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Pasakos suaugusiesiems

Pokalbis su menininke Laisvyde Šalčiūte apie parodą Mantujoje
Kokia tavo parodos Italijoje
istorija?

minimi didikai laikė prestižo reikalu rūmų puošybai kviesti garsiausius to meto menininkus, tad ten
kūrė Pisanello, Andrea Mantegna,
Leonardo da Vinci, Peteris Paulas
Rubensas, Caravaggio ir daugelis
kitų. Mudviejų su skulptoriumi Gehardu Demetzu paroda „Coming
out“ buvo atidaryta balandžio
4 d. muziejaus komplekse esančioje šiuolaikinio meno galerijoje
„La Galleria“ ir pagrindinėse rūmų
ekspozicijos salėse. Paroda veiks iki
gegužės 26 dienos.

Lietuvoje nerodyti 2018–2019 m.
kūriniai – eksponuoti kaip konceptualios šiuolaikinio meno intervencijos keturiose unikaliose
rūmų salėse pagrindinėje muziejaus ekspozicijoje.

Galerijai „Contour Art Gallery“
praeitą rudenį pristačius mano
darbus „ArtVerona“ meno mugėje, Mantujos kunigaikščių rūmų
muziejus (Palazzo Ducale Mantova –
Kaip supratau, svarbiausia
didžiausiais architektūrinis muziešiam muziejui rasti šiandienos
jaus kompleksas Italijoje, užimanmeno ir aktualijų santykį su
tis 34 000 m²), tiksliau, jo vadovai
Renesanso ir vėlesniu istoriniu
Peteris Assmannas ir Renata Capalikimu. Kokių pavyko rasti
sarin iš visų toje mugėje dalyvabendrų taškų? Iš to, ką teko
vusių menininkų pasirinko mano
matyti, atrodo, kad salių puoir italų skulptoriaus Gehardo Dešyboje ir tavo darbuose gyvena
metzo kandidatūras, kaip geriausiai
panašios, o kartais ir tokios
tinkančias konceptualiam Palazzo Per kiek muziejaus salių buvo
pačios mitologinės būtybės.
Ducale Mantova muziejaus šiuo- išeksponuota kūryba? Kiek
Pavyzdžiui, undinės.
laikinio meno projektui – meni- pristatei darbų?
niam mūsų tarpusavio dialogui ir
Parodoje pristatomi 21 mano
Taip, šiam muziejui santykis tarp
kartu pokalbiui su kadaise šiuose tapybos darbas ir 7 Gehardo De- dabarties ir praeities yra vienas esrūmuose kūrusiais gotikos, rene- metzo skulptūros. 8 mano ciklo minių dalykų. Kad gyvai patirsanso, baroko menininkais.
„Saliamono giesmė“ (2010 m.) dar- čiau aplinką, praėjusią žiemą prieš
Rūmus 1328 metais pasistatė ku- bai buvo eksponuojami „La Galle- Kalėdas organizatoriai pakvietė
nigaikščiai Gonzagos, jų palikuo- ria“ erdvėje (juos rengėjai išsirinko
nys tenai gyveno iki 1707 metų, „ArtVerona“ mugėje), kiti – dar N u k e lta į 9 p s l .
1 psl.

Muzika

Muzika iš dulkių ir pelenų
Mintys po festivalio „Jauna muzika“ uždarymo koncerto
Eglė Gudžinskaitė

Balandžio 28 d. baigėsi intensyvi
šešių dienų „Jaunos muzikos“ festivalio savaitė, kurią šiemet pirmą
kartą organizavo kompozitoriaus
Arturo Bumšteino ir kuratorės Monikos Lipšic duetas. Idėjų demokratiją vietoj skirstymo pagal žanrus ar
medijas pasiūlę naujieji organizatoriai sudėliojo labai margą, tarpdisciplininių projektų ir menininkų
duetų prisodrintą programą. Jos
kontekste uždarymui numatytas
autorinis retrospektyvinis vieno
kompozitoriaus vakaras, dar ir iškeltas į visai kitą erdvę (visas festivalis vyko „Menų spaustuvėje“, o
paskutinis koncertas – Sapiegų rūmuose), iš anksto atrodė kaip keistas inkliuzas. O po koncerto klausytojų labai greit buvo įvertintas kaip
„tylioji festivalio kulminacija“.
Sumanymas paskutinį festivalio koncertą skirti Ramūno Motiekaičio muzikai, kaip ir idėja šią
muziką įkurdinti įspūdinguose,
bet vis dar apleistuose, atkūrimo
būsenos niekaip neįveikiančiuose
Sapiegų rūmuose, kilo gerokai
anksčiau nei vos prieš dvi savaites

Nauji leidiniai

Apie gyvenimą dainose
Balandžio 23 d. Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje buvo pristatyta dr. Karinos Firkavičiūtės knyga
„Życie w pieśni karaimskiej – Life
in Karaim songs – Gyvenimas karaimų dainose – Tirlik karaj jyrlarynda“. Knygą išleido Lenkijos karaimų sąjungos leidykla „Bitik“ ir
LMTA, leidimą finansavo Lenkijos
kultūros ir tautinio paveldo ministerija bei Vroclavo miestas.
Dainos yra itin savitas ir reikšmingas istorijos audrų po pasaulį
išblaškytos karaimų tautos meno
kūrybos reiškinys. XX a. pabaigoje
Ukrainoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje gyveno apie 3700 šios tautos
narių, iš jų 260 – Lietuvoje (žr.: Halina Kobeckaitė. Karaimai. Visuotinė lietuvių enciklopedija). Knygos
autorė Karina Firkavičiūtė, žymiausia savo tautos muzikos tyrinėtoja,
yra Lietuvos kultūrai bei visuomenei daug nusipelniusios šeimos
atstovė. Jos motina, karaimų poeto, dramaturgo Simono Kobecko
duktė dr. Halina Kobeckaitė – žurnalistė, filologė, diplomatė – į visuomenės gyvenimą itin veikliai
įsitraukė Atgimimo pradžioje.
1988–1990 m. buvo Sąjūdžio seimo,
Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos
narė, vėliau Tautybių departamento
generalinė direktorė, 1994–1997
m. Lietuvos ambasadorė Estijoje,
1997–2007 m. Turkijoje (nuo 2001
m. – ambasadorė ir Azerbaidžanui bei Uzbekijai, į lietuvių kalbą
2 psl.

kompozitoriaus gyvenimą (ir naVien lėkštėmis atliekama „Momus) nusiaubęs gaisras. O dabar štai bile 4“ kompozicija sudaryta tik iš
atrodo, kad būtent toks koncertas, crescendo ir diminuendo gestų, tarsi
kaip paramos gestas savos bendruo- atkartojant simetriškai išgaubtą pamenės nariui, kad būtent tokia erdvė – čios lėkštės formą. Išdėliotos skirapdaužyta, skendinti dulkėse, bet ir tingose rūmų vietose, matomos ir
kerinti savo langų šviesa bei galerijų nematomos, jos tampa klajojančiu
akustika, – buvo kone pranašiškai garso šaltiniu ir galiausiai pačią artobulas pasirinkimas.
chitektūrinę erdvę paverčia milžiKoncerto kodiniu pavadinimu nišku rezonuojančiu kūnu. Šio al„Mobiles retrospektyva (1996–2019)“ suojančio gausmo įaudrinta klausa
centre atsidūrė daugiau nei prieš galėjo pagauti ir traukinio dundėdu dešimtmečius sukurtų kompo- jimą, ir varpų dūžius, ir spengiančio
zicijų „Mobile“ rinkinys („Mobile“ triukšmo tylą.
4, 6 ir 8). Jų amžius būtent „Jaunos
„Mobile 8“ instrumentų sudėtis
muzikos“ kontekste atrodė beveik dar neįprastesnė – tuščios plastiko
kaip nesusipratimas, nors realybėje talpyklos ir ant stalo paguldyta giklausa jokios senatvės čia neatpa- tara, naudojama kaip perkusininko
žintum. Ir tada dar kartą susimąstai, įrankis, nors originali pirmoji kūrikad „šviežienų“ (premjerų) trošku- nio versija buvo skirta chorui. Pats
lys yra tik įpročio, o gal ir mados autorius šią kompoziciją pristatė
reikalas. Akivaizdu, kad kadaise kaip „intymių dunksėjimų muziką“.
sukurta muzika (ypač turint gal- Sunkaus grave tempo kūrinys veikė
voje, kad ta muzika po sukūrimo kaip hipnotizuojantis ritualas-eigal daugiau ir neskambėjo), pakliu- sena, palydimas vos juntamo mivusi į tinkamą terpę, gali atsiverti noro ženklų šešėlio. Tokia muzika,
ir įkvėpti gal net dar ryškiau. Bent niekur ir į nieką nevedanti, o tiesiog
jau ir „Mobile 4“, ir „Mobile 8“ re- leidžianti būti, pasižymi tipiška suvizuotos versijos buvo tai, ko ne- stabdyto laiko būsena. Todėl ir kūsinori pamiršti. Kaip ir vakaro pa- rinio trukmė vėliau atrodo sunkiai
baigoje atlikta naujausia „Mobiles apčiuopiama – gal 5 minutės, o gal
ir visa valanda...
užsklanda“.

„Mobiles užsklanda“, nors sukurta
Paskutinį koncerto kūrinį R. Mojau šiomis dienomis, specialiai šiam tiekaitis sėdo diriguoti paėmęs į rankoncertui ir jo atlikėjams (Vykinto kas tą pačią japonišką fleitą, kurios
Baltako vadovaujamam LMTA Šiuo- solo garsais vakarą ir pradėjo. Prieš
laikinės muzikos programos studentų tai prisipažinęs, kad tai vienintelis
kursui ir akordeonininkui Raimon- vertingas daiktas, kurį spėjo išgeldui Sviackevičiui), nė kiek nepriminė bėti per nelemtą gaisrą, sunaikinusį
proginio svetimkūnio. Ta pati mini- namus ir visą kitą turtą. Vis dėlto
malistinė garsų ir gestų estetika, taupi tą asmeninę kompozitoriaus katasidėja ir vaizduotę išjudinanti statika. trofą filosofine prasme norisi matyti
Nereguliariai tvinksintis pradinis di- kaip simbolį – išsivalymo, atsinaujidžiosios sekundos motyvas palaips- nimo, bendruomeniškumo, galiauniui išsiskleidžia tarsi kokia vėduoklė siai kūrybos, kuri pačia tikriausia
iki itin šviesaus penkiagarsio kvinta prasme ir yra tada, kai gimsta iš
įrėminto „tonų klasterio“.
nieko, iš tylos, iš dulkių ir pelenų.

išvertė tų šalių rašytojų kūrinių);
daugelio straipsnių, knygos „Lietuvos karaimai“ (1997) autorė;
2008–2011 m. ambasadorė Suomijoje. H. Kobeckaitė ir K. Firkavičiūtė sudarė 2015 m. išleistą dvasininko ir kultūros veikėjo Simono
Firkovičiaus (1897–1982) eilėraščių
bei pjesių vertimų į lietuvių kalbą
rinktinę „Buvo tokia diena…“ (joje
yra ir Vytautui Didžiajam skirtos
dvi baladės). Karinos tėvas Mykolas
Firkovičius (1924–2000), statybos
inžinierius, dar sovietiniais laikais
nelegaliai ėmėsi karaimų dvasininko pareigų, jo rūpesčiu sutvarkytos ir bendruomenei grąžintos
Trakų ir Vilniaus kenesos; parašė
karaimų kalbos vadovėlį, sudarė
karaimų maldaknygių, išvertė Šv.
Rašto Dovydo psalmes ir Patarlių
knygą, buvo vienas Karaimų kalendoriaus 2001–2051 m. sudarytojų. Jo brolis Romualdas Firkovičius (1933–2015), įžymus istorikas
ir archeografas, įėjo ir į čiurlionianos istoriją.
1962 m. rugsėjo 23 d. „Czerwony
sztandar“ (Nr. 225(2836) paskelbė
Valstybės istorijos archyve jo rastą
Čiurlionio laišką kunigaikščiui
Mykolui Oginskiui, rašytą Druskininkuose 1892 m. sausio 21 d. Čiurlionis praneša, kad jį ištikusi liga
nebepasikartoja, rašo vargonuojąs
bažnyčioje per mišias ir mišparus,
daugiau (negu Plungėje) skambinąs fortepijonu (ir su tėvu 4 rankomis), nes iš ponios Rodziewiczowos
(populiarių lietuviškos tematikos
kūrinių parašiusios rašytojos Marijos Rodziewiczównos motinos)

archyve surado „M.K. Čiurlionio
3 laiškus M.K. Oginskiui“. Čia Mykolas Oginskis (1849–1902) supainiotas su Mykolu Kleopu Oginskiu
(1765–1833; tarp kurio gausių muzikos kūrinių yra ir garsusis polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“).
Dar ryškiau ši klaidinga žinia pateikta R. Firkovičiaus 70-mečiui
skirtame straipsnyje (Lietuvos istorijos metraštis. 2003 metai, 1. Vilnius, 2004, p. 239). Rašoma, kad
istorikas „surado ir su kolegomis
periodikoje paskelbė M.K. Čiurlionio ir M.K. Oginskio laiškus“.
Priminus „Tiesoje“ ir „Czerwony
sztandar“ skelbtus laiškus, dar nurodomas ir Maskvoje leistas anų
laikų pagrindinis muzikos žurnalas
„Советская музыка“ (1968, No 3, c.
99–103). Tačiau jame nėra nei Čiurlionio laiškų, nei bent žodžio apie
jį patį. Straipsnyje „M.K. Oginskis“ rašoma, kad nors nuo garsiojo
lenkų kompozitoriaus ir visuomenės veikėjo gimimo praėjo daugiau
nei 200 metų, daugelis jo biografijos puslapių tebetraukia mokslininkų dėmesį. Tad žurnale paskelbta keletas kunigaikščio laiškų
giminės nariams, vienas – jo reikalų
patikėtiniui Vilniuje Franciszekui
Baworui bei pora kitų dokumentų.
Nurodyta, kad publikaciją parengė
G. Orda (Georgij; tai Jurgis, Jerzy
Orda), V. Savickij ir R. Firnovič
(klaida pavardėje).
Pristatomos knygos autorė K. Firkavičiūtė 1995 m. baigė muzikologijos studijas LMTA, bakalauro ir magistro laipsnio darbuose nagrinėjo
karaimų giesmes. Vėliau studijavo

gavęs naujų natų, su tėvu žaidžiąs
šachmatais. Vytautas Landsbergis
kai kurias laiško ištraukas knygoje
apie Čiurlionį „Pavasario sonata“
(1965) pateikia kaip menininko
bendravimo būdo su jį globojusiu
kunigaikščiu pavyzdį. 1964 m. vasario 27 d. „Tiesoje“ (Nr. 49(6401)
išspausdintas straipsnis „Dar vienas nežinomas M.K. Čiurlionio
laiškas“. Priminę lenkų laikraštyje
spausdinto laiško turinį, šio nedatuoto laiško skelbėjai V. Savickis ir
R. Firkovičius spėja jį buvus parašytą apie 1893–1894 metus, Čiurlionio studijų Varšuvos konservatorijos pradžioje. Mat šiame trumpame
laiške Čiurlionis kunigaikščiui dėkoja už studijoms gautus pinigus ir
rašo, kad, vos juos gavęs, vėl pradėjo savo užsiėmimus ir labai daug
dirba. Straipsnyje pabrėžiama, kad
ir šis laiškas rodąs jauno talentingo
menininko meilę darbui, siekį tobulintis ir tai esą visą gyvenimą jį lydėję iš tėvų paveldėti bruožai. Tuos
laiškus ir šiandieną galima pamatyti
Valstybės istorijos archyvo Oginskių
fonde (f. 1177, ap. 1, b. 5558), daugiau
Čiurlionio laiškų tenai nėra. 1960 m.
išleistoje knygoje „M.K. Čiurlionis.
Apie muziką ir dailę“ paskelbti 6
jo laiškai kunigaikščiui iš Leipcigo,
rasti kituose šaltiniuose.
Tačiau progai pasitaikius lyg
ir būtina pasakyti štai ką. Po tų
laiškų paskelbimo praėjus kone
pusei amžiaus, istoriografijoje
paplito klaidingos žinios. Visuotinės lietuvių enciklopedijos VI
tomo (2004, p. 116) straipsnyje
apie R. Firkovičių rašoma, kad jis

Ramūnas Motiekaitis su atlikėjais

L . S k e i s g i e lo s n u ot r .

doktorantūroje pas prof. Algirdą
Ambrazą, paskui bene porą metų
Johanneso Gutenbergo universitete Maince (Vokietija) ir 2001 m.
tapo humanitarinių mokslų daktare. Nors jau keletą metų buvo
LMTA bei Pedagoginio universiteto dėstytoja (užsitarnavo ir docentės laipsnį), tie metai yra ir jos
tarnystės valstybės įstaigose pradžia – tapo Lietuvos instituto direktore. 2006–2007 m. buvo Švietimo
ir mokslo ministerijos Tarptautinių
mokslo programų skyriaus vedėja,
paskui (iki 2014-ųjų) – Lietuvos
nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje Mokslo tyrimų ir švietimo
atašė. Tenykštė Liuveno universitetinė akademija už darbą „Tarpdisciplininė Europos kūrimo analizė“
suteikė jai magistro laipsnį. Nuo
2015-ųjų dirba Europos Komisijos Generalinio mokslinių tyrimų
ir inovacijų direktorato tarnautoja
(policy officer). Yra parašiusi įvairios tematikos straipsnių, į lietuvių
kalbą išvertusi karaimų poetų eilėraščių, sudariusi jų vertimų rinktinę „Į Trakus paukščiu plasnosiu“.
Nuo 1998 m. vadovauja pagirtinai
veikliai Lietuvos karaimų kultūros bendrijai. Pažymėtina veikla ir
Lenkijoje. Leidykla „Bitik“ leidžia
žurnalą „Karaimų almanachas“, Karina yra redaktorių kolegijos narė.
Bendradarbiauja su Adomo Mickevičiaus universiteto Poznanėje
Hebrajų, aramėjų ir karaimų kultūros tyrinėjimų katedra.
Jonas Bruveris
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Besikeičiantis laikas

Įspūdžiai iš Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir chorų koncerto „Epitafija praeinančiam laikui“
Laimutė Ligeikaitė

Neįmanoma nupasakoti keisto
jausmo, apėmusio Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje gegužės 3 d. besiklausant koncerto. Buvo
apnikęs kone egzistencinis istorijos
ir dabarties vienalaikiškumo pojūtis. Jį sukėlė koncerto programa, į
kurią vien pažvelgus apima noras
pasklandyti ne vien muzikoje, bet
ir jos konotacijose. Atgaivinta dalis romantiškosios Juozo Žilevičius
Simfonijos f-moll – pirmosios lietuviškos simfonijos! – mus nukelia į 1919-uosius ir vėl primena
pernai permąstytą Valstybės atkūrimo 100-metį, o Broniaus Kutavičiaus „Epitafija praeinančiam laikui“
(„Epitaphium temporum pereunti“)
leidžia dar daugiau pafantazuoti
apie keistas laiko transformacijas.
Pirmas dvi kūrinio dalis (tekstai
iš Bychovco kronikos ir Žygimanto
Liauksmino „Ars et praxis musica“)
Kutavičius sukūrė dar 1973-iaisiais,
Vilniaus miesto 650 metų jubiliejui. Jose įprasminamas Gedimino
sapnas ir Vilniaus miesto pradžia
(I d. Introductio. Somnium Gedimini, anno 1323), šlovinamas Vilniaus universiteto įkūrimas (II d.
Passacaglia. Vivat Academia, anno
1579). Po 25 metų, šiek tiek pakoregavęs pirmąsias, kūrinį kompozitorius papildė dar dviem dalimis
pagal Sigito Gedos tekstus. Jose
perteikiamas tragiškas 1831-ųjų sukilimas ir universiteto uždarymas
jį numalšinus (III d. Trenus Aeternus, anno 1832) bei naujausių laikų
įvykis – Katedros atšventinimas ir
sugrąžinimas tikintiesiems (IV d.
Dedicatio Ecclesiae Cathedrali, anno
1988).
Visi šie istoriniai vaizdiniai suskambo 7–8-ojo dešimtmečio moderniojo Kutavičiaus kalba, jo
savitu ir talpiu minimalizmu, muzikinės medžiagos sluoksnių kinetika, poliritmija. O kartu čia

Anonsai

115-osios Vlado Jakubėno
gimimo metinės
Gegužės 15 d. minėsime žymaus
tarpukario muzikos modernisto ir
išeivijos menininko – kompozitoriaus, įtakingo muzikos kritiko
Vlado Jakubėno 115-ąsias gimimo
metines. Ta proga Vlado Jakubėno
draugija Vilniuje gegužės 14 d. 18 val.
Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29) rengia diskusiją, skirtą
prisiminti šiai iškiliai Lietuvos muzikos istorijos asmenybei. Renginį
papuoš vos prieš keletą metų pirmą
kartą pastatyto V. Jakubėno baleto
„Vaivos juosta“ įrašo peržiūra (Baltijos baleto trupė, choreografė Marija
Simona Šimulynaitė).
Renginyje dalyvaus Vlado Jakubėno draugijos nariai – baleto

pulsavo archajiškos sutartinės ląstelės, šviesą skleidė sakralus choralas... „Istoriškai filosofinės muzikos
pavyzdys“, – apie Kutavičių yra sakęs lenkų muzikologas Andrzejus
Chłopeckis. Turėjome progą vėl
prisiminti Kutavičiaus muzikos
unikalumą, kai tautos istorija čia ne
maironiškai šlovinama, o įsismelkia
į kiekvieno sąmonę, esybę, leidžiant
asmeniškai ją išgyventi ir apmąstyti.
Keturių dalių simfonija-oratorija
chorui ir orkestrui „Epitafija praeinančiam laikui“, parašyta 1998 m.,
netapo vienadieniu įvykiu ir, nepaisant didelių pajėgų reikalaujančio
atlikimo, gyvena sėkmingą sceninį
gyvenimą ne tik Lietuvoje. Kūrinio
premjera skambėjo Odensėje, Danijoje, atlikta vietinių muzikų, o
jai dirigavęs vengrų maestro (autorius pavardės neprisiminė) pasakė, kad per šį kūrinį jis pažino
visą Lietuvos istoriją. Vėliau simfonija-oratorija skambėjo „Varšuvos rudens“ festivalyje (beje, kaip
sakė kompozitorius, su keistais
techniniais trukdžiais dėl organizatorių kaltės), o 2016 m. Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras
su Kauno valstybiniu choru, diriguojami Modesto Pitrėno, opusą,
kaip lietuviškos muzikinės kultūros simbolį, itin sėkmingai pristatė
prestižinio festivalio „Prahos pavasaris“ publikai. LNSO ir Kauno choras, diriguojami Roberto Šerveniko,
kūrinį įrašė į kompaktinę plokštelę
(2001 m. išleido garsi suomių įrašų
kompanija „Ondine“). Abu dirigentai – M. Pitrėnas ir R. Šervenikas –
„Epitafiją ...“ yra interpretavę ne sykį,
ji skambėjo didžiausiuose Lietuvos
miestuose, Nacionalinės filharmonijos scenoje.
Šį kartą opusas (iš vakaro atliktas Kauno valstybinėje filharmonijoje) suskambo su dedikacija Vilniaus universiteto
440-osioms metinėms. Prie ištikimųjų atlikėjų – Nacionalinio
simfoninio orkestro ir Kauno

Robertas Šervenikas, LNSO, Kauno valstybinis ir „Vilniaus“ chorai

choro – prisijungė choras „Vilnius“. Dirigavo R. Šervenikas.
Pirmosios lietuviškos simfonijos istorija kur kas liūdnesnė – vėtyta abiejų pasaulinių karų verpetuose. Vargonininkas, dirigentas,
pedagogas, kompozitorius Juozas
Žilevičius (1891–1985) simfoniją
sukūrė 1919 m., baigdamas Sankt
Peterburgo konservatoriją. Vėliau
kelis kartus ji skambėjo Kaune, jo
paties organizuotuose koncertuose. 1929 m. Žilevičius išvyko į
JAV, ketindamas sugrįžti, todėl kai
kuriuos savo daiktus ir rankraščius
paliko Lietuvoje. Deja, kilus Antrajam pasauliniam karui, Šiauliuose
simfonijos partitūra sudegė... Muzikologei Danutei Petrauskaitei atsitiktinai pavyko rasti juodraštinį
šios simfonijos pirmos dalies partitūros variantą Čikagos J. Žilevičiaus–J. Kreivėno lietuviškos muzikos archyve.
Didžiulės padėkos nusipelno
kompozitorius Arvydas Malcys,
kurio kūrybinėmis pastangomis
mes turime dar vieną šiandien

