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Þurnalà remia
LR kultûros ministerija
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Viršelyje – Rachel Weisz.

Plačiau apie aktorę skaitykite

22 psl.

Per pasaulį pergalingai žengia „Įsikūnijimas“ – „Avataras“. Nors 

Jamesas Cameronas ir nesusižėrė visų „Oskarų“, kaip tikėjosi, filmo 

sukeltas ažiotažas didžiulis. Į jį miniomis plūsta žiūrovai, apie jį kalba 

ne vien kino kritikai, bet ir žinomi intelektualai, pavyzdžiui, sinefilas 

Slavojus Žižekas. Nuomonės kardinaliai priešingos – nuo atmetimo iki 

absoliučios adoracijos. Antai „New York Times“ apžvalgininkė Manohla 

Dargis apibūdino filmą kaip „paradigminę permainą kino istorijoje“.

Ar iš tikrųjų taip? Ar skaitmeninis trijų matmenų kinas tapo pilnu 

visuotinio kino išsipildymu? Šio numerio tema – teoriniai Luko Brašiškio 

svarstymai apie kino meno santykį su realybe ir su laiku. Kalbėdamas 

apie šiuolaikinio kino suvokimo problemas, autorius daro ekskursą į 

praeitį ir apžvelgia kino teorijos raidą nuo XX a. vidurio, ypač pabrėž-

damas prancūzų teoretikų André Bazino, o vėliau – Gilles’io Delleuze’o 

įnašą į kino ir tikrovės santykio interpretavimą.

Realybės perkūrimas, gebėjimas priartėti prie nepažinios tikrovės, 

perteikti vaizdinyje kintantį laiką žymėjo visą modernaus kino raidą. 

Tuo tarpu jutiminis, „percepcinis“ skaitmeninio kino realizmas, Luko 

Brašiškio nuomone, kol kas yra manipuliatyvus realybės konstravimas, 

įprastas linijinio naratyvo filmams. „Įsikūnijimas“ – tik techninis žings-

nis į priekį, tobulinant fantastinio komercinio kino žanrą.

Filmą recenzuojanti Laima Kreivytė dar griežtesnė, pasak jos, „įsitrau-

kus į 3D iliuziją kaip tik ir išsijungia refleksijos, distancijos ir kritinės 

pasaulio įvykių analizės galimybė“. O jeigu taip, tai skaitmeninis kinas 

gali tapti veiksminga žmonijos debilizacijos priemone.

Kuo skiriasi kino ir literatūrinis tekstai, su kokiais sunkumais susi-

duria literatūros kūrinį ekranizuojantis kino kūrėjas? Apie tai Karolis 

Baublys kalbasi su Algimantu Puipa, vėl kuriančiu filmą pagal Jurgos 

Ivanauskaitės prozą „Miegančių drugelių tvirtovė“.

Pokalbių šiame numeryje rasite ir daugiau: Auksė Kancerevičiūtė 

kalbina į prancūzų kino festivalį „Žiemos ekranai“ atvykusį režisie-

rių Bruno Dumont’ą; vietoj Emilio Vėlyvio filmo „Zero 2“ recenzijos –  

Paulinos Pukytės ir Santos Lingevičiūtės „draivas“, beje, tinkantis šio 

filmo stilistikai ir neįpareigojantis kritikos „garbingai aukštųjų vertybių 

saugotojos misijai“.

Živilės Pipinytės feljetonas skirtas liūdnai kino platinimo Lietuvoje 

padėčiai: rimtus filmus, kurie kitų šalių kino teatrų repertuare rodomi po 

kelis mėnesius ir kurių platinimą finansiškai remia valstybė, Lietuvoje 

galima pamatyti tik festivalių programose. Pavasaris dar už kalnų, bet 

į duris jau beldžiasi „Kino pavasaris“, šiemet, regis, vėl kupinas naujų 

ambicijų. Tad nepraleiskite progos pamatyti tai, ko niekada galbūt ne-

bepamatytumėt dideliame ekrane, o tik kompiuterio dėžutėje.
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allenas įdarbins Marion 
Cotillard

Woody Allenui patinka kurti fil-

mus Europoje, matyt, jam patinka 

ir šio žemyno aktorės. Naujausia-

me amerikiečių kūrėjo filme pa-

sirodys Marion Cotillard („Edit 

Piaf. Rožinis gyvenimas“). Kartu 

su Owenu Wilsonu ji vaidins 

pagrindinį vaidmenį filme, kurį 

Allenas vasarą filmuos Paryžiuje. 

Filmavimo aikštelėje jie susitiks ir 

su Prancūzijos prezidento žmona 

Carla Bruni-Sarkozy.

De Niro įkūnys rašytoją 

Robertas De Niro vaidins filme 

„Tamsūs laukai“ („Dark Fields“). Tai 

Alano Glynno romano „Genijaus 

dozė“ ekranizacija. Knygos hero-

jus yra nevykėlis rašytojas, į kurio 

rankas patenka smegenų aktyvu-

mą skatinantys vaistai. Jie padeda 

rašytojui labai greitai apdoroti in-

formaciją, net pastebėti biržos apy-

vartos dėsningumus. Deja, vaistai 

turi ir neigiamą pašalinį poveikį. 

Quentinas Tarantino 
ir Daryl Hannah vėl dirba 
kartu

Daryl Hannah svajonė suvaidinti 

„Nužudyti Bilą“ tęsinyje gali išsi-

pildyti, nes Quentinas Tarantino 

žada rasti vietos jos vienaakei 

žudikei Elei Daiver ir trečiajame 

projekto filme, nors prieš tai Umos 

Thurman Jaunoji ir išlupo jai antrą 

akį. Aktorė pareiškė, kad žiūrovai 

taip ir nematė Elės mirties. Re-

žisierius taip pat pripažįsta, kad 

Elė gali grįžti. Filmas greičiausiai 

pasirodys ekranuose 2014 metais.

trumpai

Skandalingoji „Rožytė“
Jano Kidawos-Błońskio filmas „Rožytė“ („Różyczka“) Lenkijos ekranuose turi pasirodyti tik kovo 

viduryje, bet jo rodymą jau bandoma uždrausti. Režisierius išplatino spaudos pranešimą, kuriame 

pareiškė, kad filme pasakojama istorija ir personažai yra fiktyvūs: „Kaip ir beveik kiekvienas 

kino kūrinys, jis turi tikrovės įkvėptų elementų, bet tai nereiškia, kad filmo siužetas remiasi 

faktais.“ Taip jis reagavo į rašytojo istoriko Paweło Jasienicos dukters Ewos Beynar-Czeczott 

bandymus uždrausti rodyti juostą. Ji mano, kad filmas pažeidžia gerą rašytojo vardą ir šeimos 

teises. Žiniasklaida jau anksčiau susiejo būsimą filmą su neseniai išaiškėjusia rašytojo asmeninio 

gyvenimo drama, kai pagyvenęs disidentiškai nusiteikęs našlys rašytojas vedė jauną moterį, 

kuri bendradarbiavo su saugumu ir nuolat rašė ataskaitas apie savo vyrą ir jo draugus. Filmo 

„Rožytė“ veiksmas nukelia į 1967–1968 metus. „Rožytė“ – tai jaunos Varšuvos universiteto ben-

dradarbės Kamilės (Magdalena Boczarska) slapyvardis. Graži mergina yra saugumo karininko 

Romano (Robert Więckiewicz) meilužė. Saugumietis nusprendžia pasinaudoti tuo, kad Kamilė 

bendrauja su rašytoju bei dėstytoju Adamu (Andrzej Seweryn). Jam tai pavyksta – rašytojas 

įsimyli merginą ir ją veda. Spaudos konferencijoje režisierius pabrėžė, kad scenarijų (kurį jis 

parašė kartu su Maciejumi Karpińskiu) įkvėpė autentiškos rašytojų ir poetų istorijos. Jis pami-

nėjo Sergejų Jeseniną (jo žmona bendradarbiavo su NKVD), Bertoltą Brechtą (jo meilužė buvo 

„Stasi“ bendradarbė), antrąją Jasienicos žmoną Zofią O’Bretenny (taip pat saugumo agentė).

Jerzy Skolimowskio bėglys
Vieną paskutinių šiųmečio Berlyno kino festivalio dienų Vokiečių kinematekoje įvyko susitiki-

mas su režisieriumi Jerzy Skolimowskiu, jubiliejinėje festivalio retrospektyvoje jis pristatė 1967 

m. „Auksiniu lokiu“ apdovanotą filmą „Išvykimas“. Režisierius prisipažino, kad į Berlyną atvyko 

tą pačią dieną, kai Norvegijoje baigė filmuoti paskutinius naujo filmo „Žudymo esmė“ („The 

Essence of Killing“) kadrus. Tai pasakojimas apie afganis-

tanietį, kuris palaikomas teroristu ir atsiduria viename 

slaptųjų CŽV kalėjimų Rytų Europoje. Filmo personažui 

pavyksta pabėgti, bet jis turi išgyventi aplinkybėmis, prie 

kurių yra visiškai nepratęs. Viena tokių aplinkybių – šal-

ta žiema. Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Vincentas 

Gallo ir režisieriaus Romano Polanskio žmona Emmanu-

elle Seigner. Vienas svarbiausių 7-ojo dešimtmečio lenkų 

režisierių buvo priverstas emigruoti iš šalies. Jis kūrė filmus 

Belgijoje, Italijoje, D. Britanijoje, JAV, vaidino kitų režisierių 

juostose. Nesėkmingai ekranizavęs Witoldo Gombrowic-

ziaus „Ferdydurkę“, Skolimowskis nusprendė palikti kiną, 



6  kinas_2010/1 (309) kinas_2010/1 (309)  7

trumpai

Kontroversiškai apie JFK

Tomas Hanksas nusipirko Vincen-

to Bugliosi knygos „Pataisyti isto-

riją: Prezidento Johno F. Kennedy 

nužudymas“ („Reclaiming History: 

The Assasination of President John 

F. Kennedy“) teises. Dienraščiui 

„The Time“ Hanksas prisipažino 

tikįs, kad Lee Harvey Oswaldas 

nebuvo tikrasis prezidento žudikas. 

Aktorius mano, kad filmas, kuris 

pasirodys 2013-aisiais, bus vienas 

kontroversiškiausių kino istorijoje. 

Nicole Kidman 
romantinėje komedijoje

Aktorė vaidins besirengiančių ve-

dyboms porų patarėją komedijoje 

„Vedybų daktarė“ („The Wedding 

Doctor“). Dirbdama su viena pora 

Kidman herojė nusprendžia, kad 

ji būtų geresnė kandidatė į būsimo 

jaunikio žmonas. Bandydama užka-

riauti vyriškio širdį, psichologė turi 

susikauti su jo išrinktąja. Kol kas dar 

nežinoma, kas bus filmo režisierius.

Zoologijos sodo 
dienoraščiai

Amerikiečių režisierius Cameronas 

Crowe („Vanilinis dangus“, „Džeris 

Magvairas“, „Elizabettaunas“) kurs 

filmą pagal Benjamino Mee prisimi-

nimų knygą „Mes nusipirkome zo-

ologijos sodą“ („We Bought A Zoo“). 

Joje pasakojama apie tai, kaip auto-

rius kartu su vėžiu sergančia žmona 

nusipirko seną zoologijos sodą Di-

džiojoje Britanijoje. Pora ėmė rūpin-

tis dviem šimtais gyvūnų. Pirmąją 

scenarijaus versiją parašė Aline 

Brosh McKenna – populiaraus fil-

mo „Ir velnias dėvi Pradą“ scenaristė.

Prieštaringi biografinių filmų herojai
Prieštaringai vertinamų istorinių veikėjų biografijos vis dažniau įkvėpia šiuolaikinius kino 

kūrėjus. Ronas Howardas (jo paskutinis filmas „Angelai ir demonai“, regis, nuvylė net Dano 

Browno gerbėjus) planuoja perkelti į ekraną FTB įkūrėjo J. Edgaro Hooverio gyvenimo istoriją. 

Hooveris įkūrė FTB 1935 m. ir buvo biuro vadovas iki 1972-ųjų, savo mirties metų. Pernai Hoo-

verio karjeros pradžią galėjome matyti Michaelo Manno filme „Visuomenės priešai“. FTB šefą 

jame suvaidino Billy Crudupas.

Prodiuseris Michaelis Simonas de Normier įsigijo neseniai išleistos Hitlerio mylimosios Evos 

Braun biografijos teises. Knygą „Evos Braun gyvenimas su Hitleriu“ parašė Heike Goertemaker. 

Teigiama, kad knygos autorė naujai pažvelgė į Hitlerio draugę, jos vaidmenį nacių struktūrose 

ir dalyvavimą propagandos pramonėje. Rašytoja sako, kad jos herojė nebuvo tokia, kokią ją daž-

niausiai rodo, – kvaila ir naivi blondinė. Ji priklausė siauram artimiausių Hitlerio bendradarbių 

ratui. Dabar prodiuseris ieško scenaristo ir režisieriaus, kuriems patikės perkelti knygą į ekraną. 

Paskutinis De Normier projektas – Stepheno Daldry ekranizuotas vokiečių rašytojo Bernhardo 

Schlinko romanas „Skaitovas“ – pernai atnešė Kate Winslet „Oskarą“ už geriausią moters vaidmenį.

Jaunas rusų režisierius Ilja Chržanovskis, sukūręs Vladimirui Putinui nepatikusį filmą „4“, 

stato naują filmą „Dau“. Šio filmo scenarijaus bendraautoris yra rašytojas Vladimiras Sorokinas 

Filmas apie Freudą
Kanuose už geriausią vyro ir „Oskaru“ už antro plano vaidmenį apdovanotas (Quentino  
Tarantino „Negarbingi šunsnukiai“) Christophas Waltzas vaidins psichoanalizės kūrėją  
Sigmundą Freudą Davido Cronenbergo filme „Gydantis pokalbis“ („The Talking Cure“).  
Filmas bus kuriamas pagal Christopherio Hamptono pjesę. Waltzo partneriai – Keira  
Knightley ir Michaelas Fassbenderis.

(nuotr.), negailestingos šiuolaikinio Kremliaus satyros ro-

manuose „Viena opričniko diena“ ir „Cukrinis Kremlius“ au-

torius. Tačiau filmo herojai bus ne Rusijos valdovai, o genia-

lus mokslininkas, fizikas, Nobelio premijos laureatas Levas 

Landau. 4-ajame dešimtmetyje Landau dėstė tuometinėje 

Ukrainos sostinėje Charkove ir čia sutiko savo būsimą žmo-

ną – gražuolę Korą. Vienas sovietų atominės bombos kūrėjų 

atvirai kritikavo stalinizmą, patyrė ir kalinio, ir visuomenės 

numylėtinio dalią. Jis buvo vienas didžiausių laisvos meilės 

šalininkų. „Dau“ bus bendros ukrainiečių, vokiečių, rusų, pran-

cūzų ir švedų gamybos filmas. Jis turėtų pasirodyti 2011 metais.
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„Liūdesio pienas“, rež. Claudia Llosa

Kino pavasaris
2010.03.18–04.02
ViLNiuS

Forum Cinemas Vingis“, 
„Skalvija“, „Pasaka“

Ką vertina tarptautinių festivalių rengėjai? Maištingus filmus ar įdomias 
istorijas? Kuo žavisi festivalių žiūrovai – žvaigždėmis ar sudėtingų likimų 
neprofesionalais? Ar „Oskarai“ skatina atsirasti naują kiną, ar tik palaiko 
visiems patogų ir priimtiną? Kas dabar svarbu lietuvių ir pasauliniam kinui? 
Ateikite į „Kino pavasarį“ ir galbūt gausite atsakymus.
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„Kino pavasaris“ – naujovės 
ir tradicijos 

Penkioliktą kartą vykstantis 

tarptautinis festivalis „Kino pa-

vasaris“ kovo 18 – balandžio 2 d. 

pristatys per 100 filmų iš 50 šalių. 

Egzotiškiausios iš jų – Vietnamas, 

Iranas, Kipras, Graikija, Palestina, 

Peru, Urugvajus ir Čilė. 14 progra-

mos filmų režisierės yra moterys. 

Festivalio programoje garsiausių 

šių dienų režisierių Jimo Jarmus-

cho, brolių Cohenų, Jane Cam- 

pion, Michaelio Haneke’s, Giusep-

pe Tornatore, Fatih Akino, Park 

Chan Wooko filmai. 

Festivalis šiais metais kvies į 

tris kino teatrus – „Forum Cine-

mas Vingis“, „Skalviją“ ir „Pasaką“. 

Sudedamosios „Kino pavasario“ 

filmų programos dalys – „Nauja 

Europa – nauji vardai“, „Festiva-

lių perlai“ (filmai, 2009 m. pelnę 

garsiausių kino festivalių apdo-

vanojimus), „Meistrai“ (pripa-

žintų režisierių naujausi darbai), 

„Atradimai“ (nauji vardai, intri-

guojantys debiutai), „Drąsi vizija“ 

(skandalingi, šokiruojantys filmai), 

„Šypsenos“ (programos naujovė – 

komedijos), „Aktuali dokumenti-

ka“, „Kinų istorijos“ ir lietuviškų 

filmų programa.

Festivalio naujovės
Kuo šių metų „Kino pavasaris“ 

skirsis nuo praėjusių? Svarbiau-

sia naujiena – Tarptautinių kino 

festivalių forumas. Jame susi-

rinks kino profesionalai – Rytų 

ir Vidurio Europos tarptautinių 

kino festivalių organizatoriai. Jie 

diskutuos apie kino festivalių 

rengėjų problemas ir galimybes. 

Tarptautinių organizacijų, ne-

komercinio kino festivalių, kino 

asociacijų atstovai kalbėsis apie 

programų sudarymą, naciona-

linio kino sklaidą festivaliuose, 

verslo ir kino profesionalų ben-

dradarbiavimą. 

Jau ne pirmus metus „Kino pa-

vasaris“ rengia edukacinį projektą, 

skirtą visos šalies moksleiviams 

„Kino knyga“. Šiemet pirmą kartą 

geriausi mokyklų scenaristai bus 

kviečiami į Vilnių, jie dalyvaus 

„Kino pavasario“ kūrybinėse dirb-

tuvėse, kurias ves kino profesi-

onalai. Edukacinę programą pa-

pildys ir pirmą kartą festivalio 

rengiamos kūrybinės dirbtuvės 

„SCRIPT +“, skirtos kino drama-

turgijai. Kovo 30–31 d. vyksiančių 

dirbtuvių dalyviai bus supažindi-

nami su dialogų rašymo, siužeto 

konstravimo ir plėtojimo subtily-

bėmis. Dirbtuvėms vadovaus kino 

scenarijų plėtojimo programos 

„EU Media SOURCES 2“ tarybos 

narys dramaturgas konsultantas 

Davidas Wingate’as. „SCRIPT +“ 

dirbtuvės nuo paskutiniu metu 

išpopuliarėjusių mokymų ir semi-

narų skirsis tuo, kad kiekvienas 

dalyvis dvi dienas tobulins savo 

filmo siužetą arba scenarijų. 

Dar viena festivalio naujovė – 

pirmą kartą „Kino pavasaryje“ bus 

rodomi Europos Parlamento LUX 

premijos laureatai. Ši premija 2007 

m. buvo įsteigta siekiant padėti 

Europos kinui peržengti valsty-

bių sienas ir įveikti kalbų barjerus. 

Prancūzo Philippe’o Lioret „Sveiki 

atvykę“ („Welcome“) prabyla apie 

toleranciją, imigraciją, kultūrų 

skirtumus.

Konkursinė programa 
ir jos vertintojai

Jau antrus metus rengiamoje 

konkursinėje programoje „Nauja 

Europa – nauji vardai“ bus paro-

dyti debiutiniai arba antrieji Rytų 

ar Vidurio Europos šalių režisierių 

filmai. Joje – jau spėjusių išgarsėti 

lenko Xawery Żuławskio „Lenkų 

rusų karas“ („Wojna polsko-rus-

ka“) ir rumuno Corneliu Porum-

boiu „Policija, būdvardis“ („Politist, 

adjectiv“), kūrėjų iš Bulgarijos, Če-

kijos, Kroatijos, Vengrijos filmai. 

Lietuvai atstovaus Igno Miškinio 

„Artimos šviesos“.

Vertinimo komisijai pirminin-

kaus Nikolajus Nikitinas (Vokie-

tija) – Berlyno festivalio atstovas 

Rytų ir Vidurio Europai, atsakin-

gas už šio regiono filmų atranką. 

Komisijoje taip pat maloniai su-

tiko dalyvauti Nickas Holdswort-

has (D. Britanija) – britų žurna-

listas ir rašytojas, kino žurnalo 

„Variety“ redaktorius Rytų Europai, 

aktorė Tatjana Liutajeva (Rusija), 

Lim Woo-Seong, Pietų Korėjos re-

žisierius, kurio pilnametražis de-

biutas „Vegetarė“ bus parodytas 

ir „Kino pavasaryje“, ir vienas įdo-

miausių šių dienų kino operatorių 

Peteris Suschitzky (D. Britanija), 

jau dvidešimt metų bendradar-

biaujantis su Davidu Cronenber-

gu, filmavęs jo „Smurto istoriją“, 

„Rytietiškus pažadus“ bei garsius 

filmus „Marsas atakuoja“, „Žmo-

gus su geležine kauke“ ir penktąją 

„Žvaigždžių karų“ dalį „Imperija 

kontratakuoja“.

„Festivalių perlai“ ir kitos 
programos

Didžiausio žiūrovų dėmesio 

sulaukiančioje programoje ro-

domi įvairiuose tarptautiniuose 

kino festivaliuose apdovanoti 

filmai. Režisierės Andrea Arnold 

(D. Britanija) filmas „Akvariumas“ 

(„Fish Tank“) pernai Kanuose ap-

dovanotas Kanų festivalio Žiuri 

prizu, namuose jis pelnė BAFTA 

premiją geriausiam britų filmui. 

Tai pasakojimas apie maištingą 

paauglę Miją, paskelbusią karą 

visiems – šeimai, mokyklai, kiemo 

merginoms. Problemas pamiršti 

jai padeda tik hiphopo muzika ir 

energingi šokiai apleistame name. 

Miją suvaidinusi Katie Jarvis už-

augo identiškoje aplinkoje ir bū-

dama šešiolikos pagimdė dukrelę. 

Jaunoji debiutantė pateisino reži-

sierės lūkesčius.

Irano režisieriaus Asgharo 

Farhadi drama „Apie Elę“ („Dar-

bareye Elly“) pernai Berlyno kino 

festivalyje buvo apdovanota už 

geriausią režisūrą. Kelių studijų 

draugų šeimos vyksta savaitgalį 

praleisti prie Kaspijos jūros. Kar-

tu pakviečiama ir Elė – patraukli 

vienos šeimos vaikų mokytoja. 

Staiga ji dingsta. Šis įvykis iš-

provokuoja kitus filmo herojus 

atsiskleisti. Pasakojimas po tru-

putį atskleidžia šiuolaikinio Irano 

viduriniosios klasės nuostatas ir 

baimes, tradicijų ir susitaikymo 

keliamą grėsmę. 

