia Cote, Clo-
tilde Mollet, Jeanas-François Steveninas, Bruno Podalydesas, Miou-Miou 
(Prancūzija, Belgija, 2018). (Vilnius) 
Meilužės  ***

Trys paprastos Maskvos gyventojos – medicinos seselė, studentė ir ak-
torė – atsitiktinai susitinka bare ir išsiaiškina, kad visos išsiskyrė su myli-
mais 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 Šala-
jeva, Sergejus Garmašas, Goša Kucenka, Jurijus Stojanovas (Rusija, 2019). 
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Skaisti kaip sniegas  ***

Jauna ir graži Kler (Lou de Laâge) po tėvo mirties tampa piktos pamo-
tės Mod (Isabelle Huppert) pavydo objektu. Mod nusprendžia atsikratyti 
Kler. Tačiau merginą nuo mirties išgelbsti paslaptingas vyras, atvežęs ją 
į savo fermą. Kler nusprendžia likti kaime. Netrukus septyni jo gyvento-
jai negalės atsispirti Kler grožiui ir žavesiui. Jos gyvenimas ima keistis – 
Kler patiria radikalias permainas, pradeda suvokti savo kūną ir jausmus. 
Anne Fontaine su humoru perskaitė pasaką apie Snieguolę ir septynis 
nykštukus. Taip pat vaidina Charles’is Berlingas, Damienas Bonnard’as, 
Jonathanas Cohenas, Richard’as Frechette’as, Vincent’as Macaigne’is, Pa-
blo Pauly, Benoit Poelvoorde’as, Agata Buzek (Prancūzija, Belgija, 2019). 
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
Svetimi namai  ***

1946-ieji. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Vokietijoje tvyro ne-
tvarka ir badas. Į sugriautą Hamburgą pas vyrą – britų pulkininką Liuisą 
(Jason Clarke), kuris paskirtas laikinu miesto meru,  vidury šaltos žiemos 
atvyksta Reičelė (Keira Knightley). Vyrui pavesta atstatyti miestą nuo 
nulio. Pora apsigyvena prabangiuose rūmuose, kuriuose įsikūręs vokie-
čių architektas ir jo emociškai nestabili duktė. Ar galės po vienu stogu 
sugyventi buvę priešai? Jameso Kento filme taip pat vaidina Alexandras 
Skarsgardas, Martinas Compstonas, Kate Phillips, Fionnas O’Shea, Jan-
nikas Schumannas (Vokietija, D. Britanija, JAV, 2019). (Vilnius)

„Svetimi namai“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
3–9 d. – Didžioji kelionė (JAV) – 11.10, 13.30, 
14.10, 15.50
3, 4, 6–9 d. – Paryžiaus imperatorius (Pran-
cūzija) – 11, 18, 20.30; 5 d. – 11, 18.30, 20.30
3, 4, 6–9 d. – Be šansų (JAV) – 15.15, 18.30, 
21.20; 5 d. – 15.50, 18.30, 21.20
3, –5–9 d. – Svetimi namai (D. Britanija, 
Vokietija, JAV) – 18, 20.30; 4 d. – 11.50, 18, 
20.30
3–9 d. – Trys žingsniai iki tavęs (JAV) – 
13.30, 16.05, 18.40
4, 5 d. – Kūdikis (Belgija, Prancūzija) – 16.20
11 d. – F. Poulenco „Karmeličių dialogai“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19 val.
19 d. – G. Bizet-R. Ščedrino „Karmen siuita“, 
I. Stravinskio „Petruška“. Iš Maskvos Di-
džiojo teatro HD-LIVE – 18 val.
8 d. – Pokemon detektyvas Pikachu (Japo-
nija, JAV) – 19 val.
9 d. – United To Race (dok. f., Lietuva) – 
19 val.
9 d. – Halstonas: šlovės ir nuopolio istorija 
(dok. f., JAV) – 19 val.

