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Prarastas rojus

Kelios trumpos mintys apie Lino Leono Katino retrospektyvą
Aistė Kisarauskaitė

O trumpos jos todėl, kad kol kas
galvoje yra tik murmančių sakinių
grįžus iš Nacionalinėje dailės galerijoje vykusio Lino Leono Katino
parodos „Raudona krisdama virsta
balta“ atidarymo. Galbūt tos kelios
minčių užuomazgos per eksponavimo laiką užaugs, subręs ir taps
Labai Rimtomis Mintimis, tačiau
dėl jų niekad negali būti tikras, ar
neišsilakstys palikusios be nieko. Be
to, kaip dauguma padorių šiuolaikinių žmonių, visai neturiu laiko jų
laistyti bei puoselėti, o švenčių pakeisto grafiko esu skubinama.
Taigi, nuo senų senovės, gal nuo
tada, kai buvau maža, o mano tėvai
su Linu Katinu ne tik kartu įdomiai
leisdavo laiką, bet ir keisdavosi paveikslais ar dovanodavo juos vieni
kitiems gimtadienio bei kitomis
progomis, gal nuo tų paveikslų turėjau suformuotą nuomonę, kad
Linas Katinas tapo abstrakcijas.
Klydau. Apėjusi parodą staiga suvokiau, ką turėjo omenyje parodos
kuratorė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, per spaudos konferenciją
kalbėdama apie Lino Katino vaizdiniją. Sintetinių, aiškių geometrinių formų Katino paveiksluose netrūksta, kaip ir struktūros, tačiau
tai – toli gražu ne abstrakti tapyba.

Joje pilna labai konkrečių veikėjų –
paukščių („Paukštis“,1971, 1973, 1980),
niekam nereikalingų debesų („Pora
niekam nereikalingų debesų“, 1971),
medžių, gėlių, žmonių irgi pasitaiko
(„Draugo portretas“, 1987). Net Dievas čia neatrodo labai abstraktus,
tačiau klausimą, ar Katino Dievas
abstraktus, ar ne, palieku atvirą.
Nors norint apibūdinti menininko plastikos ypatumus pirmiausia į galvą ateina du žodžiai,
ne taip dažnai vartojami apibūdinant tapybą, – švari ir tvarkinga,
taip sakoma apie kambarius, aprangą. Žodžiu, jie atrodo atėję iš
buities ir susiję su nuobodžia rutina, teisinga, bet neįkvepiančia,
čia ji kitokia. Be abejo, architekto
išsilavinimas menininkui davė puikių įrankių, leidžiančių tvarkytis su
dažnai tokia įnoringa tapybos medija, tačiau visų pirma, einant nuo
kūrinio prie kūrinio, parodoje
skleidžiasi savitas menininko pasaulėvaizdis. Kartais nuvalytas iki
paukščio sparno, raudonos plokštumos, iki atviro lango ar pienės žiedo,
jis persmelkia žiūrovą lyg šviesos,
jausmo blyksnis. Taip, ši tapyba gali
sukelti katarsį. Žinoma, teigti, kad
tai būtinai patirsite, nėra prasmės,
galite ramiai praeiti pro šalį, kaip
pro seną liepą, ar nepastebėti vėstančio vasaros vakaro. Spalvos čia
taip pat skamba, kartais net aitriai,

net būdamos prietemos pustoniais,
kaip ryški yra naktis ar ežero gelmė.
Gaila, kad vėlyvesnio periodo dvipusiuose kūriniuose švaros gerokai
mažiau, nešvara, regis, menininko
tapyboje taip ir nepasiteisino, bet
šį klausimą taip pat paliksiu atvirą.
Mažametė mintis dar neturi įgūdžių
save apginti.
Čia turėčiau girti kuratorę už
puikią atranką, gebėjimą atsilaikyti
prieš pagundą rodyti kuo daugiau
gerų kūrinių, taip pat parodos architektą Liną Lapinską už gebėjimą
atsispirti pagundai rodyti save, o ne
menininką. Saikingoms architektūrinėms parodos ekspozicijos formoms (kaip Lino Katino tapyboje)
antrina labai konkreti „trobelė“ iš
europadėklų su rodoma vaizdo
medžiaga. Po improvizuotu stogu,
turinčiu byloti apie menininko pamėgtą vienkiemį, – Džiugo Katino
filmuoti kadrai, nostalgiškai primenantys praėjusį laiką: butelių supirktuvę ir visa tai, kas po tuo butelių
„pridavimu“ slepiasi. Tiesą sakant,
čia prasideda dar viena iš mano
minčių-trupmenų. Ji – apie praėjusį šimtmetį, tūkstanmečio pabaigą. Daugelis Lino Katino darbų
(kaip jis pageidavo – nevadinti „kūriniais“) pilni gijų, nuorodų, takų
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Muzika

Subtiliai suskambėję galingieji

Koncertas „Didieji vokiečių romantikai“ Nacionalinėje filharmonijoje

Rita Nomicaitė

Mūsų muzikos kultūrai taip trūkstamą vakarietišką skonį įtakingiausiai skiepija didžiosiose Europos šalyse išsilavinę ir besidarbuojantys
lietuviai – orkestro dirigentai ir dirigentės. Viena jų – Giedrė Šlekytė.
Jos publikai pristatyti nebereikia,
dirigentė namuose gražiai koncertuoja ne vienus metus. Iš puošniausių pastarųjų Šlekytės pasirodymų
prisiminkime Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui skirto Vilniaus festivalio koncertą Nacionalinėje filharmonijoje, kai greta suo- Kiano Soltani
mio Essa-Pekka Saloneno Koncerto
fortepijonui ir orkestrui nuaidėjo misionierė, parengė lietuviškų
Ramintos Šerkšnytės kantata-ora- kūrinių su Švedijos radijo choru
torija „Saulėlydžio ir aušros gies- Stokholme (beje, šis vienas gemės“ keturiems solistams, chorui ir riausių pasaulyje chorų taip pat yra
simfoniniam orkestrui (Rabindra- „Deutsche Grammophon“ herojus).
nato Tagorės tekstais). Netrukus šio Kaip skelbia Lietuvos muzikos inopuso įrašas su tais pačiais atlikėjais formacijos centras, „vienas geriaubuvo atrinktas Šerkšnytės autorinei sių mišrių pasaulio chorų Lietuvos
kompaktinei plokštelei, išleistai etalo- dirigentę pasikvietė kartu parengti
ninės garbiausios firmos „Deutsche jos asmeniškai mėgstamų chorinių
Grammophon“!
kūrinių programą. Iš nepaprastai
Plokštelė pasirodė praėjusių metų gausaus vokiškojo repertuaro Gielapkritį, o šiemet vasario pradžioje drė Šlekytė pasirinko romantizmo
dirigentė, jau galima visu balsu sa- meistrų Felixo Mendelssohno, Jokyti – dar viena lietuvių muzikos hanneso Brahmso ir Maxo Regerio

kūrinius, o iš lietuviškojo sąrašo surinko modernios muzikos kolekciją –
Vaclovo Augustino, Broniaus Kutavičiaus, Justės Janulytės, Onutės
Narbutaitės kompozicijas.“
Tęsdama didelių užmojų bendradarbiavimą su lietuvių muzikais,
tuo pat metu dirigentė toliau puoselėja ryšius su vokiečių romantizmu.
Ir tą savo repertuaro vektorių brėžia
stačiu kampu aukštyn – kovo 7 d. su
Nacionaliniu simfoniniu orkestru
(meno vadovas ir vyr. dirigentas
Modestas Pitrėnas) ji pasistengė atskleisti Richardo Wagnerio, Roberto
Schumanno ir Johanneso Brahmso
galingos dramos persunktus veikalus. Nacionalinėje filharmonijoje skambėjo Wagnerio Preliudas
ir Izoldos mirties scena iš operos
„Tristanas ir Izolda“, Schumanno
Koncertas violončelei ir orkestrui
a-moll ir Brahmso Simfonija Nr. 4
e-moll.
Vienijančiais opusų interpretacijos bruožais laikyčiau subtilumą,
elegancijos siekį, rūpinimąsi
kiekvienu orkestro garsu, nelyginant augalo žiedeliu. Kartu su
pagarba ir dėmesiu viskam – ir
muzikos stiliui, ir orkestrantams.
Tai liudija dirigentės sukeltą Vakarų vėjo šuorą. Klausimų kėlė

Giedrė Šlekytė ir LNSO
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pučiamųjų ir styginių susiklau- kaip tik Koncertas. Harmoningai,
symas vieniems iš kitų perimant kiek įmanoma tyliais, pačiais tymelodijas arba pučiamiesiems liausiais garsais susiliejo dirigenmėginant įsilieti į bendrą audinį tės vizijos ir orkestro vaizduotė,
Wagnerio ir Brahmso kūriniuose. kartu išryškinant spalvų niuansus
Tokiame kontekste lyg saulės spin- lyg gėlių purmpurėlius, perteikiant
dulys įsiskverbė Giedriaus Gelgoto muzikos kameriškumo žavesį. Orfleitos solo monologas Simfonijos kestras įsijautė į vakaro svečio –
finale Allegro energico e passionato. solisto, iraniečio iš Austrijos Kiano
Dirigentės pasaulėjautos grakš- Soltani – neįtikėtinai lengvus gartumas susiejo programoje kažkodėl sus. Kartais, atrodė, jis monologus
greta sudėstytus liepsningos mei- vingiavo lyg be apčiuopiamo inslės nutviekstus Wagnerio operos trumento rankose. Intensyvesniu
fragmentus ir asmeninių problemų melodingumu sujaudino K. Soltani
kamuojamo Schumanno keistokos su orkestro violončelių grupe paformos Koncertą violončelei. Nors rengtas bisas – Dmitrijaus Šostakotą vakarą geriausiai suskambėjo vičiaus Introdukcija.

„Muzikos vadovo darbas niekada nesibaigia“
Fragmentai iš pokalbio su dirigentu Yannicku Nézet-Séguinu

2018 metų pabaigoje Niujorko „Metropolitan Opera“ teatro naujuoju
muzikos vadovu tapo kanadiečių
kilmės dirigentas Yannickas NézetSéguinas, kuris pakeitė 45 metus teatro
orkestrui vadovavusį dirigentą Jamesą Levine’ą. 2009 m. šiame teatre
debiutavęs Georges’o Bizet operoje
„Karmen“, per dešimtmetį Y. NézetSéguinas dirigavo daugiau kaip 100
spektaklių. Maestro dar yra Kanados
Monrealio „Metropolitan“ ir Filadelfijos orkestrų pagrindinis dirigentas ir
Yannick Nézet-Séguin
„Metropolitan Opera“ nuotr.
muzikos vadovas, Roterdamo filharmonijos orkestro garbės dirigentas, Eu- būtina turėti nuolatinį dirigentą ar
Ne, jokiu būdu. Nesu hiperaktyropos kamerinių orkestrų garbės narys. muzikos vadovą, kuris kelias savai- vus ir nebijau tuštumos. Kai noriu
Maestro kalbino Jeanas-Baptiste’as Ur- tes ar net ištisus mėnesius dirba su pabūti vienas, patikėkite, niekas
bainas, interviu publikuotas 2020 m. kolektyvu. Lygiai taip pat gerai, kad manęs neranda, net vadybininkas.
sausio 3 d. prancūzų žurnale „France orkestro artistai dirba ir su kitais Aš atiduodu visą savo energiją trims
musique“. Skaitytojų dėmesiui patei- dirigentais. Kita vertus, kiekvienas orkestrams, neišskiriu nė vieno. Takiame pokalbio su kovo mėnesį sukaktį dirigentas turi rasti bendrą kalbą čiau tiek pat energijos iš muzikantų
su atskiromis orkestro grupėmis. gaunu atgal. Jie yra labai darbštūs ir
pažyminčiu dirigentu fragmentus.
Geografine prasme trys orkestrai, energingi. Darbas su jais man atstoja
Pasaulyje stebima tendencija,
kuriems vadovauju, nėra toli vienas sporto salę, nes tinginiauti ar ilsėtis,
kad dirigentai vadovauja kenuo kito. JAV kartais esu vadinamas ypač su „Metropolitan Opera“ orliems orkestrams. Kodėl ša„Šiaurės rytų koridoriaus maestro“, kestru, tiesiog neįmanoma!
lia kitų darbų Jūs priėmėte
nes Monrealis, Niujorkas ir Filadelkvietimą tapti „Metropolitan
fija yra išsidėstę vienoje linijoje, tik Jau daugiau nei metus esate
Opera“ muzikos vadovu?
skirtingu atstumu vienas nuo kito. Niujorko „Metropolitan Opera“
muzikos vadovas. Koks Jūsų pirDirigavimas – tai profesija, kumasis matytas spektaklis šiame
rioje monotonija neįmanoma. Di- Taigi, tai nėra hiperaktyvumas
teatre kaip žiūrovo, o ne kaip
rigavimas pagrįstas mainų principu. ar vienišumo baimė? Jūs nebidirigento?
Mano nuomone, teatrui ar orkestrui jote likti vienas?
2 psl.

Kaip ir daugumos šio teatro lan- neturėjau tokios patirties kaip šiankytojų, tai buvo Giacomo Puccini dien. Tada atvykau į teatrą su noru
„Bohema“, kurią dar 1981 metais re- išreikšti muziką, orkestras tą pažisavo ir dekoracijas sukūrė Franco jautė. Iš to laiko turiu labai gražių
Zeffirelli. Šis spektaklis be pertraukų prisiminimų. Visuomet yra didelė
rodomas kiekvieną sezoną jau dau- rizika, kai tenka diriguoti populiagiau nei 40 metų! Tai yra stebuklas. rius kūrinius, kuriuos, atrodo, visi
Milžiniška, graži ir nemari opera, ku- moka atmintinai. Tačiau „Metrorios masinėse scenose dalyvauja apie politan Opera“ orkestras yra genia300 žmonių. Nėra nė vieno spekta- lus, jis jaučia muziką, tad kartais tai
klio, kad salė būtų tuščia. „Bohemoje“ būna milžiniška pagalba dirigennet susiklostė savos žiūrovų tradici- tui. Tad šiandieninė mano „Karmen“
jos: jie žino, kada ploti pakilus už- bus visiškai kitokia.
dangai, kada šaukti bravo ar juoktis.
Manau, žmogus, niekuomet nebuvęs Kaip pasikeitė Jūsų santyoperoje, pirmą kartą turėtų eiti tik į kis su „Metropolitan Opera“
„Bohemą“. Nuo paauglystės atvykda- orkestru?
mas į šį teatrą svajodavau, kaip būtų
Tai ilgas procesas. Po truputį,
smagu bent jau atsistoti prie dirigento diena iš dienos, mes susipažįstame
pulto. Daug metų sunkiai dirbdamas vis iš naujo ir stengiamės suartėti.
to pasiekiau, tačiau tai nebuvo lengva. Jokio staigmenos efekto nėra, o tai
labai gerai. Praėjusiame 2018–2019
Debiutavote 2009 m. Georges’o metų sezone turėjome daug spekBizet operoje „Karmen“. Dabar taklių, susikrovėme nemažą bagažą,
vėl diriguosite šią operą. Ar jos kuris leido mums šiemet vykti į kur
interpretacija bus jau kitokia?
kas ilgesnę ir sudėtingesnę kelionę.
Žinoma, kai kuriuos dalykus darysiu visiškai kitaip. Tuomet, prieš Stebėjau repeticiją ir pamadešimtmetį, buvo ir klaidų, ir la- čiau, jog nemažai orkestrantų
bai gerų dalykų. Tada gavau pylos yra labai jauni.
ir nuo muzikantų, ir nuo tuomečio muzikos vadovo Jameso Levine’o. To neneigiu, dar buvau jaunas,
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Edgaro Montvido debiutinis „Egmontas“

Premjeros „Theater an der Wien“ įspūdžiai
Jūratė Katinaitė

Senoji, turistų apgulta Vienos opera
(„Wiener Staatsoper“) XXI a. turi
tolydžio stiprėjantį konkurentą –
municipalinį operos teatrą „Theater
an der Wien“. Wien – ne tik miesto,
bet ir per jo centrą tekėjusios upės
pavadinimas. Upės jau seniai nebėra, jos vaga buvo užversta, o ant
jos dabar šurmuliuoja pusantro kilometro ilgio „Naschmarkt“ turgus.
Teatro pavadinime išliko užuomina
į upę: „Theater an der Wien“ pažodžiui – Teatras ant Vienos upės
kranto. 1801 m. pastatyto teatro
idėjos spiritus movens buvo Wolfgango Amadeus Mozarto bičiulis,
impresarijus, operos „Užburtoji
fleita“ libreto autorius Emanuelis
Schikanederis. Na, o didžioji Vienos operos scena – „Wiener Staatsoper“ – atidaryta gerokai vėliau,
1869 metais. „Theater an der Wien“
mena Ludwigo van Beethoveno
„Fidelijaus“ premjerą, o vėliau jis
tapo pagrindiniu Vienos operetės
aukso amžiaus liudininku.
XX a. teatro šlovė priblėso, tačiau
2006 m. Mozarto 250-ųjų gimimo
metinių proga teatras buvo iškilmingai inauguruotas po restauracijos ir dabar traukia melomanus
stipriau nei „Staatsoper“. Pirma,
šio teatro pastatymai režisūros

požiūriu originalesni, kūrybiškesni;
antra, muzikinis spektaklių lygis nė
kiek nenusileidžia svarbiausiems
Europos teatrams. Čia griežia Austrijos radijo ORF simfoninis orkestras, dainuoja Arnoldo Schönbergo
choras. Stagione (premjerinio) tipo
teatre nuolatinės dainininkų trupės
nėra, tad į naujų pastatymų klasterius kviečiami tarptautinę karjerą
plėtojantys artistai.
Vasario 17 d. 56-erių vokiečių
kompozitoriaus Christiano Josto
operos „Egmontas“ premjera „Theater
an der Wien“ pradėjo Beethoveno
250-osioms gimimo metinėms
dedikuotą festivalį. Kadaise Beethoveno rašytos muzikos Johanno
Wolfgango von Goethe’s dramai
faktas tapo dabartinio kompozitoriaus inspiracija. Partitūroje nėra
net užuominų į Beethoveno stilių
ar muzikinių citatų iš jo „Egmonto“.
Josto opera – savitas, takus muzikos
audinys su preciziškai artikuliuotomis, intonaciškai kaprizingomis,
bet dėl puikių artistų meistrystės
sklandžiai besiliejančiomis vokalinėmis partijomis.
Tiesiog nuostabu, kad pagrindiniam Egmonto vaidmeniui spektaklio kūrėjai – britų režisierius
Keithas Warneris ir vokiečių dirigentas Michaelis Boderis – pakvietė
lietuvių dainininką Edgarą Montvidą. Nekelia abejonių, jog Edgaro

artistiškumas, subtili, niuansuota
vaidyba, aukšta vokalinė kultūra ir
įgimtas stiliaus pojūtis lėmė, kad
Warneris jau kelintą sykį kviečia jį
bendradarbiauti. Praėjusiais metais
šio režisieriaus Glainborno teatre
pastatytos Samuelio Barberio operos „Vanesa“ įrašas DVD žurnalo
„BBC Music Magazine“ išrinktas
Metų operos įrašu, o Anatolio vaidmeniu šiame įraše įsiamžino E. Montvidas, pelnęs tarptautinės žiniasklaidos
palankumą.
Neieškokite E. Montvido ten, kur
Bo Skovhus, Edgaras Montvidas
tenorams reikia sprogdinti teatrų
sienas si bemoliais. Ieškokite jo ten, sceninio ansamblio dalyvė, tačiau
kur vyksta originalesni muzikinio tikru atradimu tapo austrų mecoteatro reiškiniai, kur reikia įpras- sopranas Angelika Kirchschlager.
minto vokalo, balso, kūno ir minties Lig šiol ją pažinojau kaip nuostaplastikos. Finalinis Egmonto mono- bią baroko muzikos ir Lied atlikėją.
logas – tylioji kulminacija – išskai- Šįkart scenoje ji įkūnijo Ispanijos
drėjusiame orkestro fone buvo taip karaliaus Pilypo II seserį Margaritą
emocingai ir įtaigiai perteiktas, kad Parmietę. Žavėjo dainininkės virtuodabar jau net neįsivaizduočiau jokio ziškumas, artistinis temperamentas,
kito dainininko Edgaro vietoje.
tiesiog kitoniškas jos amplua.
Jo antipodas Hercogas Alba – žySpektaklio stilistika – nuosaikiai
mus danų baritonas Bo Skovhusas – moderni, istoriškai apibendrinta,
libretisto Christopho Klimke’s valia nekelianti aliuzijų į jokį konkretų
veikale įgavęs vos ne didesnį dra- laiką. Nuorodų į XVI a. Ispaniją gamaturginį svorį ir vokalinį dėmesį. lima įskaityti stilizuotų kostiumų
Puikus vaidmuo, įstabus artistišku- detalėse. Scena užlieta balta spalva,
mas, balso tembras ir temperamentas. tik neigiami personažai įneša tamStiprus, paveikus jų su E. Montvidu sos į šį baltą pasaulį, jautrų šviesos
sceninis ryšys. Egmonto myli- ir spalvų pustoniams. Operos veiksmoji Klara – švedų sopranas Ma- mas suskirstytas į 15 scenų, kurios
ria Bengtsson – taip pat lygiavertė išnyra žiūrovui prieš akis, sukantis

T h e at e r a n d e r W i e n / M . R i t t e r s h a u s n u ot r .

scenos ratui. Kiekviena scena lyg
sukaustyta baltame kvadrate, įkalinančiame personažų galimybes,
idėjas ir troškimus. Režisierius negaili metaforų, aliuzijų, taip nejučia
prikaustydamas žiūrovo dėmesį ir
skatindamas bent mintimis grįžti
į spektaklį, mat stagione pobūdžio
teatras po penkių spektaklių atsisveikino su „Egmontu“ ir kovo vidury kviečia į Beethoveno festivalio
tęsinį – „Fidelijaus“, režisuoto „Oskaro“ laureato Christopho Waltzo,
premjerą.
Gegužės vidury Normos vaidmeniu Vincenzo Bellini operoje šioje
scenoje debiutuos Asmik Grigorian. Spektaklį statys Lietuvos
publikai jau žinomas režisierius,
primadonos sutuoktinis Vasilijus
Barchatovas.

