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Jau beveik mėnesį veikia paroda,
kurios pavadinimas nurodo Psalmių knygos žodžius „Ten aš eisiu
prie Dievo altoriaus“ (Ps 42 (43), 4).
Pirmą kartą drauge eksponuojami
Vakarų apeigų krikščionių – Romos katalikų, evangelikų liuteronų,
evangelikų reformatų ir Rytų apeigų
krikščionių – stačiatikių, sentikių,
unitų spaudiniai ir rankraštinės knygos, saugomi Lietuvos nacionalinėje
Martyno Mažvydo ir Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekose.
Siekiant parodos lankytojus išsamiau
supažindinti su parodos eksponatais ir
liturgijoje naudojamų knygų įvairove,
šios parodos proga buvo surengta
keturių pranešimų konferencija „Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų
konfesijų liturginės knygos“; ji tapo
parodos lydimuoju renginiu.
Pranešimai supažindino su tradicinių Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų liturginių knygų specifika, jos
formavimosi istorija, buvo pristatytos
LDK teritorijoje rašytos, spausdintos
ir naudotos knygos, aptariama jų raida
ir naudojimas. Parodos kuratorė Agnė
Zemkajutė ne tik parengė parodos

ekspoziciją, bet ir pristatė Romos
katalikų bažnyčios mišiolą, jo formavimąsi, rūšis, Lietuvos katalikams
aktualius šių knygų priedus, istoriškai
svarbias knygas, kurių didžiąją dalį
galima išvysti parodoje. Evangelikų
liuteronų kunigas Darius Petkūnas
aptarė senąsias XVI–XIX amžių LDK
ir Prūsijos Liuteronų ir Reformatų
bažnyčių liturgines knygas – Agendas. Nadežda Morozova supažindino
su daugybe Rytų apeigų krikščionių
liturginių knygų, paaiškino sentikių,
stačiatikių ir unitų liturginių knygų
skirtumus, jų specifiką. Muzikologė
Živilė Stonytė savo pranešime išsamiai
pristatė vienintelį Lietuvoje muzikos
inkunabulą ir didžiausią parodos
eksponatą – Mišių giesmyną Gradualą. Taigi pranešimai buvo tiesiogiai
siejami su paroda ir jos eksponatais.
O knygos čia dalijamos į tris stambias
grupes.
Pirmąją ir didžiąją ekspozicijos dalį
sudaro Romos katalikų liturginės knygos, jos eksponuojamos bažnytinės
erdvės centre. Ekspozicijoje matyti,
kaip kito svarbiausioji Romos katalikų
apeigų knyga „Missale Romanum...“,
trumpiau vadinta mišiolu, kuri kartu
su visomis savo sudėtinėmis dalimis

įgavo sunormintą, vientisą pavidalą.
Pačios ankstyviausios apeigų knygos,
dabar vadinamos sakramentarijais, yra
senosios rankraštinės maldaknygės,
skirtos kunigams. Maždaug X amžiuje
vienuolynuose imti naudoti „Ordines
Romani“, nurodymai, kaip turi būti
atliekamos ceremonijos. Pirmasis
mišiolo prototipas 1474 m. buvo atspausdintas Milane; knyga pažodžiui
vadinasi „Mišių tvarka pagal įprastą
Romos kurijoje“. XVI a. per Europą
nuvilnijus reformacijai, buvo peržiūrėta, suredaguota ir suvienodinta
šv. Mišių eiga: 1570 m. popiežiaus
Pijaus V įtvirtino sunormintą mišiolą,
kuris beveik 400 metų su nedideliais
pakeitimais buvo spausdinamas ir
naudojamas šv. Mišių metu. LDK teritorijoje ši katalikų tikėjimo šv. Mišių
tekstų kiekvienai dienai ir tvarkos eigą
įtvirtinusi liturginė knyga įsigalėjo
nuo 1578 m., kartu su kitais Tridento
susirinkimo dokumentais.
Kaip žinome, dažniausiai Lietuvoje
buvo naudojamos apeigų knygos su
priedu, skirtu Šiaurės šalims, t. y. Lenkijos ir Švedijos kraštuose garbintų šventųjų ir kankinių gyvenimo aprašymais.
Nukelta

į

7

psl.

1 psl.

T e a t r a s

Erotika ir antika
Austėja Adomavičiūtė
Režisierius Artūras Areima per
kelerius pastaruosius metus jau spėjo
padirbėti „Menų spaustuvėje“, Oskaro
Koršunovo teatre, Kauno dramos
teatre. Savo pastatymams, kurie grindžiami stipria literatūra ir aktoriniais
darbais, režisierius iki šiol rinkosi
klasiką, linko į tragedijos žanrą.
Tad spektaklis pagal Peterio Hackso
komediją „Amfitrionas“ tokiame jo
kūrybiniame kontekste buvo gana
netikėtas posūkis. Po „Kelio“ ir „Freken Julijos“ tai jau trečias režisieriaus
darbas Vilniaus mažajame teatre.
Vokiečių dramaturgo Hackso pjesė – viena XX amžiuje išpopuliarėjusių modernių antikos dramų ir mitų
rekonstrukcijų. Rašytojas interpretuoja istoriją apie Jupiterio kelionę į žemę,
kur dievas suvilioja būsimą Heraklio
motiną Alkmenę, apsimesdamas jos
vyru Amfitrionu. Dramaturgas dėmesį sutelkia į vyro ir moters santykių
svarbą santuokoje, kurią Amfitrionas
suvokia tik patyręs žmonos „neištikimybę“. Pjesėje pateikiama ryški priešprieša tarp dviejų antikinės Romos
kraštutinumų – hedonistinių malonumų, kūniškų instinktų tenkinimo
ir herojiškų žygių. Kai vyrai kovoja
už dievų aukas, pastarieji vilioja jų
namuose paliktas žmonas ir žaidžia
mirtingųjų likimais.
Spektaklio scenografijoje apstu
antikos įvaizdžių – kolonos, begalvis
moters torsas, bet yra ir parodijų –
moters kojų skulptūra, pagrindinis
spektaklio veiksmas vyksta ant medžiais ir gėlėmis apsuptos pakylos.
Agnės Kuzmickaitės sukurta scenografija artima ankstesnių Areimos
spektaklių ir nuolatinės dailininkės

Kotrynos Daujotaitės darbams būdingai elegantiškai rafinuotai ironijos
estetikai.
Tokioje aplinkoje pasirodo iš Olimpo į žemę nusileidę dievai – Merkurijus (Paulius Ignatavičius) ir Jupiteris
(Tomas Rinkūnas), kurių dieviškąją
hierarchiją simbolizuoja medžiaginis
falas, antrojo, žinoma, ilgesnis. Iš
pradžių režisierius kuria apgaulingą
vaizdą, kad „Amfitirionas“ bus panašus į ankstesnius jo pastatymus – literatūriškas, tragiško pobūdžio, ištęstas.
Tik vėliau pradedama žaisti pagal
komedijos taisykles. Nors beveik
visi išvardyti bruožai išlikę, tačiau,
palyginti su ankstesniais pastatymais,
„Amfitrionas“ išsiskiria laisvumu,
dinamika, ir, žinoma, žanru.
Areima netikėtai atskleidžia ir
panaudoja spektaklio aktorius. Tadas
Gryn (Amfitrionas), kurio ankstesniems vaidmenims būdinga monotoniška statika, spektaklyje virsta
dinamiška diktatoriaus karvedžio parodija. Sceninius šio aktoriaus trūkumus režisierius paverčia pranašumais.
Amfitriono pompastiškas, skulptūriškų pozų komizmas atsiskleidžia
per dialogus su Martyno Nedzinsko
kuriamu jo filosofijos mokytoju Sosijumi, kurio blaivūs komentarai ir
kasdieniška kalba kontrastuoja su kitų
veikėjų charakteringumu.
Nedzinsko personažas turi filosofo, karaliaus juokdario ir apsukraus
commedia dell’arte Arlekino, kurio
kostiumu ir yra aprengtas, bruožų.
Organišką ir dinamišką komedijos
atmosferą lemia būtent šio aktoriaus
kūryba scenoje. Jo improvizacijos – tai
nuorodos į šiandienos teatrinį kontekstą, pvz., Oskaro Koršunovo „Hamleto“
„kas tu esi?“ parafrazė „Amfitrione“

yra nuolat kartojama „kur tu esi?“,
pasigirsta ir pačiame Mažajame teatre statytų Antono Čechovo pjesių
personažų frazėmis – nuo „Žuvėdros“
Treplevo „reikia naujų formų“ iki „Trijų
seserų“ „į Maskvą!“. Juo labiau kad
„Žuvėdra“ – tai Rimo Tumino statytas
šių jaunų spektaklio aktorių komandos
diplominis darbas. Improvizacijos
veikia kaip savotiškos intermedijos,
suteikia dinamikos, kartu akivaizdžiai
griauna ketvirtąją sieną.
Dar viena spektaklio staigmena –
Agnė Šataitė, kurios ankstesniems
vaidmenims režisierių traktuotės
primetė šiurkštoką, netgi vulgaroką
personažo kūrimo manierą. O „Amfitrione“ Areima atskleidžia Šataitės
Alkmenės moteriškumą ir trapumą.
Šis vaidmuo pilnas šviesios melancholijos. Jos Alkmenė spinduliuoja
antikos moters idealo grožį, penelopišką ištikimybę vyrui ir nuolankumą.
Kiekvienam aktoriui Areima atranda naują ir netikėtą amplua, o tai
akivaizdžiai teikia aktoriams malonumą vaidinti. Kiekvienas veikiantis
scenoje supranta, ką daro, kiekvienam
suprantama režisieriaus koncepcija.
Spektaklio dinamiką lemia ir ta aplinkybė, kad tai pirmas bendras kurso
draugų darbas. Išskyrus scenografę,
visa spektaklio komanda yra iš jauniausio R. Tumino kurso.
Visiems Areimos spektakliams
svarbi erotinė potekstė, kurios šiame
pastatyme ypač daug. Geidulingos
Jupiterio ir Alkmenės meilės scenos.
Teatro scenoje tokie epizodai dažnai
įgauna vulgarumo, neskoningumo,
tačiau Areimai būdingas estetizmas
suteikia jiems rafinuoto šokio formą.
Iš tiesų, Areima taip atskleidžia erotika alsuojančią antikinės kultūros

K . Ži č k y t ė s n u o t r .

Artūro Areimos spektaklis „Amfitrionas“

Scena iš spektaklio „Amfitrionas“
potekstę, nors ir pjesė, ir spektaklis
pristatomi kaip gerokai nutolę nuo
antikinės kultūros.
Butaforinius šarvus dėvintys Amfitrionas ir Jupiteris, svarbaus antikinės
dramos elemento – koturnų – travestavimas, jais apaunant pagrindinius
veikėjus, tiesiogiai aktorių naudojami
šiuolaikiniai daiktai – megafonai ir
mikrofonai, aktorių improvizacijos
lemia sąlyginę spektaklio veiksmo
erdvę tarp dabarties ir praeities, mitu
paremtos dramos rėmų ir moters
ir vyro santykių apskritai. Vis dėlto
tikrasis antikinio spektaklio sluoksnio desakralizavimas ir „nukėlimas
nuo koturnų“ pateikiamas pačioje
spektaklio pabaigoje, kai Alkmenė
finaliniame epizode įnešama į sceną
ant butaforinio falo.
Spektaklio pabaiga vis dar neišbaigta
ir neorganiška. Iki galo nepateisintas
Areimos epilogas pasibaigus pjesės tekstui, kur visą spektaklį laužyta ketvirtoji
siena per įliejamus į dramaturginio siužeto tėkmę komiškus improvizacinius
epizodus atveda iki publikos ir scenos

lako ir erdvės suliejimo, kai Gryn ima į
rankas mikrofoną ir pradeda tiesiogiai
bendrauti su žiūrovais. Iliustratyviai
atrodo ir Amfitriono šarvų užkasimas,
vaizduojantis, kad veikėjas keičia prioritetus ir pirmenybę teiks žmonai, o
nebe mūšiams.
Vis dėlto „Amfitrionas“ tik patvirtina, kokia svarbi teatrui jaunų ir
talentingų bendraminčių komanda,
juk jie turi galimybę kartu augti, profesionalėti, taip (at)kurdami teatrą,
tad nenuostabu, kad šis gaivališkas,
švelniai provokuojantis spektaklis,
kuriuo Areima išmintingai „pailsi“
nuo tragedijos, tarp kitų režisieriaus darbų išsiskiria jaunatviškumu.
Ankstesniems Areimos spektakliams
būdingi griežti režisūriniai rėmai, kuriuose pagal režisieriaus nurodymus
veikia aktoriai, kliudydavo veiksmo
organikai. „Amfitriono“ forma laisvėja, paliekama daug erdvės aktorių
improvizacijai. Atsipalaidavimas
įžemina ir režisūrą, ir tai daro „Amfitrioną vienu iš įdomiausių pastarojo
meto režisieriaus darbų.

bet vis dėlto ne vaidybinį kiną, kaip
beveik kartu startavę jo kolegos
Žalakevičius, Žebriūnas ar Vabalas.
Neparašyta Lietuvos kino studijos (ne kino) istorija slepia daug
neišsipildymo dramų, sulaužytų ar
pakreiptų likimų. Būsimieji jos tyrinėtojai galbūt iškels į dienos šviesą
meno tarybų protokolus, partijos
susirinkimų rezoliucijas ar ideologines CK direktyvas, tačiau nebeatkurs
jas lydėjusių žmogiškųjų aplinkybių,
kurios patyliukais grimzta į nebūtį.
Kodėl viskas susiklostė būtent taip ir
ne kitaip? Ar galėjo būti kitaip?
Septintojo-aštuntojo dešimtmečių
sandūra jau reiškė „atšilimo“ pabaigą ir
ideologinių varžtų „veržimo“ pradžią.
Filmas „Vyrų vasara“ buvo nepriekaištingos kinematografinės formos ir
atspindėjo šias permainas, pradedant
„importiniu“ scenarijumi apie pokario
„klasių kovą“, kurios traktuotė buvo
atvirai propagandinė. Gal dar didesnė
duoklė ideologijai buvo kitas Giedrio
filmas „Žaizdos žemės mūsų“ (1971) apie
1918–1919 m. „revoliucinius“ įvykius.
Nuo tada Marijonas Giedrys įsitvirtino tarp nuolat filmuojančių Lietuvos
kino studijos režisierių ir jau nė karto
nesuklupo. Netgi tapo „etatiniu“ žlungančių projektų gelbėtoju. Pradedant

dar 1967-ųjų filmu „Suaugusių žmonių
žaidimai“, kas buvo tarsi pakopa į
savarankišką pilną metražą, ir baigiant 1981-ųjų juosta „Medaus mėnuo
Amerikoje“ konjunktūrinės Alberto
Laurinčiuko pjesės motyvais. Sudėtingiausias tarp šių užbaigimų, tapęs ir
svarbiausiu Giedrio filmu, jo profesionalizmo kokybės ženklu, žinoma, buvo
„Herkus Mantas“ (1972). Pirminis filmo sumanymas vizualizuojant mums
nepažįstamą epochą žadėjo tirštą,
krauju ir prakaitu srūvančią atmosferą,
Giedrys ją sušvelnino, suromantino ir
kiek teatralizavo, apsukus ratą tarsi vėl
priartėdamas prie Juozo Grušo pjesės.
Panašaus braižo buvo ir vėlesni
Giedrio filmai: nugludintų kampų, kiek
literatūriški bei teatrališki, aktoriniai,
solidžios režisūros, garantuoti. Tai
beveik vien ekranizacijos: „Perskeltas
dangus“ (1974), „Nesėtų rugių žydėjimas“ (1978), „Parodų rūmai“ (1987)
pagal Vytauto Bubnio romanus, „Sūnus
palaidūnas“ (1984) pagal Raimondą
Kašauską, miniserialas „Amerikoniškoji tragedija“ (1980) pagal Theodore’ą
Dreiserį Maskvos televizijos užsakymu.
Marijono Giedrio kinas atspindėjo jo
gyvenamą laiką, tai buvo kūrybos kaina.

In memoriam

Marijonas Giedrys taip ilgai ir atkakliai priešinosi giltinei, kad žinia
apie Jo mirtį atėjo netikėtai. Regėjos,
kad Jis pakels dar ne vieną likimo
smūgį, dar ne vieną insultą, sužalojimą, įveikdamas net skaudžiausią senatvės palydovę vienatvę. Ir kad dar ilgai,
kaip buvome įpratę, matysime šį smulkaus sudėjimo, kone vėjo perpučiamą
gyvai degančių akių žmogų, ateinantį,
pasiramsčiuojant lazda, ar atvedamą
į kiekvieną svarbesnį kino renginį,
kiekvieno lietuvių filmo premjerą.
Kaip paskutinįkart, balandžio 28-ąją,
Kinematografininkų sąjungai minint
savo 80-metį... Mariukas (taip Jis visų
vadintas dar nuo senosios Kino studijos Birutės gatvėje laikų) buvo dviem
metais jaunesnis.
Ir nors, kaip ir kiti Jo kartos režisieriai, filmų Marijonas Giedrys nebekūrė jau daugiau nei du dešimtmečius,
būtent Jis – neatsitvėręs savimylos ar
negandos siena, smalsus kino naujienoms ir geranoriškas jaunųjų
kolegų darbams – buvo „ano meto“
ir dabartinį lietuvių kiną simboliškai
jungianti grandis.
Sąjunginiame kinematografijos
institute (VGIK) baigęs Sergejaus
2 psl.
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Marijonas Giedrys
(1933–2011)

Gerasimovo klasę, į kiną Marijonas Giedrys atėjo su pirmąja lietuvių
režisūros banga. 1960-aisiais, pats
parašęs scenarijų pagal Juozo Baltušio „Parduotų vasarų“ novelę, jis
sukūrė „Mums nebereikia“ – įžanginę lietuvių kiną išgarsinusių „Gyvųjų
didvyrių“ novelę. Prasidedančios
žiemos peizažo liūdesys subtiliai
perteikė filmo nuotaiką, atspindėjo
ir šiurkščius socialinius patriarchalinio kaimo santykius. Tai buvo
atmosferinis, autorinis kinas tikrąja

žodžio prasme. Debiutas pranašavo
šviesią režisieriaus ateitį, juo labiau
kad po metų Giedrys pastatė ideologiškai angažuotą filmą „Svetimi“
(1961). Tačiau kitą vaidybinį filmą
„Vyrų vasara“ jis nufilmavo beveik
po dešimties metų, 1970-aisiais. Tą
kūrybingiausią Lietuvos kinui dešimtmetį Giedrys netylėjo, – kūrė
dokumentinius filmus „Lino daina“,
„Do-re-mi“, „Žirgai ir vištos“ ir kt.,
įsiliejusius į besiformuojančią nacionalinę dokumentikos tradiciją,

