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Tamsos smegenyse
Vasaros parodos Šiuolaikinio meno centre
Agnė Narušytė

Prieš keturiolika metų skaitydama
Thomaso L. Friedmano knygą
„Lexus ir alyvmedis“ (Vaga, 2005)
mokiausi atsisakyti senųjų prisirišimų. Nuolat privalome rinktis
tarp pasaulio kultūrą vienodinančio progreso (kurį simbolizuoja
„Lexus“) ir meilės savo gimtajai
žemei bei jos papročiams („alyvmedis“). Kad ir kaip – apjuosę
tvoromis, prisirišę grandinėmis,
susidegindami – gintume savo
alyvmedžius, vis tiek juos galiausiai pervažiuoja patrauklusis globalizacijos „Lexus“. Stebėdama, kas
vyksta aplink, mačiau, kad Friedmanas iš esmės teisus, kad ir kaip norėtųsi jam prieštarauti. Bet į savo
formulę jis neįrašė trijų kintamųjų:
išeikvotos Žemės klimato kaitos,
nevaržomai augančios socialinės atskirties ir „išmaniųjų“ technologijų
sunaikintos tiesos. Šių kintamųjų
kombinacija lemia, kad dabar visas

pasaulis pakibęs nesvarumo būsenoje. Toliau vaikantis „Lexus“, žmonijos ateitis darosi abejotina. Todėl
kova už alyvmedžius agresyvėja,
„post-tiesos“ gamintojų apmulkinti piliečiai renka prie alyvmedžių pozuojančius politikus, kurie
patylomis pataikauja „Lexus“. Anderso Kreugerio ir Julijos Fominos
kuruota paroda „Kraujas ir žemė:
tamsūs menai tamsiems laikams“
siūlo apmąstyti šią painiavą prieš
uždarant Šiuolaikinio meno centrą
ilgiems remontams.
„Kraujas ir žemė“ – Blut und
Boden – nacistinis alyvmedžio
atitikmuo. Panašiai kaip dabar,
tamsėjančiame XX a. 4-ajame dešimtmetyje atrodė būtina ginti savo
teritoriją ir gentainius nuo atėjūnų.
Imigracijos baubas – ne naujiena.
Kaip ir nativizmo ideologija (įsitikinimas, kad teisę čia gyventi turi
tik čia gimę). Užverda kraujas, akys
raudonos – ir einame balsuoti prieš
kažką, kartais krauju. Ir net sunku
tam prieštarauti, nes bemaž visiems

aišku, kad globalizacija – blogai, tik
kažkaip su ja susipainiojusios ima
trauktis į paribius atvirõs visuomenės vertybės. Tamsu, nes nežinia, kas išsivynios iš to prieštaravimų kamuolio. Tamsu, nes tokia
yra kraujo raudona, tokia – žemės
juoda. Tamsu nuo nerimą keliančių
žinių ir negatyvių minčių. Kol kas –
tamsa tunelio gale.
Bet tamsa – teigia kuratoriai –
yra ir terpė, kur galima slapta pasisemti jėgų iš progreso nenušviestų
gelmių ir pasipriešinti. Taip ir darė
Kazė Zimblytė, nuo kurios abstrakcijų prasideda parodos pasakojimas.
Nors menininkė sovietmečiu buvo
ignoruojama, o abstrakcija – kiek
nelegali, ji drobėse kaupė gelminę
tamsą. Ne niūrią, o švytinčią, kartais pražystančią drobių atvartais.
Tamsa Zimblytė priešinosi draudimų sistemai. Tačiau dabar nebeaišku, kam priešintis, kai blogis
toks visa apimantis, kai jis apsimeta
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Balsai iš viduramžių
„Schola Cantorum Riga“ koncertas Vilniaus festivalyje
Beata Baublinskienė

Vilniaus festivalis pratęsė pernai
pradėtą tradiciją ir birželio 17 d.
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
pakvietė klausytojus į senosios sakralinės muzikos koncertą. Jį surengė vokalinis vyrų ansamblis iš
Latvijos „Schola Cantorum Riga“
(vadovas Guntaras Prānis). Beveik
25 metus gyvuojantis ansamblis
pristatė programą „Illumina. Grigališkasis choralas ir improvizacijos mušamiesiems“, o kartu atsivežė
ir perkusininkų Rihardo Zaļupės ir
Ivaro Kalniņio duetą.
Nors koncerto pavadinime minimas grigališkasis choralas, savo
chrestomatiniu pavidalu šis senovinis vienbalsis bažnytinis giedojimas nuskambėjo vos keliose giesmėse: pasirodymą pradėjusiame
procesionale „Calicem salutaris“,
kurį giesmininkai atliko eidami
per visą bažnyčią altoriaus link su
115 psalme, responsorijume „Fundata est“ ir dar vienoje kitoje giesmėje. Didžiumą kūrinių vis dėlto
sudarė labiau grigališkojo choralo
inspiruoti arba iš jo tradicijos išaugę kūriniai: vėlesnio laikotarpio
viduramžių giesmės su daugiabalsiais intarpais ir neretai instrumentiniu pritarimu, ansamblio vadovui
G. Prāniui imant griežti ratukine ryla
arba pritariant perkusininkams.
Šitoks pritarimas ir ritmizuotas
giesmių atlikimas klausytojams suteikė galbūt įprastesnės ir patrauklesnės viduramžiškos spalvos, nei

būtų „grynojo“ grigališkojo choralo
atveju. Kita vertus, „Schola Cantorum Riga“ atstovauja pirmiausia
savo regiono – buvusios Livonijos
ir jos sostinės Rygos – bažnytinės
muzikos tradicijai, kurios pirmasis manuskriptas „Missale Rigense“
(„Rygos mišiolas“) datuojamas XV
amžiumi. Tad ansamblis galbūt labiau orientuojasi į savo lokalinę grigališkojo choralo atlikimo tradiciją,
kuri, natūralu, galėjo gerokai skirtis
nuo chrestomatinio, IX–X a. įtvirtinto Romos katalikų bažnytinio
giedojimo pavidalo.
Nuo 1995 m. gyvuojantis „Schola
Cantorum Riga“ (nariai: Jānis Kurševs, Jānis Moors, Aigars Reinis,
Ansis Klucis, Kaspars Milaševičs,
Dainis Geidmanis) turi sukaupęs
gana nemažos stilistinės apimties
repertuarą dėl savo narių vokalinės
meistrystės, kuria galėjome įsitikinti
„Schola Cantorum Riga“, Ivaras Kalniņis ir Rihardas Zaļupė
koncerte.
Greta tokių žinomų ir iki šiol iš XII a. prancūziško rinkinio „CoGrigališkojo choralo ir ankstyvobažnytinėje praktikoje skamban- dex St. Martial“: giesmės „Res est sios viduramžių muzikos kūriniai
čių tekstų kaip himnas „Veni Cre- admirabilis“ ir „Benedicamus neretai derinami su tam tikru insator Spiritus“ skambėjo ir specifiš- Domino“.
trumentiniu pritarimu arba, sakykesnių, iš Pietų kultūrų atkeliavusių
Apskritai programa buvo gana tume, „komentaru“. Žinomiausias
giesmių: pavyzdžiui, Marijos dory- įvairi, joje rado vietą ir populiari to pavyzdys – Hilliardo ansamblio
bėms ir, pagal viduramžišką tradiciją, hebrajiška giesmė „Ma navu“, at- ir saksofonininko Jano Garbareko
grožybėms skirta piligrimų giesmė likta galbūt kaip pagarbos ženklas programos. „Schola Cantorum
„O Virgo Splendens“, datuojama žydiškajai Vilniaus praeičiai, ir bisui Riga“ giesmių a cappella atsvarai
1379 m., iš žymiajame Monserato pagiedota ištrauka iš neseniai mi- pasirinko perkusininkų duetą. Šis
vienuolyne Ispanijoje saugomo ran- rusio Franco Zeffirelli filmo „Bro- ne tik pritarė giedotojams, bet ir
kraščio „Llibre Vermell de Mont- lis saulė, sesuo mėnulis“, skirto šv. pateikė solo improvizacijų, kurioserrat“, arba Kastilijos karaliaus Pranciškui Asyžiečiui, muzikos.
mis pradėtos trys koncerto proAlfonso X, vadinamo „El Sabio“,
Koncertą užbaigė šiuolaikinis gramos dalys, taip ir pavadingiesmė „Santa Maria, strela do dia“. kūrinys „In Domino gaudeamus“, tos – „Impresijos“.
Nuskambėjo ir ankstyvojo daugia- kurio autorius – vienas iš koncerto
Gausiai susirinkusiai publikai
balsumo – organumo – pavyzdžiai perkusininkų R. Zaļupe.
„Schola Cantorum Riga“ pasirodymas

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

labai patiko; grigališkojo choralo puristai galbūt liko kiek nusivylę. Bet
kuriuo atveju tokio tipo koncertai Vilniaus festivalyje pasiteisina:
viena vertus, suteikia festivaliui laisvesnės, demokratiškesnės (nes koncertai nemokami) atmosferos, kita
vertus, atsiranda ryšys su autentiška,
gyva dvasine tradicija. O kad jau
rengėjų žvilgsnis nukrypo į Baltijos
kaimynes, kitais metais būtų labai
smagu Šv. Kazimiero bažnyčioje išgirsti elitinį estų vokalinį ansamblį
„Vox clamantis“ (vadovas Jaanas-Eikas Tulve), aukščiausiu lygiu atliekantį tiek senąją, tiek naująją (pavyzdžiui, Arvo Pärto) muziką.

Ar verta atsisakyti tradicijų?
Baleto skyriaus Gala koncertas
Žilvinas Dautartas

Mėgstame kartoti, jog tradicijos yra
tam, kad jas laužytum. Bet ar verta?
Viena tokių tradicijų – Nacionalinės
M.K. Čiurlionio menų mokyklos
Baleto skyriaus absolventų pavasarinis koncertas, anksčiau vadintas
Baigiamuoju, dabar – Gala koncertu. Būsimos baleto žvaigždės ir
būsimi kordebaleto šokėjai tapdavo
šio vakaro ašimi. Jiems buvo skiriamas visas dėmesys, atleidžiamos
didesnės ar mažesnės nuodėmės,
prognozuojama ateitis. Prognozės,
beje, ne visada išsipildydavo. Šventė
būdavo ne tik mokyklos bendruomenei, bet ir negausiam būreliui
baleto, kaip meno šakos, gerbėjų.
Deja, šiais metais Gala koncertas
apsiėjo be absolventų ir daugumos dvyliktokų. Tiesa, Bolero iš
„Don Kichoto“ pašoko absolventė
Saulė Auglytė ir dvyliktokas Danielius Voinovas (mokytojai Audronė
Domeikienė, Aušra Gineitytė ir
2 psl.

Petras Skirmantas). Apie kitą dvy- tegu ir nesudėtingą, perteikti savo
liktoką, dalyvavusį koncerte, Edviną emocijas žiūrovams. Ir tai galima
Jakonį – kiek vėliau. Ir tai viskas? pasakyti ne tik apie solistę Kotryną
O kur dvyliktokės? Ar jos delegavo Vaišvilaitę, bet ir jos bendraklases.
tik Saulę Aidukaitę (mokytoja Nelė
Vienuoliktokai Vakarė RadviBeredina), atstovavusią visai klasei laitė ir Deividas Dulka (mokytojai
Persidės (?) šokiu. Kiek žinau, kom- Gražina Dautartienė ir Aleksandras
pozitorius Aleksandras Borodinas Semionovas) pateikė savą Dianos
operos „Kunigaikštis Igoris“ Polo- ir Akteono Pas de deux versiją, ir
viečių šokiams kūrė belaisvės per- ganėtinai įtikinamą. Kaip ir sepsės šokio muziką, o baletmeisteris tintokė Elzė Sadauskaitė (mokyKasjanas Goleizovskis sukūrė cho- toja Jolanta Vymerytė), sėkminreografiją. Bet tiek to. Tai smulkme- gai pašokusi Medoros variaciją iš
nos, jei ne korektūros klaidos, ku- Adolphe’o Adamo baleto „Korsarios įtakos mokinių, mažų ir didelių, ras“. Įdomiai choreografas Alberatlikimui bei pastangoms neturėjo. tas Mirzoyanas įkūnijo scenoje
Pati koncerto pradžia buvo daug Giuseppe’s Verdi Pas de deux, kurį
žadanti ir nuotaikinga. Įsivaizduo- šoko devintokai Nora Straukaitė ir Vakarė Radvilaitė ir Deividas Dulka Baleto skyriaus Gala koncerte
kite gausų būrį penktokių (mo- Jonas Bernardas Kertenis (mokyM . A l e k s o s n u ot r .
kytoja Rūta Kudžmaitė-Daraške- tojai Deimantė Karpušenkovienė ir
vičienė), užtvindančių visą sceną Danielius Kiršys). Pagirtinai varia- Šią klasikinio šokio šventę scenoje nieko nebestebina, kai prie smosavo entuziazmu, begaliniu noru ciją iš „Korsaro“ atliko dešimtokė pristabdė ištrauka iš šokio kompo- kingo prideriname sportbačius,
šokti. Skoningai parinkti judesiai, Rusnė Rimkutė (mokytoja Loreta zicijos „Sugrįžtantys“, kurią atliko bet nemanau, kad tai tinka scenoje.
peraugantys į ištisas kompozici- Bartusevičiūtė-Noreikienė).
9–12 klasių šiuolaikinio šokio pro- Juk skirtinga ne tik plastika, bet ir
jas, leido atsiskleisti ne tik jaunųjų
Vieną klasikinio šokio variaciją gramos mokiniai (mokytoja Lina judesio, kūno bei pozų estetika.
balerinų sceniniam žavesiui, bet ir keitė kita, devintokus keitė sep- Puodžiukaitė-Lanauskienė). Gal
N u k e lta į 3 p s l .
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Bazelio kamerinis orkestras ir
Andrius Žlabys
Mintys po Vilniaus festivalio koncerto Valdovų rūmuose
Živilė Ramoškaitė

Birželio 19 d. Valdovų rūmuose vykęs priešpaskutinis 23-iojo Vilniaus
festivalio koncertas iš kitų išsiskyrė
pirmąsyk į Lietuvą atvykusiu kolektyvu – Bazelio kameriniu orkestru.
Šveicarų orkestras pratęsė įdomių,
naujų, intriguojančių festivalio programų sąrašą. Tikrai niekada Vilniuje nėra skambėję šiame koncerte
atlikti šveicarų kompozitorių kūriniai. Bet tai dar ne visa šio koncerto intriga. Su svečiais koncertavo
visuomet laukiamas pianistas Andrius Žlabys, jis skambino du Wolfgango Amadeus Mozarto koncertus. Bet ne tuos pianistų pamėgtus
ir dažnai atliekamus, o retai koncertų salėse skambančius. Tai Mozarto kūrybos ankstyvojo laikotarpio koncertai: Nr. 9 Es-dur, KV 271
(„Jenamy“) ir Nr. 12 A-dur, KV 414.
Taigi koncertas Valdovų rūmuose
tapo dar vienu ypač įdomiu ir kokybišku festivalio vadovės Rūtos
Prusevičienės projektu.
Pirmąjį šveicarų orkestro pasirodymą Vilniuje pasveikino Rygoje
reziduojantis Šveicarijos ambasadorius Latvijai, Lietuvai ir Estijai Konstantinas Obolensky, prieš
koncertą dalyvavęs susitikime
su kultūros ministru Mindaugu
Kvietkausku.
Pirmąjį programos kūrinį klausiausi tikrąja prasme „ištempusi
ausis“. Kompozitoriaus Franko
Martino (1890–1974) 1920 m. sukurta nedidelė pjesė styginiams
„Pavane couleur du temps“ alsavo
prancūzų impresionistų atmosfera,
lyrine elegiška nuotaika. Susipažinus su vėlesniais laikais parašyta šio
autoriaus muzika, akivaizdu, kad
tai kūrybinio kelio pradžios darbas. Martinas didesnę gyvenimo

At k e lta i š 2 p s l .

Pabandykite įsivaizduoti viename
renginyje Vienos pokylio svečius ir
ubagų karaliaus svitą. Tad „sugrįžtantiems“ apleidus sceną lengviau
atsidusau, vildamasis, kad dar vieno
sugrįžimo nebus. Tuo labiau kad
jau matyta septintokė Sadauskaitė
labai profesionaliai pašoko choreografės Viktorijos Bobinaitės sukurtą tikrai šiuolaikinį šokį pagal
Lele Marchitelli muziką, įrodydama,
kad profesionaliai parengtam klasikinio baleto atlikėjui pavaldi bet
kokio stiliaus, srovės ar pakraipos
choreografija. Tad ar nebūtų naudingiau tokiam „inkliuzui“, kaip
šiuolaikinio šokio programa, skiriamą laiką, sales, žmogiškuosius

dalį praleido Olandijoje. Kompozitoriaus muzikinė kalba labai
ryškiai evoliucionavo, laisvėjo, jo
individualaus stiliaus paieškos
krypo konstruktyvizmo link. (Programos tekstą rengusi Justa Adomonytė-Šlekaitienė primena, kad
Lietuvoje ne kartą buvo atliktas
vienas žymiausių jo kūrinių – „Petite symphonie concertante“, op. 54.)
Orkestras kūrinį grojo be dirigento,
dėmesingai reaguodamas į koncertmeisterės Julijos Schröder
stryko ir kūno gestus.
Kitas šveicariškas koncerto numeris – antroje dalyje skambėjęs
Heinzo Holligerio „Eisblumen“
(„Ledo gėlės“) iš ciklo „Scardanelli“. Holligeris mums geriau pažįstamas kaip ypač garsus obojininkas ir
dirigentas. Tačiau greta atlikėjiškos
veiklos jis visą sąmoningą gyvenimą
taip pat rašo muziką. Jo kūrybos
derlius gausus ir įvairus – nuo obojui ir kitiems solo instrumentams,
kameriniams ansambliams ir orkestrams skirtų opusų iki operų. „Eisblumen“ inspiravo vokiečių poeto
Friedricho Hölderlino eilėraščių ciklas, pasirašytas Scardanelli slapyvardžiu. Holligeris šiame opuse pasitelkia mikrotonus: garsai tylutėliai
skimbčioja, klaidžioja, virpa, momentais ryškiau arba visai vos girdimai. Gal ši muzika pasakoja apie
tas ant apšalusio lango atsiradusias
ledines gėles? Klausydamasi kūrinio jas netikėtai prisiminiau. Kompozitorius, žinoma, sekė poeto eilių
raišką, bet mums, tų eilių po ranka
neturintiems, ne nuodėmė leistis į
fantazijas... Kieno ranka piešdavo
tas nuostabias gėles, neturinčias jokių atitikmenų realybėje?
Šveicarų kompozitorių muzika
skambėjo pramaišiui su Mozarto
fortepijoniniais koncertais. Beje,
pirmą kartą girdėjau Andrių Žlabį

Bazelio kamerinis orkestras ir Andrius Žlabys

atliekant Mozartą. Gal kur nors
Panašiai būtų galima nusakyti ir Fortepijonas prabilo beveik žmokitur jis jį yra grojęs. Pirmiausia kito, devintojo, Mozarto koncerto gaus balsu. Pianistas pasitelkė tiksA. Žlabys atliko dvyliktą koncertą, interpretaciją. Tik pats koncertas, lias skambesio spalvas, dinamiką,
sakytum, paprastesnį už devintąjį. nors sukurtas penkeriais metais frazių artikuliaciją.
Kai jis energingu mostu „užvedė“ anksčiau, yra kur kas turiningesNepaprastai jausmingai nuskamorkestrą, salė tarsi nušvito. Orkes- nis, įdomesnis ir brandesnis. Kas bėjo kadencija, tarsi kokia nedrątro muzikantai akivaizdžiai pagy- taip paveikė dvidešimt vienų metų sių klausimų grandinė. Koncerto
vėjo ir įsitraukė į azartišką žaidimą genijų, kad sukūrė tobulą visomis finalas grąžino į judrų gyvenimo
su pianistu. A. Žlabys nebūtų sa- prasmėmis kūrinį? Matyt, jauno ritmą. Tempas – pašėlusiai greitas,
vimi, jei jo interpretacijoje nepajus- kompozitoriaus kūrybinę fantaziją šiek tiek gal net dusinantis. Bet
tume asmeniško, intymaus santykio kurstė susitikimas su Paryžiuje su- orkestras į solistą reagavo tiksliai,
su muzika. Jis tikrai nesekė kuriais tikta pianiste Victoire Jenamy – jai nors viskas buvo atliekama be dinors etaloniniais mocartistais, bet koncertas ir paskirtas. Regis, šis rigento, galvos ir kūno judesiais digrojo taip, kaip jaučia ir mąsto „čia susitikimas paliko ne vien šviesių, rigavo pats pianistas.
ir dabar“. Sakyčiau, romantiškai... O bet ir skausmingų išgyvenimų, aišPo ilgų ovacijų A. Žlabys atliko
gal bethoveniškai. Mat labai tem- kiai girdimų antrojoje minorinėje Johanno Sebastiano Bacho vargoperamentingai buvo atliekamos koncerto dalyje. Tokia minorinės nams parašytą Choralą f-moll.
greitosios kūrinio temos, o ke- tonacijos dalis Mozarto koncerŠis koncertas pianistą su šveicarų
liose vietose, ypač solinėse kaden- tuose atsirado pirmą kartą. Krašti- muzikantais suvedė pirmą kartą.
cijose, kone vulkaniškai. Lyrinėms nių dalių veržlų pobūdį staiga pa- Gal ši pažintis išaugs į artimesnę
temoms pianistas suteikė raiškų ir keičia skausmu alsuojanti muzika. kūrybinę draugystę? Nuoširdžiai
paveikų pavidalą, prilygstantį žo- A. Žlabys ją pateikė kaip jautrų ir to linkime.
džiais užrašytai poezijai.
itin liūdną dviejų asmenų pokalbį.

išteklius skirti tam, kuo stiprus Ir tai ne tik klasikos šedevre „Pachimūsų mokyklos Baleto skyrius?
toje“, bet ir šokant Frondoso variaLabai stabiliai, su didžiuliu pa- ciją iš baleto „Laurensija“.
sitikėjimu, tarsi žaisdama, variaKai šoka devintokė Milda
ciją iš Danielio Aubero Grand pas Luckutė (mokytoja Karpušenkoclassique pašoko vienuoliktokė Rūta vienė), visada gali būti tikras, kad
Karvelytė. Ir dar nenuslūgus susi- bet koks šokis ar variacija bus atžavėjimo gryniausia klasika ir jos likta be priekaištų, stabiliai, tiksliai
atlikimu bangai, šią vienuoliktokę laikantis stiliaus reikalavimų. Ne išpakeitė dvyliktokas Jakonis (mo- imtis ir šis Gala koncertas, kuriame
kytojas Skirmantas). Kad ir ką kal- devintokė šoko variaciją iš Grand
bėtum, reikia pripažinti, jog jau- pas classique. Neskubri, karališka
nasis atlikėjas padarė milžinišką šokio maniera, elegancija, pasitikėpažangą. Po stažuotės Vokietijoje jimas savimi, įtaigumas ir mėgavišiek tiek susikaustęs, uždaras pa- masis šokiu – štai kas žavi ir teiauglys pasikeitė neatpažįstamai. kia vilčių dėl ateities. Beje, Luckutė
Scenoje matome jaunuolį, trykš- turi dar vieną, ne tokią jau dažną
tantį energija, besidžiaugiantį šo- savybę tarp būsimų žvaigždžių –
kiu ir tuo džiaugsmu besidalijantį tai kuklumas ir pagarba pasirinksu mumis. Šokio technika? Įvaldyta tai profesijai. Taip efektingai atlibe priekaištų. Manieros? Stebėtinai kusi klasikinę variaciją, mokinė
santūrios, bet gyvos, be egzaltacijos. taip pat nuoširdžiai ir atsakingai
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šoko mokinių kompozicijoje „Do- dar kartą įrodydami, kad Lietuvos
mino efektas“ (mokytojas Vytautas klasikinis baletas turi ateitį. Tuo laBrazdylis). Tiek kompozicijos staty- biau kad koncerte buvo parodyta tik
tojos ir atlikėjos Luckutė ir jos ben- dalis to, ką mokytojai ir jų mokiniai
draklasė Dorotėja Navickaitė, tiek parengė per mokslo metus. Juk sukiti atlikėjai devintokas Kertenis ir kaupta tiek, kad būtų užtekę dviem
septintokė Sadauskaitė maloniai tokiems renginiams.
nustebino gebėjimu šokiu, kūno
Ir dar viena pastaba, į kurią, tiplastika perteikti savo amžininkų kiuosi, atkreips dėmesį visi promintis, emocijas, siekius.
fesionalai. Matydami klasikines
Gaila, kad dėl vietos stokos nėra variacijas šokančius mokinius, negalimybių paminėti visų šio kon- vertinkime jų kaip profesionalų,
certo dalyvių ir mokytojų. Ko gero, ypač jei choreografinis tekstas nebe mokytojų Ingos Kibildienės, pritaikytas jiems. Jie tik mokiniai,
Marijos Kiršienės, Jolantos Liaugmi- dar tik žengiantys pirmuosius
nienės, Kristinos Kanišauskaitės- žingsnius, tad nereikalaukime iš
Navickienės, Liudmilos Gravos, jų tobulo atlikimo, savo reiklumu
sceninės praktikos vadovės Giedrės atbaidydami nuo klasikinio baleto
Zaščižinskaitės ir jų mokinių Gala pasaulio. O gal aš neteisus?
koncertas nebūtų buvęs toks optimistinis, stiprinantis tikėjimą. O to Žilvinas Dautartas
paminėjimo jie visi tikrai nusipelnė,
3 psl.

