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Į Palangą atkeliavo katalonų kūryba
Alvydas Ziabkus ("Lietuvos rytas") 2013-08-08 11:49, atnaujinta 2013-08-08 11:58

Ispanų dailės mėgėjams Palangoje, „Auskos” viešbutyje, suteikta reta galimybė susipažinti su XX
amžiaus pirmosios pusės katalonų dailininkų darbais. Į Palangą atvežta kelių ispanų autorių net 97
kūrinių paroda „Ricardas Opisso ir amžininkai” iš Barselonos meno galerijos „Elysium” kolekcijų.

Katalonų dailės parodos atidarymas Palangoje neapsiėjo be ispaniškų šokių.

Parking Oficial AENA
www.aena-aeropuertos.es/Parking
Más cerca de la Terminal,Imposible.
Parkings Oficiales Aeropuerto AENA.

Alvydas Ziabkus :
Žeminamas vyras nori bylinėtis su žmona (42)
Nuogas moteris pliaže varsto gašlūs
žvilgsniai (441)

E.Kazlaučiūnaitės nuotr.

Kaip teigė šios galerijos atstovas, žinomas ispanų
dailės ekspertas Angelas de Torresas Herrera, tokia
didelė šios galerijos ekspozicija į užsienį išvežta pirmą
kartą.
Kolekcija verta milijonų
Į Lietuvą atvežtų kūrinių vertė siekia per 6,5 mln.
litų. Anot A.de Torreso Herreros, prieš ekonominę
krizę ši dailės kolekcija buvo vertinama dvigubai
brangiau. Ją teko apdrausti didele suma išvežant iš
Ispanijos.
Parodai darbus atrinkęs A.de Torresas Herrera
prisipažino, kad siekiant sumažinti draudimo įmoką du
itin vertingi Santiago Rusinolo XX a. pradžios darbai
buvo „pajauninti” 20–30 metų. Jie yra įvertinti po 200
tūkst. litų.
Visą į Lietuvą atvežtą dailės darbų parodą sudaro
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kūriniai iš privačių kolekcijų, tarp kurių savininkų yra
keletas Rusijos turtuolių.

Pensininkas: „Jei valstybė biudžetą lopė
pensijomis, tegul dabar moka palūkanas” (25)

Mažai žinomi autoriai

Viešbučio „Auska” vestibiuliuose pristatomoje
parodoje – 15 autorių darbai. Ekspozicijos pagrindą
sudaro R.Opisso kūriniai, pateikiama nemažai Rafaelio
Durancamps’o, Carloso Nadalio Farreraso, Eliseo Meifreno i Roigo tapybos pavyzdžių.
Nelegalių atrakcionų savininko baudos
nesustabdo (32)

Vienas parodos kuratorių – garsus lietuvių aktorius Juozas Budraitis – teigė, kad daugelis katalonų
dailės autorių Lietuvoje yra mažai žinomi.
„Man netikėtu atradimu tapo R.Opisso ir C.Nadalio Farreraso darbų muzikalumas, S.Rusinolo,
Joaquino Sorollos, E.Meifreno i Roigo ir R.Durancamps’o darbų dvasingumas. Dažnai tik ilgainiui
imame suprasti tai, ką matė ir pasakojo mūsų tėvai ar senoliai. Šiuo požiūriu didieji menininkai – taip
pat mūsų dvasios tėvai. Tai, ką jie suvokė ir perteikė savo kūriniais, mes pradedame suprasti tik
pasiekę jų brandą”, – svarstė J.Budraitis.
Anot A.de Torreso Herreros, pristatyti Lietuvoje R.Opisso darbus nuspręsta dėl to, kad šis 1966
metais miręs dailininkas per savo 60 kūrybos metų geriausiai užfiksavo ir interpretavo gyvenimo
formų evoliuciją.
„Tai nuostabus amžius, daug naujo davęs Ispanijai ir visai Europai. R.Opisso ir jo amžininkai, kurie
buvo geri dailininko draugai, sugebėjo užfiksuoti visą epochos žavesį ir natūralumą, pažangias 4-ojo
dešimtmečio idėjas, nesėkmes, stichines, karo nelaimes, lėtą, tačiau negrįžtamą ekonomikos
atsigavimą pokariu”, – teigė parodą atidaręs A.de Torresas Herrera.
Paroda – nemokama
„Auskoje” ši paroda atsidūrė neatsitiktinai. Tai viešbutį valdančios Rusijos kapitalo įmonės „Ambra
Investicijos” savininkų asmeninių pažinčių rezultatas.
„Į Lietuvą pirmąkart atvežta katalonų dailės paroda yra dovana mūsų šalies dailės mėgėjams – jie
ekspoziciją gali lankyti nemokamai. Nors viešbučio teritorija yra atvira ne visiems, susipažinti su
paroda gali kiekvienas norintis. Organizuotoms grupėms bus suteiktos ir gido paslaugos”, – atskleidė
bendrovės direktorius plėtrai Vitalijus Baranauskas.
„Auskoje” katalonų dailininkų darbai bus eksponuojami iki rugpjūčio 15 dienos. Vėliau paroda bus
perkelta į Vilnių, o iš Lietuvos keliaus į Italiją ir Vokietiją.
Žymės: Palanga | paroda „Ricardas Opisso ir amžininkai” | dailė | katalonų dailė
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1. Nuogas moteris pliaže varsto gašlūs žvilgsniai
(443)