Linas Vildžiūnas
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Praktinė kryžminimo pamoka
Įspūdžiai iš „Cross Media Zen“ konferencijos
Deima Kelias
Gegužės 27 ir 28 d. Vilniuje vyko
„Cross Media Zen“ konferencija ir
kūrybinės dirbtuvės, kurias inicijavo
ir įgyvendino agentūra „Media Desk
Lietuva“. Jei neteko jose lankytis,
pasistengsiu pažymėti kelis reikšmingesnius momentus, taip pat leisiu
sau pasidalyti keletu subjektyvių
įspūdžių.
Skaitmeninė revoliucija
Taip vadinosi įvadinė „Crossover“
direktoriaus Marko Atkino paskaita.
Jei nors kiek intensyviau naudojatės
internetu, jos esmę galbūt jau ir patys
ėmėte įtarti. Masių diktatas (prašom
neįsižeisti, masės esame mes patys,
mirkstantys internete). Taigi skaitmeniniame amžiuje masės ne tik vartoja
turinį, kaip buvo nesenais „auksiniais“
spaudos-radijo-televizijos laikais, bet
ir tą turinį kuria, rūšiuoja ir, reikia
pripažinti buvo nemenka vertinga naujiena lietuviškai publikai, – jį sugeba
finansuoti. Strigote su savo nuostabiu
projektu, galinčiu išgelbėti jei ne pasaulį, tai bent jus patį? Pasidomėkite kaip
veikia crowdfunding, galbūt pavyks
rasti taip trokštamą paramą.
Daug akivaizdesnis, bet retai sąmoningai suvokiamas tos revoliucijos
įrodymas visu ryškumu iškilo prieš
laimingųjų, patekusių į kūrybines
dirbtuves, akis. Jose nedalyvavote?
Pratimą galite atlikti ir savarankiškai:
pagalvokite ir surašykite per dieną
naudojamas medijas. Ryte jus pažadina
mobiliojo telefono žadintuvas; vėliau –
kava-cigaretės arba mankšta; kompiuteryje pasitikrinate paštą, „Facebook’ą“;
kelionė į darbą klausant radijo stoties,
jei važiuojate automobiliu arba ausinuko su atsisiųsta muzika, jei keliaujate
pėsčiomis; galbūt pakeliui dar kažką
nufotografuojate savo išmaniuoju
telefonu; darbe – vėlgi kompiuteris,
tikėtina, kad prieš tai susiviliojate žvilgtelėti į „Youtube“ ir t. t., ir pan.
Surašę visą savo dienos eigą, pilną
pačių įvairiausių technologijų, esate
pasiruošę išgirsti du sukrečiančius
klausimus: kaip atrodė jūsų diena
prieš penkerius metus (ar ten buvo
tiek technologijų?) ir kaip ji galėtų
atrodyti po penkerių metų. Stebint
geometrinį technologijų augimą
mūsų gyvenime, atmetus mistinį-pesimistinį visi-mes-mirsim-2012-aisiais
pasaulio pabaigos scenarijų, tikėtina,
kad technologijų mūsų gyvenime tik
daugės.
Pranešėjai
M. Atkino, Seano Colemano, Pascalio Lubano, Heather Leach, Maxo
Valentine’o – visų pranešėjų biografijos trykšte trykšta patirtimi, reikšmingais ir pelningais projektais, tarptautinėmis sėkmės istorijomis kuriant ir
įgyvendinant multimedijų projektus.
(Pastaba labai „žaliems“: medijų kanalai yra klasikiniai, seni – tokie, kaip
spausdintos knygos (nuostaba iš lektorių pusės – „Jūs dar skaitote tikras
knygas?!“ – „Taip, mes jas skaitome.“),
popierinė spauda, radijas, televizija

(mes ją žiūrime vis rečiau – tarp 40
dirbtuvėse dalyvavusiųjų, TV žiūrėtojų vos du trys) ir skaitmeniniai, naujesni kanalai – internetinės televizijos,
mobiliųjų aplikacijos, skaitmeninės
knygos ir kt.) „Cross Media“ konferencijos ir dirbtuvių tikslas – skatinti
skirtingų sričių specialistus bendradarbiauti, kurti naujus efektyvius ir
gyvybingus internetinius-neinternetinius projektus. Teisybės dėlei tenka
pripažinti, kad ne visų konferencijos
pranešimų buvo taip gera klausytis,
kaip kad tikėtasi. Ar gali būti kalbos
apie žaidimus, nesvarbu, kokios
prigimties – skaitmeninės ar įprastos
fizinės, nuobodžios? Pasirodo, gali.
Pasirodo, 7 valandas trunkančioje
konferencijoje, kaip ir asmeniniame
„bloge“, galima gaišinti kitų žmonių
laiką pasakojimais apie savo karštus
arba nelabai toli siekiančius norus,
pvz., įsigyti ir pašokti su Hugo Boss
bateliais. Ką gi... Internetas – tai ne tik
reikalingos žinios, bet ir nesibaigiantys pliurpalai bei rimtos tolerancijos
pamokos. Apie viską galima kalbėti. O
štai gaišti laiką ir klausytis apie moterį,
nusprendusią gelbėti Brazilijoje varles
(beje, gelbėtojos elgesys vertas gyvūnų
teisių gynėjų dėmesio) ar tas minutes
panaudoti kaip nors prasmingiau, visada yra mūsų asmeninis sprendimas.
Didėjant mus kas sekundę atakuojančiam žinučių kiekiui, nepamirškim

ir mano susižavėjimą šiuo iš pažiūros
tarptautiniu mastu mažai reikšmingu
faktu, ir M.Valentine’o nuveiktu Sizifo
darbu. Juk išlaidos, kaip ir finansavimo
paieškos, didžiąja dalimi yra smegenų
darbas. Tą neblogai yra perpratę viso
pasaulio low-no budget filmų kūrėjai,
visiems kitiems irgi prieš imantis
įgyvendinti projektą verta pamąstyti
ne tik apie didelius pinigus, bet ir apie
šiek tiek mažesnius. Verti dėmesio
buvo ir kondensuoti kompiuterinių
žaidimų kūrėjo P. Lubano patarimai
norintiesiems kurti nemokamus internetinius žaidimus (free to play games)
apie tai, kaip iš šių žaidimų užsidirbti
pinigų. Grįžkime prie dalyvių. Šeštadienio dirbtuvėse tvyroje visai kitokia
atmosfera. Kurti, kurti, kurti! Arba
bent jau susipažinti su šalia sėdinčiu
stalo kaimynu.
Cross
Štai čia ir prasideda, mano paprasta
neskaitmenine galva, esminis cross.
Skirtingų profesijų žmonės susitinka,
susipažįsta ir esant palankiai situacijai mėgina bendromis pastangomis
sukurti ką nors nauja. „Cross Media“
organizatoriai turi nemenką tarptautinę patirtį organizuoti tokius
susitikimus – už tai, kad pamatėme ir
sutikome vieni kitus prie darbo stalo
jiems, kaip ir „Media Desk Lietuva“
darbuotojams, širdingai dėkui. Seniai

Renginio lektoriai ir organizatoriai
veiksmo etc.). Atskirame lape – surašykite, kiek pajėgiate sugalvoti skirtingų auditorijų (sodininkai, namų
šeimininkės, žvejai, vadybininkai,
alkoholikai, gotai, sveikuoliai, ligoniai – visi tinka). Dabar bakstelėkite
pieštuku į auditorijas ir pasirinkite
vieną. Iš pirmojo sąrašo pasirinkite
vieną tradicinę, vieną skaitmeninę
mediją ir žanrą.
Turėdami omenyje atsitiktinai išrinktą auditoriją, sukurkite adekvatų,
potencialiai sėkmingą produktą. Užduotis pažengusiesiems – pagalvokite,
kaip jūsų genialus produktas pasieks
potencialius vartotojus. Kilo naujų
minčių, kokią skaitmeninę formą
suteikti savo baigiamam rašyti istoriniam romanui? Šovė mintis, kaip
efektyviau sukviesti parodos lankytojus
ar parduoti daugiau bilietų į spektaklį?
Kryžminant skirtingus medijų kanalus,
eksperimentuojant su jų galimybėmis,
bendradarbiaujant su skirtingų sričių
specialistais tikrai kils gerų minčių.
Moralas „žaliems“

to. Galim išjungti. Galim atsitraukti.
Galim neklausyti, neatsakyti, nežiūrėti. Galim ne tik reikšti savo nuomonę,
bet ir susilaikyti nuo komentarų.
Dalyviai
Konferencijai artėjant į pabaigą,
penktadienio vakare, į dalyvių veidus
geriau buvo nežiūrėti. Dalis dalyvių
pasiplovė dirbti savo darbų. Dalis
atkakliųjų miegojo, bet atsibusdavo
pasigirdus magiškam žodžiui „finansavimas“. Šį burtažodį konferencijos
pranešėjai kartojo gana dažnai, matyt,
gerai informuoti apie lietuviškos kultūros finansavimo ypatumus.
Vis dėlto tie, kurie klausė, galėjo
išgirsti daug naudingų, asmenine
pranešėjų patirtimi paremtų patarimų.
Kad ir skausminga, bet pamokanti
M.Valentine’o patirtis apie „rimtųjų
žaidimų“ (serious game) sąnaudų mažinimą: nuo 90 eurų iki 3 eurų vienam
žmogui, nemažinant paslaugos (t. y.
žaidimo) kokybės. Jei kam iš skaitytojų
teko ne tik kurti didesnį projektą, bet
ir užsiimti sąnaudų skaičiavimu, supras
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visas verslo, kaip, beje, ir kultūros pasaulis suprato – konferencijų turinys
svarbu, dar svarbiau užkulisiai – išdrįskite prieiti prie nepažįstamojo,
išdrįskite užduoti klausimą pranešėjui, išdrįskite. Ir galbūt sutiksite
ilgai ieškotą partnerį arba jums šaus
galvon netikėta įžvalga. Entuziazmo,
išradingumo, žavesio dirbtuvių dalyviams netrūko, taigi renginį galima
vadinti visiškai pavykusiu. O kaip
gi skaitmeniniai ir neskaitmeniniai
medijų kanalai? Na taip, yra būdų
juos lengviau, žaismingiau, išradingiau sujungti. Štai vienas paprastutis
pratimas: surašykite į du stulpelius
visus jums žinomus medijų kanalus.
Pirmajame tebūnie tradiciniai: knygos, laikraščiai, atvirukai, teatrai, kino
teatrai, renginiai, televizija, radijas.
Antrajame – kiek naujesni – debesų
kompiuterija (cloud computing),
„Apps“, SMS, MMS, dalijimosi videomedžiaga ar fotomedžiaga svetainė
etc. Galiausiai trečioje grafoje susirašykite visus kino ar literatūros žanrus
(drama, melodrama, siaubo, trileris,

Norint ką nors sėkmingai sukryžminti, naudinga prieš tai geriau susipažinti su tuo, ką ruošiatės kryžminti.
Skaitmeninės technologijos kone
kasdien pasiūlo kokį nors naują formatą ar bent jau jo patobulinimą. Neišsigąskite gausos, pradėkite nuo mažų
dalykų, pvz., pasidomėkite, ką ,ir ypač
kaip, internete ar su savo mobiliuoju
telefonu veikia jūsų paauglys sūnus ar
duktė. Jeigu mokate prie elektroninio
laiško prikabinti fotografiją, išsiųsti
SMS žinutę ar net MMS vaizdelį – daug
galite pasiekti technologijų pasaulyje.
Juk jos dažnai kuriamos nuožmiai
laikantis principo, kad vartotojui būtų
kuo paprasčiau jas naudoti.
Moralas „geltoniems“
Su esminėmis skaitmeninių technologijų naujovėmis būtina susipažinti
išsamiau. Net jei nesate skaitmeninės
revoliucijos fanas, periodiškai verta
atnaujinti savo žinias. Antraip geometrinės progresijos būdu mąžta mūsų
lankstumas ir gebėjimas dalyvauti
tarptautinėse rinkose. Pirmą kartą
išgirdote terminą „rimti žaidimai“?
Pasidomėkite jais atidžiau. Video
scroll? Taip, tai galima pritaikyti planuojamam šokio festivaliui. Dar vienas
svarbus žodis: auditorija. Ne vienas
lektorius pradėjo ir baigė savo prane-

šimą kalba apie auditoriją. Norint, kad
produktas, projektas ar kūrinys turėtų
pakankamą auditoriją, būtina prieš tai
ja pasidomėti ir kuo geriau ją pažinti.
Kaip įsivaizduojate savo kūrinio žiūrovą? Koks jis yra iš tikrųjų? Kokie jo
tikslai, kaip jis gyvena, kas jam teikia
džiaugsmą ir kas jį gąsdina? Kaip jį
pasieksite? O svarbiausia, kuo jūsų
kūrinys gali būti jam naudingas?
Moralas „raudoniems“
Esate skaitmeninių technologijų
ekspertas? Kuriate kompiuterinius
žaidimus, mobilias aplikacijas ir,
galbūt, slapta naująjį „skype’ą“ ar
„facebook’ą“? Skaitote pranešimus
tarptautinėse naujosioms technologijoms skirtose profesionalų konferencijose? Jūsų galima paprašyti tik vieno
dalyko – prieš paleisdami į pasaulį
dar vieną kalnus pinigų generuojantį
projektą, nepamirškite sau užduoti
kelių klausimų: ar siūlomas turinys
tikrai vertas auditorijos dėmesio? (Jei
esate profesionalas, neabejoju, jog
žinote šimtus būdu, kaip tą dėmesį
pelnyti.) Ar tas turinys, atsiprašau,
už tokį senamadišką žodį, nesikerta
su jūsų asmeninėmis vertybėmis? Iš
asmeninės patirties dirbant reklamos
srityje žinau, kad tai nėra nei lengvi,
nei malonūs klausimai. Vis tik atsakymai į juos formuoja tiek fizinio, tiek
virtualių pasaulių peizažus.
O kaip gi Zen?
Ko ir dirbtuvėse, ir „Cross Media“
konferencijoje pasigedau, tai Zen.
Bet kokiame sekuliariame pavidale.
Viskas – ir žaidimų pinigai, ir internetinės struktūros, ir manipuliacija
vartotojo silpnybėmis yra gana gerai
ir tiksliai apskaičiuota. Loginę mano
lėtų smegenų dalį tai įtikina. Tačiau tą
kitą, dešinįjį pusrutulį – vargiai. Eisiu
atsisėsiu ant upės kranto ir stebėsiu,
kaip mirguliuoja Neries paviršius,
galbūt net išsitrauksiu iš krepšio seną,
storą, popierinę knygą ir atvertusi
atsitiktinį puslapį paskaitysiu kokį
eilėraštį. Na, o vėliau, prieš sėsdama
dirbti, dar pasižiūrėsiu keletą įrašų
„Youtube“. Skaitmeninių technologijų
traukinys visu greičiu lekia į gausą ir
įvairovę – net jei nesiruošiam visai
sulįsti į skaitmeninę matricą, galime
šiuo greitu smarkuoliu pavažiuoti
pora įspūdingų stotelių.
3 psl.
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Istorinė atmintis scenoje: gyva ar ne?

VDU mokslinės konferencijos „Pasikartojimai. Atmintis ir tapatybė postsovietiniame Lietuvos teatre“ atgarsiai
Konstantinas Borkovskis
Gegužės 20 d. Kaune, Vytauto
Didžiojo universiteto galerijoje „101“
vyko VDU Menų fakulteto Teatrologijos katedros surengta konferencija
„Pasikartojimai: atmintis ir tapatybė
postsovietiniame Lietuvos teatre“.
Konferencijoje minėta tema paruoštų
pranešimų esmę trumpai dėstė Kauno VDU, Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų
instituto, Klaipėdos universiteto teoretikai ir pedagogai.
Konferencijos organizatoriai (dr.
Martynas Petrikas ir prof. dr. Jurgita Staniškytė) maloniai šių žodžių
autoriui suteikė galimybę stebėti

teatre. Pasisėmusi teologijos žinių užsienyje, jauna menotyrininkė išskyrė
tris Šventojo Rašto siužetų apraiškas:
imitacija (biblinės Sandoros įvaizdis
E. Nekrošiaus spektaklyje „Giesmių
giesmė“), transformacija (kelionės į
Pažadėtąją žemę siužeto perdirbinys
R. Tumino spektaklyje „Nusišypsok
mums, Viešpatie“) ir biblinio siužeto
apie Abraomą ir Izaoką variacija
Oskaro Koršunovo spektaklyje „P.S.
byla OK“. LMTA doktorantė Gabrielė
Labanauskaitė išnagrinėjo Valentino
Masalskio vaidmenį jo paties režisuotame ir suvaidintame spektaklyje
pagal Tankredo Dorsto pjesę „Aš,
Fojerbachas“ (NDT, 2006 m.). Analizė
vykdoma, remiantis konkrečiais para-

Teatrologų konferencija VDU: doc. dr. Rasa Vasinauskaitė, Asta Valiukaitė,
dr. Ramunė Balevičiūtė ir prof. dr. Jurgita Staniškytė
konferenciją, tad būtų tiesiog neetiška
bandyti perdėm kritiškai atspindėti ir
vertinti tikrai labai turiningą renginį
ir jo pranešimuose išsakytas mintis.
Tačiau, neužsibrėžiant neįmanomo
tikslo perteikti visų konferencijos pranešimų turinio, vis dėlto bus leista sau
išdėstyti kai kuriuos samprotavimus,
atsiradusius, besiklausant pranešėjų
minčių.
Įspūdis toks, kad Lietuvoje baigia
formuotis nauja teatro teoretikų karta,
išpažįstanti labiau semiotinius, o ne
mums įprastus menotyrinius, teatro
meno reiškinių analizės principus. Ta
proga galima prisiminti XX amžiaus
aštuntajame dešimtmetyje Estijoje,
Tartu universitete susiformavusią
filosofų Jurijaus Lotmano ir Aleksejaus Losevo semiotinės analizės
metodologiją, kur meninės kūrybos
apraiškos buvo analizuojamos, remiantis objektyviais (statistiniai arba
matematiniais) parametrais.
Minėtoje VDU konferencijoje
buvo ryškiai matoma, kad beveik visų
pranešėjų teorinį azartą mažiausiai
masino vertybiniai teatro meno aspektai. Spektaklių pavyzdžiai čia buvo
minimi, neskirstant jų į „genialius”,
sėkmingus arba kūrybines nesėkmes.
Eimunto Nekrošiaus „Giesmių giesmė“, Rimo Tumino ir Sauliaus Šaltenio
„Lituanica”, Herkaus Kunčiaus – Alberto Vidžiūno „Matas”, ir daugelis
kitų – visi jie gulė greta ant to paties
pranešėjų semiotinės analizės stalo.
Vienas ypač charakteringų pavyzdžių buvo VDU doktorantės Astos
Valiukaitės pranešimas apie biblinius
įvaizdžius postsovietiniame Lietuvos
4 psl.