Muzika

Apie laukimą

Simfoninės pasijos pagal Edvardo Griego „Laukimą“ premjeros įspūdžiai Vilniaus festivalyje

Rasa Murauskaitė

Sakoma, kad istorijos, kurias pasakojame, formuoja mūsų savivoką,
tai, kas mes esame. Tad permąstyti, kitaip papasakoti seniausius
žmonijos mitus, pasakas, epus yra
pretenzingas bandymas į žmonių
mąstymą įdiegti naujas perspektyvas. Iki skausmo pažįstama Pero
Giunto istorija – nepaprastai gražus
ir jautrus norvegiškas epas, kuriam
ypatingą reikšmę muzikos istorijoje
suteikė Edvardo Griego muzika Henriko Ibseno dramai. Vienas jos „daugtaškių“, kurį tekstu ir naujomis prasmėmis užpildė simfoninės pasijos
solistams, chorui ir orkestrui „Laukimas“ kūrėjai, – tai neįtikėtinai paslaptingas ir talpus Solveigos personažas. Birželio 21 d. Vilniaus festivalio
baigiamajame koncerte Lietuvos rusų
dramos teatre jis vedė publiką į metafizinę kelionę link suvokimo, kokia
yra meilės ir ištikimybės kupino laukimo prigimtis.
„Laukimas“ – Bergeno festivalio,
Tivolio „Summer Classical“, Bilbao
teatro „Arriaga“, Geteborgo simfoninio orkestro, Islandijos simfoninio orkestro ir Vilniaus festivalio
koprodukcija. Kūrinio idėjos autorius ir režisierius – Calixto Bieito
(Katalonija, Ispanija), libreto autorius – vienas žymiausių dabarties norvegų rašytojų Karlas Ove
Knausgårdas, vaizdo projekcijas
kūrė Sarah Derendinger (Šveicarija). Pasaulinė kūrinio premjera
gegužę atidarė Bergeno festivalį,
o Vilniaus festivalis juo vainikavo
savo įvairialypę šių metų programą.
Nauji muzikinės scenos kūriniai
dažniausiai grindžiami originalia
muzikine medžiaga, bet „Laukime“

Anonsai

Palangoje – tradicinės
„Nakties serenados“
Liepos 31 – rugpjūčio 3 dienomis
Palangos gintaro muziejuje įvyks
keturi „Nakties serenadų“ vakarai.
Šio festivalio nuolatinis kolektyvas – dirigento Sergejaus Krylovo
vadovaujamas Lietuvos kamerinis
orkestras (LKO) – 48-ąjį „Nakties
serenadų“ sezoną pasitiks su dirigentais Modestu Pitrėnu, Robertu Šerveniku ir Vilmantu Kaliūnu, fleitininke Maria Fedotova,
akordeonininku Tadu Motiečiumi,
violončelininke Elena Daunyte ir
smuikininku Romanu Kimu.
Liepos 31 d. „Nakties serenadų“
pirmame koncerte su orkestru
koncertuos Sankt Peterburgo Marijos teatro simfoninio orkestro
fleitų grupės solistė Maria Fedotova, ankstyvoje vaikystėje pradėjusi mokytis muzikos iš savo tėčio,
garsaus Rusijos fleitininko Vladimiro Fedotovo. Orkestrui diriguos
4 psl.

girdime puikiai pažįstamą Griego
muziką. Daugiausia, be abejo, tai
ištraukos iš muzikos dramai „Peras Giuntas“, tačiau įtraukta ir keletas epizodų iš kitų kompozitoriaus
darbų. Viena gražiausių kada nors
parašytų melodijų, paprasta, jautri,
bet nepaprastai talpi ir šiaurietiškai
santūri „Solveigos daina“ – lyg savotiškas pasijos leitmotyvas. Apskritai, romantinė muzikinė kalba
„Laukime“ sujungiama su romantinę dvasią išsaugančiu, tačiau jau
mūsų laikus liudijančiu tekstiniu
pasauliu, atskleidžiančiu šių dienų
Mari Eriksmoen
D. M at v e j e vo n u ot r .
genijaus Knausgårdo talentą.
Solveiga, kurios lūpomis pasijoje toji akimirka, kurioje auga lelija „Laukimo“, tapo galutinai aišku, kad
pasakojama istorija, – tai moters laukuose ir skrenda paukštis dan- šis autorius tiesiog turi universalaus
archetipas, įkūnijantis metafizinį guje. Paukštis toje akimirkoje gali kalbėjimo dovaną. Jo tekstuose užlaukimą. Tai moteris, kurios visas susukti lizdą ten, kur pastaruosius fiksuoti asmeniniai patyrimai, sagyvenimas tarsi oponuoja dabar- ketverius metus jo jauniklius pasi- vistabos momentai artimi daugeliui,
ties standartams, kurie veikiau pa- glemžė vištvanagis. Praeities nėra, todėl tokie paveikūs. Mikrokosmas
smerktų, o ne išaukštintų moterį, ateities nėra, egzistuoja tik tas liz- čia tampa makrokosmu. O „Lausavo gyvenimą paskyrusią vyro das ir jame išsiritantys paukščiu- kimo“ tekstas dar ir estetiškai nelaukimui. Juk iš pirmo žvilgsnio kai. Toje akimirkoje nėra vištvana- paprastai gražus, masinantis mus
Solveiga – tai pasyvumas, ambicijų gio, kuris atskridęs juos pasičiups, pačius kitokiomis akimis pažvelgti į
atsisakymas, savęs vyrui atidavimas. paukščiai to nenumato.“
savo gyvenimą ir aplinką, o ir nuoViena vertus, tokia „sąmonės praBūtent libreto autoriaus Knaus- taika pritinkantis Griego muzikai.
raja“ tarsi atskleidžia visuomenės gårdo darbą „Laukime“ įvardy- Nuostabu, kad Knausgårdo tekstas
pokyčius, kita vertus, verčia šioje čiau kaip didžiausią privalumą. atrodo lygiavertis Griego muzikai,
istorijoje paieškoti kažko daugiau, Dar skaitant pirmąją knygą iš mo- nė kiek jai nenusileidžia.
bandant suprasti, apie ką iš tikrųjų numentalaus literatūrinio ciklo
Kitas puikus „Laukimo“ kūrėjų
mums kalba Solveigos personažas. „Mano kova“, pasakojančio apie jo pasirinkimas – tai Solveigos vaidmenį
Manau, kad jis įkūnija tai, ką žmo- paties gyvenimą, neapleidžia klau- atliekanti norvegų sopranas Mari
gus (nesvarbu, vyras ar moteris) simas, kaip šio žmogaus kalbėjimas Eriksmoen. Galima sakyti, kad
šiandien vis labiau pamiršta – besąly- tampa artimas žmonėms, turin- „Laukime“ Eriksmoen ne atlieka,
gišką meilę ir ištikimybę kitam, at- tiems visiškai kitokias asmenines ar o tampa Solveiga. Tokia, kokią įsisidavimą vienam gyvenimo tikslui, kultūrines patirtis. Vėliau, perskai- vaizduojame – trapi, sutrikusi, bet
o svarbiausia – nepalaužiamą apsis- čius įvairią jo publicistiką (kad ir kartu ryžtinga ir giliamintė. Ji drąsi
prendimą. Galų gale tai ir pasakoji- nuostabų „New York Times“ spaus- ir stipri, į gyvenimą žvelgia atvimas apie buvimą „čia ir dabar“, ne- dintą tekstą „A Literary Road Trip romis, bet kartais kiek naiviomis
projektuojant savo gyvenimo į ateitį, Into the Heart of Russia“, kuriame akimis. Eriksmoen raiškus, natūkai nuolatos viliamasi ar bijoma, o rašytojas pasakoja apie rusų tautos ralus kalbėjimas, vaizdo projekcimėgaujantis esaties akimirka. Geni- istorijas, didžiuosius jos autorius jose atsivėręs labai išraiškingas jos
aliai tai įkūnija Knausgårdo žodžiai: ir kaip tai iš esmės apibūdina šių veidas, „kalbančios“ akys, nepre„Dievo karalystė yra tik akimirka, dienų Rusiją), o dabar ir klausantis tenzingas, iš kalbėjimo natūraliai
maestro Modestas Pitrėnas. Koncertų ciklą pradės savotiškai tradicine šio festivalio kompozicija tapusi Wolfgango Amadeus Mozarto
„Mažoji nakties muzika“. Greta jos –
nuotaikingi šio Vienos klasiko bei
šių dienų lietuvių kompozitoriaus
Arvydo Malcio koncertai fleitai ir
orkestrui.
Rugpjūčio 1 d. „Nakties serenadų“
scenoje muzikuos Tadas Motiečius –
klasikinio akordeono žvaigždė.
Baigęs studijas Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje ir Karališkojoje
Danijos muzikos akademijoje, šiuo
metu atlikėjas aktyviai koncertuoja,
taip pat savo žiniomis dalijasi dėstydamas akordeono meną. Pradėjęs groti akordeonu vos dešimties,
šiandien T. Motiečius yra daugelio svarbių konkursų nugalėtojas.
Tarp ryškių pasiekimų minėtinas
atvejis, kai jis, būdamas dešimtokas, nuskrido į Korganą (Rusija)
ir ten vykusiame tarptautiniame
akordeonininkų ir bajanistų konkurse „Drug-bajan“ laimėjo pirmąją
vietą. „Šiuo instrumentu galima

groti ir labai rimtus, akademinius
kūrinius. Akordeono repertuaras
yra kraštutinis – arba linksmos
vestuvinės melodijos, arba labai
modernūs kūriniai. Aš renkuosi
antrąjį kelią“, – sako T. Motiečius.
Tačiau anaiptol nereikia manyti,
kad akademinė, moderni muzika
gali būti tik rimta. Tą galės patirti
besiklausantieji M. Pitrėno diriguojamos „Nakties serenadų“ koncerto
programos, kurioje – ilgesingas ispanų kompozitoriaus Issaco Albenizo garsų pasaulis, nuotaikingos
Richardo Galliano, Andreos di Giacomo ar Gustavo Holsto kompozicijos, taip pat ir šiandien aktualumo
neprarandantys Ástoro Piazzollos
tango sąskambiai.
Rugpjūčio 2-osios vakarą solo
violončele grieš daugelio tarptautinių konkursų laureatė, jaunosios
kartos atlikėja Elena Daunytė. Ji įsitikinusi, kad grožio pajauta ir meninė prigimtis būdinga kiekvienam
iš mūsų: „Vieni meną išreiškia pasitelkdami garsus, kiti tai daro per
žodį, dar kiti – subtiliai valdydami

išsiveržiantis dainavimas puikiai
tinka šio kūrinio koncepcijai. Kaip,
beje, ir vaizdo projekcijos. Man neretai šis sceninių kūrinių elementas
atrodo balastas, o ne papildoma kokybė. Tačiau šveicarų videomenininkės Derendinger darbas buvo
labai organiškas (vien dėl to, kad
dalis vaizdo kuriama „čia ir dabar“),
o tarsi šokiruoti turėję jo elementai
(kaip gimimo momento vaizdai) –
labai skoningai ir tiksliai susieti su
kitomis turinio raiškos formomis.
Nors neabejotinas kūrinio dėmesio centras yra Solveiga-Eriksmoen, negalima nepastebėti ir kitų
„Laukimo“ atlikėjų. Visų pirma
kiek neįprastoje pozicijoje – scenos gale – grojęs orkestras žavėjo lanksčiu, niuansuotu, lengvu
Griego muzikos perteikimu. Chorines partijas atliko choras „Vilnius“, o „laukiamo“ Pero Giunto
balsu tapo Lietuvoje gyvenantis
norvegų baritonas Steinas Skjervoldas. Šis atlikėjas ne kartą paliko puikų įspūdį dainuodamas ir
šiuolaikinius sceninius kūrinius, ir
kamerinę muziką. „Laukime“ jo
vaidmuo nedidelis, tačiau atliktas
be priekaištų. Pasijos premjerai Lietuvoje, kaip ir Bergeno festivalyje,
vadovavo norvegų dirigentas Eivingas Gullbergas Jensenas.
„Paukščiui nerūpi, kas jam nutiks“, – rašė librete minimas Kierkegoras. Ar ir mes galėtume tokie
būti? Nesirūpinti, kas mus ištiks?
Tai išlaisvintų mus nuo kančios, nuo
skausmo. Tai atvertų mums Dievo
karalystę? – klausiama „Laukimo“
librete. Galbūt laukimas ir yra apie
tai?.. Būtent klaustukas, o ne taškas,
geriausiai tinka reziumuojant šio
kūrinio įspūdį, nes klausimų jis palieka daugiau negu atsakymų.

skaičių figūras. Kiekvienas žmogaus technikos ribas, o legendinis smuiveiksmas yra kūryba. (...) Manau, kad kininkas Ivry Gitlis negalėjo atsisteKūrėjo visi esame užkoduoti būti me- bėti išgirdęs jaunąjį virtuozą: „Vienininkais ir visi kuriame, tik skir- nas nuostabiausių smuikininkų,
tingais būdais.“ Orkestrui diriguos kuriuos girdėjau nuo to meto, kai
Vilmantas Kaliūnas, dirigavimo gimiau pats, – o nuo tada juk praėjo
meno paslapčių mokęsis pasauli- gana daug laiko!“
nio garso dirigentų kalve vadinaRomanui Kimui iki šiol didelę
moje Veimaro muzikos akademi- įtaką daro žinomo roko gitaristo
joje pas profesorių Nicolas Pasquet. Jimi Hendrixo menas, be to, jis rašo
Nuo 2014 m. jis yra nuolatinis ma- muziką, atlieka klasikinių kūrinių
estro Karlo-Mareko Chichono asis- transkripcijas. „Nakties serenadų“
tentas. Programoje susipins dviejų vakarą nuskambės viena ryškiausių
Vienos klasikų – Josepho Haydno ir R. Kimo aranžuočių – garsioji „I
Wolfgango Amadeus Mozarto – bei Brindisi“ smuikui ir styginių orkesrusų romantiko Piotro Čaikovskio trui. Šią kompoziciją pats smuikikūriniai.
ninkas apibūdina kaip introdukciją
Rugpjūčio 3-iąją baigiamąjį ir variacijas pagal „Libiamo ne’lieti
„Nakties serenadų“ vakarą su LKO, calici“ temą iš Giuseppe’s Verdi opediriguojamu maestro Roberto Šer- ros „Traviata“.
veniko, muzikuos smuiko virtuozas
„Nakties serenadų“ koncertų praRomanas Kimas, šių metų kovą su- džia – 20 val. Bilietus galima įsigyti
rengęs įspūdingą pasirodymą Vil- internetu www.filharmonija.lt. Liniuje. Tai Kazachstane gimęs toto- kus valandai iki koncerto pradžios,
rių, baltarusių ir korėjiečių kilmės bilietai parduodami koncerto vieatlikėjas, šiuo metu gyvenantis Vo- toje ir tik į tą koncertą.
kietijoje. Savo inovatyviu grojimo
stiliumi jis nuolat plečia smuiko LNF inf.
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Teatras

Meilė ar kerštas?
LNDT pristato jaunuosius

Ieva Tumanovičiūtė

Paskutinis Lietuvos nacionalinio
dramos teatro (LNDT) Jaunųjų
kūrėjų programos konkurso spektaklis „Borderline Queen. Kerštas“, birželio 5, 6 d. parodytas bare
„Kablys+Kultūra“, įsiliejo į „Baltic
Pride“ festivalio savaitę. Birželio
4–9 d. vyko įvairūs LGBT+ bendruomenės renginiai, konferencijos, diskusijos, filmų peržiūros,
vakarėliai, o birželio 8-ąją – apie
10 tūkstančių dalyvių pritraukusios ketvirtosios Vilniuje eitynės
„Už lygybę!“. Šis LGBT+ įvykių
kontekstas ne tik padėjo pasirodymui „Borderline Queen. Kerštas“, bet ir išryškino kai kuriuos
jo trūkumus.
Apskritai visi pastaruoju metu
LNDT pristatyti jaunųjų kūrėjų
spektakliai, tarp kurių trys Jaunųjų
kūrėjų programos laureatai – „Orfeo.
Miesto šviesos“, „Shell-Ter“, „Borderline Queen...“ ir Giedrės Kriaučionytės-Vosylienės režisuota „Virimo temperatūra 5425“, atrodo
gana seklūs ir drungni. Jie skiriasi
išraiškos priemonėmis, temomis
ir menine kokybe, tačiau visi yra
vienadieniai, t.y. kūriniai, darantys silpną poveikį ir greitai pamirštami, o kaip eksperimentams,
jiems trūksta užmojo ir ambicijų.
Visi jie trumpi, kameriniai, visais
atžvilgiais taupūs – ir priemonėmis,
ir prasmėmis. Jiems trūksta svorio.
Iš dalies tai gali lemti ir projektinis
darbo pobūdis, kai skirtingi kūrėjai
(dažnai ir iš įvairių šalių) trumpam
susiburia kūrybai, taip prarasdami
tęstinumo ir tobulėjimo kartu galimybes. Todėl į kai kuriuos spektaklius galbūt ir reikia žiūrėti kaip
į įkvėpimą, paskatinimą, profesinę
patirtį patiems menininkams.
Šiuos spektaklius taip pat sieja
menkas ryšys su žiūrovu, o tai viena
pagrindinių dalies jaunųjų kūrėjų
(ne tik jau minėtų) problemų. Ko
gero, jos priežastis – ne tik turinys,
bet pirmiausia nemokėjimas jo perteikti žiūrovui, konkrečiu kūrinio
momentu numatant ir režisuojant
poveikį bei reakcijas. Rodos, pastaruoju metu teatro kūrėjai vis mažiau galvoja apie žiūrovus ir iš jų
tikisi arba atviro geranoriškumo,
arba nepagrįstai didelių intelektinių pastangų ir pasirengimo spręsti
režisieriaus rebusus. Praraja tarp
„scenos“ ir žiūrovų vis didėja, nepaisant išorinių pastangų juos susieti
(bendra erdve, įtraukimu ir pan.).
Santykis su žiūrovais yra ir pagrindinė „Borderline Queen. Kerštas“ problema, nes iki galo nėra
aiškus kūrėjų bei atlikėjų požiūris
į juos. Ar siekiama kurti visus priimančią, meilės persmelktą queer
bendruomenę, ar vis dėlto pamokyti publiką? Išties, žiūrovui čia ne

kartą tenka pasijusti neišmanėliu,
į kurį žiūrima šiek tiek iš aukšto
ir ne tik bandoma apšviesti apie
LGBT+, bet dar ir „kerštaujama“ už
priešiškai nusiteikusią visuomenės
dalį, nors pats jis jai ir nepriklauso.
Rodos, spektaklio kūrėjai iš anksto
nuvertina publiką. Galbūt todėl pasirodymo finale vakarėlis neįvyksta
ir šokti lieka vos vienas kitas žiūrovas, nors kūrinys planuojamas taip,
kad peraugtų į šventę. Kita vertus,
gausi prieš spektaklį vykusi viešųjų ryšių kampanija – aiškinamieji
straipsniai, interviu, vaizdo įrašai –
atliko šviečiamąją funkciją ir kartu
nurodė, kad spektaklis skirtas plačiajai publikai, norint ją supažindinti su queer kultūra, o ne pačiai
LGBT+ bendruomenei.
Pasirodymo „Borderline Queen...“
kūrėjai vietoj teatro erdvės pasirinko baro „Kablys+Kultūra“ „Skatepark“ salę, nes, pasak jų, queer
kultūra gimė klubuose. Kita vertus,
šį kartą tradicinė teatro erdvė būtų
galėjusi pritraukti tą publikos dalį,
kurią šis pasirodymas išties nustebintų. „Skatepark“ erdvės centre
stovi vonia, toliau ties jos kampais
išsidėsčiusios keturios pakylos, ant
trijų iš jų nuo pradžių šoka atlikėjai. „Skatepark“ scenoje, dideliame
rutulio formos ekrane, projektuojami tiesiogiai filmuojami vaizdai –
dažniausiai iš arčiau pritraukiami

seksizmo, diskriminacijos dėl amžiaus laisva vieta, joje laukiami visi
LGBT+ asmenys, ir ne tik jie. Galioja pagrindinė taisyklė: į pasirodymo atlikėjas drag karalienes galima žiūrėti, bet negalima jų liesti.
Drag karalienės (drag queen) čia
svarbiausios. Ekstravagantiška išvaizda, manieromis, judesiais jos
peržengia normas, kurdamos laisvą
aplinką, priimančią įvairius keistumus. Jos pabrėžia dirbtinumą, žaidimą, maskaradą, ironiją ir taip per
camp estetiką ardo heteronormatyvius grožio ir elgesio standartus,
kvestionuoja lytį, seksualumą ir taD. M at v e j e vo n u ot r a u ko s
patybės stabilumą. Lyčių ir seksua- Scena iš spektaklio „Borderline Queen. Kerštas“
lumo formų egzistuoja daugiau nei
telpa į binarine lyčių vyras – mote- ar kurių seksualumas nepaklūsta Lietuvoje – svarbu apie tai kalbėti.
ris opozicija pagrįstą heteroseksualią heteronormatyviai tvarkai.
Kaip sako Gąsiu: „Jei mūsų šalys
sistemą. Lyties ir seksualumo temos
Pasirodymo veiksmą pradeda iš galės bendradarbiauti tokia tema
neatsiejamos nuo galios veikimo vonios pakylanti Ka Katharsis, ji kaip queer – tai bus didžiulis žingsmechanizmų, tarkim, totalitarinių segasi sijoną, korsetą, aunasi aukš- nis į priekį.“
ir autokratinių režimų šalyse alter- takulnius, tai daro judėdama tarp
Kūrinio kulminacijoje pasirodo
natyvi lyties ir seksualumo raiška žiūrovų nuo vienos platformos prie Lolita Zero (Gytis Ivanauskas). Dvi
represuojama. Queer kultūra visada kitos. Be to, ji filmuoja save ir len- jos dainos „Get Frighten“ ir „Borkelia galios klausimą ir kovoja už kiškai sako meilės nepatyrusios derline Queen“ bei išsilaisvinančio
įvairovę bei kitoniškumą pripažįs- Merginos-Vėlės Zosės monologą Kolomyckio veikėjo šokis-viliotiiš Adomo Mickevičiaus „Vėlinių“, nis pagal grupės „Reamonn“ dainą
tančią demokratiją.
Spektaklio „Borderline Queen...“ pabrėždama liūdesį, vienatvę, me- „Supergirl“ yra paveikiausios kūrikūrėjus įkvėpė Edwino A. Abbotto lancholiją ir atskirtumą – būsenas, nio vietos – čia kyla emocijos, laisknyga „Plokščiažemė“ („Flatland: būdingas prie heteronormatyvios vės pojūtis, noras šokti bei subtiA Romance of Many Dimensions“, sistemos nepritampančiai, tačiau liai žadinamas seksualumas. Reikia
1884), joje autorius aprašo griežtą, savęs dar neatradusiai asmenybei. pasakyti, kad visi judesio ir šokio
hierarchinį plokščių figūrų visuo- Nors kiekvienas spektaklio atlikėjas intarpai pasirodyme buvo įtaigesni
menės modelį, sunkiai kintantį, nes turi atskirą giją, visi kartu jie ku- nei žodiniai, kurie neišvengdavo
ria bendrą dramaturginę liniją apie tiesmukumo. Kaip ir paskutinis
savo tapatybę suvokiantį ir atran- nuostabiosios Lolitos Zero monodantį vaikiną. Jį įkūnija Deniso Ko- logas, perrašytas iš „Plokščiažemės“
lomyckio personažas. Finale šok- poskyrio apie netaisyklingas figūras,
damas jis nusirengia marškinius, jame ryški skirtis tarp „mes“ ir „jie“.
kelnes, apsiauna aukštakulnius ir Kadangi mes, queer, egzistuojame,
atranda savo karalienę. Pradžioje jiems teks susitaikyti ir išmokti gyatlikėjai dėvi metalines, narvus ir venti šalia mūsų, sėdėti kartu teatre
šarvus primenančias gyvūnų kau- ir apsipirkti vienoje parduotuvėje.
kes: queer asmenys visuomenės hie- Tačiau atrodo, kad abu pasirodymo
rarchijoje – nelyg egzotiški gyvūnai vakarus tų priešiškai nusiteikusių
cirke, į kuriuos įdomu pažiūrėti, ta- „jų“, kuriems galima būtų įrodyti,
čiau jie atskirti ir izoliuoti pogrin- kad „mes“ esame, tarp susirinkudžiuose ar priversti maskuotis vie- siųjų nebuvo, todėl priešiški tašojoje erdvėje.
pome mes.
Pagrindinę spektaklio istoriją paNors džiaugiuosi šia iniciatyva ir
pildo skirtingos dalys – komiškas, palaikau jos kūrėjus, norėtųsi tikėti,
burleskiškas Twoja Stara (Tavo Mo- kad mes, LGBT+ bendruomenė, jau
čia) pasirodymas, Brigidos Gruody- pasiekėme tašką, kai niekam nebeMaciejus Gośniowskis-Gąsiu spektaklyje „Borderline Queen. Kerštas“
tės šokis, pasižymintis „Waacking“ turime ko nors įrodinėti, o galime
ir „Vogue“ stilių elementais, stere- tiesiog pasakoti ir pereiti prie gilesatlikėjai. Taip pat virš scenos ro- aukštesni sluoksniai nenori atsisa- otipinių moters lyties bruožų var- nių, prieštaringesnių temų. Šį pojūtį
domi titrai, nes spektaklis vyksta kyti privilegijų. Šiandien queer kul- dijimas, laida „Vyro vonia“ bei į ho- sustiprino „Baltic Pride“ renginiai
anglų, lenkų ir lietuvių kalbomis.
tūra priešinasi vidutinio amžiaus mofobiško visuomenės „viršbalso“ ir tos savaitės atmosfera Vilniuje. Ji,
Prietema, mirgančios spalvotos heteroseksualaus vidurinės klasės klausimus atsakinėjantys atlikėjai. žinoma, apgaulinga, tereikia išsivašviesos, ritmiška muzika kuria klu- baltojo vyro dominavimui: jo po- Visos tekstinės dalys (dramaturgas duoti iš sostinės burbulo. Tikiuosi,
binę aplinką (šviesų dailininkas Vi- reikius atspindi Vakarų kultūra, Łukasz Gazur) yra svarbios, at- kad „Borderline Queen. Kerštas“
lius Vilutis, kompozitorė Monika meno kanonai ir kt. Griežtas lyčių kreipiančios dėmesį į visuomenėje bus atspirties taškas plėtoti queer
Sokaitė). Iš pradžių pasirodymo re- skirstymas taip pat užtikrina šio vyraujančius lyčių ir seksualumo scenos meną. Pasak Gąsiu, vienas
žisierius Maciejus Gośniowskis-Gą- subjekto pirmenybę: ką tik gimu- stereotipus, tačiau daug kartų gir- iš projekto tikslų – paskatinti burtis
siu kartu su kūrybine konsultante siam individui priskiriama viena iš dėtos, be to, nėra paliečiami gilesni Lietuvos queer menininkus į benEgle Švedkauskaite, kalbėdami į mi- dviejų lyčių, o kartu su ja – ir ati- ir prieštaringesni klausimai bei pa- druomenes ir kurti kartu.
krofonus, ragina žiūrovus ateiti ar- tinkami visuomenės lūkesčiai bei tirtys. Kita vertus, kol visuomenėje
O pabaigai – manau, kad meilė
čiau, klaidžioti po erdvę, prie baro normos. Tačiau šią sistemą ardo yra nesąmoningų narių, stiprėja de- vis dėlto geriau nei kerštas.
nusipirkti gėrimų ir jaustis lais- queer asmenys, kurių lyties tapa- šiniosios jėgos, žmogaus teisių gyvai. Susirinkus visiems žiūrovams tybei apibūdinti neužtenka vyro nėjams tenka kartoti tuos pačius
Gąsiu paaiškina erdvės taisykles: ir moters kategorijų ar kurių lytis dalykus. Todėl vienose homofobištai nuo homofobijos, transfobijos, neatitinka jiems priskirtos gimus, kiausių Europos šalių – Lenkijoje ir
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Šokis