kartais tenka su orkestru repetuoti žinome, jog tai yra geriausias šių moderniausių operų pasaulyje. Iš Gershwino operos „Porgis ir
net tuos spektaklius, kurių neteks dienų pasaulio sopranas ar teno- pradžių sumanymas diriguoti „Vo- Besė“ pastatymu. PrisiminTikra tiesa. Mūsų orkestrą su- pačiam diriguoti. Šalia to yra ad- ras, tad kviečiame jį į teatrą, o tik ceką“ buvo šokiruojančiai baugus, kime, šis spektaklis „Metrodaro ideali proporcija. Turime ne- ministracinis darbas. Kartais būnu tada deramės, ką jis norėtų ir ga- tačiau aš prie šios muzikos pripra- politan Opera“ teatre pirmą
mažai žmonių, kurie teatre dirba generalinio direktoriaus dešinioji lėtų padainuoti. Prieš kelias savaitės tau. Vėliau laukė antras šokas – kaip kartą James’o Levine’o buvo
jau 40–50 metų. Yra net tokių, ku- ranka. Taip pat tenka spręsti ir svarstėme 2023–2024 metų sezoną. galima ją rodyti tiesiogiai kine? pastatytas prieš 30 metų, per 4
rie pradėjo dirbti dar senuose „Me- konfliktus. Yra ryšys su choru, nes Iškart galiu pasakyti, jog jau mąs- Juk tai toks specifinis ir sudėtin- sezonus parodytas daugiau nei
tropolitan Opera“ rūmuose, kurių kartais tenka stoti į choro vadovo tome ir apie 2025 metus bei esame gas kūrinys! Tiesioginės translia- 50 kartų, o po to trisdešimčiai
šiandien jau nebėra. O likusi orkestro vietą ir išaiškinti specifinius reikala- numatę kelis kūrinius 2026-iesiems. cijos visuomet kelia nerimą ne tik metų dingo iš repertuaro. Ką
dalis yra ką tik studijas baigę labai vimus, kuriuos galbūt supranta tik Tai beprotiška, tačiau man tai labai solistams, bet ir visam teatrui. Su- Jūs manote apie šią operą?
Tai dar vienas kūrinys, apie kurį
talentingi menininkai. Man tenka dirigentas. Kai pernai statėme „Tra- patinka. Ilgalaikiai planai tokiam pranti, jog tave stebės ne tik 4000
svarbi misija juos sujungti. Kai ku- viatą“, aš kelis kartus net atlikau reži- dideliam teatrui yra būtini.
žiūrovų salėje, bet dar apie 60 mili- galėčiau pasakyti, jog jį dievinu! Po
riuos solistus mūsų senbuviai jau sieriaus funkciją, nes norėjau visiškai
jonų visame pasaulyje. Tačiau man keleto metų ją diriguosiu aš, tad neJums atėjus teatre padaugėjo
pažįsta, žino jų tempus, problemas kitaip pažvelgti į šį veikalą.
džiugu, kad „Metropolitan Opera“ galiu sulaukti.
prancūziškų operų. Ar jos scear trūkumus, tad orkestras prie soyra atvira visiems.
„Porgio ir Besės“ sėkmė mus
noje karaliaus ir ateityje?
privertė paskelbti papildomus
listų taikosi. Naujiems muzikantams Stebint pastarųjų metų teatro
spektaklius. To mūsų teatre niedar yra neaiškumo. Operos orkestre repertuaro formavimo tendenBandysime dar labiau išplėsti jų Šiame Williamo Kentridge’o
egzistavimą repertuare. Prancūzi- režisuotame pastatyme yra
neužtenka idealiai groti ar skaityti cijas aiškiai matyti, jog į reperkada nėra buvę. Jeigu spektaklis
natas iš lapo – reikia jausti chorą, tuarą vis dažniau įtraukiamos
joje yra daug nuostabių dainininkų. daug projekcijų, šešėlių teatro, būdavo anšlaginis, teatras jį kartosolistus, kūrinio energiją. Operinė rečiau pasaulyje statomos opeTik tos šalies menininkas gali puikiai animacijos. Ar turite laiko mėdavo kitą sezoną, bet prie jau suformuzika smarkiai skiriasi nuo simfo- ros ar prieš kelis dešimtmečius
žinoti ir atlikti savo šalies kompozito- gautis vaizdu scenoje?
muoto repertuaro pridėti dar paninės. Muzika turi būti suvokiama at- Niujorke visiškai ignoruoti
riaus muziką. Tai nuostabu. Aš tiesiog
Kai prieš orkestrines repeticijas pildomus spektaklius – naujiena ir
sižvelgiant į pasakojamą istoriją. Aš, barokiniai veikalai. Ar Jūsų
dievinu prancūziškas operas. Šiuo repetavome scenoje su fortepijonu, iššūkis. Prisiminkime kitą premkaip vadovas, turiu sukurti atskirą žo- nuomonė šiais klausimais yra
metu mes labai daug diskutuojame režisieriui pasakiau, kad stengiuosi jerą, šiuolaikinę Philipo Glasso
dyną, kuris būtų skaitomas iš mano svarbi?
apie tenorą Benjaminą Bernheimą, viską stebėti ir įsiminti, nes spek- operą „Echnatonas“ apie Egipto
rankų, gestų, veido išraiškos, nes per
Repertuarą formuoja teatro re- kuris atvyks pas mus dainuoti jau taklyje būsiu užsiėmęs orkestru. dievų gyvenimą. Visiškai moderni
spektaklį kalbėti negaliu.
žisieriaus asistentai (kurie dirba su kitą sezoną.
Pagaliau gana aiškiai supratau, ką ir nauja muzika, o visi spektakliai
spektakliais, kai režisieriai išvyksta),
režisierius norėjo pasakyti. Tai yra buvo nupirkti per kelias dienas. Net
Kas yra muzikos vadovas? Ar
aš ir teatro generalinis direktorius. Gruodžio 27-ąją teatre parodygenialus spektaklis, turintis emocijų į „Bohemą“ ar „Turandot“ bilietai
tai tik vyriausiasis ir daugiauKartą per savaitę posėdžiaujame, iš- tas naujas Albano Bergo opeužtaisą. Jis šiek tiek primena fotoa- taip greitai nedingsta! Tad tai yra
siai diriguojantis dirigentas, ar sakome savo nuomonę, diskutuo- ros „Vocekas“ pastatymas. Šią
parato blykstę, kai trumpam apanki naujas teatro istorijos puslapis. Jau
Jūs turite ir kitų funkcijų bei
jame. Žiūrime į rinką, ko nori pu- sudėtingą operą galima tiesioir nelabai ką matai. Kas vakarą jį ste- dabar aišku, kad „Echnatonas“ bei
užduočių?
blika, orkestras, choras, visuomet giai išvysti viso pasaulio kino tebint akies krašteliu man atsiranda „Porgis ir Besė“ į repertuarą grįš
Viskas tuo pačiu metu. Aš diriguoju klausiame jų nuomonės. Taip pat atruose. Ką Jums reiškia operų
daug klausimų ir naujų idėjų.
2021–2022 metų sezoną.
spektaklius, jiems rengiu orkestrą. stebime aplinkinius teatrus, sten- transliacijos kine?
Būna taip, jog į pirmą ar antrą repe- giamės nepamiršti ir veikalų, kurie
Kai dirigavau savo debiutinę Pakalbėkime apie kitus kūriVertė ir pagal užsienio spaudą
ticiją kviestinis dirigentas negali at- scenoje nebuvo rodomi 20 ar dau- „Karmen“, net negalėjau pagalvoti, nius. Šį sezoną teatras pradėjo
parengė Kristupas Antanaitis
vykti dėl užimtumo, o orkestrą rei- giau metų. Daug dėmesio skiriame jog įvyks tokia milžiniška evoliucija visiškai išparduotu ir publikos
kia parengti. Tad muzikos vadovui ir dainininkams. Būna ir taip, kad ir prieisiu prie vienos sunkiausių ir labai pamiltu nauju George’o
At k e lta i š 2 p s l .
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Teatras

Spąstai moterims

Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Julija“
Ieva Tumanovičiūtė

Trakų kultūros rūmuose vasario
21 d. įvykus Lietuvos nacionalinio
dramos teatro spektaklio „Julija“
premjerai, atmintyje iškyla pasakėčia apie gulbę, lydeką ir vėžį, tempiančius vežimą į skirtingas puses
ir neleidžiančius jam pajudėti. Nors
situacija nėra tokia statiška kaip
pasakėčioje, spektakliui kol kas
trūksta išgrynintam meno kūriniui
būdingos darnos, kai skirtingų kūrėjų idėjos ir įvairūs elementai, papildydami vienas kitą, harmoningai susijungia į visumą. Čia, rodos,
kažkas vis nori truputį patraukti vežimą į vieną ar kitą pusę, nepatikėdami vadelių kam nors vienam. Tačiau spektaklis – nelyginant vaisius,
kuris net nuskintas dar gali prinokti
ir po kurio laiko įgauti tikrąjį skonį.
Spektaklio apie Žemaitę sumanytoja aktorė Jolanta Dapkūnaitė
subūrė kūrybinę grupę. Pjesėje
„Julija“ Sigitas Parulskis, sujungdamas šiuolaikinės vidutinio amžiaus namų šeimininkės Doros, kadaise buvusios aktorės, istoriją su
rašytojos Žemaitės biografija, plėtoja šiuolaikišką ir aktualią moters
leidimo sau kurti temą. Kūrinyje
pasakojamos Žemaitės ir aktorės
Doros sėkmės istorijos: įveikusios
sunkumus, jos abi tampa nugalėtojomis, tiksliau, Žemaitė įkvepia
Dorą paisyti savo norų, išsilaisvinti iš
žmonos, motinos bei namų šeimininkės
vaidmenų ir vėl vaidinti scenoje. Parulskio pjesėje per šiuolaikinės Doros kasdienybę ir grįžimą į praeitį – epizodus
iš Žemaitės gyvenimo – atskleidžiamos ne tik moters pasirinkimo kurti,
bet ir rašytojos bei rašymo, savišvietos, lietuvių kalbos bei emigracijos temos (Dora kalbasi su Londone dirbančiu sūnumi (Deividas
Batavičius), o Žemaitė vis laukia
„bokso“ su džinsais iš Amerikos).
Pasak Žemaitės, kai visi mūvės

džinsus, išnyks skirtumai tarp klasių ir lyčių. Pjesėje svarbu, kad Dora,
kaip aktorė, sėkmingai suvaidina Žemaitę, t.y. jai pavyksta, kaip ir Julijai, nepaisant kliūčių, įgyvendinti
savo svajonę.
Režisierius Kirilas Glušajevas
pateikia savą pjesės interpretaciją,
spektaklyje „Julija“ pabrėždamas
ne sėkmės istoriją, bet išvirkščią jos
pusę. Slenkstinį perėjimo etapą išgyvenanti Dora klajoja nesaugioje
ir baugioje nežinomybės zonoje –
„pakibusi“ tarp savo buvusio ir būsimo gyvenimų.
Spektaklyje paryškinta Arno –
spektaklio, kuriame Dora nori vaidinti Žemaitę, režisieriaus bei jos
meilužio – linija. Glušajevas parodo, kad pasipriešinusi savo vyrui Gediminui (Salvijus Trepulis)
ir vaidindama Žemaitę Dora ne tik
įgyvendina svajonę, bet ir pakliūva
į kito vyro despoto spąstus. Kęstučio Cicėno vaidinamas Arnas iš arti
filmuoja jos veidą, kuris ekrane susilieja su Žemaitės nuotrauka, ir nesustodamas rėkia, kaip režisierius,
duodamas jai nurodymus: „Tekstas! Nejudėk! Stop! Iš naujo! Tekstas! Nejudėk!“ ir t.t. Tada suspaudęs
aktorės veidą rankomis nuleidžia
jos akių vokus ir lūpų kampus, taip
sendindamas jos veidą ir formuodamas jį panašų į Žemaitės. Ši sąmoningai ištęsta spektaklio scena,
tik iš pažiūros mėginanti žiūrovų
kantrybę, ne tik rodo režisieriaus
Arno despotizmą, kai jis stengiasi
įvaryti aktorę į kampą dėl meno
tikslų, bet ir pabrėžia, kad išsilaisvinusi Dora vėl yra įkalinama, tik
dabar jau kito vyro jai primestame
vaidmenyje. Ne veltui spektaklio
pradžioje raudonai apšviečiamos
stiklinės, kurias Arnas paslaugiai
paduoda Dorai pirmąjį jų pažinties rytą, tarsi pranašaujančios,
kad jaunas meilužis manipuliuos
didžiausiu jos troškimu. Juk visa
tai, ką regime scenoje, yra Arno

surežisuotas spektaklis, kuriame
vaidina Dora. Kuo tai iš tiesų skiriasi nuo Gedimino jai siūlyto prezidento žmonos vaidmens?
Todėl Glušajevo „Julijoje“ nėra
laimingos pabaigos – čia Dora ne
šlovingų plojimų apsupta aktorė,
sėkmingai suvaidinusi Žemaitę, o
tik dar kartą į tuos pačius spąstus
įkliuvusi moteris. Šis suvokimas yra
vienas iš skausmingų jos pasirinkto
kelio į laisvę, savarankiškumą ir
brandą etapų.
Scenoje keturios kolonos remia
perdangą, joje įvairiomis spalvomis mirga dvi ilgos įstrižos lempos. Šioje belaikėje, parodų salę
primenančioje erdvėje išdėstyti
atributai – senovinė medinė kėdė,
verpimo ratelis, – nurodantys Žemaitės laikus. O manekenas su jos
kostiumu ir skarele aprišta kaukole – tarsi baugi šmėkla, persekiojanti Dorą. Galinė scenos uždanga
perskelta į du ekranus, kurie ne tik
sustiprina šiuolaikinio meno erdvės įspūdį, bet juose pasirodo ir
titrai (apie istorinį laiką bei vietą),
ir dokumentiniai kadrai ar čia pat
filmuojamų aktorių stambūs planai
(vaizdo projekcijų autorė Aneta Bublytė). Abstrakti Gintaro Makarevičiaus scenografija, atrodytų, visai
nepadeda aktoriams vaidinti, ypač
scenas iš šiuolaikinio gyvenimo
(Doros pabudimas su meilužiu, aistringos glamonės, barnis su vyru ir
pan.), užtat tarnauja vidiniam grėsmingo jos išsilaisvinimo peizažui
kurti. Be to, ši neapibrėžta erdvė
leidžia sugrįžti į praeitį – scenas iš
Žemaitės gyvenimo.
Daugelyje praeities epizodų Žemaitė už savo pasirinkimus yra baudžiama – kalinama, tardoma, kritikuojama, mokoma (Žandaras /
Prokuroras – Salvijus Trepulis). Doros niekas, išskyrus veidmainį meilužį režisierių, nepalaiko, o Juliją vis
dėlto kurti skatino Povilas Višinskis
ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Tačiau

Anonsai

Garso patirtis „Glaistas“
„Glaistas“ (...) labai tikrai ir aiškiai
byloja ne būtuoju laiku, bet apie
dabartį“, – taip po rudenį vykusios
garso patirties „Glaistas“ beta versijos rašė teatro kritikė Rima Jūraitė.
Kalendoriniam pavasariui prasidėjus, atsinaujinęs garsinis pasakojimas, menantis Vilniaus geto laikus
ir atskleidžiantis čia gyvenusių žydų
istorijas, rodomas kovo 13, 17, 19 ir
Garso patirtis „Glaistas“
25 dienomis.
Fridos Sohat (g. 1929), Joshua Zako Mantas Jančiauskas ir kompozitoriai
(g. 1929), Sores Voloshin (g. 1928) ir Jūra Elena Šedytė bei Andrius Šiūrys –
Barucho Shubo (g. 1924) – keturių juos integravo į dinamišką meninę
Vilniaus gete gyvenusių žydų pa- formą, reprezentuojančią trūkinėsakojimai, užglaistyti miesto is- jančios istorinės atminties būvį.
toriniais sluoksniais, tapo doku„Glaisto“ muzikinis takelis – savomentine garso patirties inspiracija. tiškas kūrinio pasakotojas, formuo„Glaisto“ autoriai – dramaturgas jantis dramaturginę mintį. Muzika
Rimantas Ribačiauskas, režisierius „Glaiste“ – tarsi istorijos pratęsimas,
4 psl.
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išreiškiantis tai, ko žodžiais pasakyti nepavyksta. Todėl, lyginant
su rudeniniais kūrinio beta versijos rodymais, ruošiantis pavasariniams nedidelių korekcijų sulaukė
būtent „Glaisto“ garso takelis.
„Supratome, kad rudenį pasiekti
kūrybiniai rezultatai tikrai įkūnijo
didžiąją dalį mūsų užsibrėžtų tikslų.

Jolanta Dapkūnaitė spektaklyje „Julija“

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

spektaklyje jie vaizduojami ne kaip
lygiaverčiai draugai, bet kaip savotiški Žemaitės manipuliatoriai. Groteskiški personažai, judantys tarsi
prisukamos lėlės, skaito Žemaitės kūrybą, ją kritikuoja, pamoko,
svarsto, kur ir kaip ją publikuoti, –
jie tarsi dar vieni išorės veiksniai,
galintys paskatinti, bet kitą akimirką sunaikinti (tik, žinoma, ne
tokią asmenybę kaip Žemaitė), o
svarbiausia – norintys suformuoti
ją, kaip rašytoją, ir jos kūrybą pagal
savo įsivaizduojamą idealą. Kelias į
laisvę, brandą, kūrybą – tai vis dėlto
vieno kelias, todėl Višinskis ir Bitė
čia vaizduojami sąlygiškai, tarsi išorinės jėgos, ne tokios pavojingos ir
grėsmingos kaip Žandaras ar Prokuroras, bet jomis taip pat iki galo
negalima pasitikėti.
Šiame groteskiškame epizode
greta elegantišku raudonu šortų
kostiumėliu su priderintomis tamsiai žaliomis kojinėmis vilkinčio
Višinskio (Cicėnas) itin ryški aktorės Airidos Gintautaitės sukurta
Bitė – ji įsitempusi, neurotiška, jai
būdingi pasikartojantys ir schematiški judesiai bei gestai, tarsi atliepiantys jos įkyrių minčių šuorus.
Aktorė kuria savo veikėją ryškiais
fiziniais ženklais, į juos, panašiai
kaip į šokį, akimirksniu reaguoja
žiūrovo kūnas, todėl ji tampa atpažįstama ir artima. Įsimena, kaip susijaudinusi, mąstymo įkarštyje užsidegusi Bitė pirštais purena savo
marškinių raukinius. Gintautaitė
vaidina ir Doros draugę Moniką –
čia ji taip pat išlaiko nerimaujančios

pirmūnės toną, derantį su garstyčių
spalvos apdaru ir apvaliais akiniais.
Net ironizuodama bei šaržuodama
savo veikėjas Gintautaitė tai daro su
pagarba ir meile, todėl jos tokios
ryškios spektaklyje ir ilgai gyvena
atmintyje.
Dovilės Gudačiauskaitės kostiumuose susijungia kelios epochos, jie
leidžia lengvai pereiti iš vieno laiko
į kitą, ypač pagrindinei veikėjai Dorai-Žemaitei, vis persirengiančiai:
nuo baltų marškinių, juodo kelnių
kostiumo iki ilgo sijono. Dapkūnaitės vaidinama Dora atrodo niekuo neišsiskirianti moteris, kitaip
nei jos kuriama susikausčiusi, beveik nejudanti Žemaitė. Dora tarsi
neturi bruožų, juk ji tik pradeda
kurti savo tapatybę. Spektaklyje
pabrėžiamas jos monologas apie
beprasmybę – kitaip nei pjesėje,
čia neišryškinama konkreti priežastis, kadaise paskatinusi jos norą
nusižudyti, todėl jis tampa universalia savo gyvenimu nusivylusios
moters išpažintimi, kurią vis dėlto
susilpnina mėginimas graudenti.
Lino Rimšos sukurta muzika
nestokoja paveikių, iš aplinkos
triukšmų ir kasdienybės buities
garsų sukurtų momentų, palaikančių gyvybingą ritmą, kurio kai
kurioms „Julijos“ scenoms kol kas
dar pritrūksta. Tačiau svarbu, kad
spektaklis pajudėtų, nes jame kalbama Lietuvos teatre reta feministine tema, o režisierius parodo, ką
reiškia suprasti, kad tai, kas atrodė
kaip laisvė, buvo tik dar vienas iš
išorės primestas vaidmuo.

O jei dar kartą einančiam dalyviui
pasirodys, jog muzikinėje kūrinio
eigoje niekas iš esmės nepasikeitė,
galėsime tai laikyti ženklu, patvirtinančiu, kad tai, kas buvo aktualu
tuomet, mums vis dar tokia pačia
išraiška aktualu ir dabar“, – pasakoja viena iš kompozitorių Šedytė.
Šios garso patirties atmosferos
autentiškumą sustiprina ir tai, kad
„Glaistas“ – akustiškai daugiakalbis, atliepiant daugiakultūrę miesto
praeitį ir dabartį. Nenuostabu, kad
šio patyrimo dalyviai nestokojo susižavėjimo būtent tokia Vilniaus
žydų istorijos interpretacija.
„Geresnės dabartinės geto temos
interpretacijos nesu patyrusi – nes
tai, žinoma, totalus patyrimas. (...)
Labai sudėtinga apeliuoti į jausmus
jais nemanipuliuojant – o būtent tas
ir pavyko šio kūrinio autoriams“, –
savo socialinio tinklo paskyroje
rašė Lietuvos nacionalinės Martyno

Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė Lara Lempert.
„Tai, kaip jungiasi fantazija ir realybė, garsas ir judėjimas, pasakojimas ir vaizdas, kuria visiškai unikalią patirtį, nedaug panašią į tai, kas
išgyvenama teatro ar kino salėje.
Kai kas sakė: „Jaučiausi kaip filmo
viduje.“ Tiesą sakant, tai labai sunku
nupasakoti – reikia ateiti ir patirti
patiems“, – žiūrovų reakcijas prisimena ir dramaturgas Ribačiauskas.
Kelionės pradžia – Žydų kultūros informacijos centre (Mėsinių g. 3). Prodiuseris – „Operomanija“. Pagrindinis
partneris – Žydų kultūros ir informacijos centras. Partneriai: LMTA Muzikos inovacijų studijų centras, Vilniaus
teatras „Lėlė“, Audiovizualinių menų
industrijos inkubatorius, „Mama Studios“. Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba,
Vilniaus miesto savivaldybė.
„Operomanija“ inf.
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Šokis

