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Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureato, „Grupės 24“ nario, tapytojo ir architekto Eugenijaus
Antano Cukermano personalinė
paroda – ne dažnai pasikartojantis
Lietuvos kultūrinio gyvenimo įvykis.
Iki pat 9-ojo dešimtmečio pabaigos
nonkonformizmo idėjų persmelkta
jo kūryba tiesiog buvo ignoruojama,
todėl eksponuota provincijos salėse
ar mažiau lankomose erdvėse. Pirmoji personalinė paroda oficialioje
parodų erdvėje (tuomečiuose Dailės
parodų rūmuose Vilniuje) surengta
tik pakitus politinei situacijai, t.y.
1990 metais. Tačiau ir pastarąjį dvidešimtmetį menininkas neskubėjo
rodyti savo kūrybos. Anot E.A. Cukermano, darbai patys pasako, kada
ateina laikas rengti parodą. Kartais
ekspozicija kristalizuojasi metus ar
dvejus, kartais tai trunka ilgiau. Kaip
ir šįkart galerijoje „Meno niša“ veikianti paroda, kurioje eksponuojami

per pastaruosius penkerius metus sukurti tapybos darbai. Pasak prancūzų
filosofo Gilles’io Deleuze’o, baltas
popieriaus lapas niekuomet nebūna
tuščias. Prieš imantis tapyti ar rašyti,
vyksta ikikūrybinis procesas – egzistuoja sąmoningai ar nesąmoningai
numatomos ikikūrybinės galimybės,
reikšmingų ėjimų priešistorė. Pats
tapymo aktas tik papildo šį procesą.
Taip mano ir E.A. Cukermanas:
vaizdinys a priori slypi drobėje, po
jos paviršiumi, – menininkas tik turi
jį surasti ir atverti. Abstrakcija tėra
viena iš aibės galimybių, glūdinčių
tariamai tuščioje plokštumoje, kurios
paviršių skrosdamas teptukas atskleidžia joje slypinčius vaizdinius.
E.A. Cukermanas šią galimybę
plėtoja jau ne vieną kūrybos dešimtmetį, bandydamas išmatuoti pačių
tapybos priemonių teikiamas galias.
Ir pastarųjų metų kūriniai nėra išimtis. Juose nesunku įžvelgti sąsajų su
anksčiau sukurtais darbais. Tai lemia
kūrybinis procesas, kai tapytojas vis

Eugenijus Antanas Cukermanas
„Aurum“. 2009 m.
grįžta prie ankstesnių darbų, nuo kurių
atsispiriant gimsta nauji kūriniai.
„Pavykęs darbas – nelyg iš nežinios
išplėštas plotelis, įgalinantis žengti dar
vieną žingsnį. Be to, naujas paveikslas
yra ankstesniojo tąsa ir kartu neigimas.
Darau tą patį, tik kitaip“, – kadaise
prisipažino E.A. Cukermanas (E.A.
Cukermano kūrybos albumas; Vilnius,
„Lietuvos aido“ galerija, 2005, p. 206).
Nukelta
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Estetinio idealo produktai

Claudio Monteverdi operos „Tankredžio ir Klorindos dvikova“ ir „Nedėkingųjų šokis“
Laura Kaščiukaitė
Ar paklausėme savęs, ko šiuo pertekliniu įvairių pozityvių ir negatyvių
pasirinkimų, atradimų, pagundų,
kičo, paviršutiniškumo laikotarpiu
stokojame? Žmoniškųjų savybių,
dorybių, vertybių, taurių siekių ir
dvasinių silpnybių. To, ką (ir kaip)
reflektavo „Tankredžio ir Klorindos
dvikova“ ir „Nedėkingųjų šokis“ –
madrigalinės Claudio Monteverdi
operos, balandžio 2, 3 d. atliktos
Vilniaus „Lėlės“ teatre. Nors minėtų spektaklių premjera įvyko dar
2008-aisiais, retkarčiais parodomas
šių operų pastatymas turi, rodos,
neblėstantį aktualumą, įskaitant ir
pozityvias žiūrovų reakcijas. Šis
tekstas gimė būtent kaip vienos iš
jų – malonios nuostabos ir pasidžiaugimo rezultatas.
Estetinio idealo produktai – štai
taip trumpai būtų galima apibūdinti
minėtus du lietuvių kūrėjų komandos
pristatytus spektaklius. Autentiška
C. Monteverdi muzika čia išradingai derinama su antikinės dramos
elementais, o lėlių teatro galimybės,
praturtinusios originalią kūrinio partitūrą, priartina šį pastatymą prie išrankaus šiandienio žiūrovo. Origina-

D . M a t vejev o n u o t r .

„Nedėkingųjų šokis“
lus spektaklių režisūrinis sprendimas
(Gintaras Varnas), įstabi scenografija
ir choreografija (Julija Skuratova,
Alina Žutautaitė, Gintautas Urba),
ausis glostantis konsorto („Brevis“,
vadovas Darius Stabinskas) muzikinės dalies atlikimas ir solistų
(Edita Bagdonaitė, Nora Petročenko,
Gintarė Skėrytė, Lukasz Dulewicz,

Mindaugas Zimkus, Mindaugas
Jankauskas, Nerijus Masevičius)
vokalinės metamorfozės, įspūdingas
aktorių ir dekoratorių darbas – visa
tai pelno kūrėjams aukštą ir pozityvų
įvertinimą. Iš tiesų, retai taip nutinka,
kad sintetinio žanro nuo a iki z (ne
atskiri jo momentai) kūrinys atmintyje išliktų kaip profesionalus, este-

Pasakojimas apie nutylėtą istoriją

tiškas ir subtilus kūrybinis rezultatas,
kurį norėtųsi pamatyti dar kartą.
Plastiški Tankredžio ir Klorindos
judesiai, dalimis pabyrantys ir vėl į
visumą susidedantys metaliniai jų
šarvai muzikaliai plevena tamsiame
kovos fone. Sunkiai atpasakojamas
(dėl vartojamo žodyno turtingumo)
jų dialogas ir žodžiuose slypinti esmė
mena pagarbą dvasinei išminčiai
ir kalbos vertei. Mirtinai sužeisto
priešininko (o tai juk Tankredžio
mylimoji!) atpažinimo ir paskutinio
jo prašymo išpildymo aktas – pakrikštijimas... Noras Anapus išeiti
be nuodėmės... Ar šiandien kam nors
tai rūpi? Galbūt tam, kuris nuolat
mąsto apie galimybę pasipelnyti iš
skurstančio žmogaus? Arba tam,
kuris apsiblaususiomis akimis tik
ir ieško organizmo reikalaujamos
svaigalų dozės? O gal tam, kuris
miško tankmėje lūkuriuoja būsimos
aukos? Tankredžio širdis kraujuoja.
Ją draskantis skausmas sielą tarsi atskiria nuo kūno – vėl dalimis pabyra
žvangantys šarvai... Ir aš kraujuoju,
mąstydama apie žmogiškųjų vertybių
„pažangą“.
Nedėkingosios sielos – moterys,
atsisakiusios meilės ir dėl to pasmerktos degti pragare. Tuo tarpu

ten, viršuje, gyvenimas visiškai
kitoks: skrajojantis Amūras šaudo
meilės strėlėmis ir sukasi ratu aplink
viliokę Venerą, o balti debesėliai
basomis kojomis minkštai plevena
dangaus pašvaiste. Veneros gundomas bei Amūro paveiktas Plutonas
akimirkai praveria savo niūrios
karalystės vartus ir leidžia nedėkingosioms ištrūkti. Išraiškingos
grimasos puošia šviesa nutviekstus
jų veidus, kartais pasigirsta džiaugsmingas sielų klegesys, o pūsti, ore
plazdantys jų kostiumai netrukdo
grakščiai judėti. Toks nuotaikingas, žaismingas, elegantiškas nedėkingųjų sielų šokis. Įspūdinga šio
vaidinimo scenografija (dekoracijos, lėlės, apšvietimas) ir skoninga
choreografija, žadą atimantis jaunųjų
lėlininkų profesionalumas, dailininkės talentas ir kokybiškai atliekama
autentiška muzika – tai tikras penas
sielai, ausims ir akims.
Pojūtis visa tai regint, tikriausiai,
prilygsta pasitenkinimo, įveikus
sudėtingiausią fizinę užduotį, nugalėjus egzistencinę baimę ar pabaigus
tūkstantmečio darbą, jausmui. Ir
kaip gera, kad Lietuvoje gyvenantys
menininkai gali sukurti (kad ir retai)
tokius šedevrus.

Kronika

„Naujosios dramos akcija’11“
Gegužės 4 d. Nacionalinio dramos
teatro mažojoje salėje „Naujosios
dramos akcija“ ir Lenkijos institutas
Vilniuje pristato jauno lenkų teatro
menininko Wojteko Ziemilskio spektaklį „Mažas pasakojimas“ šiandieninėje Lenkijoje ypač aktualia tema, be
to, tai ir tikra paties autoriaus istorija.
2006 metais buvo viešai paskelbta,
kad W.Ziemilskio senelis Wojciechas
Dzieduszyckis, žymus lenkų kultūros
veikėjas ir Vroclavo garbės pilietis,
daugelį metų buvo komunistų slaptųjų
tarnybų agentu. Ziemilskių šeima
negalėjo atsigauti nuo patirto šoko
ir siekė sužinoti visą tiesą. Wojteko
spektaklis „Mažas pasakojimas“ –
tai asmeninis kūrybinis atsakas ir
išpažintis.
„Prieš kurdamas „Mažą pasakojimą“ paklausiau savęs – kas manyje

„Mažas pasakojimas“
2 psl.

yra stipresnio už mane? Ir supratau,
kad tai – mano ryšys su seneliu ir
šiuolaikinio scenos meno visuma,
su kuria save sieju. Tada pabandžiau
atrasti tiesioginį ryšį su tikrove – dokumentais, autobiografine medžiaga,
visu tuo, kas mane supa. „Mažas
pasakojimas“ man visų pirma yra
kūrinys apie atmintį. Atminties erdvėje nebūties skausmas jaučiamas
stipriausiai. Galvodami apie artimus
žmones, kurių netekome, pirmiausia
prisimename jų kūną, sąlytį su juo,
fizinį kontaktą ir per atmintį apčiuopiame jų nebūtį“, – taip savo spektaklį
komentavo pats jo autorius.
„Mažas pasakojimas“ – tai spektaklis-paskaita, kuriame persipina
asmeninės refleksijos, istoriniai
faktai, šiuolaikinė choreografija,
didieji ir mažieji XX a. pabaigos

istorijos ir kultūros pasakojimai.
Tai – jaunojo menininko, užaugusio
visiškai kitoje epochoje, bandymas
suvokti istorinę praeitį ir apmąstyti
savo santykį su vienu jam artimiausių žmonių, paskelbtu lenkų tautos
priešu. W.Ziemilskis užduoda ne
vien šiuolaikinei lenkų visuomenei skausmingus klausimus – kaip
vertinti tiesą apie savo praeitį, kaip
išvengti manipuliacijų ir kaip sutaikyti su ja savo asmeninę patirtį?
Šiame spektaklyje peržengiamos
įprastos teatro ribos ir asmeninis
pasakojimas tampa unikaliu istorijos komentaru.
Lenkų spauda rašė, kad „Ziemilskis
padarė kažką neįtikimo. Jis išliejo
visą nuo 2006-ųjų susikaupusį asmeninį kartėlį ir tuo pačiu metu sugebėjo
jį perteikti taip universaliai, kad pažadino mūsų kolektyvinę patirtį ir įrodė,
kad jo istorija liečia mus visus. Retai
tenka išvysti tokį tikslų, meistrišką,
asmenišką ir drauge emocionalų
meno kūrinį“.
W. Ziemilskis yra vienas novatoriškiausių naujosios kartos lenkų
teatro kūrėjų, vadinamas „kylančia
lenkų kultūros žvaigžde“. Jo kūryboje
originaliai analizuojamos Lenkijos
istorijos, šiuolaikinės lenkų tapatybės traumos, peržengiamos skirtingų
menų – teatro, videomeno, choreografijos, dailės – ribos. W. Ziemilskio
spektaklis „Mažas pasakojimas“
šįmet buvo įtrauktas į specialią lenkų
teatro programą „Auksinės kaukės“
festivalyje Maskvoje.
NDA inf.

Jerzy Grotowskio knygos
sutiktuvės
Gegužės 5 d. 18 val. „Meno forte“
(Bernardinų g. 8/8) įvyks lietuvių
teatralų ilgai lauktos knygos – Jerzy Grotowskio „Skurdžiojo teatro
link“ – sutiktuvės. Legendinio teatro
reformatoriaus knygą iš anglų kalbos
išvertė Aivaras Mockus, išleido Teatro
ir kino informacijos ir edukacijos centras (TKIEC) ir leidykla „Apostrofa“
kartu su Lenkijos institutu Vilniuje.
„Skurdžiojo teatro link“ – tai trečioji TKIEC sumanytos ir drauge su
„Apostrofa“ leidžiamos serijos „XX
amžiaus teatro palikimas – Teatro
tekstų biblioteka“ knyga. Jau išleistos
Émile’io Zola „Natūralizmas teatre“
ir Vsevolodo Mejerholdo supažindina
skaitytojus su žymiausiais pasaulio
teatro kūrėjais bei jų tekstais, turėjusiais įtakos teatro raidai ir pokyčiams.
Knyga skiriama visiems, besidomintiems teatro menu ir jo istorija.
Vienas iškiliausių teatro mąstytojų
ir reformatorių, režisierius ir pedagogas J. Grotowskis, teatro meną
papildęs antropologiniais tyrinėjimais, tapo kultine XX a. teatro figūra.
Anot Peterio Brooko, po Konstan-

tino Stanislavskio niekas pasaulyje
netyrinėjo aktoriaus prigimties taip
išsamiai kaip Grotowskis.
Knygoje „Skurdžiojo teatro link“
spausdinami programiniai J. Grotowskio pasisakymai apie „skurdžiojo
teatro“ sąvoką ir misiją, formuluojamas ją įkūnijantis aktoriaus ugdymo
metodas, aptariamas jo taikymas
iškiliausiuose „Teatro laboratorijos“
spektakliuose. Knygos tekstus papildo Grotowskio spektaklių nuotraukos
ir režisieriaus piešiniai.
J. Grotowskio idėjos aktualios ir
šiandien, jos įkvepia kūrėjus kelti sau
aukščiausius reikalavimus, ugdyti
asmenybę. Jos taip pat primena, kad
meninė kūryba negali būti matuojama
kiekybiniais kriterijais ir yra gyva tiek,
kiek paveikia kiekvieną atskirą jos dalyvį ir žiūrovą. 2009-uosius UNESCO
buvo paskelbusi Jerzy Grotowskio metais, tad daugelyje šalių vyko šio iškilaus menininko paminėjimo renginiai.
„Skurdžiojo teatro link“ lietuvių
kalba leidžiama pirmą kartą. Tai
reikšmingas leidinys ne vien teatro
meno žinovams.
TKIEC inf.
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Ne vien judesys
„Naujasis Baltijos šokis ’11“
Vita Mozūraitė
Jau penkioliktą pavasarį Vilnius pasitinka Tarptautinį festivalį „Naujasis
Baltijos šokis“ (NBŠ). Visą savaitę –
gegužės 2-7 dienomis – Lietuvos
nacionaliniame dramos teatre, abejose
Menų spaustuvės salėse ir jos kieme
galėsime matyti Lietuvos ir užsienio
šalių choreografų darbus.
Nors ekonominiai sunkumai festivaliui smogė gana skaudžiai, tačiau
jo organizatorius – Audronio Imbraso
vadovaujamas Lietuvos šokio informacijos centras – sugebėjo sudaryti
margaspalvę užsienio šalių ir Lietuvos
choreografų kūrinių programą. Regis,
ji turėtų patenkinti įvairaus skonio
šiuolaikinio šokio mėgėjus.
Tarp užsienio svečių pirmiausia
reikėtų paminėti tuos, kurie jau svečiavosi Lietuvoje. Vienas iš jų – vengrų
kilmės prancūzų choreografas, gerai
vertinamas ir Vengrijoje, ir Prancūzijoje, – Palas Frenakas, kurio nostalgišką
spektaklį „Rituliai“, rodytą Vilniuje
1995 m., gal dar pamena kai kurie
žiūrovai.
Šįkart P. Frenako trupė atveža vieną
iš naujausių darbų „Vyrų paslaptys“.
Tai iššūkis paplitusiems stereotipams
apie vyro esmę. Frenakas pateikia įvairiausius pjūvius, parodydamas vyrų
fiziškumą, narciziškumą, jautrumą,

Ca La Sh la Latin“, kuriame geraširdiškai pasišaipė iš besaikio žavėjimosi
Lotynų Amerikos šokiais. Ne mažesnę
juoko bangą jis sukėlė 2004 m. spektaklyje „8IQ“ ironiškai parodęs aštuonių
moterų portretus.
Naująjį spektaklį P. Granhøjus
sukompiliavo iš daugybės smulkių
vaizdų, kuriuos nesunkiai atpažintų
prisiekę jo gerbėjai – tai dvidešimties
kūrybos metų retrospektyva. Šiame
švelnios ironijos kupiname autoportrete po ilgos pertraukos pasirodo ir
pats trupės choreografas. Spektaklis
„Dance me to the end on/off love“
buvo nominuotas presitižiniam Reumert prizui kaip geriausias metų šokio
spektaklis, o pats choreografas pelnė
ne mažiau svarų Danijos meno fondo
apdovanojimą.
Festivalio NBŠ organizatoriai
nuolat seka Šiaurės šalių šiuolaikinio
šokio naujoves, tad šių valstybių
trupės nuo pat pradžių buvo tarp dažniausiai kviečiamų dalyvių. Šiemet į
festivalio akiratį pateko choreografas
Alanas Lucienas Øyenas, dažnai
priskiriamas prie talentingiausių
jaunųjų Norvegijos menininkų. Jis
ir rašytojas, ir teatro režisierius, jo
darbai vertinami ne tik tėvynėje,
bet ir užsienyje, o daugiabriaunis
talentas padeda jam kurti sudėtinga
choreografija, dramatizmu ir emo-

„a one m(org)an show“
šiurkštumą, pretenzijas, požiūrį vienas
į kitą. Spektaklyje šokantys penki vyrai
žavi savo technika ir plastika, tarsi
akrobatai laipioja virvėmis, flirtuoja su
žiūrovais ir atvirai pasakoja apie save.
Kitas choreografas – Pale Granhøjus – jau gali būti laikomas Danijos šiuolaikinio šokio simboliu.
1990-aisiais įkurtos savo trupės
20-mečiui 2010 m. jis sukūrė spektaklį „Dance me to the end on/off
love“. Spektaklyje skamba kanadiečio
poeto ir dainininko Leonardo Coheno
dainos, jas atlieka „Granhøj dans“
trupės nariai.
Savitas P.Granhøjaus humoro jausmas padeda jam scenoje sukurti įsimenančius vaizdinius. 1999 m. Vilniaus
žiūrovus jis juokino spektakliu „La

ne kaip su stebėtojais. 2009 m. susikūrusios trupės „Kviss búmm bang“
narės Vilborg Ólafsdóttir, Eva Björk
ir Eva Rún Snorradóttir teigia, kad jų
spektaklyje „Safari“ nėra nei aktorių,
nei žiūrovų – vien tik dalyviai. Ištrauka iš „Kviss búmm bang“ manifesto:
„Mūsų tyrimo laukas – normalumas,
ir drauge nenormalumas. Manome,
jog viską galima ir reikia kvestionuoti. Mes tai darome kurdamos pasaulį,
socialinę struktūrą, į kurią žiūrovai
gali įsitraukti ir ją patirti.“
Panašiai, tik gal ne taip tiesiogiai,
žiūrovus dalyvauti kviečia ir italų kilmės vokiečių choreografas Morganas
Nardis spektaklyje „a one m(org)an
show“. Šiame daugiasluoksniame
koliaže choreografas moraliniam įsipareigojimui sakyti tiesą priešpriešina
melą. Jis pasakoja apie save, sušoka
savo biografiją ir kelias netikras istorijas, dainuoja, žongliruoja medijų
galimybėmis, ironizuodamas tikrovės
ir savęs išviešinimo tema. Šį menininką prisikviesti į festivalį rengėjams
kainavo nemažai pastangų, nes jaunas, bet jau pagarsėjęs M.Nardis –
laukiamas svečias daugelyje menų
festivalių ir projektų.
Nereta viešnia Lietuvos scenoje –
Latvijos choreografė Olga Žitluchina.
Savitas humoro jausmas, lengva ir
patraukli choreografija padeda ilgam

