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DRUSKININKUOSE - ŽAIŽARUOJANTIS TEATRO PASIRINKIMAS 0

Baleto artistai Olga Konošenko ir Sergejus
Neikšinas. Festivalio rengėjų archyvo nuotr.

Rimo Tumino spektaklio „Mistras“ scena. Nuotr.
aut. D. Matvejevas

Su rugpjūčio pradžia į Druskininkus atkeliavo teatro judėjimo „No Theatre“ aktorių
grupė, kuri tris savaites kurorte gyvens ir ruošis naujo spektaklio „Mr. Fluxus“
pristatymui. Jis užbaigs septintąjį Druskininkų teatro festivalį. Artimiausiu metu
jame pamatysime monokomediją apie vyrus, kitu kampu pažvelgsime į meilės
temą, grožėsimės baleto šokėjų grakštumu, prisiminsime istorines asmenybes,
klausysimės Šorenos, „Saulės brolių“, Egidijaus Dragūno atliekamos muzikos ir
gyvai įgarsinto nebyliojo kino.

Teatras ves meilės keliais ir klystkeliais

Rugpjūčio 11 d. monokomedijoje „Tėtis“ su Ramūnu Rudoku juoksimės iš vyro
pažinties su tėvyste. Stebėdamas gimdymą, vėliau dalyvaudamas auklėjimo
darbe, tėtis patiria įvairiausių emocijų. Šį spektaklį pastatė Juris Rijnieks –
„Urvinio žmogaus“ režisierius Latvijoje.

O štai jaunos lietuvių režisierės Loretos Vaskovos debiutinis darbas Šiaulių
dramos teatre pelnė ne vieną apdovanojimą ir buvo nominuotas „Auksiniam
scenos kryžiui“. Spektaklis pagal žymaus rusų dramaturgo ir aktoriaus Ivano
Vyrypajevo  pjesę, kurį pamatysime rugpjūčio 12 d., kalba apie vieną esminių
žmogaus poreikių – meilę. Dievas suteikė vyrui ir moteriai geismą, kad jų

sąjunga išsaugotų pasaulį. Spektaklis suponuoja kitą santykių foną: kai jie pamilo vienas kitą, tai prasidėjo karas, kuris
tęsiasi jau šimtmečius.

Rugpjūčio 13 d. Druskininkuose išvysime mylimus baleto šokėjus Nerijų Jušką, Aurimą Paulauską, Olgą Konošenko ir
Miki Hamanaka. Scenoje su baleto primarijais pasirodys  Kauno valstybinio muzikinio teatro šokėjai ir N. Juškos baleto
mokyklos auklėtiniai. Šokėjai žiūrovams dovanos gražiausių pasaulio baletų – „Gulbių ežeras“, „Karmen“,
„Spragtukas“, „Don Kichotas“, „Miegančioji gražuolė“, „Vasarvidžio nakties sapnas“ –  šokių interpretacijas. 

Rugpjūčio 14 d. pamatysime Rimo Tumino režisuotą spektaklį „Mistras“ pagal
Mariaus Ivaškevičiaus pjesę. Kūrėjai siūlo netradiciškai pažvelgti į garsias
istorines asmenybes, nešabloniškai pasvarstyti apie lietuvių tautos identitetą.
„Mistro“ centre – Adomo Mickevičiaus biogra ja ir likimas. Mistras – tai
Lietuvos dvarininkas Andžejus Towianskis, skelbęsis pranašu, viešpaties
vietininku žemėje ir Paryžiuje įkūręs sektą „Dievo reikalas“. Jis savo mistinėmis
idėjomis visiškai pavergia nebe jauną ir gyvenimo prasmės bei kūrybos
atnaujinimo šaltinių ieškantį Adomą Mickevičių ir galutinai sužlugdo didįjį
poetą.

Muzika iš širdies gelmių

Rugpjūčio 12 – 14 dienomis malonios staigmenos laukia ir muzikos mėgėjų.  „Saulės brolių“ koncerte prie kone visais
pasaulio pučiamaisiais instrumentais grojančio Sauliaus Petreikio prisijungia brolis Donatas ir kompanija. Muzikantai
žada ne tik dainuojamosios poezijos, tačiau ir world music, folk, fusion bei hindi elementais pagardintų melodijų.
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Scena iš Loretos Vaskovos spektaklio „Valentinų
diena“ (Šiaulių dramos teatras). Festivalio rengėjų

archyvo nuotr.