Ispanų režisieriai Alvaro Pas-

toras ir Antonio Naharro filme 

„Aš taip pat“ („Yo, tambien“) pro-

vokuoja pamąstymus apie neį-

galumą. 2009 m. San Sebastiano 

festivalio konkurse pristatytas 

filmas buvo apdovanotas už ge-

riausią vaidybą, jis taip pat pelnė 

„Goya“ premiją, šiemet filmas gavo 

žiūrovų simpatijų prizą Roterda-

me. Pagrindinį herojų suvaidinęs 

Pablo Pineda taip pat turi Dauno 

sindromą, jis yra pirmasis toks 

europietis, įgijęs aukštąjį išsila-

vinimą.

Antroji ispaniška šios progra-

mos juosta – „Moteris be pianino“ 

(„La Mujer sin piano“). Jos režisie-

rius Javieras Rebollo pažįstamas 

iš 2007 m. „Kino pavasario“ pri-

statytos komedijos „Viskas, ką aš 

žinau apie Lolą“. Šis režisierius yra 

vienas svarbiausių ispanų doku-

mentinio kino kūrėjų. Jo antrasis 

vaidybinis filmas „Moteris be pia-

nino“ apdovanotas San Sebastiano 

kino festivalio „Sidabrine kriaukle“ 

už geriausią režisūrą. Pagrindinį 

vaidmenį filme sukūrė viena po-

puliariausių Ispanijos televizijos 

aktorių Carmen Machi. Jos hero-

jė ištekėjusi moteris Roza neturi 

draugų. Atėjus nakčiai, ji užsideda 

peruką, užsimauna šiukšlių kon-

teineryje rastus aukštakulnius ir 

išeina iš namų. Madrido autobusų 

stotyje ji laukia pirmo pasitaiky-

siančio autobuso į bet kurį Euro-

pos miestą. Laukiamojoje salėje 

Roza susipažįsta su emigrantu 

lenku Radeku. Jis (čekų muzikan-

tas Janas Budaras) pastūmės Rozą 

į naktinį nuotykį. 

Japonų režisieriaus Yojiro Ta-

kitos filmas „Išėjusieji“ („Okuri-

bito“) pernai apdovanotas „Os-

karu“ geriausiam užsienio filmui, 

jam teko net 10 Japonijos kino 

meno akademijos apdovanojimų. 

...Violončele simfoniniame orkes-

tre grojantis Daigo priverstas 

ieškoti kito darbo. Muzikantas 

nebesugeba pragyventi Tokiju-

je ir su žmona Mika persikelia 

į vaikystės namus provincijoje. 

Laikraštyje jis aptinka darbo pa-

siūlymą, bet klaidingai supranta 

žodžio „Išvykimai“ reikšmę, ma-

nydamas, kad tai turizmo kom-

panija. Iš tikrųjų agentūra rengia 

savo „klientus“ į visai kitokias 

keliones...

Pirmą kartą „Kino pavasaris“ 

pristatys Peru filmą. Režisierės 

Claudia Llosa filmas „Liūde-

sio pienas“ („La teta asustada“) 

2009 m. Berlyno kino festivalyje 

buvo apdovanotas „Auksiniu lo-

kiu“, vėliau nominuotas „Oska-

rui“. Magiško realizmo kupinas 

filmas papasakos istoriją apie 

jauną merginą Faustą. Jos moti-

na buvo išprievartauta kalnuose 

besislapstančių partizanų. Faus-

ta iki šiol patiria žiaurumo pase-

kmes. Po staigios motinos mirties 

jai teks pačiai priimti sprendimus 

ir įveikti daug metų persekiojan-

čią baimę.

netrukusnetrukus

„izraelietiškas sumo“, 

rež. Sharon Maymon, Erez Tadmor

„Baltas kaspinas“, 

rež. Michael Haneke

„apie Elę“, rež. asghar Farhadi

>

„Švytinti žvaigždė“, 

rež. Jane Campion

„Lenkų rusų karas“,

rež. Xawery Żuławski

„Rugsėjo numeris“, rež. R.J. Cutler

„Pranašas“, rež. Jacques audiard

Kino pavasaris
2010.03.18–04.02
ViLNiuS

Forum Cinemas Vingis“, 
„Skalvija“, „Pasaka“
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Argentinos režisierius Juanas 

Jose Campanella penkerius me-

tus dirbo Holivude, lietuvių žiūro-

vai jį pažįsta iš televizijos serialų 

„Įstatymas ir tvarka“, „Daktaras 

Hausas“. Grįžęs namo, jis sukū-

rė trilerį „Paslaptis jų akyse“ („El 

secreto de sus ojos“), sulaukusį 

tarptautinio pripažinimo ir šių-

mečio „Oskaro“ geriausiam užsie-

nio filmui. Jis nukels į 1974 m., kai 

Argentinos teismuose viešpatavo 

korupcija. Filme tiriama šiurpi 

jaunos merginos išprievartavimo 

ir nužudymo byla. 

Tarp svarbiausių festivalio 

programų visada yra „Meistrai“. 

Šiemet joje bus parodytas vie-

nas svarbiausių pastarųjų metų 

filmas – austrų režisieriaus Mi-

chaelio Haneke’s „Baltas kaspi-

nas“ („Das Weisse Band“). Pernai 

jis buvo apdovanotas Kanų kino 

festivalio „Auksine palmės šake-

le“ ir pripažintas geriausiu 2009-

ųjų Europos filmu. Režisierius 

ir šiame filme tyrinėja jį nuolat 

dominantį prievartos, žiaurumo 

fenomeną. Šįkart veiksmo vieta – 

kaimas Prūsijoje Pirmojo pasau-

linio karo išvakarėse. Staiga čia 

prasideda kraupūs įvykiai. Tačiau 

sukrėsta kaimo bendruomenė ne-

suvokia, kas yra jų kaltininkas. Ki-

tas „Meistrų“ programos filmas – 

Jacques’o Audiard’o „Paranašas“ 

(„Le Prophet“) pernai Kanuose 

buvo apdovanotas Specialiuoju 

žiuri prizu. Šis pasakojimas apie 

jauną arabą, kuris, už menkus nu-

sikaltimus patekęs kalėjiman, čia 

ima kopti nusikaltėlių hierarchi-

jos laiptais, vasario pabaigoje su-

laukė net devynių prancūzų kino 

akademijos „Cezarių“ apdovano-

jimų. Pernai Kanų konkurse buvo 

rodytas ir po ilgokos pertraukos į 

kiną grįžusios australų režisierės 

Jane Campion („Fortepijonas“) fil-

mas „Švytinti žvaigždė“ („Bright 

Star“). Jis nukels į XIX a. pradžios 

Angliją. Filmo herojai – poetas 

romantikas Johnas Keatsas (Ben 

Whishaw) ir jo mylimoji Fanny 

Brawne (Abbie Cornish). Jų mei-

lės istorija įkvėpė ne vieną kūrė-

ją. Šioje programoje taip pat bus 

parodyti naujausi amerikiečių 

filmai – Jimo Jarmuscho „Kontro-

lės ribos“, brolių Coenų „Rimtas 

vyrukas“.

„Atradimų“ programoje išsi-

skiria vienas populiariausių per-

nykščių amerikiečių filmų Lee 

Danielso „Meilutė“ („Precious“), 

jis pelnė net šešias šiųmečių 

„Oskarų“ nominacijas ir „Oskarą“ 

už antro plano moters vaidmenį 

Mo’nique. Tai pasakojimas apie 

šešiolikmetę Klarisą Meilutę 

Džouns, kuri turi didelių svajonių, 

bet dar daugiau problemų. Ji turi 

gigantišką antsvorį, kenčia nuo 

despotiškos motinos smurto ir 

laukiasi jau antro vaiko nuo ją 

prievartaujančio tėvo. Jautri ir 

įtaigi drama stebina virtuoziška 

nežinomų ir mažai patirties tu-

rinčių aktorių vaidyba. 

Režisierės Urszulos Antoniak 

filme „Nieko asmeniško“ („No-

thing Personal“, Olandija, Airija) 

jauna vieniša olandė susikrauna 

reikalingiausius daiktus, nusi-

mauna vestuvinį žiedą, palieka 

tuščią butą Amsterdame ir išvyks-

ta į svetimą šalį – Airiją. Jos dėmesį 

atkreipia gerokai vyresnis našlys. 

Ramus tylenis pasiūlo merginai 

darbą ir pastogę erdviame name 

prie ežero. Netrukus vienišių pa-

sauliuose kažkas įvyksta. Jie pra-

deda atsiverti vienas kitam. Tarp 

dviejų atsiskyrėlių užsimezga 

keistas ryšys, jiems abiem stinga 

žmogiškos šilumos. 

Šiemet „Kino pavasario“ retros-

pektyva skirta Kinijos filmams, į 

festivalį atvyks kinų kūrėjai. Tarp 

penkių kinų kino juostų – Lu Chu-

an epinė karinė drama „Gyvybės ir 

mirties miestas“ („Nanjing! Nan-

jing!“), pernai apdovanota San Se-

bastiano kino festivalio „Auksine 

kriaukle“. Prieš kelerius metus 

Berlinalės „Auksiniu lokiu“ ap-

dovanotas Wango Quan’ano „Tu-

jos vedybos“ („Tuya de hun shi“) 

nukelia į Mongolijos dykumas, 

kuriose šeimininkauja gražuolė 

filmo herojė. Vieno didžiųjų kūrėjų 

Chen Kaige biografinio filmo „Pa-

kerėtas amžiams“ („Mei Lanfang“) 

herojus – kinų operos žvaigždždė 

Mei Lanfangas. Epiškas, puošnus, 

muzikos sklidinas filmas rodo 

keliasdešimt dainininko gyveni-

mo metų – nuo pirmųjų scenos 

bandymų iki pat dramatiškų iš-

mėginimų japonų okupacijos ir 

pilietinio karo metais.

Lietuviškos premjeros 
ir prizai

Tradicinėje lietuvių filmų pro-

gramoje – net aštuonios prem-

jeros. Tai – Kristinos Inčiūraitės 

„7 nuodėmės“, Džiugo Katino 

„10“, Jono Tertelio „14:56“, Miko 

Žukausko „Ana geraširdė“, Dali 

Rust „Laiko saugotojas“, Ramu-

nės Čekuolytės Che „Panaekhali“, 

Guillaume’o Coudray „Šarūnas 

Bartas, vienas lauke – karys“ ir 

Mariaus Ivaškevičiaus „Tėve 

mūsų“, kurio pagrindu tapo 

austrų pabaisos Pritzlio istorija. 

Dar 20 lietuviškų filmų, kurių 

premjeros įvyko anksčiau, bus 

pristatyti programoje „Lietuviš-

ki filmai – nuo festivalio iki festi-

valio“. Pirmą kartą per festivalio 

gyvavimo istoriją šįmet jaunam 

lietuvių kino kūrėjui bus įteiktas 

prizas. Prizui bus nominuoti de-

vyni Lietuvos teatro ir muzikos 

akademijos (LMTA) auklėtinių re-

žisierių darbai, juos vertins Izolda 

Keidošiūtė, Neringa Kažukaus-

kaitė ir Renata Šukaitytė. Į „Kino 

pavasario“ paskatinamąjį prizą 

jaunajam kūrėjui pretenduoja: 

Lina Lužytė („Jau puiku, tik dar 

šiek tiek“), Dovilė Šarutytė („Aš 

tave žinau“), Maratas Sargsyanas 

(„Lernavan“), Rokas Eltermanas 

(„Laisvas kritimas“), Jonas Tertelis 

(„14:56“), Ieva Veiverytė („Kryžia-

žodis“), Tomas Smulkis („Pietys“), 

Andrius Blaževičius („Bergenas“) 

ir Mikas Žukauskas („Geraširdė 

Ana“). Prizo laimėtojas bus pa-

skelbtas per festivalio uždarymą.

RENGėJų iNF.

netrukus

Tarptautinis moterų filmų festi-
valis „Šeršėliafam“ penktą kartą 
pristatys moterų režisierių ir apie 
moteris sukurtų filmų programą. 

Ypatinga šio festivalio naujiena – 
itin retai mūsų ekranus pasiekian-
čių Azijos moterų režisierių filmų 
programa. Taivano režisierės Fu 
Tien-Yu debiutiniame filme „Ten, 
kur dar nebuvau“ („Dai wo qu yuan 
fang“, 2009) pasakojama apie du 
jaunus žmones, nepritampančius 
prie mažo miestelio gyvenimo. 
Jiedu trokšta pabėgti, tačiau kol 
kas išsigelbėti gali tik svajodami. 

Japonų režisierės Naomi Kawase, 
2007 m. apdovanotos Kanų kino 
festivalio Didžiuoju prizu, filmas 

„Nanajo“ („Nanayo“, 2008) – moters, 
iš didmiesčio triukšmo atsidūrusios 
atokiame gamtos kampelyje, tarp 
svetima kalba kalbančių žmonių, 
savęs pažinimo istorija. Kitame 
japonų filme – režisierės Nami 
Iguchi „Mano meilė – ne juokai“ 
(„Hito no sekkusu o waruna“, 2007) 
pašaipiai žvelgiama į įsimylėjusius. 
Kinų režisierės Emily Tang filme 

„Tobulas gyvenimas“ („Wammi 
Shenghuo“, 2008) susipina dviejų 

skirtingų ir drauge panašių moterų 
gyvenimas, dokumentika derinama 
su vaidybiniu kinu, realus gyveni-
mas su išgalvotu. Pasak režisierės, 
filme ji siekė kitaip pažvelgti į so-
cialinę realybę. 

Dar viena festivalio naujiena – 
konkursinė programa, kurioje bus 
pristatyti 5 vaidybiniai debiutuo-
jančių režisierių filmai. Festivalio 
geografiją papildys Italijos, Rusi-
jos, Irano, Lenkijos kūrėjų darbai. 
Pirmos konkursinės programos 
filmus vertins tarptautinė žiuri.

Pagrindinėje programoje bus 
pristatyti šeši filmai. Pelnytais 
apdovanojimais joje išsiskiria du 
ispanių režisierių filmai – Irene 
Cardonos komedija „Jazminos 
sužadėtinis“ („Un novio para 
Yasmina“, 2008) bei Roser Agui-
lar drama „Geriausia, ką galiu“ 
(„Lo mejor de mi“, 2008). Tai dvi 

istorijos apie meilės ieškojimą, 
socialinius įsipareigojimus, jaus-
mų išbandymą. Vokietės Caroline 
Link „Prieš metus, žiemą“ („Im 
Winter ein Jahr“, 2008) buvo su-
kurtas tik prieš porą metų, bet 
Berlyno kino muziejuje jau pri-
statomas greta ryškiausių pasta-
rųjų dešimtmečių vokiečių filmų. 
Garsus dailininkas nusamdomas 
nutapyti jaunos šokėjos Lili ir jos 
mirusio brolio portretą. Norėda-
mas perteikti merginos asmeny-
bę paveiksle, Aleksandras siekia 
kuo daugiau apie ją sužinoti. 

Užsimezgusi draugystė abiem 
padeda išgyventi vidinius sukrė-
timus ir permainas. Nyderlandų 
režisierės Dignos Sinke fantasti-
nės dramos „Atlantis“ („Atlantis“, 
2008) herojė trylikametė Ksenija 
nepaklūsta griežtoms sterilios, 
bejausmės, nuo praeities ženklų 
apvalytos visuomenės taisyklėms 
ir ieško ankstesnio, kitokio gyve-
nimo pėdsakų. Trečiajame švedų 
režisierės Marijos Blom, žiūro-
vams pažįstamos iš filmų „Kai-
miečiai“ (2004) bei „Nina Frisk“ 
(2007), filme „Įtartina“ („Fishy“, 
2008) subtiliai, šiek tiek ironiškai 
pasakojama Švedijos provincijos 
miestelyje kaimynystėje gyvenan-
čių Mikos ir Dano draugystės isto-
rija. Tapę draugais, jie įsimyli vie-
nas kitą, tačiau nelaimingai. Italų 
režisierės Susannos Nicchiarelli 
filmas „Kosmonautė“ („Cosmo-

Tarptautinis moterų 
filmų festivalis 
„Šeršėliafam“ 
2010.04.22–05.08
Vilnius, Panevėžys, ukmergė, 
alytus, Palanga, Nida

nauta“, 2009) nukelia žiūrovus į 
7-ojo dešimtmečio pradžios Itali-
ją, kur užkietėjusiais komunistais 
nuo pat vaikystės save laikantys 
brolis ir sesuo besąlygiškai žavisi 
sovietų bandymais užkariauti kos-
mosą. Jiems augant Lučiana ima 
gėdytis sergančio brolio, vaikišką 
draugystę nustelbia maištaujan-
čios ir savęs ieškančios paauglės 
jausmai.

Prancūziškas šių metų festivalio 
akcentas – aktorės Jeanne Moreau 
retrospektyva. Ji glausta – prista-
tomi 5 filmai, įėję į kino istoriją ir 
turėję didelės įtakos aktorės kar-
jerai. Tai kino mėgėjams pažįsta-
mi Louis Malle’io filmai „Liftas į 
ešafotą“ (1957) ir „Ugnyje“ (1963), 
François Truffaut filmai „Žiulis ir 
Džimas“ (1961) ir „400 smūgių“ 
(1959), Jacques’o Demy „Angelų 
įlanka“ (1963). Tačiau šį kartą 
prancūzų Naujosios bangos fil-
muose privalu ieškoti ne režisierių, 
žanrų ar srovės ypatumų, o ak-
torės – paslaptingos, gundančios, 
spinduliuojančios pasitikėjimu ir 
moteriškumu. Aktorės, sukūrusios 
per 100 vaidmenų kine ir tapusios 
gyva legenda. 

Festivalyje vėl rodysime Švedi-
jos animatorių trumpametražių 
filmukų programą patiems ma-
žiausiems žiūrovams. Animacinės 
pasakaitės vaikams nuo 2 metų 
bus garsinamos gyvai. 

Vienintelis dokumentinis fes-
tivalio filmas – amerikiečių foto-
grafės Lauren Greenfield „Liekna“ 
(„Thin“, 2006) buvo nominuotas 

„Emmy“ apdovanojimui už geriau-
sią nevaidybinio filmo režisūrą, 
apdovanotas Londono ir Sandan-
so festivalių prizais. Filme rodo-
ma keturių merginų, sergančių 
anoreksija bei bulimija, kova su 
liga. Filmas šokiruoja ir provo-
kuoja įvairiausias reakcijas. Jis 
leidžia iš itin arti pažvelgti į ser-
gančiųjų emocinius išgyvenimus, 
viską nustelbiančią neapykantą 
savo kūnui.

RENGėJų iNF.

„Nanajo“, rež. Naomi Kawase

„Liekna“, rež. Lauren Greenfield 

„Kosmonautė“ ,  

rež. Susanna Nicchiarelli

<

„Ten, kur dar nebuvau“,  

rež. Fu Tien-Yu

netrukus

„Vegetarė“, rež. Lim Woo-Seong

„Septynios nuodėmės“, 

rež. Kristina inčiūraitė

„Įlanka“, rež. Louie Psihoyos
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risipažinsiu, kad penk-
tus metus iš eilės lan-
kantis Roterdame, 
šiemet ši ruletė man 

buvo pati nesėkmingiausia. Šedev-
ras liko kažkur šalia, neatrastas, 
nepastebėtas. O gal jo nė nebuvo. 
Juk iš pamatytų filmų sumos vis 
vien peršasi vienokios ar kito-
kios išvados. Pirma, kad šedevras 
tampa vis didesnė kino retenybė. 
Antra, kad festivalio atrankos kri-
terijai kelia tam tikrų abejonių, ką 
galima patvirtinti labai konkrečiu 
lenkų kino pavyzdžiu. Pernykštis 
festivalis Gdynėje parodė, kad į 
lenkų kiną atėjo nauja stipri kūrėjų 
karta, tačiau Roterdamas iš šios 
filmų apkabos kažkodėl pasirinko 
ne pačius svarbiausius. Ir trečia, 
kad IFFR (International Film Festi-
val Rotterdam) labiau rūpi ne kino 
menas, bet socialinės, komunika-
cinės kino funkcijos. Taip pat įvai-
rūs politinio korektiškumo gestai, 
pavyzdžiui, pristatomų režisierių 
lyčių pusiausvyra. Arba IFFR, kaip 
naujų žemių atradėjo, kino kūry-
bos skatintojo ir rėmėjo, vaidmuo.

Didžiausiame Europos uosta-
miestyje vykstantis kino festivalis 
(šiemet jau 39-as) visada preten-
davo būti ir kino vartais į pasau-
lį. Pastaraisiais metais labiausiai 
koncentravęsis į Pietryčių Aziją ir 
Lotynų Ameriką, šiemet Roterda-
mas pasisuko į Afriką. Pagrindinis 
festivalio akcentas buvo didžiulė 
programa „Kur Afrika?“. Ją sudarė 
viskas, ką tik pavyko surinkti apie 
kiną šiame kontinente. Bet ne tai, 
kas jau žinota anksčiau (nebuvo žy-
mesnių afrikiečių režisierių darbų), 
o tik tai, kas nematyta ir negirdėta.

Iš tikrųjų – kurgi ta Afrika? 
Kodėl kino festivaliuose beveik 
nepristatoma Afrikos (kino) kul-

tūra? Ir koks yra Afrikos kino 
statusas? Tad prieš metus vienas 
iš IFFR programų koordinatorių 
Gertjanas Zuilhofas leidosi ieško-
ti to, ko nepametė. Jis apvažiavo 
dešimt Afrikos šalių, specialiai ap-
lenkdamas frankofonišką Vakarų 
Afriką, iš kur dažniausiai Europą 
ir pasiekia atskiri profesionalūs 
filmai. O kad negrįžtų tuščiomis 
rankomis, į kiekvieną kelionę sy-
kiu pasikviesdavo režisierių iš už-
sienio, dažniausiai iš Roterdame 
pamėgtos Pietryčių Azijos. Taip 
didelėje nežinomo Afrikos kino 

programoje, kurią IFFR pasiūlė 
Ugandoje vykstantis kino festivalis, 
atsirado ir savojo koordinatoriaus 
atrastų ar specialiai sukurtų filmų 
grupė „Užmirštoji Afrika“. Manau, 
kad ši afrikietiška misija geriausiai 
atspindi IFFR filosofiją. Atradimų 
ir skatinimų čia pakaks ilgam. Juo 
labiau kad festivalis ketina ir toliau 
žengti pramintu keliu, „pasitelkęs 
tokius efektyvius instrumentus 
kaip „CineMart“ ir Huberto Balso 
fondas“. Nenustebčiau, jei IFFR 
pritemptų Afrikos kiną ir iki „Ti-
gro“ apdovanojimų, kaip šiemet 

atsitiko su minėto fondo remtais 
Kosta Rikos ir Tailando režisierių 
moterų filmais.