NBŠ archyvo nuotraukos

ciniu krūviu pasižyminčius šokio
spektaklius.
Trupės „Winter Guests“ spektaklyje „Ydingieji“, kuris ir bus parodytas
NBŠ’11, choreografas kalba apie
neapykantą sau. Tai agresyvoka
kompozicija, kurią, pasitelkdamas
šokį, žiaurius tekstus ir vaizdo medžiagą, atlieka pats A.L.Øyenas kartu
su Izraelio šokėju Léo Lérusu. Tai
spektaklis apie rasizmą, seksizmą ir
kitus visuomenę bauginančius -izmus,
sukeliančius vidinį įniršį.
Gerokai rečiau nei su kitais šiauriečiais, festivalyje susitinkame su
Islandijos šiuolaikinio šokio kūrėjais.
Šiemet turėsime galimybę vėl stebėti
Islandijos choreografių darbus, nors
šiuokart su žiūrovais komunikuojama
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įsiminti jos kūrinius. Šįkart festivalis
siūlo pasižiūrėti O.Žitluchinos projektą „Prarasties šokiai“, kuris Menų
spaustuvės kiemelyje bus rodomas
nemokamai. Tai keturis kartus atliekama ta pati kompozicija; galima
bet kada ateiti ir išeiti, pasižiūrėti
ją iš skirtingų taškų ir kaskart kitaip
suvokti. Pradinė „Prarasties šokių“
versija buvo pristatyta tarptautinėje
mokslo ir meno konferencijoje METAMIND’2008, kurioje buvo nagrinėjama metamorfozės tema.
NBŠ’11 rodomus Lietuvos choreografų darbus galima suskirstyti į tris
grupes. Vienai grupei reikėtų priskirti
jau matytus, nors ir visai neseniai
sukurtus darbus. Auksiniam scenos
kryžiui nominuotas Vyčio Jankausko

„Vyrų paslaptys“
spektaklis „Liepsnos virš šaltojo
kalno“ tęsia šio vieno iš įdomiausių
Lietuvos choreografų pastangas judesiu perteikti egzistencines patirtis.
Tai pasakojimas apie žmogų užklumpančius iššūkius ir neišvengiamus
kompromisus. Estetiški, ramybe
alsuojantys V.Jankausko spektakliai
leidžia ne tik gėrėtis gražiu judesiu,
bet ir provokuoja pažvelgti į save.
Apie moterų patirtis spektaklyje
„Šventė“ pasakoja choreografė Rūta
Butkus. Jos monospektaklio atspirties
taškas – laukianti Moteris. Ji rengiasi
šventei ir tuo pačiu metu sutelkia
dėmesį į buitį, jausmus, ritualus. Iš
pažiūros statiškas spektaklis yra kupinas emocijų ir įžvalgų. Tai debiutinis
jaunos choreografės, anksčiau pasižymėjusios kaip išraiškinga šokėja,
kūrinys.
Choreografės Giedrės Ubartaitės
ir kompozitorės Eglės Sirvydytės
bendras spektaklis „Mono tyla“ brėžia
ribą tarp tamsos ir šviesos, triukšmo ir tylos, sielos ir kūno judesių.
G.Ubartaitė – psichologijos studentė,
bet jau pirmasis jos darbas „Paunksmė“ jos suburtoje trupėje „Vėjo
musės“ atskleidė gebėjimą analizuoti
žmogaus elgesio priežastis, o tai padeda jai kurti psichologiškai pagrįstus
šokio kūrinius. Už šokį „Mono tyloje“
G.Ubartaitė šiemet buvo nominuota
Auksiniam scenos kryžiui.
Atskirai grupei priklausytų du
spektakliai, kuriuos vienija specifinis
žanras – šokio opera. Tai tarsi ką tik
pasibaigusios Naujosios operos akcijos (NOA) aidas, juolab kad vieno
spektaklio autorius – kompozitorius ir
dainininkas Jonas Sakalauskas, NOA
organizatorius. Spektaklio „Dykra“
choreografiją sukūrė klaipėdietė choreografė Agnija Šeiko, kurios naujausias
darbas „Paikos mergaitės maldos“ šiemet buvo nominuotas Auksinio scenos
kryžiaus apdovanojimui. A.Šeiko ir
J.Sakalauskas dažnai bendradarbiauja
su įvairių sričių menininkais, dalyvauja
tarpdisciplininiuose projektuose. Šokio operą „Dykra“ inspiravo prancūzų
filosofo Jeano Baudrillard’o knyga
„Simuliacija ir simuliakrai“ ir Rodrigo
Plá filmas „Vidinė dykuma“.
Kita šokio opera – „NO AI DI“ buvo
parodyta praėjusių metų NOA ir pelnė
audringus žiūrovų aplodismentus.
Choreografė Erika Vizbaraitė, režisierė
Sonata Visockaitė ir kompozitorė Rita
Mačiliūnaitė pasakoja samių tautos
sakmėmis paremtą istoriją apie seną

šamanę, kuri, jausdama artėjančią
mirtį, ieško, kam palikti savo išmintį.
Gyvai atliekama muzika, dainavimas
ir šokis akcentuoja šviesią žmogaus
prigimtį, primena, kad didieji dalykai
prasideda nuo mažų.
Trečioji spektaklių grupė – premjeros. Kauno šokio teatras „Aura“
kviečia pasižiūrėti Birutės Letukaitės
sukurtą spektaklį „Medėjos“. Epigrafu pasirinkusi skaudų Euripido
Medėjos apsisprendimą nužudyti savo
vaikus, choreografė kalba apie tūkstančius dienos šviesos neišvydusių
aborto aukų. Spektaklyje šoka ne tik
„Auros“, bet ir kiti šokėjai, skamba
Skaidros Jančaitės atliekama Antano
Jasenkos muzika.
2007 m. NBŠ dalyvavo M.K.Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus moksleiviai, rodę šiuolaikinio
šokio kompozicijas. Šiemet išvysime
juos atliekančius choreografės Loretos Juodkaitės šokio kompoziciją
„Sapnų žemėlapiai“. L.Juodkaitė –
išskirtinė Lietuvos šiuolaikinio šokio
kūrėja, šokio studijas baigusi Austrijoje. Jos spektakliai kupini vidinio
susimąstymo, perteikiamo išgrynintu
prasminiu judesiu. „Sapnų žemėlapius“ L.Juodkaitė sukūrė pagal šešis
kompozitoriaus Giedriaus Puskunigio
albumo kūrinius.
Dvi nedideles monokompozicijas – „Šokis Nr.2 (Indigo)“ ir „Šokis
Nr.1 (Juoda)“ – festivalyje parodys
choreografė ir šokėja Edita Stundytė.
Nedažnai matome šios choreografės
darbus, tačiau prisiekę Lietuvos šiuolaikinio šokio žiūrovai prisimins jos
„Plaukia Ofelija, skęsta“, „Apie tyrąją
Erendirą“, „Pilkas laikas“. Dvi naujos
jos sukurtos miniatiūros skirtos Nieko
vizualizacijai. Jos Nieko nereiškia,
Nieko nepasako, nes greičiausiai ne
vienas iš mūsų yra girdėjęs frazę:
„Šokiai? Niekai.“
Šiųmetis festivalis išbandys ir
seniai brandintą laisvos šokio kritikos idėją. Choreografai, šokėjai, bet
kurios kitos profesijos jauni ir vyresni
žmonės yra kviečiami rašyti festivalio
spektaklių recenzijas. Tai galimybė
pamatyti „kitą“ šokio pusę, kurią neretai žiūrovui padiktuoja jo asmeninė
patirtis, profesija, pomėgiai, interesai,
išsilavinimas. Gal publikuojamos
recenzijos paneigs sustabarėjusius
stereotipus, kad šokį gali suprasti tik
šokėjai, rašyti recenzijas gali tik šokio
kritikai, o vertinamas objektas – tik
judesys.
3 psl.

T e k s t a i

Komizmas – dalykas rimtas
Britų rašytojas Howardas Jacobsonas apie romaną
Humoro jausmu garsėjantis britų
rašytojas, kritikas, žurnalistas Howardas Jacobsonas (g. 1942 m.)
pernai už romaną „Finklerio klausimas“ („The Finkler Question“) buvo
apdovanotas prestižine Bookerio
literatūros premija. „Finklerio klausimas“ – tai žydų tapatybės studija,
pasakojimas apie dviejų Londone
gyvenančių vyrų draugystę. Bookerio
premijos žiuri pirmininkas Andrew
Mortonas romaną apibūdino taip:
„Nuostabi knyga, žinoma, ji labai
linksma, bet kartu labai išmintinga,
labai liūdna ir labai subtili.“ Pateikiame dalį H. Jacobsono pamąstymų
apie komizmą literatūroje, jie buvo
išspausdinti pernai rudenį „The
Guardian“.
Parodyk man knygą, kuri nėra
komiška, o aš tau parodysiu, kad ji
neatlieka savo vaidmens. Romano
skaitytojas turi teisę tikėtis gyvo
išminties ir humoro pasireiškimo. Romanas gimė iš kritiškos inteligentijos
nerimo ir dar aplinkui skambant juokui. 1985 m. atsiimdamas Jeruzalės
literatūros premiją Milanas Kundera
pasakė: „Su malonumu mąstau apie
tai, kad romano menas atėjo į pasaulį
kaip Dievo juoko aidas.“ Jei jau taip,
tai formuluotė „komiškas romanas“
yra tautologija. Jei liksime ištikimi
formai, kalbėsime tik apie protingus
ir kupinus humoro romanus.
Norėdami padėti knygynų savininkams padalyti knygas į atitinkamas
kategorijas, galime tarti, kad egzistuoja žanrų atmainos, kurioms skirtos
atskiros lentynos: išpūsto siužeto romanai su idiotiška pabaiga, romanai,
klausiantys „kas užmušė?“, romanai,
apie kuriuos Orwellas, nuostabiai gindamas Henry Millerį, parašė, kad jie
yra pilni „lėkštų rimtų tvirtinimų ir užkandžių baruose nugirstų pokalbių“,
trumpai tariant, primena anoreksikus
ir nemoka džiaugtis gyvenimu. Tačiau
nepamirškime, kad tai – anomalijos.
Juokingumo baimė
Joks skaitytojas neišdrįs suabejoti
malonumu, kurį kas nors kitas patiria
skaitydamas. Tačiau šių dienų romanų
pasaulyje susiduriame su komedijos
baime: kada paskutinį kartą ant rimtos
knygos viršelio matėme žodį „juokinga“, kuris turėtų mus paskatinti ją
perskaityti? Romanų gerbėjai neturėtų
su tuo taikstytis. Kalbu net ne apie tai,
kad nemokame juoktis. Juokingus
monologus scenoje sakantys komikai
dabar populiaresni nei kada nors anksčiau. Jei kalbame apie juoką, turime
pripažinti, kad dabar juokiamės daugiau. Tačiau patys sukūrėme netikrus
skirtumus tarp juoko ir susimąstymo,
komedijos ir rimties, tarp euforijos,
kurią suteikia su humoru parašytas
romanas, ir to, ko, mūsų nuomone,
dabar reikia reikalauti iš literatūros.
Pradedančiuosius pornografinių
knygų autorius šio pobūdžio literatūros leidėjai perspėja, kad nedrįstų
nieko rašyti su humoru. Tokia apsaugos priemonė, be abejo, turi prasmę.
Juokas tikrai naikina bet kokį susi4 psl.

jaudinimą – tokia jau jo užduotis. Bet
juk komedija – tai grynas kritiškumas:
ji turi abejoti visomis vertybėmis ir
sukelti diskusiją.
Sakydamas, kad jam maloni mintis,
jog romanas yra Dievo juoko aidas,
Kundera priminė savo klausytojams
ne tik romano istoriją – mūsų skolą
Rabelais ir Cervantesui, bet ir jo esmę.
Ta proga jis prisiminė žydų patarlę:
„Žmogus mąsto, Dievas juokiasi.“
Pasak Kunderos, vieną dieną Rabelais
išgirdo Dievo juoką ir nukreipė romaną teisinga linkme, kita nei ta, kurion
nukreiptos užsispyrusiai ieškančių
tiesos filosofų ir teologų mintys.
Esmė ne tai, kad romanuose nesugebama mąstyti, būtent mąstymas yra
svarbiausia priežastis, kodėl dauguma
iš mūsų apskritai juos skaito. Didžiausi epochos rašytojai be menkiausios
gėdos kalbėjo apsišaukėlių pamokslautojų tonu – lengvumas, su kuriuo
XIX a. anglų romanas prisitaikė prie
tuometės moralės, buvo svarbiausia jo
išlikimo sąlyga. Tačiau mintis romane
skiriasi nuo esė ar filosofinio teksto
minties. Ji intymesnė ir priklauso nuo
kitų veiksnių. Ji privalo susirungti
su dramos dialektika ir, panašiai
kaip romano personažus, ją nuolat
testuoja įvairios aplinkybės. O tai
jau gimininga komedijai, rodančiai,
koks absurdiškas mūsų įsitikinimas,
kad tiesa niekad nekinta ir kad įvykiai
klostysis taip, kaip, mūsų nuomone,
jie turi klostytis. Kitaip tariant, Dievo
juokas yra juokas iš mūsų minties, kad
galime mąstyti tai, kas neapmąstoma.
Labiausiai prie to priartėjame – per
skepsį, juoką ir žiaurumą – būtent
romane.
Nulis iliuzijų
Istoriškai žvelgiant, romanas buvo
mūsų iliuzijų, susijusių su valstybe ir Bažnyčia, praradimo išraiška.

Tragedija sudrebina mūsų kalėjimo
grotas, bet kai herojus yra nugalėtas,
sugrįžta seni apribojimai. Trumpas
žvilgsnis, mestas į mūsų ambicijoms
ir troškimams pritaikytą pasaulį, išnyksta dar prieš išeinant iš teatro. Be
to, drama, kilusi iš religinių ritualų,
egzistenciškai yra konservatyvi. Nuo
pat pradžių romanas leisdavo sau
tam tikrus nukrypimus ir tam tikrą
pasipriešinimą Dievui.
Europoje romanas pasirodė kaip
laisvės išraiška. Don Kichotas – žmogus, kuris prarado protą skaitydamas
idealistines knygas, – išsirengia į jokiems principams nepaklūstantį pasaulį. Juokiamės ne iš jo riteriškų iliuzijų,
bet iš jo užsispyrimo. Pasirodo, kad romane „visko gali atsitikti“. Tačiau Rabelais „nėra nieko švento“. Jis tyčiojosi
iš paklusnumo didvyriams, taisyklėms,
epinei literatūrai, tautiškumui, Dievui
ir bet kokiam tikrumui. Jei Rabelais yra
pats nesaikingiausias rašytojas, drauge
jis yra ir pats žiauriausias, besidžiaugiantis apgavystėmis ir niekingumu,
pasmerkiantis žmones nepatogumams
ir mirčiai. Tai sukelia kai kurių skaitytojų nepasitenkinimą. Rabelais juos
vadina agelastais – žmonėmis, kurie
nesugeba juoktis.
Tačiau jei vis dėlto turime džiaugtis gyvenimu ir jo pilnatve, kur yra
blevyzgojimų ir parodijų, atpažindami save iš beprotiškų begalinių
apetitų aprašymų, negalime sau leisti
baimės ir nuolankumo. Turime stoti
akistaton su tokiais turtais. Leiskime
savo prigimčiai subręsti ir naikinti
tiek pat daug, kiek daug ir sukuriame. O komiškas romanas galiausiai
pasirodys mirtinai rimtas, nes mes,
žmonės, esame siaubinga rūšis, jei
tik mums bus leista kontroliuoti save.
Be to, tiesa skaudina.
Aš manau, kad žiaurios erotinės
markizo de Sade’o fantazijos patenka