Šokio dienoraščiai

Vasaris

įkandami net profesionaliems ar- nėra nei šalčio, nei bado, nei vargo,
tistams, tad spektaklis atsakymų įspūdį.
į juos ir nepateikia, užpildo erdvę
Vasario 16 d.
Vasario 4 d.
bei laiką plastinėmis improvizaci„Žizel“
„Perdegimas“
jomis, labai apibendrintai kurianBaigiantis 2019 metams Kaune čiomis realybės ir sapno transforŠis įrašas atsirado atsitiktinai
įvykusi šokio trupės „Nuepiko“ macijų nuotaiką. Galbūt spektakliui atkreipus dėmesį į nuolat besikeipremjera – spektaklis „Perdegimas“ – praverstų ryškesni dramaturginiai čiantį informacijos srautą socialiScena iš baleto „Žiemos pasaka“
viltingai tęsia naujuosius Lietuvos akcentai, nes kartais pristabdytas niuose tinkluose – Ukrainos Taraso
šokio kultūros metus, šį vakarą veiksmas drauge su pritemdyto- Ševčenkos nacionaliniame operos ir įsitvirtino ant įvairiausių muziejuje
Vilniuje, „Menų spaustuvės“ Juo- mis šviesomis veikia panašiai kaip baleto teatre Kijeve Lietuvai minint parduodamų suvenyrų. 2006 m. atidojoje salėje. Tai vienas tų kūrinių, Shakespeare’o aprašytas Titanijos Lietuvos nepriklausomybės dieną darius naują galeriją, skirtą XIX a.
kuriuose iš tikrųjų svarbiausia yra nimfų choras.
buvo proga pasidžiaugti ir Lietuvos pabaigos – XX a. pradžios dailei,
kūnas ir judesys. Spektaklis, gimęs
baleto meno pasiekimais. Adolp- iš saugyklų iškelta kur kas daugiau
Vasario 9 d.
remiantis įvairiais intelektiniais imhe’o Adamo balete „Žizel“ kartu kūrinių, tarp jų ir anksčiau nema„Mergaitė su degtukais“
pulsais, sukuria emocinį atlikėjų ir
su ukrainiete baleto soliste Olesia tyta Pierre-Gérard Carrier-Belleužiūrovų ryšį, sulydytą iš intensyVienas garsiausių pasaulio pasa- Šaitanova, jau keletą metų dirban- se’o (1851–1932) „Šokėja“.
Vienas kelionės į Maskvą tikslų –
vios energinės materijos. Spekta- kininkų Hansas Christianas Ander- čia Lietuvoje, pirmą kartą šoko Joklio autoriai ir atlikėjai – Andrius senas pats svajojo būti šokėju, ta- nas Laucius – jaunas baleto solistas, Dailės teatre vasario 28 d. įvykusi
Stakelė, Marius Paplauskas ir Ma- čiau baleto istorijoje labiau žinomi vis dažniau atkreipiantis dėmesį ir Oskaro Koršunovo režisuotos Anrius Pinigis – dalinasi menamomis jo kūriniai, tapę šokio spektakliais: nuolat tobulėjančia šokio technika, tono Čechovo „Žuvėdros“ premjera,
perdegimo būsenomis, tačiau pats George’o Balanchine’o „Drąsus cino ir vis brandesniais artistiniais dar- nustebinusi įdomia interpretacija ir
jų kūrinys nuo pradžios iki pabai- kareivis“, Bronislavos Nižinskos bais. Pasirengti spektakliui šokė- netikėta pabaiga. Netoli šio teatro –
gos pulsuoja ritmingai, jo plastinė „Ledo mergelė“, Johno Neumeie- jams padėjo Lietuvos nacionalinio ir Didžiosios Dmitrovkos gatvėje
forma, tolygiai paskirstyta stačia- rio „Undinėlė“, Vilniuje nuo 2014 m. operos ir baleto teatro repetitoriai esantis Majos Pliseckajos skveras
kampėje arenoje, sukuria erdvinį kurį laiką rodytas britų choreo- Anastasija Čumakova ir Maximas su dar 2013-aisiais brazilų gatvės
pasakojimą, kuriame beveik nėra grafo Michaelo Corderio baletas Clefosas. Debiutas tuo labiau įdo- menininko Eduardo Kobros ant
duobių, nes patys atlikėjai yra ge- „Sniego karalienė“, Kaune iki šiol mus, kad „Žizel“ – artimiausia sienos nutapytu gigantišku balerai apgalvoję spektaklio koncepciją. rodomas Aleksandro Jankausko LNOBT premjera, numatyta ge- rinos Mirštančios gulbės atvaizdu.
Racionalioje „Perdegimo“ struktū- sukurtas to paties pavadinimo kū- gužės pabaigoje; daugel kartų Lie- Pernai rugsėjį čia atidengtas paroje įtaigiai suveikia judesių kons- rinys. Viena liūdniausių Anderseno tuvoje matytą romantinį šedevrą minklas balerinai – Viktoro Mitrotrukcijos, formuojamos atiduodant istorijų „Mergaitė su degtukais“ šį kartą statys ispanų choreografė šino skulptūra, vaizduojanti garsiąją
visas fizines jėgas, kūną paverčiant taip pat pasakojama šokio scenoje: Lola de Avila.
Lietuvos pilietę, atliekančią Karmen
nepaprastai paslankiu, jokių ribų 2013-aisiais spektaklį sukūrė Divaidmenį.
Vasario 29 d.
nepripažįstančiu instrumentu. džiojoje Britanijoje dirbantis por„Žiemos pasaka“ – vienas mįs„Žiemos pasaka“
Spektaklio garso takelyje kartu su tugalų choreografas Arthuras Pita,
lingiausių Shakespeare’o kūrinių,
triukšmais pasigirstantys žodžiai – 2018-aisiais – Klaipėdos šokio teatras
Dar vienas Shakespeare’as vasa- jį Valstybės teatre Kaune 1925 m.
lyg lietuviški, lyg angliški – intri- „Judesio erdvė“ (choreografės Laura rio šokio scenoje – šį kartą „Žiemos buvo pastatęs Borisas Dauguvietis.
guoja, tačiau, kaip dažnai būna Geraščenko ir Elinga Serapinaitė). pasaka“ Maskvoje, Didžiajame teatre, Baletą pagal šį veikalą 2014-aisiais
šiuolaikinio šokio spektakliuose, Baigiantis 2019 metams dar vieną kurio durys prasivėrė su režisieriaus parašė kompozitorius Joby Talbonesukuria papildomos, reikalin- šios pasakos versiją parodė Neli Rimo Tumino pagalba. Šiame teatre tas (g. 1971; beje, jo muzika skamgos prasmės, nors gali būti suvo- Beliakaitės Baltijos baleto akade- teko lankytis dar 1986-aisiais, nuse- bėjo ir „Mergaitėje su degtukais“),
kiami kaip perdegimu grasinančio mija, spektaklį pakartojusi ir bes- kus paskui Lietuvos operos ir baleto kūrinį užsakė Karališkasis baletas
triukšmingo šiuolaikinio pasaulio niegio, rekordiškai šilto vasario antrąjį teatrą, ir stebėti labai šiltai maskvie- ir Kanados nacionalinis baletas, o
skeveldros.
sekmadienį. Programėlėje pateiktas čių sutiktus mūsų baletus „Kopelija“, pastatė anglų choreografas Chrissutrumpintas Anderseno pasakos „Miegančioji gražuolė“, „Silfidė“ bei topheris Wheeldonas (g. 1973). Apie
Vasario 8 d.
tekstas tampa raktu abstrahuotiems „Amžinai gyvi“. Per daugiau nei tris šį spektaklį pirmą kartą teko išgirsti
„Vasarvidžio sapnas“
vaizdiniams atsiskleisti. Spektaklio dešimtmečius Rusijos sostinė labai iš Jurgitos Droninos – vienas pirNaujas Nacionalinės M.K. Čiur- choreografė, režisierė ir kostiumų pasikeitė, nors atmintyje dar išlikę mųjų jos vaidmenų prisijungus prie
lionio menų mokyklos Baleto dailininkė Laura Radzevičiūtė iš- pavadinimai metro stotelių, esančių Kanados nacionalinio baleto buvo
skyriaus šiuolaikinio šokio spe- ryškino pačią bendriausią pasakos prie studijų Lietuvos dailės institute Hermionė. 2019 m. balandį „Žiecializacijos moksleivių spektaklis temą – Mergaitės ir Angelo motyvą, laikais aktualiausių taškų – Tretja- mos pasakos“ premjera įvyko Diį šokio erdvių žemėlapį įrašė dar nors vaizdo projekcijose iškyla ir kovo galerijos, Maniežo, Centrinių džiajame teatre – tai efektingas trijų
vieną vietą – mokyklos bendrabu- miesto gatvė, ir Kalėdų eglutė. Gie- dailininkų namų, Aleksandro Puš- veiksmų beveik tris valandas trunčio salę; pasieniais susėdę žiūro- dras spektaklio finalas, į kurį kelią kino dailės muziejaus. Šiame mu- kantis spektaklis, smulkmeniškai
vai kartu su choreografėmis Lina nutiesia baltomis rankovėmis-spar- ziejuje saugoma įdomi ir turtinga sekantis sudėtingo Shakespeare’o
Puodžiukaite-Lanauskiene ir Si- nais plazdančios mergaitės („Baja- XIX a. pabaigos prancūzų dailės ko- pasakojimo vingiais.
gita Juraškaite paniro į Williamo derės“ Šešėlių paveikslo asociacija) lekcija, kurios puošmena – Edgaro
Dekoracijas ir kostiumus suShakespeare’o „Vasarvidžio nakties sukuria šviesaus pasaulio, kuriame Degas „Mėlynosios šokėjos“ – jau kūrė Bobas Crowley. Scenovaizsapno“ atmosferą. Šokio pasaulyje
dis – lakoniškas, monumentalus,
šis kūrinys statomas gana dažnai –
jame kartkartėmis šmėkšteli askevienu sėkmingiausių Johno Neumeietiški Casparo Davido Friedricho
rio kūrinių vadinamas spektaklis
peizažų fragmentai (nuostabų šio
Hamburgo operos ir baleto teatre
vokiečių metafizinio peizažo meissukurtas dar 1977 m., 1998-aisiais
tro kūrinį turi Aleksandro Puškino
Vilniuje šį baletą pastatė Krzysztomuziejus). Audros vaizdinius kurti
fas Pastoras. Jame daugiau mažiau
padeda efektingos šilko uždangos,
nuosekliai buvo brėžiamos siužetiant kurių dar projektuojami jūra
plaukiančio laivo vaizdai. Vizuanės komedijos linijos. Čiurlioniukų
spektaklyje pasakojimo nėra – čia
linis sąlygiškumas – greta natūrasvarbiausias tikrovės ir fantazijos
lizmo: pavydo graužiamo Sicilijos
santykis, perteikiamas vaizdinėmis
karaliaus Leonto fantazijas ilius(visų pirma Indrės Pačėsaitės kostruoja keturios ant ratukų stumdotiumų) asociacijomis. Choreografių
mos skulptūrinės grupės, mirti pagvildenami tapatybės, asmenybės
smerktą Hermionės dukrą Perditą
D. M at v e j e vo n u ot r .
tikrumo klausimai būtų nelengvai Scena iš spektaklio „Perdegimas“
pirmo veiksmo pabaigoje įkūnija lėlė
Helmutas Šabasevičius
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mataruojančiomis rankytėmis ir kojytėmis, pagrindinis antro veiksmo
motyvas – didžiulis įsimylėjėlių kaspinais apraišiotas medis, o spektaklio pabaigoje pasirodo mirusio karalaičio Mamilijaus ir Hermionės
skulptūra, kurios dalis, vaizduojanti
Hermionę, atgyja ir suteikia spektakliui sąlyginę laimingą pabaigą.
Stiprią Didžiojo teatro baleto
trupę ir solistus (tarp jų ir kai kuriuos šokusius šios dienos spektaklyje) geriau pažinti leidžia kino
teatrų siūlomos tiesioginės spektaklių transliacijos. Neoklasikinė
Wheeldono choreografija artistams suteikia progų kurti emociniu požiūriu turtingus, spektaklio
metu besivystančius vaidmenis,
iš kurių įsimintiniausias – Igorio
Cvirko Karalius Leontas, įtaigiai
atskleidžiantis meilės, pavydo, atgailos transformacijas. Hermionės
vaidmenį atliko Kristina Kretova,
taip pat raiškiai perteikusi savo
herojės jausmų kaitą: meilė, neviltis, atleidimas. Antroji spektaklio
pora – Perdita (Anastasija Staškevič) ir Florizelis (Dmitrijus Smilevskis) – pasirodo antrame veiksme ir
labiau stebina efektingomis choreografinėmis scenomis, virtuoziškais
šuoliais ir sukiniais. Šis veiksmas ypač
margas, papildomų muzikinių faktūrų jam suteikia scenoje esantys ir
įvairiausiais instrumentais grojantys
muzikantai; čia taip pat gausu įvairių
šokių, pagražintų nedideliais solistų
epizodais.
Balete, kaip ir dramoje, – daug
veikėjų, tarp jų išsiskiria Paulina,
Hermionės rūmų dama (Anna
Balukova), nuoširdžiai kovojanti
už savo ponią, prireikus netgi pasitelkianti kumščius: atrodo, būtent
smūgių kruša padeda Leontui galų
gale atsikvošėti.
Kostiumų ansamblis taip pat labai įvairus: siciliečiai aprengti santūriau, jų drabužiai vienspalviai
(Hermionė antrojoje scenoje – su
dirbtiniu pilvuku), bohemiečių apdarai turtingai, netgi pernelyg, dekoruoti, šaižokų spalvinių derinių.
Didysis teatras savo vardą pateisina su kaupu: po rekonstrukcijos – tai
milžiniškas kompleksas su minus trečiame aukšte veikiančia suvenyrų
parduotuve, iš kurios grįžti į parterį padeda liftas ir eskalatorius.
Net dieniniame spektaklyje žiūrovų
buvo nepaprastai daug, o tarp jų –
ir gausūs artistų fanai, po spektaklio susibūrę prie orkestro duobės
ir aplodismentais bei šūkavimais
vis kvietę savo numylėtus solistus
pasirodyti šiapus uždangos.
5 psl.

Tarp disciplinų

Teatro erdvėje instaliuota sąmonė
Pokalbis su Arturu Bumšteinu
Kamilė Pirštelytė

Moksliniu požiūriu?

Ne, labiau kaip gamtininkas
mėgėjas. Įsivaizduok, tu vaikštai
Pasikalbėti apie kūrybą su tarpdis- po mišką ir stebi samanas, grybus,
cipliniu garso menininku Arturu augalus... Nuo takelio, kurį pasiBumšteinu susitikome Jaunimo rinksi dėl savo vidinės savijautos, o
teatre, kuriame pastarąjį pusmetį gal spontaniškų impulsų, priklaujis dirba net prie dviejų kūrinių: sys ir kokį peizažą susikursi vaikškaip kompozitorius Krystiano Lupos čiodamas miške. Panašiai ir su rarežisuojamame spektaklyje „Aus- dijo klausymusi. Viskas priklauso
terlicas“ ir kaip eksperimentinio nuo to, kokį pasirinksi maršrutą
kūrinio „Kalkwerkas“ pagal Thomo tarp bangų, tarp radijo stočių, tarp
Bernhardo romaną režisierius. Tai skirtingų transliacijų, tačiau veikia
atspindi kūrybingą, sunkiai kate- ir aplinkos sąlygos – padidėjęs saugorizuojamą Bumšteino asmenybę. lės aktyvumas, elektromagnetinis
Jo darbai veržiasi iš žanrinių rėmų, laukas – nuo to kinta klausymosi
savitai girdimas ir matomas pasaulis patirtys. Tai, ką atradai atsitiktinai,
skleidžiasi eksperimentinėmis scenos daugiau niekada nepasikartos tokia
meno formomis.
pačia kombinacija. Ši patirtis, matyt, yra padariusi didžiausią įtaką
mano kūrybiniam keliui. Tai nesuSupažindinant Jus su skaitytosiję konkrečiai su muzika, tačiau tai
jais norėtųsi paklausti, kaip at- tikrai susiję su atidžiu klausymusi.
radote muziką. Kada supratote,
kad norite būti menininkas,
Kurti pradėjote 10-ojo dešimtmekurio idėjų variklis yra garsai
čio pabaigoje, o nuo 2012-ųjų
bei jų raiška tarpdisciplinėmis
viešojoje erdvėje esate žinomas
formomis?
kaip Refusenik. Kodėl pasirinkote
Į šį klausimą dažniausiai atsaky- tokį slapyvardį? Ar jis iš tiesų sudavau pasakodamas apie 1994 m. sijęs su istoriniu kontekstu, pasaŠMC atsidariusią didžiulę Fluxus kojančiu apie sovietmečio drauparodą. Ji stipriai įkvėpė artimu dimą žydams emigruoti iš SSRS?

Kuo Jums įdomi radijo garsų ir,
tarkime, teatro sintezė?
Man įdomi erdvė su instaliuota
sąmone. Momentas, kai radiofoninis balsas tampa aplinkos, interjero dalimi. Tarsi kosminį laivą
valdantis dirbtinis intelektas „Hal
9000“ iš filmo „2001 metų kosminė
odisėja“ – jis stebi ten gyvenančius
žmones, kalba su jais; ar kaip dabarties programa „Siri“ – ji visą laiką
mus girdi, suteikia mums kryptį.
Radiofoninis balsas tampa tarsi apšvietimas, kambarių sienos, butaforija. Tu gali atsiriboti nuo jo, tačiau
visiškai pabėgti negali. Teigiamas
dalykas tas, kad jis tavęs neprievartauja, nieko tau neprimeta. Kita
vertus, radiofoninę estetiką galima
vertinti ir iš tos perspektyvos, kad
balsas gali reprezentuoti neapčiuopiamą dieviškumą, transcendentinę
esatį – jis yra visur būnantis ir viską
matantis. Taigi gali tapti ir mus kontroliuojantis. Čia atsiranda pasakotojo fenomenas – radiofoninio naratoriaus, kuris perskrodžia visus
teksto lygius. Jis gali kalbėti įsikūnydamas į autorių, į veikėjus, gali
komentuoti personažų veiksmus.
Jis yra aukščiau visko ir visą dramą
mato iš atstumo. Mane domina tam
tikros balso projekcijos, radiofoninės konvencijos, kurios mums siūlo
pačius balsus girdėti kaip atstovaujančius įvairiems intelektiniams lygiams. Yra labai daug akustinių balso
modelių, kurie skleidžiasi per radiją.
Klausymasis atsitiktinai gatvėje pagauto žmogaus, bandančio atsakyti
į spontanišką klausimą, ir profesionalaus interviu pašnekovo atveria
visiškai skirtingas perspektyvas. Jas
pritaikant galima įdomiai manipuliuoti ir teatro žiūrovų klausa bei
patirtimis.

Arturas Bumšteinas

N . K ry p t s ovo s n u ot r .

O režisuodamas „Kalkwerką“ pa- procese. Tiesa, „Kalkwerko“ atveju
gal Thomo Bernhardo tekstą leidžiu yra šiek tiek kitaip. Tekstas yra „nusau fantazuoti ir šis kūrybinis pro- leistas iš viršaus“, galbūt dėl to lacesas man yra tarsi eksperimen- biau atitinka mano asmeninę teatritinė laboratorija, joje galiu išban- nio spektaklio sampratą.
dyti bendradarbiavimą su aktoriais
Jei kalbame apie intymumą kūmuzikantais. Pats kūrinys yra apie ryboje, man iš tiesų labai svarbu ir
žmogų, norintį parašyti knygą apie įdomu pasitelkti asmenines patirtis.
klausą, tačiau niekaip nesugebantį Būtų sudėtinga išskirti vieną propradėti. Jaunojo teatro vitrinoje jektą, nes visuose kūriniuose yra
„Black Box“ Jaunimo teatre prista- kažkokių detalių iš gyvenimo, vičiau muzikinės skaitymo grupės sur egzistuoja koks nors elementas,
koncepciją, tačiau dabar svarstau atskleidžiantis šį apsinuoginimą.
susitelkti į kitus klausos kvestio- Kasdienybė persmelkia kūrybą, o
navimo aspektus. Dirbdamas prie kūryba persmelkia kasdienybę. Pateksto taip pat ieškau mane domi- vyzdžiui, minėtas „Iliados“ projeknančių dalykų, „refusinu“ tam tikras tas nebūtų atsiradęs, jeigu tuo savo
vietas, galvoju, kaip juos, šiuos grū- gyvenimo periodu nebūčiau domėdus, išdaiginti, kad išaugtų iki visa- jęsis graikų mitologija. Galu gale tai,
verčio kūrinio. Tačiau tai labiau eks- kad pats esu scenoje ir skaitau iš
perimentinis kūrinys, kurį nežinau lapo „Iliados“ santrauką publikai...
ar tikslinga vadinti spektakliu. Tai tai ir yra tas nuoširdus išėjimas į
labiau performatyvioji klausymosi sceną, buvimas tuo, kas esi. Žinoma,
patirtis teatre – kvietimas praleisti situacija surežisuota, esi tam tikru
valandą klausantis. Kūrinys iš es- būdu apšviestas, tačiau veiksmas
mės paremtas ausų mankšta, o ne kyla iš kasdienybės, o kūryboje
dramaturginio teksto pastatymu.
man tai atrodo labai svarbu.

kūrybos pasauliu. Bėgdavau iš paEsama daug reikšmių, nes refumokų, kad galėčiau kasdien joje senikas – tas, kuris atmeta arba yra
pabūti. Tuo metu man buvo dvy- atmetamas. Pasirinkau tokį slapylika metų – ankstyvoji paauglystė, vardį, nes norėjau erdvės, kurioje
ir tai buvo vienas pirmųjų impulsų galėčiau kurti kvestionuodamas
gyvenime, kai, galima sakyti, „už- savo patiriamas, iš aplinkos ateisiprogramavau“ avangardu. Man nančias įtakas. Juk visa kūryba,
įdomus fluksistinis intermedijos kuria užsiimi gyvenime, tam tikra
apibrėžimas, tarpdiscipliniškumas, prasme yra labai selektyvi; sunku
kai, užuot ieškojus grynosios kon- pasakyti, kiek ji autentiška, ateikrečios meno rūšies formos, kūry- nanti iš tavo vidaus, nes viskas,
bingai gyvenama. Tačiau kitoniška ką mes žinome, darome, kalbame,
Juk visa tai – dramaturginio
Teatro scena... Kuo ji Jus patraukė?
muzikine, garsine raiška mane pa- buvo paveikta, suformuluota aplinteksto nebuvimas, eksperimenskatino domėtis ir kiti dalykai. kos. Refusenik – tai platforma, kuVaikystėje eidavau į įvairius spektinė raiška, ribų trynimas – būPavyzdžiui, vaikystėje labiausiai rioje galiu kvestionuoti, apmąstyti
taklius, tarp jų – Eimunto Nekrodinga postmoderniam teatrui.
mėgdavau klausytis radijo. Turė- dalykus, kylančius iš išorės ar vi- Šiuo metu teatre praleidžiate
šiaus, Oskaro Koršunovo. Ilgainiui
Be to, Jūsų kūryba išsiskiria nejau trumpųjų bangų radijo imtuvą, daus ir veikiančius mano kūrybą. daug laiko: kaip kompozitorius
mane sudomino disasociatyvi reakuriuo buvo galima pagauti iš to- Kita vertus, istorinio konteksto čia dirbate su režisieriumi Krystianu nuspėjamumu. Kita vertus, jeigu lybės pusė, kurioje esame ir kurią
šiek tiek atitoltume nuo formos
limų pasaulio kraštų transliuojamas taip pat šiek tiek esama. Pavyzdžiui, Lupa spektaklyje „Austerlicas“,
neretai perteikia teatras, tas kortų
ir pažvelgtume į turinį – kiek
radijo laidas. Tas ryšys būdavo labai pirmieji refusenikai, o dar tiksliau – taip pat ketinate pristatyti savo
sumaišymo efektas, kai sudėtinga
Jūsų kūryboje asmeninio intynestabilus – daug eterio triukšmo. mitnagedai (reikšmė – prieštarau- režisuotą kūrinį pagal Thomo
pasakyti, kur realybė, o kur pastaSkirtingų kanalų garsai kartais su- jantys, nesutinkantys), buvo Vil- Bernhardo romaną „Kalkwerkas“. mumo? Ar galėtumėte išskirti
tymas. Teatras suteikia galimybę
teatrinį projektą, kuris pareikasikirsdavo, susipindavo ir tai su- niaus Gaono sekėjai, kurie atmetė iš Kaip sekasi varijuoti tarp šių
pasaulį pamatyti iš iliuzinės pusės,
lavo daugiausia pastangų kaip
kurdavo labai įdomias klausymosi Rytų ateinantį chasidizmą. Taigi tai skirtingų profesinių vaidmenų?
suabejoti tuo, ką matai, ir savais
jautriausias asmeninis atsivėripatirtis. Aš įrašydavau į kasetes susiję ir su žydiškuoju kontekstu. Po Kokie įspūdžiai apie darbą su
įsitikinimais. Jis gali suteikti fiktymas prieš žiūrovą?
skirtingus radijo įrašus, savo asme- Refusenik skėčiu savitą vietą mano tarptautinio garso režisieriumi?
vių, vietomis paranojiškų nuojautų.
Man įdomu klausytis, kaip Lupa
ninius pasiklausymus ir vadindavau kūryboje atranda ir žydų muzika,
Juk
ir realus pasaulis, kuriame gyveEsu daręs įvairius performansus,
tai „soundgardenu“ – garso sodais. kantorių muzikos tradicija. Neat- mąsto ir interpretuoja tekstą. Tai vykusius scenoje, kuriuos galbūt ga- name, kartais mums gali sukelti siurRegis, jau tada supratau, kaip reikia sitiktinai – mano tėvas yra litvakas. nėra sausa teksto analizė, ji priso- lima pavadinti teatro kūriniais, bet realumo įspūdį. Pasikartojimai, atsiprieiti prie aplinkos garsų, prie to,
drinta asmeninių gyvenimo patir- iš tiesų man spektaklis labiau aso- tiktinumai, manipuliatyvus aplinkos
kas yra aplink mus, tai yra radijo Teatre, performansuose ar
čių. Lupa gimęs 1943-iaisiais, taigi cijuojasi su teksto ir visų kitų ele- elgesys, kuris kartais gali pasirodyti
bangų, klausymosi. Čia tu neturi kituose projektuose Jūsų kuiš jo galima daug ko sužinoti ir iš- mentų santykiu. Savo kūrinių tikrai surežisuotas... Tada pasijunti, kad
sukurti kažko pats, neprivalai mo- riama muzika ir garsai dažmokti. Man įdomiausia klausytis, nevadinčiau spektakliais, nes daž- esi tik didelės pasaulio koncepcikytis groti instrumentu, nes pats ra- nai ne tiek iliustruoja idėją ar
kaip jis kalba, bei stebėti, kaip įgar- niausiai tekstas kyla iš situacijos ir jos aktorius ir kad viskas, ką madijo imtuvas tampa muzikos, garso sudėlioja emocinius akcentus,
sina savo mąstymo procesą. Lupa nėra „nuleistas iš viršaus“. Pavyz- tai, tėra iliuzija. Visos šios savybės
instrumentu, kuris ne formuoja kiek tampa pačiu dalyviu, akturi aiškią spektaklio viziją, todėl džiui, performansas „Olympian būdingos psichotinėms būsenoms,
garsą, bet jį pagauna iš jau egzis- toriumi, turinčiu pasakotojo
išlieka hierarchija: kūrybinė ko- machine“ (2018): dvylikai žmonių kurios yra gan retos, reikalaujantuojančios terpės, prisodrinusios balsą. Dažnai eksperimentuomanda yra tarsi draugiški įrankiai, perskaičiau „Iliados“ santrauką ir čios tam tikrų aplinkybių, o teatras
mūsų gyvenamo atmosferą. Dabar jate su garso ir scenos menų
padedantys jam tą idėją realizuoti. paprašiau, kad jie papasakotų, ką leidžia šias psichotines, vietomis
ji dar tankesnė, nes skirtingų bangų raiškomis, o minėtus radijo
Lupa pasirinko labai sudėtingą, vi- prisimena, o tai įrašiau. Iš žmonių paranoidines būsenas išgyventi. Jis
yra kur kas daugiau – belaidis in- garsus pasitelkiate kaip mesiškai netipišką scenai W.G. Sebaldo pasakojimų sumontavau tarsi savo- siūlo kitą daiktų, situacijų, aplinkyternetas, mobilusis ryšys ir t.t. Ta- ninę priemonę. 2013 m. už tai
tekstą, ir man įdomu, kaip jis jį iš- tišką pokalbį – tekstas gimė iš paties bių suvokimo perspektyvą ir kviečia
čiau tais laikais klausydavausi radijo net gavote europinį „Palma
grynins, ištrauks kūrinio esenciją, veiksmo. Jis buvo autogeneratyvinis, dekonstruoti, kvestionuoti realybę
kaip savotiškas gamtos stebėtojas. Ars Acustica“ apdovanojimą.
kur sudės akcentus.
susiformavęs pačiame kūrybiniame bei pakeisti savo tikrovės standartą.
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Prarastas rojus
At k e lta i š 1 p s l .