metrais: ką personažas sako, ką dėvi,
koks jo statusas, šeiminė padėtis, kaip
jis bendrauja su kitais personažais, jo
charakteris, profesinė kompetencija
ir t. t. – viskas surašyta į lentelę ir
detalizuota (įdomu, kiek tai atrodo
vertinga pačiam vaidmens kūrėjui).
Kaip semiotinės analizės kvintesencija atrodo Gretos KlimavičiūtėsMinkštimienės studija „Kultūros
ženklai aktoriaus ir teatro suvokėjo
santykyje“, kuri buvo pristatyta kaip
bandymas apžvelgti „ryšio, kuriamo
tarp aktoriaus ir žiūrovo spektaklio
metu, raiškos formas“. Pranešimas
buvo iliustruojamas įvairiomis vektorinėmis ir struktūrinėmis schemomis, buvo apeliuojama į nedidelei
specialistų grupei žinomus šios srities
tyrinėtojus užsienyje – Marshall’ą
Sahlinsą (garsų JAV antropologą, daug
lietuvių teatrui nuveikusio Bernardo
Sahlinso brolį), Cliffordą Geertzą ir
Ervingą Goffmaną.
Panašią į semiotinę analizę tokio
statistiškai ir matematiškai sunkiai
apibrėžiamo reiškinio, kaip „Keistuolių teatras“ pateikė teatrologė iš
Klaipėdos, žurnalo „Lietuvos scena“
redaktorė sudarytoja Jūratė Grigaitienė. Jos išvardyti (perdėm formaliai,
galbūt dėl laiko stokos) „Keistuolių”
veiklos ir meninės kūrybos parametrai (vaidybos „atsiribojimas“,
„ketvirtos sienos“ nebuvimas, bendravimas su žiūrovais, muzikalumas,
improvizacija, ženklų teatro elementai
ir t. t.) negalėjo neatkreipti dėmesio ir
į kai kurias tokio vardijimo spragas.
Paminėdama „Keistuolių teatrą“ kaip
pirmą ir vienintelį „kooperatyvinį“

teatrą, J.Grigaitienė nepažymi to fakto,
kad tai – komercinis teatras vaikams,
vienintelis toks Lietuvoje, veikiantis
jau du dešimtmečius ir, paradoksaliai, – teikiantis žiūrovams kokybišką
meninį „produktą“. Taip pat pamiršta
paminėti, kad „Keistuoliai“ pradėjo
nuo visai nevaikiško ir nepramoginio
Adomo Mickevičiaus „Konrado Valenrodo”, ir tik su vaikišku spektakliu
Donaldo Biseto „Aukštyn kojomis“
prasidėjo sėkminga ligšiolinė jų
veikla. Taip pat šia proga pravartu
pažymėti, kad „Keistuolių teatro“ teatras-laboratorija „Atviras ratas“ vargu
ar būtų iš lokalaus psichoterapiniopedagoginio eksperimento išvirtęs į
viešą sceninį reiškinį, jeigu jo nebūtų
laiku pastebėjusi ir akcentavusi teatrinė žiniasklaida.
Kadangi konferencija buvo skirta
atminties ir tapatybės paieškų temoms, tai šia prasme ypač išsiskyrė
VDU doktorantės Linos Klusaitės pranešimas apie postkolonijinės sąmonės
ženklus Lietuvos teatre. Pranešėja
teigė, kad „Lietuvos teatras sovietinės kolonizacijos periodu išgyveno
apogėjų“ ir kad šiuolaikiniame mūsų
teatre „postkolonializmas eina išvien
su postmodernizmu“. Kaip svarų autoritetą autorė mini filosofą ir poetą
Vytautą Rubavičių, o kaip pavyzdžius
ir argumentus – jo išsakytas mintis
apie Just. Marcinkevičiaus draminę
trilogiją, esą charakteringą pavyzdį,
kaip kolonizatoriai sėkmingai pritaikė
tautinius mitus savo reikmėms. Čia
derėtų pastebėti, kad minėti V. Rubavičiaus pasisakymai vis dėlto labiau
charakterizuoja jį patį, o ne tuos reiškinius, kuriuos jis, atseit, mini. Taip
pat ir naudotas terminas „kolonijinis”
minėtame kontekste yra, švelniai tariant, netikslus. Gerokai tikslesnis ir
labiau vietoje būtų minėtos svetimos
įtakos įvardijimas, kaip „proletarinėhegemoninė“, nes kolonizavimas vis
dėlto yra svetimos civilizacijos vertybių prievartinis primetimas kitoms
kultūroms. Proletarinį internacionalizmą įvardyti kaip civilizaciją niekaip
neįmanoma, o pranešėja, nedarydama
jokios prasminės takoskyros tarp
sovietinio ir postsovietinio Lietuvos
teatro, lyg tai operuoja proletarinėmis kategorijomis. Lieka tik stebėtis,
kokiais būdais tai sugebėta paveldėti.
Su išlygomis semiotinio pobūdžio
tyrimams galima būtų priskirti ir
VDU Menų fakulteto dekanės, buvusios Kauno dramos teatro direktorės,
doc. Inos Pukelutės pranešimą apie
statistinį tyrimą „Lietuvos dramos
teatrų sistemos efektyvumo tyrimas
ir modernizavimo gairės“, padarytą
drauge su Audronio Liugos Teatro ir
kino informacijos ir edukacijos centru bei Kultūros ministerija. Tyrimas
apima 2007–2009 m. valstybinių
Lietuvos dramos teatrų finansavimo
statistiką, ir daroma dėsninga išvada,
kad šis labai svarbus Lietuvos kultūros
segmentas yra finansuojamas neefektingai, nesistemingai, nesiremiant
objektyviais teatrų veiklos kriterijais.
Beje, ir pats tyrimas neatsižvelgia
į tokius svarbius parametrus, kaip
valstybiniuose dramos teatruose

„gaminamo“ meno kokybė. Tačiau
tyrimo vykdytoja ir pranešėja I. Pukelytė atskirai pabrėžė, kad analizuojant
sąmoningai nepaisyta kokybinių parametrų, todėl ir jokiems panašiems
priekaištams nebelieka vietos, tenka
tik apgailestauti.
Gyvai ir spalvingai konferencijos
temą savaip išplėtojo VDU docentas
dr. Edgaras Klivis („Sovietinio režimo
reprezentacijos šiuolaikiniame Lietuvos teatre“). Jis naudojosi teorijomis
apie teatrą, kaip atminties formą,
teatrines energijas istorijos rekonstrukcijose ir teatro „pasipriešinimą
destruktyvioms istorijos jėgoms”
(Jörn Rüsen, Freddie Rokem). Jo
pavyzdžiai – „Grūto“ parkas, taip
pat Rūtos Vanagaitės ir Jono Vaitkaus „Bunkeris“, Alg. Landsbergio
„Penki stulpai turgaus aikštėje“ (rež.
Vytautas Balsys, 1989 m.), Mariaus
Ivaškevičiaus „Malyš“ (2002 m.), taip
pat Herkaus Kunčiaus „Matas“ (anot
pranešėjo, pastarasis pavyzdys –
charakteringiausias, bet anaiptol ne
geriausias). Vienas iš konferencijos
organizatorių, dr. Martynas Petrikas
iš VDU Teatrologijos katedros, savo
pranešimą apie istorinės atminties
subjektyvumo žavesį ir galią papuošė citatomis iš Fridiricho Niezches
traktato „Istorijos žala ir nauda
gyvenimui“, kur jis skirsto istorinę
atmintį į monumentalią, antikvarinę
ir kritišką. Pranešėjas vokiečių filosofo kategorija pritaikė spektakliams
M. Ivaškevičiaus „Madagaskaras”
(rež. Rimas Tuminas), H. Kunčiaus
„Kipras, Fiodoras ir kiti” (rež. Gytis
Padegimas” ir Petro Vaičiūno „Patriotai” (rež. Jonas Vaitkus).
Esminį konferencijos temos ir istorinės atminties apraiškų problemos
klausimą savo pranešime „Pertrūkis
ar pasikartojimas? Postmoderni
reprezentacija ir modernaus kanono
likimas Lietuvos teatre“ nagrinėjo
konferencijos organizatorė, VDU
Menų fakulteto Teatrologijos katedros
vedėja prof. dr. Jurgita Staniškytė. Jos
pranešimo turinio tikrai nėra galimybės ir prasmės perpasakoti keliais
žodžiais, tačiau keli postulatai ypač
įstrigo šio atpasakojimo autoriui – tai
apibūdinimas, kad pagrindinis Lietuvos teatro postmoderniškumo bruožas yra jo daugybingumas, daugiasluosniškumas, liūdesys dėl prarastos
vienovės. Todėl tokie monofoniniai
kūriniai, kaip H.Kunčiaus „istorinės”
pjesės, pranešėjos manymu, nevykdo
istorinės atminties įprasminimo per
teatro meną funkcijos.
Panašia kryptimi, bet kitais aspektais konferencijos temą plėtojo dr.
Ramunė Balevičiūtė, LMTA lektorė
ir Šarūnė Trinkūnaitė („Rimo Tumino atminties teatro formos“) ir dr.
Šarūnė Trinkūnaitė, LMTA docentė
(„Trys R.Tumino spektakliai. Istorinės
atminties interpretavimo transformacijos“).
Pirmoji pranešėja, pasinaudodama
R.Tumino spektaklių „Nusišypsok
mums, Viešpatie“ ir „Trys seserys“
pavyzdžiais, išplėtojo mintį apie
romantinės atminties apraiškas per
psichologinį žaidybinį teatrą. „Ro-

mantinė atmintis specifinė, – teigia
R.Balevičiūtė. – Ji atgamina tai, ko
niekada nebuvo; ji atgamina ne laimę,
o kadaise išgyventą laimės galimybės
jausmą.“ Š.Trinkūnaitė, pasiremdama
spektaklių „Lituanika“, „Madagaskaras“, „Mistras“ pavyzdžiais, irgi traktuoja R.Tumino sceninį istorizmą kaip
savotišką vaikystės temos pateikimą,
bet kitokį nei E.Nekrošiaus spektaklyje pagal Kristijono Donelaičio „Metus“. Sceninio vaikiškumo ir istorinio
infantilumo aspektai buvo aptarti ir
diskusijoje po pranešimų.
Svariausias pastarųjų metų mūsų
teatrologijos reiškinys, doc. dr. Rasos Vasinauskaitės (LMTA, LKTI)
knyga „Laikinumo teatras. Lietuvių
režisūros pokyčiai 1990–2001 metais“
akivaizdžiai yra čia aprašomos konferencijos kertinis akmuo ir kelrodis
švyturys. Tačiau R.Vasinauskaitė savo
pranešime „Autorinės režisūros
situacija postsovietinėje Lietuvos
teatro scenoje“ pasinaudojo galimybe
papildomai išplėtoti ir akcentuoti jos
minėtoje knygoje išdėstytas mintis.
Be to, tai suteikė progą ir padiskutuoti
su gerbiama autore dėl kai kurių jos
teiginių arba juos papildyti. Pavyzdžiui, pasirodė ne šimtu procentu
argumentuotas jos teiginys, kad naujosios epochos teatre režisūra „eižėja“,
kad teatro mene režisūros monopolis
„yra klibinamas“. Čia derėtų atsižvelgti
pirmiausia į tai, kad iškart po nepriklausomybės atgavimo valstybiniuose
teatruose režisūra buvo apskritai
atskirta nuo teatrinės sistemos, tarsi
Bažnyčia nuo valstybės, ir tik dabar,
po dvidešimties metų, kai kuriuose
teatruose kai kurie režisieriai grįžta į
įteisintų visaverčių darbuotojų pozicijas. Ir režisūros „eižėjimas“ iš tiesų
yra daugiau susijęs ne su režisieriaus
funkcijų svarbos mūsų teatrui menkėjimu, bet su tuo, kad vietoj visavertės
režisūros paslaugų teatrai dažnai
pasitenkina diletantais statytojais...
Bet tai – jau kitų konferencijų, ir kitų
knygų (jeigu tokių dar bus) temos...
Nors ir labai reikšminga, minėta
konferencija buvo surengta kaip lokalus renginys, kurią stebėjo nedidelis
interesantų būrys. Tarp jų buvo ir
režisierius, KU dėstytojas Gytis Padegimas. Jam būdinga entuziastinga
maniera per konferencijos baigiamąjį
pranešimą jis teigė: „Kad turėtum
istorinę atmintį, reikia apskritai turėti atmintį!” Ir pacitavo palaimintąjį
popiežių Joną Paulių II, kuris buvo
teatro žinovas ir profesionalas, sakiusį,
kad „bet koks autentiškas menas yra
artimas tikėjimo pasauliui“.
Savo ruožtu norėčiau padėkoti
konferencijos organizatoriams ir
pažymėti, kad, sprendžiant iš girdėtų
pranešimų, semiotinė kryptis mūsų
teatrologijoje, puoselėjama po VDU
skliautais, tikrai turi gerų perspektyvų. Linkėdamas sėkmės, vis dėlto
norėčiau pabrėžti, kad nagrinėjant
daugiasluoksnius ir daugiamačius
šiuolaikinius meninius procesus, juos
galima suskaidyti į atskirus linijinius
elementus, bet juos modeliuoti kaip
linijines struktūras būtų metodinė
klaida. Ateityje linkėčiau to išvengti.
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Baletas pagal ACH šokio teatro receptą
Helmutas Šabasevičius
XIX a. pabaigoje Ludwigas Minkus
galėjo parašyti puikų baletą pagal
Barboros Radvilaitės istoriją – su
Žygimanto Augusto, Bonos Sforcos
ir Barboros Radvilaitės pas d’action,
Radvilų pas de quatre, Radvilienių
pas de trois, charakteriniais lenkų,
lietuvių, italų (galbūt ir baltarusių)
šokiais, karūnavimo grand pas, Barboros monologu su nuodų taure ir
romantišku paveikslu, kuriame Tvardauskas rodo Žygimantui mirusios
Barboros šešėlį. Galėjo, bet neparašė,
tad choreografei Anželikai Cholinai,
kuri ėmėsi statyti baletą šia tema, teko
nelengvas uždavinys žinomą istoriją
kurti pagal įvairių amžių ir tautų
muzikinius kūrinius.
Dramos teatre savų legendų turinti istorija šokio scenoje taip pat
jau yra šmėkštelėjusi – 1989-aisiais
šis siužetas buvo įtrauktas į Jurijaus
Smorigino spektaklį „Paskutinės
pagonių apeigos“ pagal Broniaus
Kutavičiaus muziką. Baletines Barborų istorijas, kurias skiria du
dešimtmečiai, sieja panašios jų
atsiradimo scenoje aplinkybės.
Smorigino spektaklis buvo sukurtas
vietoj planuoto „Pasaulio medžio“,
Cholinos – vietoj „Pikų damos“.
Nutrūkus deryboms dėl Roland’o
Petit baleto perkėlimo į Vilnių (iš

Baleto libretas nuoseklus ir nuspėjamas – skirtingai nuo Sigito
Parulskio, kurio Barbora „apkakojo
tvorą“, Cholinos istorija karališka,
pilna didingų įvaizdžių ir romantiškos nelaimingos meilės. Tai lyg
lietuviškas Boriso Eifmano požiūrio į
baleto meną variantas, juo labiau kad
„Barboroje“ retsykiais nuskamba ne
tik stilistiniai, bet ir dramaturginiai,
prasminiai šio choreografo spektaklių
motyvai.
M. Jacovskis sukūrė monumentalų
spektaklio scenovaizdį, kuriame svarbiausia – kylanti didžiulė arka centre.
Tai vartai, jungiantys ir skiriantys
prasmines spektaklio erdves: Lietuvą
ir Lenkiją, meilę ir neapykantą, gyvenimą ir mirtį. Vartai yra ir patogi
aikštelė, nuo kurios Bona Sforca gali
stebėti apačioje vykstančias meilės
dramas ir regzti savo makabriškus
planus. O tai, kad „Barbora“ visų
pirma – apie dviejų žmonių meilę,
scenografas paryškino dviem įspūdingo dydžio profiliais, įkomponuotais
scenos šonuose vienas prieš kitą lyg
paslaptingi senojo Egipto sfinksai.
Choreografė, spektaklį sumontavusi iš skirtingos stilistikos muzikinių
veikalų, istoriją pasakoja skirtingos
prigimties judesiais, kuriuose klasikinio baleto leksika transformuojama,
deformuojama, jungiama su šiuolaikinės plastikos elementais. Mažiausiai

Scena iš baleto
Maskvos), Cholina užplombavo
internacionalinį baleto repertuarą
nacionaline plomba ir bent kuriam
laikui pagrindinei Lietuvos baleto
trupei sugrąžino jos tapatybę.
Spektaklis sukurtas pagal ACH
šokio teatro receptų knygą: kartu
su choreografe spektaklį kūlė, malė,
pikliavojo, sijojo, maišė ir kepė scenografas Marijus Jacovskis, kostiumų
dailininkas Juozas Statkevičius ir šviesų dailininkas Tadas Valeika.
Po penkiolikos metų į sceną, kurioje 1996-aisiais gimė pirmasis didelis
jos spektaklis – Antano Rekašiaus
„Medėja“, Cholina grįžo lyg Barbora
Radvilaitė į Vavelį: jau turėdama
patirties, sukauptos kovoje už choreografinį būvį, rafinuoto ACH teatro
spindesio ir viešųjų ryšių egzaltacijos,
ir praradimų, nulemtų ilgo darbo su
nevienodai profesiniu požiūriu pasirengusiomis, nors artistiškomis ir
įdomiomis, artistų grupėmis.

perspektyvi atrodo abstrakčiosios
judesių kalbos ir stilizuotos pantomimos, kurios prireikia dėl siužeto
paryškinimo, jungtis – dvariškių
pasikuždėjimai ar herojų pasiglaustymai, nuskurdinantys choreografinį
baleto audinį ir pripildantys spektaklį
abejotinos įtaigos emocijų.
Spektaklis įdomus ir negausiame
lietuviškos choreografijos, ir pačios
Cholinos kūrybos kontekste. Gyvai
sukurti pirmojo veiksmo dvariškių
šokiai – lėtoką lietuvišką nuosaikumą keičia lenkiškas ūpas su raiškiais
gestais ir sukinių akcentais, vėliau –
itališkas temperamentas, perteiktas
šokio kombinacijomis su cirko
elementais.
Pagal Alvydo Malcio „Ekscentriškąjį bolero“ Cholina pastatė choreografiniu požiūriu įsimenamą medžioklės sceną. Nors šis epizodas šiek tiek
monotoniškas, tačiau įsimenamas dėl
ritmiškai pasikartojančių lankininkų
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judesių, įvairiomis kryptimis judančių medžiotojų grupių, avanscenoje
eksponuojamų ryškių, veržlių šuolių
virtinės. Ypatingos nuotaikos visai
scenai suteikia ir vertikaliai sceną
suskaidę iš viršaus nuleisti medžių
kamienai, apšvietimas ir pažemiui
besiskleidžiantys dūmų kamuoliai,
taip pat grakštūs baikščių merginų
plazdančiais drabužiais prabėgimai.
Tik pabaigoje abstrakčią šios scenos
poetiką sukonkretina besigrumiančių
Radvilų scena.
Didelis vaidmuo spektaklyje tenka
Bonai Sforcai ir keturiems jos itališkiems parankiniams, tarp kurių
ir juokdarys Stančikas – tai aštrių ir
plastiškų judesių bei pozų kontrastais
kuriamas prasminis įrankis, nulėmęs
tragišką spektaklio atomazgą.
Ir Bona, ir kiti spektaklio veikėjai
kartais primena žaidimo figūras,
kurias iš vienos vietos į kitą perkelia
antraeiliai personažai. Prasminiu
požiūriu tokie – beveik visi Radvilų
giminės atstovai, beje, jie programėlėje smulkmeniškai įvardyti. Netgi
Žygimantas Senasis spektaklyje – tik
Bonos Sforcos kavalierius, idiliško
šeimyninio portreto, kurį choreografė
įkomponuoja spektaklio pradžioje
avanscenoje, detalė.
Svarbi pirmojo veiksmo veikėja –
Elžbieta Habsburgaitė. Choreografė
jai lėmė stebėti, kaip su keturiomis
gražuolėmis ant grindų voliojasi jos
vyras, o po kurio laiko tapti besimezgančios naujos jo aistros liudininke. Elžbietos mėginimas kovoti
dėl savo laimės – desperatiškas, bet
pastebimas. Persmeigta ne tik Bonos
geluonies, bet ir iš viršaus nusileidusio
stulpo, Elžbieta sceninį savo gyvenimą
baigia raiškių laužytų formų monologu, tik jo ekspresiją šiek tiek užmaskuoja plačios sijono klostės, kurios
priešmirtinės agonijos akrobatikoje
dar ir užkrenta jai ant galvos; į geresnį
pasaulį Elžbietą lyg Silfidę išgabena
atplazdėjusių merginų pulkelis.
Žygimantas Augustas spektaklyje – lyg rusiškasis Hamletas ir Romeo
viename asmenyje. Tai emocingas
personažas, besiblaškantis tarp motinos ir žmonos, ir galiausiai atrandantis jėgų apginti savo – nors ir jau
mirusią – meilę.
Barborą Augustui ir žiūrovams
choreografė atneša ant padėklo tikrąja
šio žodžio prasme, tik šis sprendimas primena epizodą iš rytietiško
vergų turgaus. Kūniškas Augusto ir
Barboros kontaktas įvyksta pagal
geriausią romantinių baletų scenarijų – patikrinęs jos grožį, būsimasis
karalius nusprendžia ryžtingai jos
siekti, ir iškart po medžioklės scenos
susitikę mylimieji skuba atsigulti ant
grindų. Suprantama, kad bėgioti ir
šokinėti – alinantis šokėjų darbas,
bet norėtųsi kuo mažiau grindų
choreografijos. Ji, nors iliustratyviai,
pasiteisina Barboros monologe, kuriame plazdenantis baltas jos siluetas,
besistiebiantis į viršų, kontrastuoja
su iš už vartų atsiritusiuose maišuose
besislepiančiais paslaptingos ligos
mikrobais. Pagrindinę heroję choreografė apibūdina grakščiais šuoliais