į tą tradiciją ir turi būti perskaitytos
kaip tam tikra komedijos rūšis. Rabelais herojai trokšta, kad maistas
pasaulyje niekad nesibaigtų ir kad
valgymo būdų skaičius būtų begalinis. Taip pat ir de Sade’o libertinai ar
prostitutės linki sau, kad jiems niekad
nepristigtų išradingumo, išgalvojant
vis perversiškesnius žudančio nepadorumo aktus. Tačiau kūnas pavargsta
anksčiau už protą. Filme „Salo, arba
120 Sodomos dienų“ jau matyti kruvinas groteskas – nuobodulys nugali
geismą. Netvirtinu, kad pabaigoje
girdėti markizo juokas, bet kažkas vis
dėlto juokiasi. Gal tai Dievas?
Komedijos siela yra hiperbolė. Minimalizmas yra jos priešas. Išlaisvinti
iš ryšių su tais, kurie mus paverčia
mažesnius nei esame, šildomės atgautos didybės spinduliuose. Todėl neteisinga, jei ne įžūlu, yra vertinti romaną
pagal religijos, moralės, politinio
korektiškumo standartus. Romanas
gali būti įžeidžiantis ir griaunantis,
tiek, kiek jam to reikia, žinoma, jei
yra juokingas arba turi bent ką nors
gyva. Jis gali būti seksistiškas, mizoginiškas, homofobiškas, antisemitinis, mačistinis, mizantropiškas arba
kupinas neapykantos vyrams ir t.t.
Skaitytojas, kuris piktinasi, esą negali
viso to suvirškinti, iš tiesų apibūdina
savo nervų sistemą, o ne romaną.
Kriaušė ir kaštonai
Gal perdedu, bet būtent hiperbolė
yra būdinga mano aprašomai tradicijai. Rabelais įkvėpė romanui dvasios
nepaprasta gausybe, bet romaną komišku paverčia ne tik garsus juokas.
Pavyzdžiui, kunigaikščio Oblonskio
scena su kriauše, kuria prasideda
didysis romanas apie neištikimybę
„Ana Karenina“ (dažniausiai jo
nevadinam komišku). Anos brolis
Oblonskis, svajodamas apie moteris

svajoja apie grafinus, mezga romaną
su guvernante prancūze. Jo žmona
apie tai žino. Pabudęs ant sofos kabinete, neįleistas į šeiminį guolį, jis
susigėdęs prisimena, kad naktį grįžo
į namus apsvaigęs nuo alkoholio, po
teatre praleisto vakaro, linksmas ir
gerai nusiteikęs, nešdamas žmonai
didžiulę kriaušę...
Kodėl atsirado ta detalė – kriaušė?
Todėl, kad ši kriaušė liudija apie
žmogų, apie jo nepakenčiamą mandagumą, kūniškų džiaugsmų garbinimą, nesugebėjimą įsivaizduoti, kaip
jis žemina savo žmoną. Bet pirmiausia kriaušė yra nuoseklumo stokos
simbolis – dovana sąžinei nuraminti.
Užjaučiame jo žmoną, nepateisiname Oblonskio, bet džiaugsmas, su
kuriuo jis parneša namo kriaušę,
padaro jį mums simpatiškesnį personažą, ypač turint omenyje jo romaną
su guvernante. Teisi yra Oblonskio
žmona Doli, bet vis dėlto bandome
ir jį suprasti.
Matau čia komedijos paskirtį –
mūsų pojūtis, kas yra teisinga ar
neteisinga, nuvilia. Komiškas efektas
atsiranda ne iš abstraktaus įtikinėjimo, bet rodant kasdienių daiktų
keistenybes. Kriaušė paprasčiausiai
yra. Oblonskis paprasčiausiai yra. Ir
visa užuojauta Doli dėl sunkios jos
situacijos nesumažins mūsų simpatijų Oblonskiui ir jo kriaušei. Dar
daugiau – žiaurumas neatsiejamas
nuo komizmo, todėl liūdesys nuteikia
prieš Doli lygiai taip pat, kaip gera
Oblonskio nuotaika patraukia į savo
pusę. Neliudytume jo naudai teisme,
greičiausiai mums patiktų, jei Doli jį
paliktų pliką kaip tilviką, bet knyga –
tai ne teismas.
Komiška vaizduotė ne tik nuverčia
nuo pjedestalo moralę, kurią gavome
iš aukščiau, bet ir griauna mūsų slaptas
simpatijas, mūsų supratimą, kas yra
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teisinga bei padoru, ir kas ne. Todėl
romanų rašytojas visada susierzins
išgirdęs, jog jo personažai nemalonūs
arba kad sunku su jais susitapatinti, nes
didelė tikimybė, kad tokie jie neturėjo
būti. Rašytojas neprivalo tvarkyti gyvenimo sukurtos betvarkės.
Dickenso romano „Deividas Koperfildas“ herojus Mikoberis nėra
toks bjaurus kaip kitas didis finansinis
nevykėlis Doritas, bet jis – variacija
ta pačia atsargumo ir atsakomybės
stokos tema, t.y. atspindi bruožus,
kurių Dickensas turėjo priežasčių
nuoširdžiai neapkęsti. Tais bruožais
buvo dosniai apdovanotas jo tėvas.
Įsižiūrėkime į sceną, kai jaunas Koperfildas mato kebe sėdintį Mikoberį,
valgantį kaštonus iš rudo maišelio,
praėjus vos kelioms valandoms po to,
kai jo finansinis bankrotas tapo faktu.
Mano galva, tai viena geriausių komiškų scenų literatūroje. Pasitenkinimas,
kuriuo spinduliuoja Mikoberis, yra neįtikėtinai juokingas – kaštonai vaidina
čia tokį patį vaidmenį, kaip Oblonskio
kriaušė. Šioje scenoje mus erzina ir
juoką paverčia kažkuo daugiau Mikoberio egoizmas. Kaip ir Falstafui,
jam stinga atsakomybės – tai egoizmo
ir milžiniško abejingumo vaisius.
Gimę iš moralinės kvailybės
Netvirtinu, kad komedija – vienintelis būdas patikrinti įpročius ir
vertybes, prie kurių esame pratę. Anglų rašytoja George Eliot, bandžiusi
komizmo mokytis iš Dickenso, bet
nesugebėjusi pagauti reikiamo tono,
nuolat išstumia mus iš pasitenkinimo savimi būsenos. „Midlmarčo
miestelyje“ ji rašo: „Visi gimstame
moralinėje kvailybėje.“ Ši frazė –
nuoroda, kad romano herojė Doro-

tėja nesugebėjo įsivaizduoti, kaip
Keisobonas jaučiasi savo kailyje.
Tai – nuostabaus fragmento pradžia,
kartu ir pamokslaujanti, ir nedaugiažodžiaujanti. Dorotėjai paprasčiausiai
pristigo vaizduotės.
Tuo grindžiamas romano argumentas – mūsų vaizduotę formuoja
ne nuostatos, bet nenuoseklus meno
apčiuopiamumas, kurį Henry Jamesas
pavadino „neatsakingu plastiškumu“. Tolesniuose knygos skyriuose
lydėdami Dorotėją matome, kaip
lavinami jos jausmai ir pojūčiai, kai
Keisobonas tampa personažu iš kūno
ir kraujo. Kodėl skaitome? Būtent
todėl. Kuo romanas skiriasi nuo
neromano? Romano idėjos yra nukaltos iš tiesioginės jausmų patirties.
„Midlmarčo miestelis“ – tai ne tik vienas didingiausių romanų literatūros
istorijoje, bet geriausias argumentas,
kodėl romanas turi egzistuoti.
Todėl nuolat tvirtinsiu, kad romanų
rašytojas – tai komizmo genijus (likime prie Dickenso), kuris, suprantama,
keisdamas mūsų simpatijas sugeba
sužadinti gilesnį nerimą. Prisiminkime „Mažosios Dorit“ sceną, kai jaunasis Ferdinandas Barnaklas aplanko
Arturą Kleneimą skolininkų kalėjime.
Kleneimas, Dickenso požiūriu, yra
tylus didvyris, kuklus idealistas, kuris,
kaip ir beveik visi kiti romano personažai, prarado pinigus investuodamas
į jokių skrupulų neturinčio Merdlio
banką. Todėl ir atsidūrė kalėjime.
Šioje niūrioje vietoje netikėtai atsiranda jauniausias Barnaklų, lupikautojų
šeimos atstovas. Turint omenyje kandžią „Mažosios Dorit“ prieš Barnaklų
šeimą nukreiptą satyrą, galime tikėtis,
kad šis žmogus nebus išklausytas.
Tačiau esame jo pusėje, kai kalėjime

jis įtikina Kleneimą, kad šiek tiek sukčiavimo dar niekam nepakenkė.
Kleneimas gali laikyti jo požiūrį
cinišku, bet juk jis sėdi kalėjime ir
praranda sveikatą. Barnaklas labai
mandagiai ir įkvėptai pasakoja jam
apie lengvatikių visuomenę, o paskui,
išreiškęs viltį, kad niūrią Kleneimo
išraišką netrukus pakeis džiaugsmas,
išeina, sėda ant kieme palikto arklio
ir išnyksta. Matome ne tik jo išdidžius
žingsnius, bet ir žvalų gyvenimo
egoizmą. Idealizmas: 0. Cinizmas: 5.
Tai nėra geidžiamas rezultatas, bet
romanas egzistuoja ne tam, kad duotų
mums, ko norime. Gerai jautiesi? Pamiršk. Jei ir yra kas nors, ką komiškas
romanas tikrai išmano, tai neturėti
iliuzijų, kad egzistuoja laiminga
pabaiga, kai gerieji gauna tai, ko nusipelnė, o blogieji yra nubaudžiami ir
viskas eina geryn šiame geriausiame
iš pasaulių. Viena didžiųjų meno paslapčių – blogos savijautos sukeliama
euforija. Nietzsche bandė paaiškinti
šį fenomeną „Tragedijos gimime“.
Jis tvirtino, esą „satyra suteikdavo
graikams metafizinę paguodą, kad
nepaisant daugybės permainų, gyvenimo pagrindas yra nesunaikinamai
džiugus ir kupinas jėgų“.
Nesirengiu supriešinti G. Eliot ir Dickenso, nors manau, kad prie kokios nors
sistemos lengviau priderinti Keisobono,
o ne Barnaklo vaizduotę. Rizika, kad su
malonumu skaitysime apie Barnaklą
gilios Kleneimo nevilties ir Dickenso
užuojautos žmonijai akivaizdoje, kad
ir ką sakytum, yra drąsiausias komiškas
posūkis. Kad imtųsi tokios rizikos, komedija turi atitinkamų priemonių ir, be
abejo, kuo linksmesnis yra romanas, tuo
didesnė tikimybė, kad romanas veiks
prieš savo intencijas.

Kelionės žemėlapis
Tačiau kokios yra komiško romano intencijos? Jei jis parašytas
Cervanteso dvasia, tai neturi jokių
intencijų, neturi iš anksto suplanuotos krypties, nieko neturi įrodinėti.
Joyce’as galbūt manė žinantis, ko
siekia „Ulise“, laikydamas Homero
nubraižytą kelionės žemėlapį, nors
iš tikrųjų jis nejudėjo nė viena kryptimi. Negalėdamas sulaikyti žodžių,
be galo fantastiškai aprašinėjantis
materialų miesto gyvenimą, kur
mėsininko krautuvė gali provokuoti
taip pat seksualiai kaip viešnamis,
„Ulisas“ leidžiasi į džiugią kelionę,
įveldamas Leopoldą Bliumą į neįsivaizduojamus pažeminimus, kurie
vienas po kito paverčia jį vis labiau
nepalaužiamu didvyriu. Tragedijoje
viršūnė yra apačia. Komedijoje –
priešingai.
Kad ir kaip būtų, didieji komiški
romanai palieka įspūdį tarsi prasidėtų
nuo kaprizo ir judėtų nežinia kur.
„Mūsų visų drauge“ – savo nekenčiamiausiame romane, Dickensas apdovanoja mokyklos direktorę panelę
Pičer dovana, kuri, mano galva, yra jo
paties talento priešingybė. Pičer mokėjo labai metodiškai parašyti trumpą
vieno puslapio darbą bet kokia tema,
laikydamasi visų taisyklių. Galiu tik
pridurti, kad turėdama tokių sugebėjimų panelė Pičer niekad neparašytų
komiško romano.
Tačiau kartais man atrodo, kad
mūsų laikais labiau vertinamas metodiškumas nei tariamas krypties
nebuvimas. Pastarųjų metų skaitomiausi romanai kvietė įminti kodus,
bet negalima įminti kodo, jei jokio
kodo nėra. Kriminalai ir trileriai taip
pat piktnaudžiauja mūsų įsitikinimu,

kad rašytojas tiksliai žino, kas jam yra
svarbu, ir neišduos mums paslapties,
kol tam nebus pasirengęs. Tokie
romanai ne skaitomi, o sprendžiami
lyg kryžiažodžiai. Jų skaitytojai nori
kartu likti nežinioje ir žinoti, kur yra
atsidūrę. Todėl tokie populiarūs tęstiniai romanai, parašyti pagal taisyklę,
kad veiksmas turi būti įtemptas, o
personažas – išraiškingas. „Malonu
skaityti“ – šiandien tai geriausia rekomendacija, nors tas sakinys iš tikrųjų
nieko nereiškia.
Pasisukioję tinklalapių ir „tviterio“
pasaulyje, ten rasime skaitytojų,
kurie iškart priekaištauja, kai susiduria su žodžiu, kurio nesupranta, su
pažiūromis, kurios nesutampa su jų
įsitikinimais, su mintimi ar pokštu,
kurių jie nesuvokia ar nepriima. Galėtume manyti, kad visas skaitymo
malonumas ir menas grindžiamas tuo,
kad pereisi per romaną nepaliestas,
išvengęs iššūkių, nesutikęs nieko,
išskyrus save. Kadaise skaitydami
grūmėmės su angelu, dabar norime
tik pasnūduriuoti jo glėbyje.
Tačiau didieji romanai mums to
neleis. Rašytojas komizmo galimybių
viršūnėje – Dickensas ar Dostojevskis, Cervantesas ar Kafka, Philipas
Rothas ar Henry Milleris – leidžiasi
ten, kur Hamletas liepė eiti Joriko
kaukolei: „Nueik dabar į kokios damos kambarį ir pasakyk jai, kad nors
ji prisiteptų sau skruostus per visą
colį, jos veidas vis vien bus šitoks;
tegu ji iš to pasijuokia (vertė Aleksys
Churginas – red.).“ Komedija nesigaili nieko. Taip ji pabrėžia gyvenimo
užsispyrimą. Tad kodėl turėtume
skaityti kažką kitą?
parengė K.R.

Žvėris išėjo iš jūros
Japonų kultūra ir psichologinė apokalipsė
Jau XII a. garsus japonų poetas
ir eseistas Kamo no Chomei (11551216) rašė, esą tragiškas 1185 m.
žemės drebėjimas suteikė puikią progą
pamąstyti apie „pasaulio laikinumą ir
beprasmiškumą“, todėl prie šio pasaulio nereikėtų pernelyg prisirišti. Anot
japonų literatūros specialistės Susan
Napier, būdas, kaip japonų kultūra
daugelį amžių bando prisijaukinti grėsmę ir baimę, susijęs su šios kultūros
esme, iki šiol laikoma jos imperatyvu
ir apibūdinama kaip mono no aware
arba „the pathos of things“, pažodžiui
išvertus „jautrumas daiktams“ arba
„daiktų patosas“. Japonų įsitikinimu,
išnykimas yra gražus. Išnykimo, laikinumo melancholija apibūdina ne
vieną kūrinį. Napier teigia: „Daiktai,
augalai yra gražūs, nes išnyksta. Todėl
ir mus supantį pasaulį apdovanojame
intensyviais jausmais.“
Didelis šamas
Kitas būdas „prisijaukinti“ natūralius kataklizmus - išgalvoti juos simbolizuojančias pabaisas. Namazu –

legendinis šamas, kuris judindamas
uodegą sukelia žemės drebėjimą. Jo
atvaizdu mielai puošiami tradiciniai
medžio raižiniai ukiyo-e (jap. k. – praplaukiančio pasaulio vaizdai), paplitę
nuo XVII amžiaus.
Trauma, kurią visuomenė patyrė
atominėms bomboms sunaikinus Hirosimą ir Nagasakį, įkvėpė sukurti pabaisą Godzilą – galingą jūros gyvatę,
po atominio sprogimo įgijusią neregėtų galių ir periodiškai iškylančią iš
vandenyno lyg gigantiškas cunamis,
naikinantis viską savo kelyje.
Japonų komiksuose manga taip
pat pilna apokaliptiškų personažų –
erotinių demonų arba jaunų merginų,
apdovanotų magiškomis galiomis.
Viena iš jų yra garsiausio šių dienų
japonų animatoriaus Hayao Miyazaki
filmo „Ponyo“ herojė. Ši undinėlė,
bandydama atsikratyti savo žuvies
prigimties ir tapti žmogumi, taip pat
sukelia galingą cunamį.
Žemės drebėjimai visada galėjo
būti įkvėpimo šaltinis didžiausiems
japonų menininkams. Režisieriui
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Akirai Kurosawai buvo trylika, kai
1923 m. Tokijuje įvyko žemės drebėjimas. Savo prisiminimuose jis aprašė
šį įvykį: „Kvartalą prie Edogavos
upės supo šokančių, judančių dulkių
stulpai. Pilkos dulkės išblukino saulę,
ji atrodė visai kaip per užtemimą.“
Materialiniai nuostoliai buvo dideli, o aukų – per šimtą tūkstančių. Prie
katastrofos naikinamos galios prisidėjo ir kelias dienas mieste siautėję
gaisrai. Tokijo gyventojai dėl katastrofos apkaltino vietinius korėjiečius.
Prasidėjo pogromai. Apsiginklavę
kardais ir bambukų lazdomis Tokijo
gyventojai užmušė per šešis tūkstančius šios mažumos atstovų.
Chaosas ir neteisybė
Daug tyrinėtojų mano, kad ši patirtis prisidėjo prie chaoso ir neteisybės
valstybės vizijos, kurią vėliau savo
filmuose „Rasiomonas“ ir „Septyni
samurajai“ kūrė A. Kurosawa.
1995 m. žemės drebėjimas, sunaikinęs Kobę, tapo Haruki Murakami
apsakymų rinkinio „Visi dievo vaikai

„Godzila, Mota ir karalius Gidora atakuoja“. 2001 m.
šoka“ tema. Poapokaliptinių vizijų
sutinkama ir kitų garsių japonų rašytojų Kobo Abe ir Kenzaburo Oe
kūriniuose.
S. Napier pabrėžia, kad japonų
kultūra ir šiuolaikinis menas – ir elitinis, ir masinis - jau senokai maitinasi
„psichologine apokalipse, nerimu ir

ateities baime“. Pasak jos, „pastarieji
įvykiai Japonijoje todėl ir yra tokie
tragiški, nes išpildo visas tas iki galo
nesuformuluotas baimes, kurių buvo
pilnas pastarasis dešimtmetis“.
Pagal „Foreign Policy“
parengė K. R.
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Atrasti panašumus

Šiuolaikinė prancūzų tapybos paroda „D’après la ruine“ II a. ekspozicijų salėje ,,Titanikas”
Vidas Poškus

dar kokios nors mokyklos. Arba galbūt
jų ribos išsitrynė. Mūsų žemyno, gimtosios civilizacijos atveju galima kalbėti
tik apie europietiškąją vakarietiškąją
post-postmodernią (post-evoliucinę)
tapybą. Į Vilnių atvežti prancūzų kūriniai – akivaizdus to įrodymas. Tapybos
darbuose galime įžvelgti tokių pastarojo
meto vakarietiškos tapybos korifėjų,
kaip Peterio Doigo ar Luco Tuymanso
įtaką ir beveik tiesioginių citatų. (Pirmojo atveju – dekoratyvios struktūros ir
,,savaitgalio” motyvų, antrojo – potėpio
charakteris ir jo konceptualizavimas).
Reikėtų pažymėti, kad pastaruoju
metu prancūzų tapyba, nors yra labai efektingai dirbančių menininkų,
pvz., Daniel Schlier ar Stéphane

atitikmenį. Žinoma, galima įtarti,
kad lietuviškoji parodos rengimo
šalis pareiškė specialių pageidavimų
ir prancūzų kuratoriai į juos atsižvelgė. Tačiau taip nebuvo. Vėl galima
pasitelkti tapybinio dievo pirštą,
kuris, kaip kokia rodomoji lazdelė,
parodytų qui est qui ir nustatytų
lietuviškas prancūziškų objektų analogijas. O jis būtinai sustotų prie Iris
Levasseur diptiko, kuris nuostabiai
primena mūsų tautiečio Pauliaus
Juškos kompozicijas (pastarojo piešiniui būdingas didesnis aiškumas
ir meistrystė). Arba galima palyginti
Katharinos Ziemke ir Patricijos Jurkšaitytės architektūrines fantazijas.
K. Ziemke dėmesio centre – yrančių,
J . L a p i en i o n u o t r a u k o s

Ne taip seniai vienos Prancūzijoje
gyvenančios menininkės paklausiau,
ką (t.y. kokius autorius, reiškinius ar
tendencijas) iš dabartinės prancūzų
tapybos ji man galėtų rekomenduoti.
Nustebau, kai ši pareiškė, esą „Prancūzijoje tapybos nėra, ji čia neegzistuoja
ir šiuolaikiniam menui nebeatstovauja“. Nepatikėjau. Visų pirma, abejonių
nekelia stiprios tapybinės šios šalies
tradicijos. Antra, dabartiniu metu
ryškus tapybinės kultūros atgimimas
ir Prancūzija tikrai neliktų nuošalyje.
Tad po šio pokalbio gana greitai įvykusi jaunosios kartos prancūzų tapybos
paroda pasirodė lyg deux ex machina

kuri eksponuojama Vilniuje) charakteristikos. Jas pirštas baksnote išbaksnojo
prieš mano akis. Svarbiausios iš jų
veikiausiai būtų trys. Pirmoji – dėmesys
pačiai tapybinei raiškai. Dažo ir paviršiaus sąjungai. Aliejinių dažų spalvų ir
drobių faktūros, popieriaus plokštumos
sandūrai. Antroji – „fotografo akies“
principu pagrįstas žiūrėjimo būdas.
Retas dailininkas (čia tokių turbūt ir
neatsirado) tapo iš natūros. Tarp menininko „akies“ ir regimojo pasaulio yra
nepajudinamai įsiterpęs fotokameros
objektyvas. Trečioji – socialiai ir politiškai angažuoti motyvai ir temos,
kurie (čia derėtų įrašyti trečiosios dalies
papunktį) yra paremti personalinių
pajautų bei komentarų. Atidesnis ne

Nazanin Pouyandeh. „Prisimena“. 2010 m.