ir landų į kitų autorių pasaulėvaizdžius. Kiekvienas laikmetis nejučia
uždeda savo stilistinį štampą, ir taip
tik įdomiau: žvelgiant pro Katino
langus galima keliauti iki Vladislovo Žiliaus su jo opartinėm, pereinančiom iš šviesios spalvos į tamsią juostom ir plokštumom, į Dalios
Kasčiūnaitės aistringus, ekspresyvius storus pastozinius potėpius ant
lygių dailių plokštumų, nejučia sutikti Vinco Kisarausko priklydėlius
debesis, prisiminti Viktorijos Daniliauskaitės paukščius ir jų pėdsakus, o galiausiai nupėdinti iki paties
Čiurlionio, kuris menininko jau visai primygtinai siūlomas (atpažįstu
„Ramybę“).
Čia verta paminėti ir tikras kolaboracijas, kurias norėjau aprašyti
teksto pradžioje, bet dabar galėsiu

tik paminėti ir pasižadėti – aprašysiu kitą kartą. Pirmoji svarbi, kaip
ir visa, kas susiję su Kovo 11-ąja,
kai Linas Katinas su savo mokiniais Nepriklausomybės atkūrimo
įvykiuose dalyvavo savitai, vienu
ypu susiedamas tapybą ir revoliuciją, nes ne išnešė tapybą į gatves,
o veikė tiesiai ant barikadų. Linas
Katinas savo mokinius paskatino
ištapyti Seimą juosusius betono blokus, kurie buvo aprašinėti, kartais
ir rusų kareivius žeminančiais žodžiais, keiksmais. Užtapymu siekta
išvengti kruvinos konfrontacijos,
išprovokuotos įžeidimų. Grupė
S.E.L. (Sigitas Lukauskas, Sigitas
Staniūnas, Rasa Staniūnienė, Rimvydas Markeliūnas ir Tomas Gečiauskas) aptapė blokus abstrakčiais raštais, paremtais tautiniais

M . K r i k š to pa i t y t ė s n u ot r a u ko s

ornamentais. Taip pat ant barikadų
savo ženklą paliko Aidas Bareikis,
kuris su Gintaru Sodeika buvo
įkūrę grupę „Bendras reikalas“. Tos
grupės ženklas – dvi susirėmusios

Ir lieka išdėlioti paskutinę mintį,
rankos, virtusios vienu kumščiu, –
tapo vos ne įvykių emblema. „Ben- kuri susiformavo kaip koks podrą reikalą“ galime matyti Vytauto pietinis debesis parodoje sutikus
Landsbergio fotografijoje ant Ra- poetą Gytį Norvilą. Pakalbėjome
dvilės Morkūnaitės knygos „Sausio šiek tiek apie čia kabančius darbus,
13-oji. Išsaugoję laisvę“ viršelio.
paskui apie svarbiausius darbus –
Kita Lino Katino kolaboracija – obelų kamienų balinimą, apie me1998 m. kartu su Gintautu Trimaku džius. Baigus pokalbį grįžau prie
per ilgą kelionę autobusu sumanyta, paveikslų, o žvilgtelėjusi į pavadio prisidėjus Alvydui Lukiui trise nimą perskaičiau – „Medis“. Ir tie
įgyvendinta didžiulė instaliacija paukščiai, augalai, dangus, gal net
seno kolūkio pastato griuvėsiuose koks saulėlydis, Labanoras, kuris ne
netoli Siesarčio ežero Molėtų ra- tik paveiksluose, nes ten dienas dabar
jone. Tuomet Katinas eksponavo dažniausiai leidžia menininkas, – visa
„Arbatos ceremoniją“ – tibetietiš- tai įgauna visai kitą prasmę. Gamta
kas tankas primenančias akvareles, staiga nebeatrodo tokia amžina, į Lalietas su arbatžolėmis, Lukys dėliojo banorą kėsinasi ne tik mūsų įstatymų
akmenėlių fotografijas lyg manda- leidėjai ir vykdytojai, bet ir klimato
las, o Trimakas tai progai sukūrė atšilimas.
vieną įspūdingiausių savo kūriTiesą sakant, toliau galvoti nenonių – „Pauzes“. Šis projektas buvo riu. Ir šį kartą mane stabdo ne nežireakcija į tarptautinį renginį „Pa- nojimas, ne nesubrendusios mintys,
saulio menininkai už Tibetą“ ir jo o žinojimas. Tad vėl paliksiu mintis
tęsinys. Ekspozicija laukuose veikė neužbaigtas, paliksiu užbaigti skaivieną dieną, vėliau buvo perkelta tytojui. Tik pasakysiu, kad žvelgį galeriją „Aidas“. Tiesą sakant, dama į Lino Katino paveikslus, į tą
norėjau papasakoti, kaip gimė ši pienėmis, paukščiais, mišku ir danidėja važiuojant, kaip tuomet buvo gumi skambantį gamtos jausmą, gaįprasta, autobusu į užsienį, tačiau liu jo pavydėti. Lino Katino tapyba
čia vėl paliksiu neužbaigtą mintį, man panaši į prarastą rojų.
kaip minėjau, su pažadu pratęsti
kitą kartą vietoj taško.
Paroda veikia iki gegužės 17 d.

Jatsenkivskis, Ukrainos nacionali- muziejus, Ukrainos nacionalinis iki Maidano“. Ukraina – didžiausia
nio istorijos muziejaus direktorius dailės muziejus, Khanenko mu- valstybė, kurios visa teritorija yra
Bohdanas Patryliakas, Lietuvoje gy- ziejus – planuoja bendrų tarptau- Europoje. Jos savitos kultūros šaknys
venantis švedas, pagalbos Ukrainai tinių parodų ir jas lydinčių renginių glūdi žiloje senovėje. Turtingą istoNuo Tripolės kultūros,
Jonas Ohmanas.
ciklą „Lietuvos ir Ukrainos nacio- rinę praeitį menanti valstybė visada
skitų aukso iki Maidano aktyvistas
Lietuvos nacionalinis dailės mu- naliniai muziejai“. Pirmoji ciklo buvo neatsiejama Europos ir pasauLietuvos nacionalinis dailės muzie- ziejus ir didžiausi Ukrainos muzie- paroda – „Ukrainos civilizacijos. lio kultūros dalis.
jus ir Ukrainos nacionalinis istori- jai – Ukrainos nacionalinis istorijos Nuo Tripolės kultūros, skitų aukso
Pirmą kartą Lietuvoje ekspojos muziejus Lietuvos Respublikos
nuojama daugiau kaip 80 originanepriklausomybės 30-mečio jubilių artefaktų iš Ukrainos nacionaliejaus išvakarėse kovo 10 d. Tailinio istorijos muziejaus rinkinio.
komosios dailės ir dizaino muGalima susipažinti su šios žemės
ziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)
istorija ir kultūra – nuo akmens ir
atidarė parodą „Ukrainos civilizabronzos amžių iki nesenų įvykių recijos. Nuo Tripolės kultūros, skitų
voliuciniame Maidane. Ikirašytinę
aukso iki Maidano“. Parodą globoja
Ukrainos istoriją pristato Tripolės
Lietuvos Respublikos prezidentas
kultūros antropomorfinės plastiGitanas Nausėda ir Ukrainos prekos pavyzdžiai, bronzos epochos
unikalus kalendorius, pirmųjų iszidentas Volodymyras Zelenskis.
Parodą atidarė LR kultūros mitoriškai užfiksuotų tautų, gyvenannistras dr. Mindaugas Kvietkausčių Ukrainos teritorijoje – kimerų,
kas, Lietuvos nacionalinio dailės
skitų, sarmatų, gotų, hunų, antų, –
muziejaus direktorius dr. Arūnas
paveldas. Ypatingo dėmesio verti
visame pasaulyje žinomi senojo
Gelūnas, Ukrainos Aukščiausiosios
Rados pirmininkas Andrijus Parumeno šedevrai iš skitų vadų pilkabijus, Ukrainos nepaprastasis ir įga- Strėlinės apmušalas. IV a. pr. Kr. Skitų kultūra. Melitopolio pilkapis,
pių. Kijevo Rusios epochai atstoliotasis ambasadorius Volodymyras Zaporožės sr.
vauja plataus spektro archeologiniai
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radiniai – nuo buitinių daiktų iki
juvelyrinių papuošalų ir krikščionių kulto reikmenų, kuriuos pagamino Kijevo Rusios ir Bizantijos
meistrai. Lankytojų dėmesiui taip
pat siūlomi XIV–XVIII a. artefaktai, tarp kurių galima pamatyti radinių iš Kijevo pilies, pastatytos
pagal lietuvių valdovų įsakymą,
Kijevo rotušės vėtrungę, Evangeliją sidabriniuose rėmuose iš Kijevo Pečorų lauros spaustuvės bei
kitų ukrainiečių meistrų dirbinių.
Ukrainos konfesinę ir tautinę įvairovę atspindi judėjų ir Krymo totorių XIX–XX a. pr. dailės kūriniai.
Parodoje eksponuojami du svarbūs
objektai iš Maidano aikštės – sukilimo dalyvių sukurti skydas ir šalmas, Orumo revoliucijos simboliai.
Paroda veikia iki 2020 m. liepos 12
dienos. Projekto vadovas – dr. Arūnas Gelūnas, parodos kuratoriai –
Skaistis Mikulionis, Olga Puklina.
LDM inf.
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Quo vadis, Z karta?

Grupinė debiutuojančių menininkių paroda „Ar ji ateina?“ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre

Rosana Lukauskaitė

Paroda „Ar ji ateina?“ pristato jauniausios kartos menininkių Agnės
Masilionytės, Austėjos Masliukaitės, Saulės Miežytės ir Aistės Marijos Stankevičiūtės kūrybą. Jos kuratorė – Laura Stasiulytė-Gudaitė.
Parodoje siūloma iš arčiau pažvelgti
į Z kartos kūrėjų, užaugusių jau
technonarkomanijos laikais, kūrinius, kuriuose individualios patirtys mainosi su medijų kaleidoskopo
paveiktomis amžinosiomis lyties,
kūno, tikro ir virtualaus moteriškumo temomis.
Per parodos atidarymą įvyko
menininkės Saulės Miežytės performansas „Melanin print“, per kurį
poetės Aušros Kaziliūnaitės specialiai menininkei parinkti tekstai apie
odą, kūną, saulę, moters išgyvenimus ir pajautą UV šviesos spinduliais buvo įdeginami į performerių
Viktorijos Miliauskaitės, Angelinos
Andrėjos Daukaitės, Emi Vilčinskaitės ir Kamilės Pilibaitytės odą.
Garsą performansui sukūrė kompozitorius Edvinas Siliūnas. Performanso pabaigoje merginos pakvietė
žiūrovus ateiti arčiau ir perskaityti
tekstus ant jų kūno. Buvo sukurta
artimumo atmosfera. Panašiai kaip
britų dailininko ir režisieriaus Peterio Greenaway’aus filme „Intymus
dienoraštis“ („The Pillow Book“,
1996), kurio siužeto ašis yra ant
mylimųjų kūnų kaligrafiškai tapomi meilės laiškai. Dirbtinė instaliacijos saulė nudažė visą parodinę
erdvę ir lankytojus žalsvai mėlynu
atspalviu. Stebėdami nenatūralią
šviesą, susirinkusieji tapo nenusakomos rasės, beveik ateiviškos žmonių rūšies atstovais. Performanso
metu rekomenduota būti su saulės
akiniais, bet dauguma stebėtojų pasirinko į dirbtinę instaliacijos saulę
žiūrėti be apsaugos. Priartėjant prie
soliariumo lempų rizikuojama sveikata. Pavojaus kūnui situacija uždavė seną klausimą: ar verta aukotis dėl grožio ir meno? Sutinkame,
kad verta, ir kitą dieną skundžiamės skaudančiomis akimis.
Kompiuterio sugeneruota palaimos / kančios vokalizacija – Aistės Marijos Stankevičiūtės garsinėje
instaliacijoje „Ar ji ateina? / Is she
coming?“ (šis angliškas sakinys be
nurodytos konkrečios krypties turi
aštrias seksualines konotacijas) iš
pradžių skamba kaip nekaltas vaiko
žaidimas su aidu. Vis artėjant prie
instaliacijos intensyvėja ir prasminis kūrinio laukas: penkios baltos
drobės slepia geidulingą objektą, sudarytą iš latekso, sintetinio audinio
ir burnos kaiščio – fetišo aprangos.
Su BDSM susijusi atributika padeda
kalbėti ne tik apie malonumą, bet ir
apie skausmą. Kūno hiperseksualizacija kaip garsas atsimuša į sieną ir
8 psl.

virsta nuogu daiktu, kurio užtenka
susijaudinimui. Moteris redukuojama iki paskutinio balso dėmens.
Seksualus dizainas suvartoja kūną
iki išnykimo. Kartu tai tarsi socialinis komentaras apie komercializuotą seksualumą ir moterų objektyvaciją. Ir viliojanti, ir erzinanti
erotinė fikcija pratęsia suvokėjo
erogenines zonas. Mėgavimasis iš
anksto įrašytais, skaitmeniniu būdu
sumodeliuotais pojūčiais neįpareigoja. Tolima, saugi, šalta ir beveik
belytė technologinė aistra mainosi
su fiziniu abejingumu, tad nuo visų
kūno funkcijų izoliuotas seksualinis pasitenkinimas niekada nepasiekiamas – ji neprieina prie tos
visų pojūčių kulminacijos, nes kelią užkerta gličiniai balso pertrūkiai.
Įžengiame į estetikoje egzistuojančio fenomeno, vadinamo „Uncanny
valley“ (liet. įtartinas slėnis), poveikio teritoriją. Tai tas jausmas, kai ką Austėja Masliukaitė, „Nebenoriu“
nors suvokiame kaip tobulai žmogišką (pavyzdžiui, šiame kūrinyje – paviešinimą norint tam asmeniui
moters aimanas), bet kartu intuity- pakenkti. Šiuolaikiniuose femiviai jaučiame, kad tai jau nebe tikro nizmo diskursuose požiūris į prosžmogaus skleidžiami garsai.
tituciją susiskaldo į dvi skirtingas
Planšetėje įrašytas kiberneti- nuomones apie ją išsakančias punis slampinėjimas doxyspotting’o ses: viena linkusi toleruoti ją kaip
gatvėmis Agnės Masilionytės kū- moters emancipacijos formą, o
rinyje „Doxy“ irgi paliečia mo- kita laiko prostituciją seksualinio
ters kūno, kaip vartojimo objekto, ir ekonominio moterų išnaudojimo
temą. Doxyspotting.com yra tinkla- forma. Interneto platybėse, kuriose
lapis, kurio žemėlapiuose pažymėti ir lytinio akto, ir šventų mišių įrašas
prostitučių (nors politkorektiškiau gali užimti tą patį megabaitų kiekį,
būtų sakyti „sekso darbuotojų“) bu- prostitucijos taškai – tik dar viena
vimo taškai. Tai idealus vujeristinis informacijos forma.
įrankis. Užfiksuotos jau net 35 335
Virtualaus įsiaudrinimo kelionė
tokios vietos. Lietuvoje – tik Seinų dairantis potencialaus seksualinio
gatvėje, Vilniuje. Žodis „Dox“ yra partnerio arba „Google“ automokilęs iš graikų „doxa“ arba iš olandų biliuku nufotografuotų gatvių zon„docke“, reiškiančio „lėlė“. Tai archa- davimas, ieškant naujų taškų, kujiškas angliškas terminas prostitu- riuose dirba „naktinės plaštakės“,
tei arba meilužei apibūdinti. Kartu papildomas videoprojekcija, ku„doxing“ internetiniu žargonu reiš- rioje „The Sims“ žaidimo platforkia kieno nors privačių duomenų moje sukurta mergina neranda sau

Saulės Miežytės performansas „Melanin print“

A u to r ė s n u ot r .

vietos, tartum būtų persekiojama sidabro gaidelio ant pagaliuko.
viską matančios akies. Minėto kom- Kiekvienas priartėjęs prie šio
piuterinio žaidimo esmė yra šeimos objekto laikinai pakeičia jo pavirir namų simuliacijos kūrimas, taigi šių savo atvaizdu.
laikinai pabūnama savotišku demiurgu,
Ne tik budizmas moko nieko
formuojančiu pasaulį pagal savo va- nenorėti, išsilaisvinti iš troškimų
lią. Sukuriamas ne vienas žaidėjo jungo ir atsižadėti materialinių gėavataras, bet visa avatarų bendruo- rybių. Panašiai sako ir vienas svarmenė – virtuali pusdievio smėlio biausių Vakarų filosofijos atstovų
dėžė. Kūrinijai nusibodus, nesunku Sokratas, jam priskiriami žodžiai:
ją sunaikinti: „Įleidžiu vidun, iš- „Kiek daug pasaulyje daiktų, kurių
trinu duris. Pastatau sienas aplink man nereikia.“ Dabarties gausybės
baseiną. Iš pradžių dar mojuoja, kol ragas (ne vien apčiuopiami daiktai,
galų gale miršta“ (iš Aistės Marijos bet ir visus asmeninius pomėgius
Stankevičiūtės teksto, eksponuoto patenkinantys informaciniai proparodoje).
duktai) galiausiai lemia, kad dauNevalgomas saldainis ir nutirpę gelis pasirenka žiūrėti nieką – arba
norai – Austėjos Masliukaitės viską vienu metu. Ši begalinio narobjekte „Nebenoriu“, minimalis- šymo amnezija sukuria realybę,
tinėmis priemonėmis pasakojan- kurioje niekas neturi jokios esčiame apie nuo vartojimo pavargu- mės, turinio ar autentiškos savassią sąmonę, kuri kaip persisotinęs ties. Maloniau negu turėti dabar yra
vaikas atsisako pusiau nuvalgyto atsisakyti.
Belaukdami Godetės jaučiame
namų (belaidžio interneto) ilgesį.
Socialiniuose tinkluose susikuriame tiek daug profilių, kad net
nebeatsimename, kas esame patys.
Parsisiunčiame visas pasaulio knygas, filmus bei muzikinius albumus
ir iškart tuos failus ištriname. „Žiūrėk – dabar ką tik pašnekėjome, kad
man reikia naujų batų. Atsidarysiu
išmanųjį ir išlįs reklama.“ Kažkuriuo išgalvotu adresu kurjeris turėtų
mums atvežti penkis iš „Amazon“
užsisakytus siuntinius. Juose – visi
interneto slapukai, pribaigtų simsų
sielos ir seksualus Darto Veiderio
kostiumas (mažylio Jodos dar nebuvo). Nauja gyvybė kainuoja tris
bitkoinus arba galėčiau nulaužti
sistemos slaptažodį. Mano senelis
2022 buvo populiariausias Baltijos
šalių strymeris, bet neturiu nė vienos jo fotografijos be šuniuko filtro.
Taip, ateitis ateina.
L . G r u š e c ko n u ot r .
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Dailė

Dievas yra mėlynas
Pokalbis su dailininke Egle Ridikaite

ir istoriškai man puikiai susiveda, Kaip Tau atrodo, koks žiūkad ir Šiuolaikinio meno centras, ir rovo santykis su šviesa? Ar ji
tas darželis yra to paties laikotarpio sklinda iki žiūrovo, ar žiūrovas
Pokalbio mus suvedė šiuo
pastatai. Pastatyti ant to paties Vil- eina per langą jos link?
metu Šiuolaikinio meno cenniaus žydų paveldo, darželis – ant sinaKaip kam įdomu. Nes ir ji įeina,
tre vykstanti paroda „Galva
gogos pamatų, Šiuolaikinio meno ir mes galime išeiti. Mes išeiname,
su daug minčių“, kurioje ekscentras – ant žydų namų pamatų, ir ji įeina, o gal jau ir įėjo? Tai iš tiesų
ponuojami ir Tavo naujausi
kas gyveno tuose dabar jau išnyku- įsileidimo klausimas, sakyčiau,
darbai. Penki kūriniai sudaro
siuose namuose, tikrai ateidavo čia, užuolaidų atvėrimo procesas. Kiek
vieną bendrą pasakojimą ir
į vėliau sugriautą sinagogą, maldai. tu nori įsileisti šviesos į savo vidų?
turi bendrą pavadinimą. Todėl
Tai ir aš norėjau, kad dabar iš čia, iš
siūlau pokalbį ir pradėti nuo
išnykusios sinagogos, svečiai nueitų Kai pirmą kartą įėjai į dabartipavadinimo ar pavadinimų.
ten. Su šiomis mintimis ir atsirado nės dirbtuvės erdves, kokie paKaip šiuos darbus pavadinai ir
pavadinimas „Mes svečiuose“. Ši sirodė tie langai, tos žaliuzės?
kodėl?
serija nėra mano dabartinių darbų Koks buvo pirmas jausmas, gal
Eglė Ridikaitė, „Dievo spalva 212 Blue. I“. 2003 m. Iš 15 dalių ciklo „Dievo
V. I lč i u ko n u ot r a u ko s
spalva I“. 2002–2006 m.
Iš pradžių juos vadinau „Langais pabaiga, bet, labai tikiuosi, viena kas erzino?
virš altoriaus“ ir šių darbų pavadi- tolesnių mintyse bręstančių serijų.
Ne, iš dviejų patalpų spontaniškai
nimą žinojau dar prieš jiems atsiran- Gali būti, kad ir toliau šių darbų pa- įėjau į šitą, nors ji buvo be lempų. Egle, tas Jasinskio gatvės lanmano brolis. Gal ji ten eidavo nudant. Lengvatinėmis sąlygomis išsi- vadinimas keisis.
Gal todėl, kad čia geresnė dienos gas, ateidamas į svečius, ateina siraminti, na, o man tai buvo tiesiog
nuomojau patalpas Vokiečių gatvėje
šviesa, nežinau, tiesiog spontaniškai maldai. Tai išdrįsiu paklausti,
vieta, kur prižiūrėdavau rūtas, laisiš savivaldybės, buvusiame vaikų dar- Prisipažinsiu, tik Tau papasirinkau šitą erdvę. Žaliuzės man – kaip Tu suvoki maldą.
tydavau, kur dažydavom kapų tvoželyje, antrame aukšte. Įsikeldama ži- aiškinus suvokiau, kad čia
gražios, na, spalva graži, nudeginta
Maldą aš suprantu kaip pabu- reles ir atrasdavau ką nors gražaus.
nojau, kad šis pastatas stovi ant bu- vaizduojami langai. Ar neersaulės, niekad tokios nebuvau ma- vimą su savimi. Gal galėčiau ją Norėčiau nutapyti porą motyvų iš
vusios Vilniaus didžiosios sinagogos, zina tokie neišprusę žiūročiusi, pastebėjusi, bet pamačiau ir apibūdinti žodžiu „nusiraminimas“. tų laikų, bet nuogąstauju. Juk bus
kaip tik tą vasarą ir vyko pirmi kasi- vai, kuriems reikia tiek daug
įsimylėjau šią spalvą, jos lengvumą.
kapinės... Vis apie tai pagalvoju, bet
O kūrybos procesas, kai savo
nėjimai, atkastos altoriaus liekanos – aiškinti?
nepadarau. Nesu tikra, ar reikia šių
pamatai ar vieta, kur jis buvo.
To net ir nereikėjo suvokti! Dar- Žiūrėdamas Tavo darbus, klau- kūriniui suteiki gyvenimą, Tau darbų ir šių minčių.
yra kaip malda? Ar jis teikia
Pamačiusi savo naujos studijos bai juk apie šviesą, ne apie langus. sydamasis Tavo pasakojimo
Yra dar toks kilimas mūsų šeinusiraminimą, o gal atvirkšlangus iškart supratau, kad mano Matom vieną langą beveik aklinai apie juos supranti, kad viskas
moje, kurį seneliui paliko teta, o ji
čiai – įaudrina?
darbai bus apie langus ir šviesą, bus uždarytą žaliuzėmis, pro kurias vis sukasi apie draugystės samgavo tą kilimą iš Kupiškio bažny„Langai virš altoriaus“, nes atkastas tiek įsiveržia šviesa. Jauti šviesą? O pratą, draugystės patirtį. Kaip
čios.
Toks senas, tikras, turkiškas,
Visko suteikia. Kai pasiseka, tai ir
altorius buvo kaip tik po mano stu- štai aname darbe norėjau palikti suvoki draugystę, ar Tavo kaslabai
gražus. Galvoju ir apie šitą
nusiraminu. Man labai patinka pradija. Dirbant iš pradžių idėja buvo tokį kaip ir išėjimą. O dėl lango, dienybėje ji svarbi?
kilimą.
Tikėkimės, kad iš skirtingų
dėti darbą, tada būna labai smagu.
tokia: norėjau tapyti šviesą, sklin- tiesą sakant, ilgai svarsčiau – reiTaip, tikrai daug apie tai mąsčiau. Tačiau kartais ir nepasiseka, nes detalių kas nors susidės. Žiūrėsiu,
dančią pro du studijos langus, esan- kia lango rėmo ar ne, bet apsispren- Manau, kad ši patirtis gali būti la- noriu kažką pasakyti, kažką pada- gal kažko ir atsisakysiu.
čius virš altoriaus. Bet po to pradė- džiau nedaryti, man norėjosi dau- bai stipri, bet dabar susimąstau ir ryti, bet matau, kad vis ne tas ir
jau mąstyti, kad mano studija yra giau abstrakcijos.
apie tai, ar aš ne per daug noriu ne tas... Anksčiau labai nemėgda- Egle, žinau, kad kartais meniiš žmonių, ar ne per daug reika- vau užbaigti darbo, bet užbaigti ninkai eksponuoja savo darbus
antrame aukšte, o išlikusi sinagoga –
po žeme, juk dar yra ir pirmas aukš- Ką Tu sudėjai į tą baltą šviesą?
lauju iš draugystės. Ne taip seniai svarbu, nors, aišku, procesas gali bažnyčių erdvėse. Ar Tau yra
tas, o pirmame aukšte esantis lanJausmą. Dirbu jausmiškai, o tada mano vaikas paklausė, kas yra sti- ir niekada nesibaigti, nes visada tekę?
gas turi savyje apsauginę metalinę ir pati nustembu. Man šiuose dar- priau – draugystė ar bičiulystė. Tai matai, ką reikia taisyti. Gal ir ne
Ne, bet esu pagalvojusi, kaip gerai
„saulutę“. Taip gimė darbas „Pirmas buose buvo svarbu spalva, šviesa ir aišku, kad draugystė, – atsakiau. visada atrandu ramybę kūryboje: tiktų bažnyčios erdvei darbų serija
aukštas langas“.
permatomumas. Ir aš labai norėjau Man draugystė be galo svarbu, ji kol kūrinys nebaigtas – neduoda „Dievo spalva“ (2004–2006 m.).
O kai nutapiau saulutę, tada pa- balto, švaraus jautrumo, kai vos vos gali sujungti žmones net ir visam ramybės, o kai viskas išsisprengalvojau, kad reikėtų dar vieno matosi langas.
gyvenimui.
džia – nusiraminu. Kūryba mane Galvodamas apie šią seriją,
lango su grotomis! Saulutė iššaukė
ir ramina, ir įaudrina. Jeigu ilgą ar nesumeluočiau, jei sakyjau seniai mano galvoje gulėjusį
laiką nepabūnu studijoje, tada ti- čiau, kad tavo mėgstamiausia
grotų motyvą su laiveliais iš Jakrai būnu nerami, užtenka kartais spalva – mėlyna?
sinskio gatvės. Šie motyvai tarpuTaip, mėlyna man labai patinka.
tik nueiti, pasėdėti.
savyje suskambo ir vienas su kitu
Tai spalva, kuri mane iškart veikia,
Dabar keliais žodžiais apie
dera. Derėt tai dera, bet ką šis lantik pamatau, ir akis fiksuoja. Greiateities planus. Užsiminei, kad čiausiai tai vienintelė spalva, kurios
gas veikia šioje istorijoje? – paklauši langų serija „Mes svečiuose“
siau savęs. Tada pradėjau galvoti: o
poveikis man visiškai nepasikeitė
yra didesnio sumanymo daiš tiesų – ką gi jis čia veikia? Atėjo į
per visus šiuos metus. Bet tai išties
lis. Tai apie ką dabar nori
graži spalva.
svečius? Atėjo maldai? Juk čia bu„kalbėti“? Kas ir pas ką eis į
vusi sinagoga, tai viskas kaip ir susvečius?
Ar sutiktum su manimi, kad
sidėlioja į vietas. Gal jis ko prisidirbęs toje savo Jasinskio gatvėje?! Taip
Na nežinau, ar iš viso eis. Galvoju Dievas yra mėlynas?
br. Mindaugas OP