M. Aleksos nuotraukos

„Barbora Radvilaitė“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre

Beata Molytė (Barbora), Martynas Rimeikis (Žygimantas Augustas)
ir arabeskais, tačiau ryškesnio, labiau
įsimenančio plastinio paveikslo nesiekia sukurti – daugiau dėmesio skiria
duetams su Augustu, kur nemažai
sudėtingų pakėlimų, apsukimų pažeme ar kilstelėjus aukštyn. Kai kurie
jų – organiški, vystosi lengvai ir nuosekliai, kai kurie – dirbtinoki (ypač su
pralindimais tarp kojų). Paskutinioji
įsimylėjėlių scena primena Romeo ir
Džuljetos meilės finalą – Augustas
keliskart ryžtingai griebia mylimosios
ranką, neleisdamas jai susmukti, kol
galų gale pasiduoda.
Įvairia choreografine faktūra pasižyminčiame Cholinos spektaklyje yra kelios scenos, kuriose šokis
užleidžia vietą ritualui. Tokia yra
antrojo veiksmo karūnavimo scena.
Jos epicentras – atšvaitais ir spalvomis
raibuliuojantis karališkas Barboros
kostiumas, iš lėto artėjantis skambant
Giulio Caccini „Ave Maria“. Čia triumfuoja kostiumų dailininkas J. Statkevičius, spektakliui sukūręs daugybę
įvairiausių apdarų: tauriai aksominė
karališkoji šeima, pastelinių spalvų
lietuviai, samaniniai lenkai, raudoni
italai, rusvai žalsvi medžiotojai su
įspūdingai aštriomis plunksnomis
kepurėse, akinamai balti skulptūriški
dainininkai – atrodo, nė vieno tokio
paties drabužio, vis skirtingos detalės,
skirtingi atspalviai, nors kai kurios
ilgosios suknelės ir pinasi šokėjoms
tarp kojų, o plazdančios rankovių
detalės – tarp rankų.
Spektaklio finalas leidžia įvertinti
režisierės, scenografo ir šviesų dailininko darbą. Rūsčiuosius triumfo
vartus aklinai uždaro Aušros vartų
Dievo motinos votų sienos fragmentas, suraibuliuojantis paslap-

tingoje dulsvoje šviesoje. Gedėtojų
procesija lėtai susirenka į sceną ir
viduryje pastato savo brangų nešulį – karstą-paveikslą, kuriame, jei
neapgavo akys, tarp kalinėto metalo
aptaisų ir karūnų įspraustas ir pačios Barboros Radvilaitės kūnas – T.
Valeikos braižui, atrodo, būdinga
scenos gilumoje įrengti prožektorius
ir raginti prispangusius žiūrovus
aktyviau naudotis savo vaizduotės
ištekliais. Gęstanti šviesa ir Caccini
„Amarilli“ pripildo sceną bei salę
metafizinių populiariosios kultūros
atšvaitų. Nors lenkų mokslininkė
Maria Kałamajska-Saeed jau seniai
ir argumentuotai įrodė kur kas
proziškesnę Aušros vartų paveikslo
kilmę, legendos numarinti niekam
nepavyks. Juo labiau kai choreografė
dovanoja ją žiūrovams su tokia meile,
kokią kartu su keliasdešimčia baltų
rožių po pirmosios premjeros pažėrė
po visų baleto artistų kojomis.
Turtingą vaizdinį spektaklio reljefą
praturtino Roberto Šerveniko diriguojamas orkestras, Česlovo Radžiūno parengti dainininkai ir angeliškas
Julijos Stupnianek sopranas.
Premjeriniuose spektakliuose šoko
Beata Molytė (Barbora), Martynas
Rimeikis (Žygimantas Augustas),
Živilė Baikštytė ir Rūta Kudžmaitė
(Bona Sforca), Inga Cibulskytė ir Vaida Šniurevičiūtė (Elžbieta), Andrius
Žužžalkinas ir Voitechas Žuromskas
(Radvila Juodasis), Gediminas Bubelis ir Mantas Daraškevičius (Radvila
Rudasis), Danilas Kolminas ir Igoris
Zaripovas (Juokdarys Stančikas). Jų
kuriamų paveikslų bruožai išryškės
kitą sezoną, kai pavyks gauti vietą
artimesnėje eilėje arba įsigyti akinius.
5 psl.

D a i l ë

Literatūra ir teatrališkumas
Pokalbis su fotografe Ramune Pigagaite apie jos kuriamus rašytojų portretus
Vokietijoje gyvenanti lietuvė fotografė Ramunė Pigagaitė gegužės
mėnesį atidarė net dvi parodas:
Frankfurto galerijoje „Greulich“
eksponuojama jos nuotraukų serija
„Ligoninė“, o Vysbadene, Heseno
žemės Mokslo ir kultūros ministerijoje kartu su teatro fotografe Mara
Eggert surengtoje parodoje „Objektyve – literatūra ir teatras“ lietuvių
autorė pristatė rašytojų portretų
ciklą „Literatūros portretas“ („Literatur im Portät“). Vis dar papildomą
literatų portretų seriją fotografė
planuoja ateinančiais metais išleisti
atskiru albumu.

Kada pradėjai kurti rašytojų portretų seriją? Kiek laiko jau tęsiasi
šis kūrybinis projektas?
Projektą pradėjau dar 1993 m.,
tik ką atvykusi į Frankfurtą. Tiesiog
likimas man buvo labai maloningas – tuometis mano vokiečių kalbos
mokytojas pasirodė esąs ir literatūros
namų „Romanfabrik“ direktorius.
Pamatęs mano iš Lietuvos atsivežtus
darbus, užsakė nufotografuoti minėtiems literatūros namams kūrusius ar
jų veiklai įtakos turėjusius rašytojus.
Po pirmosios parodos bendradarbiavimas buvo pratęstas. Iš Heseno
žemės literatūrinės bendruomenės
gavau naują rašytojų pavardžių sąrašą,
vėliau – iš Kultūros ministerijos, o
nuo 2005 m. fotografuoju Literatūros
tarybos („Hessischer Literaturrat”)
stipendininkus, tarp kurių – ir lietuviai. Paskutinis lietuvis, kurį fotografavau, buvo kaunietis rašytojas
Kęstutis Navakas.
Kas vienija jau beveik keletą
dešimtmečių tęsiamo ciklo apie
rašytojus fotografijas? Kokia
bendra šios serijos koncepcija?
Iš pradžių visai nemokėjau vokiečių kalbos, todėl negalėdavau
pasiruošti fotosesijai skaitydama
rašytojų kūrinius. Šis darbo metodas
vėliau tapo savotiška visos serijos
koncepcija. Nors Vokietijoje vykstančių lietuvių autorių kūrybos vakarų
metu aš vertėjauju, bet į „fotografinį
pasimatymą“ einu „nepasiruošusi“.
Sąmoningai vengiu bet kokios informacijos apie autorių, pasikliauju
intuicija bei pirmu įspūdžiu. Fotografavimas prasideda jau šeiminin-

kui atidarant duris, pasiūlant ko
nors atsigerti, nuo pirmų žvilgsnių
pasikeitimų.
Esi sakiusi, kad kiekvienas portretas apie žmogų turėtų pasakoti
kokią nors istoriją, lyg ji būtų parašyta. Kaip, Tavo manymu, fotografijoje apskritai ir konkrečiai šioje
serijoje tos istorijos pasakojamos?
Ar svarbiau žmogaus išvaizdos ir
aplinkos detalės, ar tai, kaip jos
parodytos fotografijose, t. y. pačios
fotografijos vaizdinė raiška?
Susitikusi su žmogumi, kurį ruošiuosi fotografuoti, nuo pirmų akimirkų imu sau užduoti klausimus:
kaip tas žmogus gyvena, ką mėgsta,
ar laimingas, ar tvarkingas, vedęs
ar ne? Aš, žinoma, šių klausimų
neužduodu, bet bandau į juos atsakyti bendraudama. Sakykim, prašau
stiklinės vandens, neatsisakau kavos
puodelio ir žiūriu kaip kalba žmogaus
judesiai. Sutrikimas ar pasitikėjimas
savimi ir yra istorijos pradžia, kurią
galų gale žiūrovui aš papasakosiu
viena fotografija. Galbūt tai labiau ne
dialogas su fotografuojamu asmeniu,
bet mano monologas ar ieškojimas iš
anksto susikurtų tezių patvirtinimo
arba jų paneigimo.
Galutinis portretas – tai žmogaus
istorija, jo judėjimo namuose trajektorija, visų jo judėjimo linijų piešinys.
Žmogų supantys daiktai, su kuriais jis
pozuoja – taip pat nebyli kalba. Pavyzdžiui, vienas iš mano fotografuotų
rašytojų – Ralf-Rainer Wuthenow –
mums begeriant arbatą pasakojo,
kad ilgai gyveno Japonijoje, mėgsta

Ramunė Pigagaitė. „Martino Gozzi“. 2010 m.
jų estetiką, asimetriją, kuri neatrodo
netvarkinga, taip pat – apie savo
rusišką kilmę. Pašnekovas prisiminė,
kad jo proproprosenelis buvo aukšto
rango rusų kariškis, kariavo prieš
Napoleoną. Nuotraukoje matomas ant
sienos kabantis jo proproprosenelio
portretas, o fotografijos kompozicija –
asimetriška.
Gana dažnai Tavo fotografijose matoma akivaizdi režisūra. Ar režisavai
vaizdą ir fotografuodama rašytojus?
Kuo darbas su literatais skiriasi nuo

to, kaip buvo kuriamos kitos
serijos, pavyzdžiui, „Ligoninėje“,
„Upių vadovai“ ar „Mano miesto
žmonės“?
Šioje serijoje, kaip ir kitose, daug
režisūros. Tačiau režisuoti pradedu
tik pajutusi, kuria kryptimi noriu
eiti. Šis pajautimas kartais ateina tik
po valandos, o kartais – iš karto. Ieškau rakto į žmogų, kuriuo gali tapti
jo pasakojimas ar tik judesys, kuris
išjudina fantaziją ir atveria kelią į
asmens vidų. Visa tai, žinoma, labai
subjektyvu, bet man tai yra tikra.

Ramunė Pigagaitė
„Ralf-Rainer Wuthenow“. 2011 m.

Ramunė Pigagaitė
„Nadja Einzmann“. 2011 m.

Būtų įdomu sužinoti ir keletą techninių fotografavimo detalių. Kokioje aplinkoje įamžinti rašytojai?
Ar ta aplinka specialiai pritaikoma
fotosesijai, ar naudojamas studijinis apšvietimas?
Visada fotografuoju tik natūralioje
šviesoje, dažnai su trikoju, kartais
naudoju blykstę. Visi autoriai nufotografuoti jų autentiškoje aplinkoje. Iš
pradžių bandžiau kviesti juos į studiją,
bet tai – ne man. Negyva aplinka, be
detalių, be auros, manęs neįkvepia.
Natūralioje aplinkoje priešingai –
žmogus jaučiasi saugiai, net jei iš
pradžių būna šiek tiek įsitempęs, kalbantis atsipalaiduoja ir man atsiveria,
net pats to nepajusdamas.

kainas ir pasirenkant kūrinius visiškai neatsižvelgia į jų nuomonę.
Aukciono sėkmės formulėje svarbūs
istoriniai, kultūriniai, tiesiog mados
ar interesų sutapimo ir kiti dėmenys.
Telieka priimti aukcioną kaip duotybę ir smalsiai stebėti veiksmą iš šono.
Kaip viskas vyksta? Renginio salėje
iškabinami ir išdėliojami paveikslai,
kuriems organizatoriai prognozuoja
daugiausia dėmesio. Yra nedidelis
stalas su neišsenkančiomis vaišėmis:
šokoladu, brendžiu ir vynu. Svečiams
renkantis tyliai skamba pianinas, dega
žvakės. Renginio pradžia beveik nevėluoja – susirenkama ne save parodyti ir

net ne į kitus pažiūrėti. Tvyro rami ir
solidi atmosfera. Galiausiai visi susėda.
Lyg studijų laikais – pirmosios eilės
tuščios. Prasidėjus aukcionui, renginio
vedėja, pati agentūros „Meno rinka“
vadovė Simona Makselienė, dalykiškai
ir paprastai įvardija kūrinio autorių,
kūrinio pavadinimą, metus ir pradinę
kainą. Atsiradus norinčiajam pirkti už
pradinę kainą, prasideda aukcionas.
Jei tyla salėje užsitęsia iki keleto sekundžių – iš karto pereinama prie kito
lošimo. Įvykusį pirkimą palydi lengvi
dalyvių plojimai, kurių smarkumas
šiek tiek priklauso nuo kovos intensyvumo ir galutinės sumos dydžio.

Kodėl rašytojų portretams pasirinkai nespalvotą fotografiją, nors
daugelis kitų Tavo serijų spalvotos?
Nespalvota fotografija turi daugiau grafinių elementų, yra labiau
simbolinė. Be to, tuo metu, kai
pradėjau šią seriją (1993 m.), fotografavau tik nespalvotai, kaip ir visi
to laiko lietuvių fotomenininkai.
Juk fotografijos menas tada buvo
nespalvotas.
Kaip Tavo darbus interpretuoja
žiūrovai, kaip parodas įvertino
žiniasklaida? Ar jiems svarbūs tie
fotografijų aspektai, apie kuriuos
pasakoji? O gal buvo akcentuoti
visai kiti dalykai?
Spaudoje buvo daug komentarų apie
mūsų parodą Heseno žemės Mokslo
ir kultūros ministerijoje. Apie mano
darbus buvo rašyta, kad juose jaučiama
teatrinė fotografės praeitis (R. Pigagaitė
studijavo aktorinį meną Vilniaus konservatorijoje), inscenizacija, atsargus
priartėjimas prie žmogaus, jo nesuvaržymas ir taip pat – didelė pagarba bei
meilė fotografuojamam asmeniui. Viename radijo interviu buvo pabrėžiamas
mano nenutrūkstantis ryšys su Lietuva.
Kalbino
Tomas Pabedinskas

Kronika

XIX Vilniaus aukcionas
Vilniaus aukcionas – renginys, jau
devynioliktą kartą vykstantis šalyje,
kur oficialiai meno rinkos beveik
nėra. Tiksliau, meno rinka čia kaip
tamsus miško ežeriukas – iš toliau
žiūrint – aklina tamsa, net artintis
nesinori. Priartėjus nustembi, kad
gyvybės čia esama. Ir tik iš visai arti
suvoki, kad mažos ir didelės žuvelės
čia sukasi gan intensyviai. Tačiau
galinčiųjų pažiūrėti „iš visai arti“ –
vienetai, ir dailės kritikų tarp jų nėra.
Dailės kritikai apskritai vengia kalbėti apie aukcionus ar meno kūrinių
kainas, ir tai suprantama: nustatant
6 psl.

Antanas Žmuidzinavičius
„Užgesęs vulkanas”. 1924 m.
XIX Vilniaus aukcione susirinko
iki šimto pirkėjų bei stebėtojų, dalis
aukcione dalyvavo netiesiogiai – telefonu. Susirinkusiuosius sunku aprašyti.
Dauguma – vidutinio amžiaus ramūs

žmonės, jokių „selebričių“. Dalis – jauni vaikinai ar merginos, nesiskiriantys
su mobiliuoju telefonu. Štai vienas,
dėvi raudonus marškinėlius ir džinsus.
Stovi atsirėmęs į sieną, viena ranka prie
ausies priglaudęs laiko telefoną, kita
ranka lengvai kilnoja pirkėjo numerėlį.
Kiekvienas rankos pakėlimas aukštyn
paveikslo kainą pakelia tūkstančiu
litų. Ties maždaug penkiasdešimčia
tūkstančių pasidavė. Nemačiau, kas
įsigijo brangiausią aukcione paveikslą
Antano Žmuidzinavičiaus „Užgesęs
vulkanas” (1924 m.) už 67 000 litų.
Nukelta

į
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D a i l ë

Raštijos paveldas
iš

1

Parodoje daugiausia eksponuojami
XVIII a. mišiolai, o ankstyviausias
eksponatas – 1485 m. Bazelyje išleista
apeigų knyga „Missale Basilense“. Dar
viena parodos įdomybė – mišiolas
silpnaregiams, kuris atspausdintas
ypač didelėmis raidėmis, kontrastingų
spalvų, kad lengvai būtų įskaitomas ir
esant blankesniam apšvietimui bažnyčioje. Nors po Tridento susirinkimo
buvo suvienodintos visos liturginės
knygos, bet atskiros vienuolijos turėjo
savus, jų vienuolijoms pritaikytus
mišiolus, nes jiems pagal jų susiformavusias pamaldumo tradicijas buvo
leista švęsti savo šventes, todėl atskirus
mišiolus turėjo karmelitai, pranciškonai, benediktinai ir kiti ordinai. Šios
knygos išsiskirdavo maldų priedais ir
iliustracijomis. Parodoje eksponuojama Gardino karmelitams priklausęs
mišiolas (Roma, 1733), benediktinų
ordino mišiolas „Missale Benedictino-monasticum...“ (Augsburgas,
1742) ir kitos knygos. Vienuolynams
skirtos knygos išsiskiria labai puošniais įrišimais su kalinėtais metaliniais
aptaisais, kurie atspindi atskiros vienuolijos knygrišystės tradicijas. Reikėtų pažymėti, kad dauguma mišiolų
yra gausiai iliustruoti, turi įspūdingus
frontispisus, juos puošia puslapio
dydžio vario raižiniai, vaizduojantys
didžiąsias religines šventes ar šventuosius. Būtent šie siužetai turėjo didelės
įtakos LDK bažnytinei dailei, neretai
graviūros tapdavo atskirų dailės kūrinių pirmavaizdžiu.
Puošniausia katalikų liturginė
knyga yra vadinamasis Pontifikalas,
skirtas vyskupų laikomoms ceremonijoms ir liturgijai, bet joje paprastai
nėra aprašoma Mišių eiga. Pontifikalai
išsiskiria dydžiu ir puošyba, dažniausiai turi proviniencijas. Pavyzdžiui,
parodoje eksponuojamas Vilniaus
katedrai priklausęs Pontifikalas (Vatikanas, 1726). Santūriausi savo puošyba
iš katalikų liturginių knygų yra geduliniai mišiolai „Missale defunctorum“.
Tai Mišių, laikomų už mirusiuosius,
knyga, nors būdama sudėtine mišiolo dalimi, dažniausiai spausdinama nedidelio formato, kad ją būtų
patogu neštis į kapines. Ji išsiskiria
ir savo puošyba: puošiama kukliau,
dažniausiai su baroko laikotarpiu
išpopuliarinta mirties atributika,

Atkelta

iš
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iliustruojama Nukryžiavimo vaizdais.
Šiuos mišiolus spausdino ir Vilniaus
akademijos spaustuvė – parodoje
eksponuojamos dviejų leidimų – 1685
ir 1730 m. knygos.
Svarbią vietą Mišių liturgijoje
užima giedojimas. Anksčiau visi liturginiai giedojimai buvo sudėti į vieną
knygą, vadinamą Romos antifonariumu. Vėliau šis giesmynas išskirstytas į
kelias, iš kurių šv. Mišių giedojimams
buvo skirtas gradualas. Parodoje savo
formatu išsiskiria minėtas „Graduale
secundum...“ (Venecija, 1499–1500).
Įdomus XVII a. gaidų rankraštis su
šv. Pranciškaus raižinių ciklu. Šis
unikalus muzikos ir dailės žanrus
jungiantis rankraštis ir jo įrišimo superekslibris nurodo šios bažnyčios
(kuriame įkurtas muziejus) fundatoriaus Kazimiero Leono Sapiegos atžalą
Teofilę, įstojusią į mažesniųjų seserų
bernardinių vienuoliją ir besimeldusią
šioje bažnyčioje.
Dešinėje muziejaus pusėje, atskirame bloke eksponuojamos evangelikų
liuteronų ir evangelikų reformatų
Agendos. Ši knygų ekspozicija labai
išsiskiria: tai daugiausia nedidelio
formato, labai kuklios puošybos,
maldų tvarką nurodančios liturginės
knygos. Ekspozicinio bloko leidiniai
sudaro istoriškai dviejų skirtingų
religinių konfesijų knygas: evangelikų
reformatų ir evangelikų liuteronų.
LDK evangelikų reformatų liturginės
knygos daugiausia buvo paremtos
kalvinistine liturgija ir labai glaudžiai susijusios su Lenkijoje kalvinų
tėvu vadinamo Jano Laskio liturgija.
Dauguma šių knygų buvo spausdintos

psl.

psl.