Šokio dienoraščiai
Vasaros pradžia

Helmutas Šabasevičius

kurį būsimieji artistai siekia parodyti visus savo pasiekimus (tryliktos klasės pedagogai Audronė
Domeikienė ir Danielius Kiršys).
Į programą buvo įtraukti ir sudėtingi epizodai, neseniai buvę ar šiuo
metu esantys Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro (LNOBT)
repertuare: Gulnaros ir Lankadamo duetas iš Adolphe’o Adamo
baleto „Korsaras“ (šoko Lauciūtė
ir LNOBT solistas Jonas Laucius)
bei Mėlynojo paukščio ir princesės
Florinos pas de deux iš Piotro Čaikovskio „Miegančiosios gražuolės“
(šoko Krivickaitė ir LNOBT artistas
Benas Davisas); Pilibaitytė lengvai
ir su nuotaika atliko George’o Balanchine’o „Čaikovskio Pas de deux“
variaciją, Auglytė – Driadžių valdovės variaciją iš „Don Kichoto“.
Kartu su tryliktokais pasirodė ir
dvyliktos klasės moksleiviai – tarp
jų ir Edvinas Jakonis, pastaraisiais
metais mokslus Vilniuje (pedagogas Petras Skirmantas) derinantis
su studijomis Miuncheno baleto
akademijoje. Jis lengvai ir sklandžiai
pašoko efektingas variacijas iš baletų
„Drugelis“ (choreografas Pierre’as
Lacotte’as) ir „Laurensija“ (choreografas Vachtangas Čabukiani).

Stanytė (mokytoja Laimutė Žiupkaitė), atlikusi Gamzati variaciją iš
Ludwigo Minkaus baleto „Bajaderė“
(ji pelnė pirmą vietą dešimtojoje grupėje, kurioje varžėsi mergaitės, gimusios 2002–2004 m.). Konkurso Grand
prix išsivežė ukrainietė Polina Paša iš
Kijevo valstybinės baleto akademijos.

Gegužės 17 d.
Vadinamieji charakteriniai šokiai – daugelio klasikinių baletų
puošmena, leidžianti šokėjams atskleisti savo temperamentą ir artistiškumą, įvairių tautų stilizuotų
Birželio 20 d.
sceninių šokių stilistinius skirtuČekijos
mieste Brno, Leošo
mus. M.K. Čiurlionio menų mokyJanáčeko
teatre,
įvyko pirmosios
klos Baleto skyriuje daug metų šią
pagal
Mindaugo
Urbaičio ir Maridiscipliną dėsto nuostabi pedagogė
jos
Paškevičiūtės
muziką Martyno
Aušra Gineitytė, gebanti atskleisti
Rimeikio
pastatyto
baleto „Projaunųjų šokėjų individualybę. Šiais
cesas“
gastrolės
–
spektaklis
buvo
metais profesionalių baleto artistų
M . A l e k s o s n u ot r a u ko s
Kamilė Pilibaitytė šoka variaciją iš „Čaikovskio Pas de deux“
įtrauktas
į
tarptautinio
šiuolaikinio
diplomus gaus penki šokėjai – jie
ir klasikinio baleto festivalio „Dance
taip pat privalėjo išlaikyti charak- stilizuotais judesiais ir ryškiomis sudėtingas saviieškos trajektorijas
detalėmis
pagyvintais
baltais
koskompozicijoje
„Meterlinko
lyrinės
Brno
2019“ programą, kurioje – Piterinių šokių egzaminą. Po privalotiumais.
Juodojoje
salėje
Judita
Vasharmonijos“
brėžė
Tadas
Almanetų
Bohemijos
teatro baleto trupės
mosios grupinių kombinacijų dalies
sos
ieškojo
„Išeities“.
Įdomus
Pijaus
tas
iš
Frankfurto
muzikos
ir
scenos
spektaklis
„Raktai
į niekur“ (chorekiekvienas jų parodė solo epizodą
Vasiliausko
šviesų
dizainas,
paprasti
menų
universiteto.
ografas
Petr
Zuska),
šiuolaikinio bair įrodė savo pasirengimą pradėti
Godos
Blockytės
kostiumai
neužleto
trupės
„Spellbound“
spektaklis
kūrybinę karjerą. Kamilė Pilibaitytė
Birželio
1
d.
gožė
originalios
choreografijos
ir
„Rossini
uvertiūros“
(choreografas
jausmingai pašoko Marinos monoPastaraisiais metais teko matyti
Mauro Astolfi) ir Slovėnijos naciologą iš Mikio Theodorakio baleto emociniu bei fiziniu aspektu nuoseklaus,
įtaigaus
atlikimo.
Tokiai
nemažai
spektaklių
vaikams,
kunalinio teatro Maribore baleto tru„Graikas Zorba“, Paula Krivickaitė
choreografijai
pajausti
nereikia
riuos
kuria
ir
atlieka
suaugusieji,
pės vienaveiksmiai baletai, sukurti
temperamentingai atliko Mersedes
įmantraus
aiškinamojo
teksto
apie
neretai
šiuos
kūrinius
paversdami
ir
Lietuvoje žinomų šokio kūrėjų:
šokį iš Ludwigo Minkaus „Don Ki„Hora“
(choreografas Edwardas
„nuodėmės
poveikio
analizę“,
bet
jei
ne
tiek
spektakliais,
kiek
teatralichoto“, Viltė Lauciūtė su reikiamais
patiems
kūrėjams
tų
postringavimų
zuotais,
interaktyviais
žaidimais
su
Clugas)
ir „Kantata“ (choreografas
stilistiniais akcentais perteikė lereikia
–
tebūnie.
įvairaus
amžiaus
grupių
žiūrovais.
Mauro
Bigonzetti).
gendinę ispaniškąją „La Cachucha“,
***
Įdomi buvo trečioji šios festivalio Nacionalinės M.K. Čiurlinio menų
o Martynas Čiučiulka įsijautė į laVažiuodamas į Markučius žiūrėti
„Šhock
academia“
dienos
dalis
–
užmokyklos
Baleto
skyrius
savo
retvių choreografės Tamāros Vītiņos
Birželio
9
d.
sienio
aukštosiose
mokyklose
stupertuare
turi
keletą
spektaklių,
kunaujausio
Lietuvos rusų dramos teatro
„Faruką“ pagal Manuelio de Fallos
dijuojančių
Lietuvos
jaunųjų
menirių
atlikėjai
–
patys
mažieji
šokėM.K.
Čiurlionio
menų
mokyklos
spektaklio
„Dėdė Vania“ mažiausiai
muziką. Įdomi buvo Saulės Auglyninkų
pasirodymas.
Jame
maloniai
jai.
Nemažai
tokių
spektaklių
yra
Baleto
skyriaus
Šiuolaikinio
šokio
tikiesi
įspūdžių,
kuriuos būtų galima
tės kompozicija „Šokėja“, kurią ji
nustebino
M.K.
Čiurlionio
menų
sukūrusi
Baleto
skyriaus
sceninės
programos
koncerte
–
ir
nauji
varįtraukti
į
šokio
dienoraščius. Režipati ir atliko, – reikia tikėtis, kad
mokyklos
šiuolaikinio
šokio
spepraktikos
vadovė
Giedrė
Zaščižinsdai,
ir
Lietuvos
šiuolaikinio
šokio
sieriaus
Tado
Montrimo
spektaklis
jos choreografiniai gabumai bus
cializaciją
baigusios
ir
Olandijos
kaitė.
Naujausias
jos
darbas
–
„Niepaveldas,
prie
kurio
galima
priskirti
pagal
Antono
Čechovo
pjesę ropuoselėjami ir toliau.
menų universitete „Codarts“ be- kelis“ pagal Sigito Gedos poeziją ir Linos Puodžiukaitės „Juodvarnių“ domas literatūriniame Aleksandro
simokančios Dorėjos Atkočiūnas Vytauto Kernagio muziką, kuriame fragmentą ir ištrauką iš Airos Na- Puškino muziejuje. „Grakšti, nušviGegužės 22 d.
Lietuvos rusų dramos teatre buvo sukurti epizodai – „Kur geležin- taktiškai kalbama apie patyčias. Sti- ginevičiūtės „Druskos“. Taip pat tusi, lengvutė / Ir smuiko pavergta,
parodytas Klaipėdos valstybinio kelis suka į rytus“ (pagal Vytauto lingą vizualinį spektaklio pavidalą parodyti jaunosios šokėjų ir cho- tur būti, Sustojo nimfų štai būry /
muzikinio teatro spektaklis – Wolf- Kernagio dainą „Kai sirpsta vyšnios sukūrė scenografijos ir kostiumų reografų kartos – Luko Karvelio Istomina; kojyte ji / Grindis paliegango Amadeus Mozarto „Don Suvalkijoj“) ir „shHHhh!“ pagal dailininkas Vaidas Macas, su kurio („Transitions“), Sigitos Juraškaitės tus, pasisupo, / Tuo tarpu kitą sukŽuanas“, jį pastatė režisierius Jo- Björk muziką. Abu jie patrauklūs darbais teko susidurti pirmą kartą. („Tikas“), Tado Almanto („Homo“) dama, / Pašoko ji, nuskrisdama /
nas Vaitkus. Kaip ir dauguma jo intensyvia dramaturgija, dinamiš- Lakoniški ir įtaigūs avinėlių, papar- darbai bei pačių moksleivių kūri- Lyg pūkas nuo Eolo lūpų; / Suvijo
kūrinių, šis – gana judrus, plastiš- komis judesių jungtimis, saikingu tėlių, kiaulaičių, slibino (tai eilėraš- niai. Tryliktokė Gabrielė Bagdo- liemenį vyte, / Greit stuksi koją kokas (choreografiją sukūrė Aureli- komizmu ir temomis, kurios at- čių herojai) kostiumai kūrė lengvu naitė pasirodė ne tik kaip atlikėja jute“ – eiliuotame romane „Eugenijus Liškauskas); šį įspūdį kelia ne rodė iš tikrųjų artimos pačiai au- humoru nuspalvintą spektaklio (dalyvavo keturiuose epizoduose), jus Oneginas“, kurį į lietuvių kalbą
tik paslankūs dainininkai (įsiminė torei. Taip pat buvo parodytas ir klodą, padėjo atsiskleisti vaikams bet ir kaip choreografė – pristatė išvertė Antanas Venclova, žodžiais
viena gyviausių, organiškiausių, Atkočiūnas bendramokslės Amy įkandamos choreografijos pavida- kompoziciją „Sugrįžtantys“ pagal šoko Aleksandras Puškinas; poeto
estetiškiausių pastaraisiais metais Lim sukurtas epizodas „Ji svetima“, lams – tiek atskiriems judesiams, Steve’o Reicho muziką, kurią dažnai darbai ne kartą gaivinti baleto scerenkasi mūsų choreografai.
noje. Čechovas ir šokis – taip pat
operų spektakliuose matytų meilės intensyviais fiziniais judesiais pra- tiek grupinių šokių piešiniams.
tęsiantis
„Geležinkelyje“
apčiuoptą
suderinami dalykai; Rusijoje pagal
scenų – Cerlinos (Monika Pleškytė)
Birželio
7
d.
Birželio
15–16
d.
tapatybės
temą.
Efektingų
plastinių
rašytojo
kūrybą sukurti ir kartkarir Mazeto (Kšištofas Bondarenko)
ir
choreografinių
vaizdinių
pateikė
Lemiamas
Baleto
artisto
profeLietuvos
tarptautinė
baleto
akatėmis
statomi
spektakliai „Aniuta“,
duetas), bet ir šokėjų grupė, tik jos
Nacionalinio
šokio
centro
„CNDC
sinio
mokymo
programoje
–
komdemija
surengė
Tarptautinį
baleto
„Dama
su
šuniuku“,
„Žiemos svajos“,
ekscentriški travesti kostiuminiai
Angers“
studentė
Valerija
Gneuševa,
petencijų
vertinimo
egzaminas,
per
konkursą,
kuris
Šokio
teatre
vyko
„Žuvėdra“.
Montrimo
„Dėdė Vania“
įvaizdžiai balansavo ties gero skonio
dvi
dienas
ir
sulaukė
didžiulio
dapasirodė
dinamiškas
ir choreograriba ir svarbių papildomų reikšmių
lyvių
būrio.
Konkurso
dalyvius
fiškas
savo
energingomis
personažų
spektakliui nesuteikė.
vertino Ciuricho šokio akademi- judėjimo trajektorijomis ir muziejos direktorius Oliveris Matzas, jaus prieigose, ir veiksmui bei veiGegužės 31 d.
Maurice’o
Béjart’o trupės buvęs kėjams keliantis iš vieno kambario
Šiais metais Lietuvos muzikos
solistas
François
Mauduit, trupės į kitą. Šis aspektas ypač akivaizdus
ir teatro akademijoje šokio ma„Balletto
di
Verona“
vadovas Eri- suvokiant beveik nebylų mirusios
gistrantūros su šiuolaikinio šokio
berto
Verardi,
Varšuvos
nacionali- Serebriakovo žmonos vaidmenį,
specializacija studijas baigė dvi stunės
baleto
mokyklos
meno
vadovė kurį sukūrė aktorė Liuda Gnatenko.
dentės, kurios savo baigiamuosius
Jolanta
Rybarska
ir
Rumunijos
cho- Jos scenos pripildo spektaklį keistos
darbus pristatė tarptautiniame šiuoreografas
bei
pedagogas
Valentinas
įtampos, juodas siluetas, po tamsiu
laikinio šokio studentų festivalyje
Bartesas.
Konkursą
tiesiogiai
transšydu
žėrinčios akys, banguojantys,
„Šhock academia“. Monikos Voišliavo
portalas
„Delfi“.
Nors
nebuvo
kibūs
rankų mostai, tyli, plaukianti
nytės „Bling Bling Bang“, parodygalimybių
stebėti
visų
pasirodymų,
eisena,
derinama su pašėlusių, aistas „Menų spaustuvės“ Kišeninėje
muzikalumu,
lengvumu,
gražiomis
tringų
judesių
proveržiais, kelia nesalėje, artimu planu analizavo nuolinijomis
įsiminė
Kauno
choreomažai
asociacijų,
papildančių Čemonės formuotojų (influencerių)
Viltė
Lauciūtė
ir
Jonas
Laucius
šoka
Pas
d'esclave
iš
baleto
„Korsaras“
grafijos
mokyklos
moksleivė
Saulė
chovo
kūrybos
vaizdiniją.
temą, kuri buvo perteikta staigiais
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Teatras

Kodėl Lietuvai neliko vietos teatriniame
Europos žemėlapyje
Prahos kvadrienalės apžvalga
Ingrida Ragelskienė

Patyrusiems gyvenimo pilnatvę
nepažini mirties baimė. Neišsipildęs gyvenimas – vienintelė mirties baimės priežastis. Širdies ritmu
atidunksėjo Franzo Kafkos aforizmas, klajojant vieno iš genijui dedikuotų Prahos muziejų labirintais. Praha – slenkstis į tikresnę,
sodraus turinio žmogiškos būties
anapusybę – davė ženklą startui. Ir
Kafkos mieste prasidėjo legendinė
Prahos kvadrienalė („The Prague
Quadrennial of Performance Design and Space“ (PQ) 2019). Globalus teatrinis įvykis – tarptautinė
scenografijos, kostiumų ir teatrinės
architektūros paroda, savo svarba
ir išskirtinumu prilygstanti Venecijos bienalei, – teatrinį pasaulį sudrebina kartą per ketverius metus.
Nuo 1967-ųjų vykstančioje Prahos
kvadrienalėje lietuviška scenografijos ekspozicija pristatyta vos keletą
kartų. Šiais metais visus ieškančiuosius Lietuvos paviljono buvo galima
nukreipti į LRKM ar LDS – Kultūros ministerija ir Dailininkų sąjunga, dvi pirminės institucijos, atsakingos už šalies reprezentavimą
prestižiniame renginyje, turbūt
turėtų labai konkrečius atsakymus,
kodėl Lietuvai nereikia dalyvauti
kažkokioje PQ 2019.
Būdama lojali savo šalies pilietė
ir aktyvi elitinės kultūros vartotoja
nusprendžiau savo pirmą išvyką į
Prahos kvadrienalę birželio 6–16 d.
išnaudoti PQ fenomeno analizei ir
argumentų „prieš“ dalyvavimą rinkimui. Jaučiau, kad pavojus slypi
jau pačiame parodos meniniame
koncepte. Džiaugsmingi susitikimai su pavieniais tautiečiais, teatro kūrėjais, tyrinėjančiais ekspozicijas art nouveau grakštumu ir
didybe išsiskiriančiuose Pramonės parodų rūmuose, uždegė nerimo lemputę: ar nėra pernelyg
pavojinga lietuviams klaidžioti
šioje teatro dailininko fantazijoje,
sapne, organizme, paverčiančiame
atskirą individą maža teatrine ląstele, mikroorganizmu, varinėjamu
po 35 hektarų ploto karščiuojančią
dailininko vaizduotę? Maža to, PQ
visada perlipa tradicinės ekspozicijos rėmus, užkariaudama viešąsias miesto erdves, įtraukdama į
teatrinį vyksmą patį miestą ir jo
gyventojus bei svečius. Vienas didžiausių pavojų – išmokti pačiam
susikurti savo teatrinę topografiją,
nusibraižyti individualų maršrutą
grandioziniame, net savotiška didybės manija sirguliuojančiame
PQ organizme ir sukaupti asmeninį
autentiškų išgyvenimų bei patirčių
bagažą. Tik kaip jį po to pritaikyti
individualioje lietuviškų kultūrinių

projektų veikloje, juk grubusis copy
paste metodas tampa vis pavojingesnis tarptautinės teisės kontekste.
Prahos kvadrienalė kelia nejaukų
klausimą: kas šiandien yra scenografija? Tradicinis atsakymas – priemonė atrasti naują grožį, naujas
ribas, naują traukos centrą senoje
kaip pasaulis dramoje – mūsų nebetenkina. Šiuolaikinis atsakymas –
sukurti savas taisykles magiškoje
scenos dėžutėje vykstančiam žaidimui – baugina. Ar Lietuvai būtų
reikalinga tokia scenografija – kurianti aktyvią aplinką ir totalius
vaizduotės pasaulius, išsprogdinančius dekoratyvumo ir efektingumo rėmus? Vargu... Tam reikėtų
ryžtis parsivežti iš PQ 2023 pagrindinį prizą už profesionalią ekspoziciją – „Auksinę trigą“, trikinkę, simbolizuojančią tris gyvenimo fazes:
kunkuliuojančią jaunystę, patirties
brandą ir išmintingą senatvę. Vaizduotė, metamorfozės, refleksijos –
trys cikliškos meninio proceso fazės, įkvėptos lekiančios trikinkės
įvaizdžio, – tapo meninio parodos
koncepto atspirtimi.
Pradėkime nuo vaizduotės – pagrindinio kūrybinio įkvėpimo ir tapatybės šaltinio, purslojančio atvira,
instinktyvia ir nevaržoma energija.
Tai idealus studentiškos PQ ekspozicijos konceptas. Čia visiškai leidžiama atsiskleisti studijuojantiesiems scenografiją, o geografinė
dalyvių aprėptis tiesiog gniaužia
kvapą. Pradėjusi nuo studentiškos
ekspozicijos, pati sau visų pirma
atradau didįjį vaizduotės žemyną –
Pietų Ameriką. Taip ir neprivažiavę
iki PQ 2019 Vilniaus dailės akademijos scenografijos specialybės
studentai galėtų pasitelkti Brazilijos scenografų studentų atsaką nefinansuojamos kultūrinės veikloms
adeptams, kultūros biurokratijos
virtuozams ir šiaip skeptikams. Scenarijus būtų toks: į vieną ranką imamas meninis ginklas – pieštukas, eskizų bloknotas, fotoaparatas, molis,
audeklas ir pan., kitoje turėtų tilpti
šaltasis, sprogstamasis arba šaunamasis ginklas. Taip apsiginklavęs,
beribės vaizduotės vedamas įšoki į
sociumo katilą, neri į patį dugną ir
iškapstai iš ten temą. Kuratorių nurodyta teminė kryptis: „SPACE[ex]
POSITIVE, EXPO[form]ACTION,
[talk]ACTIVE“. Tik pirmyn – pasitelkiant lokalius / globalius kontekstus. Tai gali būti prievarta, įaugusi į tautos kraują ir pasireiškianti
įvairiausiomis smurto formomis, gali
būti kova už socialines erdves – meninė akcija, užfiksuojanti kapitalo ir
valdžios pastangomis iš bendruomenės patalpų miesto centre išstumiamus šio pasaulio pažemintuosius ir nuskriaustuosius, galiausiai
beribių galimybių naikinant save ir
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„Virgin“ (Danija)

pasaulį scenografinė replika. Studentai, kurkite, kad ir requiem išžudytiems lietuviškiems medžiams, –
svarbiausia nebijoti ir finansavimo
neskyrusiems institutams parodyti
bent jau ženklą, reiškiantį gebėjimą
suvaldyti situaciją, nugalėti bet kokias aplinkybes ir bet kokia kaina,
tik vaizduotės vedamiems atsirasti
Prahos kvadrienalėje.
Metamorfozės konceptas aprėpė
visą profesionalią PQ ekspozicijos
dalį. 70 šalių dalyvių rungėsi meistriškai pristatydami patirtį, žinias ir
talento jėgą akumuliuojančius naujus, originalius meninius sprendimus. Kad ir kaip keista, čia nepralenkiama buvo Rytų Europa. Lyg
išbadėjusios, smalsios, landžios
surikatos mes, žiūrovai, veržėmės
į tikrais meniniais hitais iš karto tapusias Vengrijos, Latvijos, Danijos
ir Lenkijos ekspozicijas.
Vengrų instaliacija „Infinite
Dune“ sukūrė erdvę išgyventi visišką vienatvę grupės žiūrovų apsuptyje. Mūsų galvos, kyšančios iš
smėlio kopos, rėmėsi į dangų, sukeliantį nuolatinę oro kaitą. Puikus
fonas asmenukei, prisodrintai nerimo ir atsiribojimo, irzlaus troškimo įamžinti begalybę ir neaprėpiamumą. Latvių scenovaizdžio
konstrukcijos impulsas – Richardo
Wagnerio „Parsifalio“ finalinė frazė
„laikas tampa erdve“. Realybėje frazė
transformavosi į muzikinės dėžutės karkasą, jame ant besisukančio
medinio disko gali sugulti tik keli
išrinktieji, apsukami garbės ratu
pagal kūno masės modeliuojamą
melodiją. Kelios minutės kaip amžinybė, per ją naujas pasaulis pagimdomas iš seno, o pradžia susijungia su pabaiga. Danai stikliniame
karste įkalino 1987 m. gimusią (-į)
skaistuolę (-į). Ko gero, daugiausia

profesionalų ekspozicijoje fotografuotas eksponatas „Virgin“ išdidžią
rimtį spinduliavo miniai smalsuolių, bandančių laimėti pakabuką su
tikru užkonservuotos skaistybės
kraujo lašeliu. Šalia virtualybėje
klajojo, orą rankomis grybščiodami, lenkiško virtualios realybės
spektaklio žiūrovai. „Aporia. Miestas yra miestas“ – tobulas reginys
vienam žiūrovui, demonstruojantis techninę pažangą, leidusią išgyventi kelionę dviejų ateities miestų
erdvėmis bemaž jusliškai, patiriant
nugramzdinimo į vizualinę euforiją
ateities teatre galimybes.
Vis dėlto savo asmeninę „Auksinę trigą“ iš visos širdies būčiau
įteikusi Izraelio ekspozicijos kūrėjams. „1600 pėdų po“ įprasmino ir
vizualizavo spektaklio gyvenimo
trumpalaikiškumą, būties trapumą.
Nebevaidinamų, kadaise legendinių
spektaklių artefaktai, pašarvoti ultramoderniuose karstuose, grimzdo
į Negyvosios jūros druska išklotą
plokštumą. Išgydymas – teatro
kaip reiškinio, spektaklio kaip
fragmentiškos duotybės sanacija,
pasitelkiant užkonservuojančią,
išsaugančią gamtos jėgą, – ko gero,
buvo stipriausia metafora, leidžianti
patikėti apvalančia gamtos ir kultūros vienovės galia.
Refleksijos konceptas subūrė didžiųjų scenografijos meistrų ekspozicijas, suvienytas globalios,
gyvenimiškos filosofijos, ryškaus
meninio braižo, maksimaliai išnaudojančio žinias, talentą ir atmintį. Tarp pasaulinės scenografijos žvaigždžių vizualinės struktūros
virtuoziškumu, simbolių ir plastinės išraiškos įtaiga išsiskyrė Lietuvoje kūrusios danės Kirsten
Dehlholm, ispano Juano GómezCornejo, britės Pamelos Howard,