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

skambančią istorinę-kultūrinę ato- sulėtinti tempą, išgryninti štrichus,
dangą. 2017 m., prikeldamas atrastą prisiderinti prie skambesio sklaidos
kūrinio fragmentą naujam gyve- greičio. Žinoma, labiausiai akusnimui, Malcys nustatė optimalius tiškai komplikuotas orkestrinis ir
epizodų tempus, sutvarkė metriką chorinis Kutavičiaus opusas. Išties,
ir taktus, štrichus, akcentus, di- buvo sunku suprasti žodžius, nivenamiką. Muzika, atrodo, pražydo, liavosi kai kurie svarbūs ritminiai
atsiskleidė visu savo romantišku akcentai, negalėjome išgirsti visų
puošnumu, melodingumu. Itin faktūros įvairovėje užkoduotų simgerai pažįstantis orkestrą, Malcys bolių, kontrastų, aštresnių štrichų.
faktūrą nuspalvino skoningais, so- Tačiau šie akustiniai trukdžiai nepadriais tembrais, dramaturgiją pa- kenkė bendram, didingam ir prasryškino nuosekliai auginamomis mingam kūrinio atgimimui. Sudinaminėmis bangomis ir atoslū- dėtingus chorinius, orkestrinius
giais. Neabejoju, kad jau ne pirmą ir kitus mikrosluoksnius į stabilią
kartą simfoniją (gal reikėtų sakyti visumą sugebėjo sutelkti dirigentas
simfonijos fragmentą) gražiai at- R. Šervenikas – visuomet patikimas
liekančio Nacionalinio simfoninio lietuviškos muzikos atlikimo kokyorkestro repertuare šis simpatiškai bės garantas.
Ši programa simbolizuoja mūsų
kuklus, bet istoriškai svarbus opusas gyvuos nuolat.
tautos kultūrinių vertybių svarbą,
Būtina atkreipti dėmesį, kad kū- apie kurią, deja, vis mažiau galvoja
rinių skambėjimas bažnyčiose, kaip tie, nuo kurių priklauso materialūs
ir šįkart Šv. Jonų, patenka į specifinę sprendimai tas vertybes išsaugoti ar
akustinę erdvę ir atitinkamas sąly- skatinti naujos kūrybos klestėjimą.
gas. Tai suprasdamas, dirigentas Tikėkimės, kad toks nepalankus
abiejuose kūriniuose stengėsi kuo menui laikas vėlgi yra praeinantis...
labiau prisitaikyti, kai kur šiek tiek

partitūrą orkestravęs kompozito- modernistais Vytautu Bacevičiumi Franzas Schrekeris (1928–1932). emigracijos į Vakarus (nuo 1949 m.
rius Marius Baranauskas, muziko- ir Jeronimu Kačinsku: visi trys 1932 m. Berlyne, kurį Jakubėnas vadino gyveno Čikagoje). Vis dėlto Jalogas Vaclovas Juodpusis, smuiki- Kaune įkūrė Muzikininkų progre- „pasaulio kultūrine sostine“, jis su- kubėno muzikinis palikimas nėra
ninkas, pedagogas Petras Kunca, sistų draugiją, kuri 1936–1940 m. sipažino ir su naujausiomis muzi- menkas. Jis yra 3 simfonijų, stygiLietuvos reformacijos istorijos ir dalyvavo Tarptautinės šiuolaikinės kos tendencijomis, ypač žavėjosi nių kvarteto, baleto „Vaivos juosta“,
kultūros draugijos narys Vytau- muzikos draugijos veikloje. Tačiau Paulio Hindemitho kūryba. Vis keliasdešimties kūrinių chorui, baltas Gocentas, žurnalistas Juozas Jakubėnas buvo nuosaikiausias iš dėlto, anot R. Stanevičiūtės, tapa- sui solo, keliolikos kamerinių insSkomskis. Diskusijos dalyvius pa- lietuvių modernistų – kūryboje lai- tino avangardą su kairuoliškomis trumentinių kūrinių autorius. Nors
sveikins Lietuvos kompozitorių są- kėsi gana santūrios pozicijos naujovių ideologijomis, todėl selektyviai ver- išeivijoje atsidūrusių kompozitojungos pirmininkas Mykolas Natale- atžvilgiu, kurias, pasak muzikologės tino naujoves ir 1932 m. sugrįžęs į rių muzika nelengvai skinasi kelią
vičius, baleto „Vaivos juosta“ savybes Rūtos Stanevičiūtės, vertino ne tik iš Lietuvą labiau linko į paprastesnę, į šių dienų Lietuvos koncertų saaptars baleto kritikė, muzikologė Au- meninių, bet ir iš etinių pozicijų.
tradiciškesnę muzikos ištarmę.
les, Jakubėno muzika jose skamba,
dronė Žiūraitytė. Vakarą ves Vlado
Jakubėnas gimė Biržuose 1904 m.
Iš kūrybos ir anais laikais, kaip ir nėra pamiršta, nuolat įtraukiama į
Jakubėno draugijos pirmininkė, mu- reformatų kunigo šeimoje – jo asme- šiais, pragyventi galėjo ne kiekvie- mūsų atlikėjų koncertines prograzikologė Beata Baublinskienė.
nybė formavosi griežtoje kalvinisti- nas kompozitorius, tad ir Jakubė- mas. Svarbus kompozitoriaus atmiPasak kompozitoriaus ir eseisto nėje atmosferoje. Jis gavo puikų nas dėstė fortepijoną Kauno kon- nimo įamžinimo žingsnis buvo ir
Šarūno Nako, Jakubėno (1904– muzikinį išsilavinimą Rygos kon- servatorijoje, daug rašė Lietuvos Vlado Jakubėno vardo suteikimas
1976) muzikoje pinasi romantinės, servatorijoje, kur studijavo latvių kultūrinėje spaudoje. Jo recenzijos 2002 m. Biržų muzikos mokyklai,
impresionistinės ir neoklasicisti- muzikos klasiko Jāzepo Vītolo kla- šiandien mums yra nepamainomas kurioje besimokantys vaikai nuonės muzikos atgarsiai, neretai per- sėje (1924–1928), ir Berlyno muzi- tarpukario Kauno ir išeivijos mu- lat skatinami atlikti šio kompozismelkti „lietuviškos intonacijos“.
kos akademijoje, kur jo kompo- zikinio gyvenimo atspindys. Verta toriaus kūryba, ja domėtis.
Jakubėnas dažnai lyginamas zicijos dėstytojas buvo įtakingas pabrėžti, kad aktyviausias jo kūsu kitais dviem lietuvių muzikos to meto vokiečių kompozitorius rybos laikotarpis yra iki 1944 m. Beata Baublinskienė
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Muzika

Dvi programos – vienas tikslas
Orkestrų „Trimitas“ ir „Ąžuolynas“ mainų koncertai

Zita Bružaitė

Valstybinis pučiamųjų instrumentų
orkestras „Trimitas“ ir Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras
„Ąžuolynas“ nuo seno draugauja ir
susitinka savo žanro renginiuose,
tačiau praeitų metų rudenį buvo
pasvajota ir apie naujas bendrystės formas, o netrukus sutarta
inicijuoti programas pasikeičiant
dirigentais. Mainų tikslas – ne
tik bendradarbiauti, bet ir plėtoti
profesionalių pučiamųjų orkestrų
veiklą, originalias idėjas, juolab kad
kitoks svečio dirigento mostas, darbas su orkestru visada naudingas ir
kolektyvams, ir patiems programas
rengiantiems dirigentams.
Pirmasis mainų koncertas įvyko
kovo 15 d. pilnoje „Trimito“ koncertų salėje Vilniuje. Koncerto idėją
ir programą trumpai pristatė „Trimito“ vadovas Antanas Kučinskas.
Minėtas orkestras su kauniečių
„Ąžuolyno“ dirigentu Giedriumi
Vazniu parengė ir atliko programą
„Kaleidoskopas. Nuo Samuelio
Hazo iki Johno Williamso“.
Sudarydamas programą, maestro
G. Vaznys įvardijo vieną iš siekių –
su valstybiniu orkestru atlikti kuo
daugiau originalių kompozicijų pučiamųjų orkestrui, kurias retai girdime koncertų salėse dėl sudėtingų
techninių ir interpretacijos užduočių, kartais sudėtingiems simfoninės muzikos opusams prilygstančios trukmės.
Koncertą pradėjus iškilminga ir
sodraus skambesio Jameso Swearingeno „Celebration and Dance“,
toliau programoje buvo rikiuojami dar septyni kūriniai: Samuelio Hazo „Ride“, Kevino Houbeno
„Codon“, Jameso L. Hosay „Persis“,
Erico Whitacre’o „Lux Aurumque“,
Philipo Sparke’o „Kaleidoscope“,
Johno Williamso (Hanso van der
Heide’s aranžuotė) „Indiana Jones selection“, Josepho Hellmesbergerio (Tohru Takahashi aranžuotė) „Dance diabolique“. Šiame

Kronika

Asmik Grigorian
pripažinta geriausia
pasaulyje
Balandžio 29-ąją iškilmingoje tarptautinių Operos apdovanojimų ceremonijoje Londone Asmik Grigorian buvo paskelbta geriausia
pasaulyje operos soliste. Šiuose svarbiausiuose apdovanojimuose ji išskiriama jau antrą kartą – 2016-aisiais
tapo nugalėtoja Jaunojo atlikėjo kategorijoje. Pastarojoje yra apdovanota ir dar viena lietuvė – jaunoji
operos pažiba Justina Gringytė.
4 psl.

kaleidoskope ypač išskirčiau kelis
kūrinius: trijų dalių, pačią ilgiausią,
Houbeno kompoziciją „Codon“ ir
Whitacre’o „Lux Aurumque“. Pirmasis kūrinys G. Vaznio pasirinktas
neatsitiktinai. Su šiuo belgų kompozitoriaus opusu Kauno pučiamųjų orkestrą „Ąžuolynas“ 2017 m.
dirigentas „atvedė“ iki pirmosios
vietos XVII atvirajame Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate (profesionalių kolektyvų E
kategorijoje). Beveik 20 minučių
trukmės kūrinyje esama tokios įvairovės, kad vien juo būtų galima charakterizuoti orkestro, šiuo atveju
„Trimito“, pajėgumą, struktūros
pajautą ir dinamiką, atskirų instrumentų darną bei jų plastiškumą lėtuose epizoduose, virtuoziškų vietų
tikslumą. Visa tai santūriai ir labai
apgalvotai išgavo maestro G. Vaznys, kas ir lėmė interpretacinę bei
emocinę kūrinio įtaigą.
Klausantis Whitacre’o „Lux Aurumque“ („Auksinė šviesa“) iškilo
virtualaus choro projekcijų prisiminimai, kuriuos autorius įgyvendino dar 2009-aisiais. Dainuojantys pučiamųjų balsai buvo tarsi
trumpalaikė, tačiau labai laukta
tylios muzikos oazė, leidžianti
pasimėgauti švelniai užliejančiais
sąskambiais. Klausydama kūrinio
atradau ir „Trimito“ salės, į kurią
ėjau turėdama abejonių dėl akustikos, privalumų. Nors pavieniai
tembrai kartais išnirdavo į paviršių iš bendros visumos, dažniausiai
orkestrų grupės ar soliniai epizodai skambėjo homogeniškai, buvo
girdimi dinaminiai ir artikuliacijos
niuansai, kurie kiekviename kūrinyje perteikti pagal savo dvasią ir
nuotaiką. Negalėčiau teigti, kad ši
salė koncertams akustiniu požiūriu tobula, bet klausantis konkrečios programos „girdėjimai“, „negirdėjimai“ ar garso netolygumai
nepatogumų nekėlė. Galbūt salės
šeimininkai sumanys ją tobulinti
ir šioje erdvėje susiformuos nauja
tradicija. Tai praplėstų taip trūkstamų koncertinių erdvių sąrašą.

Atsakomasis renginys – koncertas
„Velykų muzika“ – įvyko per Atvelykį, balandžio 28 d., Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune. Grojo
Kauno pučiamųjų instrumentų
orkestras „Ąžuolynas“. Programą
sudarė ir jai dirigavo „Trimito“ vyr.
dirigentas Ugnius Vaiginis, o pavasariškus koncerto akcentus dar
dekoravo soliniai inkliuzai. Anot
U. Vaiginio, buvo pasirinkti šviesūs,
pavasarišką atsinaujinimą ir tikėjimą simbolizuojantys kūriniai, kuriems bažnyčios skliautai trumpam
tapo saulėtais namais. Neprailgusią
muzikinę kelionę informatyviai ir
šiltai pristatė Jurgis Kubilius – Lie- Orkestras „Ąžuolynas“, solistė Justina Tomkutė-Petraitienė,
D. Č ė p lo s n u ot r .
tuvos muzikos ir teatro akademijos dirigentas Ugnius Vaiginis
Kompozicijos katedros studentas,
ne pirmą kartą talkinantis „Ąžuo- bet ir „patogesnio“ akustinio girdė- orkestrine versija, pateikė malolynui“. „Velykų muzikos“ programa jimo. Todėl ši „šokinė fuga“, nors ir nią staigmeną, nes kelis kūrinio
prasidėjo iškilmingais ir skvarbiais pasiteisino vidutinio bei lėto tempo fragmentus giedojo... „Ąžuolyno“
Antonio Vivaldi mažaisiais trimi- kūrinių kontekste, stokojo grakš- muzikantai. Klausantis „Ave Matais (tromba piccola). Koncertą tumo ir aiškumo.
ria“ tiesiog buvo gera... Ir, žinoma,
dviem trimitams atliko „ĄžuoYpač skaidriai buvo atliktos dvi tokį pojūtį lėmė ne vien kūrinys, bet
lyno“ muzikantai Vytautas Bložė ir vokalinės kompozicijos – „I Will ir U. Vaiginio dialogas su orkestru.
Dainius Kanys. Duetas nuskambėjo Sing With the Spirit“ ir „Pie Jesu“, Tęsiant netikėtų sąskambių temą
itin šventiškai. Toliau baroką keitė jas padainavo Kauno ansamblio norėtųsi išskirti Michaelo Korbo
renesansas, vėl barokas, romantiz- „Ainiai“ solistė Justina Tomkutė- bei Ulricho Roeverio (Jay Dawsono
mas ir, galiausiai, muzikinė kelionė Petraitienė (sopranas). Intonacijos aranžuotė) „Highland Cathedral“,
baigėsi kultiniu Leonardo Coheno tikslumas, lengvumas ir natūraliai kurios škotišką prigimtį su dūdmai„Halleluhjah“, kurią U. Vaiginis pa- plėtojamos trumpų motyvų linijos šiu pakeitė birbynė (solo partiją atvadino padėka klausytojams už jų labai gražiai įsiliejo į Kristaus Prisi- liko ansamblio „Ainiai“ muzikantas
aplodismentus.
kėlimo bazilikos erdvę. Tiesa, balso Justinas Buta). Šis trijų minučių kūKoncerto pagrindą sudarė sakra- įgarsinimas čia vis dėlto turėtų būti rinys sukėlė minčių apie universalų
laus pobūdžio kūriniai, kaip antai minimalus, leidžiantis išgirsti natū- skambėjimą.
Franzo Bieblo „Ave Maria“ (aran- ralų tembrą ir neužgožti skaidrios
Neįtikėtinai daug spalvų suteikė
žuota Roberto Camerono), Johno orkestro faktūros.
dviejų pučiamųjų orkestrų ir su
Programą „Velykų muzika“ būtų jais dirbusių dirigentų G. Vaznio
Rutterio „I Will Sing With the Spirit“, Roberto Spittalo „Pacem“, An- galima pavadinti ir asociatyvia, ir U. Vaiginio koncertai. Tai tik pirdrew Lloydo Weberio „Pie Jesu“. nes daugelis jos kūrinių atliekami moji salvė bendroms ateities proBe jau minėto Vivaldi, buvo at- įvairiausiomis sudėtimis, skamba jekcijoms. Panašiomis emocijomis
liktos dvi orkestrinės kompozici- skirtingose erdvėse – tiek kon- po koncerto „Velykų muzika“ dalijos, kurias būtų galima pavadinti certų salėse, tiek bažnyčiose. Todėl josi ir koncertinės įstaigos „Kauno
labiausiai nutolusiomis nuo sa- klausydamas Weberio „Pie Jesu“ iš santaka“ vadovas Vaidas Andriuškralumo įvaizdžio. Tai Edwardo „Requiem“ jautiesi nevalingai persi- kevičius: „Mainų koncertai įvyko
Griego „Morgenstimmung“ ir Jo- kėlęs į Saros Brightman interpreta- be skambių žodžių, didelių investihanno Sebastiano Bacho „Fugue cijų (tiesa, atliktų pritariant simfo- cijų ar išankstinio planavimo. Ir čia
à la Gigue“. Pastarąjį kūrinį daž- niniam orkestrui) prisiminimus, o svarbiausia, kad kartu ieškant nepraniausiai girdime kaip polifoninės per Bieblo „Ave Maria“ atsigamina mintų kelių atsiranda muzikinis alimitacinės technikos pavyzdį var- britų vokalinio ansamblio „Voices 8“ kis daryti kažką nauja. O tai, ką kartu
gonams. Pučiamųjų instrumentų įspūdis. Šis, „ikoninis, arba vieno padarėme, sujungėme du miestus,
orkestrui skirta versija reikalauja hito stebuklas“ (Matthew Olmano du kolektyvus, apibūdinu paprasne tik išskirtinio ansambliškumo, apibūdinimas), koncerte pristatytas tais žodžiais – įvyko ir pavyko.“

A. Grigorian karjera prasidėjo
Kasmet vykstanti iškilminga metų dirigentu pripažintas MarMiuzetės vaidmeniu Giacomo Operos apdovanojimų ceremonija cas Albrechtas, geriausia operos
Puccini „Bohemoje“ (vadinamųjų pagerbia įvairių operos sričių me- trupė – Antverpeno „Opera Vlaan„Bohemiečių“ trupėje, išaugu- nininkus. Nominacijos skiriamos deren“, geriausias operos festivalis –
sioje iki „Vilnius City Opera“) trupėms, chorams, debiutantams, Janáčeko festivalis Brno, geriausias
ir sėkmingai išsiplėtojo iki svar- operos teatrams, įsimintiniausioms orkestras – „Royal Opera House“,
biausių Europos scenų. Ypač sė- premjeroms ir kt. Įteikiamas ir spe- įsimintiniausia premjera – György
kmingi A. Grigorian buvo pernai cialus Gyvenimo pasiekimų apdo- Kurtágo „Fin de partie“ (teatre „La
metai, kai Zalcburgo festivalyje at- vanojimas, kurį šiemet pelnė ame- Scala“).
liktas pagrindinis Salomėjos vai- rikiečių sopranas Leontyne Price.
A. Grigorian vyras, režisierius
dmuo (Richardo Strausso operoje Iš tūkstančių pasiūlytų nominantų Vasilijus Barchatovas šiemet taip pat
„Salomėja“) tapo sensacija ir pelnė nugalėtojus atrinko ekspertų ko- buvo nominuotas apdovanojimui.
dainininkei pasaulinį pripažinimą. misija, kuriai vadovauja prestižinio
Tarptautiniai Operos apdovanoŠiuo metu A. Grigorian rengia pa- leidinio „Opera Magazine“ redak- jimai renka lėšas labdaros fondui,
grindinį vaidmenį Milano „La torius Johnas Allisonas.
kuris padeda tobulėti operos talenScala“ teatre, garsaus režisieriaus
Geriausiu solistu pripažintas tams visame pasaulyje.
Grahamo Vicko statomoje operoje Charles’is Castronovo, Jaunojo atAsmik Grigorian
„Miręs miestas“.
likėjo prizas įtektas Marinai Viotti, „7md“ inf.
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Teatras

Teatras, pasiekiantis širdį

„Senojo Vilniaus ikonos“ Gražinos Mareckaitės jubiliejui
Daiva Šabasevičienė

Gyvename tokiais laikais, kai dažno
žmogaus gyvenimas baigiasi vos
užtrenkus namų duris. Bet, ačiūdie, yra žmonių, kurie prikelia tai,
kas svarbu visai tautai.
Balandžio 25 d. teatrologė ir dramaturgė Gražina Mareckaitė tyliai
atšventė aštuoniasdešimtmetį. O po
kelių dienų teatras „Arbatvakariai“
surengė tokią dvasinę puotą, kad
sunku buvo patikėti, jog tai įmanoma. Aktorė Eglė Tulevičiūtė ir
scenografas Kristijonas Siparis, šio
teatro įkūrėjai, prieš kelerius metus
pastebėję Mareckaitės knygą „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“, pagal
esė apie Vilnių ir jo žmones sukūrė
net keturis spektaklius. O Mareckaitės jubiliejui, kaip galima buvo
suprasti, skyrė vieną iš jų – spektaklį „Senojo Vilniaus ikonos“. Tai
spektaklis, „kvėpuojantis“ begale
įdomiausių atradimų, asociacijų,
detalių, menančių ne tik Gražinos,
bet ir kiekvieno vilniečio gyvenimą.
Liepkalnio gatvėje anapus Vilniaus vartų, Aušros vartų, eidamas tiesiai patenki į namą. Ne į
vaiduoklį, bet šiek tiek primenantį
Peterburgo namus: aukštos dvivėrės durys, prieblanda, šešėliai, laiko
prisigėręs kvapas... O vos pravėrus „Arbatvakarių“ duris – šiluma,
kvepianti naminiu pyragu, į mažas
antikvarines „čierkutes“ supilstytas
krupnikas, kažkokie augalai augaliukai „istorinėse“ vazose... Tada per
virtuvę-muziejų įžengi į erdvią patalpą, kurioje iš senovinių apvalių
staliukų ir skirtingų kėdžių suformuota namų teatro scena. Apšilimui patiekiama gardi arbata su
išvakarėse keptais skanumynais ir
viena kita svetingų šeimininkų replika. Juk tą popietę vyko ne tik Mareckaitės šventė, tą popietę reikėjo
paversti menu, nes Gražina – rimta
teatrologė, o tarp žiūrovų – daug
garbingų svečių.
Šiais laikais vyksta daug įvairių
užsiėmimų, paskaitų, per kurias
žmonės mokomi šypsotis, būti
nors kiek laimingesni. Užsukęs į
spektaklį „Senojo Vilniaus ikonos“
nejučiom imi šypsotis, džiaugtis,
nes tave apima keistas „istoriografinis“ jausmas. Kartu su aktoriais
pradedi gilintis į Vilniaus istoriją,
skaičiuoti, kiek gi Vilniuje buvo jį
ginančių vartų ir kodėl jų tiek daug.
Mareckaitė, vaikystėje gyvenusi
per penkis metrus nuo šio namo,
kuriame dabar įsikūrė „Arbatvakariai“ (spektaklio metu net nuotraukėlę pamatome – ji prie namo dar
„žemagrindžiame“ vežimėlyje), savo
knygoje mena tai, kas suformavo
dabartinės sostinės kultūrinį lauką.
Autorė yra prisipažinusi: „Svajodama, mąstydama, žiūrėdama, skaitydama, rašydama apie Vilnių visiškai su juo susitapatinau. Esu tiktai

Vilniaus ląstelė, molekulė. Tačiau
jei kada nors kuri nors mano dalelė
būtų klonuota, gali būti, kad iš jos
išaugtų visas miestas – dar vienas
Vilnius.“
Va šias emocijų, patirčių, išgyvenimų ląsteles ir bandė materializuoti menininkai, be kurių šiandien
Vilnius būtų gerokai skurdesnis.
„Arbatvakariai“ neatsirado tuščioje vietoje. Tulevičiūtė yra kūrusi ir monospektaklius, o Siparis,
Vilniaus dailės akademijoje įgijęs
scenografo specialybę, tapo puikiu
instaliacijų autoriumi. Visos instaliacijos, eksponuotos įvairiose erdvėse, susijusios su Vilniumi ar jo
gyventojais. Būdamas istorinių detalių atradėjas, Siparis namų teatrą
nesunkiai pavertė tam tikru muziejumi, kuriame kiekviena grotuvo adatėlė turi unikalią istoriją
ir, svarbiausia, yra profesionaliai
prižiūrima.
Stebėdamas, liesdamas, užuosdamas, ragaudamas tampi ne šiaip
žiūrovu, o auditorija, kuriai leista
pačiai nuspręsti, apsispręsti ir pasitikrinti savo nežinojimą. Pavyzdžiui, kai XV a. pabaigoje Vilniui vis didesnę grėsmę ėmė kelti
Krymo chanatas ir nauju Rytų slavų
centru virstanti Maskvos Didžioji
Kunigaikštystė, kai su didžiuliais teritoriniais nuostoliais 1503 m. pasibaigė antrasis LDK ir Maskvos
karas, Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras patenkino Vilniaus
gyventojų prašymą ir leido savo lėšomis sumūryti miesto gynybinę
sieną. Tam pritarė ir Vilniaus vyskupas Albertas I Taboras, pašventindamas sienos statybų pradžią.
Taip iškilo pirmoji gynybinė siena.
Istoriniai šaltiniai byloja, kad sienos kertinis akmuo buvo padėtas
ten, kur kelias vedė į Medininkus
ir toliau – per Ašmeną Minsko link.
Pašventinus akmenį prasidėjo vartų,
vėliau pramintų Aušros, statyba.
Yra toks menininko Liudo Parulskio darbas „Aušros vartai /
Lazdynai“. Jį pažiūrėjęs gali suvokti, ką ši miesto dalis reiškia
ne tik „geografiniam“ Vilniui, bet,
svarbiausia, mums. Be šios sienos,
be šių vartų būtum lyg apvogtas
(http://www.mmcentras.lt/kuriniai/
ausros-vartai-lazdynai/79285).
Spektaklio kūrėjai, sekdami Mareckaitės tekstą, jį tiek įkaitina, kad
imi regėti, didžiuotis ir dar labiau
mylėti gražiausią pasaulyje miestą – Vilnių. Vaizduotei atveriamos aplinkybės: matai, kaip 1812 m. birželio
28 d. pro Aušros vartus į Vilnių įjoja
Napoleonas Bonapartas, praleisiantis čia net devyniolika dienų. Jam
Vilnius patiko – mes tuo nesunkiai
įsitikiname dalyvaudami Mareckaitei skirtame arbatvakaryje. Aktoriai
iš „Napoleono laikų“ nešiojamojo
medinio tualeto ištraukia „napoleoninės“ – butelį su Napoleono kepure – ir siūlo paragauti.
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Scena iš spektaklio „Senojo Vilniaus ikonos“