Tai buvo penktasis paveikslas aukcione
ir penktasis parduotas. Pirmieji keturi
buvo Kazio Šimonio darbai, aukcioną
palikę akimirksniu. Štai „Piemenukas
prie pasakų vartų“ (1918 m.), pradinė
kaina – 14 800 litų. Vos per porą minučių jo kaina išaugo iki 34 000 litų. Parduota 34-ą numerį turinčiam asmeniui.
Trumpi plojimai. Dėl kito K. Šimonio
kūrinio – „Karalaičio pasakų miestas“
(1920 m.) – užtrukta kiek ilgiau, gal
tris ar net keturias minutes. Kaina nuo
15 200 litų pakilo iki 45 000 litų.
Plojimai. Ką gi, geri paveikslai iš gerų

antrąja šnekamąja kalba – lenkiškai,
tačiau spausdintos ir lietuviškai.
Žinomiausias lietuviškos reformatų
raštijos pradininko Merkelio Petkevičiaus „Katekizmas“ (Vilnius, 1598),
kurio trečioji dalis skirta Šventosios
Vakarienės sakramento šventimo
eigai. Reikšmingiausias parodoje
eksponuojamas leidinys, kuriame
sudėti tekstai, evangelijos, maldos
ir katekizmas „Knyga Nobaznystes
krikscioniskos“ (Kėdainiai, 1653), –
pirmoji lietuviška kontrafakcija, 1684
m. išleista Karaliaučiuje.
Kita knygų dalis susijusi su evangelikais liuteronais, Prūsija ir Mažąja
Lietuva. Šiame krašte buvo reformuota visa Bažnyčia, tai padaryta labai
nuosaikiai, todėl istoriškai liturginė
knyga formavosi po truputį, kaskart
į ją įterpiant papildomų skyrelių, kaip
vesti pamaldas. Kadangi protestantų
apeigose svarbią vietą užima giedojimas, o giesmynai buvo paklausūs
ir populiarūs, todėl į juos imtos dėti
liturgijos santrumpos. Šiame krašte
pamaldos dažniausiai vykdavo lotyniškai, tik pamokslas buvo sakomas
vokiškai, vėliau ir lietuviškai. Todėl
čia liturginių knygų formavimasis
yra tampriai susijęs su lietuvių kalbos
raštijos įtvirtinimu. Ekspozicijoje galėtų būti eksponuojamos beveik visos
lietuvių kalba išleistos religinio turinio
knygos: Martyno Mažvydo „Katekizmas“ (1547) su lietuviškomis giesmėmis
ir liturgijos forma, taip pat jo parengta
„Forma Chrikstima“ (1559), „Giesmės
krikščioniškos“ (1570), Jono Bretkūno „Giesmės Duchaunos...“ (1589),
Baltramiejaus Vilento išversta knyga

BPM archyvo nuotraukos

Atkelta

rankų – iš paties rašytojo Igno Šeiniaus
namų Švedijoje. Ši tiesioginių rašytojo
palikuonių aukcionui pateikta lietuviškoji kolekcijos dalis – renginio „vinis“.
Po kovos (ir kainos) viskas kiek atvėso.
Žiūriu į perkančiuosius. Štai moteris pakelia kainą iki 21 000 litų ir
smagiai, bet kukliai kažkam nusišypso. Vyriškis užsispyrė ir vis kelia kainą.
Pakelia pirkėjo numerį, atsiverčia
katalogą, pažiūri į perkamą paveikslą. Kaina vėl pakyla. Vėl kelia – vėl
žvilgteri į katalogą. Taip kokius keturis
kartus, kurių kiekvienas vertas po 500
litų. Moteris šalia pradeda muistytis
pikčiau. Dar pikčiau. Ranka nebe-
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kyla – pralošė. Paveikslas buvo tikrai
gražus, ne veltui kaina pakilo daugiau
nei dvigubai.
Po trumpos pertraukos į aukcioną
grįžtantis vaikinas telefonu sakė,
kad „dabar jau nieko įdomaus čia
nebebus“. Antroji dalis skirta grafikai, salė gerokai ištuštėjusi ir kainos
retai pasiekia tūkstantį. Tyla lydi
Dalios Kasčiūnaitės, Vytauto Šerio
darbus ir net Jono Bułhako Vilniaus
fotografijas. Reti grafikos (istorijos?)
mėgėjai kūrinius įsigyja už pradinę
kainą. Jaučiamas ir nuovargis – per
dvi valandas aukcionui buvo pasiūlyti
98 kūriniai. Aukciono desertas, čia

Katalikiško mišiolo, skirto
dominikonams, antraštinis lapas

Katalikiško mišiolo, skirto silpnaregiams kunigams, antraštinis lapas

„Enchiridionas“ (1575) ir daugumas
kitų knygų su įvairiais sakramentų teikimo priedais iki lietuviškai parengtos
Jono Berento „Agendos“ (1730).
Trečiąją grupę sudaro rankraštinės
ir spausdintos Rytų apeigų krikščionių
knygos, jos eksponuojamos balkone.
Čia rodomas trijų konfesijų paveldas:
Lietuvos stačiatikių, unitų ir sentikių.
Labai įdomu tai, kad priklausomai
nuo pamaldų tipo ir aukojimo laiko
buvo naudojamos atskiros liturginės knygos, taigi tuo pačiu metu
pamaldose buvo naudojama apie
20 liturginių knygų! Jų pavadinimai
atspindi jų paskirtį ir sudėtį. Šv. Mišios neįmanomos be Šv. Evangelijos
bei Apaštalų darbų ir laiškų knygų,
specialiai liturgijai pritaikyto Dovydo
psalmyno, kasdienio apeigyno, bažnyčios valandų knygos „Horologijaus“,
trijų stabilaus bažnytinio kalendoriaus
knygų minėjų ir kilnojamo bažnyčios kalendoriaus knygos „Triodės“
(Pasninko ir Verbų), giesmių knygos
„Oktoecho“, bažnytinių himnų knygos
„Hirmologijaus“, bažnyčios įstatų
knygos „Tipikono“ ir kitų.
Žinoma, kad LDK buvo gerai
išplėtota šių knygų leidyba. O Rytų
apeigų krikščionių konfesinės rašytinės knygos pirmiausia išsiskiria
savo puošyba ir šriftu. Tiesa, visas
šias religijas vienija liturginė bažnytinė slavų kalba, nors patyrusi kelias
rašybos reformas, tačiau išlaikiusi
neįprastą, su daugeliu trumpinių
komponuojamą rašybą. Ypatingas šių
knygų dekoro bruožas – dekoratyvinis
šriftas, sudarantis vientisą ornamenti-

nį užrašą. Dažnai knygos puošiamos
iš Bizantijos paveldėta ornamentika,
kuri, aišku įtakota dailės stilių ir regionų, formavosi į savitas pynes. Įdomu
ir tai, kad Rytų apeigų krikščionių
konfesiniai skirtumai pasireiškia
konkrečių apeigų ir liturginių knygų
kalboje bei struktūroje. Seniausia
Rytų apeigų krikščioniška religija –
stačiatikiai, savo apeigomis yra pati
moderniausia. Unitai išsaugojo senąją
stačiatikių tradiciją, tik į ją įtraukė
specifines katalikų pamaldas. Pvz.,
per Kristaus kūno šventę atliekami
kai kurie katalikų šv. Mišių elementai.
Sentikiai, XVII a. nepripažinę patriarcho Nikono vykdomos Bažnyčios
reformos, atskilo nuo stačiatikybės,
tačiau geriausiai išlaikė senąją liturgiją
su ypatingu, išsiskiriančiu giedojimu.
Parodoje eksponuojamos XVI a. rankraštinė ir spausdinta „Evangelijos“,
gausiai iliustruotas „Šventinis giesmynas“, unitiškos tradicijos rankraštinis
giesmių rinkinys „Hirmologijus“
(1662) ir rankraštinė „Minėja“ (1667)
iš Supraslio bazilijonų vienuolijos,
kur buvo įsikūręs stambiausias LDK
spaudos centras.
Parodoje liturginės knygos atspindi
visą specifinę daugiakultūrinę LDK
istoriją, kuri yra mūsų regiono savitumas. Deja, šiais laikais tas savitumas
yra vis mažiau regimas, vis rečiau
įsiterpia į religinį ar kultūrinį dialogą.

vadinamas „blicu“, – greitai vardijami
visi nenupirkti darbai, suteikiant galimybę apsigalvoti. Šį kartą „blico“ metu
už pradinę kainą įsigyjamas puikus
Kęstučio Zapkaus paveikslas. Lengvi
plojimai. Viskas. Naujieji paveikslų
savininkai eina registruoti pirkimo,
kiti – namo, o renginio organizatoriai – skaičiuoti rezultatų.
A. Žmuidzinavičiaus „Užgesęs vulkanas“, parduotas už 67 000 litų, tapo
absoliučiu visų iki šiol vykusių Vilniaus
aukcionų rekordininku. Iki šiol čia
brangiausiai parduotas kūrinys buvo
Timono Niesiołovskio „Natiurmortas
su vaisiais“, pasiekęs 39 000 litų kainą.

Iš viso aukcione parduoti 45 kūriniai už
taip pat rekordinę 340 000 litų sumą.
Žodžiu, jei turit namuose kokį prieškario menininko kūrinį, pats laikas nuvalyti nuo jo dulkes ir nešti į aukcioną.
Kadangi nieko panašaus namie neturiu, grįždama iš aukciono smalsiau
nei įprastai nužvelgiu besibūriuojančiuosius prie „Fluxus ministerijos“.
Dalis jų kada nors taps rimtais, pasiturinčiais žmonėmis. Ką jie pirks po
dvidešimties metų? Ar K. Šimonis ir
A. Žmuidzinavičius ir tada bus aukcionų rekordininkai?

Paroda veikia iki rugsėjo 17 d.
Bažnytinio paveldo muziejus
(Šv. Mykolo g. 9, Vilnius)
Dirba antradienį–šeštadienį 11–18 val.

Aistė Paulina Virbickaitė
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K i n a s

Mūsų politika – kasdienybė
Pokalbis su broliais Dardenne’ais
Jeanas-Pierre’as Dardenne’as (g. 1951)
ir jo brolis Lucas (g. 1954) – belgų
kino klasikai, režisieriai, scenaristai,
prodiuseriai. Du jų filmai apdovanoti
Kanų „Auksine palmės šakele“ –
1999 m. „Rozeta“ ir 2005 m. „Vaikas“.
Pastarasis ir 2008 m. sukurtas „Lornos
tylėjimas“ oficialiai rodyti ir Lietuvoje.
Naujausias brolių Dardenne’ų filmas
„Berniukas su dviračiu“ („Le Gamin
au vélo“) neseniai pasibaigusiame
Kanų kino festivalyje apdovanotas Didžiuoju prizu. Su režisieriais Kanuose
kalbėjosi Tatjana Rozenštain.
Jūsų filmas pasakoja apie vaiką, kurį
tėvas atidavė į internatą. Kas Jus
paskatino papasakoti šią istoriją?
Luc Dardenne: 2002 m. mes keliavome po Japoniją ir ten išgirdome
istoriją apie berniuką, kurį pametė
tėvas. Vaikas netikėjo tuo, kas jam atsitiko. Kiekvieną vakarą jis pakildavo
ant namo stogo ir laukė savo tėvo.
Tuo metu mes rašėme scenarijų apie
gydytoją, kurios vardas Samanta. Mes
pavertėme ją berniuko gelbėtoja, tik
profesiją pakeitėme neutralesne – ji
tapo kirpėja.

„Berniukas su dviračiu“
O kaip vyko berniuko atranka?
L.D.: Iš pradžių norėjome pamatyti
150 berniukų, bet sustojome ties penktuoju kandidatu. Mes paprašėme jo
suvaidinti pirmąją scenarijaus sceną,
kur berniukas stengiasi prisiskambinti savo tėvui. Thomas nustebino
mus rimtumu ir susikaupimu, kuris
būtinas pamesto vaiko vaidmeniui.
Manau, kad taip susikoncentruoti
jis išmoko per karatė užsiėmimus,
kuriais žavisi.

Kronika

Judantys vaizdai tarsi
taki atmintis
2011 m. birželio 7–21 d. Vilniaus
dailės akademijos Nidos meno kolonijoje prasidės tarptautinis projektas
„Judantys vaizdai tarsi taki atmintis“.
Projekto metu vyks viešos paskaitos,
filmų peržiūros ir kūrybinės dirbtuvės, subursiančios dvidešimt jaunųjų
kūrėjų iš Lietuvos, Rumunijos, Suomijos ir Švedijos. Projekto rengėja
Vilniaus dailės akademija kviečia
viešuose projekto renginiuose dalyvauti visus, besidominčius klausimu:
ar galime „įamžinti laiką“ judančiuose
vaizduose?
Filosofas Gilles’is Deleuze’as teigė,
kad „filmų kūrėjas kuria atmintį dabartyje tam, kad galėtų pasinaudoti ja
ateityje, kai dabartis taps praeitimi“.
Projektu siekiama palyginti šią dabartyje kuriamą, asmeninę, takią atmintį
su monumentaliąja atmintimi, konstruojama įvairių ideologijų. Pastarąją
temą renginių dalyviai aptars drauge
8 psl.

Dviratis – Jūsų filmo jungtis:
berniukas jį praranda, vėliau vėl
atgauna...
Jean-Pierres Dardenne: Dviratis –
simboliškas atributas. Berniukui jis
meilės ir neapykantos objektas: meilės,
nes jį pirko tėvas, neapykantos, nes
tėvas pameta savo vaiką ir parduoda jo
dviratį. Samantą berniukas atsitiktinai
sutinka gydytojo kabinete. Ji išperka
berniuko dviratį. Jų santykiuose dviratis vėl įgyja ypatingo objekto statusą.
Berniukas rodo Samantai triukus ant
dviračio, tarsi su ja flirtuotų. Dviratis
tampa pirmuoju žingsniu jų meilės
link.
L. D.: Meilė yra universali, ji neapsiriboja vyro ir moters, vyro ir
vyro, moters ir moters, ar žmogaus
ir gyvūno santykiais. Meilė vaikui –
vienas didžiausių ir kilniausių jausmų
pasaulyje.
Jūsų filmuose kamera visada būna
subjektyvi, bet tai gali atstumti
nepasirengusius žiūrovus.
L. D.: Mums patinka judri ir nervinga kamera. Vienas žurnalistas
mūsų paklausė, ko tuo norime pasiekti. Mes atsakėme: norime, kad žmonės
susirgtų. Mums pasakojo, kad rodant
kai kuriuos filmus, žiūrovams pasidaro bloga. Rekomenduojame jiems
nesėsti arti prie ekrano.
Jūsų personažai dažnai tyli.
L. D.: Dialogai – buržuazinė
prabanga, mūsų herojai dažniausiai
gyvena visuomenės užkaboriuose.
Jie neišsilavinę ir dažniausiai rūpinasi tik tuo, kaip išgyventi. Jie neturi
galimybės apmąstyti savo poelgių,
išreikšti jausmus, juo labiau – apie
juos kalbėti.
J.-P. D.: Kita vertus, tokių žmonių
ypač išvystyta mimika. Jie mažai kalba, bet dažniau išreiškia save žvilgsniu, nuotaika, gestu. Mums tai ir yra
kinematografo prasmė. Aktoriams,
kurie dažnai išauklėti dialogo ir dramatiško gesto pavyzdžių, sunkiau vai-

su Lietuvos ir užsienio menininkais
bei teoretikais.
Birželio 10 d., penktadienį, belgų
medijų menininkas, Gento universiteto koledžo doktorantas Jasperas
Rigole pakvies į paskaitą „Kelios
pastabos apie atminties kolekciją“.
Paskaitoje kūrėjas pristatys savo
projektą „Tarptautinis žmonių atsiminimų saugojimo, archyvavimo ir
platinimo institutas“, kurio tikslas
prikelti senose kino ir videojuostose
užfiksuotus asmeninius prisiminimus naujam gyvenimui.
Birželio 11 d., šeštadienį, apie savo
kūrybą pasakos palestiniečių kino režisierius bei Berlyno kino akademijos
dėstytojas Kamalas Aljafari. Menininkas pasidalins mintimis apie autobiografinį kiną ir pristatys tarpdisciplininį medijų projektą, kurį metus plėtojo
Harvardo universitete. Po paskaitos
renginio dalyviai turės galimybę pamatyti neseniai Niujorko šiuolaikinio
meno muziejuje (MOMA) pristatytą
Aljafari filmą „Atminties uostas“.

dinti „tylą“. Mes prašome jų reaguoti
į situaciją kuo neutraliau. Drauge
žiūrovui yra suteikiama interpretavimo galimybė. Apskritai, kuo mažiau
žiūrovas gauna iš filmo informacijos,
tuo labiau jame ugdomas polinkis
apmąstyti filmą, o tai reiškia, aktyviai
jame dalyvauti.
Kaip Jums pavyksta ekrane nuolat
rodyti fiktyvų realizmą?
L. D.: Būtent žodį „fiktyvus“ ir
turėtumėt pabrėžti. Mūsų realizmas turi mažai ką bendra su realia
tikrove. Kaip ir mūsų darbo stilius.
Prieš nufilmuodami sceną mes ilgai
ir daug repetuojame su aktoriais.
Bet ar galima repetuoti tikrovę? Kai
kurie režisieriai dažnai sako, kad
suteikia savo aktoriams visišką laisvę, o pastarieji mielai improvizuoja
filmavimo aikštelėje. Mūsų realybėje
yra apgalvotas ir pasvertas kiekvienas žodis, kiekvienas žvilgsnis. Tad
spręskite pati, ką vadinsite realybe,
o ką – prasimanymu.
Bet ir prasimanymu Jūsų filmų
nepavadinsi...
J.-P. D.: Iš tikrųjų, tėvai dažnai
palieka savo vaikus. Bet tai, kad jų
kelyje pasitaiko tokios „gerosios fėjos“
kaip Samanta, atsisakanti asmeninės
ramybės, paliekanti savo draugą
dėl svetimo vaiko, kuris iš pradžių
net nevertina šitos meilės, pasitaiko
nedažnai.
Ar jaučiatės atsakingi už visuomenės socialinius procesus?
J.P. D.: Pas mus Belgijoje, kaip ir
visoje Europoje, yra daugybė problemų. Prievarta, narkotikai, migracija.
Bet juk visos tos tendencijos – tik
išoriniai vidinio konflikto pasireiškimai. Prievarta nėra atskiras reiškinys.
Priežasčių reikia ieškoti giliau. Viena
pagrindinių dabar – sunki integracija į
darbo rinką, nedarbas, kurio pasekmės
ne tik finansiškai sunkios. Bedarbystė
susijusi su psichinėmis traumomis,

„Stogas“
Birželio 16-osios vakarą, ketvirtadienį,
visi besidomintieji galės artimiau susipažinti su videomenininko Deimanto
Narkevičiaus kūryba bei pamatyti
kelis jo darbus.
Jaunuosius kūrybinių dirbtuvių
dalyvius konsultuos tarptautinio
pripažinimo sulaukusios menininkės
Esther Shalev-Gerz (Prancūzija, Švedija, Izraelis) ir Salla Tykka (Suomija).
Kūrybos proceso patirtimi taip pat
dalinsis medijų menininkai Irma
Stanaitytė (Vilniaus dailės akademija)
ir Eugenas Moritzas (Klužo universitetas, Rumunija). Atminties ir laiko

Jean-Pierre ir Luc Dardenne
statuso praradimu. Dėl to žmonės
praranda tikėjimą savimi, sugebėjimą
svajoti ir džiaugtis gyvenimu.
L. D.: Mes augome 6-ajame dešimtmetyje, kai į Belgiją atvyko daug emigrantų iš Maroko ir Italijos. Tada jie
iškart rasdavo darbo. Dabar tai beveik
neįmanoma. Iš čia kyla prievartos, vagysčių, iškrypimų banga. Atvykėliams
atrodo, kad jie gyvena Belgijoje, bet
jų gyvenimo lygis smarkiai skiriasi
nuo vidutinio belgų gyvenimo lygio.
Vyresnioji emigrantų karta ieško
pasitenkinimo prisiminimuose apie
tėvynę, kurią jie idealizuoja, tuo
tarvu jų vaikai jungiasi į ekstremistų
grupuotes. Paradoksas: tėvai važiavo
į Vakarus demokratijos, o jų vaikai
nori grąžinti tas vertybes, nuo kurių
bėgo jų tėvai.

mas yra užprogramuotas: iš tikrųjų
tie žmonės nepanaudoja net pusės
savo intelektinių resursų. Gal taip
vyksta todėl, kad jų gyvenimas pernelyg patogus, o gal mūsų visuomenė
pernelyg dogmatiška ir joje nebeliko
vietos saviraiškai. Dar viena problema, kuri man atrodo labai aštri tarp
politikų: dauguma iš jų vis labiau
elgiasi kaip aktoriai. Pasižiūrėkite,
kiek laiko kiekvienas jų praleidžia
su žurnalistais, dalyvauja įvairiuose
visuomeniniuose kultūriniuose renginiuose, pasirodo televizijoje. Jie dar
nori gerai atrodyti, turi savo stilistus,
kostiumininkus, kirpėjus. Aš manau,
kad jie jau pralenkė Holivudo aktorius. Panašu, kad jie jau nebesugeba
sąžiningai atlikti savo pareigų ir tai
kompensuoja vaidyba.