Ming Cho Lee iš JAV ir čekės Ivos
Němcovos ekspozicijos – bauginančiai žaismingos, apčiuopiamomis
metaforomis ironiškai prisodrinančios erdvę. Dalis didžiųjų, tarp jų ir
Němcová, jau išėję iš šio pasaulio. Jų
kūryba, išeksponuota tarp šventųjų
skulptūrų, bažnytinėse paskliautėse,
prietemoje ir rimtyje, kėlė asociaciją su globaliu teatriniu nekropoliu.
Čia niekas nebelaidojama, žvilgsnis
skrodžia kiaurai eksponatus-atminties ženklus ir apčiuopia tobulą visumą, kurioje atrandame įkvėpimą
ir teatrinę pilnatvę.
Vis dėlto labiausiai gundanti ir
nesaugiausia gležnai lietuviškai psichikai pasirodė šiuolaikinio performanso erdvė. Nevažiuoti į PQ reikia
vien todėl, kad ten galima netikėtai
pamatyti vengrų „Taboo collection“ –
sprogstamąjį mišinį iš Mirties asmenukės, Bombos lėktuve, Pedofilijos, Menstruacijų, Sekso svajonės,
vidinio „Aš“ agresoriaus ir Dalykų,
apie kuriuos nekalbama prie pietų
stalo. Būtent šie personažai defiliavo podiumu, vaikiškomis dainelėmis, arijomis ir brazilų laidotuvių giesmėmis išdainuodami savo
vidinį turinį bei demonstruodami
beprotiškus Fruzsinos Nagy kostiumus. Tokios dozės ironijos ir autorefleksijos neatlaikę ant Prahos
slenksčio klupo pavieniai kitų šalių
performanso meistrai, nublukdami
ir išsitrindami iš atminties vos pasukus už dar vienos ekspozicijos
kampo.
Prahoje per visą PQ 2019 buvo
taip pat karšta, kaip ir Lietuvoje.
Gaivintis, pernelyg neištižti padėjo tik Kafka. Nes jei jau esu pasmerktas, tai pasmerktas esu ne tik
mirčiai, bet ir pasipriešinimui iki
mirties.
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Dailė

Vizualios eilės

Paulinos Pukytės piešinių ir pavadinimų paroda „Penki eilėraščiai“ namų galerijoje „Trivium“
Rita Mikučionytė

Šiandien menininkės, rašytojos ir
kuratorės Paulinos Pukytės meno
archyvą, daugiausia susidedantį
iš tekstų, instaliacijų ir judančių
vaizdų, nuosekliai papildo skaitmeniniai piešiniai, sukurti „iPhon“
arba „iPad“ programėlėmis. Dalį
šių naujausių kūrinių jau įsigijo
MO muziejus. Man Pukytės piešiniai įdomūs tiek vaizdo, tiek teksto
požiūriu, juolab kad „Trivium“ eks- Paulina Pukytė, iš parodos „Penki eilėraščiai“
B . B u ka n t y t ė s n u ot r .
pozicijoje abi šios autorės kūrybos
sritys yra neatskiriamos.
Tad kuo gi pasižymi Pukytės meniniai akcentai sustiprėja, nors
Viena vertus, dėl akivaizdžių skaitmeniniai piešiniai? Pirmiau- tapybos guašu įspūdis išlieka. Šį posaitų su popmenu Pukytės pieši- sia, man jie primena autorės kūry- jūtį pagyvina ir skaitmeninių pienius norėčiau gretinti su Davido bos pradžią, išsiskiriančią minkšta šinių spauda, kuri atspausdintiems
Hockney skaitmenine kūryba. tapybine maniera, taikliais užrašais, vaizdams suteikia subtilių matinių
Tokios meninės formos kūrinius išgryninta forma. Lyginant anks- tonų ir gilaus kolorito sodrumo.
galima gana greitai sukurti bet tyvuosius ir vėlyvuosius piešinius,
Manau, ypatingas Pukytės kūrykurioje vietoje – tai patogus bū- matyti tiek stilistiniai panašumai, bos bruožas – prigimtinis vaizdo
das piešti keliaujant, tam nerei- tiek neišvengiama braižo raida, ku- ir teksto ryšys – šioje ekspozicikia specialios kūrybinės erdvės rią lemia ir skirtingos priemonės, joje yra kaip niekad tikras ir esmiar ypatingų priemonių. Kita ver- ir kitokia darbo eiga. Pastaraisiais nis. Atskirų kūrinių pavadinimai
tus, kiekvienam panašių piešimo metais Pukytės pieštose, atrodytų, tarsi „atkeliauja“ iš pieštų vaizdų,
programėlių vartotojui neišven- nereikšmingose, kasdienybės situa- sudarydami ritminę visumos dėgiamai kyla noras ne tik pabūti cijose ir jas liudijančiuose daiktų ir lionę. Tai vizualios eilės, tiksliau,
menininku, bet ir parungtyniauti figūrų šešėliuose išryškėja intensy- jų audinys, atsirandantis čia pat
su profesionalais. Skaitmeninės vesnių spalvų dėmėmis akcentuo- ant baltų kambario sienų. Galeripriemonės leidžia greitai trans- tos detalės, apskritai ima dominuoti jos savininkė Aistė Kisarauskaitė
formuoti vaizdus, tad neišvengia- itin lakoniškos asimetriškos kom- pasidalijo savo įžvalga, kad Pukytė
mai tenka lavinti rankos judesius pozicijos su paveikia tuščios erdvės buvo viena iš tų autorių, kuri vaizir puoselėti gebėjimą derinti inten- pagava. Kitaip tariant, bendras kū- dus ir juos lydinčius ranka rašytus
syvias ekranines spalvas.
rinio vaizdas dar labiau išgrynėja, tekstus ilgai komponavo čia pat

galerijoje namuose. Taigi tai nėra
iš anksto griežtai apgalvota kūrinių
išdėstymo tvarka, kurią galima mechaniškai kilnoti. Pati autorė prisipažino, kad tų dėlionių skirtingose
erdvėse galėtų būti ne viena, tad ir
vaizdų, ir tekstų sankirtų kaskart
sulauktume vis kitokių.
Ši instaliatyvaus pobūdžio paroda
liudija ne tik apie gaivališkai intuityvų Pukytės kūrybos pradą, bet ir
apie labai stiprią akimirkos būvio
pajautą. Mano manymu, laikinis
ir jausminis momento pojūtis yra
svarbus tiek judančiuose, tiek statiškuose autorės sukurtuose vaizduose. Be to, atvaizdų klojiniai,
prasmių sluoksniavimas būdingas ir jos rastų objektų paralelėse.
Piešiniuose tas judesio efektas išgaunamas teksto skaitymo balsu ar
mintyse plotmėje. Taip minimalistinio pobūdžio spalvotas piešinys
(skaitmeninė tapyba?) beskaitant jo
pavadinimą plečiasi už popieriaus
lakšto ribų ir prasitęsia kiekvieno
mūsų atminty. Man Pukytės kūriniuose vaizdo ir teksto dermė visuomet yra elegantiškai ištobulintas
realios ir įsivaizduojamos situacijos
skolinys.
Pukytė, jautriai pagaudama situacinės detalės didybę, „išspaudžia“
ne tik spalvų, linijų, formų, bet ir
egzistencinės būsenos kondensatą.
Manau, jos sukurti (tiksliau, turbūt

subtiliai atkartoti) spalvinių dėmių
ir žodžių deriniai yra neišvengiamai persmelkti pasąmonės srauto,
iš dalies paveikti grynojo psichologinio automatizmo. Vidinė laisvė,
išoriniai improvizacijos ir žaidimo
elementai, manyčiau, yra dėsninga
Pukytės kūrybos dalis. Kita vertus,
čia labai svarbus ritmo vaidmuo,
turiu omeny ne tik piešinių ir jų
ranka tiesiai ant sienos rašytų pavadinimų plastinį išdėstymą, bet
ir garsinį sąskambį. Taigi vienaip
ar kitaip kalbame apie organišką
vaizdo ir teksto sąrangą.
Spalvotos gyvenimo nuotrupos,
kūrinių pavadinimų eilės man yra
kupinos atvirų, skausmingų, kartais
„nuodingų“, ironiškų užuominų.
„Išlipdamos“ iš piešinių ir vėl atgal
„sulipdamos“, jos tarsi sukuria siūbuojančios valties jūroje įvaizdį, kai
kūrybos bangos nežinia kur nuneš.
Telieka pacituoti Pukytę:
Per rožinį vandenį su raudonu
maišu
Vakaras atėjo prie jūros.
Paroda veikia iki rugpjūčio 1 d.
Namų galerija „Trivium“ (Vilkpėdės g.
7–105, Vilnius)
Apsilankyti galima iš anksto susitarus
tel. + 370 693 58318

Simbolių gelmė ir paviršius
Indrės Šerpytytės paroda „From. Between. To“ galerijoje „Vartai“
Margarita Kozlova

Atrodo, kad išgirdę apie liaudies
meną mintimis nukeliaujame į vaikystės kaimą, kur raštuota močiutės
staltiesė ar medinių baldų kvapas
reiškia praeitį. Tautodailė mintyse
dažnai atskirta nuo šiuolaikiškumo.
Parodoje „From. Between. To“ menininkė Indrė Šerpytytė ištrina ribą
tarp archajinio ir šiuolaikinio patyrimo, išryškindama šių dalykų
tarpusavio giluminius ryšius. Autorė gilinasi į Baltijos šalių austinių
juostų kultūrinį turinį ir sąveiką su
šiuolaikiniu kontekstu.
Perpintos, sluoksniuotos juostos ant paveikslų porėmių įgauna
paveikslo pavidalą. Funkcionuodama paveikslo kontekste, juosta
tampa svarbi ne kaip objektas,
o visa plokštuma ir įgyja naujų
reikšmių. Skirtingų regiono bendruomenių tekstilės raštai leidžia
įžvelgti šių bendruomenių sankirtos taškus. Menininkei rūpi, kaip
vizualinė kalba gali padėti užmegzti dialogą tarp konflikto paveiktų tautų ir atverti horizontus
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tarpusavio supratimui. Prieš pasirodymą „Vartų“ galerijoje paroda rodyta Londone, galerijoje „Parafin“.
Tarptautiniame kontekste ji įgauna
visai naują skambesį, o mūsų akyse
rezonuoja su gyvai ir muziejuose
matyta tautodaile.
Tačiau parodą galima patirti ir
per kitokius kontekstus. Vienas iš
parodos objektų (žalia kvadratinė
„drobė“) priminė, o gal, tiksliau, sukėlė asociacijas su filmo „Matrica“
žaliu skaitmeniniu lietumi. Filme
judantis žaliasis kodas rodė virtualioje realybėje gyvenusios visuomenės veiklą. Brėžiant paralelę su
parodos objektais, apeiginėse juostose irgi yra pavaizduotas bėgantis
kodas – audinio raštas, perteikiantis visuomenės kultūrinius simbolius, jų dinamiką. Pačiai meninin- Apeiginėse juostose panaudotos nekei tautiška juosta simbolizuoja tipinės spalvos nurodo atitolimą
unikalų žmogaus gyvenimo kelią, nuo tradicijos ir priartėjimą prie
tokį pat spalvingą ir kupiną ženklų. dabarties perspektyvos. Formos
Greta baltiškojo konteksto Šerpy- prasme menininkė naudojo nepatytė palietė tarptautinio modernizmo keistus tautodailės gaminius, todėl
ir ready made temas. Bendradar- juos galime priskirti ready made kabiaudama su audėjais, menininkė tegorijai. Juostų istorinė reikšmė ir
išgavo popmeno spalvinį intensy- jų senovinis kontekstas susipina su
vumą primenančias ryškias juostas. šiuolaikiniu diskursu.

V. N o m a d o n u ot r .

Parodoje „From. Between. To“ menininkė stengiasi ne tiek dėl
pastebimas Indrės Šerpytytės pas- optinio efekto, o labai iš toli ir per
tarųjų metų konceptualus priartė- simbolius bando prisiliesti prie sojimas prie abstrakcijos, pavyzdžiui, cialiai aštrių (skirtumo) ir istorišinstaliacija „2 spalvos sekundės“, kai skaudžių (gedulo) temų, kurias
pristatyta parodoje „Patyrimo ne- neretai sunku išreikšti. Abstrakcija
buvimas“ Šiuolaikinio meno cen- čia atlieka tarpininko vaidmenį tarp
tre (2017). Šįkart juostų tinklinės trauminės patirties ir žiūrovo.
kompozicijos atgaivina geometrinės abstrakcijos tradiciją. Tačiau Paroda veikia iki liepos 26 d.
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Stebintis ir kampuotas

Eglės Maskaliūnaitės-Butkuvienės paroda „Stebėtojas. Kampuotas“ Šv. Jono gatvės galerijoje
Lijana Šatavičiūtė

Eglė Maskaliūnaitė-Butkuvienė yra
iš tų keramikų, kurių kūrybos plastinė raiška grindžiama medžiagos,
įvaldyto amato ir technologijų galimybėmis. Per savo kūrybinę karjerą (Vilniaus dailės akademijoje
magistro studijas baigė 1999 m.)
menininkė išbandė archajinę raugo
ir juodąją keramiką, nuosekliau gilinosi į redukcinį degimą, siekė išsiaiškinti, kokias ypatybes įgauna
kelias dienas anagamos krosnyje
(tokių Lietuvoje pastatytos dvi)
degtas dirbinys, kai nuo aukštos
temperatūros pradeda lydytis molis,
o malkų liepsnos paskleisti pelenai
atsitiktinai prilimpa prie dirbinio
paviršiaus, paversdami jį panašiu į
natūralų gamtos darinį.
Ši keramikė siekia įsiklausyti į
aplinką, mėgsta gamtą, ką patvirtina dalyvavimas žemės ir aplinkos meno pleneruose, daugiau
nei dešimtmetį rengiamuose Vilniaus botanikos sode Kairėnuose.
Ji pagarbiai žiūri į tradicinį paveldą – tautinį, modernistinio
meno, keramikos. Eglė jau anksčiau parodė gebanti improvizuoti,

derinti aptakią, plastišką formos baikštaus, sustingusio ar pasyvaus
Kita teminė grupė, priklausanti
traktuotę su aštria ir kampuota, jai judesio, būdingo silueto, utriruotų parodos daliai „Kampuotas“, prinatūralu beformę klampią molio kūno dalių. Vingrus driežas, iš bai- stato sąlygiškomis formomis pasimasę prismaigstyti aštrių kerami- mės sustingęs kiškis, orus stumbras, tikinčią menininkę. Eksponuojami
kos duženų. Menininkė linkusi į grakščiai susirangiusi lapė smailiu deformuoti, kampuotų ir laiptuotų
apibendrinimą, abstrakciją, siekia snukučiu, nuolanki avelė prigludu- formų indai, ręsti statiniai – namus
praplėsti keramikos kalbos ribas, siomis ausimis.
primenančios konstrukcijos iš hoderindama ją su kitomis medžiaNejučia prisimeni jau per kitą rizontalių bei vertikalių plokštumų
gomis. Tai patvirtina šiais metais posūkį – lietuviškos keramikos („Dormantės namas“, 2019) ir insEglės kuruota paroda „Tekstilė ke- proveržį 9-ajame dešimtmetyje – taliacija kelio tema („Kelias: danramikoje ir keramika tekstilėje“.
sukurtus Noros Blaževičiūtės gy- tytas, rantytas, žambuotas“, 2018);
Per pastaruosius dvejus me- vūnus: kerėpliškas varnas, tarsi iš pastaroji nuolat perdėliojama, todėl
tus sukurti darbai, eksponuojami popieriaus iškirptas karves, links- leidžia menininkei improvizuoti,
parodoje, atskleidžia dar ir ypa- mus kiškius. Jie įliejo į lietuvišką atsipalaiduoti nuo rutinos ar raciotingą Eglės santykį su gyvūnais, keramiką žaismingumo ir turėjo nalaus mąstymo. Pati autorė tokius
leidžiantį jos kūrybą priskirti prie ironišką potekstę, verčiančią su darbus įvardija kaip savotišką dė- Eglė Maskaliūnaitė-Butkuvienė,
vadinamojo „gyvūninio posūkio“, šypsena pažiūrėti į mus supančią lionę, net meditaciją, kartais duo- „Stebėtojas 1, zuikis“. 2018 m.
V. N o m a d o n u ot r .
permąstančio šiuolaikinio žmo- tikrovę. O Eglės santykis su gyvū- dančią netikėtus rezultatus.
gaus santykį su gyvomis būtybėmis nais kitoks, ji juos užjaučia, susiKeraminėms struktūroms, kaip dega redukcinėje aplinkoje, paskui
(ryškus pavyzdys – MO muziejuje gyvena su jų būsena, tapatina su ir visai kūrybai, svarbi ne tik forma, montuoja. Jos parodoje karaliauja
veikianti paroda „Gyvūnas – žmo- žmogumi, atsidūrusiu išgąsdinto bet ir degimo būdas, skirtingai gla- keramika tradicine ir inovatyvia
gus – robotas“). Parodoje „Stebė- ar viltį ištrūkti į laisvę praradusio zūruotų ir matinių bei liepsnos pa- prasme kaip kūrybos medija.
Aplinką stebintys gyvūnai ir abstojas. Kampuotas“ pristatoma net gyvūno kailyje. Kartu žavisi jų iš- veiktų paviršiaus plotų deriniai,
dešimt gyvūnų-stebėtojų – po ke- vaizda, sąmoningai ar ne, parink- keliantys asociacijas su archajinė- trakčios konstrukcijos neatrodo lyg
lis kiškius, stumbrus, driežus, avis, dama modernistų, kurių formos mis plytomis, verčiantys pajusti iš skirtingų pasaulių, gal dėl to, kad
dar lapę, vištą, beždžionę. Jie piešti atradimai imponuoja, išbandytas natūralaus degto molio grožį. Kon- Eglė Maskaliūnaitė-Butkuvienė abi
iš natūros, daugiausia Kauno zoo- priemones. Vienaragio stumbro trastas – neatsiejama Eglės kūrybos kūrinių grupes panašiai stilizuoja,
logijos sode, taip pat kaime. Po to siluetas primena Pablo Piccasso strategijos dalis. Jei reikia sumany- o gal ir dėl to, kad į jas žiūri tomis
lipdyta atrenkant charakteringas koridos serijos bulių ekspresiją, mui, ji dirbinį daro iš skirtingų me- pačiomis mylinčiomis akimis.
detales, pagal kurias būtų galima kampuotų formų višta atrodo džiagų, derina molį ir porcelianą,
identifikuoti laukinį ar naminį gy- taip, tarsi būtų paveikta art deco kai kurias detales glazūruoja, den- Paroda veikia iki liepos 12 d.
vūną. Todėl jis atpažįstamas tik iš stilizacijos.
gia angobais, pigmentais, kartais

Paveldas natūralioje aplinkoje
Pozicija dėl Petro Cvirkos skvero ir paminklo
Pernai šventėme savo valstybės
100-metį. Nuo atgautos nepriklausomybės praėjo jau beveik trisdešimt metų. Daromės vis brandesni
ir kartu atsakingesni už visuomenę, jos gerovę, žmogui draugišką
aplinką. Nuolat permąstydami savo
praeitį ir aktyvindami istorinę atmintį, vis atsakingiau žvelgiame į
paveldą ir jo reaktualizacijos keliamus iššūkius, plačiau suvokiame istorinių simbolių prasmę ir reikšmę.
Kas mums šiandien yra Petro
Cvirkos skveras Vilniuje su paminklu kontroversiškam rašytojui?
Atsakykime sąžiningai, atmesdami
išankstinį politinį vertinimą ir nemėgindami savo atsakymais maskuoti merkantilinių tikslų nusavinti
patrauklią miesto erdvę vien siauros visuomenės grupės interesams.
Pirmiausia tai žalioji zona, kuri
gyvybiškai svarbi aplinkinių kvartalų gyventojams ir tiems, kurie praleidžia šioje miesto dalyje aktyvias
dienos valandas. Taigi skveras turi
likti skveru ir toliau tarnauti visiems.
Antra, Petro Cvirkos skveras priklauso tipiškoms plastiškoms vilnietiškoms erdvėms – augmenijos
saloms, patraukliai jungiančioms
užstatytus miesto kvartalus ir formuojančioms miesto centro plaučius. Skveras suprojektuotas kaip
terasinis perėjimas per Rožių alėją

iš su Senamiesčiu besiribojančios ir gyvenamaisiais pastatais. Tai
žemesnės Naujamiesčio dalies į puikus daugiafunkcinio užstatymo
Taurakalnio keterą siekiančią Kosto pavyzdys, nepageidaujantis jokių
Kalinausko – M.K. Čiurlionio radikalių invazijų.
gatvių trasą.
Istorinės miesto dalies unikaSkvero architektūra – Vilniaus lumą pirmiausia formuoja tūrių
urbanistinio audinio moderniza- santykiai su erdve, perspektyvos
cijos materialus ženklas ir pamin- ir panoramos. O jos labai lengvai
klas. Ji liudija mums, kaip miestą pažeidžiamos. Turime pakankamai
suvokė XX a. pirmosios pusės ir pavyzdžių, kai net laikantis statybos
vidurio vystytojai ir gyventojai. normatyvų ta harmonija suardoma,
Tai architekto Vladislovo Miku- geri ketinimai, deja, baigiasi bručianio kūrinys, tipiškas 5–6-ojo talia invazija į tai, kas mums brandešimtmečio landšafto architektū- giausia – Vilniaus istorinį audinį
ros pavyzdys. Lietuvoje beliko tik arba miesto aurą.
keli panašūs skverai. Todėl vilniškį
Trečia: diskusiją dėl Petro Cvirbūtina išsaugoti su visomis detalė- kos skvero pertvarkymo mėginama
mis: skaldyto akmens tvorelėmis sukoncentruoti į būtinybę pašalinti
apkraštuotomis terasomis, takais, savo simpatijomis sovietų agresosuoleliais. Invazija įmanoma tik riams susikompromitavusio rašypagerinant vartotojų komfortą: su- tojo paminklą. Tačiau prie šio patvarkant apšvietimą, pastatant dau- minklo per visą nepriklausomybės
giau ir galbūt patogesnių suoliukų laikotarpį nėra užfiksuotas nė viebei šiukšlių dėžių, atidžiau sufor- nas vandalizmo aktas, išprovokuomuojant augmeniją.
tas nepritarimo Cvirkos idėjoms ir
Skvero architektūra liudija XX a. veiklai. Miesto gyventojai paminklą
5–6-ojo dešimtmečio moderniza- suvokia pirmiausiai ne per seniai
cijos procesus, tai autentiška ver- pamirštą simboliką, bet per jo matybė, suteikianti papildomą verty- terialiąsias savybes: epochos madas
binį metmenį Naujamiesčio daliai, liudijančio tašytų akmenų postakurioje darniai sugyvena XX a. mento ir bronzinės figūros derinį,
pradžios plytų stiliaus ir art nou- statulos stilių.
veau gyvenamieji namai su 4-ojo
Paminklas yra puikus vadinadešimtmečio vilomis bei sovieti- mojo socrealizmo pavyzdys, akinio modernizmo visuomeniniais vaizdžiai atskleidžiantis, kaip
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Lietuvos menininkai buvo įtraukti skulptūros ir architektūros kūriį totalitarinės kultūros produka- nio medžiagiškumas, kokios buvo
vimą. Paminklą šios kultūros vyk- technologijos ir reikalavimai medytoju paverstam rašytojui Cvirkai džiaginei išraiškai, kodėl šis stilius
sukūrė vienas ryškiausių nacionali- turėjo strateginę galią, kodėl reikanės dailės mokyklos atstovų skulp- lavo didelių ekonominių investicijų,
torius Juozas Mikėnas. Šis duetas kartu iškeldamas režimui parankius
iškalbingai liudija epochą, kurią ir jam lojalius talentingus menininvertiname kritiškai. Kritišką santykį kus. Siekiant atkurti istorinį teisinsu ja norime įdiegti ir jaunosioms gumą paminklą būtina turėti, kad
kartoms. Cvirkos paminklas šiuo jį būtų galima komentuoti ir interatveju – įtaigi vaizdinė priemonė. pretuoti. Fizinė jo delokacija būtų
Būtų nedovanotina ją prarasti.
ydingas sprendimas, atimantis gaŠi monumentali Mikėno skulp- limybę visuomenei studijuoti chatūra yra vienas iš nedaugelio socre- rakteringą socrealizmo pavyzdį ir
alizmo pavyzdžių, išlikusių origina- atkartojantis agresoriaus elgesio
lioje aplinkoje (Zarasuose stovėjęs modelį, liudijantį kitokios pozicito paties stiliaus Mikėno paminklas jos baimę, kurią maitina silpnumas
Marijai Melnik buvo perkeltas į ir nepasitikėjimas savo jėgomis.
Didelių pinigų maitinamai jėgai
Grūto parką, ant Vilniaus Žaliojo
tilto neliko jo kartu su Juozu Kėdai- pasipriešinti labai sunku. Bet koniu sukurtos skulptūrinės grupės dėl į Senamiestį ir Naujamiestį rei„Besimokantis jaunimas“).
kia žiūrėti pirmiausia kaip į verslo
Manome, kad socialistinio rea- zoną? Taip nuskurdiname save, o ne
lizmo kūriniai turi būti matomi ir praturtiname. Jei investavimo sąprieinami visuomenei, pirmiau- lygos trapiausiose Vilniaus dalyse
sia kaip diskusijos objektas ir reali būtų sugriežtintos, investuotojai
vieta. Juos būtina komentuoti, aiš- rinktųsi, ar jiems apsimoka jų laikinat žmonėms, kuo toks stilius, kytis, ar geriau ieškoti kitų erdvių.
varžantis kūrybos laisvę ir unifi- Tie, kurie vadovauja miestui, turėtų
kuojantis menininkų individualų gerai permąstyti, kuo jie įsipareibraižą, pavojingas ir žalingas. Kita goja savo rinkėjams, ir pakoreguoti
vertus, tik natūroje išlikęs kūrinys Vilniaus ateities viziją.
gali padėti suprasti, kaip socrealizmo epochoje buvo suvokiamas Lietuvos dailininkų sąjunga
9 psl.
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Tamsos smegenyse
At k e lta i š 1 p s l .