ir gimė „Langas, atėjęs į svečius... /
maldai“. Kai buvo atkastos sinagogos altoriaus grindys ir jose išryškėjo saulės motyvas, man šios dvi
saulutės puikiai atliepė viena kitą ir
abi įsikūrė mano darbuose.
O kaip serija „Langai virš altoriaus“ tapo serija „Mes
svečiuose“?

Apsisprendusi eksponuoti būtent šiuos darbus pradėjau galvoti,
o kodėl mes einame į parodą. Pradėjau galvoti, kad ta Vokiečių gatvė,
kurioje ir Šiuolaikinio meno centras, taip arti, taigi mes kaimynai,
tai kodėl neužėjus į svečius. Be to,

Eglė Ridikaitė, iš ciklo „Langai virš Altoriaus III“, „Pirmas aukštas langas“.
2020 m.
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kalbėti apie tikėjimą, pasitikėjimą...
Taip! Būtent! Aš irgi taip manau,
Gal sinagoga man tai padiktavo, iš- kad jis mėlynas. Tik neaišku, kokia
šaukė. Studijoje jauti kažkokią ra- jo mėlyna. Nuo šio klausimo ir pramybę. Atrodo, pats miesto centras, sidėjo mano „Dievo spalva“ – iešbet iš tiesų tylu, įlendi, ir laikas kojau, kokia mėlyna pati gražiausia,
dingsta. Gal todėl, kad žinau, kas kuri galėtų būti jo.
ten buvo seniau. Dabar esu nusižiūrėjusi vieną mėlyną motyvą jūsų, Būdamas vienuolis, manau,
dominikonų, vienuolyne, kurį no- kad galiu Tavęs paklausti: o
riu nutapyti, ir tikiuosi, kad pas- kai ateis ta valanda, kada reikui jis nuves mane kur nors toliau, kės eiti pas Amžinąjį, ką Tu
jam pasakysi?
įvyks kelionė...
O Jėzau! Nežinau, ką jam pasaDar turiu sugalvojusi keletą mokysiu.
Jeigu jis iš tiesų yra, tai ir taip
tyvų, kylančių iš vaikystės, kai auviską
žino.
Tikiuosi, kad supras...
gau Kupiškyje pas senelius. Mudvi
su močiute į kapines eidavom beveik kasdien, nes ten palaidotas

9 psl.

Kinas

Keli būdai suprasti tikrovę
12 „Kino pavasario“ filmų, kuriuos verta pamatyti
Šiųmetis „Kino pavasaris“ ir vėl
pareikalaus didžiąją gyvenimo dalį
skirti kinui. Filmų daug, todėl šįkart
„7md“ nusprendė parinkti filmų
sinefilams ir retenybių ieškantiems
žiūrovams.

„Bakurau“ („Bacurau“, Brazilija,
Prancūzija, 2019)
Pasitelkę įvairius kino žanrus,
Kleberas Mendonça Filho kartu su
Juliano Dornellesu sukūrė filmą –
politinės ir socialinės krizės apimtos šiuolaikinės Brazilijos metaforą,
kritikuojančią populistinio šalies
prezidento Jairo Messiaso Bolsonaro neoreligingumą bei jo pastangas kopijuoti Donaldą Trumpą.
Kartu tai pasakojimas apie nedidelių bendruomenių išnykimą: Bakurau kaimelį atakuoja nežinia iš kur
atsiradę grobikai, jis išnyksta iš žemėlapio kartu su vyriausios jo gyventojos Karmelitos mirtimi. Filmo
kūrėjai nesistengia paaiškinti, kodėl
taip atsitiko. Jie susitelkia į keistą
kaimelyje tvyrančią atmosferą. Programa „Meistrai“.

Pinteaux, o filmo pagrindu tapo
Serra prieš kelerius metus Berlyno
teatre „Volksbühne“ pastatytas ir
skandalą sukėlęs spektaklis. Programa „Kritikų pasirinkimas“.

„Dvaras“

progresą ir pasaulinės istorijos pabaigą“. ...Transilvanijoje esančiame
Malmkrogo dvare susirinkę svečiai
pasitinka XX amžių. Tarp jų – iš
Riurikų save kildinanti kunigaikštienė, ateistas diplomatas, generolas,
jauna karštai tikinti katalikė. Svečiai diskutuoja apie tą patį, apie ką
kalbama ir dabar, – ar Rusija yra
Europos dalis, ar įmanoma taika,
kodėl svarbu būti mandagiam, kad
išgyventum pasaulyje, apie blogio
prigimtį ir Dievą. Pokalbiai filme
padalyti į šešis aktus, trunka beveik
du šimtus minučių, tačiau Puiu būdingas ne tik rafinuotas laiko, bet ir
puikus ironijos bei antrojo plano
pojūtis. Nors žinome, kas atsitiks su
Europa ir kalbančiais žmonėmis po
penkerių ar keturiasdešimties metų,
ir nujaučiame juos ištiksiančias katastrofas, režisieriaus kuriama debatų ant parako statinės atmosfera
labiau nei atpažįstama. Programa
„Meistrai“.

vaizdai kuria savą ir paradoksalų
siužetą. Praėjus dvidešimčiai metų
po Berlyno sienos žlugimo ir padalytos Vokietijos susijungimo, Heise
žvelgia į tėvynę, pasitelkdamas katastrofišką savo šeimos benamystės
patirtį. Programa „Meistrai“
„Liberté“ (Ispanija, Prancūzija,
2019)
Kritikų ir sinefilų numylėtinio
Alfredo Serra filmas – odė rafinuotama dekadentiškumui, kurio
šaknys, pasak režisieriaus, Europoje,
nes tik čia visuomenė išdrįso malonumo estetiką iškelti aukščiau už
moralę. Serra sako norėjęs sukurti
filmą apie naktį, „bet ne tokį, kurio
veiksmas vyksta naktį, tačiau filmą,
skirtą nakties logikai, pakeičiančiai
mūsų percepciją, moralines nuostatas, viską. Filmą, pasakojantį apie
seksualinio išsilaisvinimo utopiją,
kai skirtumai tarp žmonių išnyksta:
nėra moterų ir vyrų, tarnų ir ponų,
gražių ir bjaurių.“ Naktį miško
tarp Berlyno ir Potsdamo glūdumoje tarsi scenoje tarp dekoracijų
susitinka XVIII a. prancūzų aristokratai ir jų užsienio svečiai, kad
atsiduotų orgijai. Filmo veikėjai – iš
Liudviko XVI dvaro išvyti libertinai –
svajoja įdiegti libertinišką filosofiją Prūsijoje, šalyje, kurioje valdo
hipokrizija ir melagingos vertybės.
Šioje vizualioje galantiškojo amžiaus kvintesencijoje pagrindinius
vaidmenis sukūrė Luchino Visconti numylėtinis Helmutas Bergeris, Marcas Susini, Baptiste’as

„Didžiosiomis raidėmis“ („Tipografic majuscul“, Rumunija,
2020)
Naujausias rumunų režisieriaus
Radu Jude’s („Man nesvarbu, jei į
istoriją įeisime kaip barbarai“) filmas sukurtas pagal dokumentinę
Gianinos Cărbunariu dramą, kurios pagrindu tapo realus Nicolae
Ceaușescu diktatūros metų įvykis,
kai maištingas paauglys viešai pasisakė prieš komunistinį režimą.
1981-ųjų rudenį šešiolikmetis Muguras Călinescu antivalstybiniais
„Heimat yra erdvė laike“ („Heišūkiais išmargino Botošanio mies- mat ist ein raum aus Zeit“, Vokietelio Komunistų partijos komiteto tija, Austrija, 2019).
sienas. Savo grafičiais jis kvietė koDokumentinis kino romanas,
voti už laisvę, darbininkų teises ir kurio pagrindu tapo keturių režmogiškas gyvenimo sąlygas. Val- žisieriaus Thomo Heise’s šeimos
džia mobilizavo visą saugumą ir jo kartų dienoraščiai ir laiškai. Vieinformatorius, kad Călinescu būtų nas iš filmo personažų yra Heise’s
pagautas. Vaikinas buvo verčiamas šeimos draugas dramaturgas, režiprisipažinti, kad jį paveikė „Laisvės“ sierius ir vokiečių teatro reformaradijas, ir jis patyrė traumą suvo- torius Heineris Mülleris. Režisiekęs, kad jo nepalaiko nei draugai, riaus tėvas Wolfgangas Heise buvo
nei šeima. Călinescu mirė 1985 m. filosofas, Johanno Christiano Friedribūdamas dvidešimt vienų metų. Šią cho Hölderlino kūrybos žinovas,
vieno žmogaus istoriją Jude susieja o su Mülleriu Heise dešimt metų
su komunistinės Rumunijos televi- dirbo kartu teatre „Berliner Ensemzijos kadrais, metaforiškai atsklei- ble“. Heimat – vokiečių romantikų
džiančiais autoritarinės valdžios mėgstamas žodis, kurį savo filosoprievartą, net jei rodomi šventiški fijai bandė pritaikyti XX a. vokievaizdai ir skamba estradinė muzika. čių filosofai Martinas HeideggePrograma „Meistrai“.
ris, Jürgenas Habermasas ir kurį
pamėgo XX a. pabaigos vokiečių
„Dvaras“ („Malmkrog“, Rumu- kinematografininkai. Heimat – tai
nija, Serbija, Šveicarija, Švedija, idiliškos gimtinės, tėvų namų, nosŠiaurės Makedonija, Bosnija ir talgiją žadinančio vaikystės pasauHercegovina, 2020)
lio pavadinimas. Nacių laikais šis
Rumunų režisieriaus Cristi Puiu žodis įgijo įtartinų konotacijų ir
(„Pono Lazaresku mirtis“, „Sierane- buvo nuvertintas, susikūrus VDR.
vada“) radikalaus filmo pagrindas – Už kadro Heise skaito prosenelio,
1899 m. pavasarį rusų filosofo mis- senelės, tėvų, brolio laiškų ir dietiko Vladimiro Solovjovo parašyta noraščių fragmentus, o netiesiogiai
novelė „Trys pokalbiai apie karą, su žodžiais susieti dokumentiniai „Paukščių kalba“
10 psl.

kita – apie viso gyvenimo meilę. Bet
nuoroda į graikų mitus čia skamba ironiškai – sutikti Apolono sūnų Euridikei sutrukdys skurdas. Gvida
pabėgs iš namų ir grįš nėščia, bet
tėvas jos neįsileis. Euridikė bus ištekinta už nemylimo, net įstos į konservatoriją, bet Vieną teks pamiršti.
Šis rafinuoto vizualinio grožio pasakojimas – lyg laiškų romanas:
juos Gvida rašo seseriai, bet tėvas
adresatei jų neperduoda, o Euridikė rašo ne tuo adresu, tad laiškai
tampa merginų dienoraščiais. O
prieš žiūrovų akis praslenka dešimt
išskirtų seserų gyvenimo metų, kai
ir viena, ir kita mano, kad sesers gyvenimas susiklostė laimingai. Programa „Kritikų pasirinkimas“.

„Martinas Idenas“ („Martin
Eden“, Italija, 2019)
Italų dokumentininkas Pietro
Marcello autobiografinio Jacko
Londono romano veiksmą perkėlė
iš JAV į gimtąjį Neapolį. Jaunas proletariškos kilmės jūreivis Martinas
Idenas yra individualistas masinių
judėjimų laikais, savo talentu jis užkariauja turtingos gražuolės širdį ir
tampa intelektualų salonų žvaigžde.
Tačiau jis negali atsikratyti minties,
kad išdavė savo šaknis. Režisierius
atsisakė Londono knygai būdingos
socialinės ir ideologinės didaktikos.
„ Paukščių kalba“ („ Mowa
Jis pavertė filmo veikėją (Luca Ma- ptaków“, Lenkija, 2019)
rinelli) ne savo epochos (romanas
Filmas – režisieriaus Xawery
pasirodė 1909 m.), bet pasaulio, Żuławskio dialogas su tėvu Andrzekuris nelabai keičiasi, žmogumi, jumi Żuławskiu, kuris mirdamas
ir sąmoningai prikaišiojo į filmą paliko sūnui neįgyvendintą scenaanachronizmų, iš kino kronikos rijų, ir su šių dienų Lenkijos tikrove.
atsirinkdams ne visiems matytus „Paukščių kalba“ – tai ir savotiška
istorinius kadrus, o kasdienybės pagarbos duoklė mirusiam kūrėjui,
vaizdus. Kronikos kadrai – ne tradi- ir kartu negailestingas šiuolaikinės
ciniai vaidybinio filmo intarpai. Tai Lenkijos portretas. Filmo herojai –
natūralus filmo herojaus gyvenimo trys broliai: literatūros mokytojas
pagrindas, jo literatūros ir grožio Marianas, kompozitorius ir dailisuvokimo šaltinis. „Martinas Ide- ninkas, kurie nepritampa prie „genas“ – ir fenomenalaus režisieriaus rųjų permainų“ valstybės tikrovės.
jautrumo gyvenimo grožiui įrody- Jie bejėgiai prieš radikaliojo naciomas, ir filosofinė pasaka apie tra- nalizmo bangą. Kultūra, išsilavinigiškas iliuzijas, ir pasakojimas apie mas, mokėjimas analizuoti istoriją
žmogaus kelionę į save. Programa ir tikrovę niekam nebereikalingi.
Filme lyg veidrodyje atsispindi
„Festivalių favoritai“.
fantasmagoriška dabartis, ypač
„Nematomas gyvenimas“ („A dokumentiniuose Varšuvos centre
vida invisível de Eurídice Gusmão“, filmuotuose dešiniųjų radikalų deBrazilija, Vokietija, 2019)
monstracijos kadruose. NemačiuPernykštis Kanų „Ypatingo siems Andrzejaus Żuławskio filmų
žvilgsnio“ programos nugalėtojas „Paukščių kalba“ gali pasirodyti pervadinamas feminizmo manifestu nelyg pretenzingas, margas, karnasu sentimentalaus epo ir muilo vališkas, peržengiantis visas ribas,
operos priemaišomis. Režisierius persotintas literatūrinių ir kitokių
Karimas Aïnouzas perkelė į ekraną citatų filmas. Jis laisvas, ironiškas,
Marthos Batalhos romaną, kuriame laukinis, gali žavėti, gali erzinti.
pasakojama apie 6-ojo dešimtme- Bet, pasak režisieriaus, tokių filmų
čio pradžios Rio de Žaneirą bei jau niekas nebekuria. Tai manifesdvi seseris Euridikę ir Gvidą. Jos tas prieš vartojimą, oportunizmą,
gyvena su tėvais ir svajoja. Viena – konformizmą. Todėl ir įkvepia. Protapti pianiste ir studijuoti Vienoje, grama „Metų atradimai“.
„Sudie, sūnau“ („Di jiu tian
chang“, Kinija, 2019)
Kinija, 10-ojo dešimtmečio pradžia. Wango Xiaoshuai filmo herojai – kartu metalurgijos fabrike
dirbantys ir bendrabutyje gyvenantys Jaodziunas ir Lijun. Šalyje taikoma vieno vaiko politika.
Kai bendradarbiai sužino, kad Lijun nėščia, ji priverčiama darytis
abortą, nes šeima jau augina sūnų.
Tačiau jis netrukus nuskęs, o Lijun
po aborto nebegalės turėti vaikų.
Kad užmirštų praeitį ir susitaikytų
su netektimi, šeima persikels į kitą
N u k e lta į 1 3 p s l .
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Apie vestuves lietuviškai
Nauji filmai – „Importinis jaunikis“, „Vestuvės“

Pastaruoju metu viena dažniausių
lietuviškų komedijų temų – vestuvės. Taip, šios – tikrai opi problema,
juk, kaip sakoma, santuoka įvelka
meilę į naktinius marškinius. Šįkart
apžvelgsime du filmus: Simono Aškelavičiaus „Importinį jaunikį“,
sukurtą pagal importinį scenarijų,
ir Vyganto Bachmackij „Vestuves“,
neseniai pasirodžiusias jau ir legaliose internetinėse platformose.
Pirma mintis, šovusi į galvą, kad į
vieną sudėjus abiejų filmų pliusus
būtų įšėjęs visai padorus kūrinys.
Abiejuose filmuose gausu eklektikos, ir nebūtinai skoningos, tačiau
jau bandoma derinti komerciškumą
ir meną (bent jau antruoju atveju).
Akivaizdu, kad Aškelavičiaus
„Importinis jaunikis“ sulaukė didesnio matomumo ir žiūrimumo,
mat jį „piarino“ ir platino komercinio kino rykliai, vaidina televizijos
laidų žvaigždutės, kad ir „Eurovizijos“ atrankų vedėja Gabrielė Martirosian. Sena tiesa, kad neturime
gerų scenaristų. Arba nenorime jų
pasiieškoti ir mokėti didesnių honorarų. Tad scenarijus, dažniausiai
antrarūšius ir trečiarūšius, importuojame. Šįkart jis buvo nupirktas
iš ukrainiečių, tik kiek pritaikytas
lietuviškiems ūkininkams, gyvenantiems Juodukiškėse ir su pavardėmis, kildinamomis iš daržovių šaknų. Vienas tokių – tradicinis
ūkininkas Cibulskis (Mindaugas
Capas), kurio duktė (Martirosian)
po studijų Paryžiuje parsiveža juodaodį sužadėtinį Fransua (brazilas
Felipe Gabrielis Dos Santosas Xavieras). Štai ir visas filmo konfliktas. Jį turėtų paįvairinti tėvo bandymai visaip jaunikį išgąsdinti ir
atšaukti vestuves. Deja, įvairiausių
situacijų komiškumas atitinka lietuviško humoro jausmo skurdumą.
Tačiau reikia pripažinti, kad antraplaniai vaidmenys įsiminė labiau, o
kur dar aliuzija į Georges’o Mélièso
„Kelionę į Mėnulį“ (1902), nors ji čia
At k e lta į 1 0 p s l .

miestą, įsivaikins berniuką, kuris
ims maištauti ir pabėgs iš namų.
Trijų valandų filme sutilpo trisdešimt filmo herojų gyvenimo metų.
Tai epinis pasakojimas apie šeimą
ir kartu apie milžiniškų Kinijos
permainų – ekonominio stebuklo
ir civilizacinio šuolio – metus. Programa „Meistrai“.
„Supernova“ (Lenkija, 2019)
Bartoszo Kruhliko filmas prasideda beveik idiliškai: kelias minutes stebime kaimo kelią. Šviesus rytas, girdėti paukščiai, mykia
karvės. Savaitgalis. Kadre pasirodo
jauna moteris su dviem vaikais. Ji
palieka vyrą. Girtas jis velkasi iš
paskos, prašo, grasina, vemia, verkia. Netrukus juos pasivys prabangi

visiškai ne į temą. Kai akis badė
Capo personažo monotonija, o jo
žmona Cibulskienė – Vitalija Mockevičiūtė – vaidino „Dviračio žinių“
žurnalistę, įdomiausia buvo stebėti
kaimynų šeimynėlę. Ypač šios šeimos tėvą Vaidotą Martinaitį, tiesiog
piktdžiugiškai besimėgaujantį kaimyno „nelaime“, pasirodžius importiniam jaunikiui, bei jo paties
importinį žentą – operos solistą
Rafailą Karpį, besidarbuojantį savo
kebabinėje ir nuolat šluojantį persiškus kilimus, patiestus tiesiog ant
vieškelio. Šių dviejų aktorių, kaip
ir nesėkmingai tik antraplanius
vaidmenis gaunančios Sonatos Visockaitės, galimybės visiškai neišnaudotos. Na, bet svarbiausia kūrėjams turbūt buvo susikoncentruoti
į filmo ištarmę – odos spalva neapibrėžia žmogaus. Nors tiek...
O štai Vygantas Bachmackij debiutiniu filmu „Vestuvės“ lietuviško
komercinio kino „gamintojams“,
atrodo, nusprendė parodyti, kaip
reikia kurti kokybišką pramoginį
kiną. Net scenarijų ėmėsi rašyti
pats (kartu su jaunu dramaturgu
Matu Vildžiumi). Teko skaityti,
kad filmo idėja režisieriui kilo pažiūrėjus Oskaro Koršunovo spektaklį „Vestuvės“ pagal laisvai interpretuotą Bertolto Brechto pjesę. Vis
dėlto ne naujiena, kad brechtiškoji