Istorija yra tai, ką įmanoma
įprasminti ir suvokti dabartyje. Legendos, kurios vainikuoja Aušros
vartų Mariją, trumpam materializuojasi ir šiame spektaklyje. Klausydamasis pasakojimų ar nuotaiką
kuriančios muzikos, netikėtai sieniniame laikrodyje pastebi Marijos
atspindį. Jos šviesoje įkūnijamas
visas Vilniaus gyvenimas. Rodos,
paprasta gudrybė, bet labai paveiki.
Spektaklio kūrėjai prigalvojo begalę
detalių, ir visos jos susijusios su Vilniaus istorija. Kartais atrodė, kad
ir šis spektaklis gali skilti į kelias
dalis, nes jis labai svarbus. Skirtas
Mareckaitei!
Spektaklio metu mums leista pažaisti žaidimą „Į Vilnių“. Viena iš
užduočių: „Aštuoni prie vieno, vienas prie aštuonių. Kas?“ Pasirodo,
menininkai ir juristai bei gydytojai.
Nes kalbama apie tuos laikus, kai
Vilniuje viename kambaryje gyvendavo kokie aštuoni menininkai (aktoriai, muzikantai ar dailininkai), o
juristai ar gydytojai turėjo kokių aštuonių kambarių butus (atskira biblioteka, darbo kabinetas, tarnaitės
kambarys etc.)
Spektaklyje Kristijonas Siparis
įkūnija seną Vilniaus žydą – krautuvininką, grotuvų meistrą Ruvimą.
Tai muzikalus, jautrus ir gaidžio
bijantis žmogus. Jam scenoje „gyventi“ padeda Vilniaus lenkaitė –
Virginija Kuklytė. Jai vos parodžius
gaidžio formos indą pamatai, kokių
tik fobijų neturėjo senojo Vilniaus
„ikonos“.
Kuklytė taip įtaigiai, taip „iš peties“ kuria begalę aplinkybių, kad
susimąstai, kaip senosios Lietuvos
sostinės gyventojai nenutautėjo.
Aktorė po sceną sukasi kaip vijurkas, net antikvariniai daiktai traška
nuo jos energijos ir siekio iš žiūrovų
reakcijos suprasti, ar spektaklis juos
pasiekia. Lenkaitės tiesa paprasta:
šaltiniai neaiškūs, užtenka pasakyti

„tikrai tikrai“, ir tu turi patikėti tuo,
kas jos sakoma.
Aktoriai tiek visko prisiskaitę,
prisimokę, kad spektaklį galėtų
tęsti vienas kitam neužleisdami vietos. Lenkaitė – kačių maniakė, tad
regime net kelis etiudus, kuriuose
minimi „atvirukiniai“, o vėliau ir
„skulptūrėliniai“ kačiukai. Kaip ir
pridera Kristijono Žydui, jis mus
„vaišina“ išmintimi. Jo tekstas prismaigstytas humoro. Kai auditorijai juokinga ir ji bando paploti, jis
primena, kad tie, kurie miegojo,
pasibaigus dainai visada prašo
pakartoti.
Šiandien Kristijoną Siparį galima būtų vadinti universaliausiu
menininku: jis ir dailininkas, ir
aktorius, ir dainininkas. Tad šiame
spektaklyje atsiskleidžia visi šie gebėjimai. Aktorius, būdamas senųjų
grotuvų žinovas, net vaidindamas
kitų temų scenas demonstruoja didžiulę meilę ir istoriniam grotuvui,
ir pačiai muzikai. Tarytum XIX a.
didžėjus: kai muzika lydi vieną ar
kitą spektaklio sceną, jis pagal dainavimo „dramaturgiją“ atidarinėja
to grotuvo „kolonėles“ (t.y. dureles). Ir gali justi prasminį muzikos
bangavimą. Svarbiausia juk jausti
muzikos tonus ir pustonius. Nors žydiška plaukų sruoga (peot – įsakymo
laikymuisi pabrėžti), kyšanti iš jarmulkos, kartais aktoriui ir trukdo,
jis niekada jos akivaizdžiai nesitaiso –
visa tai „apžaidžia“. Siparis žino, ką
reiškia aktoriui būti scenoje: jis matomas net tada, kai, rodos, veiksmas
sukoncentruotas visai kitame šone.
Siparis labai įtaigiai rodo įvairias istorines nuotraukas, keisdamas temas „nuspalvina“ Vilnių, padarydamas jį daugiakultūre erdve.
Spektaklį ypač papildo profesionalus Vilhelmos Mončytės muzikavimas. Ji ne tik groja, bet ir puikiai dainuoja, sukurdama ypatingą
nuotaiką. Juk spektaklyje svarbūs
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ne vien faktai. O muzika visada tam
atvira: atspindi vilniečių madas, pomėgius, tradicijas. Visa tai Mončytė
išreiškia ne vien dainavimu, bet ir
scenine kultūra.
Atskira tema – baletas. Primenama, kad Levo Karsavino (1882–
1952), Rusijos ir Lietuvos istoriko,
filosofo, sesuo Tamara buvo balerina. Ir kad Karsavino žmona Lidija su dviem dukterimis palaidota
stačiatikių kapinėse Liepkalnio gatvėje. Norisi kilti ir eiti šių žmonių
keliais, pareiškiant jiems didžiulę
pagarbą. Todėl kai spektaklyje išnyra gyva balerina, tampa ne taip
svarbu, kad ji ne iš Didžiojo teatro, –
ji primena Gražinos mamą, mėgdavusią šokti namų koncertuose
ir vadintą Panele Gulbe, ir tiesiog
jaudina savo grožiu.
Spektaklio netolygumai užglaistomi emocijomis, sėjamomis įvairių
istorinių detalių, prasmių, pastebėjimų. Basanavičius, Vytis, įnešta autentiška žalsvo šilko ilga suknelė su
šonuose išpieštomis gėlėmis, kuri
plazdena pakabinta centre. „Lengva, graži ir gėlėta, ji buvo panaši į
Lietuvą“, – ištaria Tulevičiūtė. Šios
aktorės spektaklyje, atrodytų, nedaug, tačiau ji išlieka pati svarbiausia, nes jai arbatvakariai – jau ne
sąlyginis teatras. Ji gyvena tų arbatvakarių temomis. Ji be įtampos sujungia įvairias scenas, todėl
pabaiga, skirta Mareckaitės šventei, nepareikalavo atskiro scenarijaus. Tulevičiūtė, įnešusi žalumynų
puokštę, tiesiog papasakojo, kad tos
žydinčios šakelės yra iš Mareckaitės
vaikystės kiemo. Iš tos vietos, kur
dabar ir vyksta arbatvakariai. Jubiliatė drąsiai pareiškė, kad tai net ne
gėlės – tai yra visa, dėl ko ir kam
mes visi gyvename.
Toks teatras kartais reikalingesnis nei profesionaliausi spektakliai,
kurie vis dažniau nepasiekia širdies.
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Teatras

Nevilties šviesa Orfeo languose
LNDT pristato jaunuosius

Ingrida Ragelskienė

Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre balandžio 25 d. įvykusi režisieriaus Nauberto Jasinsko spektaklio „Orfeo. Miesto šviesos“ premjera man, ko gero, yra tik pretekstas
dar kartą įdėmiai žvilgtelėti į šiuolaikinės lietuviškos dramaturgijos
fenomeną. Pasitikrinkime, gal jau
stojo šviesus, taikus, derlus metas,
sutaikęs gyvenimišką kūrybos rutiną, kasdienes vienatvės valandas,
šlifuojant savo meistrystės įgūdžius,
su meniniu įkvėpimu, dvasiniu nušvitimu, ištinkančiu kūrybos palytėtuosius. Jei iš tokio tyrimo eliminuotume visus lietuviškus pastarųjų
metų dramos kūrinius, sukurtus
pagal principą: a) imu „Vikipedijos“ straipsnį ir perrašau jį dialogais,
skambiai pavadindamas istorine
drama; b) užrašau visus kūrybiniam bendradarbiavimui ir kitiems
gausiems projektams vykstant iškankintus tekstus, fiksuojančius
etiuduose aktorių suimprovizuotus
pokalbius, ir pavadinu postmoderniu dramos diskursu; c) parašau
vienintelę viso savo gyvenimo pjesę,
kurios pagrindinis siužetinis variklis yra mano itin unikaliai komplikuoti santykiai su mama / tėčiu,
žanro pavadinimą sugalvoti leisdamas žiūrovui, – liktų saujelė. Tų
savitų naujosios lietuvių dramaturgijos aukso smilčių, išgriebtų daug
mačiusiu ir ilgai tarnavusiu lietuviško teatro graibštu.

Dramaturgė Dovilė Zavedskaitė
lietuviško teatro kontekste reprezentuoja universalaus kūrėjo fenomeną, ko gero, lanksčiausiai
prisitaikiusį prie konkurencingos,
kartais toksiškos ir dar tik besikristalizuojančios jaunosios dramaturgų kartos. Galiausiai suradusi savo autentišką rašytojos
balsą, iš karto atpažįstamą individualų braižą ir ją ypač jaudinančias temas, jauna dramaturgė savo
tekstuose meistriškai išnaudoja
magiškojo realizmo stilistikos instrumentus. Zavedskaitės dramų
kalbinis talpumas, poetiškumas,
originali ritmika kuria bauginančiai
jaukius teatrinius namus naujajam
lyriniam herojui, deklaruojančiam
visišką nepasitikėjimą, nusivylimą
šiuolaikiniu pasauliu, su savimi į
sceną atsinešančiam tikrą, žiūrovui atpažįstamą dvasios nerimą,
kuriamą pasitelkiant liūdesio, nuobodulio ir ilgesio natas. Tokią būseną
taikliausiai apibūdinti galima citata
iš pačios dramaturgės tekstų: „Vemia savo nelaimingus gyvenimus
tiesiai į burną.“
Naujausio Zavedskaitės draminio teksto premjeroje man ypač
įdomu buvo dalyvauti savotiškame
šio naujo lyrinio herojaus gimimo
vyksme. Šis XXI a. teatrinis herojus meistriškai veikia pasąmonės
srauto kontekstuose – jo dialogams
ir monologams nebereikia skyrybos ženklų ar ideologinės konfrontacijos su aplinka, jis pats yra skilęs
į daugybę asmenybės salų, romiai ir

konceptualūs dailininkų sprendimai, aktoriai. Droviai, skrupulingai, su tikru pasimėgavimu savyje
sprogstamąjį mišinį nešiojančios
herojės: Hermis – aktorė Vitalija
Mockevičiūtė ir antroji Euridikė –
aktorė Nelė Savičenko. Moterų amžių išduota tik, ir visų pirma, rankos. Suknelė, sijonas su kišenėmis
šią problemą išsprendžia akimirksniu ir sceninio turinio išalkusios herojės lyg katės, įkaitusios dirbtinės
graikiškos saulės spinduliuose, gali
slankioti scenos pakraščiais laukdamos savo eilės įsliuogti į dar vieną
Scena iš spektaklio „Orfeo. Miesto šviesos“
D. M at v e j e vo n u ot r .
vangią mizansceną. Dievams grožiu
prilygstantis Orfeo, aktorius Matas
neatšaukiamai skalaujamų nevilties žiūrovu tol, kol joje pulsuoja šviesų Dirginčius, ir Euridikė, aktorė Kavandenyno. Dramaturgės kūryboje partitūra ir videoprojekcijos. Šioje milė Lebedytė, pasineria į tekstą ir
vidinio kiekvieno personažo konf- triadoje įvykdavo efektingiausios pasikalba arba pasimyli, arba paslikto impulsai sceniniam veiksmui jutiminius, taktilinius išgyveni- murtauja lyg ir apie vaikiną kamuoyra svarbesni už grupės veikėjų mus retransliuojančios vaidybinės jantį refliuksą, o iš tiesų apie tai, kobandymus susikalbėti, o dar daž- scenos. Personažų krytis į plastiki- dėl neįmanoma suvirškinti eilinės
niau išrėkti, išrauti iš savęs, išekspo- nių kamuoliukų pripildytą baseiną, gyvenimo dozės. Kartais turint vinuoti savo nusivylimą artimiausiais šokiu (choreografė Airida Gudaitė) sas gerąsias dedamąsias unikaliam
žmonėmis ir aplinka.
įkūnyta fizinė ir dvasinė frustracija, spektakliui sukurti galima nueiti
Per pokalbį po spektaklio prem- bandant simuliuoti ir stimuliuoti lengviausiu režisūriniu keliu –
jeros kūrybinė grupė akcentavo pri- seksualinę traukos tarp dviejų ly- iliustruojant dar vieną refliukso
valumą turėti visada kartu pasiry- čių amplitudę, artėjant prie finalo priepuolį pokalbiu apie jį fluoresžusį būti dramaturgą. Taip, tekstas baugiai išdidinama. Atrodo, spek- cencine šviesa nutviekstos plastikibuvo kuriamas ir per repeticijas, taklio kūrėjai siekia išgauti veiksmą nės augalijos fone, tarp baltų, jau po
ir jam akivaizdžiai didelės įtakos tiriančio, dirbtinai pritraukiančio pirmų scenų monotonija uždusinti
galėjo turėti dailininkės Linos Ži- ir sulėtinančio, bejausmio foto- grasinančių kamuoliukų. Vaikiškas
donytės, šviesų dailininko Viliaus objektyvo efektą, leidžiantį iš- baseinėlis – irgi savotiška diagnozė
Vilučio ir vaizdo projekcijų au- saugoti scenoje konstruojamus ateinančiai režisierių kartai.
Ką gi, Orfeo, ar mes jau pakeliui
toriaus Kornelijaus Jaroševičiaus užaštrintus, žiūrovą lytėjimo benplėtojami meniniai sumanymai. drininku verčiančius pojūčius.
į / iš Hado, vedini savo prarastąja
Scenografė „Orfeo. Miesto šviesos“
Spektaklio „Orfeo. Miesto švie- dvasia?
herojus įrėmino sąlyginėje erdvėje, sos“ meniniame karkase yra daug
atgyjančioje, komunikuojančioje su gerų dedamųjų: dramaturgija,

Vizitas į mūsų sąžinę

Aido Giniočio spektaklis Nacionaliniame Kauno dramos teatre

elgiasi itin pagarbiai – pjesės eigos
nekeičia, išsaugo ir personažus, ir
siužetą su beveik visomis jo lini„Pasaulis iš manęs padarė kekšę, aš jomis bei detalėmis, tik kartkartėiš jo padarysiu viešnamį“, – tai tik mis sukeisdamas vietomis dialoviena iš aštrių, ryžtingų pagrindi- gus. Šveicarų dramaturgo 1956-ųjų
nės spektaklio „Senos damos vizi- pjesė aktualizuojama be dabartitas“ veikėjos, kurią vaidina Jūratė niam teatrui būdingo sušiuolaikiOnaitytė, frazių. Su sudėtingais, nimo. Režisierius sako koncentradominuojančiais moterų perso- vęsis į dvi pagrindines temas: kiek
nažais Nacionaliniame Kauno mes galime parduoti už pinigus ir
dramos teatre šį sezoną tenka su- kokią turime galimybę nusipirkti
sidurti nebe pirmą kartą – galima teisingumą. Spektaklyje esama ir
prisiminti kad ir neseniai Agniaus daugiau idėjų, formuluojamų reJankevičiaus režisuotų „Pavojingų toriniais klausimais, nukreiptais į
ryšių“ veikėją ponią Mertėj (Goda personažus ir į kiekvieną žiūrovą.
Piktytė). Nors spektakliai pasakoja
Mažame Giuleno miestelyje
skirtingas istorijas, abiejuose per- jaučiama visiška stagnacija: uždamąstomos mūsų susikurtos (ne) romi fabrikai, geležinkelio stotyje
kintančios vertybės.
nesustoja traukiniai, jie pralekia,
„Senos damos vizito“ režisierius tarsi čia nieko nebūtų. Visa tai gyAidas Giniotis su Friedricho Dür- ventojus veda prie skurdo, su kurenmatto tragikomedijos tekstu riuo jie nenusiteikę kovoti, ypač
Miglė Munderzbakaitė
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jeigu reikėtų bent kiek pasistengti.
Jiems nušvinta viltis, kai į miestelį
atvyksta iš jo kilusi milijardierė
Kler Cachanasian (Onaitytė), galinti išspręsti finansines problemas.
Ji pasiūlo milijardą už tai, kad būtų
D. S ta n k e v i č i a u s n u ot r .
atkurtas teisingumas ir, užuot gel- Jūratė Onaitytė spektaklyje „Senos damos vizitas“
bėjusi Giuleną, priverčia gyventojus
perkainoti savo vertybes. Praeityje Nacionalinio Kauno dramos teatro laukiančia mirtimi. Onaitytės Kler
Kler buvo įskaudinta Ilio (Liubomi- scenoje režisierius nenustebina kitokia – ironiška, netgi ciniška
ras Laucevičius), ir jo mirtis tampa pagrindinių aktorių pasirinkimu – savo bei aplinkos atžvilgiu ir ryžsąlyga miesteliui išbristi iš skolų. kas daugiau, jei ne Laucevičius ir tingai nusiteikusi siekti užsibrėžto
Prisiekę miestelio humanistai pa- Onaitytė galėtų įkūnyti šiuos vei- tikslo iki galo. Spektaklyje vis pamažu keičiasi, kol tampa bendra, kėjus. Sprendimas sėkmingas dėl sirodo maža mergaitė su gėlėmis,
vienodai (ne)mąstančia mase, ga- kelių priežasčių: virtuoziškai kur- pranašaujanti laidotuves. Pjesėje
linčia bet ką paaukoti dėl lengves- dami sudėtingus vaidmenis, akto- jos nėra, tai režisieriaus sprendinio gyvenimo.
riai pateisina režisieriaus lūkesčius mas, simbolizuojantis ir praeityje
Spektaklyje Giniotis išskiria tris ir neabejotinai traukia publiką. Iš veikėjų prarastą vaiką.
veikėjus: Kler, Ilį ir miestelio ben- pradžių Laucevičiaus Ilis priešiNuosekliai sekant personažų
druomenę. Dėl pirmųjų dviejų abe- nasi jam metamiems kaltinimams, gausia dramaturgija kyla rizika,
jonių nekyla, jie spektaklio centras – bando išvengti jo laukiančios kad nepavyks jų visų taikliai, nors
jų praeities meilės istorija lemia „bausmės“, bet galiausiai supranta
dabarties įvykius. Debiutuodamas miestelėnų poziciją ir susitaiko su N u k e lta į 7 p s l .
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Šokis

Šokio profesionalai
Baletų triptikas LNOBT
Žilvinas Dautartas
Nebeužtvenksi upės bėgimo,
Norint sau eitų ji pamažu;
Nebsulaikysi naujo kilimo,
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Išties pranašiški poeto Maironio žodžiai, aktualūs visais laikais, visoms
kartoms ir visoms profesijoms. Ne
išimtis ir Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro baleto trupė,
sezono pabaigai parengusi baleto
triptiko premjerą. Trys skirtingos
choreografijos, tarsi atstovaujančios
skirtingiems stiliams, statytos skirtingų choreografų, tačiau visos trys
pelnytai ar nepelnytai pretenduojančios į šiuolaikinio baleto titulą.
Kad ir kaip būtų, galime tik pasidžiaugti tokia ekspresyvių choreografų gausa. Ne tik pasidžiaugti,
bet ir dėkoti Operos ir baleto teatro
baleto meno vadovui Krzysztofui
Pastorui, „išprovokavusiam“ šią
gausą. Keletą metų skatindamas
šokėjus bandyti jėgas projekte „Kūrybinis impulsas“, kuriame kiekvienas, norintis išbandyti jėgas kaip
choreografas, galėjo tai padaryti
sulaukdamas visokeriopo palaikymo, meno vadovas tarsi sukaupė
didžiulį trupės kūrybinį potencialą.
Visam šiam intensyvių paieškų laikotarpiui labai tinka vienos triptiko
dalies pavadinimas – „Pradžioje nebuvo nieko“.
O dabar turime net labai daug.
Pirmiausia – nemažą būrį tikrai
talentingų jaunųjų choreografų. Ir
jei dabar jie kuria tik koncertinius
numerius sau ir kolegoms, tai nereiškia, kad ateityje nesiims ar negebės imtis ir stambesnių kūrinių. Ne
vienas jų jau dabar gali ne tik imtis, bet ir įveikti keliamas užduotis.
Antra, Pastoro „Kūrybinis impulsas“
peržengė baleto trupės ribas, šis
At k e lta i š 6 p s l .

ir fragmentiškai, atskleisti scenoje.
Šiuo atveju spektaklyje, be minėto
dueto, veikia dar keliolika personažų, kurie nėra vienodai reikšmingi, todėl bendruomenę sudaro
labiau dominuojantys ir iliustratyvesni veikėjai. Sėkmingai net
po kelis personažus kuria Saulius
Čiučelis ir Gintautas Bejeris, jų gebėjimas keistis išties įspūdingas.
Egidijaus Stanciko kuriamas Burmistras ir Dainiaus Svobono Mokytojas – vieni ryškiausių veikėjų, patiriančių virsmą nuo krikščioniškų,
humanistinių vertybių gynimo iki
bandymo pateisinti žmogžudystę
dėl miestelio gerovės. Jie randa argumentų atstovaudami tiek vienai,
tiek kitai pusei ir kelia klausimą, kokios iš tikrųjų yra mūsų vertybės, ar
priklausomai nuo sudėtingų aplinkybių jos gali kisti. Stanciko Burmistras randa dar vieną išeitį – pasiūlo

„užkratas“ pasiekė ir Nacionalinės
M.K. Čiurlionio menų mokyklos
baleto skyrių: mokiniams įvesta papildoma disciplina – improvizacija.
Jau ir mokiniai kuria sau koncertinius numerius, choreografijos
miniatiūras, plėsdami savo akiratį,
skatinami mąstyti, ieškoti, klysti ir
nugalėti. Trečia, „Kūrybinio impulso“ rezultatais gali džiaugtis ir
žiūrovai, nes būtent jiems skiriami
nauji kūriniai ir nauji pastatymai.
Tuo labiau kad atlikėjų ir statytojų įvairovė gali patenkinti įvairų
skonį. Juk vieniems patinka klasikinis, kitiems – šiuolaikinis, dar kitiems – modernusis baletas. Beje,
šią kategoriją kiekvienas suvokiame
skirtingai.
Taigi triptikas pradedamas Živilės Baikštytės, kaip choreografės,
debiutu. Reikia pripažinti, kad debiutas buvo netgi labai sėkmingas.
Sprendžiant iš žiūrovų ir profesionalų reakcijos, tokios sėkmės mažai kas tikėjosi. „Pradžioje nebuvo
nieko“ maloniai nustebino statytojų
(kompozitorius Antanas Jasenka,
muzikos vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas, scenografijos ir
kostiumų dailininkė Giedrė Brazytė,
vaizdo projekcijų dailininkas Mantas Bardauskas) profesionalumas.
Visi spektaklio komponentai subalansuoti, pajungti vienai idėjai, vienas kito ne tik kad neužgožia, bet ir
organiškai papildo vienas kitą. Gal
todėl ir rezultatas toks stulbinantis. Apie ką spektaklis? Apie viską.
Apie mus, apie gamtą, apie meilę,
pagundą, apie Žemę... Tokį spektaklį reikia pamatyti. Pasakoti apie
jį – tas pat, kas pasakoti, kaip atrodo Mona Liza. Baikštytės choreografijoje nėra nieko nereikalingo,
kas atitrauktų dėmesį, ir toks minimalizmas visiškai netrukdo susitelkti į tai, kas vyksta scenoje. Gal
tokią sėkmę lemia stipriai „sukalta“

dramaturgija? Lyg ir mitologiniai
personažai? Unikalūs režisūriniai
sprendimai? Vien laumių traktavimas (choreografija ir kostiumai) ko
vertas. Manau, kad tokį spektaklį
malonu ne tik žiūrėti, bet ir šokti.
Bent jau taip atrodo scenoje matant
Praamžių – Marių Miliauską, Liuciną – Jeronimą Krivicką, Saulę – Kristiną Gudžiūnaitę, Aušrinę – Rūtą
Lataitę, Laimą – Gretą Gylytę, laumes – Urtę Bareišytę, Viliją Montrimaitę, Darią Olefirenko ir daugelį
kitų. Tikrai pačių gražiausių žodžių
nusipelnė visi šio nuostabaus reginio dalyviai.
„Franceska Mann“ – dar viena
triptiko dalis, jaudinanti pasirinkta tema: Holokaustas, žmonių
pasipriešinimas prievartai, smurtui. Kūrybinė grupė – choreografė
Edita Stundytė, scenografas Marijus Jacovskis, kostiumų dailininkė
Jelena Lebedeva, vaizdo projekcijų
dailininkas Imantas Boiko, pasitelkusi kompozitoriaus Anatolijaus
Šenderovo muziką, siekė atskleisti,