Tačiau šiuo metu jis dar tik užuo-
mazgos stadijos. Orientuotas, beje, 
ne į festivalius (ir tai visai supran-
tama), o į savą tikslinę auditoriją, 
dažniausiai beraštę. „Užmirštajai 
Afrikai“ labai tinka Vladimiro Il-
jičiaus lozungas „Kinas mums – 
svarbiausias iš visų menų“. Pigūs 
mėgėjiški videofilmukai dažniausiai 
yra pamokomojo pobūdžio ir, ma-
tyt, atlieka užsibrėžtą auklėjamąjį 
vaidmenį. Antai Kongo (Brazavilis) 

aktorių ir filmuotojų grupė „Les 
Boulistes“ kuria 6 min. trukmės 
anekdotiškų situacijų seriją, pri-
menančią ankstyvojo nebylaus kino 
siužetus, kur žiūrovui komiška for-
ma pateikiami atsakymai į rūpimus 
socialinius klausimus. Pavyzdžiui, 
ar reikia gerbti moterį? – taip, nes 
šiais naujaisiais laikais ji gali pakilti 
iki aukštų pareigų, tad įsivaizduok, 
kas bus, kai tu, ligtol ją žeminęs, 
prisistatysi kaip prašytojas... Pana-
šus kiek ilgesnių „rimtų“ siužetų ci-
klas iš Tanzanijos atsirado Huberto 
Balso fondo iniciatyva, prieš penke-

rius metus surengus scenarijų rašy-
mo kursus. Štai temos: mažamečių 
darbas, užuot leidus juos į mokyklą, 
senių skurdas, seksualinis moterų 
išnaudojimas, AIDS... Nevietiniam 
žiūrovui šias skaudžias problemas 
užgožia kino raiškos primityvumas 
ir didaktika, tad IFFR sumanymas 
„importuoti“ į kontinentą kino pro-
fesionalus pasiteisino bent jau dėl 
aukštesnės rezultato kokybės. Taip 
pat Tanzanijoje už minimalias lėšas 
nufilmuotas režisieriaus iš Malai-
zijos Shermano Ongo pilnametra-
žinis videofilmas „Liepsnojančio 
medžio prisiminimai“ („Memories 
of a Burning Tree“) – tai žvilgsnis 
iš šalies į nepažįstamą visuomenę, 
tačiau improvizuodamas siužetą su 
neprofesionaliais atlikėjais režisie-
rius ne tik sukūrė visai įtikinamą 
grupinį šalies sostinės Dar es Sala-
mo gyventojų portretą, bet ir pasie-
kė tam tikrą apibendrinimą: vieni 
ieško savo artimųjų kapų, kiti ardo 
antkapius ir vagia metalą, ir gyve-
nimas, ir mirtis yra anoniminiai.

Afrikos programa buvo iš vadi-
namųjų projektų srities, tad tikro 
kino pagal įvairius klaidžius orien-
tyrus ieškojau kitur. Deja, žinomi 

vardai, rekomendacijos ar festiva-
liniai akcentai čia mažai tepadėjo. 
IFFR atidarė Pietų Korėjos režisie-
rės Park Chan-Ok filmas „Padžu“. 
Autorė irgi priklauso Roterdamo 
senbuviams, jos debiutas 2003 m. 
buvo apdovanotas „Tigro“ prizu. 
Padžu – tai provincijos miesto pa-
vadinimas. Herojus atvyksta čionai 
patyręs asmeninę dramą, bėgdamas 
nuo ankstesnio ir tikėdamasis pra-
dėti naują gyvenimą... ir tuojau pat 
kyla asociacijos su Lee Chang-Don-
go filmu „Paslaptinga saulės šviesa“ 
(„Miryang“), rodytu ir mūsų „Kino 
pavasaryje“. Miriangas – taip pat 
provincijos miestas, kur po vyro mir-
ties atsikėlusi filmo herojė netenka 
dar ir sūnaus. Rašydama scenarijų 
Park Chan-Ok perkėlė iš „Miriango“ 
į „Padžu“ ir veiksmo užuomazgą, ir 
pagrindinę mintį, kad laimingų pa-
bėgimų nebūna, bet neišaugino jos 
iki likimo dramos. Atvirkščiai, siu-
žetas toks apkrautas ir pripainiotas, 
kad darosi nebeaišku, ar tai šeimy-
ninė istorija, ar socialinė studija, ar 
gudriai sumazgytas ir neišaiškintas 
detektyvas.

Uždarymo ceremonijos filmą – 
olandų režisierės Ineke Smits „Kaz-

beko lakūnę“ („De vliegenierster 
van Kazbek“) – ženklino dar didesnė 
ne tik siužeto, bet ir pasaulėžiūros 
painiava. Postūmį filmo scenarijui 
davė istorijos faktas, kad Antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje vokiečių 
okupuotos Olandijos Tekselio saloje 
dalį karinio garnizono sudarė iš ta-
rybinių karo belaisvių suformuotas 
gruzinų kareivių būrys. Taip prieš-
taringai susipynusios aplinkybės ne-
abejotinai slepia gilų dramatizmą, 
bet režisierei jos reikalingos tik kaip 
spalvingas fonas kaimo mergaitės 
Mari brendimo išgyvenimams. Laiko 
tikrumą, jo gyvas žaizdas nuplauna 
saldūs „prisiminimų“ vaizdeliai, ku-
riuos autoriai vadina „magiškuoju 
realizmu“. Skirtumas tas, kad ma-
giškasis realizmas – tai fantastiška 
realybės transformacija, o karo pa-
baiga šiame filme jau nieko bendro 
su ta realybe neturi. Tiksliau tariant, 
ją iškreipia ir subanalina, paverčia 
vaikų žaidimu, net  kai ekrane verda 
mūšis ir liejasi kraujas. „Magiškasis 
realizmas“ šiuo atveju yra kreivas 
realybės (istorijos) veidrodis, ko ne-
pasakysi apie atvirai sąlygiškos kon-
vencijos filmus – pradedant Ernsto 
Lubitscho „Būti ir nebūti“ ir baigiant 

Quentino Tarantino „Negarbingais 
šunsnukiais“. Juose juk nėra jokios 
simuliacijos ir apsimetinėjimo, o 
pokštauti žanras nedraudžia. Tuo 
tarpu filme „Kazbeko lakūnė“ žai-
džiama su pačia istorija. Panašiai 
buvo ir Paulo Verhoeveno „Juodojo-
je knygoje“, tačiau požiūris į istoriją 
ten sąmoningai provokuojantis, o 
Ineke’s Smits – paprasčiausiai in-
fantilus.

Šeimininkų garbei reikia pasaky-
ti, kad postmodernistinė amnezija 
nėra visuotinė. Režisieriaus Beno 
Sombogaarto filmą „Audra“ („De 
Storm“) galima vadinti tradiciniu, 
senamadišku, bet jis įtaigiai atku-
ria didžiausią gamtinę katastrofą 
Naujausių laikų Olandijos istorijoje, 
kai 1953 m. gruodį sausumą nuo 
jūros saugantys pylimai neatlaikė 
uragano bangų ir didžiulis potvynis 
užtvindė visą Zelandiją, nusinešda-
mas tūkstančius gyvybių. Finalinis 
filmo patosas – išsigelbėję, artimųjų 
netekę žmonės drauge su kariuo-
mene pradeda krauti į prolaužas 
smėlio maišus, – palydimas kino 
kronikos kadrų ir informacijos, 
kad Zelandiją atitvėrusios galin-
gos dambos statyba buvo baigta 

Šedevras šalia

Tarptautinis Roterdamo kino festivalis pernelyg didelis, kad pajėgtum 
jį aprėpti ir įvertinti. Kai vienu metu rodoma 15–20 filmų, tikimybė pasirinkti 
geriausią smarkiai sumažėja.

Linas ViLdžiūnas

festivaliai festivaliai

„aukso amžiaus istorijos“ 

„Padžu“, rež. Park Chan-Ok

„Kazbeko lakūnė“, rež. ineke Smits

<

„audra“, rež. Ben Sombogaart

P
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1986 m., gal kiek ir primena so-
crealistinį kiną, bet jis nėra su-
meluotas. Katastrofos dydis įgyja 
„Audroje“ labai žmogišką mastelį, 
o asmeninė drama tampa bendros 
netekties išraiška. Filmo paveiku-
mą stiprina ne tik gera dramatur-
gija, bet ir puikus aktorės Sylvios 
Hoeks vaidmuo. Jos Julija – užgrū-
dintos dvasios moteris, patyrusi šei-
mos ir bendruomenės pasmerkimą, 
nes pagimdė nesantuokinį kūdikį. 
Potvynio banga pasiglemžia tėvus, 
seserį, o Juliją atplėšia nuo skry-
nios, kurioje kaip Mozė saugiai guli 
jos Erikas. Visą filmą motina ieško 
dingusio kūdikio. Julija jaučia, kad 
Erikas gyvas, nes skrynia atsirado 
ir viduje buvo sausa. Viešbutyje, 
kur glaudžiasi daugybė nukentė-
jusiųjų, ji kartais išgirsta pažįs-
tamą verksmą, ir ši haliucinacija 
motinai yra pati didžiausia kančia. 
Nejau galėtum pagalvoti, kad kū-
dikį slepia savojo vaiko netekusi 
moteris? Ekstremalios aplinkybės 
apnuogina visas žmogiškos prigim-
ties briaunas.

Vienas iš didžiausių nusivylimų 
buvo konkursinėje programoje da-
lyvavęs antrasis Veiko Õunpuu fil-
mas „Šv. Tynu gundymas“ („Püha 
Tõnu kiusamine“). Juk prieš trejus 
metus pasirodęs šio estų meninin-
ko (tapytojo, eseisto, roko muzi-
kanto, o dabar jau ir teatro reži-
sieriaus) debiutas „Rudens puota“ 
buvo kaip reta brandus. Ne veltui 
sakoma, kad daugelis autorių ne-
išvengia antrojo filmo sindromo. 
Bet ir nesėkmės priežastys beveik 
aiškios. „Rudens puota“ sukurta 
Mati Unto apysakos motyvais, 
joje juntamas tvirtas dramatur-
ginis pagrindas, juo labiau kad 
nuoseklaus siužeto filmas neturi. 
Meistriškai supintos nepažįstamų 
personažų linijos padėjo sukurti 
groteskiškai deformuotą, bet labai 
atpažįstamą posovietinės realybės 
kondensatą. Režisieriaus braižas 
lygintas su Aki Kaurismäki, mi-
nėtos ir absurdo dramaturgijos 
klasikų pavardės, bet šios įtakos 
neužgožė filmo originalumo. „Šv. 

festivaliai festivaliai

siog kaip viską persmelkusi kasdie-
nybės rutina. Filmo veiksmo vieta 
ir laikas – Liubliana 2008-aisiais, 
kai Slovėnija pirmininkavo Europos 
Tarybai. Po miestą nuolatos važi-
nėjantys eskortai su kaukiančiomis 
sirenomis tarsi dalija realybę į dvi 
tarp savęs nesusiliečiančias poli-
tinio elito ir paprastų mirtingųjų 
erdves. Tiksliau, susiliečiančias 
tik paslaugų, tarp jų ir seksualinių, 
teikimu ir vartojimu. Slovėnė – tai 
prostitucija pagal iškvietimą besi-
verčiančios studentės Aleksandros 
slapyvardis. Ji dirba dažniausiai su 
užsienio svečiais europarlamen-
tarais, slapčia, ir laiko tai laikinu 
užsiėmimu, priemone užsidirbti 
butui sostinėje. Dvigubas merginos 
gyvenimas atspindi ir bendrą visuo-
menės būseną – žmogiški santykiai 
sutrūkinėję, moralinės nuostatos 
beveik nebegalioja, viską nustel-
bia noras turėti, beje, neteikiantis 
laimės.

Vienatvės, susvetimėjimo tema 
lydi kiną nuo Michelangelo An-
tonioni, bet japonų režisierius 
Hirokazu Kore-Eda atskleidžia ją 
visiškai netikėtai ir paradoksaliai, 
atgaivindamas pripučiamą sekso 

Tynu gundyme“ viskas yra ge-
rokai kitaip. Scenarijų Õunpuu 
rašė pats, tad akivaizdžiai stinga 
patyrusio dramaturgo užnugario. 
Pirmiausia – disciplinuojančio, nes 
Õunpuu polinkis į juodą absurdą 
tampa netramdomas, netgi mega-
lomaniškas (po sėkmingo debiuto).

Užuot kūręs žmogiškąją, reži-
sierius užsimojo pasigalynėti su 
dieviškąja komedija. Filmas pra-
sideda Dantės „Pragaro“ citata: 
„Gyvenimo nuėjęs pusę kelio, / Aš 
atsidūriau miško tankmėje, / Pame-
tęs tiesų pėdsaką takelio.“ (Vertė 
A. Churginas) Taigi vidutinio am-
žiaus viduriniosios klasės atstovas 
Tynu, prašmatniu automobiliu 
grįždamas iš savo kaimiečio tėvo 
laidotuvių, tamsoje partrenkia šunį, 
atsiduria miško tankmėje, ir prasi-
deda jo praregėjimas, gundymas, 
kankinystė. Tynu suvokia visuo-

tinę gyvenimo beprasmybę, savo 
aplinkos – žmonos, kolegų, virši-
ninkų – veidmainystę, kvailumą, 
beširdiškumą ir beveik dvi ekrani-
nio laiko valandas vedžioja žiūrovą 
po tirštėjančias žemiškojo pragaro 
sutemas. Pradžioje kafkiškas situa-
cijų absurdas lyg ir turi sąsajų  su 
realybe, atspindi visuomenę apė-
musias pesimistines nuotaikas, ir 
kuo jis labiau atpažįstamas, tuo 
juokingesnis ir baisesnis, bet ilgai-
niui šis absurdas įgyja vis daugiau 
rūstaus pamokslavimo gaidų. Nuo 
Tynu nusigręžia apleistos bažnyčios 

pastoriaus pavidalu pasirodantis 
kerštingas Dievas, tad galiausiai 
jis patenka į Meistru pasivadinu-
sio šėtono lošimo namus-skerdyklą. 
Apokaliptinius filmo vaizdinius, ku-
rių natūralizmą būtų sunku pakelti, 
jei ne nespalvota juosta, inspiravo 
Hieronimo Boscho paveikslas „Šv. 
Antano gundymas“, prislėgęs Õun-
puu nelengva demaskuojančio pra-
našo našta. O kinematografinius 
skolinius (ne citatas) sunku net ir 
išvardinti – pradedant Tarkovskio 
„Stalkerio“ Zoną primenančiu kraš-
tovaizdžiu (įskaitant Tynu lydintį 
juodą šunį) ir baigiant Kubricku 
(„Plačiai užmerktų akių“ ritualinė 
orgija), Fosse’o „Kabaretu“ (Denis 
Lavant’o, buvusio Léos Caraxo 
filmų variklio, suvaidintas šėtono 
konferansjė labai jau panašus į 
Joelio Gray’aus) ar Greenaway’aus 
virėjo žmonos kanibalizmu. Už ką 

tokios kankinystės nusipelnė pa-
syvus stebėtojas Tynu – Antanas? 
Matyt, kaip tik už pasyvumą.

Rumunų filmas „Aukso amžiaus 
istorijos“ („Amintiri din epoca de 
aur“) taip pat grindžiamas absurdo 
situacijomis, bet jos nėra infernali-
nės. Tai komiškų novelių rinkinys 
apie Ceaucescu laikus, – kad pri-
mintų žmonėms, kaip jie gyveno, ir 
parodytų tiems, kurie to net įsivaiz-
duoti negali (užsieniui). Pavyzdžiui, 
kaip savo bute slapta nuo kaimynų 
paskersti kiaulę arba praturtėti iš 
superkamų butelių, renkant juos iš 

gyventojų neva vandens kokybės 
kontrolei. Filmą kūrė penki režisie-
riai, jų pavardžių nevardysiu, nes 
nenurodoma ir konkrečių novelių 
autorystė. Tačiau viena pavardė 
yra tarsi prekinis ženklas – 2007 
m. Kanų „Auksinės palmės šakelės“ 
laimėtojo Christiano Mungiu („4 
mėnesiai, 3 savaitės ir 2 dienos“). 
Ji pritraukia dėmesį ir įpareigoja, 
nors Mungiu tikslas šįkart buvo 
padėti debiutuoti studijų drau-
gams. Vis dėlto po Kanų triumfo 
toks uždavinys atrodo pernelyg 
kuklus. Nė viena novelė nepakyla 
aukščiau buitinio ar politinio anek-
doto. Na, svarstė politinis biuras, 
kaip čia deramai atspindėjus spau-
doje Prancūzijos prezidento vizitą, 
priekabiai apžiūrinėjo nuotraukas, 
pasibaisėjo, kad Valéry Giscard 
d’Estaing’as visa galva aukštesnis 
už Ceaucescu, fotografai užtupdė 
ant generalinio sekretoriaus gal-
vos aukštą kailinę papachą, o kad 
savąją jis laiko rankoje, iš susijau-
dinimo niekas nepastebėjo. Taip ir 
atspausdino vadą su dviem kepu-
rėm. Viskas.

Ar egzistuoja naujoji rumunų 
kino banga? Šis prieš keletą metų 

iškilęs klausimas dar neturi pa-
tvirtinimo. Tuomet į kiną atėjusi 
jaunų, pilietiškai aktyvių režisie-
rių karta labai kuklaus biudžeto 
filmuose palietė juos jaudinančias 
dabarties ir netolimos praeities 
problemas, o taupias išraiškos prie-
mones pavertė net formaliais kino 
privalumais. Bet gal tai buvo tik 
trumpas blyksnis. Kol kas aukštą 
režisūros lygį išvydau tik antrame 
Corneliu Porumboiu filme „Polici-
ja, būdvardis“ („Politist, adjectiv“), 
kurio stilius išplaukia iš natūralios 
gatvės aplinkos, neforsuojant siu-
žeto, atsisakant net muzikos, ir tuo 
primena garsųjį debiutą „12:08 į 
rytus nuo Bukarešto“. Tačiau į šį 
pilką dokumentinį foną įlietas sti-
prus grotesko elementas, šįkart gal 
ne toks pastebimai atviras, bet ne 
mažiau kandus ir socialiai anga-
žuotas: kas yra įstatymas, ar teisin-
gumą nusakantis daiktavardis, ar 
būdvardis su neigiama konotacija?

Režisieriaus Damjano Kozole’s 
filme „Slovėnė“ („Slovenka“) dažnai 
kartojasi žodis „susvetimėjimas“. 
Bet kažkoks banaliai išeksploatuo-
tas, praradęs filosofinį turinį, kurį 
jam suteikė egzistencialistai. Tie-

lėlę. Visi ankstesni režisieriaus 
filmai kėlė žmogiškos būties pro-
blemas ir priskirtini, pavadinkime, 
buitinio psichologinio kino žanrui 
(pernai „Kino pavasaryje“ rodyta 
subtili šeimyninė drama „Vis einu 
einu“), bet šįkart Kore-Eda nu-
sprendė padaryti tą patį pasitelkęs 
iš populiarios mangos pasiskolintą 
fantastinį siužetą. Filmas taip ir va-
dinasi – „Pripučiama lėlė“ („Kuki 
ningyo“). Jos vardas Nozomi. Taip 
ją vadina restorano padavėjas, žai-
džiantis su ja šeimyninį gyvenimą. 
Ryte jis palieka ją iki vėlaus vaka-
ro gulėti lovoje, bet vieną dieną 
Nozomi atgyja ir pradeda jausti ir 
pažinti pasaulį. Šį tapimą žmogumi, 
išliekant naiviai ir vaikiškai, jau-
triai perteikia korėjiečių aktorė Bae 
Doo-Na. Pirmieji žingsniai, pirmoji 
meilė, pirmas įsivaizduojamos šir-
dies tvinksnis. Būti žmogumi reiš-
kia jausti džiaugsmą ir skausmą, o 
mylėti – reiškia pripildyti kitą savi-
mi. Filmas kupinas keistos kičinės 
poezijos, liūdesio ir graudulio. O 
liūdniausia jo sugeneruota mintis 
yra ta, kad šiame nusivylimo pilna-
me pasaulyje pripučiama lėlė yra 
gyvesnė už gyvus žmones.

„Pripučiama lėlė“, rež. Hirokazu Kore-Eda

„Policija, būdvardis“, 

rež. Corneliu Porumboiu

„Šv. Tynu gundymas“, 

rež. Veiko Õunpuu

<

„Slovėnė“, rež. Damjan Kozole
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Įkalinti ekrane 
Tarptautinis Berlyno kino festivalis

ino kritikas ir pri-
verstas būti, ir noriai 
tampa aptarnaujan-
čio industriją perso-

nalo dalimi. Tai mane galutinai 
įtikino Berlyno festivalio „Forumo“ 
programos katalogas. Per dešimt 
(reikia manyti) kritikų jame infor-
muoja, aprašo ir paaiškina, kodėl 
verta žiūrėti vieną ar kitą progra-
mos filmą. Šis katalogo principas 
nenaujas, bet būtent dabar, su-
siaurėjus grynosios kino kritikos 
gretoms, kritikams priverstinai 
persikvalifikuojant, derinant ke-
lias profesijas, jis ypač iškalbingas. 

Suprantama, jokių neigiamų 
refleksijų šiame reklaminiame 
leidinyje tiesiog negali būti. 

Įdomiau kas kita. Režisierius Ša-
rūnas Bartas (jo „Eurazijos aborige-
nas“ – „Eurazijos čiabuvis“– „Rytų 
dreifas“ – „Lisabona 02“ – koks, 
velniai griebtų, lietuviškas pava-
dinimas? – parodytas šiųmetinėje 
Berlinalėje, „Forumo“ programoje; 
turint omenyje atsargumą, su ku-
riuo pastaraisiais metais festivalis 
žvelgia į Rytų Europos režisierių 
darbus, šis faktas vertas minėti) 
beveik dvidešimt metų retuose in-
terviu ar šiaip pasisakymuose tvir-
tina, kad kiekvienas filmas gali rasti 
savo žiūrovą. „Forumo“ katalogas 
savaip pratęsia režisieriaus min-
tį – kiekvienas filmas gali rasti ne 
tik savo žiūrovą, bet ir savo kritiką, 
aptarnaujantį jo kūrinį.

Vadinasi, nebėra blogų filmų? 
Yra tik nesutapimas, „meilės che-
mijos“ tarp filmo ir jo kritiko neat-
siradimas? O kiekviena recenzija ar 
vertinimas yra asmeninė nuomonė, 
kurią palaiko (arba ne) recenzen-
to išsilavinimas, o įtikina (arba ne) 
prioritetai (ideologiniai, dorovi- 
niai etc.)?  

Panašu į liepto galą ir demago-
gijos pradžią. Nes toliau niekas 
neuždraudė plėtoti simpatijų ir 
antipatijų temos: „Kiekviena re-
cenzija atranda savo skaitytoją“, ir 
taip toliau iki begalybės ir absurdo. 
Iki saviparodijos.

Tačiau puikiai suprantu ir tai, 
kad dabar paklausiausi net kul-
tūrinėje spaudoje yra, pavyzdžiui, 
straipsniai ne apie knygų mugės 
knygas, o apie jų skaitytojus, ne 
apie kino festivalio filmus, o apie 
jame vykusius renginius, sutiktus 
žmones. Nelygu kas ką iš renginių 
minios ir su kokiu malonumu ir 
talentu aprašinėja.