„Vestuvės“

tradicija niekad neprigijo nei nacionalinio teatro scenoje, nei kine, o
ir šiuolaikiniams kūrėjams Brechtas,
atrodo, neperkandamas...
Vasarą pasirodęs Bachmackij filmas buvo reklamuojamas kaip lietuviška ,,Mano didelių storų graikiškų
vestuvių“ versija. Šis reklaminis šūkis ne itin vykęs, tačiau režisieriui
neblogai pavyksta perteikti šiuolaikinio „naujalietuvio“ mentalitetą ir vienų tradicijų keitimą kitomis. Tiksliai užfiksuotas šios „rasės“
noras pasirodyti, kas šaunesnis ir
turtingesnis, tiksliai perteikiamas
ir tokių asmenų cinizmas, kai visa,
kas vyksta jų gyvenime, galima pavadinti dabar madinga fraze – show „Importinis jaunikis“
off, jų pokalbius – small talk, o visą
gyvenimą (įskaitant santuoką, būstą, nei galėjo „pavežti“ pats filmas. Mat įdomiausi: ir Giedrius Savickas,
vaikus) – verslo projektu.
Bachmackij vis dėlto renkasi ne so- vaidinantis pats save – renginio veAkivaizdu ir tai, kad „Vestuvių“ cialinių papročių komediją / dramą, dėją, ir vyresnės kartos aktoriai, vis
kūrėjai neateina iš kino stepių, nes o melodramatiškumą, ir iš to išeina laukiantys tradicinio piršlio korimo,
jų kino išsilavinimas neapsiriboja prėska erotinė dramedija su moralu, ir visi kiti veikėjai, kalbantys viens
tik holivudine produkcija. Jie jau kad reikia klausyti tėvų. Nors, ži- kitam už nugaros. O ir laikas pasižino, kas yra „Dogma ’95“, – iro- noma, čia gal net būta ambicijų rinktas konceptualiai – tiesiog vesniška filmo pradžia à la telenovelių kalbėti apie meilės (ne)įmanomybę tuvių puota. Tokio dramaturginio
stiliumi ir „drebančia“ rankine ka- tarp skirtingų socialinių klasių.
kuklumo mūsų kine tikrai trūksta.
mera atrodė išties nemažai žadanti.
Ir vėl scenarijus tampa silpniauManierizmas manierizmu, tačiau
Filme net „vaidenasi“ nuorodos į sia filmo dalimi. Kalbant ir apie vos jei nebėra ko pasakyti, gal neverLarso von Triero „Melancholiją“ ar apibrėžtus, stereotipizuotus pagrin- tėtų pauzių užpildyti ištęstais muBazo Luhrmanno kiną. Gaila, kad dinius filmo personažus, ir apie zikiniais intarpais. Ir grupė „Biplan“
tai liko tik vaizdinės užuominos, „ištampytą“ dramaturgiją gali net filme „Importinis jaunikis“, ir Molengvas postmodernistinis žaismas susidaryti įspūdis, kad filme plė- nika Liu „Vestuvėse“ atrodo nenatūir sukūrė daugiau smalsių lūkesčių, tojama vis ta pati scena. Pagrindi- raliai, sutrikę. Tad gan simboliškai
niai veikėjai – jaunavedžiai – tiek skamba pastarosios atlikėjos frazė
kartų pykstasi ir puola vienas kitam filmo pabaigoje, kad tokių idiotų ji
į glėbį, kad net viršija telenovelių jau senokai nematė.
rekordus. Gal todėl visas filmo kūO galbūt... visai neprošal būtų
rėjų potencialas atsiskleidžia ma- pradėti kurti komedijas apie lainieringais vizualiniais sprendimais. dotuvių planuotojus (mat vestuvių
Ne veltui ir reklaminėje filmo kam- planuotojo etato esama kiekvienoje
panijoje daugiausia dėmesio skirta komedijoje)? Juk ši rinka plečiasi
bažnyčios pasirinkimui ar dirbtinių eksponentiškai, o ir apie mirtį ar kigėlių kiekiui...
tus ašaringus gyvenimo aspektus
Tačiau derėtų nepagailėti ir gerų lietuviškam mentalitetui pavyktų
žodžių pilnametražiame kine de- kalbėti natūraliau.
biutuojančiam režisieriui. Bachmackij taip pat įrodė, kad puikiai Piktos kino kritikės
moka dirbti ir su antru, ir su tre- Santa Lingevičiūtė,
čiu planu. „Vestuvėse“ jie turbūt Ilona Vitkauskaitė

juoda mašina. Ji suvažinės moterį
su vaikais, trenksis į medį. Vairuotojas pabėgs iš įvykio vietos, bet sugrįš. Visas 78 minutes filmas vyks
trumpoje kelio atkarpoje, kur įvyko
tragedija. Veikėjų daugės: policininkai, medikai, ugniagesiai, pro
šalį važiavę ir avariją matę kaimynai, kaimo žiopliai, moters ir vaikų
artimieji, televizijos ekipos, aplink
kunigą giedantys giesmes giesmininkai. Kiekviena filmo minutė
užpildyta konkrečiais jų veiksmais,
reakcijomis, replikomis. Kruhlikas
moka kurti įtampą ir suvaldyti ribotoje erdvėje atsidūrusius dešimtis aktorių. „Supernova“ tampa ir
įtemptu reportažu iš įvykio vietos,
ir tos Lenkijos, kuri balsuoja už dešiniuosius, kolektyviniu portretu, ir
filosofiniu klausimu apie atsitiktinumą žmogaus gyvenime, kuris

nuskamba pabaigoje, kai netikėtai pasirengęs viskam, kad pelnytų
į tragedijos vietą įsiveržusi visa- lemtingos moters Gildos meilę.
toje sprogusios žvaigždės sukelta „Švilpautojai“ – tai ir postmoderaudra priverčia į viską pažvelgti nistinis, nuaustas iš klasikinio kino
kitaip. Programa „Europos debiutų užuominų filmas, ir postmoderkonkursas“.
nizmos paneigimas. Tai dinamiškas, ironiškas reginys, kai stebina
„Švilpautojai“ („La Gomera“, kiekvienas siužeto posūkis, suteiRumunija, Prancūzija, Vokietija, kiantis laimės pojūtį, nes režiserius
Švedija, 2019)
jaučiasi visiškai laisvas ir spjauna į
Vieno Rumunijos Naujosios ban- visas šiuolaikinio kino madas bei
gos meistrų Corneliu Porumboiu kryptis. Programa „Meistrai“.
filmas prasideda kaip klasikinis
„Tiesiog nuostabu“ („Thalasso“,
film noir, bet netrukus pasuka į
autorinio kino erdves. Pagrindinis Prancūzija, 2019).
filmo veikėjas – korumpuotas po2013 m.režisierius Guillaume’as
licininkas (Vlad Ivanov) – atvyksta Nicloux sukūrė filmą apie tariamą
į La Gomeros salą, norėdamas su- rašytojo Michelio Houellebecqo patvarkyti vieną iš savo nešvarių rei- grobimą. Naujame satyriniame kūkalų. Bet tam policininkas turi iš- rinyje jis išsiuntė senus pažįstamus
mokti vietinę švilpimo kalbą, kuria ir prancūzų kultūros pabaisas –
bendrauja banditai. Policininkas Houellebecqą ir aktorių Gérard’ą
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Depardieu – į elitinį SPA kurortą
Kabūre. Rašytoją čia kankina
bado dieta ir draudimas rūkyti
bei gerti vyną, bet paaiškėja, kad
viską, kas draudžiama, galima rasti
Depardieu „palatoje“. Jie abu stengiasi išgyventi griežto sveikatingumo režimo sąlygomis ir kalbasi
apie tai, kas neduoda ramybės, pavyzdžiui, apie sąmokslo teorijas ar
papročius tais laimingais laikais, kai
„visi miegojo su visais“. SPA tampa
šalies modeliu – ji komfortiška, patogi, bet visiškai netinkama gyventi.
Visi pokalbiai, žinoma, – ironiškas
absurdiškos tikrovės komentaras.
Ji jau seniai neverta to, kad į viską
žiūrėtum rimtai. Programa „Festivalių favoritai“.
„7md“ inf.
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Menininkas ir fikcija
Krėsle prie televizoriaus

Delfina (Emmanuelle Seigner) – ra- ir savų ambicijų. Beje, ironiškasis
šytoja. Ji gyvena Paryžiuje, o pir- Polanskis tiki, kad menininkas gali
mos sėkmės sulaukė, romane apra- gintis ir paversti savo kankintoją
šiusi motinos gyvenimą. Po kurio dar viena fikcija.
laiko ji pradėjo gauti anoniminius
Kanadietį Denis Villeneuve’ą
ją kaltinančius laiškus. Prislėgta mėgsta ir kritikai, ir žiūrovai – ypač
rašytoja sutinka paslaptingą mo- tie, kuriems patinka vadinamasis
terį Elę (Eva Green) ir jos gyve- didysis Holivudo stilius. Villeneunimas pradeda slysti nuo įprastų ve’o „Kaliniai“ (TV1, 15 d. 23.05)
bėgių. Draugystė virsta toksiška turi visus šio stiliaus požymius: už
priklausomybe. Delfina ima pra- kiekvieno šios dramos, kurios veirasti kontrolę...
kėjas Keleris susiduria su didžiausiu
Toks 2017 m. Kanuose pristatyto siaubu – pagrobiama jo šešerių duRomano Polanskio filmo „Paremta krelė ir jos draugė, personažo slypi
tikra istorija“ (TV1, 15 d. 21 val.) psichologinė drama, aktoriai Hugh
siužetas. Režisierius ir šįkart nau- Jackmanas, Jackas Gyllenhaalas ir
dojasi įvairių žanrų tropais, kad Paulas Dano vaidina tiksliai pagal
sukurtų įtemptą trilerį. Įtampa Stanislavskį, o finale aiškiai suforiš pradžių susijusi su erotika, bet, muluojama „žinia“. Filmas ilgas, bet
regis, Elę labiau domina kūrybos siužeto posūkiai netikėti, įtampa ir
krizę išgyvenančios Delfinos knyga. mįslė išlieka iki pat galo.
Naujas Delfinos kūrinys turi būti
Maža mergaitė bus ir Holivudo
lengvas, komercinis skaitalas, bet aukso amžiaus klasiko Henry
Elė su tuo negali susitaikyti. Ji mano, Hathaway’aus vesterne „Lemkad tikroji literatūra privalo būti au- tinga dvikova“ („LRT Plius“, 14 d.
tobiografiška ir ekshibicionistiška, 21 val.). Šio 1971 m. pasirodžiusio
turėti konkrečią meno viziją. Čia priešpaskutinio režisieriaus filmo
reikėtų nepamiršti, kad „Elle“ pran- herojus Klėjus (Gregory Peck) ką
cūziškai reiškia „ji“, ir atsižvelgti į tik išėjo iš kalėjimo, kuriame praPolanskio užuominą: „ji“ gali būti leido septynerius metus už apiplėmoteris iš minios, bet gali būti ir šimą. Jis būtų išėjęs anksčiau, jei
ištikima skaitytoja. Dar pridurčiau, būtų išdavęs bendrininką. Be to,
jog taip Polanskis mums primena, jis žino, kas šovė į nugarą tą lemkad menininkas (šiuo atveju Del- tingą banko apiplėšimo dieną. Jis
fina) visada nori būti nepriklauso- pasirengęs veikti pagal savo taisymas, o Elė simbolizuoja menininko kles. Tačiau, užuot atgavęs pas meiblaškymąsi tarp publikos lūkesčių lužę paliktus pinigus, Klėjus gauna

laišką su žinia apie moters mirtį ir
šešerių metų jos dukterį. Mergaitė,
kuri galbūt yra jo duktė, taps paskutiniu Klėjaus šansu sugrįžti į padorų
gyvenimą.
Hathaway’umi (1898–1985) žavėjosi ir jo amžininkai, ir prancūzų Naujoji banga, ir amerikiečių nepriklausomieji. Būdamas
dešimties jis pradėjo vaidinti vesternuose ir tikrąja to žodžio prasme užaugo filmavimo aikštelėje.
Vėliau dirbo režisieriaus asistentu,
rekvizitoriumi, o 1932 m. ir pats debiutavo režisūroje. Hathaway’us
greit išgarsėjo kaip režisierius,
gebantis susidoroti su bet kokia
medžiaga, kurti vadinamuosius
vyriškus filmus ir mokantis taip „Kabirijos naktys“
sudėlioti siužetą, kad jokia šalutinė linija neužgožtų veiksmo. dokumentinį stilių, pelniusį jam jo meilės prisipažinimu, parduoda
Hathaway’aus filmuose vaidino šiuolaikiško kino meistro ir refor- visą savo turtą ir išsirengia į povesgeriausi aktoriai – Gary Coope- matoriaus titulą.
tuvinę kelionę. Netrukus paaiškės,
ris, Henry Fonda, Jamesas StewarFederico Fellini mokykla buvo kad tai buvo tik dar vienas sapnas.
tas, Johnas Wayne’as. Režisierius neorealizmas. Jo atgarsių galime
Vienu svarbiausių kino istorijoje
kariavo Antrajame pasauliniame matyti 1957 m. sukurtame viename filmų vadinamos „Kabirijos naktys“ –
kare, o sugrįžęs tarsi įgijo antrą garsiausių ir „Oskaru“ apdovano- kuklus filmas, apie tai, kas svarkvėpavimą. Pokario metais sukur- tame režisieriaus filme „Kabiri- biausia, kalbantis pašnibždomis.
tuose filmuose vaidino neprofesi- jos naktys“ („LRT Plius“, šįva- Kabirijos gyvenime svarbiausia
onalūs aktoriai, buvo daug impro- kar, 13 d. 21.30). Tai lyrizmo ir yra neblėstanti viltis, o finalas, kai
vizuojama, filmuojama natūroje, šilumos kupinas pasakojimas apie pamesta ir išduota herojė vėl pao siužetai gimdavo iš laikraščių Romos prostitutę (Giulietta Ma- kyla gyventi, atskleidžia visą Fellini
reportažų. Kritikai tai vadino sina), kuri, nepaisydama karčios kino magiją.
italų neorealizmo įtaka, bet iš ti- patirties, svajoja apie didelę meilę,
Jūsų –
krųjų pokario metų ekonominė suteiksiančią jai galimybę pradėti
padėtis ir menki filmų biudžetai naują gyvenimą. Sutikusi nedrąsų
Jonas Ūbis
padėjo režisieriui atrasti pusiau buhalterį Oskarą, Kabirija patiki

Ateities vizijos ir dabartis
Pavasarinio „Kino“ skaitymo malonumai

Pirmasis šių metų „Kino“ žurnalo numeris tradiciškai skirtas kovo 19 d. prasidedančiam
„Kino pavasariui“: rengėjai pristato ryškiausius festivalio filmus,
kuriuose vyrauja apmąstymai apie
ateitį, o Santa Lingevičiūtė – Kanų
„Auksine palmės šakele“ ir keturiais „Oskarais“ apdovanoto filmo
„Parazitas“ (jis papuoš ir festivalio
programą) autorių Pietų Korėjos
režisierių Bong Joon-ho, kuriam
skirta ir viena festivalio retrospektyvų. Straipsnyje „Auksinis sinefilas
Bong Joon-ho“ išsamiai analizuodama režisieriaus kūrybą, Lingevičiūtė rašo, kad jis „žavi ne tik savo
režisūrinėmis idėjomis, bet ir nepasotinamu domėjimusi viso pasaulio kinu, o tai, pripažinkim, atrodo
labai retas reiškinys tarp lietuvių
kūrėjų“. Taip pat žurnale pateikiamas interviu su prancūzų režisiere
Céline Sciamma, kurios kostiuminę
melodramą „Liepsnojančios moters portretas“ festivalis rodys ne tik
kino salėse, bet ir Operos ir baleto
teatre. (Kažkam toks rodymas gal ir
12 psl.

imponuoja, nors esu įsitikinęs, kad
kinas buvo ir turėtų likti demokratiškas menas.)
Kita svarbi šio „Kino“ tema – istoriniai lietuvių filmai, kurių itin
pagausėjo pastaraisiais metais.
Apie juos prie apskrito redakcijos
stalo kalbėjosi Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos
mokslo instituto profesorė Natalija Arlauskaitė, kultūros istorijos
mokslų daktarė Violeta Davoliūtė,
kino kritikai Santa Lingevičiūtė,
Živilė Pipinytė ir Linas Vildžiūnas.
Pokalbio „Kinas, istorija, ideologija“
dalyviai negaili piktų žodžių konjunktūriškam lietuvių vaidybiniam
kinui, o Arlauskaitė pastebi, kad
„nuolat jaučiamas auditorijos dirginimas skirtingais kanalais. Taip
formuojama nuolatinė parengties
būsena. Pavyzdžiui, netgi tokiais
netyčiniais atvejais kaip Audriaus
Juzėno „Ekskursantės“ (2015) finalas. Prisiminkime, pagrindinė veikėja sėdėdama ant tvoros ir matydama artėjantį NKVD sunkvežimį
sako, kad dabar jie gali bet kada

atvažiuoti, nes ji jau žino, kaip sugrįžti atgal.“
Dar vieną požiūrio į neseną
Lietuvos istoriją aspektą atskleidžia Brigitos Kulbytės pokalbis su
UAB „Lietuvos kinas“ saugomų
kino juostų išsaugojimo galimybes tyrusios ekspertų grupės nariais Vaida Kazlauskaite ir Aleksu
Gilaičiu, pavadintas „Kino juostų
saugojimas. Naikinti negalima palikti: kur kablelį dės ministerija?“.
Pokalbio dalyviai aptaria sovietinio kino paveldo padėtį, svarsto,
kaip pasielgti su likviduojamame
„Lietuvos kine“ išlikusiais 65 tūkstančiais kino juostų, kurių likimas
vis dar neaiškus. Gilaitis mano, kad
„galvojant apie filmotekos Lietuvoje
steigimą, svarbu nepamiršti ir klausimo, kokią matome kino paveldosaugos politiką ateityje. Ne atskirus
jos segmentus, o visą kompleksą.“
Pasak Kazlauskaitės, „didžiausia
problema ta, kad nėra principinių
nuostatų, kurių nepaveiktų besikeičiantis politinis klimatas, asmeniniai interesai ar kiti iš šalies

pučiantys vėjai. Nėra aiškių strateginių krypčių ir vientisos vizijos,
kokį paveldą norime matyti, tarkim,
po penkerių, penkiolikos metų.“
Tokiu paveldu kada nors taps ir
nauji dokumentiniai lietuviški filmai, kuriuos recenzuoja „Kinas“, –
Vytauto Puidoko „El Padre Medico“
ir Agnės Zalanskaitės „Partizanas“.
Abi recenzijų autorės – Elena Jasiūnaitė ir Ilona Vitkauskaitė – pabrėžia skirtingą šių filmų autorių požiūrį į savo personažus. Trumpai
tariant, Puidokas užduoda klausimus, dažnai ir nepatogius, Zalanskaitė – liaupsina savo herojų. Man
artimesnis Puidoko požiūris, kurį
jis išdėsto ir įdomiame interviu Neringai Kažukauskaitei.
Šiame „Kine“ aptariami ir repertuaro filmai, sukėlę ne vieną
diskusiją: Gretos Gerwig sukurtą
naują „Mažųjų moterų“ versiją recenzuoja Rūta Birštonaitė, Taikos
Waititi „Zuikį Džodžo“ – Aivaras
Žukauskas, Samo Mendeso „1917“ –
Ilona Vitkauskaitė, Jay’aus Roacho
„Skandalą“ – Laima Kreivytė, Guy

Ritchie „Džentelmenus“ – Agnė
Mackevičiūtė, Williamo Eubanko
„Po vandeniu“ – Dominykas Niaura,
Noah Baumbacho „Santuokos istoriją“ – Laura Šimkutė, o Martino
Scorsese „Airį“ ir namų kino teatro
filmus – Ramūnas Pronckus.
Apie naujas animacinio kino vizijas su Ansi festivalio atstovu Sébastienu Spereru kalbėjosi Ieva Šukytė.
Kino vizionieriaus Davido Lyncho
mėgstamos aktorės Lauros Dern
portretą parašė Izolda Keidošiūtė,
populiariausią Trečiojo reicho aktorių Gustafą Gründgensą „Kino
istorijose“ prisiminė Živilė Pipinytė.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Sergejus Krylovas grieš
Philipą Glassą
Smuiko virtuozas, Lietuvos kamerinio orkestro meno vadovas ir
dirigentas Sergejus Krylovas koncertuos su Lietuvos nacionaliniu
simfoniniu orkestru. Kovo 14 d. Nacionalinėje filharmonijoje skambės
programa „Nuo Bacho iki Glasso“,
ją diriguos Vilmantas Kaliūnas.
Trykštantis muzikalumas, gilus
lyriškumas, kerintis garso grožis ir
kvapą gniaužiantis virtuoziškumas –
tai savybės, priskiriamos smuikininkui Sergejui Krylovui. Pastaraisiais metais S. Krylovas koncertuoja
su žymiausiais pasaulio kolektyvais:
Sankt Peterburgo, Londono ir Karališkosios filharmonijų, Rusijos nacionaliniu, Marijos teatro,
Prancūzijos radijo, „Filarmonica
della Scala“, Berlyno „Konzerthausorchester“ ir kt. simfoniniais
orkestrais. Lietuvos publikos itin
pamėgtą solistą savo šalyje jau
įpratome girdėti griežiant su jo
vadovaujamu Lietuvos kameriniu
orkestru. O štai šįkart bus proga S.
Krylovą išgirsti muzikuojant su kitu
Lietuvos nacionalinės filharmonijos kolektyvu – Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru (LNSO).
Įvairią muziką grojantis solistas geba publiką nustebinti netikėtais programos pasirinkimais.
„Man patinka visa muzika, mėgstamiausių kompozitorių neturiu.
Kaip sako mano kolegos, mėgstamiausias kompozitorius yra
tas, kurį groji čia ir dabar“, – sako
S. Krylovas. Tokia „čia ir dabar“
kovo 14-ąją bus amerikiečių minimalisto, Lietuvoje pastaruoju metu

„Kino pavasario“ 9 salėje –
geriausias Berlinalės debiutas ir kiti išskirtiniai
eksperimentai
Pernai išrankiausius kino mėgėjus
subūrusi „Kino pavasario“ 9-oji salė
šiemet taip pat stebins ir kels diskusijas. Netradicinio kino erdvę atidarys menininko Lawrence’o Leko
išradinga ateities vizija „AIDOL“.
Alternatyvaus turinio ieškančio žiūrovo taip pat lauks radikaliausias
festivalio filmas „Liberté“, retrospektyvos iš Pietų Korėjos, šių metų
geriausias Berlyno kino festivalio
debiutas „Takai“, pasakojimas apie
muzikos genijų Felixą Kubiną, trys
specialūs eksperimentinių trumpametražių filmų seansai.
Kovo 19 – balandžio 2 d. salės repertuarą sudarys 22 filmai. „9 salės
repertuare režisieriai, ypač iš eksperimentinio lauko, perkuria įprastą
mokslinės fantastikos žanrą ir siūlo
kitų būdų kalbėti apie ateitį, kuria jos scenarijus, tačiau daugelis
jų kyla iš šiandienos diagnozės“, –
apie 9 salės filmus pasakoja „Kino
pavasario“ meno vadovė Mantė
Valiūnaitė.
Žinomo menininko Camilo Restrepo filmas „Takai“ („Los Conductos“) šiemet buvo pripažintas
geriausiu Berlinalės pirmuoju filmu.
Tai metaforiškas pasakojimas apie
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Sergejus Krylovas

dažnai viešinčio ir lietuviškų šaknų
turinčio kompozitoriaus Philipo
Glasso muzika.
Solo pasirodymui su LNSO S. Krylovas pasirinko Glasso Pirmąjį koncertą smuikui. Šį kūrinį Glassas rašė
Amerikos kompozitorių orkestro
užsakymu smuikininkui Paului
Zukofsky, jo premjera įvyko Niujorke 1987 m. balandžio 5-ąją. Tai
buvo pirmas amerikiečių minimalisto bandymas rašyti didelės
apimties kūrinį solistui ir simfoniniam orkestrui, mat iki tol Glassas
iš stambių opusų buvo parašęs tik
keletą operų.
Darbuodamasis prie Koncerto
Glassas nuolat prisimindavo savo
garbaus amžiaus tėvą, palikusį
pasaulį dar prieš šešiolika metų.
„Rašydamas šį kūrinį 1987 metais,
vis galvojau – noriu sukurti tokią
muziką, kuri patiktų mano tėčiui.
[...] Jis buvo iš tų sumanių vyrukų,
kurie net ir neturėdami jokio muzikinio išsilavinimo yra pagrindiniai koncertų salių lankytojai.“
Ilgainiui Koncertas smuikui tapo

L N F n u ot r .