Forum Cinemas Akropolis 
3–9 d. – Didžioji kelionė (JAV) – 10.50, 
12.50, 14.55
3, 4 d. – Svetimi namai (D. Britanija, Vo-
kietija, JAV) – 13.05, 21.40, 23.45; 5–9 d. – 
13.05, 21.40
3, 4 d. – Be šansų (JAV) – 15.20, 18.35, 21.20, 
23.15; 5–9 d. – 15.20, 18.35, 21.20
3–9 d. – Trys žingsniai iki tavęs (JAV) – 
10.40, 14.30, 18.20
Paryžiaus imperatorius (Prancūzija) – 20.55
8 d. – Pokemon detektyvas Pikachu (Japo-
nija, JAV) – 18.30

Skalvija
3 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtaradzė) – 
17 val.; 7 d. – 19.10
3, 4 d. – Svetimi namai (D. Britanija, Vokie-
tija, JAV) – 18.50; 7 d. – 21 val.; 9 d. – 18.10
3 d. – Be šansų (JAV) – 20.50; 7 d. – 16.50; 
8 d. – 20.40
4 d. – Putino liudininkai (dok. f., Latvija, 
Šveicarija, Čekija) – 14.20
4 d. – Kūdikis (Prancūzija, Belgija) – 16.20; 
5 d. – 14 val. (Mamos dienai); 8 d. – 18.40
4 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija, JAV) – 
20.40; 6 d. – 19.30; 9 d. – 20.20
5 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 16.10 (Ma-
mos dienai)
5 d. – Kafarnaumas (Libanas, Prancūzija, 
JAV) – 21 val. (Mamos dienai); 6 d. – 17.10
5 d. – Kino klasikos vakarai. Buffalo ‘66 (JAV, 
Kanada) – 18.30 (seansą pristatys kino ap-
žvalgininkė D. Raustytė)
Karlsono kinas
4 d. – Didžioji kelionė (JAV, Rusija) – 12.30
5 d. – Mano mažoji sesutė Mirai 
(Japonija) – 12 val.
Seansai senjorams
6 d. – Valstybės paslaptis (dok. f., rež. 
D. Ulvydas) – 15 val.
Specialūs seansai
8 d. – Mūsų naujas prezidentas (dok. f., JAV, 
Rusija) – 17 val.
9 d. – Vieno buto istorija: Balys Sruoga (dok. 
f., rež. J. Juozapaitis, D. Bilinskienė) – 17 val.

Pasaka
3 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtaradzė) 

– 17.30; 4 d. – 19 val.; 5 d. – 20.45; 
6 d. – 20.30; 7 d. – 18.30; 8 d. – 20.45
3 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 19.30, 
21.15; 4 d. – 16.45, 20.45; 5 d. – 20.30; 
6 d. – 18.30; 7, 9 d. – 18.15; 8 d. – 20.15
3 d. – Trys žingsniai iki tavęs (JAV) – 17 val.; 
4 d. – 16.15; 6 d. – 18 val.; 8 d. – 18 val.
3 d. – Svetimi namai (D. Britanija, Vokietija, 
JAV) – 19.15; 4 d. – 18.30
3 d. – Be šansų (JAV) – 21.30; 4 d. – 18.45; 
6 d. – 20.15
4 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 
14.30; 5 d. – 14.15; 7 d. – 18 val.; 9 d. – 
20 val.
4 d. – Kūdikis (Belgija, Prancūzija) – 14 val.; 
7 d. – 20.15
4 d. – Paryžiaus imperatorius (Prancūzija) – 
21.15; 5 d. – 15.30; 6 d. – 20.45
4 d. – Putino liudininkai (Latvija, Čekija, 
Šveicarija) – 14.15; 5 d. – 16.30; 9 d. – 
18 val.
4 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija, JAV) – 
16.30, 21 val.; 5 d. – 18 val.; 6 d. – 18.15; 
7 d. – 20.30; 8 d. – 18.15; 9 d – 20.15
5 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 14 val.
5 d. – Šefas Flynnas (dok. f., 
D. Britanija) – 13.45
5 d. – Vasara (Rusija, Prancūzija) – 17.45
5 d. – Netikėta meilė (Argentina) – 20.15
8 d. – Tamsiai mėlynas beveik juodas 
(„Ciklas ispaniškai“) – 17.30
8 d. – Europos trumpametražių filmų pro-
grama „Kanai > Venecija > Amsterdamas > 
Vilnius“ – 19.45
9 d. – „Open house Vilnius“. 24 heures sur 
place (Italija, Prancūzija) – 18.30
9 d. – Devym kelinti (JAV) – 20.30