Besaikį nuomonių pliuralizmą 
vis dėlto provokuoja pats šiuolai-
kinis kinas, iš kurio kritikos seniai 
dingo, pavyzdžiui, toks apibūdi-
nimas kaip „būtinas filmas“. Jį 
mėgo Saulius Macaitis, ir ne tik 
jis. Būtinas – tai gal toks, kurį pa-
mačius aišku, kad be jo emocinė 
ir intelektualinė ne tik tavo patir-
tis būtų tiesiog daug skurdesnė. 
Kurio gėda būti nemačius ne tik 
profesinėje terpėje. Tokių beveik 
nebėra. 

Kultūrinės patirties būtinybę 
pakeitė mada. Gal tai irgi nėra blo-
gai? Juk, kaip sakė vienas garbus 
Piterio profesorius, „geriau tegu 
žmonės eina į teatrą, negu geria 
degtinę. Nesvarbu, kad jie nelabai 
supranta, kas jiems rodoma.“

Ir tai tikrai ne Berlyno kino 
festivalio problema. Festivalio, 
kuriame komfortiška, patogu 
būti. Nepaisant svečių, publikos, 
žurnalistų ir kritikų gausos visi 
kažkaip sutelpa į šį sulig kiekvie-
nais metais vis labiau besiplečiantį 
įvairiomis prasmėmis festivalį. Jo 
populiarumo rodiklis yra ir milži-
niškos eilės prie bilietų į filmus – 

kiekvienais metais vis ilgesnės.  
O laukiant neva egzistencinių fes-
tivalinių kino patiekalų – peržiūrų 
spaudai – minioje tenka padirbė-
ti alkūnėmis: kelias minutes prieš 
seansą kinomanų minią, atrodo, 
staiga apima jau pamiršta baimė, 
kad ji neišvys „būtino“ filmo. Ir 
prasideda tyli galūnių kova, ku-
riai nevirsti grumtynėmis padeda 
tik bendros mandagumo normos.

Bet, dievaži, atrodo, kad tikrojo 
dramatizmo daugiau Berlyno kino 
mugėje, kur prodiuseriai ir kūrėjai 
ieško bendros produkcijos partne-
rių, o pardavėjai – tos produkcijos 
pirkėjų, negu ekrane, kur ir rodo-
mi galutiniai mugių susitikimų re-
zultatai. Vis dar vadinami filmais, 
nors jau retas prodiuseris gėdijasi 
žodžio „produktas“.

Paradoksalu, bet tradiciškai ko-
merciniais kino kūrėjais laikomų 
režisierių Polanskio ar Scorsese 
filmus vadinti produktais neapsi-
verčia liežuvis. 

Galima daug plakti liežuviu apie 
galimą Romano Polanskio ekstra-
diciją ir su ja susijusių įvykių pe-
ripetijas, svarstyti apie paguodos 
prizą už režisūrą, bet „Rašytojas 
vaiduoklis“ („The Ghost Writer“) 
yra tikrai meistriškai surežisuotas, 
o ne suklijuotas kūrinys. Todėl, 
kad jame įdomiausia ir gaiviau-
sia yra net ne antiamerikietiška 
režisieriaus pozicija ir politikos, 
kaip nešvaraus užsiėmimo, tema, 
bet Polanskio sugebėjimas subti-
lia, klasikine kino kalba, detalėmis, 
ironija, autoriaus „apsigyvenimu“ 
savo herojuose sukurti „antrą 
dugną“, paprasčiau tariant, po-
tekstes ir politikos, kaip vieno iš 
pasaulio kalėjimų, metaforą.

Režisierius puikiai sugeba ko-
miškai personifikuoti šiuolaikinį 

žmogų supančias technologijas. 
Kai Ewanas McGregoras, kuris ir 
yra vaiduoklis, kuriantis realaus 
politiko biografiją, važiuoja maši-
na ir „bendrauja“ su „GPS“, pašai-
pa ir technologijų sužmoginimas, 
prilyginimas pašnekovui pasiekia 
geriausios komedijos aukštumas. 
Politinių spekuliacijų ir manipu-
liacijų tema filme susipina su sa-
vos mitologijos, savimistifikacijos 
tema, kurią su beveik brechtiška 
distancija ir tikra postmodernisti-
ne ironija įkūnija Pierce’as Bros-
nanas.  

Martinas Scorsese „Kuždesių 
saloje“ (pagal Denniso Lehane’o 
kriminalinį romaną) – atvirkščiai, 
kuria rimtą, persotintą citatomis iš 
meno istorijos, vaizdo įmantrybė-
mis filmą, beveik kino operą. Kalė-
jimas yra ne psichiatrinė ligoninė 
atokioje saloje, o paties herojaus, 
tiriančio nusikaltimą, karščiuojan-
ti sąmonė. Scorsese pats Berlyno 
kataloge įvardino šį filmą įkvėpusį 
kūrinį – Roberto Wienne’s „Dak-
taro Kaligario kabinetą“, taip lyg 
ir pripažindamas, kad manieringa 
filmo stilistika yra antrinė, bet kar-
tu tikrindamas save ir žiūrovus, ar 

klasikinės kino formos gali atgimti 
šiandien. Apskritai šis pabrėžtinai 
didingas kūrinys Berlyno festivalio 
filmų, kuriuose dominuoja bandy-
mai pasakyti kažką svarbaus pasi-
telkus mažą biudžetą ir realistinę 
manierą, kontekste atrodo kaip 
brangus eksperimentas, derinan-
tis prisiminimus apie Holivudo 
aukso amžių ir realias dabarties 
technologijų galimybes. 

Apie šiuos du filmus visi festi-
valio apžvalgininkai rašė ne todėl, 
kad jie privalomi. Gal todėl, kad 
be Polanskio ironijos, Brosnano 
karčių vypsnių, Scorsese vaizdi-
nių ekspresijos, jo aktoriaus Le-
onardo DiCaprio, kuris prilygsta 
Holivudo aukso amžiaus akto-
riams, kinas uždustų šiuolaikinių 
vienodų dokumentine realistine 
maniera nufilmuotų miestų dul-
kių ir kriminalinio dugno temose. 
Apie jas tik tinginys išdrįsta ne-
pasisakyti. Tik labai pasistengęs 
surasi filmą, kurio herojus nesė-
dėjo, nesiruošia sėdėti ir nėra už 
ką jo pasodinti.

Žinoma, uždaroje erdvėje įkalin-
ti ir Polanskio, ir Scorsese naujau-
sių filmų herojai, bet juos apriboja 

ne banalios žmogžudystės, o api-
būdina ne 10 eurų kišenėje stoka.

Tarp herojų, kurių geografiją 
pasaulio erdvėje riboja kalėjimas, 
įsimintiniausias rumunų filmo „Jei 
noriu švilpti, švilpiu“ („Eu cand 
vreau sa fluier, fluier“) jaunuolis. 
Jis netrukus turėtų išeiti į laivę. 
Jam nė motais kameros kolegų 
provokacijos – laisvė arti, todėl 
pakentėti padugnės patyčias ne-
sunku. Jaunuolis nutrūksta nuo 
grandinės tuomet, kai sužino, 
kad motina, atvykusi iš Italijos, 
kur uždarbiauja, žada išsivežti 
jo jaunesnįjį brolį. Jis ima įkaite 
socialinę darbuotoją, kuriai sim-
patizuoja ir su kuria norėtų išgerti 
kavos. Pažadą iš motinos neišvežti 
brolio jis iš esmės keičia į savo ne-
laisvę, kuri po tokio poelgio žada 
būti netrumpa.

Režisierius Florinas Serbanas 
kartu su aktoriumi George Piste-
reanu sugeba kurti tokį charak-
terį, kurio psichologinis portretas 
patiria nuoseklią ir neprikišamą 
evoliuciją – nuo poelgio pasekmių 
nesuvokimo iki brandaus, kone fi-
losofinio susitaikymo su gresiančia 
bausme vien tam, kad pašvilpautų 

pagal savo asmeninį garbės ir tei-
singumo suvokimą.

Filmas be spekuliacijų festivali-
nio kūrinio požymiais – retenybė. Ir 
kur ta požymių gausos riba, kurią 
peržengęs režisierius tampa tiesiog 
virtuozišku kino spekuliantu, par-
davinėjančiu savo šalies egzotiką ir 
pasaulyje tarpstančius stereotipus 
apie nacionalinį charakterį?

Šis klausimas persekioja nuo 
pat finalinių rusų režisieriaus 
Aleksejaus Popogrebskio filmo 

„Kaip aš praleidau šią vasarą“ 
(„Kak ja proviol etim letom“) titrų. 
Užburiantys griežtų Arkties peiza-
žų toliai, baltoji meška, kurios su-
laukė režisierius kaip tik tuomet, 
kai jos labai reikėjo filmavimams, 
tyvuliuojančios ledo lytys, apskri-
tai gamtos atšiaurumas kaip am-
žinas iššūkis civilizacijai, garbės 
žodis, stulbina. 

Bet šitais dalykais filmo drama-
turgijos trūkumo vis tiek nepri-
dengsi. Dviejų valandų siužetas su-
telpa į porą sakinių, o filmo idėjai 
visai neankšta. Du meteorologai – 
infantilokas plevėsa ir vyresnysis 
vyriškas atsakingas darbuotojas – 
bėgioja po Čiukotką: vyresnysis 

Rasa Paukštytė

„Eurazijos čiabuvis“, 

rež. Šarūnas Bartas

„Jei noriu švilpti, švilpiu“, 

rež. Florin Serban

K

„Nenetė“, rež. Nicolas Philibert

festivaliai festivaliai

Nepaisant svečių, publikos, žurnalistų ir kritikų gausos visi sutelpa į šį 
sulig kiekvienais metais vis labiau besiplečiantį įvairiomis prasmėmis festivalį. 
Jo populiarumo rodiklis yra ir milžiniškos eilės prie bilietų į filmus.
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gainiojasi (nori užmušti) jaunėlį, 
nes šis jam laiku nepranešė apie 
šeimos žūtį per nelaimingą atsi-
tikimą. Į šį siužetą iš esmės telpa 
pasakojimas apie paslaptingą ruso 
sielą – vienas dėl dvasios netvirtu-
mo nesugebėjo suregzti poros žo-
džių ir pranešti skaudžią žinią, ki-
tas nesugebėjo susitvardyti ir tapo 
jaunesniojo medžiotoju. Filme 
padaryta viskas, kad tik žiūrovas 
nepaklaustų „kodėl“. Todėl, kad 
siela paslaptinga ir nenuspėjama. 
O visus pabrėžtinai dviprasmiškus 
atsakymus galima surasti mąs-
liuose peizažuose, pavargusiuose 
herojų veiduose, ilguose planuose.  

Epinis kamerinio filmo užmojis 
gula ant operatoriaus pečių – už 
vargą ir apdovanotas Berlyne Pa-
velas Kostomarovas, o ne režisie-
rius. Ir aktoriai Sergejus Puskepa-
lis ir Grigorijus Dobryginas savo 
natūralia, užkamšančia herojų 
motyvų trūkumą vaidyba visaip 

„išsukinėja“ autorių. Ir išsuka. Ak-
toriai pasidalijo prizą už geriau-
sią vyro vaidmenį ir, tiesą sakant, 
konkurentų jiems konkursinėje 
programoje neatsirado.

Juk nelaikysi konkurentu Rafi 
Pittso, giliamintiškai taupiai var-
tančio akis režisieriaus, vaidinan-
čio savo paties filme „Medžiotojas“ 
(„Shekarchi“) , sukūrusio scenari-
jų apie beprasmišką kerštą poli-
cininkams taip, kad jame neliktų 
vietos niekam, išskyrus patį reži-
sierių-aktorių-scenaristą. Įkalintas 
saviraiškoje? 

Man atrodo, konceptualiausiai 
įkalinimo temą atskleidė kuklus, 
gal ir ne pats pačiausias prancūzų 
dokumentininko Nicolas Philibert’o 
filmas „Nenetė“ („Nénette“), pa-
rodytas „Forumo“ programoje. 
Šį režisierių prieš kelerius metus 
mūsų žiūrovams atrado Vilniaus 
dokumentinių filmų festivalis. Mo-
jusi ranka į konkursinius kalinius 
ir juokdarius (liūdniausia žiūrė-
ti, kaip Zhang Yimou komedijo-
je „Moteris, ginklas ir makaronų 
krautuvėlė“ („San giang pai an jing 
qi“) demonstruoja olimpinių žaidy-

nių vertus triukus – po virtuoziškai 
išsuktos virš herojų galvų kamba-
rio dydžio tešlos gabalo makaro-
nams gaminti gali palikti salę, nes 
įspūdingesnio kino-cirko numerio 
laukti beprasmiška), patraukiau 
pažiūrėti į beždžionę – raudon-
plaukę orangutangę Nenetę. Pa-
mačiau daug žmoniškumo, nors 70 
minučių filme rodomas tik stambus 
Nenetės planas. Ji bene seniausio 
Prancūzijos zoologijos sodo gar-
senybė. Jai keturiasdešimt – tokio 
amžiaus nedaugelis jos gentainių 
sulaukia.

Režisierius rodo Nenetę, bet klau-
so balsų – zoologijos sodo lankytojų, 
darbuotojų. Po truputį garso takelis 
pripildo filmą žmonių baimių, abe-
jonių, pačių paprasčiausių ir iškal-
bingų samprotavimų apie buvimą 
žemėje. Kažkam mintys apie Nene-
tės amžių sukelia apmąstymus apie 

savuosius metus, kažkas lygina ją 
su tėčiu ar mama. Sodo darbuotoja 
pasakoja, kad yra lankytojų, kurie 
ateina pas Nenetę kiekvieną dieną – 
kaip į kalėjimą ateinama lankyti 
savo artimųjų. Žmonės vos atsi-
spindi stiklinio narvo lange, veidų 
neįžiūrėsi, užtat akivaizdi ir skaidri 
režisieriaus kino metafora, sukurta 
tarsi iš smulkmenų, frazių nuotrupų 
ar mokslingų komentarų.

Philibert’as per susitikimą su 
žiūrovais priminė ir kai kurias in-
telektualo, kūrėjo elgesio pamokas, 
dažnai pamirštamas. Viena žiūrovė 

paklausė režisieriaus apie ekologi-
nes šiuolaikinio pasaulio grėsmes, 
apie tai, ko filmas beveik neliečia. 
Susitikimo vedėja nesusilaikė nuo 
niekinamo prunkštelėjimo, esą 
klausiate „ne į temą“. O režisie-
riaus klausimas „ne į temą“ visai 
nesutrikdė, jis pradėjo svarstyti, 
kad jeigu mokslininkai kalba apie 
ekologinės pusiausvyros pažeidi-
mus Borneo saloje, tai gal reiktų į 
juos įsiklausyti. Mandagus, kultū-
ringas žmogus, nesureikšminantis 
savo filmo ištarmės, suprantantis, 
kad vaizdus neprofesionalūs žiū-
rovai gali perskaityti netikėtais bū-
dais. Ir negarbinga iš šito šaipytis. 

Daug ką apie šiuolaikinio kino 
kūrybos ir gamybos mechanizmus 
byloja Philibert’o atskleista „Nene-
tės“ atsiradimo istorija. Režisierius 
sumanė 10 minučių pasakojimą 
apie beždžionę, bet apsilankęs pas 

ją kelis kartus sutarė su prodiuse-
riu filmą pratęsti dar penkiomis. Po 
savaitės – dar penkiomis. Filmas iš-
augo į 50 minučių trukmės kūrinį. O 
paskui prodiuseriui ir režisieriui pa-
skambino platintojai ir savo ruožtu 
paprašė jį pailginti dar dvidešimčia 
nelemtų minučių, kad būtų galima 

„Nenetę“ pardavinėti ir rodyti kino 
teatruose. Tokie tad kino kūrybos 
ir kino verslo santykiai, derinantys 
menininko užgaidas ir kompromi-
sus ne kino kūrinio naudai. Tik ne-
daug kas apie juos šiandien kalba 
ir juos sąžiningai pripažįsta. 

„Medžiotojas“, rež. Rafi Pits

„Kaip aš praleidau šią vasarą“, 

rež. aleksej Popogrebskij

<

„Rašytojas vaiduoklis“, 

rež. Roman Polanski

festivaliai



22  kinas_2010/1 (309) kinas_2010/1 (309)  23

iš arčiau

achel Hanna Weisz 
gimė 1971 m. kovo 
7 d. Londone. Jos se-
neliai, bėgdami nuo 

nacių persekiojimo, prieš Antrąjį 
pasaulinį karą atsidūrė Anglijoje. 
Tėvas George’as, vengrų kilmės 
žydas (Rachel visada pabrėžia, 
kad jos pavardė tariama Vais) 
yra medicinos įrangos išradėjas. 
Iš Austrijos kilusi motina Ruth – 
psichoterapeutė, nors kadaise 
svajojo apie sceną. Būtent ji už-
krėtė dukterį scenos meile. Ta-
čiau tam labai priešinosi tėvas, 
manydamas, kad reikia studijuo-
ti rimtesnius mokslus. Namuose 
tėvai kalbėjo vokiškai, kartais 
vengriškai. Rachel vokiškai iš-
moko, o vengrų kalbos taip ir ne-
įveikė. Mergaitei buvo keturioli-
ka, kai ją pastebėjo kino žmonės 
ir pakvietė suvaidinti Richardo 
Gere’o personažo dukterį filme 

„Karalius Dovydas“. George’as 
Weiszas kategoriškai uždraudė, 
ir Rachel tęsė mokslus pres-
tižinėje mergaičių mokykloje. 
Tačiau netrukus tėvai išsiskyrė 
ir Rachel neatsispyrė pagundai 
tapti „Vogue“, „Harpers“ „ID“ 

žurnalų modeliu. Bet į anglų 
filologijos studijas Kembridže 
įniko rimtai.

Koledže mergina susidomėjo 
teatru. Tėvas ir toliau buvo pats 
rūsčiausias dukters kritikas. Pa-
matęs ją vaidinančią Federico 
Garcios Lorcos „Kruvinose ves-
tuvėse“, patarė užmiršti teatrą ir 
tęsti studijas. Tačiau Rachel nepa-
sidavė ir subūrė eksperimentinę 
merginų dramos trupę „Kalban-
čios burnos“. Jos net pelnė prizą 
už geriausią studentų spektaklį 
Edinburgo festivalyje. Vėliau Ra-
chel juokėsi: „Laikraščiai vadino 
mus „saviveiklos titanėmis“ ir tai 
mus juokino. Kokios titanės? Pa-
prasčiausios basakojės merginos, 
improvizavusios spektaklį „Trapi 
procesija“. Blaškėmės po sceną 
kaip beprotės, versdamos viena 
kitą nuo kojų. Toks absoliutus 
natūralizmas.“

Baigusi studijas mergina kurį 
laiką dvejojo, ar rašyti disertaciją 
ir tapti mokslininke, ar stoti į ak-
torių mokyklą. „Beveik buvau už-
sitikrinusi vietą teatro mokykloje, 
bet paskutinę akimirką nutariau 
jos nelankyti. Kiek save atsiminiau, 

visą laiką mokiausi. Dvidešimt 
dvejų jau reikia dirbti. Ir darbas 
atsirado – televizijoje. Labai ap-
sidžiaugiau, nors dabar suprantu, 
kad tai buvo visiški niekai.“ Tačiau 
tarp tų niekų pakliuvo ir kritikų 
išgirta Matilda de Mol 1993 m. 
ekranizuotame Stendhalio romane 

„Raudona ir juoda“, kur jos par-
tneriu tapo Ewanas McGregoras.

Netrukus ji debiutavo nedi-
deliame Londono teatre, Noelio 
Cowardo pjesėje „Gyvenimo mo-
delis“ („Design for Living“), ir šis 
vaidmuo atnešė jai teatro kritikų 
prizą už geriausią debiutą. 1995 m. 
Rachel debiutavo ir kine – režisie-
riaus Stepheno Norringtono filme 

„Mirties mašina“ („Death Machi-
ne“). Tada išblėso Rachel Weisz 
simpatijos avangardui, ji įsigijo 
agentą ir pasirinko tradicinį tea-
tro meną. Agentas patarė pasikeisti 
britams sunkiai ištariamą pavardę, 
bet mergina griežtai atsisakė. Jos 
nuomone, tai būtų šeimos išdavystė.

Jauną debiutantę pastebėjo žy-
musis italas Bernardo Bertolucci 
ir pasiūlė jai nedidelį vaidmenį 
filme „Pavogtas grožis“ („Stealing 
Beauty“). Tai buvo puiki mokykla – 

Šios aktorės filmografijoje rikiuojasi gerai atlikti vaidmenys 
labai vidutiniuose filmuose. Juos galėjo suvaidinti bet kuri 
kita mažiau talentinga aktorė. Tačiau yra keli deimančiukai, 
kurie kartais užima visai nedaug ekraninio laiko. Vien dėl jų 
verta rašyti apie riešutinių akių talentingą aktorę.

izoLda keidošiūtė

Tikrasis vaidmuo 
dar priešaky
Rachel Weisz

R

„Mumija“, 2000

„Mumijos sugrįžimas“, 2001

„Gyvenimas pagal jį“, 2002

iš arčiau
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puikus režisierius ir visas būrys 
talentingų aktorių. Vos baigusi 
filmuotis Rachel visai atsitiktinai 
(nes atsisakė filmuotis kažkuri 
garsenybė) atsidūrė filmavimo 
aikštelėje šalia Keanu Reeveso 
režisieriaus Andrew Daviso veiks-
mo trileryje „Grandininė reakcija“ 
(„Chain Reaction“). Filmas paty-
rė visišką fiasko, nesudomino nei 
žiūrovų, nei kritikų, bet padėjo 
Rachel Weisz tapti dar viena „im-
portine“ britų žvaigžde Holivude. 
1997 m. ji suvaidino savo pirmą 
pagrindinį vaidmenį kostiuminėje 

melodramoje „Atplukdytas jūros“ 
(„Swept from the Sea“) Josepho 
Conrado apsakymo motyvais. 
Graudi meilės istorija nukelia į XIX 
amžių, Rachel vaidina žmonių be-
sišalinančią merginą Emą Foster, 
kurią visi laiko kvaištelėjusia ra-
gana. Ji pamilsta iš jūros išgelbėtą 
rusų valstietį Janko, jiems gimsta 
vaikas, tačiau likimas šiems atska-
lūnams nėra gailestingas. Būtent 
po šio vaidmens, anot aktorės, net 
tėvas pirmą kartą ją pagyrė. Pa-
žiūrėjęs filmą jis pasakė: „Manau, 
vieną dieną būsi gera aktorė“. 

Tais pačiais metais Rachel vaidi-
no režisieriaus Marko Pellingtono 
komedijoje jaunimui „Paskutinė 
kryžkelė“ („Going all the Way“), o 
1998-aisiais – žinomo britų režisie-
riaus Michaelo Winterbottomo fil-
me „Trokštu tavęs“ („I Want You“). 
Čia ji – mažo miestelio kirpėja 

Helen, kaip magnetas traukianti 
priešingą lytį.