Iliui pačiam pasitraukti iš gyve- estetinio poveikio. Tikriausiai tokį
nimo, grįsdamas tai garbe, savo kal- vertinimą lemia ir Didžiosios scetės supratimu ir net pasiaukojimu nos erdvė, pripratinusi žiūrovą prie
dėl miestelio gerovės. Įtaigiai šių sudėtingų technologinių sprenaktorių kuriami personažai parodo, dimų ir efektų. Ar jie visuomet
kaip atsižvelgiant į aplinkybes ga- būtini? Tikrai ne. Tačiau ši pjesė,
lima veidmainiauti: viena jie kalba turint galvoje režisieriaus pasirinIliui, o kita – miesto bendruomenei. kimą nuosekliai ja remtis, diktuoja
Atvykus Kler atsiskleidžia giule- labiau išplėtotą scenovaizdį. Antra
niečių tarpusavio santykiai, bandy- vertus, senoje naudojamas įdomus
mai nuslėpti praturtėjimo kėslus, o rekvizitas – Kler transporto priegaliausiai jie tarsi sektos nariai ima monė bei finale efektingai traukiaskanduoti tuos pačius žodžius: „Ne mas karstas, parodantis Kler veikėpinigų trokštam, o teisingumo.“ Iš jos pasikeitimą. Atvykusi į Giuleną
pradžių, atrodytų, asmeninis Kler ji buvo išdidi, komandavo tarnams,
kerštas Iliui tampa atpildu visam keliavo tarno traukiamu prabangiu
kadaise ją engusiam miesteliui.
vežimaičiu, o įvykdžiusi kerštą eina
Prie skirtingų scenų nuotaikos ir pati, tempdama Ilio karstą į jo sukontrastingos atmosferos kūrimo galvotą amžinojo poilsio vietą Kaprisideda kompozitorius Ignas Ju- prio saloje. Toks režisieriaus sprenzokas. Lakoniška Lauros Luišaity- dimas – dramaturgas šią sceną
tės scenografija veikia kaip ženklas, pavaizdavo šiek tiek kitaip. O savo
ji panaši į plakatą, kuriuo pasitin- tikslą pasiekusi Kler tampa ir laikama Kler, – minimali, aiški, tačiau, mėtoja, ir pralaimėtoja.
reikia pripažinti, nedaranti didelio

7 meno dienos | 2019 m. gegužės 10 d. | Nr. 19 (1298)

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

Scena iš baleto „Dienos, minutės“

kaip žmonės, pasipriešinę blogiui,
net ir kritę nelygioje kovoje, išlieka nenugalėti. Veiksmas vyksta
Varšuvoje. Miesto teatro scenoje
vyksta „glamūrinis“ (sprendžiant iš
kostiumų) spektaklis. Viskas labai
spalvinga, gražu, daug judesių, gera
nuotaika. Linksmybių variklis – balerina Franceska. Choreografė Stundytė šiam personažui ir kitiems veikėjams suteikė visas savo žinias apie
klasikinio baleto judesių arsenalą.
Tiesiog klasikinių pas fejerverkas.
Tačiau linksmybes ir klasikinio šokio triumfą scenoje nutraukia karas. Statytojai mus nukelia į Varšuvos getą. Labai originaliai ir įtaigiai
baletmeisterė per laisvą judesį parodo nacių karininko ir jo pavaldinių brutalumą, nužmogėjimą, ribotumą. Mechaninius judesius keičia
plėšrūniška plastika. Tačiau tai brutaliai, viską naikinančiai jėgai pasipriešina Varšuvos geto teatro artistės. Spektaklio finalas liūdnas, bet
lieka suvokimas, kad ir didžiausiam
blogiui reikia priešintis. Tema išties skaudi, verta įkūnijimo scenoje.
Tik gaila, kad baletmeisterė finalo
sprendimui pasirinko praėjusio
amžiaus 4–5-ojo dešimtmečių baleto spektaklių estetiką. Visa laimė,
kad „Franceską Mann“ gelbėjo atlikėjai, jų profesionalumas. Ne tik
Franceskos atlikėjos Mel Bombardo
ar Karininko – Stanislavo Semianiuros, bet ir visų dalyvių. Dar kartą
įrodyta, kad mūsų baleto trupė puikiai susitvarko ne tik su klasikinio
šokio technika, bet ir su naujomis
šokio kryptimis, stiliais.
„Dienos, minutės“ apibendrina
triptiką. Baletmeisteris Martynas
Rimeikis, puikiai užsirekomendavęs su „Procesu“, – šioje srityje ne
naujokas. Jo choreografija paskutinėje triptiko dalyje tarsi užbaigia
žmonių egzistavimą istoriniame
kontekste. Nuo „Pradžioje nieko
nebuvo“, kai viskas kūrėsi, tvirtėjo,
augo, pradedant gamta ir baigiant
žmonėmis, stabtelint prie žmonių kovos dėl teisės būti žmogumi

„Franceskoje Mann“ iki „Dienos,
minutės“. Statytojai – kompozitorė
Marija Paškevičiūtė, scenografas
Marijus Jacovskis, kostiumų dailininkė Elvita Brazdylytė, šviesų
dailininkas Levas Kleinas, beje,
dirbęs ir su kitomis triptiko dalimis, – puikiai atskleidė opiausias
mūsų dienų žmogaus, mūsų amžininko problemas. Pašėlęs gyvenimo
tempas, rutina bukina žmogų, daro
iš jo robotą. Gal ne veltui scenografas įvairių žmonių grupelę perkelia į naktinį stadioną, apšviestą
prožektorių. Tarsi naktiniai vabzdžiai jie plakasi šviesų sraute, lyg
ir bandydami ištrūkti iš kažkokio
užburto rato. Net ir tuos, kuriems
pavyksta tai padaryti, atgal į šviesos
ratą grąžina pulsuojantis muzikos
ritmas, nuosekliai, monotoniškai
kalantis per smegenis. Ir žmogus vėl papuola į užburtą ritmo ir
šviesų ratą. Papuola? O gal jau nebegali gyventi be to skubėjimo, be
to monotoniško, pilkąsias ląsteles
žudančio ritmo? Dar viena priklausomybė? Baletmeisterio Rimeikio
choreografija sudėtinga ir paprasta,
atstumianti ir traukianti, alinanti
emociškai ir fiziškai. Tie, kurie tikisi
pailsėti, patogiai įsitaisę minkštame
krėsle, tikrai neis į tokį spektaklį,
nebent paskanauti karšto šokolado.
Vienaveiksmiai baletai niekada
nebuvo labai populiarūs, bent jau
Lietuvoje. O kaip bus šį kartą? Gal
šis triptikas pralauš ledus, sušildys
žiūrovų širdis ir jausmus? Juk teatras
siūlo rinktis. O pasirinkti yra iš ko.
Kas norės gražaus, emocingo, skoningo reginio, eis į „Pradžioje nebuvo nieko“, kas vadovaujasi šūkiu
„Pirmyn į praeitį“, tas rinksis „Franceską Mann“, o tiems, kuriems nepatinka Rimeikio kūryba, siūlau iš
karto eiti prie bufeto ir užsiimti eilę.
Jūsų teisė rinktis.
Neabejoju tik dėl vieno. Kad ir
ką pasirinktumėte, atlikėjai padarys viską, kad veiksmas scenoje pasiektų jūsų širdis, jausmus ir protą.
Juk jie profesionalai.
7 psl.
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Serotoninas iš dažų ir drobės
Inos Budrytės paroda „Saulės!“ galerijoje „The Room“
Kristina Stančienė

Naujausioje parodoje Ina Budrytė
ėmėsi savotiško „užkalbėjimo“, norėdama prisišaukti daugiau vaiskios saulės šviesos, džiugesio, optimizmo. Galerijoje „The Room“
Budrytės darbai rodomi jau antrą
kartą – 2018 m. žiemą vyko pirma
paroda „Dviejų juodų periodas“,
tarsi interliudija į dabartinę, nors
jokio parodų ciklo ar diptiko menininkė tikriausiai neplanavo. Po
„juodųjų“ atėjo saulės ilgesys – vis- Ekspozicijos fragmentas
V. N o m a d o n u ot r .
kas logiška. Tiesa, anąkart buvo
akvarelė. Dabar – tapyba, kuri gal- taip ir paveikslų temos, nuotaikos laikui ir erdvei. Tai anaiptol nereišbūt geriau, produktyviau ir grei- nuosekliai plaukia viena iš kitos. kia vaizdo monumentalumo, sąsčiau gamina tapybinį „serotoniną“. Gal ir neatspėtume, kokia bus kita tingio. Budrytės herojai aktyvūs, jie
Juoda tąkart ne tik įkūnijo liūdno- Budrytės paroda, bet aišku, kad kažką nuolatos veikia, dažniausiai
kas, slegiančias menininkės asme- apie ją pačią.
paprastose, lakoniškose kompoziŠiek tiek pažinodama šią mąslią, cijose interjere ar apibendrintame
nines patirtis, permainų gausą ir
netikrumą jų akivaizdoje, bet ir itin kuklią ir kartu savitai rafinuotą gamtos fone. Tačiau kasdienybės
simbolizavo mielus jos kasdieny- menininkę neabejoju, kad darbų patirtys, aliuzijos į aktualius įvybės palydovus – katinus. Gyvūnėliai parodoje atsirado tiek, kiek turėjo kius čia vis viena lieka kaip inditarsi „įžemino“ tapytoją, veikė kaip atsirasti. Paukšteliai, vabalai, džinai, vidualus menininkės pasakojimas,
atsvara, leidžianti užmegzti ryšį su švyturiai, lėktuvėliai, žmogeliai ir kuris įsileidžia žiūrovą į savo būtį,
efemerišku pasauliu.
kiti personažai taip pat natūraliai neprimesdamas kokio nors aiškaus
Ryški Budrytės kūrybos savybė – atkeliavo į drobes, kur jiems, ma- sprendimo ar išvados. Iš pirmo
tikrumas, ypač autentiška ir glaudi tyt, jau buvo paruošta vieta. Budry- žvilgsnio ekspresyvūs, negrabūs,
gyvenimo ir tapybos samplaika, kai tės paveikslai šiuo požiūriu – tarsi mieli ir kartais juokingi veikėjai
menas tampa ne tik išgyvenimų liu- mažyčiai žaismingi ir jaukūs Pla- bei jų gyvenimo vaizdeliai veikia
dininku, o ir patirtis įgyja jo spalvą, tono idėjų pasaulio modeliukai, ir kaip ženklai, savotiškos būsenų
formą, kvapą. Kaip gyvenimo tarps- kur idėja, arba daikto esmė, visada ir išgyvenimų ikonos. Tokį įspūdį
niai ar metų laikai keičia vienas kitą, egzistuoja šalia jo ir yra nepavaldi sustiprina vaizdo fragmentavimas,

monumentalumas, keistai derantis taikosi kažkur nutūpti, dainuoja sesu naiviu „vaikiškumu“.
renadas ar tiesiog grėbia žolę. TapyNepaisant mažorinės parodos tojos paveiksluose spalvos visada
nuotaikos ir tikslo „pagauti“ saulę, tarsi kiek išblukusios, duslios, kai
Budrytė išlieka mistikė, vienatvės ir kur dažų sluoksniai lengvi, peršvieilgesingų svajų, graudžiai juokingų čiami. Todėl net ir didelės, sunkios
istorijų pasakotoja. Štai kad ir centrinis formos ar liūdnoki įvykiai rodosi
parodos paveikslas, vaizduojantis lengvi, nostalgiški, efemeriški. Mesaulėtu peizažu tarsi antklode pri- nininkės pomėgis žiūrovui atverti
sidengusius žmogeliukus: už jų nu- tik figūros ar scenos dalelę, išstumgaros rutuliojasi kažkokia vakarė- dyti jas po paveikslą it stipriam vėjo
jančio arba skausmingai pavasario gūsiui nupūtus visada palieka palaukiančio pasaulio drama – raudo- slapties, mistikos nuojautą.
nas ir švino pilkumo dangus, juodų
Taikli Aistės Paulinos Virbicplikų medžių ritmas. Kitur ledi- kaitės mintis, jog Mažasis princas
niame peizaže žingsniuoja vieniša būtų geras Inos Budrytės paveikslų
elnio figūra. Ant postamento rymo žiūrovas, o visiems kitiems, pasak
sparnuotas sfinksas, nusisukęs nuo jos, „tenka truputį pasistengti tam,
aukštyn kojomis gulinčio paukščio, kad nuramintume konkrečių atsao kamputyje tarsi reljefinė archaji- kymų nerandantį protą ir pradėnės epochos šventyklos juosta ri- tume žaisti“. Žaismė, tarsi šachmatų
kiuojasi sparnuotos būtybės. Yra ir lentos ar simbolinės scenos, kurioje
veržlių, karingų pasakojimų – an- stumdomos marionetės, principas,
tai kažkoks padaras su plazdančia kaip ir tariamai naivi pavidalų devėliavėle eina per paveikslą ant di- formacija – viena svarbiausių medžiulių kojūkų tarsi pasakiškų mo- nininkės kūrybos savybių. Išlaikiusi
linių milžino kojų ar fantastinės skaidrų „vaikišką“ žvilgsnį, tapytoja
karo mašinos. Suprask – kariauti žaidimą naudoja ne tik kaip aplinyra juokinga. Atakos, žygiai, užka- kos daiktų ir reiškinių tyrimo būdą,
riavimai Budrytės paveikslų mikro- bet ir kaip spontanišką galimybę atpasauliuose ironiškai susilygina su skirti kažką (įspūdį, nuojautą, iškitomis, nebatalinėmis dramomis ir gyvenimą) nuo visos supančios
nutikimais – drakonas taikosi pra- aplinkos.
ryti paukštelį, stebuklingai atgyja
skulptūros, kas nors sklendžia oru, Paroda veikia iki birželio 8 d.

Klampus idėjų liūnas
Genevos Sills paroda „Kūgiai ir kiaušiniai“
Paulina Blažytė

Vertindama meną dažnai vadovaujuosi jausmu. Analizuoju, kokias
emocijas sukelia darbai, ką jie sužadina ir paskatina išgyventi, atrasti.
Tačiau tokio tipo meno vertinimas
galimas tikrai ne visais atvejais. Pavyzdžiui, jis visai netinka darbams,
kuriuose aukščiau emocijos iškeliama forma ar labai konkreti koncepcija, labiau už viską išjudinanti
protą. Idealiausiu atveju protas ir
jausmas papildo vienas kitą, juk
jie gali kuo puikiausiai veikti kartu.
Gali, bet ar visuomet veikia?
Pažintis su JAV ir Škotijoje kuriančios menininkės Genevos Sills paroda
„Kūgiai ir kiaušiniai“ (Vilniaus fotografijos galerijoje, Stiklių g. 4 / Didžioji g. 19), man netapo emociškai
stimuliuojančia patirtimi. Gal kažkokių virpesių ir būta, bet jie neįsiminė.
Ir nieko čia bloga – paprasčiausiai
manau, kad autorei labiausiai rūpėjo
žaidimas su išraiškos priemonėmis
ir skrupulingas idėjų įgyvendinimas.
Apibūdindama parodos koncepciją galėčiau išskirti tokius raktinius
žodžius kaip kūniškumas, istorija
ir technika – autorė bando jungti,
klijuoti šiuos skirtingus aspektus
ir sukurti iš jų vientisą ir paveikų
8 psl.

produktą. Kaip teigiama anotacijoje,
menininkė oponuoja XX a. pirmojoje pusėje įsitvirtinusiam požiūriui,
traktuojančiam nespalvotą fotografiją kaip meną, o spalvotą – kaip komerciją. Minimalistinėse nespalvotose fotografijose, kuriose matome
piešimo pamokas primenančius kūgius ir kiaušinius, Sills perfrazuoja,
o gal netgi cituoja tuo laikotarpiu
kūrusio amerikiečių mados fotografo Paulo Outerbridge’o 1931-ųjų
natiurmortą. Autorė siekia apversti
anksčiau gyvavusį suvokimą apie
tai, kokio pobūdžio fotografiją jau
galima laikyti menu, o kokio ne, ir
pateikia septynias minėto darbo variacijas ir interpretacijas. Beje, pati
natiurmorto žanro istorija čia veikia ir kaip jungtis tarp fotografijos
meno materialumo ir tapybos „labiau fiziniu, intymiu pavidalu“.
Kažkur čia dar įsimaišo ir kūniškumas, nes parodoje akcentuojama
ir moters formų svarba, siekiama
atnaujinti jų sampratą. Man visa
tai atrodo gana painu. Sills stengiasi aprėpti daug dalykų vienu
metu ir tarsi norėtųsi, kad menininkė susitelktų į vieną iš jų. Stipriam
idėjiniam pagrindui užtektų ir fotografijos santykio su tapyba analizės.
Sutinku, jog tokia daugiasluoksnė

intencija yra įdomi ir originali, tačiau parodai pritrūksta vientisumo.
Kūniškumo, seksualumo tema lieka
neišplėtota, jos įterpimas tik įneša
sumaišties, lieku neįtikinta. Ir tai
neturi nieko bendra su jokia trumpalaike emocija ar ilgai užsiliekančiu jausmu.
Anotacijoje skelbiama, jog nespalvotos kūgių ir kiaušinių kompozicijos parodoje „atliepia sek- padėti išryškinti naudojamą po- esančioje antrame galerijos aukšte.
sualinę metaforą“. Kokią? Ar ne pierių ir kūrinių tekstūrą, tačiau Čia viskas labai panašu, tik kažkur
pernelyg primityvu būtų manyti tekstūriškumas kur kas geriau pas- priešais save žvelgia ne moteris, o
kiaušinį simbolizuojant moterį, o tebimas nespalvotose fotografijose. vyras ir jo toliai ne blankiai balti,
kūgį – vyrą? O gal turėčiau įžvelgti
Apie moters anatomiją Sills kalba o ilgesingai nutvieksti tarsi kokių
ką nors dar primityvesnio? Juokin- užuominomis: viename darbe ne- tolimųjų automobilio šviesų.
giausia, kad baltuose kūgiuose ir už drąsiai pasirodo moters petys, kiDėl tokio akcentų paskirstymo,
jų besislepiančiuose dramatiškuose tame – įdegio linijų nužymėtas kai vienoje erdvėje dominuoja mošešėliuose aš pirmiausia įžvelgiau klubo linkis, trečiajame apnuo- teris, kitoje – vyras, taip pat dėl kūne seksualines potekstes, o nekokią ginamas spenelis. Didžiojoje fo- gių ir kiaušinių metaforiškumo man
reputaciją turinčius kukluksklano tografijoje, kuri dėl savo formato pradeda atrodyti, jog parodoje akapsiaustėlius. Bet čia jau mano pa- pati pirma atkreipia dėmesį, pusiau tualesnė ne moters kūno samprata
čios vaizduotė pasileido laukais.
profiliu pasisukusi mergina žvelgia ir jos suvokimas, o lyčių santykiai.
Moters kūno formų tema nagri- kažkur į baltuojančius tolius (toliai Galbūt esu neteisi, bet galiausiai
nėjama ir kur kas tiesmukiau, at- balti, nes baltas visas fonas). Linijos tiesiog truputį pasimečiau tarp tų
vaizduojant patį objektą ar, tiksliau, ir formos neryškios, tarsi objekty- daugybės dalykų, kuriuos norima
jo fragmentus. Tai spalvotoji paro- vui nepavyktų jų sugaudyti ir sudė- pasakyti, o pagrindinės minties taip
dos dalis. Kaip ir nespalvotoms lioti į vietas, kaip paprastai įvyksta ir neperpratau. Komercija, aukštakompozicijoms, šiems darbams sufokusuojant. Aišku, toks spren- sis menas, materialumas ir kūnišpasirinktas nedidelis formatas (iš- dimas yra ne atsitiktinumas, o są- kumas – visa man susiliejo į vieną
skyrus vienai pirmame galerijos moningas pasirinkimas, nes tokiu didelę jei ne vaizdų, tai idėjų jūrą.
aukšte) ir atsisakoma įrėminimo. pačiu principu vadovaujamasi ir kiTokio tipo eksponavimas turėtų toje didesnio formato fotografijoje, Paroda veikia iki gegužės 18 d.
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Dailė

Pasakos suaugusiesiems
At k e lta i š 1 p s l .