2. Tragedija Jurbarke: pas ūkininką uždarbiavęs
trylikametis nuskendo grūduose (papildyta)
Komentarai

(192)
(0)

3. Ž.Vaškytė naujagimei išrinko vokišką vardą
(227)

Vardas

4. Gatvės stilius: Vilnius neatsilieka nuo Milano
(133)

El. paštas
Komentaras (iki 3000 simbolių)

Komentatorių atsakomybė
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5. Krepšininko D.Sabonio mylimoji - ispanė
Marta (104)
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6. Ekspertų žvilgsnis – ko laukti iš J.Valančiūno
ir D.Motiejūno tandemo? (93)
7. J.Kazlauskas sukritikavo ir savo žaidėjus, ir
halę (178)
8. Dėl buto kauniečių šeima grūmėsi 10 metų
(220)

9. Gundantis šokis šampano vonioje atidengė
aktorės M.Štakėnaitės kūną (124)
10. Naktį sudegė Balbieriškio bažnyčia
(papildyta) (297)

Kultūra RSS
Kultūra

Prieš 2 val.

Parodos svečiams - beržų sulos šampanas ir raugintos
šventagaršvės 7

paroda.

Panevėžyje Birutės gatvėje esančiame senoviniame, dar XIX amžių menančiame name
įsikūrusioje alaus užeigoje „Prie uosio“ galima ne tik paragauti neįprasto gomuriui laukinių
aviečių ar dobilų alaus. Bet ir susipažinti su dar neįprastesniu menu. Vienoje iš užeigos salių
prieš kelias dienas atidaryta panevėžiečio menininko Algirdo Jonušio sukurtų žemėlapių

Kultūra

Prieš 2 val.

Vilniaus mažajame teatre – Euripido tragedijų mozaika
Kavinėse sėdi tėvai su vaikais ir niekas jų nesieja, išskyrus stalą: šeimos nebemylime,
santykių nebevertiname. Tokiu sakiniu repeticijas Vilniaus mažajame teatre pradėjo vienas
ryškiausių šiuolaikinės Rusijos ir Europos teatro režisierių Konstantinas Bogomolovas.
Režisierius, nuolat metantis iššūkį tradiciniam meno suvokimui ir teatro prigimties
sampratai, inscenizacijai pasirinko Antikos tragiko Euripido kūrinius. 25-ąjį Vilniaus mažojo
teatro sezoną pradės K.Bogomolovo spektaklis „Mano tėvas – Agamemnonas“.

Kultūra

Prieš 2 val.

Į Palangą atkeliavo katalonų kūryba
Ispanų dailės mėgėjams Palangoje, „Auskos” viešbutyje, suteikta reta galimybė
susipažinti su XX amžiaus pirmosios pusės katalonų dailininkų darbais. Į Palangą atvežta
kelių ispanų autorių net 97 kūrinių paroda „Ricardas Opisso ir amžininkai” iš Barselonos
meno galerijos „Elysium” kolekcijų.
Kultūra

Prieš 2 val.