Duncan Wylie. „Fizinė negalimybė būti dviejose vietose vienu metu“. 2010 m.

ar konkrečiau – kaip kokio tapybinio
dievo (gal kažkurio iš kuratorių – Renaud Serraz ar Rūtos Frankės) pirštas,
bandantis pakoreguoti cituotosios
kolegės nuomonę. Fundamentaliausias
dalykas, kurį prikišamai parodė tapybinio dievo pirštas, yra tai, kad tapyba
Prancūzijoje vis dėlto egzistuoja. Tą
puikiai jaučiau ir pats, vaikščiodamas
salėmis ir į plaučius įkvėpdamas gaivų
aliejinės tapybos kvapą.
Kitas tapybinio dievo piršto paslaugiai parodytas dalykas – esminės dabartinės prancūzų tapybos (tiksliau tos,

Pencréac’h, tikrai neužima avangardinių pozicijų, todėl kuratorių suformuluotas pavadinimas ,,Iš griuvėsių”
itin taiklus. Dabar prancūzų tapyba
atsigauna, o Vilniuje eksponuojamas
vienas tų tapybinių legionų, su kuriuo
būtų galima sieti atsinaujinimo viltis.
(Beje, toks formulavimas atitinka ir
minėtosios kolegės mintis apie tapybos ,,nebuvimą” pastaraisiais metais).
Ieškodamas panašumų atradau (iš
tikrųjų aš tą žinojau, tiesiog dar kartą
įsitikinau), kad kiekvienam prancūziškam atvejui gebu rasti lietuvišką

tik prancūzų ar kitos tautinės tapybos
žinovas galėtų drąsiai įsiterpti ir garsiai
sušukti: „Stop! Bet juk tai būdinga ir
dabartinei lietuviškai tapybai!“ Taip,
be abejo. Ir toks pilietis būtų visiškai
teisus. Tapybiniu aspektu mes iš tikrųjų
gyvename tokiais laikais, kai „regiono
ar šalies stilius“, „nacionalinė mokykla“
ir panašūs apibrėžimai yra praradę savo
prasmę. Šiuo atveju teisus yra dailėtyrininkas Ignas Kazakevičius, šiam
fenomenui apibūdinti vartojantis „postevoliucionizmo“ kategoriją. Nebėra nei
lietuviškosios, nei prancūziškosios, nei

nuo kataklizmų nukentėjusių pastatų kūnai, juos autorė išblizgina iki
kokčios prekinės išvaizdos. Argi tai
neprimena P. Jurkšaitytės ,,perkeitimo” taktikų? Damieno Deroubaix
interesų sritis – XX ir XXI amžių
politinės realijos ir teorijos, ideologiniai ir praktiniai totalitarizmo veikimo
mechanizmai. Pastarojo darbai asocijuojasi su kolektyvinės nuomonės ir
sąmonės ribas bei užkaborius analizuojančio Konstantino Gaitanži kūryba. Esama bendrybių ir tarp Florence
Reymond ir Jolantos Kyzikaitės: abi,

vaizduodamos vaikystės įspūdžių
nutviekstą pasaulį, už jo ribų įkurdina
gana aiškiai suvokiamą baisybių ir
košmarų zoną. Su J. Kyzikaite susiečiau ir Paryžiuje gyvenančią iranietę,
plakatiškąją Nazanin Pouyandeh.
Galbūt absoliučiai priešingos yra
Céline Berger ir Andriaus Zakarausko
tapymo technikos, tačiau prancūzų
menininkę su lietuvių kolega (bent
jau Vilniuje eksponuojamos drobės
,,Invazija” (2004 m.) atveju) sieja
multiplikuojamos apsmuktkelnių
figūros. Galbūt neatsitiktinai šio tapytojo pavardė, užrašyta ant sienos,
nepasiduoda jokiems uždažymams ir
perdažymams.
Galų gale, kiekvienam prancūzų
autoriui galima surasti vietinį atitikmenį, tačiau pats turiu prisipažinti,
kad didžiausią įspūdį padarė ne šios
konkrečios analogijos, beveik veidrodiniai sutapimai, o bendrieji dabartinės
lietuvių tapybos panašumai. Nustebino, kad dabartinė prancūzų tapyba
yra tokia pati pilka, tokia pati į antrąjį
planą nustumianti piešinį (kai kurių
autorių gebėjimas piešti kelia didelių
abejonių) ir tokia pat lyriška (Romain
Bernini, Marc Desgrandchamps), net
pamaniau, jog prancūzų autoriai buvo
palenkti po tuo pačiu ,,nacionalinės
mokyklos” jungu, kaip ir jų vietos
likimo broliai. Žinant, kad tūlas ,,arsininkas” buvo daug kuo (ir net per
daug) skolingas École de Paris, tokios
aliuzijos neturėtų kelti nuostabos.
Tiesiog tai tokia zeitgeist, o gal malonus, savuosius gebėjimus (kalbu apie
tapybos galimybes, kurios lietuvišku
atveju pasirodė ne ką prastesnės, gal
net atvirkščiai) puikiai leidžiantis pasitikrinti sutapimas, dėl kurio paroda
žiūrima su dvigubu malonumu.
Paroda veikia iki gegužės 5 d.
Vilniaus dailės akademijos
ekspozicijų salė „Titanikas“
(Maironio g. 3, Vilnius)
Dirba antradienį–penktadienį 12–18 val.,
šeštadienį 12–15 val.

Drobių slėpiniai ir atsivėrimai
Atkelta

Eugenijus Antanas Cukermanas. „Pittura III“, 2010 m.
6 psl.
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Ankstyvojoje kūryboje vyravęs
geometrinis ir netgi grafinis pradas
palengva nyko, užleisdamas vietą
spalvinėms plokštumoms su vis labiau
minkštėjančiomis ir nykstančiomis
griežtomis ribomis, lengviau vienas
į kitą įsiskverbiančiais pavidalais,
įgyjančiais vis daugiau spalvinių ir
faktūrinių niuansų.
Lokalius, koncentruotus spalvinius
plotus pastarųjų metų darbuose pakeitė
netaisyklingos, gaivališkos, viena į
kitą įsigeriančios spalvinės dėmės
(„Pittura III“, 2010; „Furioso“, 2010).
Jų spalvinė šviesa prasiveržia ir vėl prigęsta, kartais sužibėdama bizantiškos
mozaikos auksu („Aurum“, 2009) ar
vyno raudoniu („Pinot Noir“, 2007),
kartais vėl pasinerdama į vulkaninių

pelenų pilkumą („Aquileia“, 2011,
„Magma“, 2011). Medžiagiškumas ir
toliau lieka pagrindinė kūrinių savybė.
Drobėje paskleista materija tai raukšlėjasi, šiaušiasi, tirštėja, tai vėl įgauna
skaidrumo, tai nurimsta, tai vėl pakyla,
kaskart atverdama naujus po ja slypinčius sluoksnius. Anksčiau sukurtuose
darbuose vyravo statiškesnė, ramesnė
kompozicija, o daugelyje dabar eksponuojamų kūrinių dinamiškas spalvinių
dėmių judesys ima viršų. Paprastai
daugiau veiksmo būdinga tapytojo
darbams ant popieriaus. Iš pastarųjų
„Meno nišoje“ galima pamatyti du:
kaip jau įprasta, be pavadinimų, bet
su anksčiau šio tipo darbuose matytu
iš balto lapo paviršiaus išsiveržiančiu,
tačiau suvaldytu energijos pliūpsniu.
E.A. Cukermano kūryba yra lyginama
su art informel atstovų Wolso, Jeano

Dubuffet, Georges’o Mathieu, Jeano
Fautriero ir kt., taip pat amerikietiškojo
abstraktaus ekspresionizmo kūrėjų
Jacksono Pollocko, Franzo Kline’o
darbais. Tuo tarpu rasti sąsajų su Lietuvos tapytojų kūryba gerokai sudėtingiau, nes natūros pavidalų nepaveikta
abstrakti kalba būdinga vos keliems
kūrėjams (pvz., Kazimierai Zimblytei).
E.A. Cukermano plėtojama paveikslo,
kaip savarankiškai atsirandančios
struktūros samprata, sutvardytų emocijų ir atsitiktinumo santykis suteikia
jo kūrybai unikalumo, kuris neišnyko
ir iš pastaraisiais metais sukurtų darbų.
Paroda veikia iki gegužės 7 d.
Galerija „Meno niša“
(J. Basanavičiaus g. 1/13, Vilnius)
Dirba antradienį–penktadienį 12–19 val.,
šeštadienį 12–16 val.
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Aliejinė televizija
Aistė Paulina Virbickaitė
Tapytojo Šarūno Saukos kūrybą
per ilgus metus dailėtyrininkai dailiai
apipynė mįslingiausiomis gėlėmis.
Archetipai, metafizika, transcendencija, antgamtiški pragariški sūkuriai,
nuslėptosios gelmės, ritualai, vaizduotės vaiduokliai ir kiti sunkiasvoriai apibrėžimai uždėjo ant autoriaus
tapybos tokį storą grimo sluoksnį, kad
galiausiai menininkas interviu išrėžė:
„Aš kaip paminklas stoviu. Visiems
nusibodęs. O ir man nusibodo visi...“
Tačiau po kelerių metų ėmė ir surengė savo parodos atidarymą Dusetose.
Parodoje rodoma 15 per pastaruosius
trejus metus nutapytų paveikslų ir
aiškiai pranešama, kad niekur kitur šie
darbai eksponuojami nebus.
Saulėtą šeštadienį Dusetų galerijoje
vykstantį parodos atidarymą stebėjau
su dideliu malonumu. Džiaugiausi
ne tik dėl autoriaus, į kurio parodos
atidarymą sulėkė gausus būrys svečių.
Seniai įtariau, kad ašaros dėl išpaikintų vilniečių ir abejingumo regionams
yra šiek tiek dirbtinės. Tai pasitvirtino. „Gerai, kad ne Vilniuje“, – džiaugėmės, rinkomės pikniko krepšelius
ir važiavom, gavę kvietimus per
„Facebook‘ą“. Štai ir neliko organizacinių išlaidų informacinei sklaidai,
transportavimui ir brangių galerijų
nuomai, dėl kurių, kaip skundžiama-

si, esą nuostabūs menininkai negali
surengti parodų. Vilniečiai, kaip ir
kitų miestų gyventojai, į atidarymą
Dusetose vyko savarankiškai: vieni,
dėl taupymo ir linksmumo, ieškojo
ir susirado pakeleivių, kiti atvažiavo
pakeleivingomis mašinos ar autobusais. Atėjo ir šventiškai nusiteikusių
miestelio gyventojų. Žmonių susirinko tiek daug, jog teko valandėlę
palūkuriuoti lauke, kol bus įmanoma
įeiti ir apžiūrėti parodą. Atvyko ir
LTV bei žurnalo „Žmonės“ žurnalistų
komandos. Vėliau visi buvo vaišinami
baltu ir raudonu vynu, tamsiu naminiu
alumi, skrudinta duona. Grojo „Tiger
Lillies“, šį kartą dar ne „gyvai“.
„Būdamas scenoje aš nekalbu su
publika, nesišypsau, o jei ir kartais pasitaiko – tai tik pašaipiai. Nekenčiu šou
verslo. Tai, ką darau, – veduosi žmones
į keistas vietas ir nepatogias temas. Galiu mėginti suklaidinti publiką, tačiau
nenoriu jos kankinti“, – sakė „Tiger
Lillies“ vokalistas Martynas Jacques
viename interviu. Šie muzikantai apie
prostitutes, narkotikus, girtuoklius ir
kitus „lūzerius“ pasakoja taip, lyg tai
būtų tikrovėje sutikti personažai ar
išgyventos situacijos. Š. Sauka daro
beveik tą patį, tik vietoje vaikiškų
būgnų komplekto naudoja (nepaprastai
kruopščiai) teptuką ir ryškias spalvas.
„Kad ir ką darytum, keliauji tiesiai
į pragarą“, – unisonu traukia „Tiger

Lillies“ ir Sauka. Jiems pavyksta padaryti taip, kad klausytojas (žiūrovas)
tuo patikėtų. Bent trumpam.
Sauka negali nusibosti. Kaip nenusibosta kasdienis informacijos
srautas: faktai, gandai ir prognozės.
Šiuo metu Dusetose rodomą parodą
galima pavadinti aliejumi ant drobės
tapytu pastarųjų kelių metų lietuviškų
aktualijų reportažu. Viename paveikslų – „Reanimacija“ – moterys savais
metodais mėgina atgaivinti Saukos
pavidalą įgavusią krizės ištiktą šalį,
kitame matome, kaip rankytėmis bejėgiškai mosuoja pilkšvi auksuotais
drabužiais pasipuošę valdžios vyrai, o
„Ėmime į dangų“ daugiabučių fone įsismarkavusi minia primena garsiąsias
sausio 16-osios riaušes. Šalį apėmusios
aistros seksualinių mažumų klausimais
atsispindi „Priimamajame“, o disku-

interjerai, dekoro detalės – lygiai taip
pat akivaizdžiai byloja apie praėjusių
epochų gyvenimą, mūsų miesto, taigi
ir mūsų visų istoriją.
Už miesto plėtrą atsakingų ir ją
prižiūrinčių institucijų specialistai,
žinoma, suvokia, kad egzistuoja saugotinas urbanistinis istorinis paveldas,
bet, regis, nesupranta, kas tai iš tiesų
yra. Kaip kitaip paaiškinti įsivyravusią
XIX-XX a. pradžios pastatų pritaikymo
naujiems poreikiams praktiką, kai paliekamas vien kiautas – išorinės pastato
sienos, o vidaus erdvės suardomos ir
iš esmės pertvarkomos. Prisiminkime
nesenus pavyzdžius: tik fasadai teliko
iš XIX a. pabaigoje statyto „Jurgio“
viešbučio Gedimino pr. 20/ Jogailos g.
1 (rekonstrukcijos autorius arch. Algimantas Nasvytis), suniokotas buvusios
Vilniaus savivaldybės pastato (Gedimino pr. 9) interjeras (rekonstrukcijos
autoriai: Danijos bendrovės „PLH arkitekter“ atstovai Marcas Wilsonas, Irma
Kašėtaitė ir Lietuvos UAB „Archinova“
architektas Antanas Gvildys).

2011 m. vasario 1 d. prasidėję darbai J. Jasinskio gatvėje – dar vienas
Vilniaus Naujamiesčio modernizavimo proceso epizodas. Kol kas
akivaizdžiausias jo rezultatas – statybininkų tvora aptverti griuvėsiai ir
plytų krūva vietoje XIX a. pabaigos
pastato J. Jasinskio g. 12, priklausiusio vadinamajam Ferdinando Hofmano kompleksui, kurį 1886-1891
m. suprojektavo vilnietis architektas
Apolinaras Mikulskis.
Pakalnės, Geležinio Vilko ir J.
Jasinskio gatvių ribojamoje teritorijoje numatyta statyti UAB „Transmeda“ priklausysiančių gyvenamųjų
ir komercinių pastatų kompleksą.
Projekto užsakovas – „Europa City
Vilnius“ generalinis direktorius Juozas Pranckevičius. Anot informacinio
skydo, UAB „Architektūra, dizainas
ir statyba“ projektą įgyvendina UAB
„Masyvas“.
Pagal projektą minėtasis J. Jasinskio g. 12 namas turėjo būti priderintas
prie bendro modernaus komplekso,

V . t o mašev i č i a u s n u o t r a u k o s

Šarūno Saukos naujų darbų paroda Dusetų dailės galerijoje

Šarūnas Sauka. „Reanimacinė“. 2010 m.

Šarūnas Sauka. „Basanavičius“
2010 m.

sijas dėl šeimos politikos ir apskritai,
religinių autoritetų poziciją atskleidžia
paveikslo „Šeima“ kampe besišypsantis monsinjoras A. Svarinskas. Šis
žmogus savo vietą paveiksle šalia ant
virtuvinio stalo besiporuojančiųjų
„užsitarnavo“ viešu pasisakymu apie
Š. Saukos paveikslą ir patį menininką: „Nupaišė prieš Naujuosius metus
kažkoks menininkas, nežinau, kiek jo
galvoj košės yra, bjaurų paveikslą ir
padėjo į Prezidentūrą. (...) Tai jo laimė,
kad Lietuva ne musulmoniška. Jis netektų savo durnos galvos ir netvirkintų
savo tautos .“
Atsitraukus kokius 135 kilometrus,
įkvėpus gryno oro ir ramiai pažiūrė-

jus į viešąjį mūsų krašto gyvenimą,
Š. Saukos kūriniai nepasirodys nei
šokiruojantys, nei nepadorūs. Galbūt
tai buvo dar viena priežastis rengti
parodą Dusetose. Eksponuojami
Vilniuje šie paveikslai pernelyg natūraliai įsilietų į kasdienę aplinką, tuo
tarpu žvelgiant iš žaliuojančių Dusetų
lengviau išgirsti kaip paveikslas atsikrenkščia ir stovint prieš jį išgyventi
momentą, kurį pavadinčiau „sekundė
iki spjūvio“.

kurio autoriai – architektai Rolandas
Palekas, Gilma Gylytė, Džiugas
Karalius.
2011 m. kovo 20 d. spaudoje rašyta:
„Avarinės būklės pastatą nuspręsta
rekonstruoti – palikti autentišką fasadą, bet pakeisti statinio perdangas.
Todėl šiuo metu už statybinės tvoros
stūkso tik namo karkasas. Viduje
žioji kiaurymė“ (Dovilė Jablonskaitė,
„Griuvena prisikels naujam gyvenimui“, www.diena.lt). Taigi pastato
rekonstrukcija buvo numatyta pagal
jau ne kartą taikytą scenarijų. „Darbai vykdomi pagal projektą“, – tame
pačiame straipsnyje užtikrino savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus
vedėjas Vitas Karčiauskas.
Balandžio 16 d. pavakare aptariamoje vietoje dar styrojo pusė
autentiško fasado – vienišas sienos
fragmentas šalia griuvėsių krūvos,
o balandžio 18-ąją pastato dėžutės
liekanas jau daužė UAB „Masyvas“
griovikai. Darbą jie tęsė ir kitą dieną,
mat „avarinės būklės“ namo sienos
niekaip nenorėjo pasiduoti.
Kodėl šiuo atveju nuspręsta nepalikti net pastato dėžutės? Ar tikimasi,
kad dabartiniai mūrininkai sugebės
atkurti reljefinius plytų raštus geriau
negu įgudę tą darbą daryti jų pirmtakai prieš šimtą metų? O gal senąjį fasadą žadėjęs išsaugoti projektas – tik
akių dūmimas? Išdaužius autentiškus
likučius bus galima pasakyti, kad
pastatas subyrėjo pats? Akivaizdu,
kad klausimas, kas konkrečiai atsakingas už tyčinį ar netyčinį „plytų
stiliaus“ pastato nugriovimą ir vėl
liks be atsako.