pagyventi rūmuose, specialiai sve- Meliuzinai“ darbų. Juose figūruoja jis nupjaunamas, bet aš tarsi pra- Rengėjai parodą pavadino „CoBuvau maloniai nustebinta: Mančiams pritaikytuose apartamen- susikurta fikcinė herojė, kurią pa- tęsiu jo istoriją toliau, išraižydama ming Out“, ką lietuviškai būtų
tujos publika į atidarymą susirinko
tuose, ir kas dieną klaidžioti po vadinau Meliuzina (ji vaizduojama jame ir po to nutapydama ant dro- galima versti kaip „Prisipažini- labai gausiai. Kitaip nei Lietuvoje
rūmų ekspozicijas semiantis idėjų kaip moteris su nimbu, šviečiančio- bės vaizdus, pasakojančius naujas mas“. „Coming Out“ dažniauvykstančiuose meno parodų atiir įkvėpimo. Tai buvo nuostabu. mis akimis ir krūtimis, angl. Melu- istorijas, kuriose, beje, yra nuorodų siai taikomas nenormatyvios
darymuose, italų kuratorių kalbos
Įspūdį padarė ir atskira rūmų da- sine, vardą pasiskolinau iš prancūzų į religiją ir mitologiją. Gehardas taip seksualinės orientacijos atbuvo, mano akimis žiūrint, neįpraslis su dideliu bokštu, kur lankytojai legendos). Meliuzina mano dar- pat dirba „archajiškai“ – savo paties skleidimo kontekste. Ką kutai išsamios ir ilgos, publika labai
neįleidžiami, nes ji skirta, kaip skel- buose ironiškai ir kartu metaforiš- rankomis, jo skulptūrose taip pat ratoriai norėjo pasakyti, taip
susidomėjusi jų klausė, po kuratopavadindami parodą? Ką jie
bia informacinė lentelė, tik ten gy- kai pasakoja „mitus“ apie šių dienų daug nuorodų į religiją.
rių pasisakymų ir katalogo pristaAntra – mūsų abiejų darbai „me- įžvelgė ir ar panašu į tai, kaip
venančioms įvairioms šikšnospar- individo ir visuomenės susidūrimą,
tymo pats muziejaus direktorius Penių, paukščių, pelėdų, driežų ir kitų apie spektakliškas, emocingas ir diniai“, mūsų abiejų pasirinktos tu interpretuoji savo kūrybą?
teris Assmannas visą susirinkusią
paslaptingų gyvių rūšims. Ta pilies
Manau, kad menas anaiptol nėra publiką vedė per pagrindines rūmų
dalis vadinama gyvuoju muziejumi
geras elgesys, tai reakcija į supantį sales, kuriose eksponuojami mūsų
ar kažkaip panašiai ir yra juosiama
pasaulį, pavyzdžiui, į spektakliš- kūriniai, prie kiekvieno jų sustoapsauginio vandens griovio.
kas mūsų visuomenės mistifikaci- damas ir kiekvieną jų atskirai aišBendrų sąsajų tarp savo kūrybos
jas bei tragikomišką idiotizmą. Kai kindamas ir interpretuodamas. Tas
ir seniau rūmuose kūrusių meno
kurie mano darbai gana provoka- publikos susidomėjimas menu man
meistrų darbų atradau nemažai.
ciniai, kai kurie jų siužetai įžūlūs, padarė didelį įspūdį. Remiantis šio
Ne tik undinių. Gotikos, Renegali sukelti pasipiktinimą arba būti muziejaus statistika, per du parosanso, baroko menininkai, kusuprasti kaip šventvagiški, kai ku- dos „Coming Out“ veikimo mėneriuos į šiuos rūmus kadaise kurti
rie pabrėžtinai sentimentalūs, žo- sius ją pamatys daugiau kaip 100
kvietėsi Gonzagų šeima, tuo metu
džiu – nenormatyviniai, nes menas 000 lankytojų.
būtent ir buvo šiuolaikiniai meniman – nepaklusimo tam tikriems
ninkai. Šiame muziejuje saugomos
dalykams forma. Tai vienas iš mano Kas labiausiai įsiminė Manmeno vertybės turi savus istorikūrybos tikslų – provokuoti, klausti, tujoje? Ką lankantiems savo
nius, religinius, mitologinius siuskatinti žiūrovą susimąstyti, kurti parodą rekomenduotum dar
aplankyti?
žetus. Religija, mitologija ir menas
kritinį santykį su aplinka.
yra tarpusavyje susiję. Jie pasakoja
Keturis šimtmečius šį miestą
Gehardas dalį savo kūrinių be ceistorijas apie žmonių tarpusavio
valdė
kunigaikščiai Gonzagos, kaip
remonijų išdrožia iš įsigytų žmosantykius, kalba apie jausmus ir
jau
minėjau,
jų rūmų interjerą puogaus dydžio šiuolaikinių masinės
siekia paaiškinti pasaulį kaip tam
šia
įspūdingi
meno kūriniai: negamybos medinių religinių skulptikrą visumą. Palazzo Ducale siebaigtas
XV
a.
Pisanello freskų citūrų, jas transformuodamas, panos liudija daugybę ten gyvenusių ir
klas,
pasakojantis
karaliaus Artūro
likdamas tik, pavyzdžiui, Mergelės
Marijos ar Jėzaus atvaizdų fragmen- legendas; didelis Rubenso tapytas
kūrusių žmonių istorijų. O aš savo
mene būtent ir domiuosi istorijų
tus, tarsi lukštą, iš kurio „išsirita“ portretas (XVII a.), vaizduojantis
pasakojimu. Savo darbais, ekspovaiko ar paauglio figūra ir t.t. Tad kunigaikščio šeimą „Salone degli
nuojamais šiame muziejuje, siekiu
pavadinimas „Coming Out“ turbūt, Arcieri“ salėje; žvilgsnį kaustančios
pratęsti šiuos pasakojimus ironišparodos kuratorių manymu, at- Andrea Mantegna freskos „Camera
kai permąstydama šiuolaikinį kulspindi savotiškus mūsų su Gehardu degli Sposi“ (1465–1474 m.) pataltūrinį ir socialinį kontekstus, „perpoje, vaizduojančios Lodovico
akiplėšiškus „pri(si)pažinimus“.
konstruoju“ savo santykį su aplinka,
Gonzagą, jo šeimos narius ir dvaBeje, kuratoriai plakate nurotarsi tai būtų intelektualinis nuotyriškius, bei daugybė kitų žinomų
dyti net trys: Peteris Assmanmenininkų kūrinių. Tad Palazzo
kis. Dėl tam tikrų gyvenimo aplinnas, Renata Casarin ir Marco
kybių (iš)gyventi mokiausi iš knygų.
Ducale muziejus išties įspūdingas.
Tonelli. Kiek ir kaip jie dalyYpač iš pasakų. Iki dabar jas prisiLabai verta aplankyti ir Palazzo
vavo rengiant ekspoziciją?
Te – Gonzagų vasaros rezidenmenu. Tam tikra prasme pati esu
įvairiomis besikartojančiomis komPeteris Assmannas ir Renata Ca- ciją (architektas Giulio Romano),
binacijomis sekama pasaka, o mano
sarin dalyvavo tiesiogiai, jie prieš Šv. Andriaus baziliką (Basilica di
E . P e zza n i n u ot r .
kūriniai – pasakos suaugusiesiems. Gehard Demetz ir Laisvydės Šalčiūtės ekspozicijos fragmentas
parodą „Contour Art Gallery“, Sant’Andrea, architektas Leonas
su kuria bendradarbiauju, kvie- Battista Alberti), Palazzo D’Arco
Nuo senų laikų žmonija pasakomis,
kaip universalia kalba, išreiškė savo tragikomiškas mūsų laikų vartotojų „lėtosios“ darbų atlikimo medijos timu buvo atvykę į Vilnių, lankėsi muziejų (tai rūmai, 1782 m. padvasines ir gyvenimiškas patirtis. visuomenės mistifikacijas. Jei trum- tarsi papildo viena kitą. Pašėlusiai mano studijoje ir gilinosi į kūry- statyti grafams d’Arco, architektas
To savo menu siekiu ir aš.
pai, tai turbūt iš dalies šie darbai yra greitas šiuolaikinės kasdienybės bos procesą. Taip pat jie MO mu- Antonio Colonna; paskutinio šeiMitologija ir religija pasakoja is- apie tai, kad mūsų pasaulyje „per tempas ir nepaliaujamai tvinstan- ziejuje surengtame susitikime su mos palikuonio valia 1973 m. rūtorijas, kurių neįmanoma išanali- daug testosterono“, per daug agre- tis skaitmeninės informacijos ir žurnalistais pristatė savo muziejų, muose įkurtas fondas ir muziejus,
zuoti iki galo ir racionaliai, menas, syvumo. Aš manau, kad apie šiuos pigių vaizdų srautas lemia, jog lė- būsimos mūsų parodos „Coming kuriame eksponuojami autentiški
mano galva, irgi nėra grįstas vien gana rimtus ir grėsmingus dalykus tumas šiuolaikiniam žmogui tapo Out“ koncepciją ir kriterijus, pagal Mantujos aristokratų namo interracionalumu, todėl nėra reikalin- geriau kalbėti su humoru, paradok- prabanga. Tad prabangioje aplin- kuriuos pasirinko menininkus, t.y. jerai), Teatro Scientifico (architektas
gas išanalizavimo „iki galo“, daug ką saliai, provokuojančiai.
koje – rūmuose – mes abu su Ge- mane ir Gehardą Demetzą. Paro- Antonio Bibiena) – jame, būdamas
jame būtų gerai pajusti intuityviai.
hardu Demetzu eksponuojame dos atidarymui buvo išleistas pui- 14 metų, grojo Mozartas. Verta leisprabangiu būdu, t.y. labai lėtai ir kus dvikalbis katalogas, jį sudaro tis ekskursijon laivu, nes Mantuja
Todėl istorijos mano darbuose ne- Kaip manai, kodėl jie gretino
užbaigtos, tai tarsi provokuojantys tave su Gehardu Demetzu?
ilgai dirbant, savo pačių rankomis du atskiri katalogai – vienas mano, tarsi sala apsupta upių ir ežerų, kupasakojimų fragmentai. Kūryboje
Manau, dėl kelių priežasčių. raižant ir drožiant medį, sukurtus kitas Gehardo darbų. Apie mano riuose pats Leonardo da Vinci yra
remiuosi idėja, jog mūsų jausmai Pirma – mūsų abiejų darbai yra apie „prabangius“ kūrinius. Gehardas kūrinius jame straipsnį publikavo pastatęs vandens inžinerijos įrengiyra kultūriškai suformuoti – „iš- jausmus, apie kūnus. Jausmams rei- kuria medines skulptūras, o šiuo Renata Casarin, apie Gehardą – Pe- nių, vandenyse pilna retos augmemokti“. Tokie jausmai veikia visuo- kalingas kūnas. Pavyzdžiui, man atveju aš – mišria technika atliktus teris Assmannas. O Marco Tonelli nijos ir paukščių. Mantujoje gimė
menės individų intuiciją, pojūčius, labai svarbu darbus kurti savo pa- tapybos darbus, kurių svarbi pro- yra toks tarsi asmeninis Gehardo poetas Vergilijus ir tapytojas Manpatirtį ir daro įtaką mūsų sociali- čios rankomis, nes jos glaudžiai ceso dalis yra medžio plokštės raižy- Demetzo kuratorius.
tegna, į Mantują Shakespeare’as „išniams veiksmams.
susijusios su smegenimis, kuriose mas, to piešinio perkėlimas ant drotrėmė“ Romeo, čia vyko Verdi opeKaip konceptualią meninę inter- ir slypi jausmai. Rankomis raižiau bės ir galiausiai tapymas ant viso to. Kaip, tavo nuomone, Manturos „Rigoletas“ veiksmas....
venciją į pagrindinę muziejaus eks- medį, nes medis irgi turi kūną, ku- Šis ilgas, kantrus, lėtas mūsų abiejų jos publika priėmė tavo meną?
poziciją eksponavau dalį jau seniau riame slypi jausmai, medis turi isto- rankų darbas savitai tapo dalimi dia- Kas labiausiai juos sužavėjo?
Parengė
pradėto, bet dar neužbaigto savo riją – jis būna mažas, užauga, žydi, logo ir su kadaise rūmuose kūrusiais Gal ko nesuprato? Gal buvo jau Monika Krikštopaitytė
ir atsiliepimų spaudoje?
naujo darbų ciklo „Rojus skirtas aplink jį vyksta daug dalykų, po to praėjusių amžių menininkais.
7 meno dienos | 2019 m. gegužės 10 d. | Nr. 19 (1298)

9 psl.

Kinas

Banalus blogis

Nauji filmai – „Žavusis žudikas Tedas Bandis“
Santa Lingevičiūtė

Vienas žiauriausių Amerikos žudikų maniakų Tedas Bundy mirties elektros kėdėje sulaukė 1989 m.
sausio 24 dieną. Nepaisant to, iki
šiol apie jį sukurti jau aštuoni vaidybiniai filmai, begalė dokumentikos, kurios peržiūros „YouTube“
kanale viršija kelis milijonus, televizijos programų, išleistos šešios knygos ir paskelbta ne mažiau straipsnių. Neabejoju, kad filmų ir knygų
laikui bėgant pasirodys dar daugiau.
Kodėl žmones taip traukia žudikai maniakai ir nusikaltimai?
Prisipažinsiu, ir mano vienos
mėgstamiausių laidų prieš miegą –
istorijos apie žiauriausius pasaulio
maniakus. Laimė, dar nekilo mintis
už kurio nors ištekėti. Priešingai nei
Carole Ann Boone, susituokusiai
su Bundy, kai šis jau buvo nuteistas
mirties bausme, ir dar sugebėjusiai
nuo jo pastoti. Ir tai ne vienintelis
atvejis – kur dar žiauriojo Charleso
Mansono sužadėtuvės etc. Viena
britų psichologė teigė, kad moterys, dažnai psichologiškai ir fiziškai išnaudotos vaikystėje, labiausiai linkusios pradėti santykius su
vyrais už grotų, ir dar laukiančiais
mirties bausmės, – juk jie negalės
jų nuskriausti. Tai lyg pirmąkart
sėdėti vairuotojo vietoje ir pagaliau pačiai vairuoti automobilį. Be
to, anot Pensilvanijos universiteto

Nauji leidiniai

„Kino“ skaitymo
malonumai
Pasibaigus „Kino pavasariui“ žurnalas „Kinas“ tradiciškai aptaria jo
naujoves ir premjeras. Nors šiemet
man kartais atrodė, kad festivalis
niekad nesibaigs – tiksli tik jo
atidarymo data, o paskui laukia
įvairūs pratęsimai, premjeriniai
rodymai persilieja į repertuarinius, trumpai tariant, įsivyrauja
pastaraisiais metais kino teatrams
būdingas chaosas: europietiškas
ar nekomercinis filmas išleidžiamas, įvyksta keli jo seansai, o po
to tenka ilgai laukti, kol filmą vėl
pamatysi ekranuose. Tik holivudiniai ar rusiški komerciniai žiūralai
tvarkingai užima savo vietą repertuare. Manau, todėl jie ir sulaukia
daugiau žiūrovų dėmesio.
Bet, regis, nuklydau į lankas.
Taigi, naujame „Kine“ dominuoja
„Kino pavasaris“ ir jo premjeros.
Pirmiausia, žinoma, lietuviškos.
Ieva Toleikytė negaili komplimentų
Marijos Kavtaradzės pilnametražiam debiutui „Išgyventi vasarą“ ir
teigia, kad tai „įvykis lietuvių kine“.
Kaip stipriai recenzentę paveikė filmas, galima suprasti perskaičius
kad ir tokius žodžius: „Peržiūrėjusi
10 psl.

teismo ekspertizės psichologijos šimtą. Bundy net turėjo asmeninių
profesorės Katherine Ramsland, dvasinių patarėjų, tapo nekenčiamyriop nuteisti kaliniai – „tobuli miausiu, bet slapčia ir geidžiamiauvaikinai“: nereikia nei skalbti jų siu Amerikos vyru.
drabužių, nei gaminti jiems maisto,
Lietuvoje rodomame filme „Žanei atsiskaityti, kur praleidai laiką. vusis žudikas Tedas Bandis“ („ExTad kine neatsitiktinai kuriami tremely Wicked, Shockingly Evil,
patrauklūs žudikų maniakų ar šiaip and Vile“, JAV, 2019) maniaką vaižiaurių nusikaltėlių portretai, juk dina gražuolis Zacas Efronas, laindustrija žino, kad žiūrovai to nori. biau primenantis lėlės Barbės vyrą
Įdomu, kas turi daugiau gerbėjų: Keną. Filmo režisierius Joe Berlintamsos valdovas Dartas Veideris ar geris, faktiškai visą savo karjerą ir
jo naivusis sūnus („Žvaigždžių ka- teskyręs televizinei dokumentikai
rai“); o kur dar Hanibalas Lekteris, apie žudikus maniakus, dar tik išleiprofesorius Sneipas („Haris Pote- dus filmo reklaminį klipą neišvengė
ris“), Christiano Bale’o suvaidintas kritikos, kad vienas žiauriausių JAV
Amerikos psichopatas, Tarantino nusikaltėlių per daug romantizuo„Bulvarinio skaitalo“ duetas (Johnas jamas. Ir nors režisierius gynėsi,
Travolta ir Samuelis L. Jacksonas) neva viskas rodoma tik iš Bundy
ir, aišku, visi be išimties Džeimso partnerės Liz Kloepfer (Lily ColBondo niekšai...
lins) perspektyvos, negalima neRealusis Tedas Bundy taip pat pastebėti Bandžio įvaizdžio lyg iš
buvo charizmatiškas. Iki šiol aiški- glamūrinio žurnalo viršelio. Be to,
nama, kad daugeliui jis net repre- visą filmą nė neparodoma, kodėl
zentavo idealų vyrą, už kurio tė- jam buvo mesti tokie baisūs kaltivai norėtų ištekinti savo dukteris. nimai. Rodos, nekaltas vyras atsiJo teismas tapo pirmuoju, trans- dūrė netinkamu laiku netinkamoje
liuotu per televiziją, ir Bundy tuo vietoje. Maža to, Liza tiesiog „lydosi“
pasinaudojo: parodė esąs šoume- nuo kiekvieno mylimojo judesio,
nas, mat teisme tapo savo paties mat jis iškart tampa ir tėvo pakaiadvokatu. Jaunos moterys tiesiog talu jos dukrytei. Tačiau Berlingeris
plūdo į teismo posėdžius, rašė laiš- po blizgančiu fasadu paslėpė daug
kus, atskleisdamos slapčiausias ero- realių faktų. Pavyzdžiui, Liza net
tines fantazijas ir pridėdamos savo tris kartus kreipėsi į policiją, norėnuogų fotografijas. Nors oficialiai dama pranešti, kad jos vaikinas atiBundy yra siejamas su trisdešimčia tinka laikraštyje išspausdinto nusiišniekintų ir nužudytų jaunų mo- kaltėlio fotorobotą, kad turi būtent
terų, iš tikrųjų jų galėjo būti ir per tokią mašiną, kurios ieškoma. Be
filmą susimąsčiau, kad didžioji dalis mano bičiulių yra sirgę depresija,
gėrę antidepresantus, lankę terapiją
arba gulėję Vasaros gatvėje. Ir ne
dėl to, kad būtų kažkokie „ištižėliai“, veikiau priešingai – pernelyg
ilgai bandė būti stiprūs. Tai susiję
su bendru psichologiniu klimatu
Lietuvoje, kur psichinės ligos ir jų
gydymas yra socialinė stigma – kažkas, ką reikia slėpti, dėl ko tenka
gėdytis ar graužtis, ką dažnas niekina kaip „tinginystę“, „išsidirbinėjimą“ ir panašiai. Paradoksalu, kai
pagalvoji, kad Lietuvoje turbūt nėra
žmogaus, kuris nepažinotų to, kas
nusižudė arba bandė nusižudyti.“
Pokalbis su kito premjerinio
„Kino pavasario“ filmo „Animus
Animalis (istorija apie žmones, žvėris ir daiktus)“ kūrėjais – režisiere
Aiste Žegulyte, operatoriumi Vytautu Katkumi ir kompozitoriumi
Gediminu Jakubka – nuteikia optimistiškiau, nors šis dokumentinis
filmas kalba apie mirtį, rodo jos
nesibaigiantį darbą, žiaurius medžiotojus ir taikius taksidermistus
bei pastarųjų „meno“ vertintojus.
Laukiant filmo pasirodymo kino
teatruose šį rudenį verta įsiklausyti į Žegulytės žodžius: „Mintys
apie gyvenimą, mirtį ir draugystę
su žvėrimi mane lydėjo nuo vaikystės. Labai jaučiu gyvūnų energiją. Dar akademijoje vienoje iš

mano kurtų ekranizacijų vaidino
ožka. Visada norėjau (ir dabar tas
noras nėra dingęs) būti kuo arčiau
gamtos, žvėries, laukinio pasaulio.
O pasaulis, priešingai, nuo mūsų
tolsta, tad tema atsirado savaime.
Atrodo, norime gamtą suvaldyti,
susegmentuoti, padėti po stiklu,
kad ji priklausytų mums, kad negąsdintų. Žmogus bijo mirties, bet
natūraliai einame į mirtį, tai neišvengiama.“ Filmo kūrėjus kalbino
Brigita Kulbytė, o recenziją parašė
Elena Jasiūnaitė.
Skirtingas žmonių požiūris į
gamtą bei į Kuršių nerijoje įsikūrusius kormoranus sudomino kito
dokumentinio filmo kūrėją Rugilę Barzdžiukaitę. Jos filosofinį
esė „Rūgštus miškas“ recenzuoja
Neringa Kažukauskaitė. Arturo
Jevdokimovo dokumentinis filmas „Second Hand“ – apie lietuvius, kurie Anglijoje užsiima dėvėtų
drabužių verslu, bet kartu ir apie
šių žmonių gyvenimo „filosofiją“. Šį
filmą recenzuoja Auksė Kancerevičiūtė. Živilė Pipinytė rašo apie dar
vieną „Kino pavasario“ premjerą –
vaidybinį pilnametražį Ernesto
Jankausko debiutą „Čai buvo Saša“.
Laura Šimkutė recenzuoja „Kino
pavasario“ konkurse rodytus studentų darbus, o įdomiausius šiųmečio festivalio filmus aptaria Ilona
Vitkauskaitė.

„Žavusis žudikas Tedas Bandis“

to, filme vaizduojamas Bandis nė Lizos, ir Carole Ann Boone (Kaya
iš tolo neprimena apibūdinto tikro- Scodelario) personažai – kaip posios Lizos: Tedas mėgo sadomazo- pierinės iškarpos, nes net nebanchistinį seksą, net kelis kartus pri- doma gilintis į jų poelgių priežassipažino norėjęs ją nužudyti, kartą tis. Tad imi abejoti, ar tikrai kūrėjai
išmetė iš valties, naktį po antklode, norėjo koncentruotis į moteris, nes
pasišviesdamas žibintuvėliu, apžiū- jos filme traktuojamos kaip tiesiog
rinėdavo jos kūną.
nekaltos kvailelės arba Bandžiui
Rodos, režisierius nė nebando naudingos idiotės.
kapstyti giliau, o stilingai apsirenApskritai filme nekeliamas klaugęs Zacas Efronas lyg paantrina simas, ar tikrai pornografija galėjo
elementarią išvadą, kad žudiko iš- padaryti tokią įtaką Bundy psichivaizda, asmeninis žavesys ir tapo kai ir elgsenai. Gal tai tik buvo jo
jo mirtinu ginklu viliojant mote- paties manipuliatyvūs pasvarstyris. Neverčiama susimąstyti ir apie mai, už kurių užsikabino radikažudymo ar blogio prigimtį, nors lūs religiniai fanatikai ir pradėjo
pats Bundy daug pasakojo apie jau nuožmias antipornografines kamvaikystėje pamėgtus kriminalinius panijas? Kodėl žmonių minios sukomiksus „Crime SuspenStories“, sibūrė prie kalėjimo, su didžiausiu
kurių viršeliuose dažnai buvo vaiz- nekantrumu ir euforija laukdamos,
duojami išniekinti moterų kūnai, kada bus pagaliau išvežtas Bundy
nuorodos į sadomazochistinį nuo- lavonas? Kodėl žmonės apskritai
lankų (BDSM) seksą. Jis tai vadino mėgsta stebėti mirties bausmės protikrąja šių komiksų pornografija: jo cesą? O gal reikia prisipažinti, kad
įsivaizdavimu, tai buvo tobula sąveika visi (ir perversiškai besielgiantys, ir
tarp seksualinės euforijos ir žudymo. juos stebintys bei sekantys žiniasRežisieriaus argumentas, kad Bundy klaidoje) esame kamuojami paraistoriją norėjo perteikti dviejų jį my- filijos – nukrypimo nuo nustatytų
lėjusių moterų akimis, – nerimtas. Ir lytinio elgesio normų?
Kai kurie jų jau rodomi kino teatrų repertuare: Linas Vildžiūnas
recenzuoja Nuri Bilge Ceylano
„Laukinę kriaušę“, Rūta Birštonaitė –
Hirokazu Kore-edos „Vagiliautojus“.
Skiltyje „Iš arčiau“ japonų režisieriaus kūrybą aptaria Santa Lingevičiūtė. Neabejoju, kad jos straipsnis
„Gražus ir nematomas Hirokazu
Kore-edos pasaulis“ ne vieną žurnalo skaitytoją įkvėps surengti sau
šio režisieriaus filmų retrospektyvą. Bent jau aš ją susiplanavau
per vasaros atostogas. „Kino pavasaris“ parodė ir garsiausią pastarųjų metų lenkų filmą – Wojciecho
Smarzowskio „Klerą“. Įsimintiną ir
keliais prizais apdovanotą vaidmenį
jame sukūrė aktorius Januszas Gajosas, kurio kūrybą žurnale aptaria
Izolda Keidošiūtė. Živilė Barkauskaitė kalbėjosi su festivalio svečiu –
garsiu rusų kino dokumentininku
Vitalijumi Manskiu. Jo filmą „Putino liudininkai“ taip pat dar galima
(laimei nusišypsojus) pamatyti kino
teatrų repertuare, kaip ir prancūzės Claire Denis „Gyvenimą aukštybėse“. Niujorke vykusį pokalbį su
režisiere užrašė Lukas Brašiškis.
Ramūnas Pronckus recenzuoja
Mimi Leder filmą „Nes ji yra moteris“ bei dalijasi mintimis apie
„Namų kine“ pasirodžiusius filmus – graiko Yorgoso Lanthimoso
„Favoritę“, britų komiko Ricky

Gervaiso „Po gyvenimo“, amerikiečio Johno Krasinskio „Tylos zoną“
ir danės Susanne Bier „Paukščių
narvelį“. Taip pat šiame „Kine“ rasite Mantės Valiūnaitės įspūdžius
iš Berlinalės, su kuria atsisveikino
ilgametis festivalio direktorius Dieteris Kosslickas bei jo komanda,
jautrų Vitkauskaitės „In memoriam“
prancūzų kino kūrėjai Agnes Varda,
Pipinytės „Kino istorijas“ apie Leontine Sagan 1931-aisiais sukurtas
„Merginas su uniformomis“. Beje,
filmą rugsėjį rodys festivalis „Pirmoji banga“: gyvenimas kine niekada nesibaigia.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Kinas

Norėjau sukurti trumpą novelę
Louis Garrelis apie „Tobulą vyrą“
Louis Garrelis – talentingas prancūzų aktorius. 1988-aisiais jis
debiutavo savo tėvo Philippe’o
Garrelio filmuose, bet tarptautinio
pripažinimo sulaukė po 2003 metais
pasirodžiusių Bernardo Bertolucci
„Svajotojų“. Garrelio, kaip aktoriaus,
filmografijoje – per keturiasdešimt
filmų. 2008 m. jis debiutavo ir kaip
režisierius. Sukūręs kelis trumpametražius filmus, 2015 m. pristatė
pilno metražo vaidybinį filmą „Du
draugai“ („Les Deux amis“), kurio
premjera įvyko Kanų kino festivalyje.
2018 m. San Sebastiano kino festivalio konkursinėje programoje rodytas antrasis filmas „Tobulas vyras“
(„L’Homme Fidèle“), kurio scenarijų
Garrelis parašė kartu su legendiniu
prancūzų scenaristu Jeanu-Claude’u
Carrière’u. San Sebastiane filmas apdovanotas už geriausią scenarijų. Nuo
penktadienio jis rodomas Lietuvos
ekranuose. Pateikiame pokalbį su režisieriumi, pagal apskritojo stalo diskusiją parengtą Mantės Valiūnaitės.

Kuriam geriau sekasi rašyti
juokelius?

nemanau, kad mano filmas turi
daug Naujosios bangos bruožų. Nebent užkadrinio balso naudojimas.