„apšvieta“ (žiniomis, informacija,
mokslu).
Paradoksai ir čia nesibaigia. Jei
apie visa tai skaitant jau pradėjo
mintyse šmėkščioti žodis „revoliucija“, teks nusivilti. Populiarusis
Yuvalas Noah Hararis perspėja (ne
prieš penkiolika metų, o dabar),
kad apšvietos išlaisvinto proto kuriamos technologijos ne tik lengvina gyvenimą, bet ir naikina
homo sapiens kaip rūšies reikalingumą. Kam? Tai saujelei būsimųjų
homo deus, kurių rankose – viskas.
Prieš nereikalingumą sunku kelti
revoliucijas, ypač kai visų nereikalingųjų akys susmeigtos į beveik dovanai gautą, delne telpantį ekraną,
o mintys plaukia pasroviui. Todėl
kūrinių pokalbiai, susikryžiuojantys apytuštėse ŠMC erdvėse – šviesioje didžiojoje salėje ir tamsioje
mažojoje – murma apie kitą išeitį:
„pasiplauti“ iš technologijų nušviestos zonos į gamtinius ir archajinius
paribius, kur nėra jokių ginklų, tiktai galimybė išgyventi, tarsi šikšnosparniams slapstantis natūroskultūros olose.
Bent jau aš taip supratau itin
plačią parodos dalyvių geografiją
ir demonstruojamų ritualų gausą
(jie buvo atliekami ir per atidarymą). Menininkai iš Lietuvos ir
Europos – banalu, kai šalia – Marių Respublika, Udmurtija, Čečėnija, Komių Respublika (Rusija),
Malaizija, Kazachstanas, Pietų Afrika, Prancūzijos Polinezija, Filipinai ir Honkongas. Poreikis parsivežti menininkų iš „kažkur ten“
primena vis pasigirstančias žinias
apie dar vieną beišnykstančią gyvūnų ar augalų rūšį: oi, sužinojau,
kad ji egzistavo, per vėlai. Dar visai neseniai, pamatę į performansą
transformuotus udmurtų ritualus (Emnoyumno – Kučyran Yuri,
Žonžon Sandyr), būtume kalbėję
apie nevakarietiškų kultūrų egzotizavimą, bet dabar nebeapsiverčia
liežuvis. Nes udmurtai kalba patys,
net ne kalba, o stovi ir tyli, arba juokiasi – ir galvok tu ką nori. Dariaus
Žiūros filmuojami Gustonių gyventojai taip pat tyli minutę būdami
priešais kamerą – jau aštuoniolika
metų. Žinau, kad filme keičiasi veidai – vaikai auga, senukai miršta,
vietoj jų lieka tušti kadrai, atsiranda nauji gyventojai. Kartu keičiasi technologijos: pradžia nufilmuota jau blunkančia videojuosta,
naujausi kadrai žvilga skaitmeninio
vaizdo kokybe. Deja, tik žinau, bet
nemačiau, nes Lietuvoje kūrinys
rodytas vienintelę dieną – pernai
vasarą pačiuose Gustoniuose. Profesionaliai jį pristatyti parodose vis
trūksta lėšų. ŠMC matome, kaip į
save žiūri patys Gustonių gyventojai. Jie jaučiasi tarsi ekrano žvaigždės, nes juk tokie ir yra. Kūrinys
jiems savas, tad suprantamas ne
10 psl.

tik meno publikai. Galbūt jo neapibrėžtumas yra išeities pozicija
kelionei į būsimąjį laiką.
Regis, keliausime „vis tirštėjančioje tamsoje“ kartu su Aslano
Gaisumovo (Čečėnija) skitais,
kažko ieškančiais snieguotoje žemėje (anot senovės graikų, jie buvo
„tamsūs, neišmanantys“) ir kurstančiais laužus. Šiai kelionei nuteikia
jau didžiosios salės erdvė, kur yra
tik sienų tapyba ir skulptūra centre.
Ant mažesnės sienos tamsiai raudoname danguje skrenda meška,
apsikabinusi perlais nusagstytą
žuvį. Pavelas Mikuševas (Komija)
čia vaizduoja finougrų mitologinės būtybės – dangaus tėvo sūnaus
(meška) – santuoką su krikščionybe
(žuvis). Gražu. Šis žinojimas keičia
netoliese rodomos esto Jaano Toomiko „Komunijos“ reikšmę. Kai
kam gali būti bjauru, kad krikščioniškas sakramentas čia sugretintas
su vulgaroka sekso scena, po kurios moteris džiugiai „apsisėklina“
tarsi vaisių ištroškusi žemė. Nesuprasi, ar „sardoniškojo magiškojo
realizmo“ propaguotojas Toomikas
čia šaiposi iš mūsų polinkio viskam
suteikti kosminę reikšmę, ar dešifruoja sakralinių ritualų kilmę iš
perdėm žmogiškų kūno poreikių.
Abiem atvejais kvestionuojama
skirtis tarp dvasinės jungties garbinimo ir medžiagiškosios niekinimo.
Kokia veidmainystė – nes tik pastarosios „Komunijos“ dėka žemė
aprūpinama jai ginti būtinu krauju.
Todėl būtent krauju Vaida Tamoševičiūtė paprašo tatuiruotojo
adata išrėžti jai ant nugaros žodį
„NAMAI“. Didelį didelį. Ir, be abejonės, skausmingą. Ilgai raižomą ir
nešiojamą ant kupros amžinai. Šioje
vietoje į „Kraujo ir žemės“ tematiką netikėtai įsipainioja Mindaugo
Navako „Daiktiškumai“ – atskira
paroda pietinėje salėje. Ten – šviesioji namų pusė. Gėlėti melsvi tapetai, žvilgantys plieniniai virtuvės įrankiai, estetiškais objektais
paversti susidėvėję gėlėti čiužiniai,
patalpą skrodžiantys du granito
plokščių zigzagai. Bet stabteliu.
Čiužiniai perlinkę, lyg nuo naštos,
lyg būtų kankinami, jų nugaros čaižomos nematomais botagais, paliekančiais nematomus kraujo randus.
NAMAI. Įrankių žvilgesys agresyvokas, jie grubiai sukniedyti už mus
galingesnėms būtybėms, kurios jau
ruošiasi valgyti savanoriškai čia užklydusius pietus. O ir granito plokštės – ne šiaip kapinių dekoras. Jų
dantys ir ašmenys lengvai trupins
mūsų kaulus. Atsitiktinai ši archetipinė akmeniniais pjūklais perrėžtos virtuvės erdvė tampa „Kraujo ir
žemės“ segmentu – iš tiesų: tamsus
menas tamsiems laikams.
Bet grįžkime į didžiąją salę. Spėju,
kad iš šios parodos įsimins didysis jos akcentas – visą ilgąją sieną

Mindaugas Navakas, ekspozicijos fragmentas

dengianti Alexanderio Lee freska
„Dėl potvynio“. Ji – irgi dekoratyvi,
sudaryta iš persiliejančių ornamentų. Prie jos centre nutapyto
pusapskritimio – tarsi „lėktuvo
lango“, pro kurį tarsi matosi kalnų
peizažas, žiūrovai sustoja nusifotografuoti. Nes spalvos linksmos. Jos
pridengia žinias apie duonmedžio
lapų ornamentą, kuris simbolizuoja plantacijų vergams skirtą pigų
maistą, apie naujai iškilusią atominio karo grėsmę, apie pasaulinį potvynį, kuris sunaikins daugelį salų
valstybių, apie Polinezijos spalvų
politines reikšmes. „Spalvos tampa
sienomis, skydais, neleidžiančiais
užteršti vienas kito: grynas kraujas,
maišytas kraujas, blogas kraujas“, –
rašo Lee. Kodėl šios archajinės
nuostatos vėl atgyja? Juk jau keletą
dešimtmečių, regis, visiems laikams
buvome įtikėję kastų sistemos nesuvaržyto individo laisvės idealais.
Mano kartai kraujas buvo skirstomas į grupes, ne pagal spalvas, kurios jau buvo tik praeities kliedėjimų reliktas. Bet štai tie kliedėjimai
atgyja ir vėl galima skirstyti žmones
į savus ir svetimus. Atrodo, kad žiūrovai, to nė nesuvokdami, fotografuodamiesi įamžina laisvės epochos
saulėlydį.
Tas „vėl atgyja“ motyvas užkoduotas ir centriniame didžiosios salės objekte – Artūro Railos „Rūpesčių kolonoje“, kurią jis pirmą kartą
sukūrė 1989 m. baigdamas skulptūros studijas, 1993 m. sunaikino
atsižadėdamas tradicinių meno
formų dėl neapibrėžto „kitaip“, o
šiai parodai vėl atkūrė. Pastarasis
veiksmas tarsi užduoda programą
visai parodai: sugrįžti į išeities tašką,
atsukti atgal. Kolona virsta ritualiniu stulpu. Ji begalinė (tai atsakas
Constantino Brancusi „Begalinei
kolonai“) – išdygsta iš grindų ir
pranyksta lubų skylėje. Bet pažvelgus iš tam tikro taško kolona tampa

V. N o m a d o n u ot r .

stuburu, kurio slanksteliai – dvi mi- ir taip jau krentančių klevelio lapų.
niatiūrinių Rodeno „Mąstytojų“- Heikkilä irimo estetika švelni, Torūpintojėlių-Pirčiupio motinų ei- omiko – autoironiškai absurdiška,
lės, o vingiuojanti tuštuma tarp jų kas galbūt neišvengiama, kai me(įtartinai primenanti Navako gra- nininkas imasi kažką sakyti apie
nito plokščių zigzagą) – parodos gamtą. Nes, pagal struktūralizmo
smegenys. Jų mąstymo kančia jun- klasiką, kultūra juk visada priešigia neapibrėžtą ateitį su kultūrine nosi natūrai ir atvirkščiai, tiesa?
praeitimi, galbūt su meno kilme iš
„Kaip mums išmokti būti žemės
ritualo ir abstrakcijos.
gyventojais? Neatsisakant kultūros,
Šito parodoje daug. Donna Ku- bet ir puoselėjant žemę“, – klausia
kama (Pietų Afrika) lūpdažiu nu- kuratoriai. Taikliausiai atsako Ausidažo veidą stovėdama lyg neju- relija Maknytė. Ji stebi bebrą, kurį
dantis stulpas parke, kuriuo žmonės vadina „kraštovaizdžio partizanu“,
grįžta iš Kenijos sukilimo prieš nes jis, visų nekenčiamas, kovoja
britų kolonistus minėjimo. Jie be- už laukinės gamtos teises. Žmogus
veik nereaguoja, ji stovi lyg jos lai- melioruoja – „gerina“ ir kultūrina
kas būtų lėtas kaip akmens. Toks peizažą, net nesigilindamas naikina
amžinas kaip ir spalvos problema kitas rūšis, kol viską suvienodina
juodaodžiams, kuriuos europiečio taip, kad ilgainiui pats praras savo
akis automatiškai priskiria Afrikai, gyvybinę terpę. Taigi bebras – ir
kad ir kur jie būtų gimę ir užaugę. žmogaus gelbėtojas, pirmiausia –
Turbūt tokiais kosminę vertikalę nuo jo paties trumparegystės. Šią
brėžiančiais stulpais jaučiasi esą ir dramą Maknytė fiksuoja jau keletą
udmurtų performeriai, kurie su- metų. Parodoje ji pateikia nuotraukasi apsisiautę ryškiomis spalvomis kas ir žmogaus savigyros dokumennudažytomis drobėmis. Jie atlieka tus. Labiausiai pralinksmino knyšamanišką „tylaus sukimosi aktą“, gutė, atverta ties eilėraščiu „Posmai
į sniegą (ir į baltas ŠMC grindis) apie melioraciją“ (rašyti 1963–1965
įsriegia spalvotus taškus. Pralaužę m.). Belieka apversti paskutinės
ledą jie siekia paliesti Siodmurčos strofos reikšmę ir bus aišku, kaip
upės dvasią, taip įžemindami Mi- elgtis ateities Žemės gyventojams:
chelangelo nutapytą žmogaus sukū- „Tad patarimą tokį čia / aš duoti kerimo aktą, Dievo gestą perduodami tinu – / pradėti melioraciją / nuo
gamtos stichijai.
savo smegenų.“
Tai padaryti sunkiausia ir vilties
Gamta – dar viena svarbi „Kraujo
ir žemės“ veikėja. Jai užleistas vie- kol kas nematyti. Alyvmedžius jau
nas didžiosios salės kampas ramiai suvažinėjo daugybė „Lexus“ egsau ỹra, virsdamas Almos Heikkilä zempliorių. Tamsos daugiau nei
(Suomija) kūriniu „šiuose proce- šviesos. Bet tamsa – neblogas priesuose yra ir plastiškumo, ir abipu- globstis. Ar pastebėjote? Mieste
sės simbiozės bei naikinimo“. Tiesa, mes jau tampame tamsos gyvūnais,
sienas pamažu aptraukiantys pelė- išlendančiais naktį pailsėti nuo alisiai ir grybai nutapyti, bet taip ti- nančio karščio. Tegu ŠMC parodos
kroviškai, kad, regis, jie tyliai ėda bus alternatyva alui ir jūrai.
tinką, ruošia sieną būsimam remontui, pagreitina procesą. Absur- Parodos veikia iki rugpjūčio 18 d.
diškai pabaigą greitina ir Toomikas Šiuolaikinio meno centras
performanse „Veiksmas be pavadi- (Vokiečių g. 2, Vilnius)
nimo“: ateina į kapines nupurtyti Dirba antradieniais–sekmadieniais 12–20 val.
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Kino naujienos trumpai
Pagal užsienio žiniasklaidą

„Kinotavr“ laureatai
Birželio 16 d. Sočyje baigėsi
30-asis atviras Rusijos kino festivalis „Kinotavr“. Festivalio žiuri
šiemet vadovavo aktorius ir režisierius Konstantinas Chabenskis.
Didžiuoju prizu žiuri apdovanojo
debiutanto Boriso Akopovo filmą
„Jautis“ („Byk“), filmo operatoriui,
taip pat debiutantui, Glebui Filatovui atiteko ir prizas už geriausią operatoriaus darbą. „Jautis“ pasakoja apie 10-ąjį dešimtmetį, kai
žlugo SSRS. Filmo veikėjas – mažo
miestelio gyventojas, svajojantis
persikelti į sostinę. Jis jau spėjo
atlikti bausmę kalėjime ir dabar
vadovauja vietos „autoriteto“ interesus aptarnaujančiai nusikaltėlių „brigadai“. Aleksandro Lungino
debiutinis filmas „Didžioji poezija“
(„Bolšaja poezija“) apdovanotas už
geriausią režisūrą ir geriausią aktoriaus darbą (Aleksandras Kuznecovas), Annos Parmas filmas „Skirkimės!“ („Davai razvediomsia!“) – už
geriausią debiutą ir scenarijų. Geriausios aktorės apdovanojimas
paskirtas Viktorijai Tolstoganovai
(„Virš debesų“, „Vyše neba“, rež. Oksana Karas), geriausio kompozitoriaus apdovanojimas – Igoriui Vdovinui („Minčių vilkas“, „Myslennyj
volk“, rež. Valerija Gai-Germanika),
o kritikų palankumą pelniusi Niginos Saifullajevos erotinė drama
„Ištikimybė“ („Vernost“) įvertinta
diplomu.
Xawery Żuławskis sukūrė filmą
pagal tėvo scenarijų
Rugpjūtį Vroclave vyksiančiame
tarptautiniame kino festivalyje
„Nowe Horyzonty“ įvyks Xawery
Żuławskio filmo „Paukščių kalba“
(„Mowa ptaków“) premjera. Filmas

Pagrindinė veikėja – paprasta mosukurtas pagal žymaus lenkų rekytoja Polina (Jevgenija Rozanova),
žisieriaus, rašytojo Andrzejaus
kurios gyvenimą pakeitė tragiškas
Żuławskio (prieš kelerius metus
įvykis,
kai iš vaikų darželio buvo
jo filmų retrospektyvą surengė
pavogtas
jos sūnus Markas. Po ke„Scanorama“) scenarijų, kurį sūlerių
metų
reportaže apie incidentą
nui jis atidavė prieš pat savo mirtį
Rygos
prekybos
centre Polina atpa2016-aisiais. Festivalyje taip pat
žįsta
savo
sūnų.
Ji kreipiasi į polivyks svarbių tėvo ir sūnaus filmų
ciją,
prašydama
vėl atnaujinti paperžiūros. Pasak kino kritikės ir
grobimo
bylą.
Kai
tai nepavyksta,
festivalio kuratorės Małgorzatos
Polina
nusprendžia
veikti pati. LiSadowskos, „Paukščių kalba“ – tai
kimas
ją
suveda
su
atsargos
majoru
radikalus meninis eksperimentas,
Denisu
(Kirillas
Rubcovas).
Padėkuriame fantastiškai dera dvi skirdamas
dukters
mokytojai,
Denisas
tingos asmenybės, kūrybiniai tempastebi, kad per pastaruosius penperamentai ir požiūriai į kiną. Tai
kerius metus panašiose bylose būta
kerintis ekrano dialogas tarp tėvo Kadras iš filmo „Jautis“
pernelyg
daug „sutapimų“.
ir sūnaus, kuriame justi nostalgija ir
Bemintiškumą
reprodukuojančios
Francis
Fordas
Coppola
dažnai
tvirįtūžis, pakilumas ir humoras, senaNikita Michalkovas steigia
madiška stilizacija ir aštrus žvilgs- sistemos ir stadionuose „Ne-ken- tina, esą jam nereikia jokių apdovavyno restoranų tinklą
čiu!“ skanduojančių nacionalistų nojimų, tačiau šįkart jis leidosi įtinis į Lenkijos tikrovę.
Jau klasikiniais vadinamų subXawery Żuławskis neslepia, kad gaujų išstumti į paraštes, savo gy- kinamas. Festivalyje bus parodytas
nybai
jie
gali
pasitelkti
tik
ironiją,
ne
vienas
restauruotas
šiemet
80tilių
filmų „Meilės vergė“, „Nefilmas – pagarbos duoklė tėvui. Jis
gėles
ir
klasikų
citatas.
Andrzejaus
metį
švenčiančio
režisieriaus
filmas,
baigta
pjesė mechaniniam pianisako, kad „Paukščių kalba“ – tarsi
Żuławskio
tekstas
akcentuoja
lenkų
o
spalio
19-oji
bus
skirta
„Krikštatėnui“,
„Penki
vakarai“ režisierius
tėvo kalbos žodynas, kad pasitelkė
ir
populiarus
aktorius Nikita Miinteligento
degradaciją
–
supamas
vio“
trilogijai.
Šiemet
festivalyje
taip
jo filmų „Velnias“, „Trečioji nakties
paniekos
žinojimui,
chamizmo
ir
pat
bus
surengtos
aktorių
Danielio
chalkovas
pastaraisiais
dešimtmedalis“ ir kitų scenas, personažus,
kvailybės,
jis
renkasi
savotišką
Auteuile’
o
,
Marinos
Vlady,
režisiečiais
tapo
verslininku,
politiku
ir
kostiumus, temas ir aurą. Taip pat
splendid
isolation.
Net
veikėjų
Vladimiro
Putino
draugu.
Dienriaus
Keno
Loacho
retrospektyvos,
jis pakvietė nuolatinius tėvo bendradarbius, tarp jų operatorių An- vardai – Liucjanas, Marianas, Ju- planuojama 3-iojo dešimtmečio ne- raštis „Kommersant“ pranešė, kad
drzejų Jaroszewiczių, kompozito- zefas – nuosekliai „nedabartiniai“. byliųjų Holivudo filmų programa. Michalkovas rengiasi Rusijoje kurti
rių Andrzejų Korzyńskį, aktorius Sadowska atkreipia dėmesį, kad re- Premijos, kuri šiemet bus įteikta specializuotų vyno restoranų tinklą
Michałą Grudzińskį, Alicją Jachie- žisierius įvedė į filmą ir tėvo bei sū- Coppolai, laureatais anksčiau yra „Dodici Wine & Kitchen“, kur bus patapę Quentinas Tarantino, Clintas tiekiamas ir jo vynuogyne „Tenuta
wicz, Moniką Niemczyk. Taip pat naus santykių motyvą.
Eastwoodas,
Pedro Almodovaras, Dodici“ Toskanoje pagamintas vyvaidina Danielis Olbrychskis, AnBrolių Lumière’ų festivalio
Catherine
Deneuve
ir kiti iškilūs nas. Kol kas Rusijoje veikia du šio
drzejus Chyra, Sebastianas Fabiprizas – Francisui Fordui
kino
kūrėjai.
Pernai
festivalį ap- tinklo restoranai su vyno parduojańskis ir Borysas Szycas. Scenarijų
Coppolai
lankė
185
tūkstančiai
žiūrovų.
Šie- tuvėmis – Žemutiniame Naugarde
įkvėpė Piero Paolo Pasolini filmas
Vienu
prestižiškiausių
kino
renmet
jis
vyks
spalio
12–20
dienomis.
bei Maskvoje. Tai jau ne pirmas Mi„Paukščiai ir paukšteliai“ („Uccellaginių
pastaraisiais
metais
tapo
chalkovo
bandymas sukurti savo rescci e uccellini“, 1966).
Kijeve pradėtas filmuoti benLione
rengiamas
brolių
Lumière’ų
toranų
tinklą.
2015 m. kartu su broliu
Pasak Sadowskos, filmo pavadidros Ukrainos ir Latvijos gafestivalis,
kuriame
rodomi
seni
filAndrejumi
Končialovskiu
jie norėjo
nimo „paukščių kalba“ – tai kalba,
mybos serialas
mai.
Jis
vyksta
Liono
kino
muziesteigti
greitojo
maisto
restoranus
kuria naudojasi iš agresyvios triukšKijeve prasidėjo aštuonių dalių „Valgome namie“ („Jedim doma“).
mingos daugumos išmesti perso- juje, įsikūrusiame toje vietoje, kur
stovėjo
kino
pradininkų
fabrikas,
detektyvinio
serialo „Markus“, re- Tada broliai parašė laišką Putinui
nažai: vaikų kankinamas istorijos
bei
svarbiausiose
miesto
kultūros
žisuojamo
Antono
Azarovo, filma- prašydami 972 milijonų rublių. Tamokytojas, iš darbo išmestas poerdvėse.
Festivalio
rengėjas
(taip
vimas.
Serialą
bendrai
kuria ukrai- čiau plano nepavyko įgyvendinti.
lonistas, kompozitorius, bankipat
ir
Kanų
kino
festivalio
meno
vaniečių
ir
latvių
kinematografininkai.
ninko namus valanti mergina, gėlininkė ir kinu susižavėjusi mokinė. dovas) Thierry Frémaux sakė, kad Dalis scenų jau nufilmuota Latvijoje. Parengė Ž. P.