Dar vieno barbarybės akto akivaizdoje Lietuvos dailės istorikų
draugijos nariai reiškia susirūpinimą
beatodairišku Vilniaus Naujamiesčio
architektūros naikinimu. Manome, jog būtina atsisakyti ydingos
XIX-XX a. pradžios architektūros
naikinimo praktikos ir siekti, kad
pritaikant istorinius pastatus naujoms reikmėms būtų maksimaliai
išsaugomos jų savybės, pradedant
vidaus erdvėmis, baigiant funkciniais
elementais (laiptais, balkonais, tvorelėmis, turėklais ir kt.) bei puošybos
detalėmis.
Kreipiamės ir į architektų bendruomenę, ragindami gerbti miesto istorinį
paveldą bei savo pirmtakų darbus.

Paroda veikia iki gegužės 20 d.
Galerija (K. Būgos 31a, Dusetos)
Dirba pirmadienį-penktadienį 9–17 val.,
šeštadienį 10–17 val.

Nebėra pastato, neliko
problemos?
Grubus Vilniaus Senamiesčio atnaujinimas ir ištisų kvartalų „pritaikymas
turizmo reikmėms“ jau seniai tapo
vilniečių kasdienybe. Dažnas su
nerimu žvelgia į naujomis statybininkų tvoromis aptvertą seną namą ar
kvartalo dalį, nes iš patirties žino, kuo
tai baigsis. Dar vienas anoniminis,
prie aplinkos nei forma, nei tūriu, nei
dvasia nepritampantis naujadaras...
Šį procesą seniai laikas įvardyti
tikruoju vardu – meninio skonio ir
istorijos pajautos niekada neturėjusių,
sąžinę praradusių, pelno siekimo apakintų asmenų invazija į brangiausiai
įkainotas, taigi utilitariu ekonominiu
požiūriu patraukliausias miesto teritorijas. Viešąjį interesą ginti sukurtos
kultūros paveldo apsaugos institucijos
akivaizdžiai neturi arba nenori turėti
jokių galios svertų šiai situacijai keisti.
Susirūpinę Senamiesčiu kuriam
laikui nusigręžėm nuo Naujamiesčio.
Atsitokėjome tik tada, kai pamatėm:
Vilniaus Naujamiestis žūsta!
Baisiausia, kad jei gotikos ar baroko
paveldo išsaugojimo būtinybė daugeliui
paprastų Lietuvos piliečių suprantama,
tai XIX-XX a. architektūrą net profesionalai dažnai suvokia kaip bevertį, nusidėvėjusį, vadinasi, šalintiną palikimą.
Kai kam atrodo: „Nyksta carinių okupantų palikimas, tegul...“ O juk būtent
šio laikotarpio namų kvartalai sudaro
pusę Vilniaus miesto veido: Gedimino
prospektas, Basanavičiaus gatvė, Žvėrynas... Šių kvartalų atskiri pastatai savo
verte gal ir neprilygsta Šv. Kotrynos
bažnyčiai, tačiau jų visuma – fasadai,
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„Tarpdiscipliniškumo“ kapinynuos
Kaip apibrėžti TM sąvoką

Jau kurį laiką mąsčiau, kad tarpdiscipliniškumo sąvoka aptariant
šiuolaikinio meno reiškinius yra
neaktuali. Ji tik retkarčiais vienur
kitur švysteli pamėklišku pavidalu,
daugiausia akademinėje kalboje ar
kaip paraiška paramai gauti. Neseniai
„7 meno dienose” pasirodę menotyrininkių Laimos Kreivytės ir Skaidros
Trilupaitytės svarstymai tarpdiscipliniškumo apibrėžties klausimu pakurstė išsakyti savus pasamprotavimus.
Per pastaruosius kelerius metus (tik
tiek dar teko akyliau stebėti) šiuolaikinį meną narpliojančios „tekstienos“ aruoduose tarpdiscipliniškumo
sąvoka pasitaikydavo retokai. Regis,
(kaip buvo galima įsivaizduoti) tokia
situacija ir klausimų nekėlė. „Tarpdisciplininis menas“ yra tarpdisciplininis
menas. Toks, apie kokį skaitėme,
girdėjome iš vyresniųjų (kiekvienas iš
jaunesniųjų), ką čia nauja ir pridursi.
Laima Kreivytė tekste „Instrukcija:
tarpdisciplininis menas“ mini šia tema
rašiusiuosius ir kalbėjusiuosius: „Vakaruose nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio
pradžios, Lietuvoje – nuo 1990-ųjų.

Suprantama, kad su dabar kuriamu
menu susiję apibrėžimai linkę kisti.
Tiksliau jie kinta priklausomai nuo
kintančios auditorijos ir kintančio iš
esmės dar tik užgimstančio suvokimo.
Tendencinga, kad išgirdus mėginimus
dar kartą, jau atsižvelgiant į dabarties kontekstą, permąstyti esamus
apibrėžimus ar pateikti naujus, imi ir
susimąstai, koks tavo paties ryšys su
tuo, kas permąstoma.
Nelengva bandyti tarpdiscipliniškumo sąvoką artikuliuoti savaip ir
nejausti kaltės (gėdos) dėl to, kad ją
patiri kitaip, daugiausia iš tekstų. Kai
tarpdiscipliniškumas jau atrodo duotybė ir visgi egzistuoja imanentiškai,
o nauji jo apibrėžimai atrodo nelabai
reikalingi. Toks patyrimas gali būti
(o gal ir yra) veikiau simuliacinis
ar pamėkliškas. Simuliacinis, nes
daugelis jaunųjų, apibūdindami savo
kūrybą, jau senokai nebevartoja „tarpdiscipliniškumo“ sąvokos. Nesiekia
jos permąstyti ar kitaip aktualizuoti.
Nesiimu vertinti, ar tai gerai, ar
reikėtų susimąstyti. Atrodo, kad tokia
situacija susiklostė palaipsniui, kai
įprotis akcentus dėlioti ne ant „ką“,
o ant „kaip“ pasidarė ypač gajus.

Benigna Kasparavičiūtė
Ciklas „Tėvynė“. 2005 m.

Marta Vosyliūtė. „Identiteto
kontekstas, arba Dėžutės“. 2005 m.

Podisciplininį (postmedium) būvį
aptarė Rosalind Krauss, etnografinį
posūkį šiuolaikiniame mene (akcentuojant ne discipliną ir atlikimo būdą,
o diskursyvias strategijas) – Halas Fosteris. Apie paribių problemas Lietuvoje rašė Lolita Jablonskienė, raktines
šiuolaikinio meno sąvokas (taip pat ir
tarpdiscipliniškumą) aiškino Dovilė
Tumpytė, keletą išsamių pastabų apie
tarpdisciplininį meną pateikė Kęstutis
Šapoka. Pasisakė ir dabartinis Lietuvos
tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos
pirmininkas Vytautas Michelkevičius.“

Tarpdiscipliniškumas ir oficialioje
projektinėje leksikoje, apibrėžiančioje
šiuolaikinio meno specifiškumą, liko
šalta sąvoka. Parašai „tarpdisciplininis“ – ir oficiozui aišku, kad nei tas, nei
anas, tad daugiau vargintis ir gaišinti
laiko aiškinimams nereikia. (?) Toks
vengimas visada yra ydingas, bet ir
pateisinamas. Tik šiek tiek baisu, kad
susidūrus su neaiškumu, neapibrėžtimi, kliūtimi netaptumėme mūsų specifinės su geografinėmis, politinėmis
ir istorinėmis aplinkybėmis susijusios
padėties įkaitais.

Danutė Gambickaitė

Andrius Rugys – PB8. „Skaitmuo šalia“. 2005 m.
Kadaise tarpdiscipliniškumo sąvoka buvo labai reikalinga, ypač kai
reikėjo konfrontuoti su Dailininkų
sąjunga. Dabar vien pamąstyti apie
tokios konfrontacijos galimybę savo
kūrybos kontekste kuriam nors šiuolaikinio meno veikėjui kažin ar ateitų
į galvą. Juk kam konfrontuoti, kai
tie, kuriems reikia suprasti, ir taip
supranta. Taigi žodžis „tarpdisciplininis“ nusėdo oficialioje kalboje ar
akademinėje terminijoje kaip meno
istorijos leksikos dalis. Kai pagalvoji,
ir Lietuvos tarpdisciplininio meno
kūrėjų sąjungos veikla iš tiesų nėra
labai aktyvi, greičiau – tik iš reikalo.
Svarstant tokias tarpdiscipliniškumo
sąvokos slinktis šiuolaikiniame mene
reikėtų paminėti šiame tekste jau
šmėstelėjusią filosofo Arūno Sverdiolo
pamėklinės būties sampratą. Regis,
šiuo metu tarpdiscipliniškumo sąvoka
išgyvena, kad ir kiek kitokią (iš dalies
dėl kito laikmečio) nei Sverdiolo
tekstuose, bet vis dėlto pamėklišką
būtį, būseną. „Tai klausimas apie netikrąją būtį ir duotį, apie būtį ir duotį
to, kas nėra tikra, klausimas apie tai,
kaip yra ir yra duota tai, kas netikra,
dargi esmiškai, „tikrai“ ir „visai“ netikra“, – aptardamas posovietinę būtį
rašė Sverdiolas. Panaši (iš dalies ir

susijusi) nuojauta atsiranda ir svarstant
tarpdiscipliniškumo sąvokos aktualumą aptariant šiuolaikinio meno reiškinius. Pažvelgus į Sverdiolo definiciją
iš ateities perspektyvos ir perfrazavus
ji suskambėtų maždaug taip: „Tai
klausimas apie netikrąją būtį ir duotį, apie būtį ir duotį to, kas nebuvo
tikra, klausimas apie tai, kaip buvo
ir buvo duota tai, kas netikra, dargi
esmiškai, „tikrai“ ir „visai“ netikra.“
Taip fiktyviai atsitolinus nuo dabarties,
viena iš išeičių – užbėgti už akių ir
numatyti bei pasiruošti, o svarbiausia
dar kartą tiesiog akcentuoti, kad šiuo
atveju labai reikalingas savireflektyvumas. Tenka sutikti su Trilupaityte, kad
iš esmės pati meno sąvoka daugiausia
yra politinė konstrukcija.
Pastaruoju metu vis dažniau svarstau, kad buvimą tarp disciplinų ima
keisti buvimas tarp grupių (tarpgrupiškumas ar netgi galbūt tarpkonceptualumas). Aišku, ir viena, ir kita egzistavo
jau seniau, pakito tik jų aktualumas.
Kalbėjimo apie šiuolaikinį meną akcentas pasislinko nuo konfrontacijos
su tradiciškumu (tarpdiscipliniškumas
vs tradiciškumas) link kofrontacijos/
koloboracijos tarp skirtingų, tačiau viename lauke koegzistuojančių grupių.
Šiai būsenai (tarp grupių ir koncep-

cijų) apibūdinti puikiai tinka rašytojo
Kurto Vonneguto romane „Katės
lopšys“ pramanytas žodis – karasas.
Pirmieji, kalbėdami apie savo kartos
specifiškumą, Lietuvos kontekste jį
aktualizavo Jurijus Dobriakovas ir
Tomas Čiučelis. Iš tiesų graži ir šiems
laikams ypač simptomiška literatūrinė
digresija, kuri jau senokai kirbėjo ir
mano galvoje.
„Jei pastebėsi, kad be jokios logiškos priežasties tavo gyvenimas persipynęs su kažkieno kito, – rašo Bokononas, – galimas daiktas, tas žmogus iš
tavo karaso.“Iš tiesų, regis, dabar viskas sluoksniuojasi ne tarp disciplinų,
o vienas kitą dengiančiais ir vietomis
susiliečiančiais ar prasilenkiančiais karasais (bendraminčių grupėmis). Taip
atsitinka, kai akcentai perdėliojami
nuo „ką“ prie „kaip“. O čia vėl iškyla
jau kiti opūs klausimai, pavyzdžiui,
atvirumo ir uždarumo, priverstinio ar
natūralaus bendruomeniškumo etc. Tik
ar tas būties pamėkliškumas nepasieks
ir šių perdėliojamų akcentų? Turbūt
reikia gerokai išsikalbėti, kad pamėkliškumas taptų pažįstamas ir bent jau
negąsdintų. Kaip kadaise pasakė garso
menininkas Andrius Rugys – triukšmas nustoja buvęs triukšmu tuomet,
kai į jį įsiklausai.

Projektu siekiama ne tik skatinti ir
stiprinti šokio kritiką, bet ir plėsti šio
žanro sąvoką, įterpiant įvairių disciplinų žinias ir patirtį. O kūrybiškai
„eksperimentuojant“ choreografine
mintimi, suvokimu ir vertinimo kriterijais siekiama atrasti naujus šokio
analizės aspektus, tiesiant tiltą tarp
meninio ir kritinio žvilgsnio.

vieną recenziją (jeigu iki numatytos
datos recenzija nebus pateikta, projekto dalyvis privalės grąžinti pinigus
už jam suteiktus bilietus į „Naujojo
Baltijos šokio ’11“ renginius);
ne(w)kritinio teksto formą, turinį ir
apimtį pasirenka rašantysis;
ne(w)kritinio teksto objektas gali
būti įvairus – nuo vieno spektaklio
iki viso festivalio;
visos projekto dalyvių pateiktos
recenzijos bus publikuojamos
www.dance.lt svetainėje, o originaliausios – svetainėse www.
menufaktura.lt, www.7md.lt, www.
kulturpolis.lt;
originaliausių eksperimentinių
tekstų autoriai ateityje bus kviečiami rašyti svetainei www.dance.lt
apie sezoninius šokio spektaklius;

Registracija į rašančiųjų seminarą
„Šokis žodžiu – ne(w)kritika“
vyksta el. paštu ingrida@dance.lt
iki 2011 m. balandžio 30 d. 15.00 val.

Kronika
Kviečiame vertinti šokį
Penkioliktasis šiuolaikinio šokio
festivalis „Naujasis Baltijos šokis
’11“ pirmą kartą organizuoja kritinio
rašymo projektą-eksperimentą „Šokis
žodžiu – ne(w)kritika“. Vienas iš
projekto tikslų – paskatinti įvairius
šokiu besidominčius žmones rašyti
apie šiuolaikinio šokio spektaklius
eksperimentuojant kalbos, įgytos ar
studijuojamos specialybės žinių bei
šokio įspūdžių gausa.
Kviečiame visų kartų teatrologus,
muzikologus, menotyrininkus, dailėtyrininkus, kino kritikus, literatus,
filologus, filosofus ir ypač šokiui bei
menui „negiminingų“ specialybių
atstovus išbandyti savo jėgas. Kadangi
šokis į bendrą spektaklio vyksmą įtraukia įvairius – muzikos, teatro, operos,
8 psl.

performanso, vizualiųjų menų, video,
naujų technologijų ir kt. – elementus ir
jau seniai tapo tarpdisciplininiu menu,
šokio recenzentai turėtų neatsilikti nuo
analizuojamo meno naujovių ir kurti
tarpdisciplininiu analitiniu pažiūriu
interpretuojamus tekstus.
Ypač kviečiame choreografus, šokėjus, aktorius ir režisierius viešai
prabilti kritiško stebėtojo balsu apie
kitų choreografų menines idėjas,
raišką ir estetinę spektaklio vertę.
Eksperimentu siekiama erdvinį choreografų/šokėjų/režisierių/aktorių
matymą išreikšti tekstu. Tai kūrybinis
iššūkis menininkams, norintiems aktyviai susipažinti su šokio vertinimo
kriterijais, norintiems juos išbandyti,
juos artikuliuoti, laužyti ar kurti naujus, nustebinant save ir kitus.

Informacija projekto dalyviams:
– rašančiųjų amžius neribojamas;
– eksperimentą-seminarą kuruos šokio kritikės Vita Mozūraitė, Ingrida
Gerbutavičiūtė, Sigita Ivaškaitė;
– projekto dalyviams suteikiama galimybė apsilankyti visuose festivalio
renginiuose, pasirašius pasižadėjimą
iki jame numatytos datos projekto
organizatoriams pateikti mažiausiai

–
–

–

–

Registruodamiesi nurodykite:
1. Savo vardą, pavardę;
2. Gimimo datą;
3. Profesinės veiklos sritį;
4. Kontaktinius duomenis (mob. tel.
numerį, el. pašto adresą, miestą);
5. Jūsų (recenzijų) rašymo (ne)patirtį;
6. Prisekite trumpą pusės ar viso A4
formato motyvacinį laišką.
Atrinkti kandidatai bus tuoj pat informuojami apie pirmąjį susitikimą
Menų spaustuvėje.
NBŠ ’11 inf.
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Ar žiūrėsite šimtmečio vestuves?
Krėsle prie televizoriaus
Per šventes dar kartą įsitikinau –
lietuviams brangiausios yra tradicijos.
Be margučių, Bažnyčios ir šeimos
stalo Velykų negali būti. Televizijos
kanalai tiesiog lenktyniauja, kuri
parodys labiausiai kičinį margutį
ir daugiau visokio rango kunigų.
Todėl neabejoju, kad tradicijas garbinanti Lietuva nepraleis progos
pasižiūrėti karališkųjų vestuvių.
Princo Williamo ir Kate Middleton
vestuves šiandien transliuos LTV
(29 d. 10.00–16.30) ir TV3 (29 d.
10.00–15.40), o LTV šeštadienį (30 d.
21 val.) dar svarbiausius momentus
parodys pakartotinai.
Nuo seno monarchų vestuvės
buvo ir didelė pramoga prasčiokams.
Tarnai, miestiečiai, net specialiai
atvykę valstiečiai mielai grūsdavosi aikštėse, kad akies krašteliu
pamatytų vestuvių karietą ir gautų
riestainių ar kokių nors kitų gėrybių.
Dabar grūstis nebereikės. Kiekvienas
įsitaisęs priešais televizorių savo
akimis galės pamatyti jau iš anksto
šimtmečio vestuvėmis paskelbtą reginį. Vestuvės, ypač svetimos, manęs
niekad nedomino. Juolab kad jaunieji
yra gražūs ir saldūs, politiškai korektiški, bet, tarp mūsų kalbant, jokie,
t.y. neišsiskiriantys nei intelektu, nei
talentais, nei, deja, tokiu mielu mano
širdžiai tradicišku britišku ekscentriškumu. Jie – kaip manekenai, ant
kurių galima demonstruoti bet kokio
stiliaus drabužius ir papuošalus,
vadinasi, vertybes.
Bet būsimo britų monarcho sutuoktuvės, be abejo, įdomus reiškinys, atskleidžiantis, kaip senosios
tradicijos paklūsta masinės kultūros
dėsniams. Karalienė Elžbieta II ir jos
dvaras pasimokė iš klaidų, padarytų
mirus „širdžių princesei“ Dianai.
Liaudis reikalauja „demokratiško“
reginio ir jis bus. Scenarijus pa-