vienu populiariausių amerikiečių
kūrėjo opusų.
Programoje „Nuo Bacho iki
Glasso“ dar skambės LNSO atliekama barokiškai išdailintos Johanno Sebastiano Bacho Pasakalijos ir fugos c-moll versija orkestrui
(ją 1922 m. parengė legendinis batutos meistras Leopoldas Stokowskis),
taip pat monumentali rusų kompozitoriaus Sergejaus Rachmaninovo
Trečioji simfonija.
Šią orkestro muzikos programą
turėjo diriguoti Lietuvos klausytojams jau pažįstamas kinų maestro
Zhangas Guoyongas. Vis dėlto svečias šįkart neatvyks, o jį pakeis ir
prie dirigento pulto stos energingasis lietuvių jaunosios kartos maestro Vilmantas Kaliūnas.
Vilmanto Kaliūno diriguojamo
LNSO ir smuikininko Sergejaus
Krylovo koncertas „Nuo Bacho iki
Glasso“ vyks kovo 14 d., šeštadienį,
19 val. Filharmonijos Didžiojoje
salėje.
LNF inf.
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Gėlių kraujas : romanas / Anita Amirrezvani ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. –
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Kur skrendi, vienišas paukšti / Doloresa Kazragytė. – Vilnius : Tyto alba, 2020. – 294, [2] p.. –
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sudėtingą Kolumbijos situaciją,
nufilmuotas 16 mm juosta, kurios
tekstūra kuria nostalgišką ir vaiduoklišką atmosferą. Filmas paskatins pasidomėti Kolumbijos kultūra,
ypač poetu Gonzalo Arango ir nadaizmo judėjimu.
Į savitą muzikos pasaulį pakvies
garsų medžiotojas Felixas Kubinas
dokumentiniame filme „Felixas
stebuklų šalyje“ („Felix in Wonderland“). Režisierė Marie Losier
ne vienus metus sekė ši unikalų
menininką iš Hamburgo, tad filme
gausu visko – nuo elektroninės muzikos iki operos, eksperimentų mikrofonu ar radijo pjesių. Pernai Kubinas šokdino Lietuvos melomanus
festivalyje „Braille Satellite“.
Nepamirštamą kino potyrį žada
ispanų režisierius Albertas Serra ir
jo naujausias, radikaliausias, beribe
laisve alsuojantis festivalio filmas
„Liberté“. Kanų kino festivalyje
filmas pelnė programos „Ypatingas žvilgsnis“ specialųjį žiuri prizą.
Į virtualiąsias realybes panardinantis „AIDOL“ paskatins susimąstyti,
ką reiškia kūrybinė laisvė prieš korporacijų galią ir pagal algoritmus
gaminamą, visiems patinkančią
muziką ar bet kokią kitą meno
formą. Į 2045-uosius nukels Minh
Quý Trương’as. Marse gyvenantis
filmo „Namas medyje“ („The Tree
House“) herojus režisierius tyrinėja

7 meno dienos | 2020 m. kovo 13 d. | Nr. 10 (1331)

susitikimų su vietine Vietnamo
džiunglių bendruomene vaizdo
medžiagą. Kūrėjas mąsto apie laidojimo ritualus ir kultūrą formuojančias matomas bei nematomas jėgas.
Filipinų istoriją, savitai interpretuodamas mokslinės fantastikos žanrą,
filme „Kai nepateka saulė“ („The
Halt“) analizuoja Lavas Diazas. Jis
nukelia į 2034-ųjų Manilą, kai ugnikalnių išsiveržimai užtemdė saulę.
Šalį valdo išprotėjęs diktatorius, kariuomenė klusniai vykdo egzekucijas. Tai režisieriaus kritiškas laiškas
dabartinei valdžiai. Kinų režisierė
Shengze Zhu sukūrė filmą „Present.Perfect“ iš daugiau nei 800
valandų Kinijoje labai populiarių
virtualiųjų pokalbių kambarių ir
juose nufilmuotų transliacijų. Išgirstame balsus marginalizuotų ir
dažnai nepastebimų Kinijos visuomenės narių – fabriko darbuotojos, paralyžiuotos merginos, transvestito. Tai naujos vizijos ieškantis
filmas. Unikalią garso kino patirtį
pateiks režisierius Carlosas Casas.
Eksperimentiniame filme „Dramblių kapinės“ („Cemetery“) rodoma paskutinė dramblio kelionė
į paslaptingiausią vietą žemėje –
dramblių kapines. Konceptualūs
laukinės gamtos garsai ir vaizdai
leidžia įsikūnyti į dramblį.
„Kino pavasario“ inf.
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Musių valdovas : [romanas] / William Golding ; iš anglų kalbos vertė Aleksandra Dantaitė. –
Vilnius : Alma littera, 2020. – 310, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-2313-3 (įr.)
Nuo 85-osios aukštumos / Apolinaras Juodpusis. – Vilnius : [A. Juodpusis], 2020. – 146, [2] p. :
iliustr., faks., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-475-450-0 (įr.)
Paskutinis noras : [romanas] / Andrzej Sapkowski ; iš lenkų kalbos vertė Vidas Morkūnas. –
Vilnius : Alma littera, 2020. – 333, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-2827-5 (įr.)
Pranašystės / Juozas Erlickas. – Vilnius : Tyto alba, 2020. – 295, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. –
ISBN 978-609-466-441-0 (įr.)
Rožė ant sniego : eilėraščiai / Vida Gustaitytė-Bubnienė. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų
rašytojų sąjunga, 2019. – 149, [1] p. : portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8259-02-5
Rožių dvaras : romanas / Irena Buivydaitė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 382, [2] p.. – Tiražas 1200 egz. (papild.). – ISBN 978-609-01-3554-9 (įr.)
Šimtas baltų „Mersedesų“ : romanas / Irena Buivydaitė. – Vilnius : Alma littera, 2020. –
186, [3] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-01-4062-8 (įr.)
Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos
mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius
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K ovo 13–22
Parodos
MO muziejus

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Atnaujinta XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos
dailės ekspozicija
Lino Leono Katino paroda „Raudona krisdama virsta balta“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Pylimo g. 17

muziejaus Tolerancijos centras

Paroda „Mekas mirksi geriau“

Naugarduko g. 10 / 2

Valdovų rūmai

iki 15 d. – paroda „Nacistinės Vokietijos

Katedros a. 4

Aušvico koncentracijos stovykla“

Paroda „Archeologijos atodangos: nauji

Baltijos gintaro meno centras

tyrimai Valdovų rūmuose“

Šv. Mykolo g. 12

„Šlovingas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m.
Maskvos caro priesaika“
Paroda „Nuo sacro iki profano. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“
Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2

Robertos Vrubliauskaitės paroda „Varva“
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Mildos Kiaušaitės fotoparoda „Beveidžiai“
Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11

Paroda „Veidai iš būtojo laiko: kunigaikš-

Paroda „Galva su daug minčių“

čiai Oginskiai – kultūros mecenatai“

VDA parodų salės „Titanikas“

Mončio (1921–1993) kūriniai“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

Maironio g. 3

Antakalnio galerija

Arsenalo g. 3A
Paroda „Kai aristokratai kūrė madą. XVIII–
XXI a.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos)

Paroda „Revizija“ (XX amžiaus 5–6 dešimtmečių tapyba iš VDA muziejaus rinkinių)
iki 14 d. – Giedrius Paulauskas: partizanų

Paroda „XX amžiaus mados šedevrai“

uniformų atkūrimas „Laisvės kariai“

Juozo Galkaus paroda „Ne tik gatvei...“

VDA galerija „Akademija“

Paroda „Ukrainos civilizacijos. Nuo Tripo-

Pilies g. 44

lės kultūros, skitų aukso iki Maidano“ (iš

Pauliaus Juškos tapybos darbų paroda „Dėl

Ukrainos nacionalinio istorijos muziejaus

savos eilės“

rinkinių)

VDA galerija „Artifex“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Gaono g. 1

A. Goštauto g. 1

iki 14 d. – Irinos Peleckienės paroda

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

Galerija „Kairė–dešinė“

ekspozicija
Vlado Žiliaus (1939–2012) paroda „Atminties spalvos“

Latako g. 3
10-oji tarptautinė mažosios grafikos trienalė „Vilnius 2020“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Prospekto fotografijos galerija

Arsenalo g. 1

Gedimino pr. 43

Senienų muziejus

iki 21 d. – Dovilės Dagienės paroda „8:20“

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

nuo 17 d. – Andriaus Repšio paroda

Lietuva XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Paroda „Nesusitaikę“, skirta Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Virtualus gidas „12 tūkst. metų kelionė“
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
Šiuolaikinės Lietuvos kaligrafijos paroda
Roko Dovydėno keramikos paroda „3 keramikos istorijos: asmeninio požiūrio paieška“
Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario
16 d.“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Tarptautinė paroda „200 batų – 700 metų“
Buvusi areštinė
T. Kosciuškos g. 1
Paroda „Pažadinti: Gedimino kalne rastų
sukilėlių istorija“
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Ekspozicija „Dangaus miestas. Vilniaus
vienuolijų palikimas Bažnytinio paveldo
muziejaus rinkiniuose“

„4 m2 laisvės“
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 14 d. – Marios Kapajevos paroda „Nuostabi svajonė, nors ir neaiški“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Edukacinė paroda „Matilda: lėlinio animacinio filmo anatomija“
Šv. Jono gatvės galerija

Paroda „Meniniai pasisveikinimai: Antano

Antakalnio g. 86
Miglės Kosinskaitės tapybos paroda
„Komoloko“
„The Room“ galerija
Polocko g. 17
nuo 18 d. – Birutės Stulgaitės piešinių
paroda „Erdvės kontūrai“
Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
iki 16 d. – grupinė užsienio ir Lietuvos menininkų paroda „Gyvas ornamentas“
AP galerija
Polocko g. 10
Arvydo Pakalkos kolekcinė grafikos paroda
„Keliamieji metai“ (iš Edmondo Kelmicko
kolekcijos)
Janso muziejus (Paviljonas)
Pylimo g. 21B
Evaldo Janso paroda „Epitafijos: mano
90-ieji“

Muzika
Kovo 25 d. 19 val. Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje klausytojų
laukia neeilinis muzikinis įvykis – susitinka barokinė muzika ir šiuolaikinė improvizacija, žinomas pianistas, dailininkas Viktoras Paukštelis ir
džiazo meistras, Nacionalinės premijos laureatas Vladimiras Tarasovas.
Skambės baroko muzika (Jean-Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach,
Domenico Scarlatti), apipinta džiazo improvizacijomis.
Teatras
Kovo 25, 26 ir balandžio 4 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre
įvyks spektaklio „Elektra“ premjera. Spektaklio režisierius iš Slovėnijos
Jaša Koceli, kurdamas dramaturginį audinį, naudojo Sofoklio, Euripido
ir Aischilo tekstus, reflektuojančius mitą apie Elektrą. Kaip teigia kūrėjai: „Elektros likimas yra istorinė moterų realybė. Jos lemtis dauginasi
kiekvienoje naujoje moterų kartoje. Elektra yra ir paklusni moteris, ir
laukianti sesuo, ir pritarianti duktė, ir nekaltoji prieš dievus, ir mylimoji
be mylimojo. Ji tyliai kenčia. Ji verkia. Ji sensta. Ji laukia. Jos laukimas
beviltiškas ir kupinas nerealizuotų impulsų, neišnaudoto potencialo. Išsilaisvindama jos energija gali virsti smurtu ir nenuspėjamomis aistromis, ji gali tapti ir didžia keršytoja ar nesustabdoma kovotoja. Ji yra jėga,
suvienijanti žmones pokyčiams.“
Galerija „si:said“

Valstybinis jaunimo teatras

Daržų g. 18

14 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ

Agnieszkos Wołodźko ir Mareko Wołodźko

KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas

paroda „Tuo požiūriu...“

14 d. 19 val. „Meno forte“ – „MIEGO BROLIS“
(pagal R. Schneiderio romaną). Rež. A. Juška

Klaipėdos kultūros fabrikas

15 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. An-

Bangų g. 5A

derseną). Rež. R. Matačius

Artūro Šeštoko fotografijų paroda

17 d. 18.30 Studijoje – R. Stankevičiaus

„Portretas Nr. 21“

„VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDYMAI“.
Rež. A. Bialobžeskis

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

18 d. 18.30 – D. Wassermano „SKRYDIS
VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. V. Griško

Žemaitės g. 83
Liucijos Karalienės fotografijų paroda
,,Nuodai“

Verslo centras k29

Giedrės Riškutės ir Algio Kariniausko

Konstitucijos pr. 29

(1953–2009) tapybos paroda

Birutės Nomedos Stankūnienės tapybos

Šiaulių universiteto dailės galerija

darbų paroda „Laiškai“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55

Šv. Jono g. 11

M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija

Keramikos paroda „Pavasaris 2020“

Jazminos Cininas paroda „Eglė ir

Galerija „Arka“

vilkmergės“

Aušros Vartų g. 7

M. Žilinsko dailės galerija

Petro Lincevičiaus personalinė paroda

Nepriklausomybės a. 12

„Geriausio būdo paieškos pakeltam akme-

„7md“ rekomenduoja

Paroda „Uždegta Monmartro ugnies: Ro-

Vilniaus g. 141
Kazio Bimbos tapybos bei skulptūros paroda
„Galerija XX“

20 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS
MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross
21 d. 19 val. „Meno forte“– „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“. Rež. E. Švedkauskaitė
22 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“
(pagal A. Lindgren knygą).
Rež. K. Dehlholm
Vilniaus mažasis teatras
13 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR

Laisvės a. 7

DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

Ramūno Grikevičiaus tapyba

14 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REI-

Spektakliai

KALAI“. Rež. K. Glušajevas
15 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“.
Rež. E. Jaras

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras
13 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Muzikos

Oskaro Koršunovo teatras
16 d. 18 val. Utenoje, kūrybinių industrijų
centre „Taurapilis“, – „TRANS TRANS
TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė

niui padėti“

kiškio dvaro meno kolekcija“

Slovakų menininkės Miros Podmanickos

iki 15 d. – paroda „300 paveikslų antiki-

paroda „Siena / The Wall“

niam romanui „Satyrikonas“

Monikos Radžiūnaitės paroda „Hyperlink“

Kauno paveikslų galerija

gonzetti (Italija)

Galerija „Meno niša“

K. Donelaičio g. 16

15 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“.

J. Basanavičiaus g. 1 / 13

Stanislovo Glinskio retrospektyvinė tapy-

Dir. A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-

Rusų dramos teatras

iki 14 d. – Lauros Sabaliauskaitės paroda

bos darbų paroda „Kelias“

nio menų mokyklos Baleto skyrius)

14, 15 d. 18.30 – PREMJERA! M. Durnen-

Pylimo galerija

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

18–21 d. 18.30 – G. Verdi „ERNANIS“.

kovo „UTOPIJA“. Rež F. Losas

Dir. M. Bufalini

18 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA

Pylimo g. 30

muziejus

Lino Gelumbausko tapybos paroda „Tokia

V. Putvinskio g. 64

diena“

Tapybos paroda „Vincentas Vasiliauskas

„The Rooster Gallery“

(1895–1989) – snaiperis, krautuvininkas,

Vilniaus g. 24

tapytojas“

Vytauto Kumžos paroda

Galerija „Meno parkas“

Vilniaus rotušė

Rotušės a. 27

Didžioji g. 31
Airos Urbonavičiūtės tapybos paroda „Koks

iki 21 d. – Aušros Vaitkūnienės paroda
„Folkloras. 4 metų laikai“

Wi-Fi slaptažodis?“

Kauno fotografijos galerija

Viktoro Paukštelio tapybos paroda „Orni-

Vilniaus g. 2

tologo sapnas“

Antono Rolando Laubo paroda „Mobilios

vad. ir dir. R. Šervenikas, dir. J. Geniušas
14 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré,
M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bi-

17, 19 d. 19 val. OKT studijoje – D. Danilovo
„ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas
22 d. 16 val., 23, 24 d. 19 val. OKT Studijoje –
PREMJERA! „MONGOLIJA“. Rež. D. Gumauskas

21 d. 23.55 – „Kino pavasaris“. Vidurnakčio

MEILĖ“. Rež. A. Jankevičius

seansas „Zomša“

20, 21 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠ-

22 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio
„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

KAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas
22 d. 14, 17 d. – „TRIUŠIS EDVARDAS“

22 d. 12.30 – „Kino pavasaris“. „Cirkas“ su

(pagal K. DiCamillo knygą „Nepaprasta

Šv. Kristoforo kameriniu orkestru

Edvardo Tiuleino kelionė“). Rež. J. Laikova

22 d. 15.30 – „Kino pavasaris“. „Liepsnojan-

Vilniaus teatras „Lėlė“

čios moters portretas“
22 d. 19 val. – „Kino pavasaris“. „Parazitas“

Mažoji salė
14 d. 12 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“.

Nacionalinis dramos teatras

Rež. Š. Datenis

15 d. 12, 14 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Pom-

15 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“.

merat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė

Rež. ir dail. V. Mazūras

15 d. 16 val. „Meno forte“ – I. Šeiniaus „KU-

21 d. 12 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pa-

Paroda „Šiuolaikinio meno keliai į bažny-

Teatro, muzikos ir kino muziejus

čias: 1990–2019“

Vilniaus g. 41

Paroda „Bažnytinio paveldo muziejaus

nuo 13 d. – Dmitrijaus Matvejevo paroda

dirbtuvėse restauruoti objektai“

,,Nekrošiaus teatras: abipus uždangos“

KKKC parodų rūmai

19 d. 18 val. Plungės kultūros centre – K. Bin-

Palėpės salė

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Didžioji Vandens g. 2

kio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

12 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRE-

galerija

Virginijaus Viningo retrospektyvinė

20 d. 19val. „Menų spaustuvėje“– R. Dun-

TAS“ (O. Wilde’o romano motyvais).

Vilniaus g. 39

paroda „Trys dešimtmečiai“

cano „ABELARAS IR ELOIZA“.

Rež. G. Radvilavičiūtė

Paroda „Estampas“

iki 22 d. – grupinė paroda „Ar ji ateina?“

Rež. R. Ramanauskas

14 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“

Lietuvos meno pažinimo centras
„Tartle“
Užupio g. 40
Paroda „Romantizmo amžius“

14 psl.

bažnyčios“

Klaipėda

PRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas,

gal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė

rež. P. Markevičius

22 d. 12 val. – „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis
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Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus skelbia
du viešus negyvenamų patalpų nuomos konkursus Kaune

14 d. 18 val. Žvejų rūmuose – E. Balsio „EGLĖ

15 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dir. T. Ambrozaitis

muziejuje – kamerinės muzikos koncertas

20 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Galino „PA-

1 kv. m. – A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, V. Putvinskio g. 64, patalpų paskirtis – suvenyrų gaminimo aparatui pastatyti,
minimali 1 kv. m. nuomos kaina 19,00 Eur, nuomos sutarties trukmė
5 (penkeri) metai;
6 kv. m. – Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje, K. Donelaičio g. 64, patalpų paskirtis – kavos baras, minimali 1 kv. m nuomos
kaina 4,50 Eur, nuomos sutartie trukmė 5 (penkeri) metai.
Paraišką pateikti užklijuotame voke iki 2020-03-23, 12.00 į muziejaus
raštinę (101 kab.), K. Donelaičio g. 64, Kaune, kultūrinės ir administracinės veiklos koordinatorei.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės K. Donelaičio g. 64, Kaune (110
kab.), į Artūrą Balčiūną, tel. 8 614 67102, ar el. paštu – arturas.balciunas@
ciurlionis.lt
Visa informacija apie viešus nuomos konkursus yra muziejaus interneto svetainėje – ciurlionis.lt.

„Vien tik Beethovenas“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Dalyvauja A. Gurinavičius

21 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ

(kontrabosas), V. Giedraitis (klarnetas),

D. Pelnēnas (tenoras, Latvija), N. Masevi-

KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas

J. Klimavičius (fagotas), I. Kuleševičienė

čius (bosas), ansamblis „Morgaine“ (Vokie-

22 d. 17 val. Kamerinėje salėje – PREMJERA!

(valtorna). Programoje L. van Beethoveno

tija, Lietuva, Italija): M.-L. Muenzel (išilgi-

F. Dostojevskio „JUOKINGO ŽMOGAUS

kūriniai

nės fleitos), D. Stabinskas (violončelė),

SAPNAS“. Rež., scenogr. M. Mičiulytė, kost.

15 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –

A. Rotaru (klavesinas), M. Carreca (teorba),
E. Türkas ( vargonai, Rumunija)

dail. N. Gultiajeva. Vaidina S. Čiučelis,

iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. „Romanas

T. Kvietinskaitė

su kontrabosu“. I. Prudnikovaitė (mecoso-

22 d. 18 val. Mažojoje salėje – R. Bugavičiū-

pranas), kontrabosų orkestras (meno vad.

tės-Pēce’s „MAMA DRĄSA“ (pagal

D. Bagurskas). Programoje G. Fauré,

B. Brechtą). Rež. E. Seņkovas (Latvija)

R. Hahno, M. de Fallos, A. Piazzollos, D. Bagursko ir kt. kūriniai

Šiauliai

19 d. 18 val. Šalčininkų kultūros centre – Pu-

Šiaulių dramos teatras

čiamųjų muzikos koncertas. Varinių pučia-

13 d. 18.30 – „VASARVIDŽIO NAKTIES

mųjų kvintetas iš Turkijos „Golden Horn

SAPNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius

Brass Quintet“

14 d. 18 val. – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIE-

21 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

VAS“. Rež. A. Lebeliūnas

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas

21 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS,

15 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“.

rež. ir dail. A. Mikutis

LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė

Rež. P. Ignatavičius

simfoninis orkestras. Solistė O. Gražinytė

„Garsai ir spalvos“. Lietuvos nacionalinis

15 d. 14, 16 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pa-

yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

15 d. 18 val. Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU

(fortepijonas). Dir. M. Pitrėnas. Progra-

gal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

21, 22 d. 18 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“

ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės

moje G. Enescu, A. Skriabino, S. Prokofjevo

21 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Scena-

(pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir

pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

kūriniai

rijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

18 d. 11 val. Šeduvos kultūros ir amatų centre –

22 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

22 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO
„Menų spaustuvė“
13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS

Kauno valstybinis muzikinis teatras
13 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR
HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, rež.
V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila,

BAIGTAS“. Autoriai L. Liepaitė, A. Gudaitė,

dir. E. Pehkas

L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius

14, 15 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“

(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

(miuziklas pagal P. Mérimée romaną).

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!
„JUODI BATELIAI“ (pagal Pilgrim / Majews-

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

kio pjesę „Dešinys kairys su kulniuku“).

19 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“.

Rež. A. Micius („Atvira erdvė ’19“)

Rež. V. Streiča, dir. J. Janulevičius

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽAL-

20 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-

ČIŲ KARALIENĖ“. Rež. S. Degutytė (Stalo

JOJE“. Dir. J. Janulevičius

teatras)

21 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“.

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „PIEVOS“.