Šorena Džaniašvili pakvies į koncertą „Mano širdies muzika“, kuriame skambės šiuolaikiškai aranžuotos autentiškos
gruzinų tautos dainos. Yra daug stereotipų apie gruzinų tautą – turbūt visiems galvojant apie juos, prieš akis iškyla
vynas, džigitai. Tačiau mažai kas žino apie tikrąją gruzinų muziką, nebent girdėję ją iš senų kino lmų. Šorena savo
koncertui parinko autentiškas, šimtmečius Gruzijoje skambančias dainas.

Po atviru vasaros dangumi šėls Egidijus Dragūnas. Koncerte skambės  albumo „Aš kaip žąsis“ ir geriausios grupės SEL
dainos.

Festivalio naujiena – kino klasikos ir muzikos sintezė. Rugpjūčio 16 d. pamatysime antrąjį seansą, kurio metu nebylaus
kino komediją „Saugumas paskutinėje vietoje“ (1923) su Haroldu Lloydu gyvai įgarsins perkusininkas Arkadijus
Gotesmanas ir pianistas Vytis Smolskas. Šis  lmas pelnė Haroldui Lloydui, knygiškam komikui bei eilinio žmogaus
herojui apvaliais akiniais ir šiaudine skrybėle, „nutrūktgalviškos komedijos karaliaus“ pravardę. Čia sutinkamas vienas
garsiausių nebyliojo kino eros vaizdų: Lloydas kabo dangoraižio viršūnėje, įsikibęs linkstančių laikrodžio rodyklių, virš
judrios gatvės. Filmas sulaukė didelės sėkmės ir kritikų pripažinimo bei įtvirtino Lloydą tarp ryškiausių ankstyvojo kino

gūrų. Jis ir šiandien sutraukia gausią publiką kaip viena geriausių kino komedijų.

Druskininkų teatro festivalio informacija

Plačiau žr. čia
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Septintasis Druskininkų teatro festivalis – gyvas
�uxus dvasia

Sekmadienį spalvingu korėjiečių ansamblio „Yeongnam Yesuldan“ koncertu prasidėjo
septintasis Druskininkų teatro festivalis. Jo programoje tradiciškai išvysime
ryškiausius sezono spektaklius, �lmus, muzikinius projektus. Iki šiol stogo virš galvos
neturinčio festivalio organizatoriai sako esą gyvi „�uxus“ dvasia.

Tado Černiausko nuotr. / Šiuolaikinis baletas „Arachnė“

Šį savaitgalį, liepos 15 – 17 dienomis, festivalis pakvies į šiuolaikinio baleto premjerą „Arachnė“ ir „Auksiniu scenos

kryžiumi“ apdovanotą šokio spektaklį „Budėjimai“. Išgirsime iš Anglijos grįžusią Rasą Bubulytę su grupe, Airijos dvasią

skleidžiančio Deniso McLaughlino koncertą, garsūs Lietuvos muzikantai pagerbs maestro Vytautą Kernagį.

Spektaklio „Arachnė“ ašis – antikinis Ovidijaus mitas „Metamorfozės“. Jis byloja apie visais laikais aktualią pražūtingos

puikybės tematiką. „Arachnėje“ akcentuojamos antikinio mito aktualijos persipinančios su šių dienų tiesomis. Taip pat

– moterų santykiai, kova dėl konkurencijos. Spektaklis ypatingas ir tuo, jog jame naudojamas neįprastas apšvietimo

dizainas - teatre paplitusi taisyklė, kad „apšvietimo turi nesimatyti“, čia akivaizdžiai laužoma.

Festivalyje svečiuosis ir vienu įdomiausių Lietuvos šiuolaikinio šokio kūrėju laikomas choreografas Vytis Jankauskas.

„Auksiniu scenos kryžiumi“ apdovanotas jo spektaklis „Budėjimai“ nagrinėja žmogaus vidinio būdravimo temą.



Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius
vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų
jums patogesnė. Plačiau apie tai: privatumo politika.

Slapukų nustatymai 
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Grupė „Rasabasa“

Ypatingą dėmesį formai skiriantis menininkas teigia, jog „Budėjimuose“ galima įžvelgti besikartojantį tikėjimo,

nusivylimo, atsižadėjimo ir sugrįžimo prie užsibrėžto tikslo ciklą. Šis spektaklis ypatingai gražus savo harmonija ir

šokėjų susiklausymu.