Na, Carrière’as tikrai puikus! Jis
tiksliai žino, ko tikisi auditorija, ir
visada geba su tais lūkesčiais žaisti. Ar iš pat pradžių ketinote vaiKiekvienoje scenoje jis moka su- dinti pagrindinį veikėją?
kurti staigmeną. Pavyzdžiui, pirTaip, iškart žinojau, kad turiu vaimoji filmo scena: niekas nesitiki, dinti pats.
kad veikėjai skirdamiesi reaguos
Kodėl?
būtent taip.
Man patinka filmai, kuriuose
Ar daug kartų perrašėte šią
vaidina patys režisieriai, pavyzsceną?
džiui, Busterio Keatono ar Orsono
„Tobulas vyras“
Ši scena turėjo būti labai tiksli. Welleso. Pačiam vaidinti savo filme
Montažo režisierius jau kraustėsi iš daug sudėtingiau, tačiau būtent tai Tai vienintelis netikroviškas
filmas – tarsi sapnas, jame nėra
jokios agresijos, bet ryški kritinė
proto, nes nuolat ją keičiau. Norė- ir maloniausia. Be to, aktoriams len- elementas?
jau nepriekaištingo tikslumo. Pirmą gviau vaidinti mano filmuose, kai
mintis.
Tarsi istoriją pasakotų proNepritarčiau, kad tai netikrovišsavo filmą pradėjau labai lėtai. Dabar, pats esu aikštelėje ir kaip aktorius. kas elementas, tačiau šis vaikis iš tinga dvylikos metų mergaitė. Šiuo
tiesų ypatingas. Nenorėjau kurti metu labiau mėgstu filmus, išsiskižiūrėdamas atgal, suprantu, kad pirmoji scena buvo per ilga. Šiame filme Kaip vyko aktorių atranka?
tradicinio vaiko paveikslo. Ar ma- riančius savo forma. Gal todėl, kad
norėjau iškart įvesti žiūrovus į temą.
Tiesą sakant, nebuvo jokios at- tėte Jacques’o Doillono filmus? dabar toks populiarus natūralizmas
rankos. Scenarijų rašiau aktorei Lae- Juose vaikai visuomet įdomūs. Man ir matau tiek daug natūralistiškų
Filmas labai tikslus. Ar to ir
titiai Castai. Apie Lily-Rose Depp pasisekė, kad galėjau dirbti su Jo- filmų, kad pasiilgstu kūrybingesnių.
siekėte – sukurti trumpą ir ašėmiau galvoti rašydamas kartu su sephu Engelu, nes jis labai įdomus
trų pasakojimą?
Jeanu-Claude’u. Net berniuką pa- berniukas. Jis neišreiškia savo emo- Ką veikiate šiuo metu?
Būtent. Iš pat pradžių žinojau, žinojau asmeniškai. Man nepatinka cijų, bet jo stiprūs instinktai. Ir jį
Vai d i nu k apitoną A l f re d ą
kad filmas turi trukti tik truputį atrankos, tad iškart pakviečiau juos. sunku suprasti. Jis tampa tarsi viso Dreyfusą Romano Polanskio filme
daugiau nei valandą. Norėjau su- Esu aktorius ir žinau, kad aktoriams filmo pasakojotu, o tai man leido „Aš kaltinu“ („J’accuse“). Taip pat
Kaip prasidėjo Jūsų bendradar- kurti trumpą novelę apie mažą labai svarbu, kai režisierius tiesiog žaisti skirtingais žanrais: nuo dra- naujame Gretos Gerwig filme „Mabiavimas su scenaristu Jeanugyvenimo atkarpą. Kartais žiūrė- duoda scenarijų, be jokių atrankų, – mos pereinama į trilerį, o tada – lyg žosios moterys“ („Little Women“).
Claude’u Carrière’u?
damas panašias paprastas istorijas jie iškart kitaip pajaučia vaidmenį. į romantinę komediją. Berniukas Turiu ir naujų idėjų, bet mano paties
Man labai patinka jo kūriniai ir, supranti, kad kuo keisčiau jos papatampa pasakotoju, galinčiu keisti idėjos vystosi labai lėtai. Nesu itin
tiesą sakant, svajojau dirbti kartu. sakotos, tuo labiau priartėja prie ti- Kodėl būtent Laetitią Castą
produktyvus. Nesu François Ozofilmo kryptį.
Atėjau pas jį su savo pirmuoju sce- krovės ir tampa priimtinos. Jei kuri pasirinkote pagrindiniam
nas, sukuriantis po filmą kiekvieDažnai minite senesnius filnarijumi ir sulaukiau kelių pata- psichologinį filmą apie įprastą, gy- vaidmeniui?
nais metais. Labai jam pavyzdžiu!
rimų. Stebėjau jį per pirmo savo venimišką situaciją, filmas dažnai
Man ji labai patinka. Ji tarsi kara- mus ir semiatės įkvėpimo iš
Kaip Jums sekasi dirbti su
filmo „Du draugai“ premjerą Ka- ima dusinti. Jame tiesiog per daug lienė. Labai norėjau filmuoti ją at- klasikų. Ar manote, kad šiuoPolanskiu?
nuose ir mačiau, kad jis juokiasi. realybės.
liekančią tokį keistą vaidmenį – pa- laikiniam kinui kažko stinga?
Tada pagalvojau – puiku, jis juoslaptingos, viską žinančios moters.
Labai gerai, nes jis neįtikėtinai
Dabar filmuose labai daug nakiasi! Pasiūliau dirbti kartu. Atėjau Ar prancūzų Naujosios bangos
Niekada jos nemačiau vaidinan- tūralizmo. Kai jo tiek daug, tampa tikslus! Visada tiksliai žino, ko nori.
pas jį su dviem naujo filmo idėjo- stilius pasitelktas sąmoningai? čios ko nors panašaus, todėl buvo nuobodu. Nors, žinoma, geri reži- Esu didelis Polanskio gerbėjas ir
mis ir iš jų kartu sukūrėme vieną
Visai ne. Žmonės dažnai man tai įdomu rašant scenarijų įsivaizduoti sieriai geba kurti ypatingus filmus, stebiu viską, ką jis daro aikštelėje.
scenarijų. Mūsų negalima lyginti – sako, ypač čia, Toronte, bet nesu- būtent ją. Kaip ir Depp, kuri tokia pavyzdžiui, Abdellatifo Kechiche’o
jis labai patyręs, aš esu mėgėjas ir prantu kodėl. Taip, mano estetika spontaniška ir suteikė savo veikėjai „Likimas – mano meilė“ – nuosta- Galite pavogti iš jo idėjų.
kaip režisierius, ir kaip scenaristas. artima François Truffaut kinui, daug gyvybės.
Mes visi nuolat vagiame vieni
bus filmas. Man labai patiko Alice
Tačiau jo patirtis ir mano naivumas – nes būdamas paauglys labai jį mėiš
kitų!
Nuolatos semiuosi idėjų iš
Rohrwacher „Laimingasis Ladzaras“.
geras derinys. Pagrindinis kriterijus gau. Gal todėl nesąmoningai kar- Ar berniuko linija iškart
kitų.
Išėjau po jo ramesnis nei ateidamas
į kino teatrą, o tai labai svarbu. Šis
buvo išsaugoti humorą.
toju jo kadrų kompozicijas. Tačiau buvo tokia, kokia ir filme?

Nauji filmai

Apie žmones ir žvėris
Nuo pat pirmų akimirkų Natalijos Meščianinovos filmas „Pasaulio šerdis“ („Serdce mira“, Rusija,
Lietuva, 2018) kelia nerimą. Veterinarijos gydytojas Jegoras gelbsti
sužalotą alabajų veislės kalę Belką,
nors vilties, kad gyvūnas neliks paralyžiuotas – mažai. Meščianinova
panardina į dramatišką situaciją,
kuri iškart lyg ir apibūdina pagrindinius veikėjus: gyvūnų dresavimo
stoties šeimininką Nikolajų (Dmitrijus Polozovas), jo žmoną Niną
(Jekaterina Vasiljeva), jų dukterį
Dašą (Jana Sekste), anūką Vanią
(Vitia Ovodkovas) ir, žinoma, Jegorą (neįtikėtinas Stepanas Devoninas). Tai paprasti, sugebantys užjausti, vyresnieji – dar ir gyvenimo
gerokai nualinti žmonės, kuriuos

klausimus Meščianinova įrodė ir
Boriso Chlebnikovo filme „Aritmija“,
kurio scenarijaus bendrautorė
buvo. „Pasaulio šerdies“ scenarijaus bendraautoris yra Chlebnikovas. Abiem būdinga šiuolaikinę
Rusiją matyti kitaip, sakyčiau, ne
iš Maskvos, o iš provincijos, kur
„Pasaulio šerdis“
kitoks gyvenimo ritmas, spalvos ir
Jevgenijus Cvetkovas filmuoja be- perspektyvos.
veik dokumentiškai tiksliai, lyg
Debiutiniame pilno metražo
impovizuodamas mizanscenas. filme „Kombinatas „Viltis“ (2014)
Per visą filmą Meščianinova nuo- Meščianinova rodė Norilsko jausekliai griaus šį įsivaizdavimą, tarsi nuolius, dūstančius už Poliarinio
sugrąžindama žiūrovus į klasikinės rato įkurtame pramonės mieste
rusų literatūros erdvę, kurioje tra- ir ieškančius atsakymo į „prakeikdicinis „mažas žmogus“ apdovano- tus klausimus“. „Pasaulio šerdies“
tas daugybe matomų ir nematomų veiksmo vieta primena žiaurią paprieštaravimų bei klausimais apie saką: reto grožio miške įsikūrusios
gyvenimo prasmę. Iš čia ir nerimas. stoties tikslas – dresuoti šunis, la„Pasaulio šerdies“ paprastumas pių medžiotojus. Nikolajus veisia
apgaulingas. Kaip ir stoties kas- lapes, kurios yra šunų „mokymo
dienybės harmonija, kai žmonės priemonė“. Čai vyksta net tarptauir gyvūnai nuolat šalia vieni kitų. tinės varžybos (beje, parodytos doSugebėjimą kasdienybės stebė- kumentiškai tiksliai), kai šunys ir lajimo fone formuluoti esminius pės susitinka akis į akį. Suprantama,
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kad tai piktina gyvūnų gynėjus, tačiau juos Meščianinova rodo kaip
naivius ir nesuvokiančius esmės:
Nikolajaus lapės neišgyventų paleistos į mišką.
Jegoras, regis, taip pat neišgyventų kitur. Jis pernelyg uždaras,
mažakalbis, nors ir ilgisi šeimos
gyvenimo, kurio, matyt, niekad
nepatyrė. Scena, kai likęs vienas jis
vaikšto po Nikolajaus namus, liečia
kasdienius daiktus, lyg atgaivindamas giliai nustumtus prisiminimus,
rodo, koks pažeidžiamas yra Jegoras. Meščianinova su Cvetkovu jo
kasdienybę pripildo ir grynos
poezijos – Jegoro kelionės su paralyžiuota Belka ant pečių per mišką
į ežerą primena sapną.
„Pasaulio šerdis“ išsiskiria gebėjimu sujungti kasdienybės vaizdus ir tikrovėje slypintį kameros įžvelgtą nerimą, abejones dėl
jos tikrumo. Tai siejasi su Jegoru,
nors jį ir sunku suprasti. Juk vaikystė su motina alkoholike – tik

paviršutiniškas paaiškinimas. Yra
dar kažkas, kas paslėpta daug giliau. Kas verčia lįsti į narvą, bėgti
nuo praeities.
Jegoras filme sujungia kasdienybę ir pasaką apie atleidimą. Pasiaukojimas paralyžiuotai Belkai
toks pat nuoširdus kaip ir atsisakymas vykti į motinos alkoholikės laidotuves. Jegoras glaudžiasi
prie šeimininkų, rūpinasi kitais,
bet pats negali atsiverti artumui,
kurio taip reikia Dašai. Ir taip visą
filmą – agresiją, kurią bando savyje
slopinti Jegoras, keis scenos, kai jis
žaidžia su Vania, rūpinasi ožiukais
ar siuva Nikolajaus žaizdą. Ir tik finalinė „Pasaulio šerdies“ scena užbaigs šį simbolišką pasakojimą: net
ir jausdamas kaltę, kad sumušė Nikolajų, Jegoras sugrįš, užmigs šunų
narve, neatleisdamas sau ir nesitikėdamas kitų atleidimo. Gal todėl
jo ir sulauks.
Živilė Pipinytė
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Kinas

Kino naujienos trumpai
Pagal užsienio žiniasklaidą
Mirė Johnas Singletonas

Laurence’as Fishburne’as ir puikus
garso takelis netruko suteikti filmui
kultinio statusą. XXI a. pradžioje
JAV Kongreso biblioteka įrašė jį į
sąrašą kūrinių, sudarančių JAV kultūros paveldo pagrindą.
Nors vėlesni Singletono filmai
tokios sėkmės nesulaukė, kiekvienas naujas režisieriaus kūrinys buvo
laukiamas ir žadino diskusijas – ir
melodrama „Poetic Justice“ (1993),
ir atsaku „Vėjo nublokštiems“ vadintas epinis „Rouzvudas“ („Rosewood“, 1997), ir klasikinio „Šafto“
(„Shaft“, 2000) perdirbinys. Singletonas sukūrė per dvidešimt vaidybinių ir dokumentinių filmų bei
televizijos serialų. Balandžio viduryje jį ištiko insultas, po kurio režisierius paniro į komą. Šeima nusprendė atjungti gyvybę palaikančią
aparatūrą.

filmas „Mektoubas, mano meilė:
intermezzo“ („Mektoub, My Love:
Intermezzo“). Pernai „Kino pavasario“ žiūrovai galėjo matyti šio filmo
dalį, kuri vadinasi „Likimas – mano
meilė“. Į Kanus režisierius sugrįžta
praėjus šešeriems metams po to, kai
„Auksine palmės šakele“ buvo apdovanotas jo filmas „Adelės istorija“.
Vidurnakčio seanse bus parodytas
Gasparo Noé filmas „Lux Aeterna“ –
esė apie kiną ir sinefiliją, kuriame
pagrindinius vaidmenis sukūrė Beatrice Dalle ir Charlotte Gainsbourg.
Į „Ypatingo žvilgsnio“ programą papildomai atrinkti animacinis italo
Lorenzo Mattotti filmas „Garsusis
lokių įsiveržimas į Siciliją“ („La famosa invasione degli oris in Sicilia“)
ir rusų aktorės bei režisierės Larisos
Sadilovos pasakojimas apie šių dienų
Rusijos kaimą „Kartą Trubčevske“
(„Odnaždy v Trubčevske“).

Balandžio 29 d. Los Andžele mirė
režisierius, prodiuseris, scenaristas
Johnas Singletonas. Jis buvo ne tik
jauniausias „Oskarui“ nominuotas
režisierius, bet ir pirmasis tokią
nominaciją gavęs afroamerikietis. 1992 m. Singletonas nominuotas už geriausią režisūrą ir geriausią scenarijų, ir nors jo „Pietinio
kvartalo vyrukai“ („Boyz N The
Hood“) „Oskaro“ negavo, šis filmas pakeitė Holivudą. Dvidešimt
ketverių metų režisierius sukūrė
filmą, kuriame susijungė kriminalinė istorija ir socialinė kritika,
bet kartu tai buvo reakcija į nuvilnijusius Los Andželo juodaodžių
protestus. Režisierius, pats kilęs iš
prievarta garsėjančio Pietinio Los
Andželo rajono, puikiai žinojo jo
realijas. Dauguma jo ankstyvųjų
filmų tyrinėjo skurdžiausių miesto Papildyta pagrindinė Kanų
gyventojų problemas.
kino festivalio programa
Paskelbta pagrindinio Kanų
konkurso žiuri
Singletonas gimė 1968 m. Los
Gegužės 2 d. pasirodė pranešiAndžele, studijavo Pietų Kalifornimas, kad papildyta oficiali Kanų
Pagrindinio konkurso filmus
jos universitete, pasirinkęs specialią kino festivalio programa. Pagrin- vertins komisija, kuriai šiemet vaprogramą, kurios tikslas – parengti diniame konkurse vis dėlto bus pa- dovaus režisierius, prodiuseris ir
studentus darbui Holivude. Vėliau rodytas naujas Quentino Tarantino scenaristas Alejandro Gonzalezas
viename interviu jis sakė: „Visi čia filmas „Kartą Holivude“ („Once Iñárritu (Meksika). Į žiuri įeina
norėjo tik greitai praturtėti, bet Upon a Time in Hollywood“). Jis aktorė Elle Fanning (JAV), aktorė
niekas nenorėjo dirbti. Nepradė- bus rodomas 35 mm juostoje, prem- ir režisierė Maimouna N’Diaye
jau kurti filmų dėl pinigų. Norėjau jeroje dalyvaus Leonardo DiCaprio, (Burkina Fasas), režisierė, scenatik sukurti kažką apie savo aplinkos Margot Robbie, Bradas Pittas. Pasak ristė ir montuotoja Kelly Reichardt
žmones, kažką, ko prieš mane nie- režisieriaus, šis filmas yra meilės pri- (JAV), režisierė, scenaristė ir prokas nebuvo sukūręs.“
sipažinimas jo vaikystės Holivudui. diuserė Alice Rohrwacher (Italija),
Filme „Pietinio kvartalo vyPagrindiniame konkurse taip komiksų autorius, režisierius Enki
rukai“ vaidinę Cuba Goodingas pat bus rodomas keturių valandų Bilalis (Prancūzija), režisierius, scejaun., Angela Bassett, Ice’as Cube’as, trukmės Abdellatifo Kechiche’o naristas ir montuotojas Robinas

Kadras iš Johno Singletono filmo „Pietinio kvartalo vyrukai“

Campillo (Prancūzija), režisierius,
scenaristas ir prodiuseris Yorgos
Lanthimos (Graikija) ir režisierius,
scenaristas Pawełas Pawlikowskis
(Lenkija). Savo sprendimą žiuri paskelbs gegužės 25 d., vykstant festivalio uždarymo ceremonijai.

Pagrindinėje konkursinėje festivalio programoje – 15 filmų, šeši iš
jų debiutiniai. Atrinkti ir nauji žinomų režisierių Valerijos Gai Germanikos, Jusupo Razykovo, Jurijaus
Bykovo filmai. Žiuri vadovaus aktorius ir režisierius Konstantinas Chabenskis. Pernai festivalio nugalėtoju
Paskelbta festivalio „Kinotavr“
tapo Natalijos Meščianinovos filprograma
mas „Pasaulio šerdis“, kuris nuo šio
Birželio 9 d. Sočyje prasidės atvi- penktadienio rodomas ir Lietuvoje.
ras Rusijos kino festivalis „Kinotavr“,
Peteris Farrelly imsis naujo
vyksiantis jau trisdešimtą kartą. Fesprojekto
tivalį atidarys Valerijaus Todorovskio filmas „Odesa“. Tai pasakojimas
Šiemet geriausio filmo „Oskarą“ už
apie 1970-ųjų Odesą, kai joje buvo pa- „Žaliąją knygą“ pelnęs Peteris Farrelly
skelbta choleros epidemija. Pagrin- kurs naują filmą, kurio pagrindas –
dinis veikėjas – žurnalistas, atvykęs Joannos Molloy ir Johno (Chickie)
į miestą iš Maskvos su aštuonerių Donohue knyga „Didysis alaus bėmetų sūnumi. Filme vaidina Jevge- gimas: tikroji už karą stipresnės draunijus Cyganovas, Irina Rozanova, Le- gystės istorija“ („The Greatest Beer
onidas Jarmolnikas. Festivalį užda- Run Ever: A True Story of Friendship
rys Andrejaus Smirnovo „Prancūzas“, Stronger Than War“). Knyga remiasi
kurio herojus – prancūzų studentas Donohue prisiminimais. Jis pasakoja
Pjeras. 1957 m. jis atvyksta stažuotis apie tai, kaip 1967-aisiais paliko NiuMaskvos universitete. Pjeras pasine- jorką, kad susirastų vaikystės draugus
ria į kultūrinį Maskvos gyvenimą – ir su jais išgertų alaus. Bet greit pane tik oficialų, bet ir pogrindinį. Ta- aiškėja, kad draugai spėjo tapti karo
čiau tai ne vienintelis vaikino tikslas. Vietname dalyviais.
Jis ieško savo tėvo, kuris buvo suimtas 4-ojo dešimtmečio pabaigoje.
Parengė Ž. P.

Niekas nepasikeis
Krėsle prie televizoriaus

Šį savaitgalį ir ateinančią savaitę te- buvę didžiuliai Jacksono gerbėjai ir melas, kitus stebina netikėtai atsilevizorių ir kompiuterių ekranuose svajoję apie žvaigždės karjerą, abu vėrusi tiesa. Bet nežinau, kuo reikia
dominuos „Eurovizija“ ir prezi- dažnai lankęsi Neverlande, gau- būti, kad nekeltų įtarimų žmogus,
dento rinkimai. Abu reginiai žadina davę brangių dovanų. Neverlande kurio oda išbalinta, nosis operuota,
viltis, bet aš tokiais atvejais vis prisi- jų laukė saldumynai, privatus zoolo- o makiažas – tiesiog tobulas, ypač
menu parabolę iš Raimondo Vabalo gijos sodas, pramogų parkas, pasi- kai jis demonstruoja savo begalinę
filmo „Birželis, vasaros pradžia“. Ji rodymai televizijoje, pinigai ir ben- meilę vaikams.
apie raganą ir mergaitę. Mergaitė draamžių pavydas. Ir seksas ne tik
Kad geriausius scenarijus rašo
„Paliekant Neverlandą“
ateina pas raganą sužinoti apie dainininko miegamajame. Iki tol, gyvenimas, patvirtina ir australų reateitį, o ši jai atsako, kad bus labai kol tapdavo nereikalingi.
žisieriaus Craigo Gillespie 2017 m.
blogai – niekas nepasikeis.
Tačiau, regis, labiau nei Jack- filmas „Aš esu Tonia“ (TV3, 11 d. jau buvęs Tonios vyras ir jo draugas.
Du vakarus iš eilės (šįvakar, sono pedofilija filmo autorius do- 21 val.). Jo herojė Tonya Har- Tada apie Tonią sužinojo ir jos pra10 d., ir ryt, 11 d. 23 val.) LRT mina seksualinės ir psichologinės ding siekė tapti olimpine dai- dėjo nekęsti visi.
rodys skandalingą dokumentinį prievartos mechanizmai žvaigždžių liojo čiuožimo čempione, bet karŠią tragikomišką istoriją ekrane
keturių valandų Dano Reedo filmą garbinimo laikais. Jiems įdomu, ko- jerą sužlugdė kaltinimai užpuolus komentuoja patys jos veikėjai, tiks„Paliekant Neverlandą“ (2019). Jo dėl ne tik berniukų tėvai apsime- konkurentę iš JAV rinktinės Nancy liau, juos vaidinantys aktoriai. Jie
veikėjai – du vyrai, Wade’as Robso- tinėjo, kad nežino, kas vyksta dai- Kerrigan. Filme matome, kad To- pateikia savas įvykio versijas, priešnas ir Jamesas Safechuckas, pasako- nininko miegamajame. Nors kartu niai (Margot Robbie) iš pat pra- tarauja vienas kitam ir iš dalies ofijantys apie tai, kaip vaikystėje juos „Paliekant Neverlandą“ – tai ir pa- džių buvo nelengva: tėvas pabėgo, cialiai istorijos versijai. Tačiau žiūtvirkino Michaelas Jacksonas, kuris sakojimas apie žmogų, pasiklydusį motina jos nemylėjo ir vertė treni- rovams niekas ir nesiūlo išsiaiškinti
labai mylėjo vaikus. Neverlandas – paties susikurtame pasaulyje. Vie- ruotis. Būdama devyniolikos Tonia tiesos. Mums dar kartą siūloma
tai kičiniai Jacksono rūmai Kali- niems Jacksonas buvo susižavė- ištekėjo už ūsuoto niekšelio ir mu- įsitikinti, kad faktai ne tokie svarfornijoje. Taip pat filme pasirodo jimo objektas, kitiems – manipu- šeikos, sporto teisėjai jos nemėgo, ji būs kaip emocijos. (Beje, tuo įsitiveikėjų šeimos nariai. Veiksmas nu- liatorius, seksualinis medžiotojas, niekam nepatiko. Bet 1994-ųjų sausį kinome ir žiūrėdami kandidatų į
kelia į dainininko šlovės viršūnės šaltai žaidžiantis su išnaudojamų viskas pasikeitė: nežinomas pikta- prezidento postą debatus.)
metus – 9-ąjį dešimtmetį ir 10-ojo vaikų gėdos ir kaltės jausmu. Dai- darys bandė lazda sulaužyti KerriDar vienas pasakojimas apie skanpradžią. Abu pasakotojai tvirtina nininko gerbėjai aiškina, kad tai gan kojas. Paaiškėjo, kad jį pasamdė dalą ir tiesą – Peterio Landesmano
12 psl.

televizijos filme „Markas Feltas.
Žmogus, sugriovęs Baltuosius
rūmus“ (TV3, 12 d. 23.30). Jo herojus – svarbi Votergeito skandalo
grandis: prisidengęs „Deep Throat“
pseudonimu, Markas Feltas padėjo
dviem žurnalistams, kurių tyrimas
privertė atsistatydinti prezidentą
Richardą Nixoną.
Feltas išsaugojo savo paslaptį beveik trisdešimt metų. Jis rizikavo
viskuo – šeima, karjera ir net laisve,
kad pasaulis sužinotų tiesą. Filme jį
suvaidino Liamas Neesonas.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Muzika, Dailė

„Susijunkit, milijonai“
Festivalio „Resurrexit“ pabaigos koncertas
Gražina Montvidaitė

Savaitę po šv. Velykų Šiauliai trisdešimt septintą kartą skambėjo klasikinės muzikos garsais, skelbiančiais
prisikėlimą. Kai vis dažniau menas
ir kultūra stengiasi šokiruoti, išmušti iš vėžių, gera žinoti, kad yra
stabilių dalykų, kaip kasmetinė klasikinės muzikos šventė – festivalis
„Resurrexit“. Renginys įpareigojantis,
bet organizatoriai vis turi paslėptų
kozirių, kurių kasmet ištraukia bent
po kelis.
Kadangi festivalis siejamas su šv.
Velykomis, jis pradėtas prisikėlimo
mišiomis Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Tradiciškai, užtvindytas minios klausytojų, ten pat ir
baigiamas. Šių metų baigiamasis
koncertas buvo susietas su Lietuvai svarbiu faktu – įstojimo į Europos Sąjungą penkiolikos metų
jubiliejumi. Tai paminėta atliekant
Ludwigo van Beethoveno IX simfoniją, dar žinomą kaip „Džiaugsmo“
(pagal finale giedamą Friedricho Schillerio „Odę džiaugsmui“,
kuri yra tapusi Europos Sąjungos
himnu). Didingąją simfoniją atliko

stipriausi Lietuvos kolektyvai ir so- nukrypsta į erdvės ir muzikos sanlistai: Lietuvos nacionalinis simfo- tykį. Atrodo, jokioje kitoje miesto
ninis orkestras (meno vadovas ir erdvėje ši simfonija negalėtų taip
vyriausiasis dirigentas Modestas suskambėti. Sakralinio pastato
Pitrėnas), Kauno valstybinis cho- aukščio pakanka muzikai deramai
ras (meno vadovas ir vyriausiasis išsiskleisti. Tačiau ketvirtos dadirigentas Petras Bingelis), choras lies choro partijai ir solistų balsų
„Vilnius“ (vyriausiasis dirigentas griausmui šventovės skliauto jau
Artūras Dambrauskas), renginio nebepakako, tad Schillerio „Odės
šeimininkai Šiaulių valstybinis ka- džiaugsmui“ žodžiai kaip himnas
merinis choras „Polifonija“ (meno pasklido tolyn į miestą, nešdami
vadovas ir vyriausiasis dirigentas žinią: „Susijunkit, milijonai, pabuTomas Ambrozaitis); solistai Vik- čiavime karštam!“
torija Miškūnaitė, Jovita VaškeviKoncerto pradžioje įžanginį žodį
čiūtė, Tomas Pavilionis ir Liudas apie kompozitorių ir devintųjų
Mikalauskas. Visą erdvę tarp alto- simfonijų „prakeiksmą“ tarė muriaus ir pirmųjų maldininkų suolų zikologas Viktoras Gerulaitis. Nuužėmusiems muzikantams dirigavo skambėjus paskutiniams simfonijos
T. Ambrozaitis. Jo darbas kaskart garsams ir pasipylus aplodismeniš naujo žavi. Kūrinio pradžioje tams bei gėlėms, į priekį žengė didirigentas išlaiko eleganciją, ta- rigentas Juozas Domarkas. Katedrą
čiau įsijautęs į muziką tarsi atveria vėl užtvindė pagarbios ovacijos ir
dionisiškąjį pradą, kai muzika lyg džiaugsmo šūksniai.
čiuopiama rankomis, akordai skleiPer festivalio savaitę organizatodžiasi rodant pirštais, be batutos, o riai klausytojus stebino geografine
fortissimo ištraukiamas iš choristų ir muzikos skonių įvairove. Traditarsi gijos. Batutos jam prireikia tik ciškai programoje atsiranda kondiriguojant orkestrui, o chorą tarsi certas, skirtas senajai muzikai. Šį
lengviau jaučia rankomis.
kartą baroko šedevrus atliko kaPirmoms simfonijos dalims merinis ansamblis „AR’s Musica“ ir
lengvai srūvant, mintys savaime choras „Polifonija“. XVII–XVIII a.