sakiškas, jis primena pasaką apie
Pelenę: mergina iš liaudies išteka
už princo. Tai kas, kad merginos
tėvai – milijonieriai, bet ji neturi
jokio aristokratiško titulo. Pastarasis
faktas leis su ja susitapatinti daugumai ir ne tik jos šalies gyventojų.
Svečių sąraše – daug vardų, tapusių
populiariosios kultūros ikonomis.
Vieniems – Davidas Backhamas su
savo baisuokle nuolat pozuojančia
pačia, kitiems – Eltonas Johnas su
savo partneriu.
Jei Londono gatves užplūdusioje
minioje tuomet atsidurs koks nors
„elitinis“ lietuvis, neabejoju, kad jis
(arba ji) kelioms savaitėms atsidurs
lietuvių žiniasklaidos dėmesio centre. Nes be mūsų, kaip žinote, pasaulyje negali įvykti nieko svarbaus.
Neabejoju, kad tradicines lietuviškas „vertybes“ (tarp jų, sakyčiau,
labiausiai nepakantumą) deklaruojanti pakaunės Garliava taip pat
priglus prie televizorių ekranų. Prieš
Velykas paaiškėjo, kad jos nuomonė
Prezidentei brangesnė už teisėjų garbę ir orumą. Bijau, kad simboliškos
Prezidentės jungtuvės su Garliava
turės sunkių pasekmių ne tik šalies
elitui, bet ir istorijai, nors kol kas
tai gali pasirodyti tik duoklė garsiai
rėkiančiai miniai, kuriai nusispjaut,
kad viena teisėja nepaiso profesijos
etikos normų.
Šventės tampa vis ilgesnės. Sekmadienį (gegužės 1 d, 11 val.) LTV
tiesiogiai transliuos popiežiaus Jono
Pauliaus II beatifikaciją, o vakare
(1 d. 22.15) parodys savotišką religinės ekstazės kontrapunktą – 2006 m.
vokiečių režisieriaus Hanso-Christiano Schmido filmą „Rekviem“.
Įkvėptas realių faktų, filmas pasakoja
jaunos moters Michaelos (Sandra
Hueller už vaidmenį buvo apdovanota Berlinalės „Sidabriniu lokiu“)

tikėjimo, šeimos ir ligos istoriją. Režisierius tiksliai atkuria 8-ojo dešimtmečio pradžios Vokietijos atmosferą.
Išaugusi Bavarijoje, griežtoje katalikiškoje šeimoje Michaela įsikuria
Tiubingene. Ji studijuoja pedagogiką
ir bando pasinaudoti naujos laisvės
galimybėmis, net įsimyli.
Tačiau merginos psichikos liga
progresuoja, haliucinacijos vis dažnesnės, mergina ima girdėti demonų
balsus. Ji bando ieškoti pagalbos
gimtojo miesto bažnyčioje. Galiausiai šeima nutaria, kad reikia atlikti
egzorcizmo procedūrą. Merginos
draugai įsitikinę, kad Michaelai reikia
psichiatro pagalbos. Visi nori gero,
bet jų pastangos tik gilina tragišką
Michaelos situaciją.
Iaino Softley filmo „K-Pekso
planeta“ (BTV, šįvakar, 29 d. 23.35)
herojus, kuris skelbiasi atvykęs iš tolimos planetos, iš centrinės Niujorko
stoties iškart atsiduria psichiatrijos
klinikoje. Gydytojas Markas neabejoja, jog tai – dar vienas asmenybės
susidvejinimo atvejis, bet pamažu
ima abejoti, ar paciento pasakojamų
istorijų pagrindas nėra tikras. Nors ir
netikiu pasakojimais apie ateivius iš
kosmoso, ironiškas Kevino Spacey
ir Jeffo Bridgeso duetas – tikrai malonus akiai.
Meilės istorijų šią savaitę bus ir
ne tik tiesioginėse transliacijose iš
Londono. Kevino Smitho „Zakas ir
Miri kuria porno“ (LNK, šiąnakt, 29
d. 23.35) – tai pasakojimas apie jauną
porą, kuri nusprendžia patikrinti savo
platonišką draugystę, bet gana savitu
būdu – kurdama mėgėjišką pornofilmą. Laimei, šis smagus filmas neturi
nieko bendra su begėdiškai rimta
lietuviška pornomelodrama.
Kol LTV2 reguliariai rodys Milošo
Formano 1965 m. sukurtą „Blondinės meilę“ (30 d. 00.00), tol nuolat

su vyriškio Polo (Mark Ruffalo) pasirodymu jų namuose. Polas – spermos
donoras, kurį poros vaikai Džoni
(Mia Wasikowska) ir Leizeris (Josh
Hutcherson) nusprendžia surasti,
nes įstatymas suteikia teisę pilnamečiams (Džoni jau suėjo aštuoniolika)
sužinoti apie tėvą.
Paaiškėja, kad vaikų tėvas yra mielas keturiasdešimtmetis, ekologiško
maisto restorano savininkas, nevedęs
mergišius. Ruffalo Polo biografiją

gali atspėti beveik iškart – būtent
taip atrodo senstelėjęs hipis, nepratęs atsisakyti gyvenimo malonumų,
bet ir neišsižadantis savo idealų.
Suprantama, po kaitria Kalifornijos
saule šie malonumai bei idealai kur
kas gražesni nei kokioje nors nykioje
Rytų Europoje, kur net parlamente
vis dar dygsta uokos ir gražuliai.
Polas – tolerantiškas ir atviras. Susitikimas su vaikais jam svarbus: Polo
žvilgsniuose, gestuose, ypač kai jie

„Rekviem“
priminsiu, kad tai – vienas svarbiausių
čekų Naujosios bangos filmų. Jį galima žiūrėti daugybę kartų ir kiekvienąkart patirti didelį malonumą.
Filmo blondinė – jauna ir naivi
provincialė Andula. Ji dirba fabrike,
gyvena bendrabutyje ir akivaizdžiai
nuobodžiauja. Nuobodulį padidina ir
tai, kad batų fabrike dirba beveik tik
vienos merginos, o vyrų trūksta. Bet
merginos svajoja apie didelę meilę.
Susipažinimo su kareiviais (deja,
tai tik gerokai aptukę rezervininkai)
vakarėlyje Andula įsimyli iš Prahos
koncertuoti atvykusį jauną pianistą
Mildą. Po kartu praleistos nakties ir
neįpareigojančio kvietimo vėl pasimatyti, mergina bando surasti pianistą
sostinėje. Tai nustebina ne tik vaikiną,
bet ir jo tėvus.
„Blondinės meilė“ – antrasis Milošo Formano vaidybinis filmas.

Jis buvo nominuotas „Oskarui“.
Filme vaidina profesionalūs ir neprofesionalūs aktoriai, režisieriaus
principas – šiek tiek paslapčia stebėti
gyvenimą – suteikia kino pasakojimui dokumento atspalvį.
Tačiau svarbiausia, žinoma, yra
Formano intonacija: jis šaiposi iš
supančios realybės (visai nebūtina
manyti, kad būtinai iš „socialistinės“)
ir rodo iš tikrųjų paprastus žmones –
ne intelektualus, menininkus ar maištininkus, bet banalius, išsiblaškiusius,
nepasitikinčius savimi, impulsyvius
ir sunkiai priimančius sprendimus.
Bet po Formano humoru ir ironija
visada pamatysi ir užuojautą. Tai suprantama, juk visi esame absurdiško
kasdienybės spektaklio herojai.

visi kartu susėda prie didelio stalo ir
kelia tostą „už nekonvencionalią šeimą“, gali pamatyti nostalgišką šešėlį.
Regis, Polas ilgisi šeimos ir vaikų. Jis
subrendo būti tėvas.
Homofobams lietuviams, matyt,
sunku bus suprasti, bet Cholodenko
(kuri, beje, neslepia, kad sumanymas
kilo tuomet, kai jos su partnere susimąstė apie vaikus) filmas – ne apie
lesbietes ar gana tradicišką meilės
trikampį, o apie tai, kas yra šiuolaikinė šeima. Apie jos permainas.
Šeima keičiasi, bet išlieka tokia pat
reikalinga.
„Vaikams viskas gerai“ rodo, kad
šeima yra ne tai, ką įstatymais bando
įdiegti mūsų Seimas. Šeima – tai kai
du žmonės nori būti kartu, kai jie myli
vienas kitą, kai šeimą sieja ne tik kraujo
ryšiai ar dokumentai, bet atsakomybė ir
meilė. Ir šeimos narių lytis kuo toliau,
tuo mažiau bus svarbi. Kitas klausimas,
kokia bus vyro vieta ateities šeimoje.
Mano galva, ji gana miglota.
Kita vertus, vyrų polinkis „vizualizuoti“ geismus bei troškimus filme
taip pat neliko nepastebėtas. Juk viena
juokingiausių „Vaikams viskas gerai“

scenų, kai abi mamos bando paaiškinti, kodėl jų miegamajame atsirado
labai „vyriškų“ filmų.
Cholodenko nesirengia pamokslauti, agituoti „už“ ar „prieš“ panašias santuokas ar forsuoti dramatizmo. Ji tiesiog tiksliai formuluoja
klausimus žiūrovams. Jei žiūrovai
turi humoro jausmą ir yra išmintingi, jie supras, kad „Vaikams viskas
gerai“ – ne tik komedija. Paprastai
populiarūs žanrai anksčiau už kitus
netiesiogiai pradeda diegti visuomenei naujus požiūrius ir moralines
normas. „Vaikams viskas gerai“
pasižymi sklandžiai ir smagiai papasakota istorija, gerais, juokingais
dialogais ir, žinoma, puikia aktorių
vaidyba. Ypač nuo Bening ir Moore
dueto negali atitraukti akių.
Gal todėl šiek tiek šešėlyje atsidūrė vaikai. Bet juk jiems viskas
gerai. Jie užaugo normalioje šeimoje
ir neturi jokių mirtinų kompleksų,
jaučiasi mylimi, o jei kartais ir kyla
klausimų, į juos visada atsakys mylinčios mamos.

Jūsų –
Jonas Ūbis

Nauji filmai
Vaikai kaip vaikai
Matyt, ateityje klausimas, kas yra
tėvas, o kas – tik spermos donoras,
bus dar aktualesnis, bet amerikiečių
režisierė Lisa Cholodenko siūlo apie
tai pasikalbėti jau dabar. Juolab kad
keliais „Auksiniais gaubliais“ ir
„Oskarais“ apdovanotas filmas „Vaikams viskas gerai“ („The Kids Are
All Right“, JAV, 2010) yra visai tradicinė papročių komedija, prabylanti
apie šiuolaikinės šeimos problemas.
Šeima tradicinė – tėvai ir du paaugliai vaikai. Vaidmenys joje taip pat
pasidalyti tradiciškai. Tik vietoj mamos ir tėčio yra dvi mamos. Mama
Nik (Annette Bening) yra gydytoja
ir išlaiko šeimą. Ji tvirta, pasitikinti
savimi ir visada jaučiasi teisi. Kartais
ji padaugina alkoholio. Mama Žiuli
(Julianne Moore), nesusiklosčius
profesinei karjerai, daug laiko skiria
namams ir vaikų auklėjimui. Ji trapi,
permainingų nuotaikų, lyriška. Pora
kartu gyvena jau dvidešimt metų,
todėl nenuostabu, kad ją ištinka
įprasta šeiminio gyvenimo krizė. Žinia, nelaimė niekad nevaikšto viena.
Nik ir Žiuli santykių krizė sutampa
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Živilė Pipinytė
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B a l a n d þ i o
Parodos
V i ln i u s
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Stasio Eidrigevičiaus kūrybos paroda „Veidas
ant kaukės“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „XX amžiaus romantikas Vaclovas
Kosciuška (1911–1984)“

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 22
iki V. 8 d. – paroda „Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai. 1954–2009 metų kūryba“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3 A
Mados paroda „Art Deco stilius (1918 –
1939)“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

2 9 – g e g u ž ė s
Grupės „Marginal“ (Suomija) grafikos
paroda „Miestų grandinė – svečių knyga“

VDA galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2

8

Lietuvos nacionalinis dramos
teatras
Gedimino pr.4
Teodoro Kazimiero Valaičio tapyba

iki 30 d. – paroda „Elvyra Kairiūkštytė:

„Skalvijos“ galerija

ars erotica“

A. Goštauto 2/15

„Titaniko“ ekspozicijų salės
Maironio g. 3
iki V. 5 d. – jaunųjų Prancūzijos menininkų
tapybos paroda „D‘après la ruine“
(„Iš griuvėsių“)
iki 30 d. – skulptoriaus Adomo RaudžioSamogits retrospektyvinė (1960-2010)
paroda „Jėgos ir įtampos“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Paroda „Baltarusiai. 1911 – 1912 m. Isako
Serbovo etnografinių fotografijų kolekcija“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki V. 7 d. – paroda „Modernizmas Lietuvos
fotografijoje“

Paroda ,,Kinematografinis Vilnius“

K a u na s
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki V. 8 d. – Raphaëlio Mognetti paroda

„Optimizmo antologija“. Autoriai ir atlikėjai – P. De Buysser ir J. Wren („Campo“, Belgija)
Gegužės 3 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Mažojoje salėje
„Mažas pasakojimas“. Autorius ir atlikėjas – W. Ziemilski („Teatr Studio“, Lenkija).
Partneris – Lenkijos institutas Vilniuje
Gegužės 4 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Mažojoje salėje
J. Pommerato „Šitas vaikas“ (pjesės skaitymas).

„La lucidité est la blessure la plus rappro-

Dalyvauja LMTA I kino aktorių kurso studentai (vad. – J. Vaitkus)

chée du soleil“ („Tikrovės šviesa yra arti-

ir aktoriai A. Čepaitė, D. Gavenonis, V. Kuodytė. Darbo vadovė – aktorė V. Kuodytė

miausia saulei žaizda“)
iki V. 5 d. – paroda „Tarp dangaus ir jūros“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Menas + Menas bendrauti.
Ekosfera“

Maironio lietuvių literatūros
muziejus

Gegužės 6 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Studijoje
J. Jokela „Fundamentalistai“ (pjesės skaitymas). Rež. – J. Vaitkus.
Dalyvauja aktoriai R. Samuolytė, P. Budrys, N. Bulotaitė, R. Bučius
Gegužės 7 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Studijoje
A. Čechovo, K. Smedso „Vyšnių sodas“.
Spektaklio tiesioginė transliacija iš „Wiener Festwochen“ festivalio
Gegužės 28 d. 20.30 Gedimino pr. prieš Lietuvos nacionalinį dramos teatrą
Bilietus platina TIKETA. www.tiketa.lt

Rotušės a. 13

Paroda „Karalienės Viktorijos laikų mada

Šv. Jono gatvės galerija

„Sugrįžimai“ (skirta išeivių rašytojų

1830–1900 m.“ iš Aleksandro Vasiljevo

Šv. Jono g. 11

kultūriniam gyvenimui Vokietijoje

kolekcijos

iki 30 d. – paroda „Metų skulptūra“

ir Austrijoje 1944–1950 metais)

Lietuvos dailininkų sąjungos
parodų salė

„Motiejui Valančiui – 210“

Galerijoje „Vartai“ šiandien (balandžio 29 d.) atidaroma paroda „Artscape: Latvija“, kurioje

„Gabrielė Petkevičaitė – Bitė: rašytoja,

pristatomi latvių menininko Miko Mitrçviciaus instaliacija ir objektai bei Lino Jusionio tapyba.

Paroda „Gotika. Renesansas. Barokas –
Valdovų rūmų interjero vertybės“
Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmų radiniai“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija
Lietuva carų valdžioje
Lietuvos valstiečių buities kultūra

Vokiečių g. 4/2
Ievos Naginskaitės tapybos paroda

Auksakalių gildijos galerija
„Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13

„7 md“ rekomenduoja
Dailė

pedagogė, politikė“ (1861–1943)

Abu menininkai dabar yra ant augančio susidomėjimo bangos. Paroda veikia iki gegužės 28 d.

„Kleopui Jurgelioniui – 125“

Galerija „Vartai” (Vilniaus g. 39) dirba antradienį–penktadienį 12−18 val., šeštadienį 12−16 val.

„Stepui Zobarskui — 100“

M u z i ka

Vytauto Butkaus paroda „Fotografijos“

Vienas garsiausių pasaulyje Sankt Peterburgo Marijos teatro simfoninis orkestras, diriguo-

Keramikos muziejus

jamas maestro Valerijaus Gergijevo, koncerte Vilniuje gegužės 7 d. 20 val. Nacionaliniame

iki V. 7 d. – Eugenijaus Antano Cukermano

Rotušės a. 15

paroda

Baltijos šalių keramikos paroda
„Pavasaris 2011“

operos ir baleto teatre grieš ir lietuvišką kūrinį. Greta vienos gražiausių Gustavo Mahlerio
Simfonijos Nr. 5, orkestras atliks Nacionalinės premijos laureato, kompozitoriaus Algirdo
Martinaičio „Nebaigtąją simfoniją“. Taip pat programoje – Žalgirio mūšio 600 metinėms skirta

Kryždirbystė

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Paroda „Lietuvos Sentikių bažnyčiai 300

Vilniaus g. 41

Kauno fotografijos galerija

metų“

Paroda „Lietuvos kinas. 1909–2009“

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

Paroda „Kazio ir Gabrielės Varnelių dovana“

Virgio Rusecko tapybos darbų paroda

Paroda „ZOO fotografija. Kaunas. Paskutinis

Senasis arsenalas

(iš ciklo „Menas senuosiuose Lietuvos

sovietmečio dešimtmetis“

Arsenalo g. 3

dvaruose 2011“)

Galerija „Aukso pjūvis“

Lietuvos proistorė

„AV17 galerija“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

Gedimino pilies bokštas

Aušros Vartų g. 17

Algimanto Stanislovo Kliaugos tapybos

Arsenalo g. 5

Andriaus Ermino skulptūros paroda

paroda

Šiauliai

Ginklai ir pilies ikonografija

„Linija mėlyna“

nuo 29 d. – Reginos Rinkevičienės autorinių

Galerija „Laiptai“

Kazio Varnelio namai-muziejus

Savicko paveikslų galerija

papuošalų paroda „Tau, Mama“

Žemaitės g. 83
nuo 29 d. – paroda „Sukaustyti latrai“

Didžioji g. 26

Trakų g. 7

F galerija

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

iki V. 8 d. – Viktoro Binkio tapybos paroda

Žaliakalnio funikulierius, Aušros g. 6

Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto

„Tiesiog džiaugsmas. Peizažai. Natiurmortai“

Romano Dritso (Latvija) darbų paroda

susitarus tel. 279 1644

Prancūzų kultūros centras

Bažnytinio paveldo muziejus

Didžioji g. 1

Šv. Mykolo g. 9

iki V. 7 d. – Raphaëlio Mognetti paroda

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

„La lucidité est la blessure la plus rapprochée

Paroda „Vilniaus bernardinės: kasdienybė

du soleil“ („Tikrovės šviesa yra artimiausia

ir šventės. Archeologinių tyrinėjimų me-

saulei žaizda“)

džiaga“

Studija-galerija „D’Arijaus
papuošalai“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Makoto Aida paroda „Diena ir naktis“
„Diane Arbus: retrospektyva spaudoje,
1960–1971“

Dominikonų g. 7/20
iki V. 7 d. – Jurgitos Braziūnienės paroda
„Mumrikai“

„Juškus Gallery“

Jasono Dodge‘o paroda

Barboros Radvilaitės g. 6 b

iki V. 1 d. – Dariaus Mikšio projektas

iki V. 2 d. – Stasio Juškaus tapybos darbų

„Už baltos užuolaidos“ (projekto repeticija)

„Lietuvos aido“ galerija

paroda „Garso varpas“

K la i p ė da
Lietuvos dailės muziejaus
Prano Domšaičio galerija
Liepų g. 33

(E. Juchnevičiaus grafika, S. Prancuičio
asambliažai, R. Trušio(tapyba)

30 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ
APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross
„Naujasis Baltijos šokis’11“
V. 2 d. 19 val. – „DANCE ME TO THE END

Dailės galerija

ON/OFF LOVE“. Choreogr. – P. Granhøj

Vilniaus g. 245

(„Granhøj Dans“, Danija)

Paroda „Medijuotos tapatybės“

4 d. 19 val. – „VYRŲ PASLAPTYS“. Chore-

Videomeno paroda „Atsitiktinai, Baltazarai“

ogr. – P. Frenak („Compagnie Pal Frenak“,
Prancūzija, Vengrija)

Rež. – J. Dautartas

menas“

Panevėžio krašto tautodailės paroda

Mažoji salė

Dailės parodų rūmai

„Galerija XX“

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Laisvės a. 7

Paroda „JEKlai(pė)da 2011“

nuo 29 d. – Adomo Jacovskio tapyba

nuo 29 d. – piešinių paroda „Emocija“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
nuo 29 d. – Rolando Marčiaus tapybos

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

„Sluoksniai“

J. Vaitkus (Sankt Peterburgas, „Baltijskij dom“)

VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais).