Po spektaklių kvies muzikiniai renginiai. Rasa Bubulytė   ir norvegai Snorre, Sindre, Nils bei Bjorn

pristatys Liverpulyje gimusį projektą „Rasabasa“. Grupės kuriamą muziką priskirti vienam žanrui

būtų sudėtinga – viskas, ko klausosi „Rasabasa“ nariai, susilieja į vieną visumą ir virsta netipišku

muzikiniu audiniu. Festivalyje bus pagerbtas Vytauto Kernagio, kuris šiemet butu šventęs savo 60-

ies metu jubilieju, atminimas. „Vytautas Kernagis „Gyvai“– koncerte maestro dainuos iš didžiulio

ekrano, o jam gyvai pritars būrys profesionalių muzikantų.

Iki rugpjūčio pabaigos šurmuliuosiantis Druskininkų teatro festivalis pristatys solidžią ir intriguojančią teatro programą,

kurioje po ilgos pertraukos vėl puikuosis tokių režisierių kaip Oskaras Koršunovas, Rimas Tuminas vardai. Pamatysime

tarptautinį pripažinimą peniusius jų spektaklius „Dugne“ pagal Maksimą Gorkį ir „Mistras“ pagal Mariaus Ivaškevičiaus

pjesę. Su scenos metrais originaliais darbais rungsis būrys jaunųjų kūrėjų – Šiaulių dramos teatre „Valentinų dieną“

režisavusi Loreta Vaskova, „Antigonės“ mitą šifruojantys „Atviro rato“ aktoriai. Išvysime ir Prancūzijoje gyvenančio

vertėjo bei režisieriaus Michelio Poli Rusų dramos teatre pastatytą komediją „Kvailių vakarienė“.

Vienu netikėčiausių  festivalio projektų taps šiuo metu Maskvoje režisūros mokslus kremtančio aktoriaus ir muzikanto

Vido Bareikio įkurto judėjimo „No Theatre“ naujo spektaklio „Mr. Fluxus“ laboratorija. Ji truks visą mėnesį, tad visi

atvykę į Druskininkus gali netyčia tapti šios akcijos dalyviais. Šio projekto, kurį konsultuoja Jonas Mekas, pristatymas

vainikuos festivalio pabaigą.

Įvairove džiugins muzikinė Druskininkų teatro festivalio programa. Su tradicinėmis gruziniškomis dainomis

aranžuotomis džiazo stiliumi pažindins Šorena, akustinį koncertą ir naujas dainas festivalio svečiams dovanos Jurga

Šeduikytė, pasiausti kvies tarptautinis kvartetas su brazilu Gaio de Lima priešaky. Viena festivalio naktis tradiciškai

priklauso jaunimui – po atviru dangumi jie vėl šėls „Druskos naktyje“ pagal elektroninę muziką. Vasaros am�teatre taip

pat koncertuos nenuilstantis Selas.

Festivalis tęs pažintį su tarptautinį pripažinimą pelniusiais Europos kūrėjų darbais bei lietuviško kino naujienomis, kvies

į susitikimus su �lmų kūrėjais.

Daugiau informacijos apie festivalį rasite čia.
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Druskininkų teatro teatro ir muzikos festivalio pradžia
– su šypsena ir staigmenomis

Paskutinį liepos savaitgalį Andriaus Mamontovo ir grupės koncertu startuos aštuntasis
Druskininkų teatro ir muzikos festivalis. Rugpjūčio pradžią muzikos ir juoko salvėmis
jame skelbs intymi vyrų trupė „Erelis“, kurią sudaro mylimi „Keistuolių“ teatro aktoriai,
detektyviškai nusiteikęs „Kitoks teatras“ bei eilė žymių dainininkų: Markas Palubenka,
bliuzo karalienė Arina, bardas Domantas Razauskas.

Druskininku teatro ir muzikos festivalio archyvo nuotr. / Druskininkų muzikos ir teatro festivalis

Spektakliai su humoro ir detektyviniais elementais

Intymi vyrų trupė „Erelis” vėl kartu – tuo įsitikinsite naujajame jų humoristiniame šou Druskininkų teatro festivalyje

rugpjūčio 1 dieną.

Legendinių „Keistuolių” teatro kartos aktorių Roberto Aleksaičio, Dariaus Auželio, Aido Giniočio, Andriaus Kaniavos ir

Dariaus Minioto galvose paklydę lietuvių klasikų, tautosakos ir estrados kūriniai virto spalvingu tekstų ir dainų kiču,

kuris ir sudaro „Erelių” repertuarą.
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„Tai, ką žmonės mato ir girdi šiame šou, yra nenusakoma“, – teigia „Ereliai“. Kodėl? Nes jie tokie! Tokie buvo, matyt

tokie ir liks. „Išperėtas“ aktorių studentavimo laikais spektaklis šiandien – kaip niekad aktualus. 1989 m. „Erelio“

repertuaras buvo panašus į legalų chuliganizmą, lengvą ir ironišką atsvarą agitbrigadiniam humorui, kuris vyravo šalyje.