Kronika

Savaitės akcentai
Garbingi apdovanojimai

O rg a n i zato r i ų n u ot r .

kompozitorių kūrinių kvietė klau- Wojciechas Waleczekas iš Lenkisytis Šiaulių Švč. Mergelės Marijos jos, atlikęs dvidešimt penkias pjeses,
Nekaltojo Prisikėlimo bažnyčioje minint 25-ių šalių įstojimo į Euroskambėjęs Vilimo Norkūno var- pos Sąjungą metines. Siekiant progonų ir Linos Marijos Songailės fesionaliąją muziką paskleisti kuo
smuiko duetas. Festivalio dalyvių plačiau regione, surengti koncertai
geografiją praplėtė viešnios iš Pran- jau minėtame Plungės ir Baisogacūzijos, styginių kvartetas „Aki- los dvaruose. Festivalio programa
lone“, bei Zagrebo gitarų kvartetas. įvairi ir spalvinga: nuo senosios
Kaip ir kasmet, turėjome galimybę iki šiandien kuriamos muzikos,
išgirsti kaimyninių šalių atlikėjus: nuo Lietuvos iki Vakarų Europos,
tai rankiniais varpais grojęs ansam- galiausiai nuo atlikėjo iki klausyblis „Arsis“ iš Estijos, Latvijos gita- tojo. Kasmet stabiliai, tačiau naujai
ros virtuozas Kaspars Zemītis, kon- ir įdomiai.
certavęs Plungės dvare, pianistas

dailės fondo ir „Lewben Art Foundation“ kolekcijų atrinkti kūriniai
yra aukšto meninio lygio artefaktai,
eksponuoti įvairiose pasaulio galerijose ir muziejuose. Šioje parodoje
jie bus pristatyti ne vien kaip meninės vertybės, bet ir kaip savojo laiko,
tapatumo paieškų, sudėtingų tautos
gyvenimo momentų liudytojai.“

Gegužės 3-iosios proga Lenkijos
Respublikos ambasadoje Vilniuje
buvo pagerbti arti keturiasdešimt
asmenų už nuopelnus plėtojant
Pagerbtas Skirmantas Valiulis
lenkų ir lietuvių kultūrų bendradarbiavimą bei už veiklą Lietuvos
Gegužės 8-ąją Vilniaus univerlenkų bendruomenės labui. Lensiteto Komunikacijos fakultetas
įamžino buvusio dėstytojo, fotokijos Respublikos ambasadorė
Lietuvoje Urszula Doroszewska Stasys Eidrigevičius. „Po karo“. 1987 m.
grafijos, televizijos ir kino kritiko
sveikinimo kalboje pabrėžė, kad
Skirmanto Valiulio (1938–2011)
I š L i e t u vo s i š e i v i j o s da i l ė s f o n d o i r
T. T e r e ko n u ot r .
Rūta Vitkauskaitė, Ramūnas Motiekaitis, Onutė Narbutaitė
vardą. Buvo atidengta lentelė, žyšalys yra strateginės partnerės. Už
„ L e w b e n A rt F o u n dat i o n “ ko l e kc i j o s
išskirtinius nuopelnus plėtojant
minti naują Vaizdo ir garso kūrybos
lenkų ir lietuvių kultūrinį bendra- Respublikai“ Kavalieriaus kryžius. židinio vardą – nuo šiol jis vadinsis
Iš 78 konkursui pateiktų kūrinių, paskelbtas interneto svetainėje mudarbiavimą Komandoro kryžiaus Lenkijos prezidentas Andrzejus Skirmanto Valiulio medijų centru. kurių premjeros įvyko 2018 m., ko- zikosantena.lt/konkursas. Surinkusi
ordinas skirtas dailininkui Stasiui Duda aukštą valstybinį apdovano- Renginio metu S. Valiulio artimieji misijos sprendimu apdovanojimus daugiausiai – 4200 balsų – klausyEidrigevičiui ir Dainiui Junevičiui. jimą paskyrė už indėlį į Lietuvos ir ir bičiuliai dalinosi prisiminimais, pelnė penki: Justė Janulytė – už kon- tojų simpatijų prizą laimėjo Rūta
Kavalieriaus kryžiaus ordinu pa- Lenkijos bendradarbiavimą. Jis bus grojo grupė „Antikvariniai Kašpi- cepcijos vientisumą kūrinyje „Čia, Vitkauskaitė už kūrinį „Katabasis“.
gerbtas Kęstutis Kuizinas. Auksi- įteiktas esant galimybei.
rovskio dantys“.
ties tylia riba“, Onutė Narbutaitė –
Apdovanojimų renginyje dalyuž subtilią instrumento ir balso vavo styginių kvartetas „Chordos“:
niu kryžiumi už nuopelnus šalių
Lietuvių dailė Briuselyje
kultūrai pagerbti: Šviesė ČepliausParengė M. K.
jungtį kompozicijoje „Labirintas“ Ieva Sipaitytė (I smuikas), Vaida
kaitė, Antanas Ivinskis, Jonas Jučas,
Švenčiant Pasaulio lietuvių mesopranui ir fleitai, Rūta Vitkaus- Paukštienė (II smuikas), Robertas
Rolandas Kvietkauskas, Kornelijus tus, Lietuvos nuolatinėje atstovykaitė – už didelę mažųjų instru- Bliškevičius (altas), Vita ŠiugždiApdovanoti geriausi
Platelis, dažnas šio leidinio autorius bėje Europos Sąjungoje (Rue Belmentų įvairovę kūrinyje „Chry- nienė (violončelė), jie atliko Milietuvių kompozitorių
Helmutas Šabasevičius, Ričardas liard 41–43, 1040 Briuselis, Belgija)
salis“, Ramūnas Motiekaitis – už kalojaus Konstantino Čiurlionio,
kūriniai
Sviackevičius, Aleksandra Žvir- gegužės 6 d. atidaryta paroda „Nuo
minties lakoniškumą kompozicijoje Juozo Naujalio, Eduardo Balsio
blytė, Andrzej Łuksza. Sidabriniu realizmo iki objekto“ iš Lietuvos Balandžio 27 d. Lietuvos kompo- „Katabasis“, Žibuoklė Martinaitytė – kūrinius. Renginį vedė muzikokryžiumi pagerbti: Alvidas Baka- išeivijos dailės fondo ir „Lewben zitorių sąjungoje buvo paskelbti ir už šviesovaizdį orkestro muzikoje, logė Rasa Murauskaitė. Lietuvos
kompozitorių sąjunga Geriausių
nauskas, Herkus Kunčius, Virgini- Art Foundation“ kolekcijų. Paro- apdovanoti geriausių 2018 m. mu- kūrinyje „Millefleur“.
metų
muzikos kūrinių rinkimus
jus Savukynas.
doje pristatomas platus lietuvių zikos kūrinių autoriai. Šių metų
Šiais metais Jaunojo menininko
Balandžio 8 d. už ypatingus nuo- menininkų kūrybos spektras nuo konkurso komisijoje posėdžiavo premiją komisija skyrė kompozi- organizuoja nuo 2002 metų. Konpelnus Latvijos valstybei Osvaldui realizmo iki abstrakcijos ir šiuolai- muzikologai Beata Baublinskienė toriui Aleksejui Kalininui. Antrą kurso premijų steigėja – AsociaDaugeliui, buvusiam ilgamečiam kinės dailės objektų. Pasak parodos (pirmininkė), Asta Pakarklytė, Li- kartą konkurso istorijoje įteiktas cija LATGA. Projektą iš dalies fiM. K. Čiurlionio muziejaus Kaune kuratorės Rasos Žukienės (kuruoja nas Paulauskis, Rima Povilionienė, simbolinis Garbės apdovanojimas. nansuoja Lietuvos kultūros taryba.
direktoriui, Latvijos prezidentas su Ugne Bužinskaite), ši paroda – kompozitoriai Marius Baranaus- Jis atiteko dainininkei Gintarei Skė- Konkurso partneris – Lietuvos mupaskyrė Pripažinimo kryžiaus III tai plati ir kontrastinga XX–XXI a. kas, Mārtiņas Viļumas, muzikos rytei už dainų vaikams sukūrimo zikos informacijos centras.
laipsnio ordiną. Daugeliui taip pat lietuvių meno panorama, atspin- atlikėjai Robertas Beinaris, Rūta inicijavimą.
Komisijos atrinktas kūrinių pen- LKS inf.
skirtas ir Lenkijos Respublikos dinti menininkų pasiekimus. „Iš Rikterė, Ingrida Rupaitė, Karolis
ordino „Už nuopelnus Lenkijos gausių ir turtingų Lietuvos išeivijos Variakojis.
kioliktukas balandžio 20 d. buvo
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13 psl.

G egužės 10–19
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija

iki 12 d. – „Žmonės, grąžinę praeitį. Min-

Linčiūtė-Vaitiekūnienė, Mindaugas Skudu-

daugo Meškausko ferotipų magija“

tis, Jūratė Bagdonavičiūtė, Jūratė Mykolai-

„7md“ rekomenduoja

Šiuolaikinio meno centras

tytė, Daumantas Pilipavičius)

Dailė

Vokiečių g. 2

AV17 galerija

Marijos Olšauskaitės paroda „Mūsų vardu“

Totorių g. 5

meninę komunikaciją paštu“

05.31.14“

Vilniaus paveikslų galerija

Jono Meko vizualiųjų menų centras

VDA parodų salės „Titanikas“

Malūnų g. 8

Maironio g. 3

Juozo Milašiaus paroda „Plastikas

iki 18 d. – Vytauto Povilaičio paroda „Nyks-

kartonas - selectric & acoustic“

Kas mėgsta šurmulį ir daug kultūrinio veiksmo, šį savaitgalį (9–12 d.)
turėtų patraukti į Kauną, kur vyksta „Galerijų savaitgalis“ (Gallery Weekend Kaunas 2019). Performansai, diskusijos, ekspozicijos ir daug kitko
vyks Senamiestyje, Naujamiestyje, Žaliakalnyje, Vilijampolėje, gerai žinomose ir netikėtose vietose. Kviečiame skirti dėmesio parodai „Atminties
popierius“ Paveikslų galerijoje, kuri tęsia „Didžiosios pramonės“ parodų
ciklą, kuriantį dėmesio lauką istorinių fabrikų bendruomenių atminčiai.
Visa informacija: www.galleryweekendkaunas.lt

tantys siužetai“

Vilniaus rotušė

Muzika

Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
iki 19 d. – paroda „Nebaigti reikalai. Apie

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 gimimas“ 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 gimnazijos mokinių braižyti žemėlapiai“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Paryžiaus mados magai. 1920–1999 m.“
Paroda „Orų dienoraščiai“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
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

Paroda „Brud. Beždžionių gudrumas“

nuo 14 d. – Lucos Vanello (Italija, Slovė-

Paroda „Yuji Agematsu. zip: 05.01.14 . . .

nija) paroda „Drėgni raumenys laukia“

iki 18 d. – Renatos Maldutienės paroda
„Spalvų namai“
iki 18 d. – Konstantino Gaitanži
„Monstruarium“
VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 11 d. – Elenos Brebenel (Kanada) paroda
„Bio-inspired Craft | Biologinių procesų
įkvėpti amatai“
VDA galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Vilmos Šileikienės, Linos Pukštaitės
paroda „Būti visame“
VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
iki 18 d. – Manto Kniubo paroda „Akademijos modelių portretai“
Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
4-oji šiuolaikinės dailės kvadrienalė „Q19:
Memorabilia. Įrašyti į atmintį“
Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Joachimo Schmido paroda „Vaizdų knyga /
Bilderbuch“
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 18 d. – Genevos Sills paroda „Kūgiai ir

Arsenalo g. 3

kiaušiniai“

Lietuvos archeologija

Pamėnkalnio galerija

Gedimino pilies bokštas

Pamėnkalnio g. 1

Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaizdai 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
ginkluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos atradimų paroda
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai.
Bernardinės“
Paroda „Atradimai: Markučių Šv. Barboros
koplyčios fasado ikonos“

Babelio Mnauaro paroda „Blueprint of life“

Gegužės 11 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje
vyks Lietuvos kamerinio orkestro sezono uždarymo koncertas su smuikininku Džeraldu Bidva ir altininku Hartmudu Rohde. Dž. Bidva yra
kamerinio orkestro „Kremerata Baltica“ ir LKO koncertmeisteris, dažnai koncertuoja kaip solistas ir su įvairiais kameriniais ansambliais, groja
prestižiniuose festivaliuose visame pasaulyje. H. Rohde – vienas žymiausių
altininkų Europoje, profesorius, vienas iš Kandinskio styginių trio (Kandinsky-Streichtrio) bei Mozarto fortepijoninio kvarteto (Mozart Piano
Quartet) įkūrėjų. Koncerte skambės W.A. Mozarto ir šiuolaikinių lietuvių
kompozitorių – Arvydo Malcio ir Artūro Mikoliūno – kūriniai. Programai diriguoja Vilmantas Kaliūnas – Kauno miesto simfoninio orkestro
dirigentas, buvęs Sarluiso (Vokietija) apskrities simfoninio orkestro meno
vadovas, koncertuojantis su ARD konkursų jaunaisiais laureatais ir solistais.

Rašytojų klubas

Teatras

„Lietuvos spaudos fotografija 2019“
„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

K. Sirvydo g. 6
Oksanos Juozaitienės tapyba
Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
Jurgos Šarapovos paroda „Mu mu“
„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“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio

Spektakliai

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

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

„Įkūnyta atmintis“

teatras

istorija“
iki 12 d. – Michelio Goussard’o (Prancūzija)

Baroti galerija

paroda „Plačiai atmerktomis akimis. Šam-

Aukštoji g. 12

Šiuolaikinės tapybos paroda „Karnava-

panės fragmentai“

Jono Švažo 1925–1976 m. pastelės, piešiniai

las“ (Raminta Blaževičiūtė, Konstantinas

M. Žilinsko dailės galerija

„Mitas – Tikrovė – Užmarštis“

Gaitanži, Jonas Jurcikas, Eglė Karpavičiūtė,
Jolanta Kyzikaitė, Eglė Knyzė, Donata
Minderytė, Ričardas Nemeikšis, Viktoras

Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-

Vilnius

„Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda

morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda

10, 11 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“
(pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir kt. muziką). Dir. R. Šervenikas
Nacionalinis dramos teatras

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

Mažoji salė
16, 17 d. 19 val. – PREMJERA! V. Rimkaitės
„VIRIMO TEMPERATŪRA 5425“. Rež.

mas Kaune“

Žemaitės g. 83

Paukštelis, Monika Plentauskaitė, Gabrielė

Paroda „Tarptautinė tekstilės trienalė. Bal-

Julijos Naradauskaitės (Vokietija) tapybos

Šermukšnytė, Eglė Ulčickaitė)

tijos šalių tekstilė“

paroda „Ieškojimai ir atradimai“

bra, kost. dail. M. Nakaitė. Vaidina R. Valiu-

Šv. Jono gatvės galerija

nuo 11 d. – paroda „Arbit Blatas (1908–

iki 15 d. – Audriaus Puipos (1960–1997)

kaitė, V. Rumšas, A. Dainavičius, P. Matuzas

Šv. Jono g. 11

1999): nuo Kauno iki Niujorko“

akvarelės, grafikos paroda

Valstybinis jaunimo teatras

Egono Persevico skulptūros ir Uldžio Rube-

Kauno paveikslų galerija

zio tapybos paroda „Viduryje niekur“

Dailės galerija

10 d. 18 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Bor-

K. Donelaičio g. 16

Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-

Vilniaus g. 245

Paroda „Kūrinio genomika“

morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda „Už-

nuo 11 d. – paroda „Atminties popierius“

marštis – Mitas – Tikrovė

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Galerija „Arka“

Vydūno al. 2

Aušros Vartų g. 7

Aušros Andziulytės ir Laimos Drazdauskai-

Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19:

tės akvarelių paroda „Lygiagretės“

Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda „Ne_

Galerija „Meno parkas“

fiksuojanti laikmena“

Rotušės a. 27

Eglės Ulčickaitės paroda „Fragmentai“

Marko Mäetammo paroda „Pasaulis aplink

Dailininkų sąjungos galerija

mane (juda vis greičiau ir greičiau)“

Vokiečių g. 4

Šiuolaikinė dailės kvadrienalė „Q19: Me-

Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-

morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda

morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda

Kauno fotografijos galerija

„Spalva – šviesa“
Sigito Lukausko tapybos paroda „Tylos

Pylimo g. 17

metas“

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

Paroda „Bendrabūvis“

Pylimo galerija

Klaipėda

Pylimo g. 30

Lietuvos dailės muziejaus Prano

Valdovų rūmai

Tapybos paroda „Apie Vilnių“ (Jonas

Domšaičio galerija

Katedros a. 4

Čeponis, Jonas Švažas, Bronius Murinas,

Liepų g. 33

iki 12 d. – paroda „Simonas Daukantas: „Aš

Aloyzas Stasiulevičius, Antanas Kmie-

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

dėl lietuvystės pamatus dedu“

liauskas, Leonardas Gutauskas, Filomena

matyti kūriniai“

14 psl.

Gegužės 16, 17 d. įvyks režisierės Giedrės Kriaučionytės-Vosylienės
spektaklio „Virimo temperatūra 5425“ pagal Virginijos Rimkaitės pjesę
premjera. Nagrinėdami uždarą šeimos gyvenimą kūrėjai „kelia klausimus
apie normalumo ir nenormalumo santykį, vartotojiškos visuomenės ydas,
„standartizuotus“ gyvenimus, sovietinės ideologijos suformuoto žmogaus
kompleksus, kurie vis dar gajūs mūsų visuomenėje“.
Gegužės 17, 18 d. Jaunimo teatre įvyks spektaklio „Sapnavau sapnavau*“ premjera. Pasak režisierės Kamilės Gudmonaitės ir dramaturgės
Teklės Kavtaradzės: „Mūsų tikslas – tirti, ar yra įmanomas dialogas tarp
visuomenės ir atstumtųjų. Ar mums įmanoma kalbėtis?“ Kad įgyvendintų
projektą, menininkės lankėsi Lukiškių kalėjime ir susitikinėjo su nuteistaisiais iki gyvos galvos.

Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-

MO muziejus
Paroda „Gyvūnas – žmogus – robotas“

Didžioji g. 31

ges apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

iki 18 d. – Medijų meno festivalis „Enter ’17“
Fotografijos muziejus

11 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio
„ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“.
Rež. A. Vidžiūnas

Vilniaus g. 140

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

Virginijaus Kinčinaičio paroda

IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevs-

„Sublime II“
Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
Romano Vilkausko paroda „Iki galo
išdainuosiu...“

kio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).
Rež. K. Smedsas (Suomija)
14 d. 18 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Logano
„RAUDONA“. Rež. V. Masalskis
17 d. 18, 20, 22 val., 18 d. 16, 18, 20 val.
Salėje 99 – PREMJERA! T. Kavtaradzės

Panevėžys

„SAPNAVAU SAPNAVAU“.

Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – Eglės Einikytės-Narkevičienės paroda „InSide-OutSide“ arba
„Išorė apie vidų“

Rež. K. Gudmonaitė
Vilniaus mažasis teatras
12 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio
motyvais). Rež. P. Ignatavičius

„Galerija XX“

14 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizaci-

Laisvės a. 7
iki 16 d. – šiuolaikinės dailės kvadrienalės
„Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį“
paroda

G. Kriaučionytė-Vosylienė, scenogr. A. Du-

jos teatras“)
15 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
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16 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas
Oskaro Koršunovo teatras

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Valstybinis Vilniaus kvartetas, O. Gražinytė

19 d. 19 val. Šiaulių arenoje – I. Kálmáno

(fortepijonas), D. Rudvalis (kontrabosas).

„SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis

10 d. 19 val. OKT studijoje – M. Vildžiaus,

Kauno kamerinis teatras

G. Labanauskaitės „Y: ALISA“.

10 d. 19 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“.

Rež. A. Leonova

Rež. A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)

11 d. 19 val. OKT studijoje – T. Dorsto, U. Eh-

11 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-

ler „AŠ, FOJERBACH“. Rež. L. Židonytė

NĖSE“. Rež. G. Padegimas

12 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS

11 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al.

TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė

81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

13 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo

12 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“

„ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas
15 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!
„ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. – O. Koršunovas
16 d. 19 val. OKT Studijoje – PREMJERA!
L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“.
Rež. O. Koršunovas

Rež. A. Dilytė
14 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS
KLAIDA“. Rež. A. Dilytė
Kauno lėlių teatras
11 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“.
Rež. A. Stankevičius

Rusų dramos teatras

12 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-

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

ŠELĮ“. Rež. O. Žiugžda

GINAS“. Rež. J. Vaitkus
12 d. 12 val. – PREMJERA! „TRIUŠIS EDVAR-

Klaipėda

DAS“ (pagal K. DiCamillo knygą „Nepa-

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

prasta Edvardo Tiuleino kelionė“).

19 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Grajausko

Rež. J. Laikova

„KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Klaipėdos muzikinis teatras

Palėpės salė

17, 18 d. 19 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA!

19 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“

W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“.

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

Rež. J. Vaitkus, dir. statytojas J. Wallnigas,

rež. ir dail. A. Mikutis

dir. T. Ambrozaitis

Mažoji salė
11 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY-

Šiauliai

KIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

Šiaulių dramos teatras

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

10 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanaus-

Rež. A. Storpirštis

kaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. M. Klimaitė

„Menų spaustuvė“

11 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“.

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. Zavedskaitė, 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“. Choreogr. Ch.Papadopoulos (Graikija)
14 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI
MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos
pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras
ratas“)
15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS
ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija
„Atviras ratas“)

Rež. A. Giniotis
12 d. 10, 12 val. Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir
rež. B. Banevičiūtė
12 d. 11.30 – misterijų teatro šokio ir vokalo
spektaklis „MEILĖ“. Rež., choreogr.
G. Visockis
14 d. 18.30 – medijų meno festivalis „Enter ’17“
15 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
10 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR
JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė
11 d. 18.30 – Slemas iš pelenų + DDL PLK
koncertas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija

16 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI

10 d. 19 val. koncertų salėje „Compensa“,

LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai

11 d. 19 val. Klaipėdos koncertų salėje –

J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė

LNSO 78-ojo sezono pabaigos koncertas.

(teatras „Atviras ratas“)

„Modestas Pitrėnas ir Narek Hakhnazaryan“.
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Kaunas

Solistas N. Hakhnazaryanas (violončelė).