Besifilmuodama televizijos ko-
medijoje „Mano vasara su Des“ 
(„My Summer with Des“), ji susi-
pažino su aktoriumi Neilu Morris-
sey, juodu tapo pora ir apsigyveno 
Londone. Rachel net atmetė kelis 
Holivudo pasiūlymus, bet neatsi-
spyrė pagundai suvaidinti Eveliną 
populiarioje režisieriaus Stepheno 
Sommerso nuotykių juostoje „Mu-
mija“ („The Mummy“). „Pamaniau, 
kad tai puikus vaidmuo,  – sako 
aktorė, – ir komiškas, ir su charak-

teriu. Paprastai veiksmo filmuose 
moterys tik šaukia „Padėkite!“. 
Rachel suvaidinta bibliotekininkė 
Evelina aktyviai padeda Brendano 
Fraserio herojui kovoti su pabai-
sa mumija. „Mumija“ smarkiai 
pakėlė Rachel žvaigždės statusą. 
o siaubo ir fantastinių filmų akade-
mija ją nominavo „Saturno“ prizui. 
Tačiau į Amerikoje vykusią filmo 
premjerą Rachel nenuvyko, nes 
tuo metu buvo pasinėrusi į dar-
bą populiariame Londono teatre 

„Almeida“. Beveik nedvejodama 
Rachel sutiko filmuotis ir antroje 
dalyje „Mumijos sugrįžimas“ („The 
Mummy Returns“), bet trečioji se-
rija jos nebedomino. Po „Mumijos“ 
sėkmės žurnalo „Playboy“ leidėjai 
pasiūlė aktorei nusifotografuoti 
viršeliui. Rachel griežtai atsisa-
kė: „Tai juokingiausias dalykas, 
kokį išgirdau gyvenime. Matyt, 

nuogą mane nori apžiūrėti kaip 
kokį egiptologo talismaną.“ Aktorė 
neslepia, kad jai įdomiau filmuotis 
nepriklausomų režisierių projek-
tuose, bet kartais dėl honoraro ji 
sutinka pasirodyti ir brangiuose 
Holivudo projektuose. 

Epiniame Istváno Szabó 2000 m. 
filme „Saulės šviesa“ („Sunshi-
ne“) jos partneriu buvo Ralphas 
Fiennesas, suvaidinęs trigubą 
tėvo, sūnaus ir anūko vaidmenį. 
Tai pasakojimas apie tris vengrų 
žydų šeimos kartas, kurios patiria 
vengriškąjį, nacių ir pagaliau ko-
munistų antisemitizmą. Už Gretos 
vaidmenį šiame filme aktorė buvo 
nominuota Kanados kino akade-
mijos premijai „Genie“. Vėliau ji 
sakė, kad šis filmas padėjo jai ge-
riau suprasti savo tėvo tragediją.

Tais pačiais metais komiškame 
režisieriaus Billo Eagleso trilery-
je „Gražios būtybės“ („Beautiful 
Creatures“) Rachel Weisz suvai-
dino nuo vyro smurto kenčiančią 
moterį, o po metų – rusų snaiperę 
Tanią Černovą Jeano-Jacques’o 
Annaud karinėje dramoje „Priešas 
už vartų“. Šis vienas brangiausių 
Europos filmų, pasakojantis apie 
Stalingrado mūšį, buvo pasirink-
tas Tarptautinio Berlyno kino 
festivalio atidarymui. Filmo he-
rojus snaiperis Vasilijus iš pirmo 
žvilgsnio įsimyli Tanią, jį jaudina 
nelaiminga merginos istorija: jos 
tėvai žydai jau ištremti į nacių 
koncentracijos stovyklas. Tačiau 
Vasilijus net neįsivaizduoja, ką 
jam teks išgyventi dėl savo meilės... 
Rachel Weisz sukurtos dramatiško 
likimo moterys iš išorės atrodo sti-
prios, tačiau viduje sugniuždytos, 
silpnos, pasimetusios. Jas mylintys 
vyrai netampa laimingi, atvirkščiai, 
kankinasi. Jos tampa lemtingomis 
moterimis greičiau dėl vidinio gro-
žio, todėl ištikus krizei palūžta ir 
praranda pasitikėjimą.

Vėliau buvo vaidmuo su Hugh 
Grantu komedijoje „Gyvenimas pa-
gal jį“ („About a Boy“), o 2003 m. – 
su tokiais kino „asais“ kaip Johnas 
Cusackas, Gene’as Hackmanas ir 

Dustinas Hoffmanas teisiniame 
trileryje „Verdiktas už pinigus“ 
(„Runaway Jury“).

Rachel intensyviai filmuoja-
si, bet teatro neatsisako. „Scena 
man svarbesnė, nes teatras – tai 
sugrįžimas į ištakas, čia vaidini 
visa širdimi.“ Net tapusi žvaigžde 
ji ilgai laikėsi toli nuo Holivudo. 
Gyveno Londone ir nesiruošė iš ten 
išsikraustyti. Mėgo vairuoti savo 
jaguarą, buvo radikali feministė, 
laisvalaikiu klausėsi filmo „Forte-
pijonas“ muzikos. „Pasijuntu lyg 
karalienės Viktorijos laikų moteris, 
klaidžiojanti po viržynus, liūdna ir 
kupina didelių aistrų.“ Jos grožis, 
kuriame nėra nė lašelio manierin-
gumo, nuginkluoja. Ji nuoširdžiai, 
beveik vaikiškai juokiasi. Rachel 
Weisz įsitikinusi, kad pelnyti statu-
są jai padėjo profesija: „Esu aktorė. 
Manau, būti žvaigžde yra vulgaru. 
Tapti įžymia labai lengva: vaikštai 
į vakarėlius, surengi šou, apsinuo-
gini iki pusės. Tampi garsenybe, 
kuri neturi nieko bendra su vai-
dyba“, – apie pigų būdą išgarsėti 
kalba Rachel Weisz.

Dažnai keitė gyvenimo drau-
gus, o besifilmuodama „Mumijos 

sugrįžime“ sutiko savo tikrą-
jį vyrą – amerikiečių režisierių 
Darreną Aronofsky. Visus metus 
apie jų santykius nieko nesužino-
jo nei spauda, nei pažįstami. Kai 
2006 m. gegužę gimė jų sūnus 
Henry Chance’as, žinia apie tai į 
spaudą irgi pateko tik po mėne-
sio. Holivudas nepratęs prie tokio 
žvaigždžių polinkio kažką slėpti, 
bet Rachel mano, kad asmeninis 
gyvenimas yra jos reikalas. Ir aps-
kritai ji neslepia, kad jai nepatinka 
Holivudas. „Aš negalėčiau gyventi 
Los Andžele. Tave visą laiką perse-
kioja paparaciai. Išaugau Londone 
ir įpratau nesislėpdama vaikščioti 
gatvėmis, kur niekas nekreipia į 
tave dėmesio.“

Trejus metus Aronofsky ruošė-
si filmuoti „Versmę“ („The Foun-
tain“) ir išbandė daugybę kandi-
dačių, kol kartą jau patvirtintas 
aktorius Hugh Jackmanas tiesiai 
paklausė režisierių, kodėl pa-
grindiniam moters vaidmeniui jis 
nebando Rachel Weisz. Pasirodo, 
Aronofsky bijojo būti apkaltintas 
savo mylimosios protegavimu. 
Taip, Darreno Aronofsky „Vers-
mė“ – tai meilės himnas draugei 

ir sūnaus motinai. Trys siužetinės 
filmo linijos apima tris skirtingus 
laikotarpius – dabartį, XVI amžių 
ir sunkiai įsivaizduojamą ateitį. 
Fantastinėje dramoje pasakoja-
ma apie meilę, mirtį, atgimimą, 
jausmus, reinkarnaciją ir gyvy-
bės medį. Rachel Weisz vaidina 
tris skirtingų epochų moteris ir 
kiekviena jų įkūnija dvasingumą 
ir gracingumą. 

Per filmavimą jie susitikdavo 
tik filmavimo aikštelėje, o asme-
niniams santykiams skirdavo sa-
vaitgalius. „Tikiuosi, mums pavy-
ko perkelti į ekraną tuos jausmus, 
kuriuos jaučiame vienas kitam“, – 
kalbėjo aktorė. Ji kategoriškai ne-
sutinka, kad bendras darbas gali 
sugriauti asmeninį gyvenimą: „Ži-
nau, kai kas mano, kad tai savotiš-
kas prakeikimas, lydintis daugelį 
porų. Bet tai ne apie mus.“

Rachel Weisz teko suvaidinti ir 
mirtinai sergančią moterį, kuri 
pamažu susitaiko su mintimi apie 
mirtį. Norėdama geriau suvokti 
savo herojės vidinę būseną, ak-
torė daug skaitė, lankėsi slaugos 
namuose, kalbėjo su mirštančiųjų 
slaugytojais. „Mes turime priimti 

gyvenimą tokį, koks jis yra. Nesi-
stengdami jo apgauti. Turime ver-
tinti paprastus gyvenimo džiaugs-
mus, pavyzdžiui, pasivaikščiojimą 
per sniegą susikibus su mylimuoju 
rankomis. Gulėdami mirties pata-
le, vargu ar gailėsimės, kad mažai 
dirbome. Gailėsimės, kad mažai 
laiko praleidome su žmonėmis, 
kuriuos mylime. Žmogus turi gy-
venti paprastais džiaugsmais“, – 
sako aktorė.

Besifilmuodama „Versmėje“ 
Rachel Weisz spėjo gauti „Auksi-
nį gaublį“, „Oskarą“ ir krūvą kitų 
apdovanojimų už Tesos Kveili vai-
dmenį filme „Ištikimas sodininkas“ 
(„The Constant Gardener“), kuria-
me filmavosi būdama nėščia. Bra-
zilų kilmės režisieriaus Fernando 
Meirelleso filmas, sukurtas pagal 
populiarų rašytojo Johno Le Carré 
romaną, nukelia mus į egzotišką ir 
neramią Afriką. Britų diplomatas 
Džastinas atsiveža į Keniją ais-
tringai mylimą savo jauną žmoną 
Tesą. Iš pradžių moteris atrodo tik 
įkyri aktyvistė, užduodanti nepa-
togius klausimus ir dalyvaujanti 
įvairiose labdaros akcijose. Kai 
Tesa žiauriai nužudoma, o su ja 

iš arčiau iš arčiau

„Verdiktas už pinigus“, 2003

„Konstantinas“, 2005

„Versmė“, 2006
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„ištikimas sodininkas“, 2005
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kartu keliavęs vietinis gydytojas 
dingsta be žinios, Džastinas nu-
taria atskleisti žmonos žūtį gau-
biančią paslaptį ir išsiaiškinti, kiek 
tiesos yra ganduose apie žmonos 
neištikimybę. Netikėtai paaiškėja, 
kad Tesos mirtis slepia kur kas 
daugiau nei nesantuokinį roma-
ną. Džastinas atsiduria pačiame 
painaus sąmokslo viduryje... Tesos 
Kveili personažas turi savo pro-
totipą – Yvette Pierpaoli, bebaimę 
kovotoją, kuri nepaisydama pavo-
jaus stengėsi padėti vietiniams gy-
ventojams. Jai ir dedikuota Johno 

Le Carré knyga. „Tesė – ryžtinga, 
drąsi moteris, atradusi Afrikoje 
naują gyvenimo tikslą. Ji stengiasi 
padėti tiems, kuriems tos pagalbos 
reikia“, – taip apie savo vaidmenų 
viename interviu kalbėjo Rachel 
Weisz. 

Tesos vaidmuo atnešė ne tik 
apdovanojimų lietų, jis atskleidė 
ir tikrąjį aktorės talentą. 2005 m. 
ji vėl susitiko su savo ankstesniu 
partneriu Keanu Reevesu fantas-
tiniame veiksmo trileryje „Kons-
tantinas“ („Constantine“), o po 
dvejų metų pamatėme ją vieno iš 
subtiliausių dabarties režisierių 
Wong Kar-wai’aus filme „Mano 
vaivorų naktys“ („My Blueberry 
Nights“). Tai pirmas šio meninin-
ko filmas anglų kalba, o jame vei-
kiančios moterys, kurias vaidina 
talentingos jaunos aktorės Norah 
Jones, Natalie Portman ir Rachel 

Weisz, padeda suprasti, kokia 
skirtinga būna meilė ir kiek daug 
atspalvių ji turi. Renkant aktorius 
šiam filmui, anot filmavimo gru-
pės narių, buvo svarbūs ne tik jų 
profesiniai gebėjimai, bet ir plas-
tiškumas, mokėjimas prisiderinti 
prie ypatingo Wong Kar-wai’aus 
stiliaus ir ritmo. Beveik kasdien 
buvo keičiamas scenarijus, akto-
riai turėjo išmokti improvizuoti, 
kęsti ilgas filmavimo valandas, 
kartais ir naktį. Visi turėjo ab-
soliučiai pasitikėti režisieriumi. 
Rachel Weisz sukūrė neištikimos 

liūdesį alkoholyje skandinančio 
policininko žmonos vaidmenį. Iš 
pradžių vyras net grasina ją nužu-
dyti. Tai buvusi tokia didelė mei-
lė, kuri net trukdė kvėpuoti. Anot 
aktorės, ji taip įsijautė į vaidmenį, 
kad pati pradėjo siūlyti sumany-
mus ir išdrįso perrašinėti dialogus. 
Tiesa, kai kurie kritikai priekaiš-
tavo, kad ne pačiame geriausiame 
Wong Kar-wai’aus filme Rachel 
tėra meistro mėgstamos aktorės 
Maggie Cheung kopija.

2008 m. režisieriaus Adamo 
Brookso komedijoje „Be abejo, tur-
būt“ („Definitely, Maybe“) Rachel 
Weisz suvaidina vieną iš filmo he-
rojaus mylėtų moterų. Debiutantės 
Larisos Kondracki tikrais faktais 
paremtoje dramoje „Demaskuoto-
ja“ („The Whistleblower“) jos hero-
jė, 10-ajame dešimtmetyje dirbusi 
Bosnijoje, atskleidžia niūrią tarp-

tautinės aferos paslaptį. Ispano 
Alejandro Amenábaro kostiumi-
niame filme „Agora“, kurio veiks-
mas nukelia į IV a. Aleksandriją, 
aktorė įkūnijo filosofę Hipatiją.

Taigi Rachel Weisz netrūksta 
pasiūlymų filmuotis. Nepalieka 
ji ir teatro. Ką tik aktorė tapo 
pirmąja neseniai žuvusios Na-
tashos Richardson premijos lau-
reate už Blanšos Diubua vaidme-
nį Tennessee’o Williamso pjesėje 

„Geismų tramvajus“. Dabar ji vis 
dažniau palieka savo mylimą 
Londoną ir skuba pas gyveni-
mo draugą Darreną Aronofsky. 
Aktorė sako: „Kažkada dirbau 
be pertraukų, baigusi filmuotis 
viename, tuoj kibdavau į darbą 
kitame filme. Dabar dalyvauju 
kokiuose dviejuose projektuose 
per metus ir darau dideles per-
traukas. Renkuosi tą filmą, kuris 
filmuojamas ten, kur tuo metu 
dirba Darrenas. Todėl nuolatos 
galime būti drauge.“

Kas paskatino „Oskaro“ laure-
atę Rachel Weisz vaidinti išprie-
vartautos ir nužudytos mergaitės 
motiną saldžiai sentimentaliame 
kiče „Numylėtieji kaulai“ („The 
Lovely Bones“)? Populiarus ameri-
kiečių autorės Alice Sebold roma-
nas? „Žiedų valdovo“ režisierius 
Peteris Jacksonas? Nors po filmo 
premjeros aktorė kalbėjo: „Buvo 
iš tikrųjų baugu filmuotis tokios 
populiarios knygos ekranizacijoje. 
Dirbdama visą laiką turėjau knygą, 
ir tai padėjo man sukurti vaidmenį, 
aš tarsi persisunkiau knygos poe-
zija. Tai labai emocingas filmas“. 
Žiūrint į ekraną to nesijaučia.

Man regis, kad savo tikrojo vai-
dmens, kuris išskirtų ją iš kitų ak-
torių, Rachel Weisz dar nesuvaidi-
no. Bet laiko dar yra. Palauksime.

iš arčiau

„Mano vaivorų naktys“ 2007
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Neseniai dienraščio „New York Times“ ir žurnalo „Film Comment“ kino kritikė Manohla Dargis  
Jameso Camerono režisuotą filmą „Įsikūnijimas“ apibūdino kaip „paradigminę permainą kino  
istorijoje“. Klausant panašaus pobūdžio pareiškimų kaskart kyla klausimas: o kas yra kinas? 
Koks šio meno santykis su realybe ir su laiku? Kaip kino technologijos evoliucija keičia kino suvo-
kimą? iš pirmo žvilgsnio tokių klausimų kėlimas gali pasirodyti naivus, perdėm abstraktus ar net 
formalus. Kita vertus, stebint įvairiuose nūdienos leidiniuose beįsiplieskiančias diskusijas apie 
artėjančią analoginės (tikrovę juostoje indeksuojančios) kino formos mirtį ir šviesią skaitmeninės-
animacinės ar net interaktyvios žiūrovą įtraukiančios kino formos ateitį, dažnai atrodo, jog šiuo 
metu atsakymo į minėtąjį klausimą paieškos ir vėl tampa aktualios. Tai patvirtina ir nūdienės kino 
teorijos autoriai, vis sugrįžtantys prie ankstyvajai kino teorijai aktualios realybės temos. 

Lukas BRašiškis

Kino realizmo praeitis ir ateitis 

Tarp estetikos 
ir mistikos

andrejus Tarkovskis ir kino operatorius Svenas Nykvistas filmuojant „aukojimą “

tema

Nuolat pasikartojantis 
klausimas

Šimtą metų skaičiuojančioje 
kino istorijoje klausimas apie kino 
prigimtį ir jo santykį su gyvena-
mojo laiko realybe formuluotas 
jau ne kartą. Kaskart jis tapdavo 
karštų diskusijų objektu tarp skir-
tingoms stovykloms atstovaujan-
čių kino kūrėjų: realistų (tikinčių 
išskirtinėmis kino galimybėmis  
(re)prezentuoti gyvenamąją tikro-
vę) ir antirealistų arba formalistų 
(teigiančių, kad kino tikslas yra 
suardyti gyvenamąją ir sukurti 
naują tikrovę). Žvelgiant iš isto-
rinės perspektyvos, realistinio ir 
iliuzinio kino priešprieša įsiplieskė 
praėjus vos keleriems metams po 
kinematografo išradimo, kai pir-
masis „kino magas“ Georges’as 
Mélièsas nusprendė nebekurti tuo-
met įprastų kasdienybės atkarpas 
dokumentuojančių filmukų ir pra-
dėjo filmuoti cirko triukų principu 
priešais kamerą sukonstruotas 
iliuzionistines istorijas. Kūrybinę 
priešpriešą tarp realistų ir antire-
alistų galima pavadinti viena anks-
tyvosios kino istorijos varomųjų 
jėgų. Tačiau remiantis vien XX a. 

pradžioje išryškėjusia takoskyra 
(Lumière’ai – Mélièsas) vertinti 
visą kino istoriją iki šių dienų būtų 
gana naivu. Iš tikrųjų kino istorijos 
ir ją lydinčios kino teorijos kelias 
yra kur kas vingiuotesnis. Tobu-
lėjant kino technologijoms, kei-
čiantis žiūrovams bei kino kūrimą 
lydinčiai kritinei minčiai (ją nuo-
lat veikia socialiniuose moksluose 
vyraujančios teorijos), atsakymas 
į klausimą apie kino realizmą ir 
jo suvokimą iki šių dienų išlieka 
daugiasluoksnis ir kompleksiškas, 
neatsiejamas nuo filosofinių laiko 
ir erdvės patyrimo klausimų. 

Modernios filosofijos požiūriu, 
realizmo klausimas šiandien ne-
belaikomas svarbiu ir prasmingu. 
Užuot ieškojusi atsakymo į klau-
simą „kas yra realybė“, šių dienų 
filosofija siūlo laikiškos pasaulio 
kaitos ir nuolatinio asmeninės 
tikrovės perkūrimo koncepcijas. 
Neatsitiktinai pastaraisiais dešimt-
mečiais realybės klausimas kino 
teorijoje dažnai užleisdavo vietą 
kultūrinių konstrukcijų ar kino pa-
sakojimo tyrinėjimams, pasitelkus 
lingvistikos, psichoanalizės ar po-
litinių teorijų žinias. 

Antra vertus, neturėtume už-
miršti, kad tik išskirtinio kino 
santykio su gyvenamąja realybe 
ir jo suvokimo apmąstymai leidžia 
kelti klausimą: kas yra kinas? O 
prognozuojamame skaitmeninio 
trijų dimensijų kino priešaušryje 
klausti, „kaip šiandien supranta-
mas kinas“, mano manymu, yra 
neabejotinai prasminga.

išskirtinis kino santykis  
su realybe: „metafiziniai 
kliedesiai“ ar dar neišnau-
dotos estetinės kino  
galimybės? 

Pradėkime nuo pradžių. Vieno 
kino teorijos pradininkų André 
Bazino dviejų tomų straipsnių ir 
esė rinktinės pavadinimas taip ir 
skamba – „Kas yra kinas?“. Le-
gendinio „Cahiers du cinéma“ žur-
nalo įkūrėjas savo žinomiausiame 
straipsnyje „Fotografinio vaizdinio 
ontologija“ (1945) fotografijos 
atsiradimą vizualiųjų menų is-
torijos kontekste apibūdina kaip 
tūkstančius metų trukusio tikrovės 
realistinės reprezentacijos siekio 
išsipildymą. Pasak A. Bazino, fo-
tografija dėl savo mechaninės 

tema
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prigimties užfiksuoti šviesą jau 
nebėra susijusi su neišvengia-
mai subjektyviomis (menininko – 
tapytojo, skulptoriaus, grafiko) 
realybės interpretacijomis. Tad 

„judesio“ fotografija – kinas – pa-
galiau gali fiksuoti objektyvų laiką. 
Praėjus penkiasdešimčiai metų po 
A. Bazino mirties, jo mintys dažnai 
apibūdinamos kaip naivios ar pa-
senusios, nebeatitinkančios dabar-
tinio kino ir šiuolaikinės minties 
kontekstų. Dabar prancūzų kino 
teoretikas dažniau prisimenamas 
kaip vienas iš pirmųjų, prabilusių 
apie unikalius realių objektų „at-
spaudus“ fotografijoje bei kine ir 
taip pradėjusių plėtoti tikrovės 
indeksalumo (vartojant semioti-
ko Ch.S. Pierce’o ženklų teorijos 
sąvoką) fotografijoje teoriją, kurią 
vėliau tęsė Roland’as Barthes’as. 

Vertinant A. Bazino įnašą į kino 
teoriją vien kaip kino galimybių 
objektyviai kopijuoti tikrovę anali-
zę, deja, lieka nepastebėtas, mano 
manymu, vis dar aktualus A. Ba-
zino požiūris į kino santykį su lai-
kiška, nepastovia realybe. 6-ajame 
dešimtmetyje parašytame darbe 

„Kino kalbos evoliucija“ autorius 
pabrėžia, kad egzistuoja dvi kino 
kūrėjų rūšys: tie, kurie tiki vaizdais, 
ir tie, kurie tiki realybe. Kaip žinia, 
prancūzų kino teoretikas labiau 
vertino antruosius. Bet tai anaiptol 
nereiškia, kad A. Bazinas manė, jog 
kinas gali atsakyti į klausimą, kas 
yra realybė. Jei jo žodžius „filmai 
turi būti realistiški“ interpretuotu-
me kaip kino misiją imituoti tikrovę, 
kartu teigtume, kad A. Bazinas ma-
nėsi žinąs, kas yra tikrovė. Būtent 
tokią neteisingą prielaidą daro 
amerikiečių analitinės filosofijos 
atstovas Noëlis Carrollas, laikantis 
A. Bazino kino teoriją „metafizinių 
pretenzijų kupinais literatūriniais 
kliedesiais“. Tačiau gilindamiesi 
į A. Bazino tekstus matome, kad 
jų autorius niekad nepretendavo 
į trumparegiškai ambicingą žino-
jimą, netgi atvirkščiai, tikrovę jis 
nuolat apibūdindavo kaip iš esmės 

„neįvardijamą ir neapibrėžiamą“. 