Paroda „Medis ir paukštis. Improvizacijos“

kūrybos paroda „Dualu“

29 d. 18.30 – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. –

Respublikos g. 3

ir piešinių paroda „Žvilgsnis“

Skaidros Savicko tapybos paroda

Nacionalinis dramos teatras

jos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų

Kultūrų komunikacijų centras

Totorių g. 22

E. Astegiano, N. Reguera

Dailės galerija

Vilniaus g. 39/6

Sigitos Šulnienės ir Arvydo Norvaišos

Choreografija P. Frenak, muzika F. Planquette. Šokėjai, atlikėjai P. Holoda, L. Major, K. Varnagy,

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekci-

iki V. 5 d. – Adasos Skliutauskaitės tapybos

Senamiesčio menininkų dirbtuvė

Pal Frenak (Prancūzija, Vengrija) su choreografo P. Fernako spektakliu „Vyrų paslaptys“.

Panev ė ž y s

Žemaitijos g. 11

Latako g. 3

Šokis

4 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Didžiojoje salėje, pasirodys „Compagnie

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno
galerija

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Rodiono Ščedrino uvertiūra „Lietuviška sakmė“.

paroda „Spalvoti sapnai“

3 d. 18.30 – J. Dautarto „PASKENDUSI

29 d. 18.30 – M. Duras „MEILUŽIS“.
Aktorės B. Mar monospektaklis
30 d. 16 val. – M.F. Marsot „LAUKIM
SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis
V. 2 d. 19 val. – koncertas „FUSEDMARC-WAFT“

Dusetos

(„Jauna muzika“)

Dailės galerija

„Naujosios dramos akcija“

K. Būgos g. 31a

3 d. 18 val. – P. Buysserio, J. Wreno

Šarūno Saukos paroda

„OPTIMIZMO ANTOLOGIJA“.
Rež. – P. De Buysser, J. Wren („Campo“, Belgija)

Spektakliai

4 d. 18 val. – W. Ziemilskio „MAŽASIS
PASAKOJIMAS“. Rež. – W. Ziemilski

Justinos Jasinevičiūtės darbų paroda

V i ln i u s

„To be continued“

Klaipėdos galerija

Nacionalinis operos ir baleto
teatras

Vilniaus mažasis teatras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

29 d. 18 val. – R. Wagnerio „VALKIRIJA“.

MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Algio Augustaičio tapyba

Dir. – M. Pitrėnas

30 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“.

30 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSY-

Rež. – R. Tuminas

RAS“. Dir. – M. Pitrėnas

V. 3 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.

V. 4 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal

Rež. – R. Tuminas

P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.)

4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

5 d. 18.30 – G. Verdi „OTELAS“. Dir. – G. Rin-

KARAS“. Režisierius statytojas – R. Tuminas,

(„Teatr Studio“, Lenkija)

29 d. 18.30 – E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS

Galerija „Vartai“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Vilniaus g. 39

Pilies g. 40

„Herkaus galerija“

nuo 29 d. – „ARTscape“: Latvija. Mikas

iki V. 5 d. – Filomenos Linčiūtės-Vaitiekū-

Herkaus Manto g. 22

Mitrevicius, Linas Jusionis

nienės tapybos darbų paroda „Medžiai ir

iki V. 5 d. – Dalios Kirkutienės tapybos

bokštai“

paroda „Atspaudai“

Aušros Vartų g. 7

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Klaipėdos fotografijos galerija

kevičius

režisierius – A. Dapšys

nuo 29 d. – paroda „Tapyba, skulptūra,

Aušros Vartų g. 5

Tomo g. 7

6 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“.

5 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“.

grafika“ (Lenkija)

Paroda „Čiurlionis Lietuvoje ir pasaulyje“

nuo 29 d. – fotografijų paroda „Kiti“

Dir. – R. Šervenikas

Rež. – R. Tuminas

„Arkos“ galerija
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Bibliografinës þinios

Valstybinis jaunimo teatras

5 d. 20 val. Mažojoje scenoje – „ŠILKAS“

4 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje –

29, 30 d. 18 val. – PREMJERA! W. Shakes-

(pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

„Klaipėdos muzikos pavasaris“. Koncertas

peare’o „MAKBETAS“. Rež. – A. Latėnas,

5 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Škėmos

„Gloria pavasariui“. Orkestras „Musica

GRO Ž I N Ė L IT E R A TŪR A . L IT E R A TŪROS M O K S L A S

scenogr. – G. Makarevičius, kost. dail. –

„SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda).

Agnesė Grėj : romanas / Anne Brontë ; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė. –

S. Straukaitė, komp. – F. Latėnas, judesio

4 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo

Solistai J. Stupnianek (sopranas), V. Mikš-

Patais. leid. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 203, [3] p. –

komp. – A. Jalianiauskas. Vaidina S. Sipaitis,

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

taitė (mecosopranas), R. Beinaris (obojus).

Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-981-1 (įr.)

S. Storpirštis, S. Ivanovas, J. Damaševičius,

5 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič

Dalyvauja Klaipėdos choras „Aukuras“

Atėjom ir ėjom : [atsiminimai] / Ignas Plioraitis. – Kazlų Rūda [i.e. Radviliškis : Litera],

G. Arbačiauskas, G. Storpirštis, I. Ciplijaus-

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

(meno vad. ir dir. – A. Vildžiūnas). Progra-

2010 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 338 p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 200 egz. –

Kauno muzikinis teatras

moje J.S. Bacho, A. Vivaldi kūriniai

ISBN 978-9955-928-57-7

kas, V. Kuodytė, N. Gadliauskas, V. Taukinaitis, J. Dambrauskaitė, G. Giedraitytė,
I. Precas, K. Butvidas, D. Tarutis, D. Morozovaitė, Š. Datenis
V. 6 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“.
Rež. – J. Vaitkus

30 d. 18 val. – PREMJERA! E. Johno, T. Rice‘o
„AIDA“. Dir. – J. Janulevičius
V. 4 d. 18 val. – VDU Muzikos akademijos
Dainavimo katedros studentų ir Kauno valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro

Rusų dramos teatras

koncertas. Dir. – J. Janulevičius

29 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS

5 d. 18 val. – pramoginės muzikos koncer-

AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina,

tas, skirtas V. Noreikos 75-mečiui. Dalyvauja

J. Bogdanovič-Golubeva

dainininkai G. Skėrytė, D. Puišys, instrumen-

30 d. 13, 15 val. – „ANDERSENO PASAKOS“.

tinis trio: P. Jaraminas, J. Cechanovičius,

Rež. – N. Indeikina (teatras „Baltijskij dom“,

Z. Žukas ir kt.

Sankt Peterburgas)

4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – valstybinio choro „Vilnius“
40-mečio koncertas. Valstybinis choras „Vilnius“ (choro meno vad. ir vyr. dir. – P. Gylys).
Dir. – P. Gylys, A. Dambrauskas. Dalyvauja
D. Jozėnas (vargonai), D. Bagurskas (kontrabosas), S.S. Lipčius (gitara), P. Giunteris

Esame paskolinti vieni kitiems : [eilėraščiai] / Jonas Ivanauskas. – Šiauliai : Šiaulių universiteto

Bartholdy, V. Miškinio, M. Urbaičio ir kt.

leidykla, 2011 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 52, [4] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. –

kūriniai

ISBN 978-609-430-057-8 : [12 Lt]

Vilniaus teatras „Lėlė“

dir. – A. Vizgirda), senosios muzikos ir šokių

30 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal

trupė „Festa cortese“ (meno vad. – A. Žu-

Didžioji salė

G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“).

tautaitė). Solistė M. Lukošiūtė (sopranas),

29 d. 18.30 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“.

Rež. – V. Balsys

R. Bučius (skaitovas). Dalyvauja Z. Bagavi-

Kauno valstybinis lėlių teatras

čius (mušamieji)

30 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

„Menų spaustuvė“

V. 1 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“.

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI

Rež. – R. Bartninkaitė

STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas („Trupė liūdi“)
29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ANTIGONĖ

K la i p ė da

ISBN 978-9955-38-853-1 (įr.)
(Ukmergė : Ukmergės sp.). – 67, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-419-51-8

pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

„GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 365, [1] p. – Tiražas 2400 egz. –

Programoje J.S. Bacho, F. Mendessohno-

ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir

30, V. 7 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus

Dvidešimtoji žmona : romanas / Indu Sundaresan ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. –

Eilės ir prisiminimai / Albinas Šerelis. – Ukmergė : Ukmergės spaustuvė, 2011

29 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler

Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

ISBN 978-9955-38-731-2 (įr.)

buras (fortepijonas), Čiurlionio kvartetas.

6 d. 18 val. Gargždų kultūros centre –

teatras“

nė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 249, [2] p. – Tiražas 2500 egz. –

(mušamieji), A. Ančerevičius (fagotas), T. Lei-

Kauno mažasis teatras

V. 5, 6 d. 11, 15, 18 val. – festivalis „Mokyklų

Dar daugiau problemų : romanas / Kerstin Gier ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitie-

Ir štai mes leidžiamės : romanas / James Meek ; iš anglų kalbos vertė Migla Surkevičienė. –
Vilnius : Gimtasis žodis, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 254, [2] p. – Tiražas 1300 egz. –
ISBN 978-9955-16-792-1
Kaip pakeisti motinėlę : [romanas] / Virginija Kairienė ; [piešinių autorius Osvaldas
Mačernius]. – Klaipėda : Druka, 2011 (Klaipėda : Druka).– 119, [1] p. : iliustr. – Tiražas 400 egz. –
ISBN 978-609-404-092-4

8 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menė-

Ko skauda sielą : romanas / Vėjų Motina. – Klaipėda : Druka, [2010].– 166, [1] p. –

je – programa „Popietė su Mozartu“. Vals-

Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-404-084-9

tybinis Vilniaus kvartetas, J. Gedmintaitė

Marčiupys. – Anykščiai : Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 1996- . 2010 :

(sopranas), L. Baublytė (fleita). Programoje

Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ narių kūrybos sutelktinė / [sudarytojai Algirdas Ražins-

W.A. Mozarto kūriniai

kas, Rita Tulušienė]. – Anykščiai : Anykščių literatų klubas „Marčiupys“, 2010 (Vilnius :

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Biznio mašinų komp.). – 231, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-713-14-2 (įr.)

29 d. 18 val. – koncertuoja jaunieji vil-

Mažasis patarėjas auklėjimo klausimais / Axel Hacke ; [iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia

„Atviras ratas“)

Klaipėdos valstybinis muzikinis
teatras

niečiai – lektorės I. Gylytės Nacionalinės

Klimkaitė] ; iliustravo Michael Sowa. – Vilnius : Nieko rimto, 2011 (Kaunas : Aušra). – 97,

30 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ

29 d. 18.30 – „Jaunųjų talentų festivalis“.

M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai

[7] p. : iliustr., portr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-683-75-9 (įr.)

ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė

Klaipėdos „Yamaha“ muzikos mokyklos

ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos

Neišsiųsti lietaus laiškai : [eilėraščiai] / Vida Žiogaitė-Kanapkienė ; [dailininkas Anatolijus

(„Stalo teatras“)

15 m. jubiliejinis koncertas

kamerinio ansamblio katedros studentai.

Klemencovas]. – Klaipėda : Druka, [2011] (Klaipėda : Druka). – 71, [1] p. : iliustr., portr. –

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovs-

30 d. 18.30 – „Jaunųjų talentų festivalio-

Koncertmeisterė A. Banaitytė

Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-404-090-0

kio „BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

konkurso“ laureatų koncertas su teatro

V. 4 d. 18 val. – V. Trušio knygos „Kai laikas

30 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkio

orkestru

virto akmeniu“ pristatymas. Dalyvauja

Palaimos namai : romanas / D.C. Fernback ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. –

„SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

V. 3 d. 18.30 Kolonų salėje – ,,Aš dainuoju

A. Žvirblytės fortepijono klasės ugdytinė

(teatras „Atviras ratas“)

apie tai, ko nepasiekiu...“

G. Lelytė

(NE MITAS) “. Rež. – I. Stundžytė (teatras

„Naujasis Baltijos šokis’11“

Muzikos festivalis „Sugrįžimai“

Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 314, [3] p. – Tiražas 2300 egz. –
ISBN 978-9955-38-976-7 (įr.)
Parduota : [romanas] / Patricia McCormick ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. –

2 d. 21 val. Juodojoje salėje – „MONO TYLA“.

Šiauliai

Choreogr. – G. Ubartaitė; „ŠOKIS NR. 2

Šiaulių dramos teatras

(INDIGO)/ ŠOKIS NR. 1 (JUODA)“.

29 d. 18 val. – A. Strindbergo „VELYKOS“.

je – M. Levickis (akordeonas, D. Britanija),

Saulėlydžio žvilgsniai : [eilėraščiai] / Aleksandra Zikaraitė-Navakauskienė. – Klaipėda : Druka,

Choreogr. – E. Stundytė

Rež. – G. Padegimas

A. Žvirblytė (fortepijonas), P. Anderssonas

2011 (Klaipėda : Druka). – 135, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-404-094-8

3 d. 19 val. Juodojoje salėje – „A ONE

30 d. 18 val. – B. Sabath „BERNIŪKŠČIŲ

(fortepijonas) 4 d. 18 val. Vilniuje, Taiko-

Silva Rerum II : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 2-oji laida.– Vilnius : „Baltų lankų“

M(ORG)AN SHOW“. Choreogr. – M. Nardi

RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

mosios dailės muziejuje, – L. Bartkevičiūtė

leidyba, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 294, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. –

(sopranas, Austrija), R. Vosyliūtė (smuikas),

Tiražas 4000 egz. (papild.). – ISBN 978-9955-23-425-8 (įr.)

O. Švabauskaitė (violončelė), E. Vosyliūtė

Sonata baltajai akacijai : [eilėraščiai] / Janina Jovaišaitė. – Radviliškis : Litera, 2010 (Šiauliai

(fortepijonas)

: Šiaulių knygrišykla-sp.).– 74, [6] p. : portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-928-52-2

V i ln i u s

Stiklo pilis : atsiminimų knyga / Jeannette Walls ; iš anglų k. vertė Kristina Gudelytė. –

(Vokietija)
4 d. 21 val. Juodojoje salėje – „DYKRA“.

Panev ė ž y s

Choreogr. – A. Šeiko; „SAPNŲ ŽEMĖLAPY-

J. Miltinio dramos teatras

JE“. Choreogr. – L. Juodkaitė (Nacionalinės

30 d. 17 val. – P. Beaumarchais „FIGARO

M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto sky-

VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

rius); „NO AI DI“. Choreogr. – E. Vizbaraitė
5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „LIEPSNOS
VIRŠ ŠALTOJO KALNO“.
Choreogr. – V. Jankauskas

K a u na s
Kauno dramos teatras
29 d. 18 val. Parketinėje salėje – B. Slade
„KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“.
Rež. – A. Lebeliūnas
29, 30 d. 12 val. Penktojoje salėje –

Koncertai

2 d. 18 val. Šiaulių filharmonijoje,
3 d. 18 val. Taikomosios dailės muzieju-

Šv. Jonų bažnyčia
30 d. 19 val. – ciklas „2011 m. vargonų

Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 267, [2] p. – Tiražas 2000 egz. –
ISBN 978-9955-38-969-9 (įr.)

Vilnius : Vaga, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas).– 419, [3] p. – Tiražas 2300 egz. –
ISBN 978-5-415-02190-1
Svetimšalė : lemtingas susitikimas / Diana Gabaldon ; iš anglų kalbos vertė Renata

Lietuvos nacionalinė filharmonija

kompozitoriai jubiliatai“. Vargonininkas

29 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre,

V. Pinkevičius. Programoje P. Bruna,

V. 2 d. 15 val. Šakių meno mokykloje,

G. Böhmo, F. Liszto, M.K. Čiurlionio,

D. 2. – 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 445, [2] p. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 978-9955-38-959-0

3 d. 19 val. Ežerėlio kultūros centre,

V. Pinkevičiaus ir kt. kūriniai

Tora : [trilogija] / Herbjørg Wassmo. – Vilnius : Alma littera, 2011-

4 d. 12 val. Pagėgių Algimanto Mackaus

Klubas „Jazz kablys“

D. 1: Namas su akla stiklo veranda : romanas / iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė. –

gimnazijoje, 4 d. 18 val. Šilutės kultūros
ir pramogų centre – kamerinės muzikos
koncertas „Gražiausia kino filmų muzika“.

Valotkienė. – Vilnius : Alma littera, 2011. – 2 d. – (Įr.)

29 d. 19 val. – V. Skudas (trimitas,

2011 (Kaunas : Aušra). – 206, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-486-8

fliugelhornas) ir ansamblis

Vieninteliam laikui : [eilėraščiai] / Alfonsas Jonas Navickas. – Klaipėda : Druka, 2011
(Klaipėda : Druka). – 145, [6] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-404-097-9

Čiurlionio kvartetas. Solistė J. Leitaitė

„MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

K a u na s

(mecosopranas)

29 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombel-

29 d. 18 val. Šiaulių Ch. Frenkelio vilo-

Kauno filharmonija

le’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

je – Šiaulių tarptautinis velykinis muzikos

29 d. 19 val. Ilgojoje salėje – D. Danis

festivalis „Resurrexit“. Valstybinis Vilniaus

„PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. IŠPAŽINTIS“.

kvartetas, M. Labazevitchius (fortepijonas,

Rež. – A. Jankevičius

JAV). Programoje W.A. Mozarto, Ph. Glasso,

30 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razu-

A. Piazzollos, R. Schumanno kūriniai

movskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ

30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-

VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais).

džiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis

Rež. – A. Lebeliūnas

simfoninis orkestras. Solistė D. Dėdinskaitė

V. 3 d. 18 val. Penktojoje salėje –

(smuikas). Dir. – J. Domarkas. Programoje

G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

P. Čaikovskio, A. Malcio, O. Respighi kūriniai

Lietuvos nacionalinio dramos

V. 1 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

teatro spektakliai

joje salėje, – Visai šeimai. „Man Mamytė –

4 d. 20 val. Mažojoje scenoje – B. Mar

kaip saulytė“. Dainuoja Vilniaus „Ąžuoliuko“

„UNĖ“. Rež. – B. Mar (Lietuvos nacionalinis

muzikos mokyklos ir Vilniaus mokytojų

dramos teatras)

namų „Ąžuoliuko“ mažylių chorai. Dalyvauja

Nacionalinė dailės galerija

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – V.V. Lands-

Valstybinis Vilniaus kvartetas. Koncertą veda

7 d. 16 val. – susitikimas su dailininku

P arengë A ldona B arodicaitë . R edagavo G raþina K ubilienë .

bergio „BUNKERIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

aktorius I. Precas

S. Eidrigevičiumi

L ietuvos

7 meno dienos | 2011 m. balandþio 29 d. | Nr. 17 (939)

. – (Įr.)