Kodėl režisieriams kartais lengviau
kalbėti apie politiką nei patiems
politikams?
J.-P. D.: Mes dažnai susitinkame su
politikais, ypač kai pristatome savo
filmus užsienyje. Daugumą jų skundžiasi, kad yra bejėgiai. Jie mano, jog
situacijos pakeisti negalima.
L. D.: Manau, kad kai kurie iš jų
tikrai kenčia nuo minties apie savo
bejėgiškumą. Bet politikų bejėgišku-

Kaip viskas keičiasi šių dienų
pasaulyje: politikai tampa aktoriais, aktoriai vaidina paprastus
žmones...
J.-P. D.: Mūsų politika – kasdienybė, o herojai yra taip nutolę nuo visavertės visuomenės, kad holivudiškos
istorijos mums net nešauna į galvą.

temas judančiuose vaizduose padės
atskleisti filosofas Nerijus Milerius
(Vilniaus universitetas) ir projekto
koncepcijos bendraautoris, kino teoretikas Lukas Brašiškis.
Kino mylėtojus, negalėsiančius
atvykti į Nidą, nudžiugins projekto
partneris – „Skalvijos“ kino centras.
Birželio 17 d. ir 18 d. „Skalvija“ surengs
dviejų K. Aljafari filmų peržiūras,
kuriose dalyvaus ir pats režisierius.
Kitas projekto partneris VšĮ „Meno
avilys“ savaitgaliais į kino peržiūras
po atviru dangumi pakvies Nidos
gyventojus ir svečius. Nidos meno
kolonijos kieme jie turės progą pamatyti ne tik K. Aljafari filmą „Atminties
uostas“ (birželio 11 d.), bet ir Yervanto
Gianikiano bei Angelos Ricci Lucchi
„Karo belaisvius“ (birželio 10 d.), Theo
Angelopouloso „Amžinybę ir vieną
dieną“(birželio 17 d.) bei Šarūno Barto
„Namus“ (birželio 18 d.).
Birželio 19-osios vakarą jaunieji
kūrėjai pristatys savo darbus, sukurtus
kūrybinių dirbtuvių metu.

Projektas „Judantys vaizdai tarsi
taki atmintis“ yra Vilniaus dailės
akademijos vykdomos programos
„Šiuolaikinė praeitis“ dalis. 2009
m. programos renginiai buvo skirti
šiuolaikiniams paminklams. Šiais
metais jaunųjų kūrėjų kūrybinėms
dirbtuvėms bei viešoms diskusijoms
apie šiuolaikines praeities refleksijas
yra pasirinkta judančių vaizdų medija. Programą „Šiuolaikinė praeitis“
remia ES Mokymosi visą gyvenimą
programa.

Pagal „Ogoniok“
parengė K. R.

Projekto viešų renginių programą
(anglų k.) galima peržiūrėti adresu:
http://www.contemporarypast.com.
Projekto renginiai nemokami. Dauguma jų vyks anglų kalba.
Daugiau informacijos apie projektą
suteiks projekto koordinatorė Justė
Zavišaitė, el. paštas: juste.zavisaite@
gmail.com.

Pagal rengėjų inf.
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Linkėjimai Eločkai
Krėsle prie televizoriaus
Romos imperija užkariautose žemėse steigė savo provincijas. Penktadienį per LTV pasižiūrėjęs „Sidabrinių gervių“ ceremoniją, kuri
labiau buvo skirta ne lietuvių kinui,
o Holivudui, supratau, kad mūsų net
nereikėjo užkariauti. Dar tuos nuolatinius priminimus apie Holivudą
supratau kaip netiesioginį nurodymą,
į ką reikia lygiuotis ir lietuvių kinui.
Arba, kaip jis vis dar toli nuo idealo.
Nuo idealo lietuvių kinas tikrai dar
toli, bet jis niekad netaps holivudiniu.
Ir ačiū Dievui.
Iškilmingos ceremonijos kūrėjai
nusprendė pasididžiuoti, kad Holivude taip pat yra lietuvių (tiesa, kažkaip
sugebėjo nepastebėti svarbiausio iš jų
ir dar „Oskaro“ laureato Roberto Zemeckio). Užtat daug dėmesio sulaukė
Marius Balčiūnas-Weisbergas, savo
filmuose įamžinęs ne vieną Maskvos
„tusovkės“ personažą. Ką Balčiūnas
turi bendra su Holivudu, taip ir nesupratau, bet jis bent jau, matyt, tikrai
žinojo, į kokią auditoriją kreipiasi.
Sekant vakaro scenaristų ir režisierių logika, lietuviai turi būti
visur. Tik pasijutę kažko didelio ir
svarbaus dalimi, sugebame nugalėti
provincialų nevisavertiškumo kompleksą. Niekad nemaniau, kad tas
jausmas toks stiprus. Tarsi renginio
kūrėjai solidarizuotųsi su nemirtingąja Ilfo ir Petrovo „Dvylikos
kėdžių“ Eločka, kurios tikslas buvo
gražūs drabužėliai ir aukštuomenės
gyvenimas. Eločka kiekviename
žingsnyje konkuravo su nepažįstama amerikiečių milijoniere. Vakaro
sumanytojai, matyt, nusprendė parodyti, kad ir mes galime būti tikras
Holivudas, ir gal net labiau.
Bet tai, ką jie rodė, buvo, švelniai
tariant, gėdinga. Ypač bebalsė vulgari
poniutė su lapės lavonėliu ant pečių,
bandanti imituoti Marilyn Monroe.
Ceremonijos vedėjas Marijonas Mikutavičius ponios net nepristatė (arba aš
neišgirdau), lyg visi turėtų žinoti, kas
ji tokia. Ko gero, jis teisus, juk kokioje
nors Dievo ir žmonių pamirštoje skylėje visi pažįsta vieni kitus.
Buvo nuoširdžiai gaila šiųmetinių
„Sidabrinių gervių“ laureatų ir iškilių svečių. Kaip (ir kur) jie turėjo
pasijusti, žiūrėdami į lietuvišką MM
(kuri galėtų dalyvauti nebent blogiausių aktorės imituotojų konkurse),
klausydamiesi vedėjo ir kai kurių ap-

dovanojimų teikėjų pašmaikštavimų
(tiksliau, savireklamos)? Įdomu ar
sulauksiu, kai panašių renginių kūrėjai pasižiūrės, kaip vyksta panašios
ceremonijos ne tik Los Andžele ar
Maskvoje, bet ir Paryžiuje, Londone,
Varšuvoje? Ir kada dėmesio centre
tikrai atsidurs laureatai, o ne įvairūs
persirengėliai.
Provincijos vakarėlio įspūdį sustiprino ir ekrane rodomi permontuoti
klasikinių filmų fragmentai. Vakaro
rėmėjai tikrai nepagailėjo pinigų, juk
net kelios „Krikštatėvio“ ar „Tautos
gimimo“ minutės kainuoja labai
brangiai, o kiek dar papildomai turėjo

je, kur triumfavo Jerzy Skolimowskio
„Essential Killing“. Europoje, ir ypač
Lietuvoje taip atsitinka, kad vieni kino
metai būna derlingesni, kiti – nelabai.
Svarbiausia – išsaugoti profesionalumo kriterijus.
Tų kriterijų niekad nepristigdavo
gruzinams. Kadaise jų filmai buvo
pavyzdys lietuviams, kaip kurti nacionalinę kinematografiją. Dabar mažai
kas prisimena, bet „perestroikos“ metais grupė lietuvių išvažiavo mokytis
kino režisūros į Gruziją. Juos atrinko
patys gruzinai. Vieni lietuviai sugrįžo
ir pradėjo kurti lietuvių kiną, kiti –
pasklido po platų pasaulį.

„Lūžis“

prisiminimus gali sužadinti ir aktorių
ansamblis, nes pagrindinius vaidmenis „Veri kvartalo melodijose“ kūrė
tuometiniai žiūrovų numylėtiniai Sofiko Čiaureli, Vachtangas Kikabidzė,
Ija Ninidzė, Alisa Freindlich, Dodo
Abašidzė, Kachi Kavsadzė.
Austrų rašytojas, režisierius ir
operatorius Michaelis Glawoggeris
mums geriau žinomas kaip dokumentinio filmo „Darbo žmogaus
mirtis“ autorius. LTV sekmadienio
naktį (5 d. 23 val.) parodys jo 2006 m.
sukurtą vaidybinį filmą „Nevykęs
pokštas“. Jo herojus yra jaunas
turtuolis Sebastianas, kuris mėgsta

Goslingo duetas šiame filme tikrai
vertas dėmesio.
Tomo Dey’aus filmas „Uždelsta
meilė“ (TV3, šįvakar, 3 d. 22.15)
pristato vieną šių dienų Vakarų
visuomenės fenomenų, kai jauni
žmonės vis vėliau palieka tėvų namus.
Režisierius sakė perskaitęs ne vieną
straipsnį ir pats pažįstas ne vieną
trisdešimtmetį, kuris nenori kraustytis iš gimtųjų namų. Kai kas juos net
pavadino „bumerango karta“. Toks yra
ir pagrindinis filmo personažas, kurį
suvaidino Matthew McConaughey.
Jis turi beveik viską, apie ką svajoja
moterys, – yra gražus, vyriškas,

„Turi mylėti šunis“

atsieiti autorių (arba teisių turėtojų)
leidimas permontuoti filmų fragmentus ir juos rodyti per nacionalinę
televiziją?
Tačiau ir aš tą vakarą vieną akimirką pasijutau tikras lietuvis. Tą
minutę, kai Mikutavičius paplonino
balsą ir pakvietė į sceną visų mylimą
kritikę Rasą Miškinytę. Pagalvojau:
dabar tai jau bus intriga, nes tokia
kritikė neegzistuoja. Net įdomu, kaip
pasijuto į sceną apdovanojimo teikti
pakviesta prodiuserė Rasa Miškinytė.
Beje, apie laureatus. Šiemet rezultatus buvo galima nuspėti ir visai
nekeista, kad tiek daug apdovanojimų gavo Kristijono Vildžiūno filmas
„Kai apkabinsiu tave“. (Beje, jis rodo
lietuvius – civilizuoto pasaulio, o ne
gilios provincijos, žmones.) Prieš
kelerius metus panašiai atsitiko ir per
„Cezarių“ ceremoniją, kur beveik visi
apdovanojimai atiteko Jacques’o Audiard’o „Pranašui“, ar šiemet Lenkijo-

LTV2 šiandien (birželio 3 d. 19.05)
tęsia Gruzijos kino ciklą. Pamatysime
iškart po „Pirosmanio“ Georgijaus
Šengelajos sukurta muzikinį filmą
„Veri kvartalo melodijos“ (1973).
Kadaise jis buvo labai populiarus ir
pelnė ne vieną apdovanojimą. Režisierius tarsi vėl sugrįžta XX a. pradžios
Tbilisį, vargingus jo kvartalus. Čia
gyvena filmo herojė skalbėja Vardo.
Ji apkaltinama vagyste ir atsiduria
kalėjime. Tačiau moters tikslai buvo
kilnūs: ji norėjo sumokėti už našlio
vežiko Pavlės dukterų šokių pamokas.
Todėl už Vardo stoja visi kvartalo
gyventojai.
Filmo seniai nemačiau ir net neįsivaizduoju, kaip jis atrodo dabar,
kai kasdien per televiziją kažkas vis
šoka ir dainuoja įvairiausiuose konkursuose bei šou. Kai filmas pasirodė,
režisieriaus posūkis ne į tradicinę
muzikinę dramą, o į amerikiečių miuziklą atrodė visai naujai. Nostalgiškus

manipuliuoti žmonėmis, žaisti jais,
komplikuoti jų gyvenimą. Naujausias grobis (Sebastianas jų ieško
internete) yra mokytoja Pia. Mergina
sužino, kad Sebastianas išvežė į Čekiją gatvėje rastą girtuoklį ir paliko
jį ten be dokumentų. Pia nusprendžia surasti nevykusio pokšto auką.
Paaiškėja, kad tai ne tik alkoholikas,
bet ir poetas. Tad šis filmas ir apie
tai, kaip vieno žmogaus pokštas gali
tapti kito likimu.
Nusprendusiesiems prie televizoriaus atsipalaiduoti, galiu rekomenduoti 2007 m. Gregory Hoblito
sukurtą „Lūžį“ (LNK, 8 d. 22.30).
Aeronautikos inžinierius Tedas
Kraufordas taip pat mėgsta manipuliuoti žmonėmis. Sužinojęs
apie savo žmonos neištikimybę, jis
nusprendžia ją nužudyti. Tedo galvoje – tobulo nusikaltimo planas. Į
jį įtraukiamas ir prokuroro padėjėjas
Vilis. Anthony Hopkinso ir Ryano

elegantiškas, protingas sportiškas,
simpatiškas. Jis mėgsta gyvenimą,
draugus ir savo tėvus. Vaikinui trisdešimt penkeri ir vargšai tėvai suka
galvą, kaip jo atsikratyti ir pagaliau
pasimėgauti vienatve.
Man ja mėgautis padeda šunelis.
Todėl sekmadienį per pietus (LNK,
5 d. 12 val.) būtinai užmesiu akį į Gary
Davido Goldbergo 2005 m. filmą „Turi
mylėti šunis“. Filmo herojė Sarah
(Diane Lane) ką tik išsiskyrė. Bet ji
nepraranda vilties sutikti didžiąją savo
gyvenimo meilę. Saros šeima nori jai
padėti, tačiau nelabai sekasi, kol viena
iš seserų paskelbia žinutę internete,
esą pretendentas į Saros širdį „turi
mylėti šunis“. Į žinutę atsiliepia jaunas
vyriškis – tikras svajonių princas, o
šunį Sara nusprendžia pasiskolinti iš
savo brolio. Niufaundlendo vardas
man patiko labiausiai – Motina Tereza.
Jūsų –

jie patys deportuojami ir žudomi dėl,
jų kankintojų žodžiais, „kultūrinio
supuvimo“, „anarchijos“, „muzikinės
impotencijos“, „kultūrinio parazitavimo“, „muzikinio bolševizmo“,
„atonalumo“ ir kitų blogybių.
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų
muziejus ir Austrijos ambasada
Vilniuje kviečia į koncertą „Entartete Musik“ („Degeneracinė muzika“). Muziejaus Tolerancijos centre
(Naugarduko g. 10/2) birželio 9 d.
18 val. skambės nacionalsocialistų
draustų, persekiotų, ištremtų ar nužudytų kompozitorių G. Mahlerio, F.
Mendelssohno-Bartholdy, J. Offen-

bacho, K. Weillio, F. Hollaenderio,
P. Abrahamo, H. Eislerio, L. Fallo ir kt.
vokaliniai kūriniai, kuriuos pristatys
muzikai iš Austrijos – Anna-Maria
Pammer (sopranas) ir Clemensas
Zeilingeris (fortepijonas). A.-M.
Pammer yra žinoma Antrosios Vienos
mokyklos muzikos specialistė, tyrinėjanti muzikos ir nacionalsocializmo
problematiką. C. Zeilingeris šiuo
metu yra Linco (Austrija) koncertų
ir festivalių centro „Brucknerhaus“
reziduojantis menininkas.
Įėjimas nemokamas.

Anna-Maria Pammer

sunaikinta. Naikinamos buvo ir
tam tikros meno formų išraiškos.
1937 m. Miunchene buvo surengta
paroda „Degeneracinis menas“, o
dar po metų ideologai ir muzikologai
nagrinėjo „degeneracinės“ muzikos
apraiškas Diuseldorfe vykusiose
„Reicho muzikos dienose“. Meno
kūriniai buvo pavadinami degeneraciniais visų pirma dėl rasinių ir politinių aspektų. Staiga imtos niekinti
F. Mendelssohno „Dainos be žodžių“
ar pramoginė šokių muzika. Nacionalsocialistams neįtikusius muzikus
dažniausiai ištikdavo tragiška lemtis – jų kūriniai būdavo draudžiami, o

Jonas Ūbis

Anonsai

Atlikėjai iš Austrijos
pristato „degeneracinę
muziką“
„Jų žodžiais galima tikėti; jie jų
laikysis“, – apie nacionalsocialistus
1933 m. pasakė austrų rašytojas,
satyrikas Karlas Krausas. Ir tai buvo
tiesa. Įgyvendinant Trečiojo Reicho
kultūros politiką, daugybė menininkų buvo šmeižiami, persekiojami ar
net nužudyti. Sąvoką „degeneracinis“ („entartet“) nacionalsocialistai
vartojo neatsitiktinai. Tai, kas buvo
apibūdinama kaip „degeneracija“,
buvo laikoma kenksminga vokiečių
kultūrai, arijų rasei, ir turėjo būti
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Parodos
VILNIus
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Paminklai, kurių nėra. Pasivaikščiojimai po Vilnių“
iki 5 d. – 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

Lietuvos dailininkų sąjungos
parodų salė

Maironio lietuvių literatūros
muziejus

Vokiečių g. 4/2

Rotušės a. 13

iki 6 d. – Nomedos saukienės tapyba

„sugrįžimai“ (skirta išeivių rašytojų

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

kultūriniam gyvenimui Vokietijoje
ir Austrijoje 1944–1950 metais)
„Motiejui Valančiui – 210“
„gabrielė Petkevičaitė-Bitė: rašytoja,
pedagogė, politikė (1861–1943)“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

„Iš gyvenimo į knygą“ (Vytautui sirijos

Pilies g. 40

girai – 100)

stasio Paškevičiaus fotografijų paroda

Galerija „Aukso pjūvis“

„Menininkų portretai“
Medeinos pradinės mokyklos mokinių
piešinių paroda

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53
reginos rinkevičienės papuošalų paroda
„tau, Mama“

iki 5 d. – paroda „XX amžiaus romantikas

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Virginijos uždavinienės kūrybos paroda

Vaclovas Kosciuška (1911–1984)“

Vilniaus g. 41

Bonaventūro Šalčio tapybos paroda

Miglės Kosinskaitės tapybos paroda

„Prie ateities“

(iš ciklo „Menas senuosiuose Lietuvos

Viktoro Dailidėno paroda „sluoksniai“

dvaruose 2011“)

F galerija

1939)“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Savicko paveikslų galerija

Žaliakalnio funikulierius, Aušros g. 6

Paroda „Karalienės Viktorijos laikų mada

Trakų g. 7

Lydia Panas (JAV) fotografijų paroda

1830–1900 m.“ iš Aleksandro Vasiljevo

savicko galerijos kolekcija

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3 A
Mados paroda „Art Deco stilius (1918–

kolekcijos
Paroda „gotika. renesansas.
Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“
Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmų radiniai“

Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
tarptautinio Barbaros Petchenik vaikų
žemėlapio nacionalinio konkurso

Lietuvos nacionalinis muziejus

geriausių darbų paroda „gyvename

Naujasis arsenalas

vieningame pasaulyje“

Arsenalo g. 1
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija
Lietuva carų valdžioje
Lietuvos valstiečių buities kultūra
Kryždirbystė

Galerija „Actus magnus“
Pilies g. 36-44
Jūratės rekevičiūtės grafikos paroda
„Komentuoti. Patinka“

KLAIPėDA

genovaitės Kazokienės dovanotos
kolekcijos paroda ,,Australijos ir okeanijos
tautų menas“

Dailės parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
nuo 8 d. – VDA Klaipėdos vizualiojo dizaino
katedros studentų darbų paroda

Gaono g. 1

Paroda „sugrįžimas“

iki 4 d. – eglės Šitkauskaitės ir ginos

Senasis arsenalas

iki 9 d. – Audriaus Vaišvilos fotografijų

rokaitės VDA baigiamųjų darbų paroda

paroda „Laiko atspindžiai“

Studija-galerija „D’Arijaus
papuošalai“

Kultūrų komunikacijų centras

Dominikonų g. 7/20

Justinos Jasinevičiūtės paroda

Natalie Levkovskos tapyba

„To be continued“

Akto signatarams skirta ekspozicija

„Juškus Gallery“

Anitos Back (Vokietija) paroda

Paroda „Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 150“

B. Radvilaitės g. 6 B

„Herkaus galerija“

Pilies g. 26
Nuolat papildoma Vasario 16-osios

Kazio Varnelio namai-muziejus

Paroda „Lietuvių tapybos tradicija“

Didžioji g. 26

„Fluxus ministerija“

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Gedimino pr. 27

Lankymas antradienį-šeštadienį iš anksto

iki 8 d. – fotografijų paroda „Afrikos veidai“

susitarus tel. 279 16 44

Herkaus Manto g. 22

Vyganto Paukštės ekspozicijos fragmentas „Lietuvos aido“ galerijoje

„Mano rytprūsiai“

-----

ŠIAuLIAI
Žemaitės g. 83

Šv. Mykolo g. 9

iki 12 d. – skaidrės Butnoriūtės, sauliaus

iki 8 d. – Jono Nekrašiaus fotografijų

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Kruopio paroda „gyvenimas kartu“

paroda „sala Japonija“

„Lietuvos aido“ galerija
Žemaitijos g. 11
iki 9 d. – Vyganto Paukštės darbų tapyba

LDS galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 4 d. – šiuolaikinės bulgarų grafikos
paroda „Praeitis, dabartis ir ateitis“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
nuo 7 d. – ugniaus gelgudos paroda

„Arkos“ galerija
Aušros Vartų g. 7

PANeVėžys

tapybos paroda „Miłoszo įkvėpti“

Dailės galerija

Vilniaus universiteto biblioteka

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptauti-

Respublikos g. 3

Universiteto g. 3

nių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

Paroda „Zimbabvės skulptūros meistrai“

iki 5 d. – paroda „50 Lietuvos tapytojų

Galerija „Kunstkamera“

apie Nidą“

Ligoninės g. 4

Fotografijos galerija

Akvilės Zavišaitės paroda

Vasario 16-osios g. 11

Menų spaustuvė

iki 5 d. – Vido Biveinio fotografijų paroda

Šiltadaržio g. 6

Panevėžio kraštotyros muziejus

ir Vandos Padimanskaitės paroda

Vasario 16-osios g. 23

KAuNAs

„Lietuvai – su meile“

M. Žilinsko dailės galerija

tapybos paroda „Vilniaus peizažas“

Nepriklausomybės a. 12

DrusKININKAI

Paroda „Iš mano kišenės – 11“. „Šaukštas“

nuo 3 d. – eugenio Molinari fotografijų

M.K. Čiurlionio memorialinis
muziejus

Gedimino pr. 43

Kauno paveikslų galerija

Vito Luckaus fotografijų paroda

K. Donelaičio g. 16

„Baltame fone“

iki 12 d. – Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės

kilti ir kelti“

M.K. Čiurlionio g. 35
Algimanto Švėgždos (1941-1996) tapybos
paroda „santarvėje su gamta ir savimi“

paroda „Įvaizdinta tikrovė“

JuoDKrANtė

Žmuidzinavičiaus kūrinių
ir rinkinių muziejus

Miniatiūrų muziejus

Martyno gaubo, Dainiaus trumpio, ugniaus
ratniko paroda „Šaukesiai“ (skulptūra,

Putvinskio g. 64

gražinos Vitartaitės tapybos paroda

grafinė tapyba, tapyba)

Jūratės Jarulytės paroda „grįžtamasis ryšys“

„Kuršių nerija“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
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MuZIKA
Lietuvos kamerinis orkestras ir temperamentingasis jo meno vadovas,
smuikininkas Sergejus Krylovas ieško įvairiausių galimybių pagyvinti savo
repertuarą ir praturtinti sceninės partnerystės patirtį. Į Vilniaus festivalio
koncertą, vyksiantį birželio 3 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje,
S. Krylovas pakvietė savo kolegą Bruno Canino – pasaulinę šlovę pelniusį italų
pianistą ir kompozitorių.

Paroda „g. Petkevičaitė-Bitė: kilni pareiga

JAV lietuvių dailininkų darbų paroda

„Prospekto“ fotografijos galerija

Fotografijos gerbėjams veikia svarbi paroda „Prospekto“ galerijoje
(Gedimino pr. 43, Vilnius) – rodoma įtakingo, o vėliau primiršto fotomenininko Vito Luckaus viena iš kelių konceptualių nuotraukų serijų – „Baltame fone“
(1987 m.). Atkreipkite dėmesį į sukūrimo metus. Ypač rekomenduojama tiems,
kuriems atrodo, jog artėja prie dviračio išradimo. Paroda veikia iki birželio
18 d. Galerija dirba antradienį–penktadienį 11–18 val., šeštadienį 11–16 val.

„Bėgantys mintimis“

Jurgos Budrytės, Jekaterinos Budrytės

paroda „Kelias į Itakę“

DAILė
Ką dabar veikia kiaurai sienas vaikštantys žmogystos ir kaip keičiasi menininkas Vygantas Paukštė sužinoti galite tik aplankę jo tapybos parodą „Lietuvos
aido“ galerijoje (Žemaitijos g. 11, Vilnius). Paroda veikia iki birželio 1 d.
Galerija dirba antradienį–penktadienį 12–18 val., šeštadienį 12–16 val.

romano Borisovo akvarelių paroda

Galerija „Laiptai“

Išganytojo g. 2 / Bokšto g. 4

„7md“ rekomenduoja

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Užupio g. 2.

Galerija „Znad Wilii“

Lietuvos radijas ir televizija ir interneto portalas „Delfi“

Aukštoji g. 3/3a

„Užupio meno inkubatorius“

krikščioniškųjų konfesijų raštijos paveldas“

RENGINI INFORMACINIAI RMJAI

Baroti galerija

Bažnytinio paveldo muziejus

Paroda „Introibo ad altare Dei: Lietuvos

Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas
2011 liepos 4–5 d. Vilnius
Informacija ir registracija: www.plef.lt

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Tekstilės galerija „Artifex“

Signatarų namai

XV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas
2011 m. liepos 3–5 d. Kaunas, Vilnius
Informacija ir registracija: www.simpoziumas.lt

Liepų g. 33

Paroda „Lietuvos laisvės diplomatų archyvai“

Lietuvos proistorė

Pirmą kartą vienu metu Lietuvoje rengiamas Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumas ir Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas. Juos jungia
bendras siekis – stiprinti ryšius tarp pasaulio lietuvių mokslininkų, verslininkų,
kultūros veikėjų, sutelkti visus kuriant ateities Lietuvą, gebančią atsakyti į
globalaus pasaulio iššūkius ir neprarasti savo tapatybės. Liepos 4 d. Vilniuje
dviejų forumų dalyviai susirinks į bendrą sesiją.

Lietuvos dailės muziejaus
Prano Domšaičio galerija

Paroda „Kazio ir gabrielės Varnelių dovana“

Arsenalo g. 3

Lietuva vienija ateičiai

L. Rėzos g. 3

Bruno Canino
Sergejus Krylovas
----Birželio -ąją, Švedijos nacionalinę dieną, minint Švedijos ir Lietuvos
diplomatinių santykių atkūrimo 20-metį, Vilniaus festivalio koncerte Nacionalinėje filharmonijoje įvyks tai, kas iškilmingomis progomis vyksta Švedijos
karaliaus Karolio XVI Gustavo rūmuose – mušamųjų kvarteto „Kroumata“
koncertas. Kultinis „triukšmadarių“ ketvertas per daugiau nei trisdešimt
ansamblio gyvavimo metų atskleidė pasauliui mušamųjų muzikos grožį ir
parodė, kokia stulbinama, iškalbinga, jaudinanti ir virtuoziška ji gali būti.
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Spektakliai
V ilni u s

10 d. 18 val. Mažojoje scenoje –

Vilniaus paveikslų galerija

E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI

3 d. 19.30 kieme – kvintetas „Tangata“

Bibliografinës þinios

NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

(Lenkija), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras.

MENAS

Nacionalinis operos
ir baleto teatras

10 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Morgan

Dir. – D. Katkus

Tapyba : [albumas] / Algirdas Šiekštelė. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2011 (Vilnius : Petro

„MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas

4 d. 20 val. kieme – LVSO Vasaros koncertai

ofsetas). – 48 p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-420-

7 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“.

11 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup

„Tiesiog geriausi“. Lietuvos valstybinis

128-8

Dir. – R. Šervenikas

„STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“.

simfoninis orkestras. Solistai S. Song,

Rež. – D. Juronytė

D. Montvydas, R. Čivilytė, Mia.

Trumpa kino istorija : nuo ištakų iki Antrojo pasaulinio karo / [sumanytoja Neringa Kažu-

8 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“
9 d 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“
(pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo,
A. Šnitkės muz.)
12 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS
ZORBA“. Dir. – M. Staškus

Valstybinis jaunimo teatras
7 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“.

Kauno muzikinis teatras

Dir. – G. Rinkevičius
11 d. 20 val. – Lietuvos valstybinis simfo-

kauskaitė ; parengė Goda Sosnovskienė ; straipsnius parengė Auksė Kancerevičiūtė, Neringa
Kažukauskaitė, Izolda Keidošiūtė, Živilė Pipinytė]. – Vilnius : Vaizdų kultūros studija, [2011]
(Vilnius : Lapragma). – 147, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-95289-0-8

4 d. 12–20 val. Teatro sodelyje ir Laisvės

ninis orkestras. Solistai J. Milius, Č. Gabalis,

alėjoje – VI Lietuvos tautų festivalis

P. Meškėla. Dir. – G. Rinkevičius

GROŽ I N Ė L I TER A TŪR A . L I TER A TŪROS M O K S L A S

Šv. Jonų bažnyčia

365 trumpi pasakojimai sielai / Bruno Ferrero ; [iš italų kalbos vertė Rasa Paleckytė ir Sigutė

„Kultūrų tiltai“

Kauno mažasis teatras
8 d. 19 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“.

4 d. 18 val. – violončelininko A. Kmieliausko
rečitalis. Programoje J.S. Bacho kūriniai

Kopalinskaitė].– 3-ioji laida. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2011] (Vilnius : Spauda). –
461, [2] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-29-111-4
Literatūrinės Vilniaus slinktys, 2011 : jaunųjų poetų, prozininkų ir fotografų kūrybos al-

Rež. – J. Vaitkus

Rež. – V. Balsys

9 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“.

Kauno kamerinis teatras

Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

9, 12 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA

atlikėjas A. Feferis (saksofonas)

Rusų dramos teatras

IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

5 d. 19 val. – F. Chopino muzikos vakaras.

5, 7 d. 18 val. – M. Gorkio „PASKUTINIEJI“.

10 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ

L. Geniušas (fortepijonas), styginių

Rež. – J. Vaitkus (LMTA IV k. studentų diplo-

„PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

kvintetas „Art vio“: I. Rupaitė (smuikas),

miniai darbai, kurso vad. – J. Vaitkus)

11 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“.

K. Venslovas (smuikas), T. Petrikis (altas),

8 d. – „IŠTAPETUOTO VIDAUS“

Rež. – S. Rubinovas

P. Jacunskas (violončelė), A. Kučinskas

Simetrijos : [poetinės miniatiūros] / Albinas Galinis. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. "Naujo-

(šokio spektaklis). Rež. – L. Puodžiukaitė

Kauno valstybinis lėlių teatras

(kontrabosas)

sios Romuvos" fondas], 2011 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – [88] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. –

9, 10 d. 18 val. – Y. Mishimos „MARKIZĖ
DE SAD“. Rež. – J. Vaitkus
11 d. 18 val. – H. Gulbis „TEATEINA
VISI PAS MANE“. Rež. – T. Montrimas
12 d. 18 val. – koncertas

„Piano.lt“ koncertų salė
3 d. 19 val. – improvizacinio džiazo

Viktorijos Vosyliūtės]. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. "Naujosios Romuvos" fondas], 2011
(Vilnius : Petro ofsetas). – 155, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8035-12-4
Padermė : romanas / Guillermo del Toro, Chuch Hogan ; iš anglų kalbos vertė Martynas
Vaitkus. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 557, [2]
p. – "Padermės" trilogijos 1-oji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-212-7 (įr.)

ISBN 978-609-8035-09-4

4 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muzie-

K a u na s

juje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiu-

Šiaulių auto/topografija : [eseistiniai tekstai] / Vigmantas Butkus ; Šiaulių universitetas. Li-

Menininkų namai

teratūros istorijos ir teorijos katedra. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2011.– 190, [1] p. : iliustr. –

3 d. 17 val. – kamerinis ansamblis

("Inter-studia humanitatis" leidinys). – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-863-44-1 : [15 Lt]

„Vilniaus arsenalas“. Programoje Z. Bružaitės,

Šimtas dvylika lapelių : [eilėraščiai] / Sigitas Tutlys. – Vilnius : [S. Tutlys], 2011 (Vilnius :

rauskas
5 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“.
Rež. – R. Bartninkaitė

A. Briliaus, G. Kuprevičiaus, V. Bartulio,

Vilniaus teatras „Lėlė“

11 d. 12 val. – „DAKTARAS KRIPŠTUKAS

D. Kairaitytės, A. Kubiliūno ir V. Švedo

Didžioji salė

PRAGARE“. Rež. – J. Januškevičiūtė

kūriniai

4, 12 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus

12 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“.

„GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Rež. – G. Radvilavičiūtė

Mažoji salė

manachas / [sudarė Aivaras Veiknys ; nuotraukos Ievos Gudmonaitės, Kristinos Aleknaitės,

Vakarai

Sapnų sala). – 67, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-408-163-7
Šviesos dėmė : poetiniai tekstai-studijos, esė, paskyrimai, kalbos mozaika… / Alvydas Jegelevičius. – Vilnius : "Naujosios Romuvos" fondas, 2010 (Alytus : Alytaus sp.). – 126, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-8035-07-0
Tu su manim : [eilėraščiai] / Alma Krapauskienė ; [sudarė ir redagavo Janina Butnorienė

11 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“

Š ia u liai

V ilni u s

; iliustracijos autorės]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 85, [1] p. :

(pagal K. Binkio poemą).

Šiaulių dramos teatras

Prancūzų kultūros centras

iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-020-4

Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis

9 d. 16 val. – knygos „Scenos riteris.

Vakarų ciklas „Vasaros dvelksmas

Už stiklo sienų : [eilėraščiai] / Gediminas Bytautas ; [iliustruota autoriaus tapybos ir grafikos

Atsiminimai apie Praną Piauloką“

brolystės tema“

kūriniais]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2011 (Kaunas : Spaudos praktika). – 77, [3] p. : iliustr. –

pristatymas

3 d. 18 val. – filmas „Čiabuviai“

Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-432-019-4 : [10 Lt]

10 d. 18 val. – susitikimas su spektaklio

(rež. Rachid Bouchareb)
7 d. 18 val. – internete veikiančio

Žemė žiūri į dangų : eilėraščiai / Vida Kareva ; [sudarė ir redagavo Janina Butnorienė]. – Kai-

„ŠEŠĖLIS“ kūrybine grupe. Dalyvauja
režisierė N. Ogaj Ramer (JAV),

muziejaus, Garsinių Europos gulago

scenografijos autorė O. Kravčenia (Rusija),

archyvų pristatymas

Šiaulių dramos teatro aktoriai

8 d. 18 val. – filmas „Dievo kabinetai“

GROŽ I N Ė L I TER A TŪR A V A I K A M S

(rež. C. Simon)

Ant žemės delno : eilėraščiai vaikams : poetės Janinos Degutytės atminimui / Zenė Sa-

P an e v ė ž y s

9 d. 18 val. – B. Kolly paskaita „Politikos

dauskaitė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius :

J. Miltinio dramos teatras

seserys, arba Moterys politinės brolystės

Petro ofsetas). – 27, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-133-2. – ISBN

11, 12 d. 17 val. – PREMJERA! R. Cooney,

akivaizdoje Prancūzijoje“

9786094201332 (klaidingas)

J. Chapman „MISIS MARKHEM

Nacionalinė dailės galerija

Dangaus kalvio sostas : [eilėraščiai] / Gintautas Stankaitis ; [dailininkė Rasa Jeskelevičie-

3 d. 12 val. – Vilniaus dailės akademijos

nė]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2011 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 52 p. : iliustr. – Tiražas 200

Fotografijos ir medijos meno bei animacijos

egz. – ISBN 978-9955-712-57-2

specialybių bakalaurų baigiamųjų darbų

Gyvenkime taikiai : [eilėraščiai vaikams] / Regina Parnarauskienė ; [dailininkė Vaida Juoza-

gynimai

paitytė]. – Vilnius : Petro ofsetas, [2011] (Vilnius : Petro ofsetas). – [23] p. : iliustr. – Tiražas

„Menų spaustuvė“
7 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS
SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo romaną
„Meistras ir Margarita“). Rež. – V. Bareikis
7 d. 20.30 Juodojoje salėje – „NO CONCERT“.
Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas
„No Theatre“)
8 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera
„TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis
(teatro judėjimas „No Theatre“)
9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MR. FLUXUS“.
Rež. – V. Bareikis
9 d. 20 val. Juodojoje salėje – „STIPRIAI

MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys

KITAIP“. V. Bareikio, A. Storpirščio

Marijampolės dramos teatras

ir P. Dapšausko koncertas (teatro judėjimas

4 d. 15 val. – teatralizuotas romansų

šiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja).– 69, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN
978-609-445-025-9

„No Theatre“)

kompaktinės plokštelės „Nupink vainiką

10 d. 19 val. Juodojoje salėje –

iš svajonių“ pristatymas. Dalyvauja

[500] egz. – ISBN 978-609-420-140-0

M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“.

Mokytojų namai

folkloro ansamblis „Diemedis“

3 d. 19 val. Kiemelyje – „Dainuojamosios

Graži mūsų šeimynėlė : pasakaitės [ir eilėraštukai] / Janina Butnorienė ; [sudarė Janina

poezijos svetainės“ sezono pabaigos

Butnorienė ; iliustruota autorės piešiniais]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Prin-

koncertas. Dalyvauja A. Kaniava su A. Tenu

tėja). – 51, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-021-1

ir S. Mickiu, G. Storpirštis, M. Ancevičius

Namelis prerijose : [romanas] / Laura Ingalls Wilder ; iš anglų kalbos vertė Giedrė Tartėnienė

su Ą. Paulausku, G. Ambrazevičius,

; [iliustravo Garth Williams]. – Vilnius : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011]- .
Kn. 1. – [2011] (Kaunas : Didmena). – 334, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-

Rež. – A. Giniotis
(teatras „Atviras ratas“)
11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „UŽ LINIJOS“.

Koncertai

Rež. – V. Masalskis („trupė p.s.“)

V ilni u s

12 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!