Kronika

„Švelnūs kariai“ – Amsterdamo kino festivalio
dirbtuvėse
Birželio 30–liepos 6 d. debiutinis
dokumentinis ilgametražis Marijos Stonytės filmas ,,Švelnūs
kariai“ dalyvaus didžiausio Europos dokumentinio kino festivalio IDFA organizuojamose kino
dirbtuvėse „IDFAcademy Summer School“. Dirbtuvėse profesionalūs montažo konsultantai
dirbs su atrinktais, dar niekur
nerodytais dokumentiniais projektais. Dirbtuvių tikslas – padėti
kūrėjams tobulinti turimą montažo versiją bei pasiruošti filmą
pristatyti tarptautinei kino industrijai. Filmą prodiusuoja Giedrė
Žickytė („Moonmakers“, Lietuva)

,,Švelnūs kariai“

kartu su estų kino prodiuseriu Riho
Vastriku („Vesilind“, Estija).
Kasmet programa sulaukia kelių šimtų dokumentinių projektų
paraiškų iš viso pasaulio. Šiais metais atrinkta 16 filmų, tarp kurių ir
„Švelnūs kariai“. Tai pirmas lietuvių projektas, dalyvaujantis prestižinėje „IDFAcademy Summer
School“ programoje. Projektui
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profesionalais, gauti naudingų patarimų, mokytis iš ne vienus metus
mus žavėjusių kino meistrų“, – sako
Marija Stonytė.
Ilgametražis dokumentinis filmas „Švelnūs kariai“ („Gentle
Warriors“) pasakoja trijų merginų,
pasirinkusių savanorišką tarnybą
Lietuvos kariuomenėje, istorijas ir
kuria jaunų moterų, pradedančių
savarankišką gyvenimą šių dienų
Lietuvoje, portretus. Filme ieškoma atsakymo į klausimą, ką turi
išgyventi jauna moteris, kad taptų
atstovaus režisierė Marija Stonytė kariu ne tik kariuomenėje, bet ir
bei montažo režisierė Mirjam Je- gyvenime. Režisierė savo herojes
gorov (Estija), kuri yra dirbusi prie pradėjo filmuoti, kai 2015 m. kovą,
Audriaus Stonio filmo „Moteris ir atsižvelgiant į pasikeitusią geopoliledynas“ bei Arūno Matelio „Nuos- tinę situaciją ir valstybės saugumui
tabiųjų lūzerių“ montažo.
kylančias grėsmes, LR Seimas at„Smagu, kad prieš išleidžiant naujino devynių mėnesių nuolatinę
filmą į kino teatrus turėsime gali- privalomąją pradinę karo tarnybą.
mybę juo pasidalinti su ryškiausiais
„Švelnūs kariai“ buvo pristašiuolaikinio dokumentinio kino tyti ir kituose tarptautiniuose

renginiuose – Triesto kino festivalyje (Italija), vienoje didžiausių pasaulyje Šefildo dokumentinio kino mugėje „Meet Market“
(D. Britanija), „Baltic Sea Docs“
(Ryga, Latvija), Odesos kino festivalyje (Ukraina). Filmas apdovanotas
kaip geriausiai vystomas lietuviško
kino projektas Vilniaus tarptautiniame kino festivalyje „Kino pavasaris“, įvertintas specialiu paminėjimu Salonikų dokumentinių filmų
festivalyje (Graikija), pelnė geriausio dokumentinio projekto apdovanojimą „The Edinburgh Pitch 2018“
(Škotija) ir kt.
Filmo gamy ba iš dalies f inansuota Lietuvos kino centro.
„Švelnūs kariai“ bus rodomi kino
teatruose jau kitąmet.
„Moonmakers“ inf.

11 psl.
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Pirmosios meilės, brendimo ir šeimos drama
Oksana Karas apie filmą „Virš debesų“

Nuo šio penktadienio Lietuvos suaugusiųjų siužeto linijos veiktų
ekranuose pradedamas rodyti Ok- vaikų linijas, ir atvirkščiai. Siužetas
sanos Karas filmas „Virš debesų“ klasikinis – „tėvai ir vaikai“. Filmas
(„Vyše neba“, Rusija, 2019). Jo ir yra apie jų konfliktą. Jis klausia,
premjera įvyko prieš savaitę pasi- ar tėvai gali manipuliuoti vaikais, ar
baigusiame festivalyje „Kinotavr“, o turi teisę kištis į jų likimą. Ar aštuomotiną suvaidinusi Viktorija Tols- niolikos–dvidešimties metų jaunuoliai
toganova pelnė prizą už geriausią yra laisvi: jie jau turi visas pilietines
moters vaidmenį. Prieš kelerius teises, bet finansiškai ir psichologiškai
metus kitas Karas filmas „Geras dar priklauso nuo tėvų. Norėjome paberniukas“ laimėjo šio festivalio svarstyti, kaip mes veikiame vieni kiDidįjį prizą.
tus, ar esame laisvi šeimoje, ar dažnai
„Virš debesų“ herojė yra jauna painiojame savo vaidmenis.
mergina, turinti širdies ydą. Ji leidžia vasarą kurorte stebima budrios Savo filmuose dažnai analizuoir reiklios motinos. Merginos dė- jate skirtingų kartų santykius.
mesį patraukia paslaptingas jauMano filmuose vienaip ar kitaip
nuolis. Ji nežino, kad šis susitiki- skamba brendimo ir atsiskyrimo
mas pakeis gyvenimą, o jausmai nuo tėvų tema. Ir „Gero berniuko“,
pakils virš debesų. Filme taip pat ir filmo „Angelui angina“ pagrindivaidina jau spėję išgarsėti jauni niai veikėjai – jaunuoliai, kuriems
aktoriai Taisija Vilkova, Filippas dar nesuėjo dvidešimt metų. Mane
Avdejevas, Darja Žovner, Polina ir domina šis dramatiškas ir jautrus
Vitorgan. Pateikiame pokalbio su naujos asmenybės atsiradimo prorežisiere fragmentus iš reklaminės cesas. Kaip žmogus netenka vaiko
filmo medžiagos.
odos ir tampa suaugęs. Paprastai
šis procesas skausmingas ir tėvams.
Apie ką pirmiausia norėjote
Suaugusieji nebūna pasirengę supapasakoti žiūrovams?
sitaikyti su tuo, kad jų vaikai, nors
Tai šiuolaikinė istorija. Manau, ir gyvena po vienu stogu ir dažkiekvienas galės susitapatinti su nai yra ekonomiškai priklausomi,
mūsų herojais. Daugiausia šis fil- staiga įgyja savarankišką balsą,
mas yra apie pirmąją meilę, be atvirai reiškia savo nuomonę, su
to, tai brendimo ir šeimos drama. kažkuo miega, verčia autoritetus.
Nors, žinoma, yra ir detektyvinė Kiekvienoje brendimo dramoje
spyruoklė – filmas prasideda, kai tėvų ir vaikų konfliktas – pats įdoidilišką vasaros paplūdimio vaizdą miausias. Nes jaunam veikėjui tai ir
sugriauna išplaukęs lavonas ir pra- susidūrimas su savimi, tik ateityje,
sideda nusikaltimo tyrimas. Kad ir bandymas išvengti savo šešėlio, nekaip su scenariste Katia Mavro- tapti „tokiu kaip jie“. Tokiu pat nuomatis keitėme scenarijų, norėjome, bodžiu, veidmainišku, despotišku.
kad detektyvinė linija išliktų, kad Tokiu pat suaugusiu. Kiekviename
būtų įtampos, nerimo. Tai svarbu ir savo filme aš suteikiu vaikams gamūsų herojams, nes verčia siužetą limybę to išvengti. Galimybę tapti
judėti. Filme vienodai svarbūs ir su- geresniam už tėvus. Tačiau veikėjai
augusieji, ir vaikai. Norėjome, kad ne visada tuo pasinaudoja.

Mama filme „Virš debesų“ – vienas esminių personažų. Ji sumani
manipuliatorė, jai labai stinga meilės ir ji taip dėlioja šeimos santykius,
kad visi elgtųsi, kaip patinka jai ir
kaip nori ji. Mūsų istorijoje šeimos
nariai išsilaisvins iš stiprios motinos įtakos. Šeima – tai gyvas organizmas ir vienintelis jos pagrindas
yra meilė. Jei meilė išeina, šeima
suyra. Toks mano labai idealistinis įsivaizdavimas, kokia turi būti
šeima. Apie tai ir filmas. Gal žiūrovams jis taps galimybe patikrinti
savo šeimą. Paklausti savęs, kas sulaiko mane šalia artimo žmogaus: „Virš debesų“
kaltės jausmas, skola, manipuliavimas ar meilė? Ar už viso to yra
Su Taisija Vilkova, kuri filmavosi
tikrų jausmų, ar viskas jau dirbtina? jau trečiame mano filme, viskas susiklostė greitai, nors ir pradžių mes su
Kaip vyko aktorių atranka?
scenariste galvojome apie anemišką,
Dažniausiai mano aktorių at- trapią, išbyškusią mergaitę, keistą ir
ranka vyksta greitai – užtenka sa- liguistą. Bet paskui pasvarsčiau, kad
vaitės, nes dirbdama su scenarijumi viskas turėtų būti atvirkščiai. Ilgai
jau viską supratau, visus įsivaizda- negalėjau rasti pagrindinės herovau. O šįkart įsivaizdavau ir... ne- jės draugės Ritos – tai vienas svarpavyko. Tada prasidėjo skausminga biausių personažų. Darja Žovner po
aktorių tėvo ir motinos vaidme- filmo „Ankštumas“ ilgai sirgo, žinonims paieška. Iš pradžių atrodė, jau, kad ji visiems atsako ir laukia
kad radus mamą viskas susiklostys didelio vaidmens. Vis dėlto surizisavaime. Atėjo nuostabios aktorės, kavau ir parašiau jai. Tada Darja gykurias myliu, viena už kitą geres- veno Varšuvoje, bet iškart atsiliepė
nės. Bet viskas atsirėmė į tėvų porą. ir atvyko į bandymus. Jai tai buvo
Tada pradėjau ieškoti tėčio ir pa- lyg savęs nugalėjimo vaidmuo – ne
kviečiau Aleksejų Agranovičių. Jis „mergaitė iš kaimynystės“, ne „sapasakė, kad ateis su žmona. Ir štai vas vaikinas“, o neįtikėtina gražuolė,
atsidaro durys ir įeina puiki rusų egzaltuota, pamišusi dėl ezoterinių
aktorė Viktorija Tolstoganova. To- praktikų. Jos herojė išgyvena juslesni aktorių bandymai, man regis, lingumo pabudimą, pradėdama sutebuvo formalumas. Iškart tapo vokti save kaip moterį. Ji nepraleiaišku, kad mama – jos vaidmuo. džia nė vieno vyro, bet kiekvienas
Būdami kartu Agranovičius ir Tols- jų – tik savęs įtvirtinimo medžiaga.
toganova suteikė filmui svarbų kon- Išoriškai ji „ledi tobulybė“, viduje –
tekstą, kurio nesuvaidinsi. Jie atnešė labai kompleksuota mergina. Tokia
į mūsų istoriją tiesos ir gyvenimo, truputį Marilyn Monroe, tik šiuopridėjo kažką labai svarbaus.
laikiška. Darja kruopščiai rengėsi

Nauji filmai

persekiojantys Kopenhagos policininkai, ir suvokiame, kas netrukus atsitiks. Hičkokišką žvilgsnio
vizualizavimo ir saspenso kūrimo
principą De Palma perkėlė ir į vieną
svarbiausių filmo turinio lygmenų:
visus savo prievartos aktus teroristai tiesiogiai fiksuoja kameromis,
kad galėtų iškart įkelti į „YouTube“
kanalą, todėl dalį filmo įvykių stebime savižudžių akimis, kai kartu
su kamera jie nukreipia savo ginklą
į beginklius žmones. Tokių scenų
filme ne viena, panaši jį ir užbaigs,
tačiau bene iškalbingiausios yra
žudynės, kai kino festivalio svečiai kyla raudonu kilimu nuklotais
laiptais. Vaizdo kameros įtaisytos
ir idiliškame name Kopenhagoje,
kur CŽA įkūrė teroristų kalėjimą.
Žinoma, nuoroda į ankstesnius režisieriaus filmus – ir stambiu planu
rodomos detalės, ir kadre dažnai
vyraujanti kraujo spalva: raudoni
net Olandijos vėjo malūno sparnai.
Žiūrėdama „Domino“ visą laiką
bandžiau atsikratyti jausmo, kad
žiūriu De Palmos autoparodiją.
Jis jau dvidešimt metų gyvena

Tiesiog nevykėliai
Brianas De Palma – amerikiečių klasikas, vienas pirmųjų kino postmodernistų, ištikimas Alfredo Hitchcocko
sekėjas. Dauguma jo filmų (kad ir
„Domino“
„Randas“, „Neliečiamieji“, „Karlito
kelias“ ar „Gyvatės žvilgsnis“) ana- bei naudoti subjektyvų personažo
lizuojami kino mokyklose, kai bū- žvilgsnį.
simi režisieriai mokosi montuoti,
Ne viena naujausio režisieriaus
naudoti subjektyvią kamerą ar ci- filmo „Domino“ (Danija, Prancūtuoti klasikus. Man tokio citavimo zija, Ispanija, Belgija, 2019) scena
etalonas yra laiptų scena „Nelie- taip pat verčia prisiminti Hitchcocką.
čiamuosiuose“, kai De Palma žiū- Kai policininkas Kristianas vejasi
rovų akyse postmodernistiškai savo porininko Larso žudiką Koanalizuoja Sergejaus Eizenšteino penhagos stogais, o kamera netikė„Šarvuočio „Potiomkino“ epizodą, tais rakursais fiksuoja jo žvilgsnius
nors populiariausi vis dėlto yra žemyn, norom nenorom atmintyje
Hitchcocko citatų jo filmuose pa- iškyla ir „Svaigulio“ kadrai. „Dovyzdžiai. Susidūriau ir su vertini- mino“ kulminacijos, kai arabų temais, esą De Palma – tiesiog tik roristai rengiasi susprogdinti areną,
saspenso meistro plagiatorius. De kurioje vyksta korida, įtampa suPalma ne vieną dešimtmetį nuo- montuota iš personažų žvilgsnių
sekliai plėtojo saspenso teoriją, iš ir jų trajektorijų. Stebėdami, į ką
Hitchcocko mokėsi įvesti į filmo pa- žiūri ir ką mato teroristai (jų vadas
sakojimą siurrealistinius elementus viską stebi pro žiūronus!) ir du juos
12 psl.

Europoje ir bando čia kurti filmus,
bet, regis, taip ir neprisitaikė prie
europietiškų galimybių. Ne viename interviu režisierius skundėsi
„Domino“ prodiuseriais, finansavimu,
sunkiomis darbo sąlygomis, tuo, kad
galutinis variantas sutrumpintas net
50 minučių. Kad filmas pigus, nuslėpti sunku. Nors, kita vertus, gal
tai, jog veiksmas vyksta 2020 m. Kopenhagoje, jau galima suprasti kaip
režisieriaus perspėjimą, kad viskas,
ką matome, – tik fantazija.
„Domino“ siužetas apie arabų
teroristus Europoje aktualus, bet
toks nuspėjamas (scenarijaus autorius Petteris Skavlanas), kad net
apmaudu. De Palma bando pasišaipyti iš visagalės CŽA, bet agentūros atstovas Danijoje Džekas
(Guy Pearce), kuris ir užvirė visą
filme rodomą košę, – tiesiog primityvus „juodas charakteris“, neteisėtai sekantis danų policininkų
skambučius ir paimantis įkaitais
siro krikščionio Ezros (Eriq Ebouaney) šeimą, tardantis jo paauglį
sūnų, kad Ezra, kurio tėvą nužudė
IGIL, padėtų amerikiečiams rasti

vaidmeniui – kasdien man siųsdavo
ją įkvėpusių kostiumų fotografijas,
savo aktorinius bandymus, veikėjos
prototipus iš žinomų filmų.
Paskutinis iššūkis buvo rasti pagrindinį veikėją, kad su Taisija jie
atrodytų pora. Iki filmavimo pradžios buvo likęs mėnuo, o jo vis
neturėjome. Filippas Avdejevas
(Kirillo Serebrennikovo mokinys,
vaidina jo vadovaujamame teatre
„Gogol Centr“ ir filme „Vasara“ – K. R.)
atsidūrė ilgiausios aktorių atrankos finale. Nė akimirkos nesigailėjau, kad intuityviai pasirinkau
jį. Intuityviai, nes iki tol nebuvau
mačiusi jo darbų teatre. Dabar esu
fanatiška jo gerbėja ir pasižiūrėjau
viską. Filippas labai gilus, nuoseklus
aktorius. Jis aptaria visus savo herojaus motyvus ir scenarijaus aplinkybes, siūlo dialogus ir scenas. Jis
„laiko“ vaidmenį, net jei išvažiuoja
poilsiauti už tūkstančio kilometrų.
Filippas ir Taisija kadre atrodė kaip
tikra pora ir suteikė mūsų istorijai
prancūzišką atspalvį.
Parengė K. R.

Europoje teroristų veiksmus koordinuojantį arabą. „Domino“ susipina du ar net trys paraleliniai tyrimai, veiksmui įpusėjus atsiranda
meilės trikampio motyvas, o danų
policijos tyrimo koordinatoriui
svarbiau ne jo pavaldiniai, bet įtikti
Džekui, tačiau viskas rodoma lyg
pagreitintame filme.
Nors Kristianas kartu su nužudyto
porininko Larso meiluže policininke
Aleks ieško žudiko visoje Europoje – jų
maršrutas driekasi iš Danijos į Belgiją,
Olandiją ir net Ispaniją, „Domino“
stinga būtent veiksmo, kuriuo anksčiau garsėjo De Palmos filmai. Kristianas ir Aleks nežino, kad žaidžia
pagal jiems primestas taisykles, bet
dėl to netampa tragiškesni ar gilesni.
Jie tiesiog nevykėliai, kuriems nepasisekė. Vis dėlto manau, kad tai neatbaidys „Sostų karų“ gerbėjų nuo susitikimo su pagrindinius vaidmenis
„Domino“ sukūrusiais aktoriais Nikolajumi Costeriu-Waldau ir Carice van
Houten, kuri, beje, visą filmą atrodo
taip, lyg nesuvoktų, kur atsidūrė.
Živilė Pipinytė
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Kinas

Atskirai

Krėsle prie televizoriaus
LRT triukšmingai išlydi prezidentę joje ir rutuliosis ši išlikimo drama,
Dalią Grybauskaitę: šįvakar (28 d. nes abu – ir Oskaris, ir prezidentas –
19 val.) iš Vilniaus S. Daukanto per tas dvidešimt keturias valandas
aikštės transliuos koncertą „10 supras, kad išsigelbėti gali tik savo
metų kartu“. Juo su politike atsi- jėgomis. Žiūrėdamas filmą pavydėsveikins lietuvių populiariosios mu- jau suomiams gebėjimo pasišaipyti
zikos atlikėjai bei į aikštę susirinkę iš infantiliškų schemų, dominuogerbėjai. Sekmadienį (30 d. 21 val.) jančių ne tik Holivude. Kita vertus,
rodys prezidentei skirtą Donato Ul- „Prezidento medžioklė“ sužadina
vydo filmą „Valstybės paslaptis“. apetitą, bet kūrėjams pristigo idėjų
Panašūs masinės kultūros generuo- ir fantazijos plėtoti pasakojimą.
jami ritualai verčia prisiminti praJeano-François Richet filme
eitį, bet juk lietuviai mėgsta ritualus. „Kraujo tėvas“ (TV3, 30 d. 21.40)
Kuo jie absurdiškesni, tuo visiems, septyniolikmetė duktė (Erin Moregis, geriau.
riarty) ieško tėvo pagalbos, mat ją
TV3 liepos 3 d. 22 val. rodys Jal- persekioja narkotikų prekeiviai. Iš
mari Helanderio filmą „Prezidento kalėjimo išėjęs Džonas (Mel Gibmedžioklė“ (2014). Filmo veikėjas son) iki tol mergaitės gyvenime
trylikametis suomis Oskaris, pai- nedalyvavo, bet jam teks atsisasydamas protėvių tradicijos, turi kyti atsiskyrėlio gyvenimo. Ameatlikti iniciacijos ritualą – praleisti rikiečių filmų herojų poreikis (arba
dieną ir naktį miško glūdumoje būtinybė) keisti gyvenimą visada
su strėlė ir lanku, o namo grįžti su stebina. To nori visi – bankininkai,
laimikiu. Taip jis įrodys esąs vyras. nusikaltėliai, policininkai, dėstytoTačiau netikėtai Oskario laimikiu jai ir net greitojo maisto restoranų
tampa JAV prezidentas, kurio lėk- darbuotojai. Benas Falcone’as savo
tuvą pašovė teroristai. Prezidento filmo „Tami“ (LNK, 29 d. 21.10)
Viljamo Aleno Muro, nors ir val- siužetą pamatė sapne. Jis susapnavo
dančio vieną galingiausių pasaulio savo žmoną aktorę Melissą Mcvalstybių, niekas negerbia, nes jam Carthy vaidinančią greitojo maisto
stinga charizmos ir tvirto stuburo. restorano darbuotoją. Tami suHelanderis pasitelkė humorą ir Ho- daužė mašiną, buvo atleista iš darbo,
livudo klišes apie pasaulį gelbstin- užtiko vyrą su kita ir t.t., todėl nučius paauglius, kelis „Žiedų valdovo“ sprendžia viską keisti ir išsirengia į
motyvus ir Suomijos gamtą. Būtent kelionę su ekscentriška senele, kuri

visą gyvenimą svajojo pamatyti
Niagaros krioklį. Kelionėje ji atras
save! Sunku suskaičiuoti, kiek panašių filmų mačiau, bet „Tami“ išsiskiria aktorių ansambliu – vaidina
geri aktoriai Susan Sarandon, Kathy
Bates, Danas Aykroydas.
Pastebėjau, kad blogi režisieriai
paprastai kalba apie savo filmų terapinį poveikį, geri tiki, kad kuria
meno kūrinį, kuris neprivalo nei
gydyti, nei guosti, nei keisti pasaulį,
bet skatina pirmiausia suprasti save.
Tačiau refleksija ir autorefleksija
šiais laikais vis dažniau užleidžia
vietą pojūčiams ir iššūkiams. Pastaruosius, išsprūdusius iš visokiausių ekspertų lūpų, mielai eskaluoja
žiniasklaida. Abejoju, ar islandų
kilmės Kanados režisierius Sturla
Gunnarssonas supranta lietuviškai,
bet visai nenustebčiau sužinojęs,
kad jo filmą „Ledo kariai“ (Baltijos TV, 29 d. 21.30) įkvėpė per visas
lietuviškas televizijas karu ir rusais
mus bauginantis politikos ekspertas Marius Laurinavičius. Gunnarssono filmo herojus – mokslininkas,
kuris Kanados šiaurės įšale randa
trijų genetiškai modifikuotų rusų
kūnus ir nusprendžia juos atšildyti.
Netrukus jis, žinoma, supras, kokią
grėsmę tai kelia Vakarų civilizacijai.
Vakarų civilizacija patiria ir kitokių grėsmių, regis, aktualesnių už

„Prezidento medžioklė“

atšildytus rusus. 2006 m. sukurtas Iš pradžių gali pasirodyti, kad jam
Spike’o Lee filmas „Savas žmogus“ vėl teks susidurti su lengvai pratur(LNK, 2 d. 22.30) yra trileris, ta- tėti trokštančiais nusikaltėliais. Tačiau populiarus žanras padeda so- čiau situacija absurdiška: po kelių
cialiai angažuotam režisieriui pa- apsiausties dienų nėra nei įkalčių,
sakyti daug tiesos apie šiuolaikinę nei įtariamųjų, nei nukentėjusiųjų,
visuomenę. Šiame filme jis tiksliai o po susitikimo su banko atstove
fiksuoja po Rugsėjo 11-osios JAV Madlena Vait (Jodie Foster), siūapėmusią terorizmo baimę, bet visi lančia puikią karjerą už nedidelę
pastebėjimai prisodrinti tik Lee bū- paslaugą, Kitas suvokia, kad šiame
žaidime svarbiausi ne pinigai.
dingo sarkastiško humoro.
Filmas prasideda įprastai: ManTelevizijos vasarą neatostogauja,
hatano centre vyksta banko apiplė- nors kartais sveika paatostogauti be
šimas. Keturi dažytojais apsimetę jų, bet kartu su gerais filmais. To
plėšikai kartu su keliasdešimčia ir linkiu.
įkaitų užsidaro banke ir prasideda
Jūsų –
derybos, kurias veda patyręs detektyvas Kitas (Denzel Washington).
Jonas Ūbis