Šį kartą „Ereliai“ pristato žiūrovams ne tik oratoriją "Brisiaus galas", "Sakmę pagal Juzą“, bet ir naują spektaklio dalį

„Sigutė“.

Tuo tarpu „Kitoks teatras“ iš Kauno kviečia atsigręžti į save. Lietuviškoje komedijoje su detektyvo elementais „Tik

kūdikiai gimsta dori“ tapsime istorijos, kuri gali nutikti kiekvienam iš mūsų, liudininkais.

Spalvinga muzikinė panorama

Į muzikinius renginius tradiciškai kvies restoranas – muzikinis klubas „Druskininkų Kolonadaģ. Čia Rugpjūčio 3 d.

Koncertuos originalus jaunas atlikėjas M.Palubenka, kuris šių metų Lietuvos alternatyvios muzikos apdovanojimuose

„T.Ė.T.Ė. 2011“ tapo geriausio metų debiuto nominacijos nugalėtoju.

Rugpjūčiio 4 d. Scenoje išvysime iki šiol Lietuvos bliuzo karaliene tituluojamą Ariną ir grupę „Veto bank“.

Akustinis D.Razausko koncertas - galimybė išgirsti tas dainas, kurios neskamba koncertuose su grupe. Tai ramios

baladės, muzikiniai pasakojimai, naujų dainų eskizai. Kūrėjas aktyviai koncertuoja jau 10 metų, per tą laiką parašė

daugiau nei 150 dainų, išleido eilėraščių knygą, du dainų albumus. Už savo kūrybinę veiklą apdovanotas pirmąja

Vytauto Kernagio vardo gitara.

Pirmasis Rusų teatro sezono atidarymas

Rugpjūčio 10 d. Druskininkų teatro ir muzikos festivalyje įvyks pirmojo „Rusų teatro sezono“ atidarymas, kuriame

dalyvaus teatrų iš Rusijos, Druskininkų miesto valdžios atstovai. Per pusantros savaitės festivalyje svečiai iš Maskvos,

Sankt Peterburgo, Kaliningrado pristatys eilę spektaklių bei muzikinių programų. Sezoną pradės garsios atlikėjos Irinos

Jevdokimovos įkurto tеatro „Meno lizdas“ ir „Ališer Chasanov Mim orkestro opera – baletas „Didonė ir Enėjas“ pagal

VXII a. anglų kompozitoriaus H.Purcell operą. Modernistinio spektaklio režisierius – Ališer Chasanov, pastatęs daugelį

spektalių, operų, miuziklų ir muzikinių spektaklių vaikams įvairiuose Rusijos miestuose, tarptautinio baleto šokėjų ir

choreografų konkurso diplomantas.
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Muzikalus Druskininkų teatro festivalio savaitgalis  

Liepos 18-19 dienomis Druskininkų teatro festivalyje karaliaus muzika, šokis ir
improvizacija. Pirmą kartą jame prisistatys brandžiausias Lietuvos šiuolaikinio
šokio teatras iš Kauno „Aura“ ir vietiniams kurorto gyventojams jei nepažįstama,
tai žinoma jaunoji Druskininkų teatro „Niša“ karta. Koncertinėje programoje
pasirodys bliuzo muzikantai iš Lenkijos bei Didžiosios Britanijos.

Šokio teatras „Aura“

Išimtis iš taisyklės
Festivalio organizatoriai nuolat pažindina su jaunųjų kūrėjų ieškojimais, o šiemt pirmą kartą į programą
įtraukė neprofesionalų Druskininkų teatrą “Niša”. Tai greičiau išimtis nei taisyklė, mat ne vieną kartą teatro

mylėtojų išauginusiame kolektyve šiuo metu sėkmingai vaidina jaunimas, talkinęs rengiant Druskininkų
teatro festivalį nuo pat pirmųjų jo atsiradimo metų, rašoma organizatorių pranešime.