Lietuvos nacionalinė filharmonija

A. Dubaka su D. Adomaityte, M. Zemleckas

„Vilniaus festivalis 2011“

ir K. Kudmonaitė

pjesės motyvais). Rež. – A. Jankevičius

3 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje –

4 d. 17 val. Kiemelyje – Dzūkų vakaronė

(„Trupė liūdi“)

Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad.

5 d. 12 val. Kiemelyje – koncertas

Teatras „Utopia“

ir solistas S. Krylovas (smuikas, Italija),

„Dovana Tėvui“. Dalyvauja visi „Ąžuoliuko“

4 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje

solistas B. Canino (fortepijonas, Italija).

chorai (meno vad. – V. Miškinis)

Kn. 5: Nemaloni tiesa. – [2011] (Vilnius : Standartų sp.). – 217, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000

salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. –

Programoje L. Boccherini, P. Vasko,

5 d. 14–18 val. – Blusų turgus

egz. – ISBN 978-9955-22-445-7 : [15 Lt 26 ct]

G. Varnas

J. Haydno, W.A. Mozarto kūriniai

7 d. 17 val. Didžiojoje salėje – rusų romansų

Rango : filmo knyga / atpasakojo Justine ir Ron Fontes ; [vertė Jurgita Jėrinaitė]. – [Kaunas]

5 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje

6 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje

mylėtojų klube „Melos“

: MEDIA INCOGNITO, 2011. – [48] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyti.– Tiražas [2000] egz. –

salėje – PREMJERA! A. Morgan „MAŽUTIS

salėje – mušamųjų instrumentų ansamblis

7 d. 20 val. Kiemelyje – A. Kulikauskas,

ISBN 978-609-403-233-2 (įr.)

DINAMITAS“.

„Kroumata“(Švedija): J. Silvmarkas, R. Bergs-

A. Giniotis ir teatro „Atviras ratas“ aktoriai

Rango : naujasis miestelio šerifas / atpasakojo Annie Auerbach ; [vertė Jurgita Jėrinaitė]. –

Rež. – G. Varnas

trömas, U. Nilssonas, P. Langendorfas.

K a u na s

[Kaunas] : MEDIA INCOGNITO, 2011. – [24] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas

„PONAS KOLPERTAS“ (D. Gieselmanno

Programoje G. Ligeti, I. Xenakio, J. Erikssono,

Maironio lietuvių literatūros
muziejus

609-403-213-4
Nevykėlio dienoraštis : [apysaka] / Jeff Kinney ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ;
iliustracijas piešė Jeff Kinney]. – [Vilnius] : Presvika, [2008]-

. – (Įr.)

[2000] egz. – ISBN 978-609-403-231-8

K a u na s

J. Cage’o, S. Reicho ir kt. kūriniai

Kauno dramos teatras

7 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje –

3 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės

Fado magija. Atlikėjai C. Branco (vokalas),

„MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

R. Dias (fortepijonas, akordeonas), B. Couto

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dello

(portugališka gitara), C.M. Proenca (klasiki-

ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“

nė gitara), B. Moreira (kontrabosas)

P alan g a

Rež. – R. Vitkaitis

9 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje –

egz. – ISBN 978-609-420-139-4

7 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

Kultūros centras „Ramybė“

Stipruolis zuikis : [pasaka / Alfonsas Rimkus ; iliustravo Vilma Aleksienė]. – Vilnius : Petro

(pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“).

(meno vad. ir vyr. dir. – J. Domarkas).

4 d. 20 val. – spektaklis „2 VYRAI. 1 TIESA“

ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 19, [1] p. : iliustr. – (Senelio Alfonso pasakojimai). –

Rež. – A. Areima

Solistai S. Cvilak (sopranas, Slovėnija),

(„Domino“ teatras)

Aut. nurodytas kn. metr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-135-6

8, 9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo

D. Bagurskas (kontrabosas). Dir. – M. Rota

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

(Italija). Programoje N. Rota kūriniai

7 meno dienos | 2011 m. birželio 3 d. | Nr. 22 (944)

3 d. 17 val. – V.P. Bložės knygos „Metų
laikai“ sutiktuvės. Kartu su poetu dalyvauja
aktorė B. Mar, vakarą veda A. Ruseckaitė

Stasiukas ir vilkas : [pasaka / Alfonsas Rimkus ; iliustravo Vilma Aleksienė]. – Vilnius : Petro
ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 19, [1] p. : iliustr. – (Senelio Alfonso pasakojimai). –
Aut. nurodytas kn. metr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-134-9
Stebuklų varpelis : [eiliuota pasaka] / Petras Žemkauskas ; [dailininkė Sigita Mamaitytė]. –
[Vilnius : Petro ofsetas], 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 15, [1] p. : iliustr.– Tiražas 1000

6 d. 19 val. – aktoriaus, poeto, dailininko
B. Niver (Prancūzija) teatrinės kūrybos

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

pristatymas.

L ietuvos

nac .

M. M aþvydo b - ka . B ibliografijos

ir knygotyros centras

11 psl.

B i r ž e l i o

3 – 9

Savaitës filmai

„Pagirios Tailande 2“
Advokatas iš Linkolno***
Brado Furmano filmo herojus yra advokatas. Maiklas (Matthew McConaughey) dirba advokatu ne bet kur, o Los Andžele, ir jis pasirengęs viskam
dėl savo klientų – smulkių gangsterių. Nuolat lakstydamas iš vieno teismo
proceso į kitą, kabinetu jis pavertė savo linkolną. Vieną dieną Maiklą pasamdo Beverli Hilso turtuolis, kaltinamas pasikėsinimu nužudyti... (JAV, 2011).
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Mergaitė****
Šiltą 1981-ųjų vasarą dešimtmetė mergaitė lieka namuose su teta. Jos tėvai
išvyko į Afriką vykdyti ilgalaikės humanitarinės misijos. Mergaitę prižiūrinti
jauna teta netrukus taip pat iškeliauja su vyriškiu, pažadėjusi sugrįžti po poros dienų. Vasara bėga, mergaitė niekam nesako, kad liko namuose visiškai
viena. Po truputį ji atranda dažnai absurdišką ir nerūpestingą suaugusiųjų
pasaulį. Frederiko Edfeldto filmas buvo apdovanotas Berlyno kino festivalyje
už geriausią debiutą. Vaidina Blanca Engström, Shanti Rooney, Annika Hallin
(Švedija, 2009). (Vilnius)
Karibų piratai: ant keistų bangų**
Ketvirtas pasakojimas apie Karibų piratus, tiksliau, apie manieringą, bet
žavų avantiūristą Džeką Žvirblį (kas, jei ne Johnny Deppas?) šįkart privers
kartu su juo ieškoti jaunystės eleksyro. Pabaigoje paaiškės, kad nei Džekui,
nei jo senai meilei – aistringajai Anchelikai (Penelope Cruz) to eleksyro
nereikia. Tačiau filmo kūrėjams tai pretekstas parodyti dar vieną specialiųjų
efektų, senų legendų, fantastikos ir masinės kultūros mitų prisodrintą reginį,
kuriame rišlus pasakojimas nebeturi jokios prasmės. Šalia anksčiau matytų
personažų, kad ir ironiškojo kapitono Barbosos (Geoffrey Rush), atsirado
ne tik ryžtingoji P. Cruz herojė, bet ir kiti naujokai, pirmiausia, undinės,
pasižyminčios vampyrų polinkiais. Jų nuožmi ataka – vienas įsimintiniausių
naujojo filmo, kurį režisavo Robas Marshallas, epizodų (JAV, 2011). (Vilnius,
Kaunas, Klaipėda)
Kunigas**
Žmonių ir vampyrų karas tęsiasi ne vieną šimtmetį. Kovotojo kunigo dukterėčią pagrobia žudikai vampyrai. Kad ją išgelbėtų, herojus pasirengęs stoti net
prieš Bažnyčią. Filmo kūrėjai perspėja, kad kai kurie vaizdai gali būti pavojingi
jautriems žiūrovams. Tad populiaraus komikso ekranizacija suteikia progą
kiekvienam pasitikrinti savo jautrumą. Scotto Charleso Stewarto filme vaidina
Paulas Bettany, Karlas Urbanas (JAV, 2011). (Vilnius)
Pabaisa**
Filmas-pasaka, skirtas savo išvaizda susirūpinusiems žiauriems paaugliams.
Pagrindinis herojus – septyniolikmetis mokyklos gražuoliukas Keilas įžeidžia
bendraklasę Kendrą, kuri laikoma ragana. Mergina nusprendžia pamokyti
pasipūtėlį ir paverčia jį pabaisa. Jei Keilo niekas nepamils, vaikinas toks liks iki
gyvenimo pabaigos. Vienintelė jo viltis – subtilioji Lindi, kurios buvęs gražuolis
iki šiol nepastebėdavo. Pagrindinius vaidmenis Danielio Barnzo filme sukūrė
amerikiečių paauglių numylėtinė Vanessa Hudgens, Alexas Pettyferis, Neilas
Patrickas Harris (JAV, 2011). (Vilnius, Kaunas)
Pagirios Tailande 2***
Tradicinė rinkodara reikalauja pratęsti sėkmę. Todėl ir atsirado visai juokingos komedijos „Pagirios Las Vegase“ tęsinys. Kam sukti galvą ir galvoti
kažką nauja, jei žmonės eina žiūrėti net ketvirto „Karibų piratų“ tęsinio? Toddo
Phillipso filmo apie keturis žavius idiotus Filą, Stu, Alaną ir Dagą ( Bradley
Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms) prieš kelerius metus nusiaubusius Las
Vegasą, šįkart perkels į kitą egzotikos ištroškusių idiotų rojų – Bankoką. Tai,
kas Las Vegase atrodė neįtikėtina, Bankoke jau nebestebins. Čia gali atsitikti
ir keistesnių dalykų. Kitas klausimas, ar juokingesnių (JAV, 2011). (Vilnius,
Kaunas, Klaipėda)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
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Kino repertuaras
V ilni u s

Pasaka

Cinamonas

Forum Cinemas Vingis

3 d. – Vaikams viskas gerai (JAV) – 18 val.;

3–9 d. – Kung fu Panda 2 (3D, JAV) –

3–9 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 11.30,

4 d. – 17, 21.30; 5 d. – 19.15, 21.30;

11.15, 13.15, 18 val.

14.30, 17.30, 20.30		

6 d. – 20.30; 7 d. – 11, 18 val.; 8 d. – 21.15;

Kung fu Panda 2 (JAV) – 10.30, 12.30,

3–8 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 11, 13.30,

9 d. – 19.15

14.30, 16.25, 18.30, 20.30

16, 18.50, 21.30; 9 d. – 11, 13.30, 18.50,

3, 9 d. – Mažylis Nikolia (Prancūzija) –

Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 11.30, 14,

21.30 (lietuvių k.); Kung fu panda 2 (JAV) –

18.30; 4 d. – 15 val.; 4 d. – 18.30;

12.30, 15, 17.15, 19.30 (originalo k.)

16.30, 19, 21.30

5 d. – 15 val.; 5 d. – 20.30; 6, 8 d. – 19.30

3–9 d. – Iksmenai: pirma klasė (JAV) –

3–8 d. – Lope de Vega: palaidūnas

3 d. – Mergaitė (Švedija) – 19 val.;

12.15, 15.15, 18.30, 21.10

ir gundytojas (Brazilija, Ispanija) – 19.45

4 d. – 20.10; 5 d. – 16 val.; 6,

6 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 18.15

9 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 19.45

7 d. – 19 val.; 8 d. – 20 val.; 9 d. – 18 val.

7 d. – Polas (D. Britanija, Ispanija,

3, 6–9 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 13.15,

3 d. – Lope de Vega: palaidūnas ir gundyto-

JAV, Prancūzija) – 20 val.		

15.30, 17.45, 20, 22.15; 4,

jas (Ispanija, Brazilija) – 20.15; 4 d. – 19.15;

3–9 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 11.30,

5 d. – 17 val.; 6 d. – 18 val.; 7 d. – 13.30,

5 d. – 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15

14, 16.30, 19.05, 22 val.
Pabaisa (JAV) – 12.15, 14.10, 16.10,
18.45, 21.15		
Karibų piratai: ant keistų bangų
(3D, JAV) – 11.15, 14.45, 18.10, 21.45
3–6, 8 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų
(JAV) – 13, 16.30, 20; 7 d. – 13, 16.30;
9 d. – 20 val.
3–9 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 11.50,
14.55, 17.50, 20.45		
Išeities kodas (JAV, Prancūzija) – 21.45
Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 13.45, 16 val.
3–5, 7-9 d. – Vanduo drambliams (JAV) –
18.15, 21 val.; 6 d. – 21 val.

20.15; 8 d. – 19 val.; 9 d. – 21.30
3 d. – Virtuvė sielai (Vokietija) – 21 val.;
4 d. – 22 val.; 9 d. – 20 val.
3 d. – Magiškas Paryžius 2 (Prancūzija) –
21.30; 5 d. – 17.15; 7 d. – 18.30, 21.15;
8 d. – 21.30
4 d. – Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas
slypi už kampo (Bulgarija, Slovėnija,
Vengrija, Vokietija) – 16 val.; 5 d. – 20 val.;
7 d. – 21 val.
4 d. – Tėve mūsų, kuris esi medyje
(Prancūzija, Australija, Vokietija, Italija) –
18.15; 5, 8 d. – 18 val.; 6 d. – 21 val.

Karibų piratai: ant keistų bangų (JAV) –
15.15, 20.15
Karibų piratai: ant keistų bangų be
(3D, JAV) – 12, 17, 22.20
Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 21.50
3, 6–9 d. – Rio (3D Brazilija, JAV, Kanada) –
11, 14.45; 4, 5 d. – 14.45

K laip ė da
Forum Cinemas
3, 4 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 11.30,
14.30, 17.30, 20.15, 23 val.; 5–9 d. – 11.30,
14.30, 17.30, 20.15
3–9 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 10.30,

3–9 d. – Advokatas iš Linkolno (JAV) –

Ozo kino salė

13, 15.30, 18.15		

17.45, 20.45

3, 4 d. – Atsisveikinimas. Laimingo žmogaus

Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 12.10, 15,

Op (JAV) – 12.30			

istorija (rež. T. Donela) – 14 val.

18, 21.15

Rango (JAV) – 14.45			

3, 4, 6, 7 d. – Nesunaikinami (JAV) – 16 val.

3–7 d. – Aukštyn! (JAV) – 11 val.		

Advokatas iš Linkolno (JAV) – 21 val.

3, 4, 6, 7 d. – Tėve mūsų, kuris esi medyje

3–9 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 11.30

6 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 19 val.

(Prancūzija, Australija, Vokietija, Italija) –

3, 4 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 13.30,

Forum Cinemas Akropolis

18 val.; 6, 7 d. – 14 val.

16, 18.30, 20.45, 22.45; 5–9 d. – 13.30,

3–9 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 10.15,

8 d. – Kvėpavimas (P. Korėja) – 16 val.

16, 18.30, 20.45

12.45, 15.45, 18.45, 21.50

8 d. – Aš aptarnavau Anglijos karalių

3, 4 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų

Kung fu panda 2 (JAV) – 11, 13.15, 15.30,

(Čekija) – 18 val.

(3D, JAV) – 10.15, 13.45, 17.15, 20.30,

17.45, 20.15 (lietuvių k.)

9 d. – Anarchija Žirmūnuose

Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 10.45, 13.30,

(rež. S. Drunga) – 16 val.

16.15, 19, 21.45

9 d. – Žvėris, išeinantis iš jūros

6 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 18 val.

(rež. V. Žalakevičius) – 18 val.

3–9 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 11.15,
13.40, 16, 18.30, 21.00

23.15; 5–9 d. – 10.15, 13.45, 17.15, 20.30
3–5, 7–9 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 16.15,
19, 21.45; 6 d. – 16.15, 21.45
3–9 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) –
11.45, 14 val.			

K a u na s

Op (JAV) – 11.15			

Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) –

Forum Cinemas

10.30, 14, 17.30, 21.15

3–5 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 10.15,

3–5, 7–9 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 12.15,

12.45, 15.45; 6–9 d. – 10.15, 12.45, 15.45,

15.15, 18, 20.45; 6 d. – 12.15, 15.15, 20.45

18.45, 21.45

3–9 d. – Pabaisa (JAV) – 14.15, 16.20,

3, 4 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 11.45, 14,

18.15, 20.30		

16.15, 19, 21.30, 23.59; 5– 9 d. – 11.45, 14,

3, 6–9 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) –

16.15, 19, 21.30

14.30, 17 val.; 4, 5 d. – 11.45, 14.30, 17 val.

3–9 d. – Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 11,

3–9 d. – Op (JAV) – 11.30

13.45, 16.30, 19.15, 22 val.

Kunigas (JAV) – 19.30

6 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 18.30

Tūnąs tamsoje (JAV) – 21.30

7 d. – Smėlio ir rūko namai (JAV) – 17.45

3, 6–9 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 11.45

3, 4 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų

3–9 d. Šrekas. Ilgai ir laimingai (JAV) –

(JAV) – 12.15, 15.15, 18, 21, 23.45; 5– 9 d. –

10 val.

12.15, 15.15, 18, 21 val.

„Skalvijos“ kino centras

3, 4 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 13.30,

3, 4, – Šalutinis efektas (JAV) – 16.30,

3 d. – Magiškas Paryžius 2 (Prancūzija) –

16, 18.15, 20.45, 23.15; 5– 9 d. – 13.30, 16,

20.30; 5 d. – 14.30, 18.30; 6, 7 d. – 20.30

19 val.; 5 d. – 18.10; 6 d. – 19 val.;

18.15, 20.45

8, 9 d. – Tarnybinis romanas. Dabartiniai

7 d. – 21 val.; 8 d. – 19 val.; 9 d. – 16.10

3–5 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų

laikai (Rusija) – 20.30

3 d. – Keturi liūtai (D. Britanija) – 20.40;

(3D, JAV) – 10.30, 14.15; 6–9 d. – 10.30,

4 d. – 19 val.; 5 d. – 20 val.;

14.15, 17.30, 21 val.

6 d. – 20.40; 7 d. – 19 val.; 8 d. – 20.40

3, 4 d. – Pabaisa (JAV) – 18.30, 20.30, 22.30;

Spindulys

6 d. – Mažylis Nikolia (Prancūzija) – 17.10;

5, 7–9 d. – 18.30, 20.30; 6 d. – 20.30

Didžioji salė

7 d. – 17.10; 8 d. – 17.10

3, 4 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 17.45,

3, 6–9 d. – Op (JAV) – 15 val.;

ARTscape filmų programa (Latvija)

20.30, 23.30; 5, 6, 8, 9 d. – 17.45, 20.30;

4, 5 d. – 13,15 val.			

3 d. – Vogelfrey – 17 val.

7 d. – 20.30

3–7 d. – Vanduo drambliams (JAV) – 17.30,

4 d. – Klucis. Menininko dekonstrukcija

3–9 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) –

20 val.; 8, 9 d. – 17.30

(dok. f.) – 17 val.

10.45, 13 val.		

8 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 20 val.

5 d. – Viktoras (dok. f.) – 17 val.

Vanduo drambliams (JAV) – 15 val.

9 d. Polas (JAV) – 20 val.

9 d. – „Nepatogaus kino“ diskusijų klubas.

Op (JAV) – 11.15

Mažoji salė

Žuvies dalia valo gale

3–5 d. – Bjaurusis aš (JAV) – 10 val.

3, 6–9 d. –Jūsų nešvankybe (JAV) – 17.15,

(dok. f., D. Britanija) – 18 val.

6–9 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 10 val.

19.15; 4, 5 d. – 13.15, 15.15, 17.15, 19.15

Princesė ir Varlius (JAV) – 10 val.

P alan g a
Naglis
5 d. – Megamaindas (JAV) – 12.30;
8,9 d. – 14.30
3, 4, 6, 7 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) –
14.30
3, 4, 8, 9 d. – Rango (JAV) – 18.30;
5, 6, 7 d. – 16.30
5 d. – Be įsipareigojumų (JAV) – 20.30;
6, 7 d. – 18.30
8, 9 d. Guliverio kelionės (JAV) – 16.30
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