Nacionalinis Kauno dramos teatras

Dir. M. Pitrėnas. Programoje A. Casella,

14 d. 18 val. Rūtos salėje – „TROJIETĖS“ (Euri-

I. Stravinskio, A. Dvořáko kūriniai

pido tragedijų motyvais). Rež. P. Makauskas

11 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje re-

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürren-

nesansinėje menėje – orkestro muzikos

matto „SENOS DAMOS VIZITAS“.

koncertas „Amadeus Lietuvoje“. Lietuvos

Rež. A. Giniotis

kamerinis orkestras. Solistai Dž. Bidva

16 d.14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-

(smuikas), H. Rohde (altas). Dir. – V. Kaliū-

KIAU“. Rež. E. Kižaitė

nas. Programoje W.A. Mozarto, A. Malcio,

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

A. Mikoliūno kūriniai

„SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas

12 d. 12.30 Vilos „Gervalis“ koncertų salėje

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-

(Ežero g. 29, Klykių k., Utenos r.) – koncer-

singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“.

tas visai šeimai „Metų laikai“. Čiurlionio

Rež. G. Varnas

kvartetas. Koncertą veda S. Zajančauskaitė.

18 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės

Programoje J. Haydno, E. Griego,

„ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno

B. Bartóko, W.A. Mozarto, A. Glazunovo,

biografijos ir pasakų motyvais).

A. Vivaldi, P. Čaikovskio, M. Ravelio,

Rež. I. Paliulytė

A. Dvořáko kūriniai

18 d. 18 val. Rūtos salėje – „ŠVENTĖ“

12 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

(J. Grušo novelių motyvais).

muziejuje – kamerinės muzikos koncer-

Rež. A. Jankevičius

tas „Klasika pagal Vilniaus kvartetą“.
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Bibliografinės žinios

Programoje L. van Beethoveno, G. Rossini,

GROŽINĖ LITERATŪRA

W.A. Mozarto kūriniai

Arbatos plantatoriaus žmona : romanas / Dinah Jefferies ; iš anglų kalbos vertė Inga Stan-

14 d. 17.30 Alytaus miesto teatro salėje,
15 d. 18 val. Šiaulių arenoje – teatralizuotas
koncertas visai šeimai „Žvaigždžių karų
siuita“. Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras. Dir. R. Šervenikas. Koncertą veda
muzikologas V. Gerulaitis. Programoje
J. Williamso „Žvaigždžių karų siuita“
16 d. 11 ir 12 val. Molėtų pradinėje mokykloje –
„Muzikos karalystės sąskambiai“. Ansamblis
„Regnum musicale“: J. Daunytė (arfa),
K.U. Daunytė (smuikas), L. Baublytė (fleita),
E. Daunytė (violončelė), A. Daunytė (šokis).
Programoje T. Merulos, C. Saint-Saënso,
F. Farko, M. Tournier, L. Boccherini,
M.Th. von Paradis, K. Vasiliauskaitės,
G. Solimos, O. Jevlachovo, J.S. Bacho,

čikaitė. – 5-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 455, [1] p.. – Tiražas 3500 egz.. –
ISBN 978-9955-23-911-6 (įr.)
Dvylika kėdžių : [romanas] / Ilja Ilf, Jevgenij Petrov ; iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis. –
Kaunas : Jotema, [2019]. – 431, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9955-13-816-7 (įr.)
Kitais metais Havanoje : romanas / Chanel Cleeton ; iš anglų kalbos vertė Aistė KvedaraitėNichols. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – 367, [1] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN
978-609-479-174-1 (įr.)
Mano vyro žmona : [romanas] / Jane Corry ; iš anglų kalbos vertė Paulė Budraitė. – Kaunas :
Jotema, [2019]. – 494, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-813-6 (įr.)
Melo kaina : romanas / Erika Amber. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 213, [2] p.. – Tiražas
2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3694-2 (įr.)
Miunchenas : [romanas] / Robert Harris ; iš anglų kalbos vertė Arvydas Malinauskas. – Kaunas : Jotema, [2019]. – 366, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-13-812-9 (įr.)
Moteris katė ir jaunas mėnulis / Erika Umbrasaitė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 271, [1] p.. –

J. Ibert’o kūriniai

Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-01-3699-7

16 d. 18 val. Ukmergės kultūros centre – or-

(Ne)pradingęs namų jaukumas : prozos rinktinė / Pranciška Regina Liubertaitė ; [su-

kestro muzikos koncertas „Mozarto Didžio-

darė Arvydas Genys]. – Vilnius : Ciklonas, 2019. – 277, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN

sios mišios“. Lietuvos kamerinis orkestras,

978-609-8122-56-5

choras „Vilnius“. Solistai G. Gelgotė (sopra-

Nerimstantis Tėvynės ilgesys : eilėraščiai / Jonas Žibūda. – 2-oji papild. laida. – Alytus : Aly-

nas), N. Petročenko (altas), E. Davidovičius
(tenoras), N. Masevičius (bosas-baritonas).
Dir. A. Čepaitė

Vilnius
Šv. Kotrynos bažnyčia
10 d. 18 val. – paramos koncertas „Širdžių
kalba“. Atlikėjai M. Julsrud (sopranas),
A. Krikščiūnaitė (sopranas), V. Juozapaitis

taus spaustuvė, 2019. – 186, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8171-44-0
Procesas : romanas ; Novelės / Franz Kafka ; [iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius, Teodoras Četrauskas, Juozas Aputis, Adomas Druktenis]. – 4-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“
leidyba, [2019]. – 391, [1] p.. – („Baltų lankų“ rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas
1800 egz.. – ISBN 978-9955-23-480-7 (įr.)
Protas ir jausmai : romanas / Jane Austen ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius :
Alma littera, 2019. – 327, [1] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-5236 ; 23). – Tiražas 4000
egz.. – ISBN 978-609-01-3684-3 (įr.)

(baritonas), E. Juozapaitienė (sopranas),

Savi keliai : romanas / Noah Gordon ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. – Vilnius :

I. Juozapaitytė (sopranas), V. Bartušas

Alma littera, 2019. – 350, [2] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-3628-7 (įr.)

(kontratenoras), vokalinis ansamblis
„Draugiški projektai“, styginių kvartetas
„Music Atelier“, L. Giedraitytė (fortepijonas),
V. Neugasimovas (fortepijonas)
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose
13 d. 16.30 – „Pavasario spalvos“. Koncertuoja Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos
mokytojos A. Dainienės smuiko klasės ugdytiniai. Koncertmeisteris J. Suchanovas
14 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas.
„Pavasario mozaika“. Vilniaus Algirdo muzi-

Stouneris : romanas / John Williams ; iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. – 4-oji laida. –
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – 327, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-995523-879-9 (įr.)
Svetimas vaikas : [detektyvinis romanas] / Rachel Abbott ; iš anglų kalbos vertė Sandra
Siaurodinė. – Kaunas : Jotema, [2019]. – 384 p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13808-2 (įr.)
Tada ji dingo : [romanas] / Lisa Jewell ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. – Kaunas :
Jotema, [2019]. – 302, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-9955-13-811-2 (įr.)
Tarnaitės pasakojimas : [romanas] / Margaret Atwood ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina
Chijenienė. – 2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – 332, [1] p.. – Tiražas
1800 egz.. – ISBN 978-9955-23-626-9 (įr.)

kos mokyklos fortepijono skyriaus mokytojų

Vis dar aš : [romanas] / Jojo Moyes ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. – Kaunas : Jo-

A. Liasienės ir S. Bulygo mokinių koncertas

tema, [2018]. – 503, [1] p.. – Tiražas 1500 egz. (papild.). – ISBN 978-9955-13-755-9 (įr.)

15 d. 18 val. – Trečiadienio vakaras-koncertas. Režisieriaus V. Staknio kūrybos vakaras

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

su jo paroda „Na gi...“

Ančiukas ir Žąsiukas : paslaptingas kiaušinis : [skiemenuotas pasakojimas] / parašė ir nu-

Va k a r a i
Vilnius
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
10 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis ciklas „Kelias į namus“ su G. Balandyte

piešė Tad Hills ; [iš anglų kalbos vertė Asta Baranauskaitė]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – [33] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-479-171-0 (įr.)
Kaip zuikis jausmus pažino / Šarūnė Baltrušaitienė ; iliustravo Edgaras Straukas. – 2-asis
leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 43, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978609-441-453-4 (įr.)
Kontis ir Tvarkius / Aldona Zinkevičiūtė ; [iliustravo Arūnas Vaitkus]. – Alytus : Almoro,

(rež. A. Matvejevas)

2018. – 63, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-609-95445-3-3 (įr.)

10 d. 17 val. Konferencijų salėje – „Artūrui

Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų / Debi Gliori ; iš anglų kalbos vertė Saulius Repečka. – 6-oji

Barysui-Barui – 65“. Renginį moderuoja

laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – [28] p. : iliustr.. – Tiražas 5000 egz.. –

žurnalistas, knygos „Pasaulis pagal Barą“

ISBN 978-9955-23-551-4 (įr.)

sudarytojas G. Kajėnas

Neįtikėtini Meibelės Džons nuotykiai / Will Mabbitt ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Varanius ;

10 d. 18 val. Renginių erdvėje – susitikimas
su prof. D. Fishmanu ir jo knygos „Knygų
gelbėtojai Vilniaus gete: partizanai, poetai
ir lenktynės su laiku“ (vertė O. Lempert)
pristatymas. Knygos autorių kalbina
D. Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas),
dalyvauja „Baltų lankų“ leidyklos atstovai
13 d. 18 val. Valstybingumo erdvėje – A. Ru-

iliustravo Ross Collins. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 298, [6] p. : iliustr.. – Tiražas 3000
egz.. – ISBN 978-609-441-572-2 (įr.)
Rožinio beždžioniuko Pipi nuotykiai / Carlo Collodi ; tekstą papildė Alessandro Gallenzi ;
iliustravo Marta Szudyga ; vertė Laura Ivoškienė. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 118, [2] p. :
iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-441-576-0 (įr.)
Skie-me-nuo-tos pa-sa-kos / [iliustravo Vanda Padimanskaitė]. – 5-oji patais. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – [32] p. : iliustr.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-9955-

seckaitės knygų „Padai pilni vinių: romanas

23-910-9 (įr.)

apie Salomėją Nėrį“ ir „Dūžtančios formos:

Smagi mokykla / Colin Thompson ; iliustravo Tadas Adomavičius ; iš anglų kalbos vertė Be-

romanas apie Vytautą Mačernį“ pristatymas

nas Bėrantas. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 167, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN

15 d. 18 val. Renginių erdvėje – P. Murphy

978-609-441-569-2 (įr.)

(JAV) fotografijų knygos „Reserved Mr. Me-

Šmėklaveidžiai : [romanas] / John Flanagan ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vil-

mory“ pristatymas

nius : Nieko rimto, 2019. – 349, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-571-5 (įr.)

VVGŽM Tolerancijos centras
15 d. 17.30 – B. Arliel dokumentinio filmo
„Turkiškas pasas“ peržiūra

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

15 psl.

Gegužės 10–16
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Apsėstasis **

Vilnius

Jaunai porai gimsta ilgai lauktas kūdikis. Netrukus mažasis Mailzas
(Jackson Robert Scott) pradeda rodyti vunderkindo sugebėjimus ir patenka
į talentingų vaikų mokyklą. Tačiau sulaukęs aštuonerių berniukas tampa
asocialus. Jis ima kelti grėsmę, todėl mama (Taylor Schilling) nusprendžia,
kad jį apsėdo piktosios jėgos. Nicholaso McCarthy filmas skirtas siaubo
filmų gerbėjams, sugebantiems žiūrėti visas iš eilės „Omen“ versijas (JAV,
2019). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
Laukinė kriaušė ****

Pedagogikos absolventas Sinanas prieš paskutinius egzaminus grįžta
į gimtąjį miestą Šiaurės vakarų Turkijoje. Jis iš aukšto žiūri į provincijos
gyventojus, savo šeimą, išgyvenančią, kad Sinano tėvas mokytojas yra
visiems prasiskolinęs lošėjas. Sinanas svajoja išleisti prozos knygą, bet
pamažu vis labiau įsitraukia į kasdienybę, suprasdamas, kad įgyvendinti
svajas apie šlovę ir rašytojo karjerą bus sunku. Prisodrintas besikeičiančių metų laikų spalvų naujasis Nuri Bilge Ceylano filmas yra apmąstymas
apie šeimą, pasirinkimą, atsakomybę. Košmariški sapnai čia susilieja su
filosofiniais disputais apie Dievą, Koraną, pašaukimą. Iš pirmo žvilgsnio
minimalistinė filmo estetika primena „Auksinę palmės šakelę“ režisieriui
pelniusį „Žiemos sapną“. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Dogu Demirkolas,
Muratas Cemciras, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüclü, Serkanas Keskinas
(Turkija, Makedonija, Prancūzija, 2018). (Vilnius)
Mumbajaus viešbutis **

Filme atkuriami 2008-aisiais Mumbajų sukrėtę įvykiai, kai islamo teroristai užpuolė prabangų viešbutį miesto centre ir tris dienas jo gyventojai
bei personalas kovojo dėl išlikimo. Australų režisieriaus Anthony Maraso
filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Devas Patelis, Jasonas Isaacsas, Armie
Hammeris, Nazanin Boniadi, Natasha Liu Bordizzo (JAV, Indija, 2018).
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
Pasaulio šerdis ****

Jegoras (Stepan Devonin) dirba veterinaru miškų glūdimoje įsikūrusioje medžioklinių šunų dresavimo stotyje. Jo gyvenimas – lapės, elniai,
barsukai, šunys. Jegorui su gyvūnais paprasčiau nei su žmonėmis. Jis imasi
bet kokio darbo, kad taptų savu stoties šeimininkui ir jo šeimai. Jis norėtų tapti šios šeimos dalimi. Pagrindiniu pernykščio „Kinotavr“ prizu ir
daugybe kitų apdovanojimų įvertintas scenaristės bei režisierės Natalijos
Meščaninovos filmas kalba apie meilės troškimą ir baimę likti nesuprastam. Taip pat vaidina Dmitrijus Podnozovas, Jana Sekste, Jevgenijus Sytas,
Jekaterina Vasiljeva (Rusija, Lietuva). (Vilnius, Kaunas)
Skaisti kaip sniegas ***

Jauna ir graži Kler (Lou de Laâge) po tėvo mirties tampa piktos pamotės 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 gyventojai
negalės atsispirti Kler grožiui ir žavesiui. 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, Pablo Pauly, Benoit Poelvoorde’as,
Agata Buzek (Prancūzija, Belgija, 2019). (Vilnius)
Svetimi namai ***

1946-ieji. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Vokietijoje tvyro netvarka ir badas. Į sugriautą Hamburgą pas vyrą – britų pulkininką Liuisą
(Jason Clarke) – atvyksta Reičelė (Keira Knightley). Vyrui pavesta atstatyti miestą nuo nulio. Pora apsigyvena prabangiuose rūmuose, kuriuose
įsikūręs vokiečių 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, Jannikas Schumannas (Vokietija, D. Britanija, JAV, 2019). (Vilnius)

Forum Cinemas Vingis
10–16 d. – Pokemon detektyvas Pikachu (Japonija, JAV) – 11.20, 12, 13.50, 16.20, 18.25, 21.45
Mumbajaus viešbutis (Austrija, Indija,
JAV) – 13.45, 16.15, 19, 21.10
Pasaulio šerdis (Rusija, Lietuva) – 13.40, 18.15
Apsėstasis (JAV, Kanada) – 16, 19.30, 21.40
Žavusis žudikas Tedas Bandis (JAV) – 18.20,
21.10
11 d. – F. Poulenco „Karmeličių dialogai“.
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-

„Laukinė kriaušė“

jorko Metropoliteno operos – 19 val.

15 d. – Europos trumpametražių filmų pro-

10–16 d. – Apsėstasis (JAV, Kanada) – 14.45,

19 d. – G. Bizet-R. Ščedrino „Karmen siuita“,

grama „Kanai-Venecija-Amsterdamas-Vil-

19.20, 22.50

I. Stravinskio „Petruška“. Iš Maskvos di-

nius“ – 19.10

Žavusis žudikas Tedas Bandis (JAV) – 17.30,

Pasaka

21.30, 23 val.

džiojo teatro HD-LIVE – 18 val.
16 d. – Džonas Vikas 3 (JAV) – 19 val.
10 d. – Karloso Kastanedos paslaptis (Rusija) – 19 val.
15 d. – „Pamatyk kine“. Arabijos Lorensas
(D. Britanija) – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

10 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 17.30, 19.30;
11 d. – 19.45, 21 val.; 12 d. – 16.15, 19.15; 13 d. –
18.30; 14 d. – 18.15; 15 d. – 18.30; 16 d. – 20.15
10 d. – Žavusis žudikas Tedas Bandis (JAV) –
19.15; 13 d. – 18.15; 16 d. – 18 val.
10 d. – Mumbajaus viešbutis (Austrija,

Forum Cinemas Akropolis

Indija, JAV) – 21.30; 12 d. – 16.45; 13 d. –

10, 11 d. – Pokemon detektyvas Pikachu (Ja-

20.15; 15 d. – 18.15; 16 d. – 20.45

ponija, JAV) – 11, 13.05, 16.50, 19.20, 23.35;

10 d. – Pasaulio šerdis (Lietuva, Ru-

15 d. – „Pamatyk kine“. Arabijos Lorensas
(D. Britanija) – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

sija) – 17 val.; 13 d. – 20.45; 15 d. – 18 val.;

Romuva
10, 11 d. – Dizaino savaitė. Halstonas: šlovės

21.40, 23.40; 12–16 d. – 15.40, 21.40

10 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavta-

ir nuopolio istorija (dok. f., JAV) – 18 val.

10, 11 d. – Mumbajaus viešbutis (Austrija,

radzė) – 19, 21.15; 11 d. – 14.30; 11, 16 d. –

10 d. – Mūsų naujasis prezidentas (dok. f.,

Indija, JAV) – 15.30, 18.15, 23 val.; 12–16 d. –

18.30; 12 d. – 14.30, 21 val.; 13, 15 d. – 20.30;

JAV, Rusija) – 20.30; 11 d. – 14 val.; 12 d. –

15.30, 18.15

14 d. – 21 val.

18 val.; 16 d. – 18.30

10, 11 d. – Žavusis žudikas Tedas Bandis

10 d. – Meilės slėpynės (Šveicarija) – 17.15;

11 d. – Meilės slėpynės (dok. f., Šveicarija) –

(JAV) – 13.30, 20.40, 23.35; 12–16 d. – 13.30,

11, 12 d. – 14.15

16 val.; 14 d. – 18 val.

20.40

10 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija, JAV) – 21 val.;

11 d. – Pasaulio šerdis (Lietuva, Rusija) –

16 d. – Džonas Vikas 3 (JAV) – 19 val.

11 d. – 16.30; 12 d. – 20.30; 13 d. – 18 val.

20.30; 15 d. – 20.15

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

11 d. – Svetimi namai (D. Britanija, Vokie-

12 d. – Putino liudininkai (Latvija, Čekija,

Skalvija
10 d. – Pasaulio šerdis (Rusija, Lietuva) – 18.40;
11 d. – 20.20; 14 d. – 18.30; 15 d. – 20.40
10 d. – Žavusis žudikas Tedas Bandis (JAV) –
21 val.; 14 d. – 20.50; 16 d. – 21.15
11 d. – Putino liudininkai (dok. f., Latvija,
Šveicarija, Čekija) – 14 val.
11 d. – Be šansų (JAV) – 18 val.
12 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 13.40
13 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtaradzė) – 17.10
13 d. – Laukinė kriaušė (Turkija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Bosnija ir Hercegovina, Švedija, Bulgarija) – 19 val.

tija, JAV) – 13.45; 15 d. – 20.45

Šveicarija) – 14 val.

11 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) –

12 d. – Tobulas vyras (Pracūzija) – 16.15;

16 val.; 12 d. – 16.30; 14 d. – 20 val.

15 d. – 18.30

11 d. – Mūsų naujasis prezidentas (dok. f., JAV,

14 d. – Devym kažkelinti (JAV) – 20 val.

Rusija) – 18 val.; 12 d. – 18.30; 14 d. – 18 val.

16 d. – Širdžių dama (Danija, Švedija) – 20.15

11 d. – Be šansų (JAV) – 21.30; 15 d. – 20.15
11 d. – Putino liudininkai (Latvija, Čekija,

KLAIPĖDA

Šveicarija) – 19 val.; 12 d. – 20.15

Forum Cinemas

11 d. – Paryžiaus imperatorius (Prancū-

10–16 d. – Pokemon detektyvas Pikachu

zija) – 16.15

(Japonija, JAV) – 10.50, 13.20, 15.45, 18.10

11 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 20.30

Apsėstasis (JAV, Kanada) – 14.40, 19.30, 21.50

12 d. – Balta varna (D. Britanija, Prancū-

Mumbajaus viešbutis (Austrija, Indija,

zija) – 14 val.

JAV) – 13.10, 20.40

12 d. – Kafarnaumas (Libanas, Prancūzija,

11, 13, 15 d. – Žavusis žudikas Tedas Bandis

JAV) – 18 val.

(JAV) – 21.40

džiukaitė) – 17.10

16 d. – Trys žingsniai iki tavęs (JAV) – 18.15

14 d. – F. Poulenco „Karmeličių dialogai“.

15 d. – Kafarnaumas (Libanas, Prancūzija,

Mo salė

Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-

JAV) – 16.50

10 d. – Mūsų naujasis prezidentas (dok. f.,

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

16 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija,

JAV, Rusija) – 18.30

JAV) – 19 val.

10 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 20.15

12 d. – Kino klasikos vakarai. Buffalo’ 66

11 d. – Mumbajaus viešbutis (Austrija, In-

(JAV, Kanada) – 17.40 (seansą pristatys kino

dija, JAV) – 17.30

kritikas N. Kairys)

11 d. – Žavusis žudikas Tedas Bandis

Karlsono kinas

(JAV) – 20 val.
12 d. – Pasaulio šerdis (Lietuva, Rusija) – 15 val.

12 d. – Stebuklų parkas (JAV) – 12 val.

12 d. – Lietuviškų eksperimentinių filmų

13 d. – Kūdikis (Prancūzija, Belgija) – 15 val.

programa – 17.30

(seansai senjorams)

16 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) –

16 psl.

jorko Metropoliteno operos – 19 val.
16 d. – Džonas Vikas 3 (JAV) – 20 val.

16 d. – 20.30

11 d. – programa „Filmukai mažiausiems“ – 12.50

Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė, Violeta Kundrotienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-

10, 11 d. – Apsėstasis (JAV, Kanada) – 15.40,

Dvi seserys, vienos jų vyras, jų kelerių metų sūnus ir senelė gyvena po
vienu stogu, versdamiesi iš senelės pensijos, atsitiktinių darbų bei smulkių
vagysčių. Visus šiuos žmones sieja niūrios paslaptys, o kai vieną dieną jų
namuose atsiras apleista mergaitė, ši ypatinga bendruomenė tik sustiprės.
Pernai „Auksine palmės šakele“ apdovanotas japono Hirokazu Kore-edos
filmas užduoda fundamentalų klausimą: kas yra vertingiau – kraujo ar
savo valia kuriami ryšiai? Vaidina Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Jyo Kairi, Miyu Sasaki, Sôsuke Ikematsu, Yûki Yamada, Moemi
Katayama (Japonija, 2018). (Vilnius)

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

Indija, JAV) – 17.40, 21.45; 15 d. – 17.20, 21.45
11 d. – F. Poulenco „Karmeličių dialogai“.

12–16 d. – 11, 13.05, 16.50, 19.20

Vagiliautojai ****

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

10–14, 16 d. – Mumbajaus viešbutis (Austrija,

10 d. – Specialūs seansai. Mūsų naujas prezidentas (dok. f., JAV, Rusija) – 17 val.;
12 d. – 16 val.
16 d. – Vieno buto istorija: Vincas Mykolaitis-Putinas (dok. f., rež. J. Javaitis) – 17 val.
(seanse dalyvaus kūrybinė grupė)
11 d. – ciklas „Draugo draugas sakė...“. Veidai kaimai (dok. f., Prancūzija) – 16 val.

18.30 (angliška versija)

jorko Metropoliteno operos – 19 val.
16 d. – Džonas Vikas 3 (JAV) – 18.45
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Šiauliai
Forum Cinemas
10, 11 d. – Pokemon detektyvas Pikachu
(Japonija, JAV) – 10.30, 13, 15.30, 17.45, 23.10,
12–15 d. – 10.30, 13, 15.30, 17.45; 16 d. – 10.30,
13, 15.30, 18.10
10, 11 d. – Apsėstasis (JAV, Kanada) – 15.10,
20.50, 23 val.; 12–15 d. – 15.40, 21 val.;
16 d. – 15.40, 21.10
10, 11 d. – Mumbajaus viešbutis (Austrija,

Kaunas

Indija, JAV) – 20.40, 23.20; 12–16 d. – 20.50

Forum Cinemas

11 d. – Žavusis žudikas Tedas Bandis (JAV) –

10, 11 d. – Pokemon detektyvas Pikachu

21.10; 13, 15 d. – 21.40

(Japonija, JAV) – 10.30, 13, 15.30, 17.50, 0.10;

16 d. – Džonas Vikas 3 (JAV) – 18.20

12–16 d. – 10.30, 13, 15.30, 17.50

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt
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