Puikiai įvertinęs Orsono Welleso 
filmų operatoriaus Greggo Tolan-
do technologinius eksperimentus 
tobulinant kameros optiką, „Pilie-
tyje Keine“ leidusius išgauti pla-
čiaekranį vaizdą, didžiulį ryškumo 
gylį ir kartu giluminę mizansceną 
( naudojant iš teatro pasiskolintą 
sąvoką), A. Bazinas pripažino, kad 
grynasis kinas yra tas, kuris leidžia 
žiūrovui abejoti. Pasak A. Bazino, 
perteikti pokarinės realybės dau-
giareikšmiškumą turėjo būti priva-
lomas estetinis to meto kino kūrėjo 
siekis. „Kino kalbos evoliucijoje“ jis 
rašo, kad „Orsono Welleso filmai 
bei italų neorealizmas grąžina į 
kiną realybės neapibrėžtumo jaus-
mą“. Priešingai nei Levo Kulešovo 
montažas (siekiantis kurti naujas 
prasmes žiūrovų sąmonėje), ne-
orealistų filmai, pasak A. Bazino, 
išsaugo realybės paslaptingumą 

jos nesuardydami ir netarnauda-
mi konkrečiam kūrėjo siekiui. Kino 
unikalumą atskleidžia jo gebėjimas 
leisti žiūrovui išgyventi laiką mato-
mame vaizdinyje. Todėl, A. Bazino 
nuomone, būtent kino, o ne kitų 
meno rūšių kūrėjas gali priartėti 
prie paslaptingos realybės pačiu 
intymiausiu, estetiniu žvilgsniu. 
Visi A. Bazino mėgstami režisieriai 
realistai (Orsonas Wellesas, Willia-
mas Wyleris, Jeanas Renoiras bei 
italų neorealistai) siekė priartėti 
prie tikrovės, nežinodami, kokia 
ji yra, būtent todėl kino žiūrovai 

žiūrėdami jų filmus iki šiol ieško 
mistinės tikrovės, gvildendami pa-
liktus atvirus klausimus. Tarsi plė-
todamas A. Bazino mintį, Šarūnas 
Bartas, paklaustas, ar jo filmus 
galima vadinti filosofiniais, atsako, 
kad „filosofija prasideda tada, kai 
mes bandome kelti klausimus, į 
kuriuos negalime rasti atsakymų, 
į juos neatsakydami“. 

ilgi planai ir mistinis 
realizmas

Michelangelo Antonioni savo 
esė „Laikas ir įvykis“ dar 1963 m. 
rašė, kad „kino kūrėjo užduotis 
yra pagauti realybę, kuri niekada 
nėra statiška, kuri nuolatos artė-
ja prie kristalizacijos momento ir 
tolsta nuo jo, bei pristatyti šį judesį, 
šį pasikartojantį atvykimą ir išvy-
kimą kaip naują tikrovės suvoki-
mą“. Keliais dešimtmečiais vėliau 

Andrejus Tarkovskis knygoje „Įam-
žintas laikas“ pabrėžė, kad kinas 
yra ne vaizdinių seka laike ir er-
dvėje, bet laiko ir erdvės vaizdiniai. 

Neatsitiktinai abu paminėtieji 
kino genijai kalbėjo apie naują – 
laikišką – kino suvokimą. Rem-
damasis šiųdviejų ir dar kelių de-
šimčių kino kūrėjų darbais Gilles’is 
Delleuze’as savo dvitomyje „Kinas“ 
pasiūlė žvelgti į kino istoriją ne iš 
linijinės perspektyvos, kaip buvo 
įprasta, bet remtis naujų tendenci-
jų sukurta skirtimi kaip nauja kino 
interpretacijos ašimi. Skirtumą 

tarp vaizdinių sekos laike (klasiki-
nis kinas) ir laiko perteikimo pačia-
me vaizdinyje (modernusis kinas) 
G. Delleuze’as įvardijo kaip esminį 
kino lūžį, įvykusį įpusėjus jo tra-
dicinei istorijai. Knygoje „Kinas 2: 
vaizdinys-laikas“ garsus XX a. an-
trosios pusės filosofas, tarsi tęsda-
mas A. Bazino mintis apie estetinį 
realizmą, rašo, kad nuo Roberto 
Rossellini ir Vittorio De Sicos fil-
mų kinas „jau nereprezentuoja ir 
neatkuria realybės, bet yra linkęs 
prie jos priartėti“. Pasak Delleuze’o, 
užuot „vaizdavęs“ iš anksto žinomą 
realybę (kaip buvo įprasta klasiki-
niame Holivudo kine), modernaus 
Europos kino kūrėjai siekia priar-
tėti prie visada daugiareikšmės ir 
neapibrėžiamos tikrovės. Vykstant 
šiam lūžiui, Europos kine atsisa-
koma aiškios tęstinės ir užbaigtos 
filmo fabulos, greičiau vaizdais 
tiesiog kuriama nuotaika, kamera 
pradeda rinktis netradicinius ir ne-
tikėtus žiūros taškus, atveriančius 
daugiaprasmes erdves, montažo 
tikslas nebėra konstruoti tęstinę 
istoriją siekiant ideologiškai, po-
litiškai ar etiškai paveikti žiūrovą, 
kaip kad buvo sovietų, nacių Vo-

kietijos ar klasikiniame Holivudo 
kine. Todėl modernaus kino žiūro-
vas susiduria su netikėtai daugia-
prasme realybe, kai tame pačiame 
vaizdinyje jaučiami skirtingi laiko 
lygiai (pvz., Alaino Resnais filme 

„Praėjusiais metais Marienbade“), 
praeitis, dabartis ir ateitis tampa 
nebeatskiriamos (pvz., įžymioji 
Antonioni filmo „Užtemimas“ pa-
baigos scena), ilgi planai ir gilu-
minės mizanscenos leidžia pajusti 
skirtingus vaizduojamos realybės 
sluoksnius. Realiose miesto gatvė-
se nufilmuoti ilgi nepertraukiami 
judančios kameros planai Vittorio 
De Sicos filmuose, bėgančio laiko 
jausmą ir stingdančio susvetimė-
jimo moderniame mieste estetiką 
perteikiančios Michelangelo An-
tonioni filmų pusiau dokumenti-
nės scenos, neužmirštami ilgi ir 
paslaptingi Andrejaus Tarkovskio 
žmogaus ir gamtos stichijų susilie-
jimo planai, – tai tik keli pavyzdžiai, 
iliustruojantys vaizdinio-laiko įsi-
tvirtinimą XX a. antrosios pusės 
Europos kine. Šios kino tradicijos 
filmas jau nebeženklina realybės, 
greičiau tampa realybės neapibrėž-
tumo apraiška. 

Kino teoretikas Jonas Beasley-
Murray rašo, kad subjektyvią 
nematomą reikšmę montažinė-
mis priešpriešomis perteikiantis 
kinas konstruoja tikrovės iliuziją, 
nepriklausomą nuo kino fikcijos, 
o ilgos trukmės filmo planuose 
kino fikcija atsiveria realiam lai-
kui. Vaizdinio-laiko kinas nebė-
ra erdvinė manipuliacija žiūrovo 
suvokimu, tai žiūrovo akistata su 
neapibrėžtu laiku. Lygindami šve-
dų kūrėjo Michało Leszczyùowskio 
dokumentiniame filme apie An-
drejų Tarkovskį atkuriamą filmo 

„Aukojimas“ pabaigos scenos pir-
mojo filmavimo nesėkmę su ta pa-
čia šešių minučių nepertraukiama 
degančio namo scena Tarkovskio 
filme, akivaizdžiai susiduriame su 
dviem skirtingomis realizmo rūši-
mis: dokumentiniu „dirbtiniu“ ir 
vaidybiniu „mistiniu“ realizmu. 
Kai dokumentiniame filme (beje, 
jis visiems prieinamas „YouTu-
be“ internetiniame tinklalapyje) 
po stambaus operatoriaus ran-
kos ir bendro nuvažiuojančios 
mašinos planų montuojamas 
stambus Andrejaus Tarkovskio 
veido planas, švedų režisieriaus 

noras paraleliniu montažu su-
kurti dramatišką situaciją yra 
akivaizdus. Dokumentinio filmo 
žiūrovas, supratęs, kas atsitiko 
kamerai, ir matydamas susirū-
pinusį Tarkovskį, susitapatina su 
pastarojo jausmais. Šioje sekoje 
vaizdinys pabrėžia aiškią filmo 
erdvę ir laiką, kurdamas žiūrovo 
atsaką provokuojančią „realybę“, 
kuri nebėra neapibrėžiama ar 
daugiareikšmė. Įdomu ir tai, kad 
į minėtų vaizdų seką įmontuotas 
Tarkovskio planas iš tikrųjų buvo 
nufilmuotas kiek vėliau, legendi-
niam režisieriui jau sužinojus, kad 
kamera, turėjusi filmuoti degantį 
namą, nebuvo įjungta... Šiuo atve-
ju dokumentinio filmo laikas yra 
ne tik „sukarpytas“, bet ir fiktyvus, 
todėl ši ištrauka puikiai iliustruo-
ja klasikinį vaizdinio-judesio kiną, 
kai laikas ir erdvė autoriaus valia 
tarnauja istorijos pasakojimui, o 
realybė žiūrovui tampa neva aiški. 

Tačiau žiūrėdami paskutinę Tar-
kovskio „Aukojimo“ sceną susidu-
riame su kitokiu realizmu. Be galo 
daugiasluoksnėje šešių minučių 
nepertraukiamoje scenoje išgy-
venamas laiko ir erdvės vientisu-

tema tema

andré Bazin

„Roma – atviras miestas“, 

rež. Roberto Rossellini
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mas, kuris kartu lieka neaiškus ir 
nepaaiškinamas, nepavaldus kal-
bai, esantis vaizdinyje. Šiuo atve-
ju žiūrovas intymiai priartėja prie 
pagrindinio personažo Aleksandro 
emocinės būsenos bei jo išgyve-
namos realybės neapibrėžtumo, 
kartu suvokdamas vienareikšmių 
tikrovės interpretacijų fiktyvumą 
ir beprasmiškumą. Mistinis realiz-
mas, su kuriuo žiūrovas susiduria 
šioje scenoje, remiantis Delleuze’u, 
galėtų būti apibūdintas kaip ban-
dymas atverti erdves, kurias kla-
sikiniame kine užėmė siužetas ir 
istorijos pasakojimas.

Tikrai nenoriu pasakyti, kad vi-
sas konstruktyvusis kinas nevertas 
dėmesio. Jo tradicija, montažo mo-
kyklų tobulėjimas, be abejo, turėjo 
milžiniškos įtakos ir intelektualaus, 
ir komercinio kino evoliucijai. Kita 
vertus, aukščiau pateiktas dviejų 
kino epizodų skirtingo patyrimo 
pavyzdys puikiai iliustruoja skir-
tumus tarp mistinio (estetinio) 
realizmo (kuris buvo svarbus ir 
A. Bazinui, ir G. Delleuze’ui) ir žiū-
rovu manipuliuojančios realybės 
konstravimo. „Įamžintame laike“ 
A. Tarkovskis, rašydamas apie 
reprezentacijos modelius, teigia: 

„Kinas pasirinko klaidingą kryptį... 
Blogiausia ne tai, kad jis tapatina-
mas su tiesiogine iliustracija, daug 
blogiau, kad neišnaudojamas ver-
tingiausias jo meninis potencialas: 
galimybė ant celiulioido atspausti 
laiko tikrovę...“ 

Bet gal jau per vėlu kalbėti apie 
specifinį vaizdinio-laiko kiną ir jo 
ateitį? Ar šiuolaikinio kino skai-
tmeninimas keičia A. Bazino ir 
G. Delleuze’o įžvalgas apie laikiško 
kino santykį su tikrove? Šiuolaiki-
nio kino realybės suvokimo temas 
gvildenantys teoretikai apie tai kol 
kas kalba nedaug. 

Kino pojūtis skaitmeninio 
kino amžiuje

1998 m. kino žurnalas „Film 
Quarterly“ išspausdintas Stepheno 
Prince’o straipsnis „Tikrovė meluo-
ja. Percepcinis realizmas, skaitme-

niniai vaizdiniai ir kino teorija“ jau 
įtrauktas į daugelį kino chresto-
matijų. Straipsnio autorius teigia, 
kad skaitmeninio kino eroje nebe-
verta kalbėti apie indeksuojančią 
fotografinę tikrovę. Tai sakydamas 
amerikiečių teoretikas turi galvo-
je tai, kad skaitmeniniame kine 
tikrovė nebepalieka savo „atspau-
dų“ kino juostoje, kaip kad buvo A. 
Bazino laikais. Skaitmeniniu vaiz-
diniu galima laisvai manipuliuoti ir 
perkurti jį atliekant baigiamuosius 
filmo kūrimo darbus, todėl jis jau 
nebėra, pasak S. Prince’o, tradici-
nėje kino juostoje užfiksuotas tikro-
vės ženklas. Teoretikas pažymi, kad 
skaitmeninės technologijos dabar 
veikia visus kino kūrimo procesus, 
bet kaip pavyzdžius jis pasirenka 
išimtinai didelio biudžeto Holivu-
do studijų filmus. Pasak autoriaus, 
filmų veiksmas, pasitelkus kom-

piuterinius efektus, vis dažniau 
perkeliamas į tikrovėje neegzistuo-
jančią aplinką. Minėdamas „Juros 
periodo parką“, „Terminatorių“ 
ar „Forestą Gampą“ (neabejoju, 
kad į šį sąrašą autorius įtrauktų ir 
naujausią Jameso Camerono filmą 

„Įsikūnijimas“), amerikiečių kino 
teoretikas primygtinai siūlo atsisa-
kyti fotografinio vaizdo ontologijos 
diskurso šiuolaikiniame Holivudo 
kine. Antai J. Camerono „Bedugnė-
je“ kompiuteriu sukurti skaitmeni-
niai vaizdai juda simuliuojamoje 
aplinkoje ir susiliedami vienas su 

kitu tampa vienas kitu, kas, pa-
sak Prince’o, neįmanoma (net 
panaudojus dvigubą ekspoziciją) 
analoginiame kine. Pristatydamas 
įvairias skaitmeninių technologijų 
sąlygotas tikrovės manipuliacijas, 
patvirtinančias, kad kino vaiz-
dinys vis dažniau nebeženklinta 
kameros užfiksuotos realios tikro-
vės, autorius kelia tokį klausimą: 
kodėl žiūrovas vis dar tiki tuo, ką 
mato ekrane? Tęsiant S. Prince’o 
mintį, būtų galima klausti, kodėl 

„Įsikūnijimo“ žiūrovas, žvelgdamas 
į kompiuteriu sukurtą skrydį virš 
neegzistuojančios Pandoros plane-
tos miškų ir kalnų, patiria emocinį 
poveikį? Kodėl su gyvenamąja ti-
krove nebesusietas trijų dimensijų 
kino vaizdinys vis tiek leidžia patirti 
kino tikrumą? Tie, kurie matė „Įsi-
kūnijimą“, pasakytų, kad emociškai 
įtraukia patiriamas beveik realaus 

skrydžio jausmas, kurį sukelia ne 
intelektas ar intuicija, bet grynai 
fiziologiniai pojūčiai. S. Prince’ui 
toks atsakymas reikštų, kad tradi-
cinė takoskyra tarp režisierių rea-
listų ir režisierių antirealistų dabar 
nebėra vienintelis realistinio kino 
apibūdinimo kriterijus. Teigdamas, 
kad šiuolaikinio kino vaizdinys vis 
dažniau nebeturi ryšio su kasdiene 
realybe, bet pojūčių požiūriu žiū-
rovui vis tiek išlieka „realus“, te-
oretikas siūlo naują skaitmeninio 
kino realizmo apibrėžimą, pava-
dindamas jį „percepciniu realizmu“. 

Pasak autoriaus, „Foreste Gampe“ 
skriejantis iliuzinis stalo teniso 
kamuoliukas, Steveno Spielbergo 
dinozaurai ar, tarkim, Pandoros 
planetos gyventojai naviai suvokia-
mi kaip realūs ne dėl jų fotografinio 
atvaizdo, bet todėl, kad žiūrovas ju-
timiškai įsitraukia į skaitmeninio 
kino patirtį. S. Prince’o nuomone, 
kompiuteriu sukurti vaizdiniai su-
vokiami ne tik stebint ekraną, bet 
ir jaučiant įprastine tapusią trijų 
matmenų erdvę, girdint stereofo-
ninius aplinkos garsus, atpažįstant 
spalvas, atspindžius ar tekstūras. 
S. Prince’as kviečia įdėmiau ana-
lizuoti, ką ir kaip mato bei išgyve-
na šiuolaikinio skaitmeninio kino 
žiūrovas, tikėdamasis, kad tai leis 
tiksliau apibrėžti naują skaitmeni-
nio kino realizmą. 

Kita vertus, amerikiečių auto-
riaus požiūris į kino realizmą, kaip 
į „aiškios“ tikrovės reprezentacijos 
siekį, apeinant jau minėtą misti-
nio, laikiškojo realizmo atsiradi-
mo skaitmeniniame kine galimybę, 
rodo naujojo realizmo teorijos ri-
botumą. Pritariant S. Prince’o tei-
giniui, kad naujojo kino realizmo 
suvokimo raktas yra tiesioginis 

tema tema

žiūrovų jutimų įtraukimas į skait-
meninio kino patirtį, kyla klausi-
mas, ar tai nėra tas pats vaizdinio-

-judesio kinas? Ar negrįžtama prie 
manipuliacinės formalios realybės, 
aprėpiančios laiką ir erdvę bei sie-
kiančios perteikti vienareikšmę 
realybės iliuziją, konstravimo? 
J. Camerono „Įsikūnijimo“ pavyz-
dys, mano nuomone, byloja būtent 
tai. Nors aptariant šį filmą dažnai 
akcentuojamos technologinės nau-
jovės, keičiančios žiūrovo požiūrį 
į vaizdą, mano manymu, juslinis 
įsitraukimas į filmo išgyvenimą ir 
patyrimą savaime nereiškia, kad 
žiūrovas tampa aktyviu proceso 
dalyviu, sugebančiu individualiai 
ieškoti atsakymų į iškeltus klausi-
mus. Jutiminė distancija tarp filmo 
ir žiūrovo sumažėja, bet santykio 
gebėjimas manipuliuoti, atvirkš-
čiai, išryškėja. Trumpai tariant, 
įtaigiai (įtraukiant trijų matmenų 
patyrimą) pasakojantis fiktyvią 
vaizdų sekos istoriją „Įsikūnijimas“ 
yra sukurtas remiantis Holivudo 
kino konvencijomis ir beveik nie-
kuo nesiskiria nuo dešimčių moks-
linio fantastinio kino žanrui pri-
skiriamų pirmtakų. Keli ilgi filmo 

pradžios planai įsivaizduojamoje 
Pandoros erdvėje trumpam lyg ir 
sužadina viltį, kad vaizdinys-lai-
kas įmanomas ir skaitmeniniame 
trijų matmenų kine, bet netrukus 
ją išsklaido dramaturgiškai banali 
istorija bei intensyvus montažas. 
Lieka stebėti ir vertinti specialių-
jų efektų evoliuciją, o tai turbūt 
įdomu tik paaugliams ir didžiulių 
batalinių scenų mėgėjams. 

Plėtodamas kino unikalumo 
mintį „Visuotinio kino mite“ (1946) 
A. Bazinas rašo, kad techninė kino 
evoliucija (garso atsiradimas, spal-
vų bandymai) yra daugiau nei 
pateisinama, nes ją skatina kone 
maniakiškas kino technikos kūrėjų 
siekis priartinti kiną prie absoliu-
taus realybės patyrimo ir visų jos 
aspektų pavaizdavimo. „Kinas dar 
nėra atrastas!“ – skelbė A. Bazi-
nas su savo straipsniams būdingu 
emocingumu. Kritikai, kurie cituo-
ja šiuos skambius žodžius laiky-
dami J. Camerono „Įsikūnijimą“ 
bazeniško visuotinio kino triumfu, 
mano nuomone, klysta. Camerono 
filmas – tikrai reikšmingas techno-
loginis žingsnis tobulinant fantas-
tinio komercinio kino žanrą, bet 

kol kas nepanašu, kad skaitmeni-
nis trijų matmenų Holivudo kinas 
galėtų pratęsti XX a. Europoje 
atsiradusią ir G. Delleuze’o įvar-
dytą vaizdinio-laiko kino kryptį. 
Akivaizdu, kad poreikis priartėti 
prie neapibrėžtos realybės daug 
stipresnis ne Amerikos, bet kitų 
žemynų kine. Jau minėto A. Ba-
zino dvitomio „Kas yra kinas?“ 
įžangoje Jeanas Renoiras rašė, 
kad Bazino kūriniai išliks net ir 
tada, kai tokio kino, apie kurį rašė 
prancūzų teoretikas, jau nebebus, 
bet žvelgiant į laiko paieškas An-
drejaus Zviagincevo, Carloso Rey-
gadaso, Gasparo Noé, Lisandro 
Alonso, Lucrecijos Martel, Irano 
ir Vidurio Europos bei kitų šalių 
jaunų režisierių filmuose vis dėlto 
nepanašu, kad toks kinas greitai 
išsikvėps...

Kino jausmas. Kinas kaip 
apversta mintis 

Dar XX a. pradžioje Antoninas 
Artaud yra rašęs, kad ekranas 
tiesiogiai veikia žiūrovo smege-
nis, sukeldamas neurofiziologinį 
šoką. Pirminį filmo suvokimą, pa-
sak prancūzų mąstytojo ir kūrėjo, 

Gilles Delleuze

„Laisvė“, rež. Šarūnas Bartas
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lemia kino minties poveikis, suke-
liantis žiūrovui nervinės vibracijos 
šoką, kai jis dar negali pasakyti 

„aš matau, aš girdžiu“, tik „aš jau-
čiu“. A. Bazinas ir G. Delleuze’as 
ryšį tarp žiūrovo ir kino vaizdinio 
taip pat aptaria ne iš socialinės 
ar psichoanalitinės perspekty-
vos ir nesieja su vadinamosiomis 

„reprezentacijos“ ir „auditorijos“ 
teorijomis. Pasak G. Delleuze’o, 
modernaus kino kūrėjų filmuose 
kamera tarsi įsiskverbia į vaizduo-
jamąjį laiką ir perteikia jį atvira 
kino mintimi. Todėl filmo esmė 
glūdi dar prieš reprezentacines 
vaizdinių reikšmes ar ženklus. 
Net didysis manipuliuotojas kino 
tikrove Sergejus Eizenšteinas 
rašė, kad kinas yra grindžiamas 
organiniais loginio ir priešloginio 
mąstymo ryšiais. Intelektualinio 
montažo meistro žodžiais tariant, 

„norėdamas sukurti paveikų fil-
mą, režisierius privalo palaikyti 
balansą tarp to, ką filmas leidžia 
žiūrovui suprasti, ir to, ką filmas 
leidžia jam pajausti“. 