Apie ilgą kelionę

Specialiojo vasaros „Kino“ skaitymo malonumai
Kino kritikė Rasa Paukštytė, kuri
redagavo „Kiną“ prieš dešimt metų,
sutiko parengti specialųjį šios vasaros numerį, skirtą lietuvių kinui ir jo „aukso fondo“ kūrėjams.
Kritikė klausia: „Kaip (...) aprašyti,
vertinti mūsų kino raidą – nekeliaklupsčiaujant prieš supaprastintas
interpretacijas, skirtas oficialiam
diskursui „puošti“, kaip įmanoma
objektyviau įvertinant tos raidos
slenksčius ir riktus, pagrindinius
veikėjus? Tai – siekiamybė, kuri jau
keletą metų bando tapti vientisu
leidiniu, skirtu nacionalinio kino
kultūros istorijai nuo praėjusio amžiaus pradžios iki mūsų dienų.“
Tad šis žurnalo numeris – savotiška leidinio darbiniu pavadinimu
„Nacionalinio kino tapatybė: raida,
asmenybės, kontekstai“, kuris sumanytas kaip kino kritikų ir kinotyrininkų tekstų rinktinė, repeticija. Spausdinami ir visi tekstai, ir
jų fragmentai, specialiai šiam numeriui parengtas, anksčiau neskelbtas pirmojo LSSR kinematografijos
komiteto pirmininko Vytauto Baniulio interviu, tradicinis Živilės Pipinytės feljetonas. Žurnalas iliustruotas ne tik filmų kadrais, bet ir

aprašomo laiko atmosferą taikliai pateikia daug įdomių, archyvuose
perteikiančiomis nuotraukomis, aptiktų faktų ir, regis, taip įsijaučia
kuriose užfiksuotos išraiškingos į medžiagą, kad straipsnio kalba
filmavimo ar kinematografininkų pradeda priminti postmodernistipoilsio akimirkos. „Kiną“ pradeda nes variacijas socrealizmo teoretikų
Vytauto Žalakevičiaus kalbos, pa- stiliaus tema.
sakytos filmo „Niekas nenorėjo
Vytautas Baniulis, kurį 2010-aisiais
mirti“ 30-mečio proga, juodraščio Kinematografininkų sąjungos safaksimilė. Ji įveda į laiką, kai visi lėje kalbino Rasa Paukštytė, interdar mokėjo rašyti ranka, o filmai viu „Kai niekas nenorėjo kišti pirštų
švęsdavo jubiliejus kartu su savo prie kino“ prisimena daug lietuvių
gyvais kūrėjais. Žalakevičiaus žo- kino egzistavimo sovietmečiu padžiai „Kelionė buvo ilga“ tinka ir radoksų, net pačių kurioziškiausių.
lietuvių kinui.
Jis tapo ką tik įsteigto KinematoElenos Jasiūnaitės tyrinėjimą grafijos komiteto pirmininku 1963 m.,
„Marytė negrįžo namo. Socialistinis kai lietuvių kine jau įsigalėjo jaunų
realizmas LSSR vaidybiniame kine Maskvos kinematografijos ins1947–1960 m.“ pradeda įspūdinga, tituto absolventų karta. Pipinytė
nesenus televizijos reportažus lyg juos vadina atlydžio absolventais
atkartojanti nuotrauka: tautiniais ir bando suprasti, kaip lietuvių kikostiumais vilkintys jaunuoliai bū- nematografininkus paveikė Nikiriuojasi šalia S. Daukanto aikštės tos Chruščiovo inicijuotas atlydys ir
(pamiršau, kaip ji vadinosi poka- svarbiausi 6-ojo dešimtmečio kino
riu), jų fone – tamsius kostiumus atsinaujinimo judėjimai, koks buvo
ir sukneles pastambintais pečiais ties 6-ojo ir 7-ojo dešimtmečių riba
dėvintys žmonės. Tai Veros Stro- besiformuojančios nacionalinės
jevos „Marytės“ (1947) filmavimo kino mokyklos kontekstas. Šiam
akimirka. Jasiūnaitė tyrinėja so- kontekstui skirtas ir kitas autorės
cialistinio realizmo apraiškas lie- tekstas – apie inteligentus sovietų
tuvių kine, bando rasti tikslų šios kine. Nepaisant ideologijoje doefemeriškos sąvokos apibūdinimą, minavusio neigiamo požiūrio, jie
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dažnai tapdavo pagrindiniais filmų
veikėjais. Nuosekliai lietuvių inteligentų virsmus filmuose analizavo
Raimondas Vabalas, kuriam skirtas Pipinytės straipsnis „Simbolinis tautos laukas. Režisierius Raimondas Vabalas“. Kadras iš jo filmo Vytenis Imbrasas, Leonas Tautri„Birželis, vasaros pradžia“ (1969) ir mas, Algirdas Tumas, Robertas
papuošė šio „Kino“ viršelį.
Verba, Rimtautas Šilinis) bei įvaiOriginalių įžvalgų prigrūs- rios režisierių strategijos, siekiant
tas Rūtos Birštonaitės straipsnis išvengti ideologinių schemų. Rūta
„Plieno paukščiai giedrame dan- Oginskaitė straipsnyje „Edmundas
guje. Almanto Grikevičiaus kinas“. Zubavičius, lyrikas ir publicistas“
Ji pabrėžia režisieriaus filmuose aptaria kūrybą savito dokumenskambančią karo temą: „Atsikar- tininko, kuris, beje, pirmasis dar
tojantis lėktuvo vaizdas ne tik su- praėjusio amžiaus pabaigoje prakuria trauką tarp skirtingų Grike- dėjo kurti lietuvių partizanų kino
vičius filmų, bet ir perkelia dėmesį portretus ir analizuoti jų likimus.
nuo tylaus pasipriešinimo ženklų
Viliuosi, kad šio „Kino“ tekstai ne
ieškojimo prie karo kaip didžiosios vieną įkvėps vėl pasižiūrėti arba iš
šio režisieriaus kino temos“, aptaria naujo atrasti senus lietuviškus filrežisieriaus mėgstamus dvilypumo mus, kurių autorių požiūris į istoriją
motyvus, polinkį į savirefleksiją.
ir kiną nebuvo toks primityvus kaip
Kitame Birštonaitės straipsnyje kai kurių šiuolaikinių, sovietmečiu
„Antrarūšis menas, virtęs aukso negyvenusių, bet socialistinio refondu. 7-ojo dešimtmečio poetinis alizmo pamokas gerai išmokusių
dokumentinis kinas“ kartu su kano- lietuvių režisierių. O po repeticininiu Grikevičiaus „Laikas eina per jos sulauksime ir premjeros.
miestą“ analizuojami ir rečiau priJūsų –
simenami poetinės dokumentikos
filmai, jų kūrėjai (Algirdas Dausa,
Jonas Ūbis
13 psl.

Birželio 28–liepos 7
Parodos

Valdovų rūmai

Galerija „Kunstkamera“

Katedros a. 4

Ligoninės g. 4

Vilnius

Raimondo Paknio paroda „Mūro istori-

iki VII. 5 d. – Sigitos Maslauskaitės ir Vik-

Nacionalinė dailės galerija

jos. Nykstantis Abiejų Tautų Respublikos

toro Paukštelio kūrybos paroda „Prisime-

Konstitucijos pr. 22

paveldas“

nant „ArtVilnius ’19“

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Paroda „Leonardas. Genijaus žavesys“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus paveikslų galerija

Šiuolaikinio meno centras

Vilniaus g. 41

Didžioji g. 4

Vokiečių g. 2

Paroda „Vanduo ir žemė. Martinaičio trilo-

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Paroda „Kraujas ir žemė: tamsūs menai

gija Mazūro teatre“

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

tamsiems laikams“

Paroda „Stanislavas Moniuško – aštuonio-

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Mindaugo Navako paroda „Daiktiškumai“

lika kūrybos ir meilės metų Vilniuje“

Paroda „Vilnius dailėje. 1939–1956“

Beatričės Mockevičiūtės paroda „Asukas“

iki 30 d. – baleto solistės Leokadijos Aške-

VDA parodų salės „Titanikas“

lovičiūtės jubiliejui skirta paroda „Meilė

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
Retrospektyvinė 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“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Gedimino pilies bokštas
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
iki 30 d. – Rasos Janulevičiūtės darbų
paroda „Spalvotoji kaligrafija, įkvėpta
Vydūno“
Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybin-

Maironio g. 3

šokiui“

Paroda „Meno celės ’19“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

VDA galerija „Artifex“

galerija

Gaono g. 1
iki 29 d. – Anastasijos Kodzisovos paroda
„LT-RU-LT“
Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
nuo VII. 2 d. – šiuolaikinės serbų grafikos
paroda „Intymi ir objektyvi realybė“ (Velizar Krstić, Vladimir Milanović, Midrag

Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Ežiukas – Mažasis Princas kosminiame ūke“
Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 29 d. – Gintauto Trimako fotografijų
paroda „Tavo bažnyčios“
Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Vil-

Mladjović, Dimitrije Pecić, Vladimir Velič-

niaus mozaika“

ković, Vladimir Veljaševic, Suzana Vučković,

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Biljana Vuković, Nenad Zeljić)

muziejaus Tolerancijos centras

Prospekto fotografijos galerija

Naugarduko g. 10 / 2

Gedimino pr. 43
iki VII. 6 d. – Snieguolės Michelkevičiūtės
fotoparoda „Moteris apie vyrus“
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Ewos Doroszenkos paroda, kurioje eksponuojamos dvi menininkės serijos „Kūno

Vilniaus g. 39
Indrės Šerpytytės paroda „From.Between.To“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Teresės Jankauskaitės paroda „Ledonešis
jūroje“

iki VII. 6 d. – Audronės Petrašiūnaitės tapybos paroda „Lėtas laikas“

cija 1919–1940 m.“

Galerija „Autarkija“

Maironio lietuvių literatūros

Jehošuos Kovarskio tapybos paroda
„Chaoso sutramdymas“

Naugarduko g. 41

muziejus

Namų galerija „Trivium“

Paroda „XVII a.“

Rotušės a. 13

Vilkpėdės g. 7–105

Susitikimų erdvė „Lokomotif“

Ekspozicija „Lietuvių literatūra – trumpai

Paulinos Pukytės piešinių ir jų pavadinimų

Šv. Jono g. 11

Kaunas

Edukacinė paroda „Aukso amžius Laikino-

Fotografijų paroda „Nugrimzdusios Lietu-

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus

Galerija „Meno parkas“

Užupio meno inkubatoriaus projektinė

Rotušės a. 27

Paroda „Po Naktikovo ženklu: grafų Kosa-

iki 30 d. – Dorotos Kuczma ir Wacławo

Krivių g. 10 A

kovskių biblioteka“

Kuczma paroda „Vietos atmintis“

Fedoro Aleksandrovičiaus (Ukraina) darbų

M. Žilinsko dailės galerija

nuo VII. 4 d. – Alvīnes Bautra (Latvija)

paroda „Laukiantys angelo“

Nepriklausomybės a. 12

Grafo galerija

Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-

erdvė „Kalnas“

Trakų g. 14

Galerija „Arka“

K. Sirvydo g. 6

Aušros Vartų g. 7

Sigitos Puodžiūtės tapybos paroda „Knygos“

Rodiono Petroffo paroda „Triukšmas“

LMA Vrublevskių biblioteka

Manto Daujoto paroda „Mumpsimus“

Žygimantų g. 1

iki VII. 5 d. – Alfonso Čepausko paroda

Reginos Morkūnaitės tapybos paroda „Žalia žolė per vaiko širdį. Žalia žaliausia...“
Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka

16 d.“

Projekto „Gurrrgutis 8/9“ paroda

Gedimino pr. 51

Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas:

Dailininkų sąjungos galerija

Vienos knygos paroda „Lietuvių chartija“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

iki VII. 3 d. – Jono Kazlausko tapybos

Bokšto g. 20 / 18
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluotės ekspozicija

paroda „Žvilgsniai iš praeities“
nuo VII. 2 d. – Andos Poikāne, Madaros
Gulbis, Ditos Lūse (Latvija) tapybos ir

Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-

objektų paroda „Encrypted message“

radimų paroda

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Bažnytinio paveldo muziejus

Pilies g. 40

Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje

Parodos iš Rokiškio krašto muziejaus
fondų: Antano Kliaugos (1896–1991) ta-

joje sostinėje“

V. Putvinskio g. 55

Rašytojų klubas

Vokiečių g. 4

meno kūriniuose“

vos povandeninio paveldo istorijos“

kos paroda „Stebėtojas. Kampuotas“

medaliai, monetos

ir žaismingai“

nuo 28 d. – paroda „Kurortas“

J. Basanavičiaus g. 1 / 13

gumą nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario

Geležinkelio g. 13

Ekspozicija „Požemio galerija: rašytojai

Babelio Mnauaro paroda „Blueprint of life“

Galerija „Meno niša“

LR Prezidentūros sodelyje – archyvinių

„AP galerija“

Savickų šeimos menininkų paroda „Kartos

Eglės Maskaliūnaitės-Butkuvienės kerami-

„Būties panorama“

Liepos 31 d. 20 val. Palangos gintaro muziejaus terasoje prasideda „Nakties serenadų“ festivalio 48-ojo sezono koncertai. Pradžios renginyje dalyvauja Lietuvos kamerinis orkestras, solistė Maria Fedotova (fleita), dirigentas Modestas Pitrėnas. Skambės Wolfgango Amadeus Mozarto ir
Arvydo Malcio kūriniai. Lietuvos nacionalinė filharmonija šį unikalų
LKO koncertų ciklą Palangos gintaro muziejuje rengia nuo 1971-ųjų, kasmet vasaros vakarais klausytojai kviečiami gėrėtis muzika atvirame ore.
Festivalio koncertai vyks iki rugpjūčio 3 dienos. Jiems diriguos ir maestro
Robertas Šervenikas, Vilmantas Kaliūnas, kaip solistai gros smuiko virtuozas Romanas Kimas, akordeonininkas Tadas Motiečius, violončelininkė Elena Daunytė.

ir likimai“

Pamėnkalnio galerija

Galerija „Vartai“

Muzika

nuotraukų paroda „Kas tas Prezidentas?

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija

sika) tapybos ir piešinių paroda „Jos. Jie“

Praktiškai Valakampių 2-ame pliaže, vėsioje įvairių veiklų centro „Rupert“ parodų erdvėje, iki liepos 21 d. veikia paroda „Jonas Mekas. Leiskite
man svajoti utopijas“. Paroda, diskusijomis, poezijos skaitymais tiriamas
ir semiamas šiemet mirusio, Lietuvos ir tarptautinę meno sceną giliai paveikusio ir tebeveikiančio menininko Jono Meko palikimas, akcentuojant
poetinį aspektą. Daugiau informacijos rupert.lt.
Visą vasarą ir net rugsėjį galima lankyti Kauno bienalės renginius. Detaliau apie performansus ir ekskursijas sužinosite bienalės puslapyje bienale.lt/2019/performansai/

Lietuvos Prezidentai ir Prezidento institu-

redaktorius“ bei „Neįmanoma teritorija“

nuo VII. 11 d. – Amilcar Rivera Munive (Mek-

Dailė

Polocko g. 10

paroda „Penki eilėraščiai“

Pamėnkalnio g. 1

„7md“ rekomenduoja

Restauruotų dokumentų paroda „Pro captu
lectoris“, skirta Lietuvos nacionalinės
M. Mažvydo bibliotekos 100-mečiui ir Dokumentų konservavimo ir restauravimo
veiklos 40-mečiui
Paroda „Atrask ir išgirsk Stanislovą
Moniušką“
Antano Sutkaus paroda „Vilniaus (re)kolekcija“
iki VII. 7 d. – paroda „Durys į nuotykį: popieriniai XIX–XX a. bilietai“

paroda „Atsitiktinis egzistavimas“

mas Kaune“
Paroda „Tarptautinė tekstilės trienalė. Baltijos šalių tekstilė“

nuo VII. 4 d. – Raimundo Majausko paroda
„Kūryba 40+ metų. Tapyba. Piešiniai“
nuo VII. 4 d. – Eugenijaus Luko Kolmogorcevo paroda „Tikrovės artefaktai“

Paroda „Arbit Blatas (1908–1999): nuo

Kauno fotografijos galerija

Kauno iki Niujorko“

Vilniaus g. 2

iki 30 d. – paroda „Nakties vizijos: XVII–
XX a. dailininkų kūriniai iš Mykolo Ži-

Kolektyvinė Europos fotografų paroda
„Neatidėliotinas menas gyventi“

linsko kolekcijos“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Kauno paveikslų galerija

Radastų g. 2
Lilijos Valatkienės fotografijų paroda

K. Donelaičio g. 16
Paroda „Atminties popierius“

„Lietuviais esame mes gimę!“

Kauno bienalės paroda „Po išvykimo | Prieš
atvykstant“
iki VII. 7 d. – Eimučio Markūno paroda
„Miesto spalvinis kodas. Juoda“

Kauno pilis
Pilies g. 17
Ekspozicija „Kauno pilies istorijos
mozaika“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus

Klaipėda

V. Putvinskio g. 64

Lietuvos dailės muziejaus Prano

Osvaldo Jablonskio paroda „Mano Lietuva“

Domšaičio galerija

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Liepų g. 33

Vydūno al. 2
Paroda „Tapatumo ženklai. Vinco Kisarausko

Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Nematyti kūriniai“

ekslibrisai iš Pauliaus Galaunės kolekcijos“

KKKC parodų rūmai

Istorinė Lietuvos Respublikos

Didžioji Vandens g. 2

pyba ir Petro Vytauto Kalpoko (1920–2004)

Meno ir edukacijos centras „Rupert“

Lietuvoje“

drožyba

Vaidilutės g. 79

Paroda „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai.

Pylimo galerija

Jono Meko paroda „Leiskite man svajoti

Bernardinės“

Pylimo g. 30

Paroda „Atradimai: Markučių Šv. Barboros

iki VII. 5 d. – Dalios Mažeikytės tapybos

koplyčios fasado ikonos“

paroda „Virpesiai“

Polocko g. 17

Paroda „Ypatinga dovana Lietuvai“, skirta

Baroti galerija

kolekcininko, visuomenės ir kultūros vei-

Aukštoji g. 12

pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaizdai

utopijas“
„The Room“ galerija

nuo 28 d. – paroda „Klaipėdos architektūra

Prezidentūra

2018. Kontekstai“

Vilniaus g. 33
Juliaus Miežlaiškio paroda „Vyčiai“
Paroda „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai (1918–1940 m.)“

nuo 28 d. – Gretos Alice iliustracijų paroda
„Vilniaus pokeris“
nuo 28 d. – Angelinos Banytės paroda „Monumentalumas tyloje“

MO muziejus

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Liucijos Dervinytės paroda „Mind Garden“

Pylimo g. 17

Malūnų g. 8

Galerija „Fantomas“

Paroda „Gyvūnas – žmogus – robotas“

Juozo Milašiaus paroda „Plastikas karto-

Vytauto g. 57

kėjo, Amerikos lietuvio Aleksandro Mykolo

iki VII. 7 d. – Viktoro Paukštelio tapybos

Paroda „Bendrabūvis“

nas¬ electric & acoustic“

Romualdo Požerskio fotoparoda „Kelias“

Račkaus 125-osioms metinėms

paroda „Ornitologinis sapnas“

14 psl.
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Bibliografinės žinios

Galerija „si:said“

Trakai

30 d. 16 val. Gelgaudiškio dvare – S. Mo-

Daržų g. 18

Trakų salos pilis

niuškos 200-osioms gimimo metinėms

Vlado Balsio paroda „Pusė parodos“

Sauliaus Paukščio fotoparoda „Vilniaus

paminėti. „Prieš saulę rožė jau nušvito…“.

PSICHOLOGIJA

krašto bažnyčios“

Atlikėjai ansamblis „RAMuzika“: A. Šir-

Galerija „Fojė“

vinskaitė (sopranas), M. Dikšaitienė (smui-

Perdegimas : [kaip suvaldyti emocijas, sumažinti įtampą ir džiaugtis gyvenimu] / Emily

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki VII. 3 d. – Šiaulių ir Vilniaus dailininkų
projektas „Prie kavos“
iki VII. 2 d. – Violetos Kiznienės piešinių
paroda „Nepažįstamoji“

Vytauto g. 69
Augusto Lopo tapybos paroda „Tirpstanti

VII. 2 d. 18 val. Kauno valstybinėje filhar-

Kėdainiai

po meno pasaulį: muzika, poezija, mada.

Kėdainių daugiakultūris centras
Senosios rinkos a. 12

Vilniaus g. 140

Kamilės Lukrecijos Lukošiūtės ir Gyčio

Violetos Bubelytės fotografijų paroda

Sarapino paroda „I(k/r)oniškas gyvenimas“,

Ch. Frenkelio vila
Vilniaus g. 74
Nuolatinės ekspozicijos „Provincijos dva-

skirta mados dizainerio Karlo Lagerfeldo
atminimui

Koncertai

ras ir miestas“, „Žydų kultūros paveldas

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“, neregiams

28 d. 19.30 Marijampolės Šv. arkangelo

ir silpnaregiams skirta ekspozicija „Daiktai,

Mykolo bazilikoje – orkestro muzikos kon-

kurie kalba“

certas. Lietuvos nacionalinis simfoninis

Paroda „Archyvas / Objektas“

orkestras. Solistai K. Zmailaitė (sopranas),

Poeto Jovaro namas

R. Novikaitė (mecosopranas), E. Seilius

Vytauto g. 116
Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir poeto Jono Krikščiūno-Jovaro
gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt.
interjerai)“
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių
malūnininko sodyba
Architektų g. 73
Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių
„Duonos istorija“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – paroda „Keramiada.
Trys Panevėžio tarptautinio keramikos
simpoziumo dešimtmečiai“
VII. 4–26 d. – XXII Panevėžio tarptautinis
keramikos simpoziumas
Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Panevėžio tarptautinės fotografijos bienalės „Žmogus ir miestas 2019“ paroda

S. Moniuszkos kūriniai

realybė“

Fotografijos muziejus

„Savas kūnas“

kas), R. Blaškytė (fortepijonas). Programoje

(tenoras), E. Dauskurdis (bosas). Dalyvauja
choras „Vilnius“. Dir. J. Domarkas. Programoje J. Tamulionio „Lietuviškasis Requiem“
30 d. 11 val. Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus
bažnyčioje – „Varėnos krašto muzikos festivalis su Palaimintuoju Teofiliumi – 2019“.
Ansamblis „Musica humana“ ir solistai.
Meno vad. R. Beinaris
VII. 6 d. 19 val. Šilutės evangelikų liuteronų
bažnyčioje – vasaros muzikos festivalis
„Muzikinė verdenė“. Čiurlionio kvartetas.
Solistė D. Kazonaitė (sopranas). Programoje J. Pakalnio, A. Bražinsko, G. Kuprevičiaus, L. Vilkončiaus, T. Makačino, G. Bizet,
L. Delibes ir kt. kūriniai

monijoje – Laisvų širdžių istorijos Kelionė
Atlikėjai I. Milkevičiūtė (sopranas), B. Mar

Nagoski ir Amelia Nagoski ; iš anglų kalbos vertė Dangirutė Giedraitytė. – Vilnius : Alma
littera, 2019. – 285, [2] p. : diagr.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3756-7

MENAS
ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas. – Vilnius : Dailės galerija „Klasika“, [2017]– .
Nr. 8 : 2019 m. kovo 14 d. / [sudarytoja Ernesta Jasevičiūtė Lukošė]. – [2019]. – 83, [1] p. :

(aktorė), R. Mikelaitytė-Kašubienė (forte-

iliustr.

pijonas). Renginio vizualinis sprendimas

Nr. 9 : 2019 m. gegužės 23 d. / [sudarytoja Ernesta Jasevičiūtė Lukošė]. – [2019]. – 87, [1] p. :

J. Talaikytė. Programoje vokalinio meno

iliustr.

šedevrai, mobili kostiumo fotografijų

Ieškojimai : [kūrybos albumas] / Česlovas Polonskis. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2019. – 89,

paroda iš J. Talaikytės kolekcijų „Barborytės“, „Širdys“

Druskininkai
Fortepijoninės muzikos vasara
Druskininkuose
M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje
29 d. 16 val. – pianistė Ž. Karkauskaitė. Programoje M.K. Čiurlionio, Ph. Glasso,
E. Griego, J. Brahmso, S. Vainiūno, J. Kačinsko, O. Messiaeno kūriniai

[3] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-420-645-0
Kalto muzika : [medžio drožybos mėgėjiški darbai] / Romualdas Šimkūnas. – Vilnius : Kriventa, 2019. – 103, [1] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-462-127-7 (įr.)
Kas naujo Aldona = Was Neues Aldona : [Aldonos Gustas 2017–2019 metų darbų parodos
[„Žemiškai šokant“] katalogas, 2019, Raudondvaris] / [sudarytojas ir A. Gustas piešinių pavadinimų vertėjas iš vokiečių kalbos Zigmas Kalesinskas] ; [vertėjas į vokiečių kalbą Christian Fedeler, vertėjas į anglų kalbą Jeffrey Clarke, vertėja į prancūzų kalbą Isabelle Patricia Catherine Chandavoine-Urbaitis]. – Raudondvaris [Kauno r.] : Kauno rajono muziejus,
2019. – 103 p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-95808-4-5
Kelionė : [architektūros darbų albumas] / [Kęstutis Pempė] ; [sudarytojas Darius Babickas]. –

VII. 3 d. 20 val. – pianistė B. Vainiūnaitė.

Vilnius : Petro ofsetas, 2019. – 255, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-420-649-8 (įr.)