Vaikiškų knygų autoriams - paskata kurti
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime veikus“ skelbia kasmetį konkursą vaikiškos
literatūros kūrėjams - rašytojams ir dailininkams, kurio prizų fondas - 21 tūkst. litų.
Neseniai veiklą pradėjęs labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, kurio steigėjai yra
Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis, įgyvendina kompleksinį vaikų švietimo
projektą, siekia aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius geriausiomis lietuvių
autorių knygomis vaikams.
Kultūra

Kurortas pildo ugdymo spragą

Prieš 3 val.
8

„Mėgstame žaisti garsių talentų vardais, pasigirti pasaulyje žinomais lietuvių muzikais, bet
ar skiriame pakankamai dėmesio jiems užauginti?“ – klausia Lietuvos muzikų sąjungos
prezidentė Audronė Žigaitytė. Ji – Birštono vasaros menų akademijos viena iniciatorių, o
būtent šios akademijos kūrėjai – Lietuvos muzikų sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir
Birštono savivaldybė – ėmėsi rengti jauniesiems muzikams kūrybinio meistriškumo vasaros
kursus, kurie, tikimasi, praturtins Lietuvos kultūros gyvenimą ir neformaliojo ugdymo
sistemą.

Kultūra

I.Aleksaitė: „Teatre stebuklų dar būna, bet vis mažiau“

Šiandien
2

Teatrologė profesorė Irena Aleksaitė rugpjūčio 9-ąją, penktadienį, sutinka 80-ąjį
gimtadienį grožėdamasi saulėlydžiu virš Žvėryno stogų. „Mano teatrologinis gyvenimas
susiklostė sėkmingai“, - iškart patikina I.Aleksaitė ir jos veidas švyti. Sveikata gera, vaizdas
pro langą puikus, o savaitgalį visi artimieji rinksis švęsti jos jubiliejaus restorane prie Molėtų.
Knygų lentynoje – I.Aleksaitės rašytos, redaguotos, surinktos knygos apie teatrą. Ant
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rašomojo stalo – naujos knygos tekstas. Knyga vadinsis „Paženklintieji“. I.Aleksaitė čia parašė dešimties aktorių
portretus, o vienuoliktas – jos brolis dirigentas Jonas Aleksa, kurį ji iki šiol vadina Jonuku, kaip jauniausiąjį.
Kultūra

Šiandien

Piano.lt vasaros festivalyje - staigmenos
Vilniaus paveikslų galerijos kieme rugpjūčio 9-ąją, penktadienį, prasidės jau trečiasis
Piano.lt vasaros festivalis. Iki rugpjūčio pabaigos vyksiančiame festivalyje klausytojų laukia
šeši koncertai, kuriuose skambės kruopščiai atrinktos ir gana netikėtos muzikos programos.

Kultūra

Šiandien

Daugiausia vasarą skaito mažesnių miestų vaikai
Mūsų šalies vaikai per tris mėnesius perskaitė daugiau nei 4 tūkst. knygų. Uoliausi mažieji
skaitytojai gyvena Šakiuose, Skuode ir Vilniuje. Tokius duomenis rodo virtualus visos
Lietuvos vaikų Knygų medis, pradėtas „auginti“ siekiant paskatinti vaikus vasarą kuo
daugiau skaityti. Ši iniciatyva – tai įmonių grupės „Alma littera“ projekto „Augu
skaitydamas" dalis "Lietuva – daugiausia skaitanti šalis Europoje“.

Kultūra

Šiandien

Dailininkai prisijaukino Bistrampolio dvaro vaiduoklį

1|

9

Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius vienuoliktą kartą surengė miesto dailės
patriarcho, Garbės piliečio Kazimiero Naruševičiaus vardu pavadintą tarptautinį vasaros
plenerą. Ketvirtą kartą jam kūrybinį prieglobstį suteikė Rimanto Gudelio puoselėjamas
Bistrampolio dvaras.

Kultūra

Vakar

Teatro festivalio „Vasara“ konkursinė programa nusipelnė
komisijos komplimentų 2 | 2
Druskininkuose besibaigiančio pirmojo teatro festivalio „Vasara 2013“ konkursinės
programos meninį lygį puikiai įvertino ir tarptautinės žiuri pirmininkas Rusijos teatro kritikas
Aleksejus Bartoševičius, ir komisijos narė lietuvė aktorė Eglė Gabrėnaitė. „Druskininkai
garsėja kaip vieta, kur gydo oras, vanduo, pati aplinka. Šiais metais čia atvykusieji galėjo
mėgautis ir kitokio pobūdžio terapija – juk teatras padeda atsigauti žmogaus dvasiai, – sakė
festivalio „Vasara“ konkursinės programos vertinimo pirmininkas maskvietis teatro kritikas ir
teatro istorikas A. Bartoševičius. - Kai kurie spektakliai tapo tikromis festivalio
puošmenomis. Žinoma, ne visų lygis buvo vienodai aukštas, tačiau tai natūralu, taip yra
visuose festivaliuose.“
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Dienraščio prenumerata
Skelbimai
Klasifikuoti skelbimai
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