Režisierės Astos Žiurinskienės vadovaujamas teatras gyvuoja jau dešimtį metų ir kartas nuo karto

“drumsčia” ramų kurorto gyvenimą. Jame savo „nišą“ atrado daug žmonių – nuo valdininko iki eilinio

bedarbio, nuo mokytojo iki pradinių klasių mokinuko, nuo gydytojo iki paciento. Jaunoji Druskininkų teatro

karta festivalyje pristatys netikėtą ir šmaikščią N.Gogolio „Revizoriaus“ interpretaciją.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą
sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SUTINKU
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Iki skausmo pažįstamą rusų klasiko pjesę jie pritaikė šio laikmečio aktualijoms, o nuotaikingą jos turinį
atpasakoja kabareto stiliumi. Skambiai pavadintame spektaklyje “Cabaret, o Cabaret” iš tiesų netrūks nei

muzikos, nei šokių.

Vidurvasario šokiai

Druskininkų teatro festivalyje pasirodys ir Kauno šokio teatras „Aura“, kuris yra seniausias ir

nuosekliausias šiuolaikinio šokio kolektyvas Lietuvoje. Kritikų pastebėjimu, „Auros“ šokėjai ne tik

demonstruoja aukštą šokio atlikimo kultūrą, bet ir keri publiką aistringu atsidavimu. Jie pristatys du

užsienio choreografų kūrinius.

„Šventąjį pavasarį“ pagal Igorio Stravinskio muziką pastatė žymus britų choreografas Roystonas

Maldoomas. Tai vienas garsiausių ir įspūdingiausių XX a. baletų, kurio premjera, parodyta 1913 m.

Paryžiuje, buvo nušvilpta, nes šokiravo publiką novatoriškumu. Tačiau jis iki šiol audrina choreografų
vaizduotę, atgimdamas vis naujose jų vizijose. “Šventajame pavasaryje“ bundanti gamta ir žmogus

pulsuoja vienu ritmu. Pagoniškais ritualais ir apeigomis siekiama dievų malonės žmogaus ir žemės
lemčiai. Pavasarinis gamtos virsmas įkvepia dvasiniam pabudimui ir permainoms.

Spektaklis „Gentis“ kalba apie vyriško ir moteriško pradų sąveiką, sukančią istorijos ratą. Jo choreografei,

Izraelio jaunosios kartos lyderei Renanai Raz įkvėpimu tapo ypatinga ekspresija ir jėga pasižymintis vyrų
šokis Debka, atliekamas arabų tautų, gyvenančių Libijoje ir Sirijoje. Tačiau jos spektaklyje vyrų atliekamo

šokio energija perkeliama į moterų kūnus, taip atskleidžiant naujas fizines ir dvasines moters galimybes.

Penkių šokėjų atliekamoje kompozicijoje derinant tradicinio šokio, folklorinės muzikos, senųjų apeigų ir

ritualų elementus su laisva, nevaržoma šiuolaikinio judesio ir muzikos improvizacija pasakojama

permaininga individo ir bendruomenės istorija, kurioje telpa visa, ką geba įžvelgti ir pajusti tikrųjų vertybių
išsiilgęs žmogus.

Šiais metais spektaklis „Gentis“ buvo įvertintas „Fortūnos“ statulėle, kuri teikiama Kauno teatralams už
geriausius metų darbus.

Muzikiniai akcentai

Teatrinę programą savaitgalio vakarais pratęs muzikiniai akordai. Keitho Thompsono grupė (Lenkija)

Druskininkų teatro festivalyje pasirodys su saksofonininke bei dainininke Patsy Gamble (Didžioji

Britanija). Ji yra grojusi daugelyje šalių, dirbusi su daugybe įvairių menininkų, tarp kurių: Steve Winwood,

Mick Jagger and The Rolling Stones, Ruby Turner, The Gypsy Kings, Sister Sledge ir kiti. Koncerte

skambės bliuzroko, bliuzo „jazz funk“ bei „fusion“ stilių kūriniai.

Na o bliuzroko ir bliuzo grupė iš Varšuvos “Blueszcz” atlieka muzikos etalonų (Willie Dixon, John Mayall,

J.J. Cale, Robert Johnson, T. Bone Walker, Erick Clapton, Muddy Waters) aranžuotes bei savos kūrybos

kompozicijas.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų
medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
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Maištaujantys kūrėjai Druskininkų teatro festivalyje  

Pirmą rugpjūčio savaitgalį Druskininkuose lijo mažomis ir didelėmis
„žvaigždėmis“. Pristatęs įdomiausius sezono eksperimentus bei žiūrovų
simpatijas pelniusį Gruzijos „Pirštų teatrą“, festivalis gręžiasi į maištaujančių ir
nepatogių kūrėjų pusę.