Programoje M.K. Čiurlionio, F. Couperino,

Kraštovaizdžio ir žmogaus architektūrinės atodangos. Žengiant architekto Alvydo Mituzo keliu =

C. Debussy, S. Vainiūno kūriniai

Exposure in landscape and architecture: walking along with architect Alvydas Mituzas /

6 d. 16 val. – pianistas D. Kirilauskas. Pro-

[vertimas į anglų kalbą: Olga Medvedeva] ; [įvadinis straipsnis: Gintaras Stauskis, Ina Da-

gramoje M.K. Čiurlionio, J.S. Bacho,

gytė Mituzienė] ; [tekstai apie objektus: Ina Dagytė Mituzienė]. – [Vilnius] : [Petro ofsetas],

F. Schuberto, F. Liszto kūriniai

[2019]. – 1 apl. (12 susegtų lap.) : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-420-629-0

10 d. 20 val. – pianistas S. Okruško. Progra-

Tessa : [fortepijono dėstytojos pianistės Tessos Juodelienės šviesiam atminimui] / Petras

moje M.K. Čiurlionio, J.S. Bacho kūriniai
13 d. 16 val. – pianistas G. Januševičius.
Programoje M.K. Čiurlionio, C. Debussy,
Ch.B. Lawlor-G. Januševičiaus, A. Chasinso,
Ph. Glasso, S. Rachmaninovo, J.S. SmithoG. Januševičiaus, G. Gershwino kūriniai

Juodelė. – Vilnius : Kriventa, 2019. – 110, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 150 egz.. –
ISBN 978-609-462-123-9
Už „Laisvės kario“ – visa Lietuva : Valstybės atkūrimo 100-mečio pagrindinio paminklo istorija / sudarytojas – Vilius Kavaliauskas. – [Vilnius] : [Petro ofsetas] : Vyčio paramos fondas,
2019. – 159, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-420-644-3 (įr.)

14 d. 15 val. Jašiūnų dvaro sodyboje – festi-

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

valio „Muzika Jašiūnų dvare 2019“ koncer-

Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu

tas „Dedikacija Lietuvai“. D. Kazonaitė (so-

30 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje – Z. Luko-

pranas), A. Bružaitė (koncertinės kanklės),

šiūnaitė (sopranas), A. Lukošiūnas (klarne-

Vilnius : Alma littera, 2019. – 198, [1] p.. – Tiražas 2300 egz.. – ISBN 978-609-01-3716-1 (įr.)

J. Matkienė (koncertinės kanklės), E. Ališaus-

tas), Z. Lukošiūnienė (vargonai). Dalyvauja

Aš augau Lietuvoj… : [eilėraščiai] / Laimutė Matkevičienė. – Vilnius : Kriventa, 2019. – 127,

kas (birbynė). Programoje J. Švedo, J. Gruo-

VII J. Naujalio vargonininkų konkurso laurea-

[1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-462-121-5 (įr.)

džio, A. Mikulskio, G. Kuprevičiaus, V. Jaku-

tai T. Babelis ir J. Janaudis. Koncerto vedėjasV.

bėno, V. Germanavičius ir kt. kūriniai

Juodpusis (muzikologas). Programoje M.K.

Džiaugsmas pro ašaras, arba Meilės istorija po 50-ies : [romanas] / Alina Jonaitienė. – Vil-

Čiurlionio, J. Naujalio, A. Kačanausko kūriniai

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Apleisties dienos : [romanas] / Elena Ferrante ; iš italų kalbos vertė Ieva Mažeikaitė-Frigerio. –

nius : Gelmės, 2019. – 270, [1] p.. – (Kitoks romanas, ISSN 2351-6437). – Tiražas 300 egz.. –
ISBN 978-609-8168-72-3

Vilnius

7 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje – S. Zonys

Laisvės a. 7

Šv. Kotrynos bažnyčia

(baritonas), R. Mitkus (vargonai), V. Juodpu-

Girmanto Rudoko paroda

30 d. 17 val. – paramos koncertas „Muziki-

sis (muzikologas). Programoje M.K. Čiurlio-

nis linkėjimas“. Atlikėjai D. Kuznecovaitė

nio, J. Naujalio, J.S. Bacho kūriniai

Druskininkai

(smuikas), J. Šležaitė (sopranas), P. Gefenas

14 d. 13 val. Perlojos Švč. Mergelės Mari-

M.K. Čiurlionio memorialinis

(fleita), G. Griniūtė (fortepijonas) ir kt.

jos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje,

muziejus

VII. 3 d. 19.30 – Kristupo festivalis: „Naktis

19.30 Druskininkų bažnyčioje – A. Liutkutė

egz.. – ISBN 978-609-95808-3-8

M.K. Čiurlionio g. 35

Italijoje“. Koncertai mandolinai ir orkestrui.

(sopranas), G. Kušleikaitė (mecosopranas),

Kryžius : trileris / Ingar Johnsrud ; iš norvegų kalbos vertė Saulė Ilgiūtė. – Vilnius : Alma

Mstislavo Dobužinskio eskizų paroda

Atlikėjai solistas J. Martineau (mandolina,

J. Barkauskaitė (vargonai), V. Juodpusis

littera, 2019. – 507, [2] p.. – Tiražas 1600 egz.. – ISBN 978-609-01-3735-2 (įr.)

Prancūzija), Kristupo festivalio orkestras,

(muzikologas). Programoje M.K. Čiurlionio,

V. Eidukaitytė (klavesinas). Dir. M. Stakionis.

J. Naujalio, A.C. Bragos, G. Concone,

Kruzas : romanas / Lutz Seiler ; iš vokiečių kalbos vertė Zita Baranauskaitė-Danielienė. – [Vil-

Programoje A. Vivaldi, R. Calace kūriniai

K. Jenkins kūriniai

10 d. 19 val. – Kristupo festivalis: dainuoja

21 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje – J. Stu-

tapybos paroda „Spalvotos balos“

E. Montvidas. Kūrybinės veiklos 20-mečio

pnianek-Kalėdienė (sopranas), V. Oškinis

koncertas. Atlikėjai E. Montvidas (tenoras),

(fleita), J. Landsbergytė (vargonai),

Palanga

S. Lepper (fortepijonas, D. Britanija). Progra-

V. Juodpusis (muzikologas). Programoje

„Galerija XX“

„Scenografija Lietuvos teatre“
V.K. Jonyno galerija
Turistų g. 9
iki VII. 7 d. – Ramintos Ardzevičienės

Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17
Grafų Tiškevičių rūmų I aukšto interjerų
ekspozicijos
Eglės Čėjauskaitės-Gintalės ir Martyno
Gintalo paroda
Antano Mončio namai-muziejus
S. Daukanto g. 16
nuo 29 d. Tomo Daukšos paroda „Ištakos“
Sonatos Lepaitės popieriaus skulptūros ir
pastelės
Paulinos Vyšniauskytės paroda „Žemiškieji
objektai“

Jų laikas – amžinas / Alfredas Guščius. – Vilnius : Kriventa, 2019. – 47, [1] p. : portr.. – Tiražas 125 egz.. – ISBN 978-609-462-122-2
Juodraščiai, 1977–1985 / Donaldas Kajokas ; [sudarė Raminta Lampsatis (Lampsatytė), Zigmas
Kalesinskas, Gertrūda Jovaraitė] ; [nuotraukos: Raminta Lampsatis (Lampsatytė)]. – [Raudondvaris, Kauno r.] : [Kauno rajono muziejus], 2019. – [142] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 300

nius] : Kitos knygos, [2019]. – 397, [2] p.. – Tiražas 1300 egz.. – ISBN 978-609-427-375-9 (įr.)
Meilės laiškai iš Monmartro : romanas / Nicolas Barreau ; iš vokiečių kalbos vertė Lina Žukauskaitė. – Vilnius : Sofoklis, 2019. – 254, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444293-3 (įr.)
Metai Venecijoje : [romanas] / Nicky Pellegrino ; iš anglų kalbos vertė Dalia Žukauskienė. –

moje F. Liszto, C. Debussy, E. Chausson ir kt.

M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, M. Natalevi-

Vilnius : Sofoklis, 2019. – 319, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-291-9 (įr.)

11 d. 19 val. – Kristupo festivalis: „Muzika

čiaus, N. Porpora, J.S. Bacho kūriniai

Saugus prieglobstis : [romanas] / Nora Roberts ; iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. –

iš karpatų kalnų“. Koncertas skiriamas Liu-

Va k a r a i

Kaunas : Jotema, [2019]. – 496 p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-13-834-1 (įr.)

blino unijos 450-ies metų jubiliejui. Atlikėjai styginių kvintetas „Vołosi“ (Lenkija):
K. Lasoń (smuikas), Z. Michałek (smui-

Vilnius

kas), J. Kaczmarzyk (tristygis altas, vamz-

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

džiai), S. Lasoń (violončelė), R. Waszut

28 d. 10–14 val. Konferencijų salėje – kon-

(kontrabosas)

ferencija „Migracijos suvokimas – iššūkiai
žurnalistams ir naujajam Europos Parla-

Kaunas

mentui“. Renginio pranešėjai: iš Irano iš-

Sugriūva viskas : romanas / Chinua Achebe ; iš anglų kalbos vertė Juozas Keliuotis ; [vertimą atnaujino Saulius Repečka]. – 2-asis atnauj. leid.. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2019]. –
197, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-427-376-6 (įr.)
Sunaikinimas : [romanas] / Jeff VanderMeer ; iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2019]. – 205, [2] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-427-378-0 (įr.)
Sūnūs ir meilužiai : [romanas] / David Herbert Lawrence ; iš anglų kalbos vertė Milda Keršienė-Dyke. – Kaunas : Jotema, [2019]. – 574, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-995513-814-3 (įr.)

Pažaislio muzikos festivalis

tremtas žurnalistas M. Amirianas, Bosnijos

29 d. 19 val. Birštono kurhauze – Vasaros

žurnalistė Z. Bralo, akademikė M. Bobowik,

Vieną gruodžio dieną : [romanas] / Josie Silver ; iš anglų kalbos vertė Paulė Budraitė. – Kau-

nakties sapnas. Atlikėjai R. Vaicekauskaitė

S.G. de Blas, M. Fontana, M. Maska, iš Siri-

nas : Jotema, [2019]. – 397, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-833-4 (įr.)

„Ramybės“ galerija

(sopranas), B. Vingraitė (fortepijonas). Pro-

jos ištremta žurnalistė H. Obaidan ir

Vytauto g. 35

gramoje A. Dargomyžskio, A. Rubinšteino,

Ž. Raškauskaitė

VII. 5, 6 d. – mados kūrėjų „Designer Space“

P. Čaikovskio, N. Rimskio-Korsakovo,

Pop-Up vasara Palangoje

S. Rachmaninovo kūriniai
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28 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis f.
„Aukoti ir aukotis“ (rež. S. Gužauskienė)

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

15 psl.

B irželio 28–liepos 4
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Afera **

Vilnius

Chriso Addisono komedijos veikėjos – dvi skirtingų sukčių kategorijų atstovės. Jas vienija tik noras išvilioti kuo daugiau pinigų iš turtingų
vyrų. Lietuvių žiūrovams, ko gero, patiks gana seksistinis sėkmės receptas:
aukštakulniai bateliai, ryškūs lūpdažiai, aptempti apatiniai ir gebėjimas
reikiamu momentu apsiverkti. Pagrindinius vaidmenis „moteriškame“ 1988 m.
Franko Ozo komedijos „Dirty Rotten Scoundrels“ perdirbinyje sukūrė
Anne Hathaway ir Rebel Wilson. Taip pat vaidina Alexas Sharpe’as, Bruno
Sevilla, Samas Lilja, Douggie McMeekinas, Johnas Halesas ir Francisco
Labbe (JAV, 2019). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
Anna ***

Vakar ji buvo narkomanė Maskvoje, šiandien – didžiausių Paryžiaus mados namų modelis, o Milane ji – negailestinga žudikė. Bet kas iš tikrųjų yra
Anna Poliatova? Dviguba agentė? Būti modeliu – tik vienas kelio į tikrąjį
tikslą etapas. Grožiu ji naudojasi kaip pavojingu ginklu. Annai paklūsta
galingiausi vyrai ir gražiausios moterys, ji žino paslaptis, kurių nesapnavo
paprasti mirtingieji. Atsidūrusi dviejų galingiausių žvalgybų kovos sūkuryje, Anna supranta, kad yra verta tiek, kiek vertos jos paslaptys. Naujame
Luco Bessono filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Sasha Luss, Helen
Mirren, Luke’as Evansas, Lera Abova (Prancūzija, JAV, 2019). (Vilnius)
Dar vakar ***

Dar prieš mėnesį Džekas (Himesh Patel) buvo nevykėlis, o dabar jis –
superžvaigždė. Milijonai žmonių klausosi jo dainų, bilietai į jo koncertus
išperkami akimirksniu. Kas atsitiko? Tiesiog vieną rytą Džekas atsibudo
pasaulyje, kuriame niekas nebeprisimena „The Beatles“ dainų. Džekas
yra vienintelis. Filmų apie dainininkus ir muzikantus pastaraisiais metais
prigaminta daug, bet šį sukūrė britų režisierius Danny Boyle’as, visada
garsėjęs originaliais sumanymais. Taip pat vaidina Lily James, Kate McKinnon, Edas Sheeranas, Anna de Armas (D. Britanija, 2019). (Vilnius)
Domino ***

Naujas amerikiečių kino klasiko Briano De Palmos filmas pasakoja apie
Europoje tvyrančią terorizmo grėsmę. Du Kopenhagos policininkai medžioja dėl jų kolegos mirties kaltą Ezrą Imraną. Jie nesuvokia, kad tapo
klastingo CŽV plano aukomis. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Nikolajus
Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce’as (Danija, Prancūzija,
Ispanija, Belgija, Olandija, 2019). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
Muzika tavo rankose ***

Muzika buvo ta tema, apie kurią Matjė Malinskis nedrįso kalbėti su
savo priemiesčio draugeliais. Smulkūs kartu su jais padaryti nusikaltimai
beveik atvedė jį prie kalėjimo vartų. Tačiau Matjė likimą pakeitė Nacionalinės konservatorijos direktorius, įrašęs jį į pianistų konkurso dalyvių
sąrašą. Taip Matjė atsidūrė naujame pasaulyje, kuriame galioja kitos taisyklės, kuriame jį moko grafienė, kuriame jis įsimyli Aną. Kad laimėtų
konkursą, visi jie turi nugalėti savo prietarus. Ludovico Bernard’o filme
vaidina Lambert’as Wilsonas, Kristin Scott Thomas, o pagrindinį vaidmenį sukūrė Vilniuje žuvusios aktorės Marie Trintignant sūnus Jules’is
Benchetrit (Prancūzija, 2017). (Vilnius)

Forum Cinemas Vingis
28–VII. 4 d. – Dar vakar (D. Britanija) – 11,
13.30, 16.40, 19.20, 21.50
Anna (Prancūzija, JAV) – 11.20, 14, 16, 18.40,
21.20
Virš debesų (Rusija) – 13.55, 19.10, 21.40
Muzika tavo rankose (Prancūzija, Belgija) –
11.30, 16.30, 21 val.
30 d. – Bjaurios lėlės (Kinija, Kanada, JAV) – 13.50
VII. 4 d. – Žmogus-voras: toli nuo namų
(JAV) – 19 val.
28–VII. 4 d. – Du ančiukai ir žąsinas (Kinija,
JAV, D. Britanija) – 11.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

28 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 19.30,

13.10, 15.40, 18.40, 21.10, 23.40; 30–

Forum Cinemas Akropolis

21.30; 29 d. – 17, 18.45; 30 d. – 16.45, 21.15;

VII. 3 d. – 10.40, 13.10, 15.40, 18.40, 21.10;

VII. 3 d. – 20.45; VII. 4 d. – 18.15, 20 val.

VII. 4 d. – 10.40, 13.10, 15.40, 19.35, 21.10

28, 29 d. – Dar vakar (D. Britanija) – 10.40,
13.20, 16.40, 18.40, 21.20, 22.40; 30–VII. 4 d. –
10.40, 13.20, 16.40, 18.40, 21.20
28, 29 d. – Virš debesų (Rusija) – 13, 17.10, 19.25,
21.40, 23.30; 30–VII. 4 d. – 13, 17.10, 19.25, 21.40
28, 29 d. – Anna (Prancūzija, JAV) – 12.40,
15.20, 18.20, 20.50, 23.20; 30–VII. 4 d. –
12.40, 15.20, 18.20, 20.50
30 d. – Bjaurios lėlės (Kinija, Kanada,
JAV) – 13 val.
VII. 4 d. – Žmogus-voras: toli nuo namų
(JAV) – 18.30
28–VII. 4 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja (Rusija) – 11.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt
Pasaka
28 d. – Muzika tavo rankose (Prancūzija,
Belgija) – 17 val.; 29 d. – 16 val.; 30 d. – 18.15
28 d. – Devym kažkelinti (JAV) – 17.15;
30 d. – 18.30
28 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtaradzė) – 17.30; 30 d. – 16.30
28 d. – Mūsų pirmosios atostogos (Prancūzija) – 19, 21.15; 29 d. – 18.15, 19.30, 21.30;
30 d. – 16, 19, 20.30; VII. 3 d. – 18.30,
20 val.; VII. 4 d. – 20.45
28 d. – Dar vakar (JAV) – 19.15; 29 d. –
21.45; 30 d. – 18.45; VII. 3 d. – 18 val.;
VII. 4 d. – 20.30

Anonsai

Rocketman ****

Naujo Dexterio Fletcherio filmo premjera įvyko šiemet Kanuose. Biografinio pasakojimo objektu tapo dar vienas populiarus dainininkas – filmas
pasakoja neįtikėtiną vieno didžiausių roko ir popmuzikos atlikėjų Eltono
Johno gyvenimo istoriją. Vaikinas iš nedidelio miesto tapo tarptautine
žvaigžde. Pagrindinį vaidmenį sukūrė Taronas Egertonas, filme taip pat
vaidina Jamie Bellas, Richardas Maddenas, Bryce Dallas Howard, Gemma
Jones (JAV, D. Britanija, 2019). (Vilnius)
Skausmas ir šlovė *****

Naujas Pedro Almodovaro filmas – apie garsų kino režisierių Salvadorą,
kuris negali susidoroti su ligomis ir skausmu. Žvelgdamas į praeitį jis prisimena vaikystę, pirmąjį susižavėjimą, sudėtingus santykius su motina.
Salvadoras negali gyventi nekurdamas. Tik kūryba sulydo prisiminimus
ir dabartį. Šis ryškių spalvų ir jausmų filmas, be abejo, autobiografinis,
tačiau pasakojimas apie save – tik viena iš gausių šio kūrinio briaunų. Už
Salvadoro vaidmenį Antonio Banderas šiemet Kanuose pelnė geriausio
aktoriaus apdovanojimą. Taip pat vaidina Asieras Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia, Penelope Cruz, Nora Navas, Julieta Serrano (Ispanija, 2019).
(Vilnius)

****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė, Violeta Kundrotienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

„Anna“

Nemokamas festivalio „Suspaustas laikas“
seansas MO muziejuje
Liepos 3 d. MO muziejuje vyks
įvadinis eksperimentinio kino festivalio „Suspaustas laikas“ renginys, kuriame savo naujausią darbą
„Memento Stella“ pristatys kūrėjas iš
Japonijos Takashi Makino. Po peržiūros vyks diskusija su autoriumi,
festivalio organizatoriai pristatys
šių metų programą.
Takashi Makino – aktyvus ir pasaulyje žinomas kūrėjas. Lietuvoje
jis lankosi jau ne pirmą kartą – pernai festivalyje „Suspaustas laikas“
jis pristatė savo darbą „On Generation and Corruption“. Kūrėjo darbai
rodyti svarbiausiuose eksperimentinio kino festivaliuose: Roterdamo
tarptautinio kino festivalio „Tigras“
už „Generator“ (2012), Ann Arbor

28 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 21.45;

28, 29 d. – Anna (Prancūzija, JAV) – 10.50,

VII. 3 d. – 18.15

13.30, 16.10, 18.10, 20.50, 23.30; 30–

29 d. – Afera (JAV) – 16.45; VII. 4 d. – 18.30

VII. 4 d. – 10.50, 13.30, 16.10, 18.10, 20.50

29 d. – Valstybės paslaptis

28, 29 d. – Virš debesų (Rusija) – 12.25,

(rež. D. Ulvydas) – 17.15; VII. 4 d. – 18 val.

18.50, 21.20, 23.45; 30–VII. 4 d. – 12.25, 18.50,

29 d. – Ričardas atsisveikina (JAV) – 19.15

21.20

29 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) –

30 d. – Bjaurios lėlės (Kinija, Kanada,

21.15; 30 d. – 21 val.; VII. 3 d. – 20.30

JAV) – 13.20

30 d. – Second Hand (rež. A. Jevdokimo-

VII. 4 d. – Žmogus-voras: toli nuo namų

vas) – 17 val.

(JAV) – 18.30

Kaunas

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

28–VII. 4 d. – Grinčas (JAV) – 11 val.
Forum Cinemas
28–VII. 4 d. – Dar vakar (D. Britanija) –

Šiauliai

10.40, 13.10, 14.50, 17.20, 19, 22.30

Forum Cinemas

28, 29 d. – Anna (Prancūzija, JAV) – 10.50,

28, 29 d. – Dar vakar (D. Britanija) – 10.30,

13.30, 16.10, 18, 19.50, 21.40, 23.40; 30–VII.

13, 15.30, 18.45, 21.20, 23.15; 30–

4 d. – 10.50, 13.30, 16.10, 18, 19.50, 21.40

VII. 3 d. – 10.30, 13, 15.30, 18.45, 21.20;

30 d. – Bjaurios lėlės (Kinija, Kanada,

VII. 4 d. – 10.30, 13, 15.30, 19.25, 21.20

JAV) – 12.30

28, 29 d. – Anna (Prancūzija, JAV) – 12.50,

VII. 4 d. – Žmogus-voras: toli nuo namų

15.30, 18, 20.40, 23.05; 30–VII. 4 d. – 12.50,

(JAV) – 18.30

15.30, 18, 20.40

28–VII. 4 d. – Princesė ir drakonas (JAV) – 10.20

30 d. – Bjaurios lėlės (Kinija, Kanada,

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

JAV) – 13.30
VII. 4 d. – Žmogus-voras: toli nuo namų

KLAIPĖDA

(JAV) – 18.30

Forum Cinemas

28–VII. 4 d. – Grinčas (JAV) – 10.40

28, 29 d. – Dar vakar (D. Britanija) – 10.40,

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

kino festivalio apdovanojimas už
„2012“ (2013) bei Maskvos tarptautinio eksperimentinio kino festivalio
apdovanojimas už „On Generation
and Corruption“ (2017) – tik keletas
jo įvertinimo pavyzdžių. Menininkas kuria ne tik filmus, bet ir instaliacijas, audiovizualinius performasus, rengia kūrybines dirbtuves. Jo
pasirodymų laukia Niujorko, Tokijo,
Londono modernaus meno galerijos.
Takashi Makino darbuose susipina vakarietiško meno tradicija,
japoniškas jautrumas aplinkai bei
dzen savistaba. Kiną menininkas
kuria be tradicinių šiai meno formai
privalomų elementų: nėra naratyvo,
tradiciškai suvokiamo montažo ar
sąmoningos kompozicijos. Kino
juostose fiksuojamų vandens paviršiaus atspindžių, išplaukiančių debesų formų ar Tokijo miesto peizažo
vaizdų sluoksniavimas panardina
žiūrovą į magišką būklę, kurioje jis

iš stebinčiojo virsta stebimuoju. Takashi
Makino darbuose forma pasireiškia per
spalvą, garsas skleidžiasi vaizdu. Menininką domina garso ir vaizdo susidūrimo galimybės. Jis dažnai bendradarbiauja su muzikos atstovais, tarp jų
su Ryuichi Sakamoto, Jimu O’Rourke’u
bei Yoshihide Otomo.
„Jei tik nuolat primintume sau,
kad visi gyvename vienoje planetoje ir esame iš tų pačių visatos dulkių, gal geriau suprastume vienas
kitą ir būtume artimesni“, – teigia
menininkas, kalbėdamas apie „Memento Stella“ (2018).
„Suspaustas Laikas“ – nuo 2016 m.
kasmet organizuojamas nemokamas
kinematografijos ir alternatyvaus
meno festivalis, skirtas nepriklausomo meno formų evoliucijai, šių
dienų tendencijoms ir ateities perspektyvoms apžvelgti. Liepos 24–28 d.
festivalis vyks Nidoje. Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras.
Rengėjų inf.
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