Ikireprezentacinė kino aiškini-
mo teorija dabar taip pat tvirtina 
savo pozicijas. Antai britų kino 
kūrėjas ir kino kritikas Danielas 
Framptonas tik prieš porą metų iš-
leistoje, bet jau į kino mokyklų pro-
gramas įtrauktoje knygoje „Filmo-
sofija“ remdamasis G. Delleuze’u 
siūlo dar kartą apmąstyti kino 
patyrimo problematiką. Autorius 
klausia, ar kino patyrimas gali būti 
grindžiamas technine lingvistine 
reikšmių kūrimo teorija ir, cituo-
damas daug kitų kino istorikų ir 
filosofų, prieina prie išvados, kad 
ne. Techninis lingvistinis kino in-
terpretavimas esą naudingas tik 
kino kūrėjams ir kino kritikams, 
perpratusiems kino technologiją 
ir kino kalbos elementus, kurių 
žiūrovas ekrane niekada nepaste-
bės. D. Framptonas kritikuoja ir 
struktūralistinį, iš literatūros stu-
dijų perimtą kino, kaip pasakojimo 
struktūros, aiškinimą, nes, pasak 
jo, kino vaizdiniai dažnai patiria-
mi dar prieš juos interpretuojant. 

„Filmosofijoje“ paneigiamos ir au-
torinio bei psichoanalitinio kino 
suvokimo teorijos, teigiant, kad 
autoriaus intencijos ar psicho-
analizės žinios nepadeda žiūrovui 
suvokti filmo. Britų kino kritikas 
siūlo kalbėti apie žiūrovo mąsty-
mui paralelinį kino mąstymą, atsi-
randantį žiūrint ir patiriant filmą. 

Tiesą sakant, apie kino mąs-
tymą pirmasis prakalbo tikrai 
ne D. Framptonas. Savo antroje 
knygoje apie kiną ir keliuose in-
terviu G. Delleuze’as aptarė anti-
reprezentacinį žvilgsnį į kiną, pa-
brėždamas, kad žiūrėdamas filmą 
žiūrovas patiria imanentišką kū-
nišką jo poveikį. Filosofas teigia, 
kad kino vaizdiniai lemia ypatin-
gą mąstymą, skatinantį nuolatinę 
smegenų veiklą. Paprastai tariant, 
vaizdinio-laiko kine žiūrovas 
susijaudina ne tik sąmoningai 

interpretuodamas matomą vaiz-
dą, bet ir autonomiškai, grynai 
emociškai, skyrium nuo logikos. 
Pasak Delleuze’o, nenutrūksta-
mas, montažo nesuardytas laiko 
vaizdinys, atsiveriantis žiūrovui 
tokių kino genijų kaip Tarkovs-
kis, Antonioni ar Resnais filmuose, 
skatina grynai emocinius, sąmo-
ningam mąstymui nepavaldžius 
mikroprocesus. Tokia kino žiū-
rovo akistata su tiesioginiu laiko 
vaizdiniu ekrane yra tarsi akistata 
su apversta mintimi, su kažkuo 
pernelyg sudėtingu, pernelyg 

gražiu, su kažkuo, nesuvokiamu 
žmogaus protui.

D. Framptonas aptaria svar-
biausias kino suvokimo teorijos 
kryptis ir pažeria daug argumen-
tuotos kritikos, bet, mano manymu, 
į G. Delleuze’o kino teoriją neįneša 
nieko naujo. Kitaip nei prancūzų 
filosofas, britų kino kritikas beveik 
nepateikia filmų pavyzdžių, todėl 

„Filmosofijos“ autoriaus raginimas 
atsisakyti techninių terminų ir 
kalbėti vien apie emocinį žiūrovo 
patyrimą nagrinėjant „kino mintis“ 
nėra labai įtikinamas. 

Kita vertus, didelis D. Framp-
tono knygos populiarumas liudi-
ja, kad A. Bazino ir G. Delleuze’o 
mistinės kino realybės ontologijos 
teorija yra dar aktuali ir... neuž-
baigta. Vis dar kuriami filmai, ku-
rie ne tik reprezentuoja ir kuria 
istorijas, bet priartina žiūrovą ir 

prie realybės bei laiko problema-
tikos. Vis dar keliami klausimai: 
ar tarkovskiška laikiška tikrovė 
gali būti perteikta skaitmeninio 
kino versijoje, ar visuotinio kino 
mitas yra susietas su tikrovės 
įvardijimu, galiausiai, ar vaizdi-
nys-laikas turi ateitį? Atsakyti į 
šiuos klausimus kol kas galime tik 
kiekvienas sau. Žiūrovai – pasi-
rinkdami filmus, kuriuos žiūri, 
kūrėjai – filmus, kuriuos kuria. 
Panašu, kad tik tokie asmeniniai 
pasirinkimai lems, ar vaizdinio-
laiko kino mitas tęsis. 

„Įsikūnijimas“, 

rež. James Cameron

tema
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kino teatras

Įsikūnijimas [avatar]
Režisierius ir scenarijaus autorius James Cameron | Operatorius Mauro Fiore 
Vaidina Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovani Ribisi, Zoe Saldana, Stephen Lang, Joel Moore, CCH Pounder
2009, JAV, 161 min. Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas
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Pakeliamas būties 
lengvumas

Filmas „Viskas ore!“ nominuo-

tas net šešiems „Oskarams“. Tu-

rint omeny, kad „Oskarai“ – ne tik 

svarbiausias apdovanojimas kino 

pasaulyje, bet ir įvykis, įtvirtinan-

tis kino madas, laiko nuotaikas 

bei nuostatas, sklandančias so-

cialines ir politines idėjas, gali-

me pasvarstyti, kodėl šis gana 

nesudėtingas ir nepretenzingas 

filmas atkreipė į save dėmesį. 

Manau, todėl, kad filmo kūrėjai 

tiesiog idealiai pataikė į tai, kas 

šiandien yra „ore“. Režisierius 

Jasonas Reitmanas meistriškai 

ir talentingai supynė daug da-

lykų, kurie nori nenori šiandien 

sukasi mūsų mintyse, gyvenime, 

yra aktualūs visiems. 

Krizės krečiamam pasauliui, ži-

noma, rūpi socialinės problemos. 

Filmas „Viskas ore!“ gali būti pa-

vadintas ir socialine drama. Pa-

grindinio personažo Rajano Bin-

gemo veiklai krizė yra geriausias 

metas, tiesiog pats darbymetis. 

Rajanas – aukščiausios klasės 

specialistas, samdomas tam, kad 

atleistų žmones iš darbo. Atleis-

tų gražiai – „suteikdamas viltį“, 

o ne taip, kad jie iškart venas 

persipjautų. Beje, mirtinų atvejų 

pasitaiko, bet filme jie diskretiš-

kai palikti už kadro. Kam gadinti 

žiūrovų nervus, krizės ištąsytus? 

Be to, mintys apie mirtį šiandie-

niniame pasaulyje juk genamos 

kuo toliau. Tą daro ir nepriekaiš-

tingas filmo herojus, kuris „nepri-

simena“ tokio savo darbo „broko“, 

kai viena netekusi darbo moteris 

nušoko nuo tilto. Socialinės dra-

mos įspūdžiui sustiprinti filmas 

prasideda ir baigiasi dokumen-

tiniais atleistųjų interviu – visa 

panorama skausmingų reakcijų.

Rajanas keliauja iš vieno JAV 

miesto į kitą – juk šalyje užda-

romos didžiulės įmonės, fabri-

kai, gamyklos. Beveik visas Raja-

no gyvenimas – ore. Oro uostas, 

lėktuvas, viešbutis. „Auksinės 

kortelės“, kurios lyg stebuklingas 

Sezamas atveria visas duris, stan-

dartus atitinkanti apranga, baga-

žas ir jo turinys, ir visas gyvenimo 

būdas. Rajanas – sėkmės lydimas 

veiklus žmogus. Argi vykstant 

krizei nereikia praskaidrinti žiū-

rovų nuotaikos, primenant, kad 

ir tokių atvejų dar esama? Ne-

atsitiktinai Rajano vaidmeniui 

režisierius pakvietė šiuolaikinio 

kino megažvaigždę – George’ą 

Clooney, kurio vyriškas žavesys 

spinduliuoja visa jėga, nors jis 

vaidina žmogų, kurio „jūs mielai 

nekęstumėte“. 

Rajanas kaupia oro linijų taškus 

už nuskristas mylias ir turi tikslą 

surinkti rekordinį jų skaičių, gau-

ti grafitinę kortelę. Net repetuoja 

kalbą, kurią sakys šiai iškilmin-

gai akimirkai atėjus. Atrodo, tai 

pagrindinis jo gyvenimo tikslas 

ir uždavinys. Tiksliau, gyvenimo 

filosofija – „kuprinės filosofija“, 

kurią jis dėsto seminaruose. Ką 

išeidamas iš namų įsidėtumėte į 

kuprinę? Ką iš jos išimtumėte? Ki-

taip tariant, kokios jūsų gyvenimo 

vertybės? Gal reikia jas perkaino-

ti? Filme keliamas vienas aktua-

liausių nūdienos klausimų. 

Rajano „gyvenimo kuprinė“ 

beveik tuščia. Tėvai, savo pa-

skutines dienas praleidę globos 

namuose, jau mirę. Su seserimis, 

gyvenančiomis provincijoje, ry-

šiai nutrūkę. Savos šeimos, vai-

kų nėra. Atsakomybės už artimus 

nėra. Namų nėra. O kam to reikia? 

Kokia prasmė? Nuskamba tiesiog čechoviška ci-

tata – „Vis tiek mirsi“. Geriau džiaugtis trumpais 

romanais, atsitiktiniais ryšiais. Tokiais kaip su 

Aleks – gražia, protinga, racionalia moterimi, su-

tikta kažkur susikirtus jų skr   ydžių maršrutams. 

Čia filmas pakrypsta melodramos link. Tačiau toli 

gražu ne naivios ir lengvai nuspėjamos. 

Provincialios, bet sušildančios širdį Rajano 

sesers vestuvės priverčia pagrindinį herojų susi-

mąstyti, kad ir jam reikia artimo žmogaus, namų, 

šeimos. Filme, propaguojančiame tokį šiuolaikišką 

gyvenimo būdą, suskamba retro gaidos. Šeima te-

bėra didžiausia vertybė. Tačiau ar dar pasiekiama? 

Vėl viskas pakimba ore – Rajano noras pakeisti 

gyvenimą ne taip lengvai įgyvendinamas. 

Filme „Viskas ore!“ pasirodo dar viena svarbi 

veikėja – jauna Rajano kolegė Natali. Priklausan-

ti jaunų karjeristų kartai, suplanavusiai idealią 

karjerą, idealią šeimą, idealų gyvenimą. Jie atviri 

„naujovėms“, todėl, anot Natali, efektyviau būtų 

atleisti žmones internetu. Jokių nereikalingų emo-

cijų, nenaudingų ryšių. Tačiau Natali nuostatoms 

lemta greit žlugti – užtenka tik vienos jos vaikino 

„neplanuotos“ telefono žinutės. Ačiū ir už tai filmo 

režisieriui.

Taigi Rajanas Bingemas vėl ore. Išsvajotoji 

rekordinių mylių surinkimo akimirka. Bet ką ta 

proga pasakyti? Po visų gyvenimo viražų, senoji 

kalba nebetinka. Naujosios dar nėra. Viskas ore. 

O šalia skrieja vienatvės žvaigždė. 

NERiNGa KažuKauSKaiTė

Viskas ore! [up in the air]
Režisierius Jason Reitman | Scenarijaus autoriai Jason Reitman, Sheldon Turner (pagal Walterio Kirno romaną) | Operatorius Eric Steelberg 
Vaidina George Clooney, Jason Bateman, Vera Farmiga, anna Kendrick, Melanie Lynskey, Chris Lowell, adam Rose, James anthony
2009, JAV, 110 min.  Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas

kino teatraskino teatras

Šventas naivumas 
3D rojuje

Ilgai statytas Jameso Came-
rono „Įsikūnijimas“ neabejotinai 
pretenduoja užimti išskirtinę vietą 
virtualioje žmonijos istorijoje. To-
kia istorija dar nesukurta – todėl 
didelių užmojų kupinas režisierius 
nusprendė žengti pirmą žingsnį į 
virtualų rojų. Pirmą ne todėl, kad 
iki Camerono nebūtų buvę tokių 
pastangų. Pirmuoju Cameronas 
tampa dėl mesianistinių pretenzijų 
ir sau paskirto Kūrėjo bei Teisėjo 
vaidmens, atlikto su tikrai titaniš-
ku užmoju. Jam reikėjo sukurti ne 
šiaip filmą su fantasy elementais, 
išnaudojantį kompiuterinių žaidi-
mų ir trimačių technologijų efektus. 
Režisierius pasiryžo sukurti Tobulą 
pasaulį, jo augalus ir gyvūnus bei 
absoliučioje harmonijoje su gamta 
gyvenančius mėlynaodžius navius. 
Kad šis pasaulis įtikintų, prireikė 
trimatės erdvės, nes žmonių pasau-
lio „realybė“ ir taip atpažįstama. O 
žiūrėti į danguje kabančias salas, 
stebuklingus medžius ir iš ekrano 
tiesiog į tave plevenančius „gyvus“ 
augalėlius – iš tiesų užburiantis re-
ginys. „Dieviškoji“ Camerono naujo 
pasaulio kūryba ir yra paveikiausia 
filmo dalis. Būtent dėl šios vizijos 
estetinio daugiaplaniškumo į ne-
patiklius kolegų klausimus: „Na ir 
kaip tas Avataras?“ atsakydavau 
taip pat: „Geriau, negu tikėjausi.“

Tačiau filmas – akivaizdu – ne-
gali ir neturi būti Kūrėjo veiklos 
imitacija (ir nesvarbu, ar kūrėjai 
ir žiūrovai religingi, ar ne). Tai su-
pranta ir pats Cameronas, į virtu-
alaus rojaus vystyklus vyniojantis 

„politiškai teisingą“ ideologiją. Mat 
harmoningam navių egzistavimui 
Gyvybės medžio paunksmėje ar-
tėja galas – čia braunasi žemiečiai 
imperialistai, kuriems nusispjaut 
ant ekologijos ir dvasingumo, ku-
rių vienintelis tikslas – naudingosios 
iškasenos. Iš pirmo žvilgsnio tokia 
filmo žinia atrodo labai pamokoma: 
svetimų žemių užkariavimo ir nesu-
prastų kultūrų naikinimo negalima 
pateisinti nei „pažangos“, nei pelno 

siekiu. Žinia siunčiama pirmiausia 
tėvynainiams amerikiečiams. Came-
ronas ne tik kuria, naikina ar gelbsti 
pasaulius, bet ir moko „mažutėlius“ 
kino žiūrovus. Ir tas prikišamas mo-
ralizavimas labiausiai trukdo pati-
kėti išganinga naujojo pasaulio vi-
zija. Nes ji, nepaisant technologinių 
naujovių ir kone fiziškai apčiuopia-
mo vizualumo, reprodukuoja senas 
holivudines klišes.

Pirmiausia tai naratyvo kons-
travimas, pasitelkiant meilės isto-
riją. Žinoma, po „Titaniko“ sėkmės 
kažin ar buvo galima tikėtis Came-

rono filmo be įsimylėjėlių. Bet ir 
vėl kareivio, gelbėtojo vaidmenyje 
matome baltąjį vaikiną. Tiesa, jis 
nevaldo kojų, bet tai nesvarbu, nes 
į navių pasaulį jis gali patekti per 
sukonstruotą „navio“ avatarą, kuris 
puikiausiai juda. Savaime supran-
tama, toks šaunuolis pavergia mė-
lynaodės princesės širdį ir padeda 
vietiniams apsiginti nuo žemiečių 
atakos. Žiūrovas turbūt pirmą kartą 

„pasaulių karų“ istorijoje džiaugiasi, 
kad laimi ne „mūsiškiai“. Tačiau ką 
slepia gilesni šio filmo klodai?

Kaip NewSatesman.com rašė 
Slavojus Žižekas, „Įsikūnijimo“ 
techninė meistrystė bando paslėp-
ti konservatyvų požiūrį, kurį rodo 
ištikimybė romantiškos meilės for-
mulei. Remdamasis pastaraisiais 
metais sukurtų filmų istorijomis ir 
filosofas Alainas Badiou daro išva-
dą, kad dabartiniais „pragmatinio 
narcisizmo“ laikais įsimylėjimo, 
stipraus prisirišimo ir atsidavimo 
partneriui motyvas atrodo atgyve-
nęs. Maža to: pasak Žižeko, mus 
apakina idealizuotas „vietinių“ 
paveikslas ir mes nebematome 
despotiškos jų visuomenės hierar-
chijos. Tačiau kad ir  kokie naviai 

Įsikūnijimas [avatar]
Režisierius ir scenarijaus autorius James Cameron | Operatorius Mauro Fiore 
Vaidina Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovani Ribisi, Zoe Saldana, Stephen Lang, Joel Moore, CCH Pounder
2009, JAV, 161 min. Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas

būtų, „jie teturi vienintelę galimybę: būti išgelbėti 
arba sunaikinti žmonių“.

Istorines nuorodas režisierius paverčia mitolo-
ginėmis. Mitinis pasakojimas grindžiamas bina-
rinėmis opozicijomis: mes – jie, gamta – kultūra, 
karas – taika. Tiesa, politiškai korektiškai perdėlio-
jami akcentai – gyventi harmonijoje su gamta yra 
gerai, o šaudyti iš sraigtasparnių ir tankų vikšrais 
traiškyti „svetimus“ – blogai. Tačiau ši mitinė pasa-
kėčia, užuot skambinusi pavojaus varpais, tampa 
žiūrovo dėmesį atitraukiančiu nepatogios realybės 
pakaitalu. Tame pačiame straipsnyje Žižekas apra-
šo tikrą istoriją, kai vargana Indijos naksalitų gen-
tis bandė apginti savo žemes nuo jas iš valstybės 
nupirkusių prekiautojų naudingomis iškasenomis. 
Indija jau spėjo sukilėlius apšaukti raudonaisiais 
teroristais, nors šie žmonės turi tik savo žemę ir 
ją prarasti – tai prarasti save. Paradoksas, kad 

„Įsikūnijimą“ žiūrintys žmonės gali labai užjausti 
ir palaikyti skriaudžiamus Pandoros čiabuvius, bet 
būti visiškai abejingi tikrai Indijos naksalitų istori-
jai. Tokia paviršutiniška užuojauta vargšams kino 
salėje netrukdo jų eksploatuoti realybėje.

Atsisėdęs į „Dievo sostą“ Cameronas sukūrė 
trijų dimensijų rojų, kuris lipa iš ekranų, bet ne 
iš stereotipų. Juk 3D veikia tik tada, kai taikosi į 
žiūrovą – golfo lazda ar tanko vamzdžiu. Idealus 
3D pasaulis būtų visada atgręžtas į salę: planai 
tik klotųsi priešais ir nebūtų jokio vaizdo „iš ša-
lies“. Nes įsitraukus į iliuziją kaip tik ir išsijungia 
refleksijos, distancijos ir kritinės pasaulio įvykių 
analizės galimybė. Tu „veiki“ filme, todėl realybėje 
nebėra kas veikti. Neatsitiktinai „Oskarų“ daly-
bose iš 9 nominacijų „Įsikūnijimas“ pelnė tik tris: 
už geriausią meninį apipavidalinimą, vizualinius 
efektus ir operatoriaus darbą. 

LaiMa KREiVYTė
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Klasikinė paguoda
Visais požiūriais teigiamas 

animacinis filmas, auklėjantis 

nuo pirmo iki paskutinio kadro. 

Pradžioje gerbiamiems žiūro-

vams yra primenamas labai 

paprastas dalykas – tėveliai pri-

valo skaityti vaikučiams knygas. 

Tokias nelabai spalvotas, su iš-

raiškingomis graviūromis, visai 

neprimenančias ryškių kompiu-

terinių paveiksliukų. Tada visi 

skaitytojai dar išsaugos fantazi-

jos erdvę, galės patys patobulinti 

ir atgaivinti tai, ką mato senos 

knygos puslapiuose. Tokią gali-

mybę iš animacijos mėgėjų bei 

gerbėjų visai nekaltai atėmė 3D 

formatas, kuriame viskas jau ir 

sugalvota, ir nupiešta, ir niekur 

nieko jau nebeprikabinsi: erdvės 

personažams kadre pakanka, o 

fantazijos nebereikia – viskas jau 

sukramtyta. Tiesa, primityvumu 

3D kūrėjų kaltinti neįmanoma – 

šiuolaikinių vaikučių (ir tėvelių) 

karštai mylimas „Pixar“ sugal-

vojo tiek fantastiškų istorijų ir 

herojų, kad jų gerbėjai miega 

ant pagalvėlių su išsišiepusiomis 

avantiūristėmis mašinytėmis, 

prisimena įsimylėjusį šiukšli-

ninką – traktoriuką iš dingusio 

pasaulio, o tėveliai iš tos pačios 

istorijos sužino, kad buvo toks 

filmas apie meilę „Hello, Dolly“. 

Taigi intelektas lavinamas. Bet 

sudėtingos technologijos jau tru-

putį pabodo. Ir „Disney“ kino stu-

dija nusprendė grįžti prie savo 

stiliaus. Prie klasikinio piešinio 

ir stilistikos, prie klasikinės pa-

sakos apie užburtą princą ir tų 

burtų pasekmes su rezultatais. 

Amerikiečiams šis sugrįžimas 

labai patiko, filmas nominuotas 

trims „Oskarams“ ir jau turi ilgą 

visokių apdovanojimų sąrašą. 

Pasakojama istorija paprasta ir 

trupučiuką modifikuota. Adap-

tuota šiuolaikiniam pasauliui, 

kuriame šiaip jau princai ir prin-

cesės nesimėto, bet jais galima 

tapti. Pagrindinė herojė Tiana į 

jokius titulus visai nepretenduo-

ja. Atvirkščiai, ji turi tokią žydrą 

svajonę tapti privataus verslo 

savininke. Materiali tokia sva-

jonė, labai tinkanti krizės grau-

žiamam pasauliui. Kadangi Tiana 

yra baisiai darbšti, tai žiūrovai 

yra įsitikinę, kad jai pasiseks. Bet 

tada jau būtų visai nuobodu. Ir į 

siužetą atskrenda princas Navi-

nas – grynakraujis aristokratas 

ir baisiai simpatiškas pilietis. 

Dirbti nieko nenori. Nori šokti, 

dainuoti ir linksmintis. Ir dar 

nori vesti kokią nors turtingą 

panelę, nes tėvai karaliai, tikriau-

siai nusivylę sūnelio požiūriu į 

pasaulį, nutraukė finansavimą. 