Jurijus Smoriginas

Realistas ir romantikas
Aktoriaus ir režisieriaus Valentino Masalskio spektakliai – tarsi tribūna, iš kurios jis išsako savo asmeninę
poziciją. Kiekviena pjesė, spektaklio medžiaga, kurią renkasi šis aktorius, pirmiausiai yra svarbi jam

asmeniškai, su kiekviena iš jų jis turi savo santykį, rašoma pranešime spaudai.

Naujausias Masalskio darbas „Aš, Fojerbachas“ pratęsia ankstesnių aktoriaus ir režisieriaus spektaklių
temą – menininko konfrontaciją su aplinka, kūrėjo konfliktą su pačiu savimi. „Vyksta kova tarp išorės ir

turinio, tarp formos ir esmės. Šiame konflikte dalyvauja teatras kaip tam tikras organizmas, kaip

tarpininkas, reaguojantis į aktoriaus proveržius“, – sako V. Masalskis.Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą
sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SUTINKU
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Jo įkūnijamas aktorius Fojerbachas, po septynerių metų pertraukos atėjęs pas režisierių į peržiūrą naujam

vaidmeniui, pasirodo tuščioje scenoje. Tuo tarpu režisierių pavaduojantis Asistentas sėdi žiūrovų salėje.

Ironiška, kad spektaklio žiūrovai, esantys Asistento flange, savaime tampa teatro organizmo dalimi, viena

iš konfliktuojančių pusių.

Tvirtų tiesų propaguotojas Masalskis scenoje nusikryžiuoja. Jam šis aktas yra tiek pat svarbus, kaip ir

viso spektaklio struktūra. Už Fojerbacho vaidmenį V. Masalskis buvo nominuotas „Auksiniam scenos

kryžiui“.

Charizmatiškąjį Jurijų Smoriginą galima pavadinti nepailstančiu ieškotoju. Metęs „iššūkį žvaigždėms“

televizijoje, choreografas ėmėsi ne ką mažiau iššaukiančios avantiūros – rusų klasiko Fiodoro

Dostojevskio romano „Idiotas“ šokio pastatymo. „Vilniaus baleto“ meno vadovas naujajame spektaklyje

šokio kalba tarsi bendrauja su romano autoriumi.

J. Smoriginas daugiausia dėmesio skyrė žmogaus asmenybės dvilypumui, nesugebėjimui ar nenorėjimui

prisitaikyti prie visuomenės normų, siekė atskleisti sielos ir pasaulio labirintuose pasmerkto klaidžioti

žmogaus dramą. Nastasijos Filipovnos - moters, kurios geidė visas Peterburgas, vaidmenyje publika

išvys Olgą Konošenko.

„Esu laimingas, kad likimas mane suvedė su šia talentinga balerina. Jos talento dovana ir jaunystė - tarsi

iš F.Dostojevskio romano nužengęs paveikslas. Jaučiuosi lyg pradėčiau iš naujo savo kūrybinį kelią , nes

darbas su talentingais artistais visuomet geriausias penas choreografinei fantazijai.“, - sako J.

Smoriginas.

Choreografas taip pat džiaugiasi, kad po daugelio metų vėl susitiko su šiuo rusų kompozitoriumi

Sergejumi Rachmaninovu. Spektaklyje pamatysime žiūrovų mylimus šokėjus Živilę Baikštytę, Tomą
Dapšauską, Kristiną Kanišauskaitę, Žavintą Čičelytę, Godą Bernotaitę ir kitus.

Kino dovanos

„Lietuvos kino sanatorijoje“ susipažinsime su režisieriumi Audriumi Stoniu ir tarptautinį pripažinimą
pelniusiais dokumentiniais jo filmais: „Uostas“ – tylią impresiją apie pavargusių žmonių uostą Birštono

sanatorijose, „Viena“ - apie begalinę vaiko vienatvę ir „Skrajojimai mėlynam lauke“ – apie balansavimą
tarp gyvybės ir mirties, žemės ir dangaus.

Režisieriaus Arūno Žebriūno gerbėjai galės pasveikinti maestro su gimtadieniu – rugpjūčio 8 d. jis šventė
savo gimtadienį. Festivalyje pamatysime net du jo žymiausius filmus: “Gražuolė“ ir legendinę „Velnio

nuotaką“ – vieną populiariausių ir savičiausių lietuvių muzikinių filmų.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų
medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
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