Dir. J. Janulevičius

Kūrybinė grupė S. Degutytė, S. Dikčiūtė,

Kauno kamerinis teatras

Raima Drąsutytė (Stalo teatras)
15 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ,
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)
15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI
LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai
J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė
(teatras „Atviras ratas“)
17 d. 19 val. Juodojoje salėje – L. Jurkšto
„APIE NIEKĄ“. Rež., dramaturg., dail.
R. Skrebūnaitė (Keistuolių teatras)
21 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektakliskoncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“.
Rež. ir pjesės aut. A. Špilevojus
21 d. 16 val. Kišeninėje salėje – M. Vildžiaus
„ŽUVĖDRA (REMIX)“. Rež. G. Rimeika (jaunųjų menininkų programa „Atvira erdvė ’19“)
22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠVENTASIS
PAVASARIS“. Choreogr. A. Gudaitė ir L. Žakevičius (šokio teatras „Low Air“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
13 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. TumoVaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.
Rež. T. Erbrėderis
13 d. 18.30 Ilgojoje salėje – „MANO TĖVAS“ (monospektaklis pagal S. Rubinovo
atsiminimus)
14, 15 d. 15 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho
„PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė
15 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas
17, 18 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho
„PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė
19 d. 19 val. Rūtos salėje – M. Durnenkovo
„KARAS DAR NEPRASIDĖJO“.
Rež. L. Surkova
19 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio
„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

13 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS
DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė
14 d. 16 val. – „NIGGAZ“. Rež. A. Jankevičius
15 d. 11, 15, 17 val. – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“
(„Dansema“)
17 d. 18.30 val. – M. Duras „HIROŠIMA,
MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius
18, 19 d. 18 val. – „KAS PRIEŠ KARĄ PASIDUOKIT“. Rež. G. Aleksa („Teatronas“)
20 d. 18 val. – „MARI KARDONA“.
Rež. A. Jankevičius
21 d. 11, 13.30, 16 val. – „ATVIRA ODA“.
Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)
22 d. 12 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal
K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė
22 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al.
81) – „NOKTIURNAS“.
Rež. G. Padegimas
Kauno lėlių teatras
13, 14 d. 11, 15 val. – PREMJERA! „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. ir choreogr. B. Banevičiūtė,
dail. M. Šiaulytytė, komp. R. Dikčienė
14 d. 11, 13 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė
15 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS
GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda
21 d. 11, 13 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal
L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež.
R. Bartninkaitė
22 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI
NYKŠTUKAI“. Aut. ir rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos muzikinis teatras
6 d. 19 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino
„ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas
12 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Kuprevi-

„BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Mor-

joje salėje, – koncertas visai šeimai „Metų

kūno knygą). Rež. A. Gluskinas

laikai“. Čiurlionio kvartetas. Koncertą veda

18 d. 18 val. Šeduvos kultūros ir amatų

S. Zajančauskaitė. Programoje J. Haydno,

centre – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal

E. Griego, B. Bartóko, W.A. Mozarto, A. Gla-

P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į

zunovo, A. Vivaldi, P. Čaikovskio, M. Rave-

Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

lio, A. Dvořáko kūriniai

20 d. 18.30 – „NEBYLYS“. Rež. J. Vaitkus

22 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės ir

21 d. 18 val. – PREMJERA! „EŽERAS“.

dizaino muziejuje, – kamerinės muzikos

Rež. A. Jankevičius

koncertas „Solo fortepijonui“. L. Dorfman

22 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENI-

ir M. Dorfmano šviesiam atminimui. L. Dorfma-

NIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež.

nas (fortepijonas). Programoje M.K. Čiur-

B. Banevičiūtė

lionio, F. Schuberto, R. Schumanno,

22 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „SKULP-

J. Brahmso, F. Liszto, B. Kutavičiaus

TŪRA“. Rež. P. Ignatavičius

kūriniai

(altas, Latvija), K. Kuszas (tenoras, Lenkija),

Šv. Kazimiero bažnyčia
21 d. 16 val. – koncertas „A quattro canti:
ankstyvojo Baroko muzika keturiems sopranams“. Ansamblis „CordAria“: M. Martinsone (sopranas), R. Vosyliūtė (mecosopranas), K. Haun (cinkas), E. Mory (barokinis
smuikas), V. Norkūnas (vargonai)
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Muzikos festivalis „Sugrįžimai“
17 d. 18 val. Lietuvos žydų bendruomenės
J. Heifetzo salėje – koncertas „Lietuvos Jeruzalė“. Fortepijoninis trio „Musica Camerata
Baltica“: B. Traubas (smuikas), L. Melnikas, (fortepijonas), V. Kaplūnas (violončelė), B. Kirzneris (smuikas), S. Astrauskas
(mušamieji)
19 d. 18 val. V. Kasiulio dailės muziejuje –
V. Datenytė (sopranas, Lietuva, D. Britanija), A. Stasiūnaitė (sopranas) ir jos dainavimo klasės studentės, N. Baranauskaitė
(fortepijonas)
18 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Trečiadienio vakaras-koncertas su birbynininko, Lietuvos kariuomenės orkestro kapelmeisterio,
majoro E. Ališausko ir Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos Liaudies instrumentų
katedros vedėjos, kanklininkės A. Bružaitės
šeima. Dalyvauja jų dukra Akvilė ir sūnus
Lukas

Va k a r a i

22 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – iš

Panevėžys

ciklo „Muzika Trakų pilyje“. „Prancūziškos

Juozo Miltinio dramos teatras

impresijos“. Ansamblis „Musica humana“.

14 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre –

Solistai R. Beinaris (obojus), G. Beinarytė

V. Šukšino „PAŠNEKESIAI MĖNESĖTĄ

(arfa). Programoje C. Debussy, M. Marais,

NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė

J.-Ph. Rameau, J.-B. Lully kūriniai

14 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello
„MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“.

Vilnius

Rež. L. Kondrotaitė

Kongresų rūmai

15 d. 18 val. Miltinio laboratorijoje –

13 d. 19 val. – Lietuvos valstybinis simfo-

T. Bernhardo „TEATRALAS“.

ninis orkestras, solistė D. Kuznecovaitė

Rež. J. Tertelis

(smuikas). Dir. M. Pitrėnas. Programoje

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

A. Malcio, J. Brahmso, L. van Beethoveno

ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“.

kūriniai

Rež. A. Veverskis
19 d. 19 val. Vilniuje, „Menų spaustuvėje“, –
M. Vildžiaus „SAPIENS“. Rež. A. Leonova
20 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas
22 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI
MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Nuo
Bacho iki Glasso“. Lietuvos nacionalinis
simfoninis orchestras. Solistas S. Krylovas
(smuikas). Dir. V. Kaliūnas. Programoje
J.S. Bacho, Ph. Glasso, S. Rachmaninovo
kūriniai
15 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – miuziklas vaikams ir visai
šeimai „Sidabrinis Ežerinis“. Ansamblis
„Musica humana“, Vilniaus B. Dvariono
dešimtmetės muzikos mokyklos choras
„Viva voce“ (vad. R. Katinas, V. Katinienė),
senosios muzikos ir šokio ansamblis „Festa

Šv. Kotrynos bažnyčia
14 d. 19 val. – grupės „Kūjeliai“ koncertas
„Švęskime laisvę“
20 d. 19 val. – A. Smilgevičiūtės ir grupės
„Skylė“ pavasario lygiadienio koncertas
21 d. d. 19 val. – S. Petreikio albumo
„Sekma ryta“ pristatymas
Valdovų rūmai

peržiūra ir susitikimas su režisieriumi
13 d. 17 val. Renginių erdvėje – knygos „Audriaus Naujokaičio laikas“ pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos sudarytoja
V. Brazauskaitė-L., Vilniaus dailės akademijos profesorius A. Šaltenis, moderuos viena
iš pirmosios menininko parodos Nacionalinėje bibliotekoje rengėjų S. Kuliešienė
17 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo
dešimties paskaitų ciklas „Pasivaikščiojimas po Vilnių ir jo apylinkes. Fotografija
atskleidžia istoriją (10)“
16 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – V. Budreckaitės paskaita „Cherchez la femme:
moterys rašytojos ir lituanistinis pėdsakas
A. Dumas romane „Fechtavimo mokytojas“
16 d. 18 val. Renginių erdvėje – I. Jakubavičienės knygos „Portretas: Juozas ir Jadvyga

certas Asprilio Pacelli 450-osioms gimimo

Dalyvauja knygos autorė, istorikai

metinėms“. Ansamblis „Canto Fiorito“:

D. Bukelevičiūtė ir J. Skirius, pokalbį mode-

I. Gaidamavičiūtė, I. Skorubskaitė (sopra-

ruoja žurnalistė R. Jonykaitė

nai), R. Dubinskaitė, S. Šerytė (mecosopra-

17 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – K. Nas-

nai), A. Betinis (Latvija),

topkos knygos „Įsiklausymai“ pristatymas.

P. Vanžodis (tenorai), D. Balsys, N. Masevičius

Renginį veda literatūrologas D. Vaitiekūnas

(bosai), R. Calveyra (Brazilija – cinkas, išilgi-

18 d. 13.30 Renginių erdvėje – architektūros

nės fleitos; ansamblio meno vadovas),
A. Buccarella (Italija, klavesinas, vargonėliai)
17 d. 19 val. – koncertas „Dvibalsė širdis.

profesorės Y. Erkan vieša paskaita
„Ko reikėtų tikėtis iš valdymo plano?“,
skirta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje

Italų Baroko kameriniai duetai“. Ansam-

metams

blis „Duo Barocco“: R. Dubinskaitė, S. Še-

Frankofoniškojo kino šeštadieniai

rytė (vokalas), V. Eidukaitytė-Storastienė
21 d. 15 val. – edukacinis koncertas

pozitorė V. Striaupaitė-Beinarienė, dir.

jolė“ (scenarijaus aut. ir rež. J. Sabolius)

Tūbeliai“ (leidykla „Tyto alba“) pristatymas.

(klavesinas)

R. Beinaris

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
13 d. 12 val. Kino salėje – filmo „Sesuo Ni-

14 d. 19 val. – „Pamirštasis vienytojas. Kon-

cortese“. Solistai D. Kazonaitė (sopranas),

čiaus „PRŪSAI“. Rež. G. Šeduikis, dir.

Vilnius

M. Scacchi senosios muzikos festivalis

V. Bartušas (kontratenoras), S. Liamo, kom-

T. Ambrozaitis
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chołekas (cantus, Lenkija), M. Abaroniņis

RADAS“. Rež. P. Gaidys

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

VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

21 d. 18 val. – festivalio pabaigos koncertas
„Audi, Domine, hymnum meum“. R. Pa-

„Muzikinis pasakojimas apie Barborą

14 d. 14 val. Konferencijų salėje – filmas
„Gasparas vestuvėse“ (Prancūzija)
14 d. 16 val. Konferencijų salėje – filmas
„Žaliasis auksas“ (dok. f., Belgija)

Radvilaitę“

15 psl.

Kovo 13–19
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Ema ***

Vilnius

Graži, išmintinga ir turtinga Ema yra mieguisto miestuko karalienė.
Jai negali prilygti niekas. Tačiau ieškant meilės jai teks susidurti ir su
skausmu, kurį sukelia būtinybė subręsti, ir su klaidomis. Šįkart 1815 m.
parašytą Jane Austen romaną ekranizavo režisierė Autumn de Wilde, o
pagrindinius vaidmenis sukūrė Anya Taylor-Joy, Johnny Flynnas, Billas
Nighy, Joshas O’Connoras, Mia Goth. (D. Britanija, 2019)
Ema. Piromanė ****

Ema (Mariana Di Girolamo) gyvena Valparaise, dirba manikiūrininke
ir šoka eksperimentinių šokių grupėje. Jos draugas (Gael García Bernal)
bando tapti šiuolaikiniu choreografu. Jis mano, kad šokėjai turi paklusti jo
vizijoms. Emą ir Gastoną skiria dvylika metų. Jie buvo įvaikinę berniuką
iš Kolumbijos, bet šis padegė namus ir buvo sugrąžintas į prieglaudą. Čilės
režisierius Pablo Larraínas išgarsėjo filmais „Klubas“, „Žaklina“, „Neruda“.
Naujasis žada magiškų vaizdų, apmąstymų apie kūną, kuriuo vienu galima
pasikliauti, ir apie šokį. (Čilė, 2019)
Kubos voratinklis ****

Olivier Assayaso trilerio premjera įvyko pernai Venecijos kino festivalyje. ...Kubos karo lakūnas Renė (Édgar Ramírez) pabėga į JAV. Kuboje
lieka žmona (Penelope Cruz) ir dukrelė. Renė bendrauja su Floridoje
įsikūrusia išeivių organizacija, siekiančia nuversti Fidelio Castro režimą.
Netrukus į JAV pabėga ir kitas pilotas Chuanas (Wagner Moura). Jis yra
kariavęs Angoloje ir greit užmezga ryšius su amerikiečių žvalgyba. Tačiau Kubos šnipai ne tik sėkmingai vykdo savo misiją, bet ir įtraukiami į
pogrindinę prekybą kokainu. Filmo pasakojimas paremtas tikrais faktais,
brazilų žurnalisto Fernando Moraiso knyga, bet Assayasui įdomu panagrinėti išdavystės ir patriotizmo klausimus iš individo perspektyvos, kai
didvyriškumas gali tapti šeimos katastrofa. Taip pat vaidina Ana de Armas, Gaelis Garcia Bernalis. (Belgija, Brazilija, Prancūzija, Ispanija, 2019)
Medžioklė ****

Dvylika nepažįstamų žmonių atsibunda miško pievelėje. Jie nežino,
kur yra ir kaip čia atsirado. Jie nežino, kad buvo pasirinkti... medžioklei.
Grupė išrinktųjų susirinko nuošaliame name, kad medžiotų paprastus
žmones. Tai jų sportas. Bet išrinktieji nežino, kad viena iš tų, kuriuos
medžios, Krista (Betty Gilpin), žino žaidimo taisykles geriau. Situacija
keičiasi, vaidmenys – taip pat. Atsikratydama vis naujų žmonių, Kristal
priartėja prie paslaptingos moters (Hilary Swank), kuri ir yra šio siaubingo
žaidimo centre. Craigo Zobelo filme taip pat vaidina Ike’as Barinholtzas,
Emma Roberts, Ethanas Suplee, Justinas Hartley. (JAV, 2020)
Nematomas žmogus ****

Iš pirmo žvilgsnio Sesilijos (Elisabeth Moss) gyvenimas atrodo tobulas:
ji gyvena dideliame name, o jos sužadėtinis – genialus mokslininkas milijonierius. Tik niekas nežino, kas vyksta tarp namų sienų... Sesilija pabėga
ir slapstosi pas seserį (Harriet Dyer) bei jų bendrą jaunystės draugą (Aldis
Hodge). Kai sužadėtinis nusižudo, palikęs Sesilijai milžiniškus turtus, ji
pradeda įtarti, kad jo mirtis – apgavystė. Netrukus aplink ją ima tvenktis
grėsmė ir artimiesiems kyla pavojus. Bet kaip įrodyti tai, ko įrodyti neįmanoma? (Rež. Leigh Whannell, JAV, 2020)
Nežinomas šventasis ****

Aminas pavagia didelę sumą pinigų ir spėja juos užkasti dykumoje prieš
pat suėmimą. Po dešimties metų jis išeina iš kalėjimo ir grįžęs toje vietoje,
kur užkasė pinigus, randa šventyklą nežinomam šventajam ir netoliese
įsikūrusį naują kaimą, į kurį plaukia piligrimai. Aminas priverstas apsigyventi kaime ir bandyti kažkaip susigrąžinti pinigus. Alaa Eddine’o Aljemo
filmo premjera įvyko pernai Kanuose. Filme vaidina Younesas Bouabas,
Salah Bensalah. (Marokas, Prancūzija, Kataras, 2019)

Forum Cinemas Vingis
13–18 d. – Bloodshot (Kinija, JAV) – 11.10,
13.50, 16.20, 18.30, 21 val.
Dingęs princas (Prancūzija, Belgija) – 11, 13.20,
15.40
13–17 d. – Medžioklė (JAV) – 13.20, 15.55, 18,
20.35; 18 d. – 13.20, 18, 20.35
13–18 d. – Labai moteriškos istorijos (Rusija) – 15.40, 18.50, 21.20
14, 15 d. – Ežiukas Sonic (JAV, Japonija, Kanada) – 11.10, 14 val.

13 d. – Mažosios moterys (JAV) – 17.15;

14 d. – R. Wagnerio „Skrajojantis olandas“.

14 d. – 16 val.; 15 d. – 17.30

gija) – 10.20, 12.40, 15, 15.50

Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-

13 d. – Medaus šalis (dok. f., Makedonija) –

13, 14 d. – Medžioklė (JAV) – 15.40, 18.20,

jorko Metropoliteno operos – 18.55

17.30; 15 d. – 13.45

22.20, 23.30; 15–18 d. – 15.40, 18.20, 22.20;

17 d. – Tylos zonos maratonas (JAV) – 19 val.

13 d. – Ypatingieji (Prancūzija) – 19.15;

19 d. – 15.40, 22.20

19–IV. 2 d. – 25-asis Vilniaus tarptautinis

14 d. – 21 val.; 15 d. – 20.15; 16 d. – 20.30

14 d. – R. Wagnerio „Skrajojantis olandas“.

kino festivalis „Kino pavasaris“ (repertuarą

13 d. – Vienišos širdys (Belgija, Prancūzija –

Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-

rasite www.forumcinemas.lt)

19.30; 15 d. – 18.15

jorko Metropoliteno operos – 18.55

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

13 d. – (Ne) Tikros prancūziškos vestuvės 2

18 d. – Meile tikiu (JAV) – 19.30

Forum Cinemas Akropolis

(Prancūzija) – 20 val.; 15 d. – 16 val.

17 d. – Tylos zonos maratonas (JAV) – 19 val.

13 d. – Kubos voratinklis (Belgija, Ispanija,

19–IV. 2 d. – 25-asis Vilniaus tarptautinis

Prancūzija) – 21.30; 16 d. – 20.45

kino festivalis „Kino pavasaris“ (repertuarą

13, 14 d. – Bloodshot (Kinija, JAV) – 10.50,
16, 18.50, 21.25, 23 val.; 15–18 d. – 10.50, 16,
18.50, 21.25
13–19 d. – Dingęs princas (Prancūzija, Belgija) – 10.40, 12.30, 14.50
13, 14 d. – Labai moteriškos istorijos (Rusija) – 13.40, 17.10, 19.30, 21.50, 23.30;
15–18 d. – 13.40, 17.10, 19.30, 21.50; 19 d. –
13.40, 19.30, 21.50
13, 14 d. – Medžioklė (JAV) – 13.30, 15.50, 18.40,
21.15, 23.55; 15–19 d. – 13.30, 15.50, 18.40, 21.15
14, 15 d. – Ežiukas Sonic (JAV, Japonija, Kanada) – 10.20, 13.10
18 d. – Meile tikiu (JAV) – 18.10
17 d. – Tylos zonos maratonas (JAV) – 19 val.
19–IV. 2 d. – 25-asis Vilniaus tarptautinis
kino festivalis „Kino pavasaris“ (repertuarą
rasite www.forumcinemas.lt)
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt
Skalvija
15 d. – Sapnai (Japonija) – 18 val.
14 d. – Ypatingieji (Prancūzija) – 14 val.
13 d. – El Padre Medico (dok. f., rež. V. Puidokas) – 16.50; 16 d. – 15 val. (seansas senjorams), 19 d. – 16 val.
14 d. – Mažosios moterys (JAV) – 18.10;
17 d. – 16.45
15 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija) – 20.30
16 d. – Ema (D. Britanija) – 17 val.; 18 d. – 16.50
16 d. – Les Misérables. Vargdieniai (Prancūzija) – 19.20; 18 d. – 19.10
13 d. – Nežinomas šventasis (Marokas, Prancūzija, Kataras) – 18.45, 15 d. – 16 val., 17 d. – 21.15
17 d. – Adomas (Marokas, Prancūzija, Belgija) – 19.20
14 d. – Kubos voratinklis (Brazilija, Prancū-

Pareigūnas ir šnipas *****

zija, Ispanija, Belgija) – 20.45; 18 d. – 21.10

Filmo pagrindas – nuteisto už tėvynės išdavystę prancūzų karininko
Alfredo Dreyfuso istorija, XIX a. pabaigoje sukėlusi tarptautinį skandalą ir
antisemitizmo bangą, kurią garsiajame savo straipsnyje „Aš kaltinu!“ (toks
ir originalus filmo pavadinimas) pasmerkė Emile’is Zola. Kai Dreyfusas
nuteisiamas ir išsiunčiamas į kolonijas, naujasis žvalgybos vadas supranta,
kad karininko kaltės įrodymai buvo sufabrikuoti, ir nusprendžia bet kokia
kaina atskleisti tiesą. Pavaldiniai tam nepritaria. Žvalgybininkas gali prarasti puikiai prasidėjusią karjerą. Romano Polanskio filmas apdovanotas
Venecijos kino festivalio prizu už geriausią režisūrą. Vaidina Jeanas Dujardinas, Louis Garrelis, Emmanuelle Seigner. (Prancūzija, Italija, 2018)

15 d. – QT8: Quentin Tarantino (dok. f.,

****** – 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.

„Medžioklė“

JAV) – 14 val.
13 d. – Džekė Braun (JAV) – 20.40
14 d. – ciklas „Draugo draugas sakė…“.
Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f., Ispanija) – 16.15
14 d. – Dingęs princas (Prancūzija, Belgija) – 12 val.
15 d. – Dilili Paryžiuje (Prancūzija, Belgija,

13–19 d. – Dingęs princas (Prancūzija, Bel-

13 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija,

rasite www.forumcinemas.lt)

Italija) – 21.45

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

13 d. – QT8: Quentin Tarantino (dok. f.,
JAV) – 22 val.; 14 d. – 21 .15

Romuva
13 d. – Adomas (Marokas, Prancūzija, Bel-

14 d. – Pirmyn (JAV) – 13.45
14 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Britanija, Sirija) – 14.15
14 d. – Ema (D. Britania) – 16.15; 15, 16 d. – 18 val.
14 d. – Tulpės, meilė, garbė ir dviratis (Italija, Olandija) – 16.30
14 d. – Nežinomas šventasis (Marokas,
Prancūzija, Kataras) – 18.30; 15 d. – 20.30
14 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 18.45;
16 d. – 20.15
14 d. – Adomas (Marokas, Prancūzija, Belgija) – 19 val.; 15 d. – 15.30; 16 d. – 18.30
14 d. – Ema. Piromanė (Čilė) – 20.45
15 d. – El Padre Medico (dok. f., rež. V. Puidokas) – 13.15
15 d. – Zuikis Džodžo (JAV, N. Zelandija,
Čekija) – 15.45

gija) – 18 val.; Nuostabi epocha (Prancūzija) – 20 val.
14 d. – Tulpės, meilė, garbė ir dviratis (Italija, Olandija) – 14 val.
17 d. – Moteris (dok. f., Prancūzija) – 18 val.;
18 d. – 20 val.
17 d. – Mano šuo Kvanka (Prancūzija) – 20 val.
18 d. – QT8: Quentin Tarantino (dok. f,
JAV) – 18 val.
„Kino pavasaris“
19 d. – Proksima (Prancūzija) – 18 val.
19 d. – Liepsnojančios moters portretas
(Prancūzija) – 20.15
20 d. – Martinas Idenas (Italija) – 18 val.;
Zomša (Prancūzija) – 20.30
21 d. – Gražiausi gyvenimo metai (Prancūzija) –
14 val.; Geri ketinimai (Argentina) – 16 val.;

15 d. – Džentelmenai (JAV) – 20.45
16 d. – Su gimtadieniu! (Prancūzija) – 18.15
18 d. – ciklas „Ispaniškai“. Martinas (Ispanija) – 17.30

Nematomas gyvenimas (Brazilija, Vokietija) – 18 val.; Liberté (Ispanija, Prancūzija) – 20.45
22 d. – Visa tiesa apie divą (Prancūzija, Ja-

„Kino pavasaris“
19 d. – Proksima (Prancūzija) – 18 val.
19 d. – Viltis (Norvegija, Švedija) – 18.15
19 d. – Parazitas (P. Korėja) – 20.15
19 d. – Tiesiog nuostabu (Prancūzija) – 20.45

ponija) – 14 val.; Švilpautojai (Rumunija,
Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 16 val.;
Norėtum! (Italija) – 18 val.

KLAIPĖDA

MO kinas

Forum Cinemas

13 d. – Adomas (Marokas, Prancūzija, Bel-

13–19 d. – Bloodshot (Kinija, JAV) – 10.30,

gija) – 18 val.

15.40, 18.30, 21.10; 13–16, 18, 19 d. – Dingęs

13 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 20.15

princas (Prancūzija, Belgija) – 10.10, 12.30,

14 d. – El Padre Medico (dok. f., rež. V. Pui-

14.50, 17.30; 17 d. – 10.10, 12.30, 14.50

dokas) – 18 val.

13–19 d. – Labai moteriškos istorijos (Ru-

14 d. – Kubos voratinklis (Brazilija, Prancūzija, Ispanija, Belgija) – 20.15
15 d. – Dilili Paryžiuje (Prancūzija, Belgija,
Vokietija) – 15 val.

sija) – 20.50; Medžioklė (JAV) – 13, 15.30,
18.10, 21.40
14, 15 d. – Ežiukas Sonic (JAV, Japonija, Kanada) – 11.30, 14.10

15 d.– QT8: Quentin Tarantino (dok. f., JAV) – 17 val.

14 d. – R. Wagnerio „Skrajojantis olandas“.

15 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Brita-

Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-

nija, Sirija) – 19.15

jorko Metropoliteno operos – 18 val.
18 d. – Meile tikiu (JAV) – 18.45

Kaunas

17 d. – Tylos zonos maratonas (JAV) – 19 val.

Forum Cinemas

19–IV. 2 d. – 25-asis Vilniaus tarptautinis

Pasaka

13, 14 d. – Bloodshot (Kinija, JAV) – 11.20,

kino festivalis „Kino pavasaris“ (repertuarą

13 d. – Dingęs princas (Prancūzija, Belgija) –

13.50, 16, 18.35, 21.10, 22, 23.40; 15–19 d. –

rasite www.forumcinemas.lt)

17 val.; 14 d. – 14 val.; 15 d. – 13.30

11.20, 13.50, 16, 18.35, 21.10

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Vokietija) – 12.10
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