Mo salė
3 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 18.45; 
5 d. – 16.15
3 d. – Svetimi namai (JAV) – 20.30; 5 d. – 
18.30; 7 d. – 20 val.

Kaunas
Forum Cinemas

3, 5, 7, 9 d. – Be šansų (JAV) – 21.30; 

4, 6, 8 d. – 18.50, 21.30

3–9 d. – Didžioji kelionė (JAV) – 10.40, 

14.30, 16.40

Trys žingsniai iki tavęs (JAV) – 15.15, 

18 val.

Paryžiaus imperatorius (Prancūzija) – 22.40

Svetimi namai (D. Britanija, Vokietija, 

JAV) – 13, 20.10

11 d. – F. Poulenco „Karmeličių dialogai“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19 val.
19 d. – G. Bizet-R. Ščedrino „Karmen siuita“, 
I. Stravinskio „Petruška“. Iš Maskvos Di-
džiojo teatro HD-LIVE – 18 val.
8 d. – Pokemon detektyvas Pikachu (Japo-
nija, JAV) – 18.30
9 d. – Halstonas: šlovės ir nuopolio istorija 
(dok. f., JAV) – 19 val.

Romuva
3 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 18.15 
4 d. – Pirmieji kovotojai su mafija (dok. f., 
rež. D. Dargis, K. Petkevičius) – 15.30; 
4 d. – 19 val.
4 d. – Putino liudininkai (Latvija, Šveicarija, 
Čekija) – 17 val. 
4 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija, 
JAV) – 20.45

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
3–9 d. – Didžioji kelionė (JAV) – 10.20, 
12.35, 14.45, 16.55
Be šansų (JAV) – 19.05, 21.50
Trys žingsniai iki tavęs (JAV) – 13.20, 16, 
18.40
3, 5, 7, 9 d. – Svetimi namai (D. Britanija, 
Vokietija, JAV) – 15.55; 3–5 d. – 20.50; 
6–9 d. – 21.40
3, 5, 7, 9 d. – Paryžiaus imperatorius 
(Prancūzija) – 21.20; 4, 6, 8 d. – 15.55, 
21.20
14 d. – F. Poulenco „Karmeličių dialogai“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19 val.
8 d. – Pokemon detektyvas Pikachu (Japo-
nija, JAV) – 18.30
6–11 d. – Hilari ir Džeki (D. Britanija) – 
19 val.

Šiauliai
Forum Cinemas

3–9 d. – Didžioji kelionė (JAV) – 11, 13.20, 

15.40

3, 4 d. – Be šansų (JAV) – 17.50, 20.40, 

23.20; 5–9 d. – 17.50, 20.40

3, 4 d. – Trys žingsniai iki tavęs 

(JAV) – 10.40, 15.25, 18.10, 21.30, 23.10; 

5–9 d. – 10.40, 15.25, 18.10, 21.30

3–9 d. – Svetimi namai (D. Britanija, Vokie-

tija, JAV) – 20.50

8 d. – Pokemon detektyvas Pikachu (Japo-

nija, JAV) – 18.30

9 d. – Halstonas: šlovės ir nuopolio istorija 

(dok. f., JAV) – 19 val.