Vizijų Klaipėda / sudarytojas Juozas Šikšnelis. – Klaipėda : Druka, 2011 (Klaipėda : Druka). –
175, [2] p. – Tiražas [600] egz.– ISBN 978-609-404-088-7

V. 5 d. 18 val. – Kauno miesto simfoninis
orkestras (vyr. dir. – M. Pitrėnas). Solistas

GRO Ž I N Ė L IT E R A TŪR A V A I K A M S

ir dir. – P. Bermanas (smuikas, Italija).

Dvynukės : [romanas vaikams] / Erich Kästner ; iš vokiečių kalbos vertė L. Starevičiūtė ;

Programoje G. Kuprevičiaus kūriniai

iliustravo Walter Trier. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 141, [2] p. : iliustr. –
(10+ : klasika, ISSN 1822-7171). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-966-8 (įr.)

Vakarai

Džiunglių knyga / Rudyard Kipling ; iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė ; [dailininkė
Neringa Žukauskaitė]. – Vilnius : Pasviręs pasaulis, [2011] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). –

V i ln i u s

357, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-8027-05-1 (įr.) : [28 Lt]

Rašytojų klubas

Mažasis princas : [pasaka] / Antoine de Saint-Exupéry ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas

V. 2 d. 17.30 – renginys iš ciklo „Jauni ir

Bieliauskas ; su autoriaus akvarelėmis. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio

talentingi“. Dalyvauja poetas D. Petrošius,

sp.). – 98, [5] p. : iliustr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-08-962-9 (įr.)

fortepijoninis ansamblis „AmberTrio“:

Plunksnelė : italų liaudies pasaka : perskaityk ir nuspalvink / [pagal italų liaudies pasaką

V. Makrickienė (smuikas), M. Makrickas

atpasakojo ir nupiešė Nomeda Balasevičiūtė]. – Kaunas : Jumena, [2011] (Kaunas : Spaudos

(altas), E. Kižytė-Ramonienė (fortepijonas)

praktika). – 14, [3] p., įsk. virš. : iliustr. – (Pepės knygelės). – Tiražas 12 000 egz. –
ISBN 978-9955-480-52-5

nac .

M. M aþvydo b - ka . B ibliografijos

ir knygotyros centras

11 psl.

B a l a n d þ i o

2 9 - g e g u ž ė s

Savaitës filmai

5

Kino repertuaras
V i ln i u s
Forum Cinemas Vingis
29–V. 5 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 12.20,

Suvaidink mano žmoną (JAV) – 20.30

3 d. – 16.50; 4 d. – 20.50

K la i p ė da

1 d. – 15 val.; 2 d. – 17 val.

Forum Cinemas

30 d. – ciklas „Karlsono kinas“. Tigrai ir

29–V. 5 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 12,

tatuiruotės (animac. Danija) – 15 val.

15, 18.30, 21.45		

Vengrų kino savaitė

V. 1–5 d. – Magiški fėjų Vinksių nuotykiai

29 d. – Pagaminta Vengrijoje

(3D, JAV) – 12.45		

(Vengrija) – 19 val.

29 d. – Rio (3D, JAV) – 12.45, 15.30, 18.15,

30 d. – Kontrolieriai (Vengrija) – 19 val.

21 val.; 30 d. – 10.15, 12.45, 15.30, 18.15,

V. 1 d. – Žagsėjimas (Vengrija) – 19 val.

21 val.; V. 1–5 d. – 10.15, 15.30, 18.15,

29–V. 5 d. – Vokiečių kino dienos

2 d. – Taksidermija (Vengrija, Austrija,

21 val.		

29 d. – Rio (3D, JAV) – 11, 13.30, 16.15,

Prancūzija) – 19 val.

29–V. 5 d. – Rio (JAV) – 11.30, 14, 16.30

18.45, 21.30; 30 d. – 11, 13.30, 16.15, 21.30;

3 d. – Likimo atstumtas (Vengrija, Vokietija,

29, V. 2–5 d. – Raudonkepuraitė

1–5 d. – 11, 16.15, 18.45, 21.30		

D. Britanija) – 19 val.

JAV, Kanada) – 13.30, 15.45, 18, 20.30; 30,

29–V. 5 d. – Rio (JAV) – 12, 14.45, 17.30, 20.15

4 d. – Prarasti laikai (Vengrija) – 19 val.

V. 1 d. – 11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.30

Raudonkepuraitė (JAV, Kanada) – 11.45,

5 d. – Meilė laisva (Vengrija) – 19 val.

29–V. 5 d. – Rango (JAV) – 10.45, 13.15,

14.15, 17, 19.30, 22 val.

5 d. – Lietuviškas / tarybinis kinas:

16 val.		

29, 2–5 d. – Prancūziška apgaulė (Prancūzi-

rekonstrukcija. Tadas Blinda

29, V. 1–5 d. – Op (JAV) – 10.30, 13, 15.15;

ja) – 15, 17.45, 20.30; 30, 1 d. – 12.40, 15,

(rež. B. Bratkauskas,

30 d. – 13, 15.15		

17.45, 20.30

3, 4 s.) – 17 val.

29–V. 5 d. – Jūsų nešvankybe (JAV) –

29, V. 1–5 d. – Op (JAV) – 11.30, 14, 16.45

Ozo kino salė

29, 2–5 d. – Vaikams viskas gerai (JAV) –
16.15, 18.50, 21.10; 30, 1 d. – 13.30, 16.15,
18.50, 21.10
V. 1–5 d. – Magiški fėjų Vinksių nuotykiai
(3D, JAV) – 13.30
30 d. – G. Verdi „Trubadūras“. Tiesioginė
premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 20 val.			

Išeities kodas ***
Kolteris Stivensas atsibunda į Čikagą važiuojančiame traukinyje. Jis neatsimena, kaip čia atsidūrė. Dar blogiau tai, kad bendrakeleiviai elgiasi su juo kaip
su pažįstamu, nors Kolteris jų niekad nebuvo sutikęs. Kol jis bando suprasti,
kas atsitiko, traukinyje sprogsta bomba. Kai Kolteris vėl atsibunda, sužino,
kad jis dalyvauja eksperimente, leidžiančiame persikelti į kito žmogaus kūną
ir pakartotinai išgyventi paskutines 8 jo gyvenimo minutes. Kolterio užduotis – išgyventi tas minutes taip, kad būtų nustatyti teroristai, padėję traukinyje
sprogmenis. Bet paaiškėja, kad netrukus Čikagoje turi įvykti kitas sprogimas.
Taip prasideda Kolterio lenktynės su laiku... Duncano Joneso filme pagrindinius
vaidmenis sukūrė Jake’as Gyllenhaalas, Michelle Monaghan, Vera Farmiga
(JAV, 2011). (Vilnius, Kaunas)

Rango (JAV) – 10.45, 13.15		

D. Britanija ) – 20.50; 2 d. – 21 val.;
29 d. – Mergaitė (Švedija) – 17 val.;

15.30, 18.30, 21.30

„Prancūziška apgaulė“

V. 1 d. – Karaliaus kalba (Australija,

29–V. 5 d. – Vanduo drambliams (JAV) –
11.40, 15, 18.15, 21 val.
29, V. 1–5 d. – Išeities kodas (JAV) – 15.50,
18.10, 20.50; 30, 1 d. – 13.10, 15.50,
18.10, 20.50

Klyksmas 4 ***
Praėjo dešimt metų po siaubingų Vaiduoklio surengtų žudynių. Sidnė Preskot
grįžta namo, kad užverstų svarbų gyvenimo puslapį ir gimtajame mieste pristatytų savo pirmąjį romaną. Bet kartu su ja miestelin grįžta ir žudikas. Tik jo
žaidimo taisyklės pasikeitė... Siaubo kino klasikas Wesas Cravenas nusprendė
ir pats pasižiūrėti, ir kitiems parodyti, kuo tapo karta, kuri prieš dešimt metų
klykė filme „Klyksmas 3“. Anie merginos ir vaikinai užaugo, jų vietas užėmė
kiti. Kiti ar kitokie? Pagrindinius vaidmenis sukūrė Neve Campbell, Davidas
Arquette’as ir Courtney Cox (JAV, 2011). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

29, V. 1–5 d. – Klyksmas 4 (JAV) – 19, 21.15
29, V. 1–5 d. – Rango (JAV) – 14.15; 30, 1
d. – 11.45, 14.15
29, V. 1–5 d. – Devintojo legiono erelis
(JAV) – 18.15; 30, 1 d. – 13.30, 18.15
29–V. 5 d. – Jūsų nešvankybe (JAV) –
16, 21 val.		

19, 21.30		

29, 30 d. – Horizontas (JAV) – 14, 16 val.
29, 30 d. – Palaidotas gyvas (Ispanija) –
18 val.
(Švedija, Danija, Vokietija, Norvegija) –
15 val.
2 d. – Mergina, kuri žaidė su ugnimi
(Švedija, Danija, Vokietija) – 18 val.
3 d. – Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą
(Danija, Švedija, Vokietija) – 15, 18 val.
4 d. – Anarchija Žirmūnuose
(rež. S. Drunga) – 14 val.
4 d. – Kvėpavimas (P. Korėja) – 16 val.

29–V. 5 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 10.15,

Prancūziška apgaulė***
Pierre’as Salvadori gimė 1964 m., tačiau bet kuris mūsų dienų kino maištininkas galėtų pasakyti, kad Salvadori kuria „tėtušių kiną“. Ir jis būtų visiškai teisus.
Nors galbūt tiksliau būtų jo filmus vadinti „mamyčių kinu“, nes jie pirmiausia
skirti moterims. Filmo herojė Emili, kurią vaidina „tokia prancūziška“ Audrey
Tautou, vieną dieną gauna meilės laišką ir vos neišmetusi jo į šiukšlių dėžę
nusprendžia jį persiųsti savo mamai (Nathalie Baye), negalinčiai susitaikyti su
tuo, kad ją paliko vyras. Laiško autorius yra nedrąsus Emili bendradarbis (Sami
Boujila), kuris, žinoma, nesitikėjo, tokios slapta mylimos moters reakcijos. Bet
įvykiai jau pradėjo tekėti kita vaga... (Prancūzija, 2010). (Vilnius, Kaunas)

4 d. – Aš aptarnavau Anglijos karalių

13.15, 16.15, 19, 21.50

(Čekija) – 18 val.

Vaikams viskas gerai (JAV) – 12, 15, 18, 20.30

5 d. – Duburys ( rež. G. Lukšas) – 15 val.

V. 1–5 d. – Magiški fėjų Vinksių nuotykiai

5 d. – Žvėris, išeinantis iš jūros

(3D, JAV) – 13 val.		

(rež. V. Žalakevičius) – 18 val.

Raudonkepuraitė**
Kas pasikeis, kai Raudonkepuraitė iš vaiko virs gražia jauna moterimi? Ar
nauja Holivudo idėja, kurią pirmajai patikėta įgyvendinti Catherine Hardwicke,
prigis ir nuo šiol filmuose matysime smarkiai paaugusias Coliukes, karalaites
ant žirnio, Snieguoles ir kitų žinomų pasakų personažus? Šiame filme Raudonkepuraitė yra Valeri (Amanda Seyfried), kuri gyvena kaime, iš visų pusių
apsuptame tamsaus miško. Miške siautėja vilkolakis, jam kaimo gyventojai
kas mėnesį aukoja gyvūnus. Valeri myli paniurėlį Piterį (Shiloh Fernandezas),
bet tėvai nutarė ją ištekinti už turtingo Henrio (Max Irons). Valeri ir Piteris
planuoja pabėgti, tačiau sužino, kad merginos seserį sudraskė vilkolakis. Kaimo
gyventojai pasikviečia vilkolakių gaudytoją Solomoną (Gary Oldmanas). Medžiotojas įspėja kaimiečius, kad vilkolakis gali būti vienas iš jų. Valeri pradeda
įtarti, kad vilkolakis – jos mylimasis. Reginys kraujo, reklamiškai manieringai
gražių vaizdų, raudonos spalvos mėgėjams. (JAV, 2011). (Vilnius, Kaunas)

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

Redaktorius – Linas Vildþiûnas
Atsakingoji sekretorë – Rûta Jakimavièienë
Dailë – Monika Krikðtopaitytë | Muzika – Kamilë Rupeikaitë
Kinas – Þivilë Pipinytë | Teatras – Sigita Ivaðkaitë
Publicistika – Laima Kreivytë | Stilius – Jūratė Malinauskienė
Dizainas – Jokûbas Jacovskis | Maketas – Vanda Èemerkaitë
www.7md.lt – Julijus Lozoraitis
12 psl.

Vanduo drambliams (JAV) – 17.30, 0.15

Šiauliai

2 d. – Mergina su drakono tatuiruote

Forum Cinemas Akropolis

Vanduo drambliams ***
Staiga tapęs našlaičiu dvidešimt vienų metų Jakobas Jankovskis (Robert Pattinson) vienišas leidžia gyvenimą tarp keistuolių, valkatų ir maniakų – jis patenka
į Didžiosios depresijos laikais kažkaip bandančią išgyventi cirko trupę ir kartu su
ja klajoja iš vieno miesto į kitą. Jakobas studijavo veterinariją, todėl prižiūri cirko
gyvūnus. Cirke jis susipažįsta su Marlena (Reese Witherspoon) – charizmatiško,
bet kartu ir bepročio gyvūnų dresuotojo Augusto (Christoph Waltz) žmona.
Ankstyvuosiuose filmuose cirkas dažnai tapdavo veiksmo ir aistrų kovų vieta,
klasikiniu laikotarpiu įgijo ypatingą reikšmę, kurią dar vėliau išplėtojo savo kine
didysis Federico Fellini. Regis, režisierius Francis Lawrence’as tai prisimena,
ypač Todo Browningo „Išsigimėlius“ (JAV, 2011). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

Klyksmas 4 (JAV) – 18.45, 21.15		

29–V. 5 d. – Raudonkepuraitė (JAV, Kana-

Forum Cinemas
29–V. 5 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 12, 15,
18.30, 21.45		
Vanduo drambliams (JAV) – 15.15, 18,
20.45
V. 1– 5 d. – Magiški fėjų Vinksių nuotykiai
(3D, JAV) – 15.30		
29, 30 d. – Rio (3D, JAV) – 10.15, 12.45,
15.30, 18.15, 21 val.; V. 1– 5 d. – 10.15,
12.45, 18.15
29–V. 5 d. – Rio (JAV) – 11.40, 14, 16.15
29, V. 2–5 d. – Rango (JAV) – 13.45,
16.30; 30, V. 1 d. – 11, 13.45, 16.30
29, V. 2–5 d. – Op (JAV) – 13 val.; 30,
V. 1 d. – 10.45, 13 val.
29–V. 5 d. – Klyksmas 4 (JAV – 18.45, 21.15

da) – 11.15, 13.45, 16, 18.15, 21 val.

K a u na s

29, 30 d. – Rio (3D, JAV) – 10.30, 13, 15.45,

Forum Cinemas

18.30, 21.15; V. 1–5 d. – 10.30, 15.45,

29, V. 2–5 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) –

Atlantis Cinemas

18.30, 21.15

12, 15, 18, 21 val.; 30, V. 1 d. – 12, 15, 18,

3D salė

29–V. 5 d. – Rio (JAV) – 11.45, 14, 16.30

21, 23.59

29 d. – Rio (JAV) – 10.10, 13.40, 15.35;

Vanduo drambliams (JAV) – 17.30, 20.45

V. 1–5 d. – Magiški fėjų Vinksių nuotykiai

30–V. 5 d. – 10.10, 13.40, 15.35, 17.30,

Devintojo legiono erelis (JAV) – 18.45, 21.30

(3D, JAV) – 13 val.		

19.25

Op (JAV) – 12.45, 15.15			

3 d. – Marija Kalas (Italija, Prancūzija,

29–V. 5 d. – Meškiukas Jogis (JAV,

29, V. 2–5 d. – Išeities kodas (JAV) – 14.30,

Ispanija) – 19 val.		

N. Zelandija) – 12 val.

17, 19.15, 21.40; 30 , V. 1 d. – 12.15, 14.30,

29 d. – Rio (3D, JAV) – 10.25, 13, 15.45,

Piktas vairuotojas (JAV) – 21.20

17, 19.15, 21.40		

18.30, 21.15; 30 d. – 10.25, 13, 15.45, 18.30,

1 salė

29, V. 2–5 d. – Klyksmas 4 (JAV) – 17.45;

21.15, 23.20; V. 1 d. – 10.25, 15.45, 18.30,

29–V. 5 d. – Op (JAV) – 10.30, 12.20

30 , V. 1 d. – 12.30, 17.45

21.15, 23.20; 2–5 d. – 10.25, 13, 15.45,

Mano numeris ketvirtas (JAV) – 14.10,

29–V. 5 d. – Jūsų nešvankybe (JAV) – 15.30,

18.30, 21.15

18.30

20.15

29–V. 5 d. – Rio (JAV) – 11.45, 14.15, 16.30

Likimo ekspertai (JAV) – 16.20,

„Skalvijos“ kino centras

29, V. 2–5 d. – Raudonkepuraitė (JAV,

20.40

Egzorcizmas (JAV) – 19, 21.30

29 d. – Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį

Kanada) – 11, 13.30, 16, 18.45, 21.45; 30,

(Ispanija, JAV) – 21.30; 30 d. – 17 val.;

V. 1 d. – 11, 13.30, 16, 18.45, 21.45, 23.40

M a r i jam p o l ė

V. 2 d. – 15 val. (seansas senjorams)

29, V. 2–5 d. – Op (JAV) – 12.20, 14.30; 30,

Spindulys

V. 1 d. – Tėve mūsų, kuris esi medyje

V. 1 d. – 10.10, 12.20, 14.30

Didžioji salė

(Prancūzija, Australija, Vokietija, Italija)

29–V. 5 d. – Vanduo drambliams (JAV) –

29, V. 2–5 d. – Rango (JAV) – 15 val.;

17 val., 3 d. – 21.30, 4 d. – 17 val.,

16.45, 19.15, 22 val.

30, 1 d. – 13, 15 val.		

5 d. – 21.15

29, V. 2–5 d. – Išeities kodas (JAV,

29–5 d. – Devintojo legiono erelis

Prancūzija) – 15.30, 17.45, 20.15, 22.30; 30,

(JAV, D.Britanija) – 17.30

V. 1 d. – 15.30, 17.45, 20.15, 22.30

Suvaidink mano žmoną (JAV) – 20 val.

29, V. 2, 4, 5 d. – Prancūziška apgaulė

Mažoji salė

(Prancūzija) – 19, 21.30; 30, V. 1 d. –

29, V. 2–5 d. – Likimo ekspertai (JAV) –

19, 21.30, 23.45; 3 d. – 21.30

15.15; 1; 2 d. – 13.15, 15.15

29–V. 5 d. – Jūsų nešvankybe (JAV) – 15.15

29–V. 5 d. – Karaliaus kalba (Australija,

29, V. 2–5 d. – Klyksmas 4 (JAV) – 18.15; 30,

D. Britanija) – 17.15

V. 1 d. – 18.15, 23 val.

29–5 d. – Juodoji gulbė (JAV) – 19.15

Dėkojame

Evaldui Rimšeliui
už 200 Lt paramą.
7 meno dienos

29–V. 5 d. – Meškiukas Jogis (JAV,
N. Zelandija) – 12.45		
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