Taigi istorija visai nėra stebuklin-

ga. Istorija gana banali ir lėkšta. 

Scenarijaus autoriai aiškiai pa-

tingėjo sugalvoti įdomesnį siuže-

tą su kokiais nors fantastiškais 

posūkiais, nuotykiais ir įvykiais, 

todėl matome didžiai didaktiš-

ką istoriją apie darbinį auklėji-

mą, kuris gali pakeisti linksmo 

avantiūristo charakterį. Na, bet 

bala nematė to siužeto. Visas 

filmo žavesys ir patrauklumas 

ne jame. Galima visai nekreipti 

dėmesio į tą siužetą, nes visas jo 

duobes ir siūles užpildo anima-

torių fantazija ir puikios muzi-

kos sinkopės. Džiazuoja čia visi. 

Žolės palei murzinus vandenis, 

besimušantys krokodilai, debesis 

švytinčių jonvabalių ir žiauriai 

išraiškingos vudu kaukės. Jon-

vabalių bobulytė su vaikštyne ir 

žvaigždė Andželina giedrame vakaro danguje. 

Muzika atgaivina ir susieja personažus, atiduoda 

filmui savo pasiutišką ritmą, sukuria nuotaiką. 

Tada net šiaip jau nuobodokas žalių varlių pore-

lės šuoliavimas nuo antipatijos iki simpatijos bei 

tyros meilės finale tampa kažkokiu fantastišku 

šokiu, o paviršutiniškos emocijos įgauna gilumą. 

Filmo dailininkai animatoriai čia irgi parodė, ką 

moka. O moka viską – kiekvienas personažas 

išraiškingas, kiekvienas turi individualių savy-

bių, visi įdomūs ir keistai gyvi. Storapilvis aliga-

torius su savo trimitu ir svajone būti normaliu 

muzikantu toks ir yra – pakelia mažutėlį trimitą 

prie dantytų nasrų ir visas tampa muzika. Akla 

pelkių ragana baltu turbanu išdarinėja absoliu-

čiai stebuklingus dalykus. O švytintį vabaliuką 

Rėjų, praradusį dantis kovoje su kasdienybe, 

dailininkai paverčia tokiu romantiniu herojumi, 

kuris savo jausmų gilumu nustelbia šiaip jau vi-

sai neromantišką pagrindinių personažų meilę.  

O šiaip filmo ištarmė – maloni ir padori. Politiškai 

korektiška. Čia ir darbo terapija. Ir priminimas, 

kad net siekiant karjeros reikėtų pasirausti sa-

vyje ir pamėginti suprasti, ar taip jau labai ta 

karjera reikalinga. Tiesa, tai jau tėveliams, kurie 

tikriausiai nuspręs, jog karjera geriau už kokio 

bepinigio varliaus bučinį. Bet filmo autoriai yra 

romantikai ir sėkmingai suderina bučinį su ma-

terialia svajone. Už ką jiems sakome ačiū. Vis 

šiokia tokia klasikinė paguoda.

NiJOLė aNDRiJauSKiENė

Princesė ir Varlius [The Princess and the Frog]
Scenarijaus autoriai ir režisieriai Ron Clements, John Musker | Kompozitorius Randy Newman 
Originalą įgarsino anika Noni Rose, Bruno Campos, Keith David, Jennifer Cody, Jim Cummings, Oprah Winfrey 
2009, JAV, 97 min. Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas

kino teatraskino teatras

Baimės sala
Seniau buvo „Baimės iškyšulys“, 

dabar – baimės sala, pavadinta 

„Kuždesių sala“. Kai kas sako, kad 

režisierius Martinas Scorsese tapo 

per daug suprantamas. „Forum 

Cinemas“ salėje mačiau daug 

paauglių, niekur nepabėgusių per 

pustrečios valandos. Ką jie matė 

Scorsese baimėse, nespėjau pa-

klausti, bet, tikiuosi, ne tą patį, ką 

vaikžudės Jonaitienės byloje, kurią 

nuolat po įvairias laidas tebetam-

po mūsų televizija. Priartėta net 

prie mistikos, bet Scorsese visada 

teigė, kad religiniai motyvai jo fil-

muose svarbiausi. Atvirą polemi-

ką sukėlė tik „Paskutinis Kristaus 

gundymas“. Kituose filmuose po-

lemika slypi giliau. Bet kai sakoma, 

kad „Kuždesių sala“ yra mistinis 

trileris, net nustembi – o kur čia 

ta mistika? Filmas atrodo beveik 

dokumentiška 1954 metų istorija. 

Du aukšto rango policijos karinin-

kai, „maršalai“, siunčiami į salą – 

psichiatrijos kalėjimą, kad išsiaiš-

kintų, kur dingo viena pacienčių. 

Žodžio „pacientas“ atkakliai siū-

lo laikytis vyriausiasis gydytojas, 

nors čia uždaryti žiauriausi nusi-

kaltėliai. Situacijos dvilypumas 

išsaugomas visą filmą, įskaitant 

personažus ir net detales. Tik pa-

sibaigus „Kuždesių salai“ supratau, 

kodėl Leonardo DiCaprio Martis 

nebeturi kišenėje cigarečių. Tokius 

mįslingus žaidimus su detalėmis 

mėgo ir siaubo meistras Alfredas 

Hitchcockas.

Iš pradžių net herojaus prisimi-

nimų detalės atrodo tarsi dirbtinai 

smaigstomos į tą niūrių persona-

žų ir niūrių peizažų istoriją. Re-

žisierius užveda ant klaidinančio 

pėdsako: Martis kariavo, vadavo 

Dachau koncentracijos stovyklą, 

matė spygliuotas vielas ir lavo-

nus, todėl spygliuotos beprotna-

mio vielos jam ir kelia tokias dar 

netolimas asociacijas. Tada užsi-

menama ir apie Stalino lagerius, ir 

apie galimus amerikiečių eksperi-

mentus su ligoniais saloje. Gerai 

prisimenu tuos šaltojo karo metus, 

Kuždesių sala [Shutter island]
Režisierius Martin Scorsese | Scenarijaus autorė Laeta Kalogridis (pagal Denniso Lehane’o romaną) | Operatorius Robert Richardson 
Vaidina Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow, Michelle Williams, Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Jackie Eaarle, 
Ted Levine, Elias Koteas
2010, JAV, 138 min. Platintojas Lietuvoje acmefilm

kai sovietų kinas bandė kurti fil-

mus apie grėsmingąjį amerikie-

tišką imperializmą, eksperimen-

tinėse laboratorijose priglaustus 

bėglius iš fašistinės Vokietijos ir 

daug visokio kitokio priešiško klie-

desio. Pagalvojau, gal režisierius 

pasidarė politiškas ir atakuoja 

visas antihumaniškas sistemas 

vienu ypu? Koks nors dar vienas 

„Daktaro Absto eksperimentas“? 

Šiame vaidino ir lietuviai. Scorse-

se pasirinko daktaro vaidmeniui 

garsųjį švedą Maxą von Sydową 

ir ilgai slepia jo veidą ekrane. Dar 

viena aliuzija, esą ir jis vos ne iš 

Dachau stovyklos, gavęs Ameriko-

je užsakymą paeksperimentuoti 

su žmonėmis. 

Juk 1954-aisiais antikomunisti-

nė isterija dar nebuvo nurimusi, 

nors Holivudas jau „išvalytas“, o 

Charlesas Chaplinas išvykęs gy-

venti į Šveicariją. Jeigu sutiksime, 

kad filme svarbiausia psichiatrai 

ir psichiatrija, tai kaip tik po metų 

į panašų kalėjimą-ligoninę buvo 

įgrūstas garsusis psichoanalitikas 

Wilhelmas Reichas, mat eksperi-

mentavo su orgazmu ir konstata-

vo, kad be masturbacijos moteris 

negali patirti pilnaverčio orgaz-

mo. Tokia teorija anuomet atrodė 

pavojinga, kaip ir paslaptingos 

skraidančios lėkštės. Kad toks 

palyginimas teisingas, įsitikinau 

antroje filmo pusėje, kai vienas 

personažų prabilo, jog Hirosima 

ir Nagasakis ne tokie baisūs, kaip 

kad vandenilinė bomba žmogaus 

viduje. Taip, čia jau tikras Scorsese, 

sukūręs ne tik „Baimės iškyšulį“, 

bet ir „Įsiutusį bulių“, „Taksistą“ ar 

„Niujorko gaujas“. Tik šį kartą ilgai 

buvo mėtomos pėdos, tarpais pikt- 

naudžiaujama dialogu, kol išaiš-

kėjo, kad didžiausia mistifikacija – 

herojaus pavardė, nes ji sudėta lyg 

ir iš keturių įsikūnijimų su vyriš-

kais ir moteriškais vardais. Visos 

tos mistifikacijos nuplėšiamos ir 

veiksmas įgyja tikrą pagreitį – kas 

gi yra kas? Labiausiai nustebina 

meistriškas DiCaprio persikūniji-

mas. Tai ir režisieriaus meistrystės 

viršūnė, prisiminus, kaip jis anks-

čiau dirbo su Robertu De Niro ar 

Harvey Keiteliu. Finale aktorius iš 

tikrųjų sukrečia, kai laiko rankose 

trijų žmonos paskandintų vaikelių 

kūnus. Jie pabrėžtinai gyvi ir gra-

žūs, rodos, tik įpūsk kvapą ir atgis. 

Įtari, kad čia sapno tęsinys, jeigu 

ne keršto šūvis į žmoną ir galuti-

nis klausimas: kas geriau – būti 

pabaisa ar tapti romiu žmogumi, 

kaip kad siūlo naujoji psichiatrija. 

Kažkas panašaus į mūsų Bažny-

čios galvų sukurtą dilemą: jeigu 

gėjus nori gauti išrišimą, turi pri-

siekti tapsiąs normaliu ir gausin-

siąs šeimyną. Būti kuo esi – visada 

grėsmė, kad vienaip ar kitaip būsi 

represuotas. Bet čia ne politika, o 

mūsų žmogiškoji esmė. Scorsese 

turbūt pasakytų – vyriškumo iš-

bandymas visokiausiais gundy-

mais.

Ar prisimename, už ką buvo 

puolamas ir kito maskulinisto – 

Stanley Kubricko filmas „Prisuka-

mas apelsinas“? Ir kaip agresyvų 

filmo personažą bandė paversti 

mediciniškai apdorotu geručiu? O 

kaip gali baigtis šių dienų eksperi-

mentai, siekiant vaikus apsaugoti 

nuo smurto ir erotikos? 

Kinas neišranda nieko nau-

jo, jeigu neprisimena, kas jau 

buvo padaryta. Ypač tas tinka 

Scorsese, kuris yra sukūręs ir 

filmų seriją apie Amerikos kino 

istoriją. Priekaištai, kad jis kar-

toja save ar kitus, jam lyg nuo 

žąsino vanduo. Todėl „Kuždesių 

salos“ finale susijungia ir laiko 

skeveldros: salos tvirtovė staty-

ta dar Amerikos pilietinio karo 

metais, Gustavo Mahlerio muzi-

ka žymi grįžimą į kitą amžių, ku-

ris išvengė Dachau tipo lagerių, 

atominių bombų ir nesenkančio 

mokslininkų bei politikų entu-

ziazmo, kad tuoj bus sukurtas 

naujas žmogus ir pati geriausia 

pasaulyje visuomenė. Arba bent 

jau robotas ateities darbams ir 

karams. Kino žinovams naujieji 

Scorsese šiurpuliukai gal ir neda-

ro didesnio įspūdžio, todėl jų čia 

ir neaprašinėju. Tačiau herojaus 

priekaištai sau, kad laiku nepa-

darei ar nepastebėjai, kai šalia 

tavęs vyksta didieji gyvenimo 

sprogimai, užgauna širdį. O kad 

Scorsese visą gyvenimą laviravo 

tarp niujorkietiško kino ekspe-

rimentų ir Holivudo konserva-

tyvumo – anokia čia paslaptis. 

Kai kada pralošė, kai kada išlošė. 

Kaip šįkart atsitiko su „Kuždesių 

sala“, parodys ateitis.

SKiRMaNTaS VaLiuLiS
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iškamša
Kartais filmui apibūdinti pakan-

ka vieno žodžio. Kalbant apie Wer-

nerio Herzogo darbą „Blogas poli-

cininkas“, tas žodis yra „iškamša“. 

Įvardijęs faktą, jog ši juosta – ne-

nusisekęs bandymas perdaryti 

1992 m. Kanus sukrėtusį Abelio 

Ferraros opusą, galėčiau lyg ir su-

stoti. Deja, turiu rašyti toliau, nes 

kitaip teks aiškintis gerbiamam 

žurnalo redaktoriui, o ir skaityto-

jai nusipelno žinoti daugiau.

Pats režisierius po premjeros 

teigė, kad tai nėra nei Abelio 

Ferraros filmo tęsinys, nei jo per-

dirbinys. Matyt, jautė, kad naujai 

sugroti pavyko ne tema, o tik for-

ma. Ferraros filmas yra žmogaus 

kančios anatomija, jam detektyvi-

nis fonas – tik stilistinė priedanga, 

Wernerio Herzogo kinematografi-

nė pastanga tėra klasikinis police 

procedural, vaizduojantis keletą 

nepaprastai blogų dienų iš blogo 

policininko paprastai blogo gyve-

nimo. 

Apibūdindamas Herzogo kine-

matografinę pastangą sąmoningai 

pavartojau žodelį „darbas“. Kaip 

žinia, darbą atlieka amatininkas, 

tuo tarpu menininkas kuria. Tech-

niškai išprususių kino amatininkų 

šiais laikais labai daug, meninin-

kų – vienas kitas. Herzogas pri-

klauso pastarųjų kategorijai, ir 

tai jis mums neseniai įrodė filmu 

„Žmogus grizlis“ (2005), tačiau „Blo-

game policininke“ kūrybiškumo 

jam ryškiai pristigo. Kodėl? 

Pati filmo idėja apie blogą poli-

cininką turi parako. Juk iki Dono 

Siegelio „Purvinojo Hario“ (1971) 

žodžių junginys „blogas polici-

ninkas“ ir teisingumo vykdymo, 

ir asmeninės moralės lygmenyje 

buvo oksimoronas. Politiškai ir ki-

nematografiškai policininko figūra 

yra gėrio archetipas. Jo transfor-

macija, pirmiausia teisingumo 

įgyvendinimo („Purvinasis Haris“), 

o tada ir asmeninės moralės sri-

tyje (Ferraros „Blogas policinin-

kas“), ženklina ne tik archetipo 

suvokimo, bet ir suvokiančiojo, t. y. 

žiūrovo, mentaliteto slinktį. Kas 

daro policininką blogą? Kokia yra 

tokio tapsmo priežastis? Martinas 

Scorsese filme „Taksistas“ (1976) 

kalba apie determinuojančią blo-

gio patirtį, Abelis Ferrara, kuriam 

Scorsese juostos stilius padarė 

įtaką, vaizduoja kančios perkro-

vą, Xavier Beauvois „Mažajame 

leitenante“ (2005) liudija, kaip 

procedūrinė rutina ir supuvusi 

sistema pūdo širdį, o Herzogas 

apie tai tik neįtikinamai veblena. 

Ar galima patikėti, kad Naujojo 

psichinė anomalija Herzogui yra 

tarsi vanduo žuviai, leidžianti 

kūrybingai pasireikšti jo nihilis-

tinėms įžvalgoms, kalbėti apie 

socialinę anatomiją bei gimdyti 

fatalistines ištarmes.

Filmo pradžia yra daug žadan-

ti. Naujojo Orleano policininkas 

šoka į šaltą vandenį gelbėti kalė-

jimo kameroje skęstančio žmo-

gaus. Šis impulsyvus poelgis 

pasibaigia liūdnai: jis susilaužo 

stuburą ir yra priverstas nuolati-

nius nugaros skausmus malšinti 

vaistais. Čia režisierius pritaiko 

siužetinę inversiją: Ferraros filme 

geras poelgis sukuria atpirkimo 

(ir išlaisvinimo) galimybę, šia-

me filme geras poelgis nulemia 

savotišką įkalinimą. Tokia pri-

eiga sufleruoja naują ir neblogą 

temą: kokia yra momentinio gė-

rio blyksnio žmoguje priežastis? 

Tačiau Herzogas ją apleidžia, ne-

norėdamas, o gal ir negalėdamas 

ieškoti atsakymo. Galima evan-

geliškai pajuokauti, kad Ferrarai 

dėl jo katalikiškos auklybos at-

sakymas yra akivaizdus, o „Kai-

nui“ (t. y. pagoniui) Hercogui tai 

tėra ir tegali būti kvailystė. Ne-

pakomentuotas epizodas lieka 

retorine strėle į niekur, o filmo 

kinematografiniame kontekste – 

tiesiog stilistine figūra. 

Vis dėlto pagrindinė filmo „Blo-

gas policininkas“ negalės prie-

žastis – moralinės dilemos stoka, 

lemianti naratyvinį vakuumą. Be 

moralinio matmens (nepriklau-

somai nuo to, į kokį – tradicinį ar 

reliatyvistinį – moralės supratimą 

būtų apeliuojama) filmas dažniau-

siai praranda kinematografinį įtai-

gumą. Tik Holivudas yra linkęs 

moralinę problemą eksponuoti 

(„Avarija“, 2004), o „nepriklauso-

mieji“, ar tai būtų Michaelis Ha-

neke, ar Quentinas Tarantino, ją 

pasitelkia kinematografiniam pa-

sakojimui. Tai veikia kaip balastas 

jachtoje: paprastai nematomas, 

bet be jo laivas apvirstų.

Harvey Keitelio suvaidintas 

policininkas Ferraros filme tokią 

Blogas policininkas [Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans]
Režisierius Werner Herzog | Scenarijaus autorius William M. Finkelstein | Operatorius Peter Zeitlinger 
Vaidina Nicolas Cage, Val Kilmer, Eva Mendes, Jennifer Coolidge, Fairuza Balk, Brad Dourif
2009, JAV, 122 min. Platintojas Lietuvoje incognito Films

dilemą turi (kaip galima atleisti?), 

o vienintelis Cage’o personažo 

rūpestis yra išlaviruoti susida-

riusioje problemiškoje situaci-

joje. Jis –„įteisintas vagis“ (vor v 

zakone), ciniškas ir egocentriškas, 

priklausomybių kamuojamas ir 

piktnaudžiaujantis valdžia de-

tektyvas. Galima būtų sakyti – 

todėl, kad kenčia, tik kad bėda: 

norėdamas mus įtikinti, kad filmo 

personažas tai daro siekdamas 

užmiršti kančią, Ferrara nepri-

valo pajudinti nė piršto (kančios 

priežastis taip ir lieka nežinoma), 

o Herzogui net aiškinant to pada-

ryti nepavyksta. Nugaros dieglys 

veikia kaip papildomas stimu-

las, generuoja pyktį ir kai kurias 

siužetines situacijas, bet nieko 

daugiau. Filmo siužeto posūkiai 

ir posūkėliai įdomūs tik tiek, kiek 

iliustruoja personažo pastangas 

išlikti. Kad tai ir yra pagrindinis 

ir vienintelis jo tikslas, tikriausiai 

liudija kadrai, fiksuojantys šliu-

žus ir reptilijas, kitos stilistinės 

užuominos (pvz., klubo pava-

dinimas „Aligatorių užuovėja“). 

Galima palyginti Harvey Keitelio 

ir Cage’o personažus. Keitelio vai-

dmuo yra performacinis, t.y. toks, 

kuriame fizinis veiksmas sąlygoja 

psichologinę charakterio raidą ir 

jo tapsmą. Cage’o vaidmuo tėra 

tik informacinis, be jokios cha-

rakterio raidos. Keitelio policinin-

kas ieško net ir tada, kai jis bėga, 

Cage’o – tik bėga. 

Kažkaip liūdnokai filmo kontekste atrodo pa-

vienės psichodelinės išdaigos, mėgdžiojančios 

Terry Gilliamo „Baimės ir neapykantos Las Vega-

se“ (1998) estetiką. „Blogas policininkas“ mums 

vaizduoja pragmatiką Herzogą, profesionaliai 

konstruojantį filmą, tačiau iš viso to nėra jokios 

apčiuopiamos kinematografinės naudos. Išskyrus 

tą, kurią būtų galima išmatuoti parduotais bilie-

tais. Čia vėl gera proga prisiminti balasto metaforą. 

Juk balastas balastui nelygu: jachtoje be jo neapsi-

eisi, bet oro balione kartais jį reikia išmesti – tam, 

kad balionas skristų. Nejau režisierius užsimojo 

komerciniam skrydžiui ir išmetė per bortą visa 

tai, kas apsunkina žiūrovo gebėjimą išsitraukti 

piniginę? Šito aš nežinau. Bet tai, kad jis, pesi-

mizmo genijus, kuria filmą su tariamai laiminga 

pabaiga, yra labai keista. Ir noru atsiriboti nuo 

Abelio Ferraros to niekaip nepaaiškinsi.

O gal aiškinti visai ir nereikia. Argi atsitiktinu-

mas, kad filmo veiksmas prasideda ne kur kitur, o 

Naujajame Orleane: mieste, kurį nušlavė uraganas 

Katerina, sunaikinęs ne tik gyvenamąją terpę, bet 

ir, kaip diktuoja filmo logika, negrąžinamai pakei-

tęs gyvenimo būdą. Simbolika menka, bet vis dėlto 

tvanas buvo, socialinė transformacija įvyko, todėl 

jokių ištarmių jau nebereikia. Blogas policininkas 

yra ne tas, kuris vartoja narkotikus, o tas, su kuriuo 

negalima susitarti. Todėl telieka visa tai aprašyti. 

Toks ir yra Wernerio Herzogo filmas: sugedusios šir-

dies spazmų kronika. Niekuo neypatinga ir įprastinė, 

kaip sustojimas tarpiniame uoste. Jei niekas nesi-

keičia, tai gal išties tada verta būti žuvimi? Nes jei 

jos sapnuoja sapnus, vadinasi, tau pasisekė dvigubai.

RaMūNaS auŠROTaS

Orleano detektyvo Terenso Mak-

donahju, kurį tradiciškai profesi-

onaliai suvaidino Nicolas Cage’as, 

blogo elgesio priežastis yra nuolat 

išgyvenamas fizinis skausmas? 

Tiesa, dar yra užuominų apie 

sunkią vaikystę ir medinius žais-

lus (tėvas alkoholikas, nepilna 

šeima), bet ši socialinė potekstė 

filmo kontekste skamba lyg pasi-

teisinimas. Herzogas iš prigimties 

yra filosofuojantis režisierius, tai 

įrodęs filmais „Agirė, dievo rūs-

tybė“ (1972), „Voicekas“ (1979) ir 

„Fickaraldas“ (1982). Filosofo žvilgs-

nis, bent jau kino kritikų požiūriu, 

dažnai gelbsti filmą nuo žlugimo, 

bet režisieriui įprastų klausimų 

apie blogio tvermę, žmogiškąją 

fiksaciją ar asmenį (su)naikinan-

čią maniją, kuriuos siužetas apie 

blogą policininką tarsi ir leistų, 

jis giliau netyrinėja. O gaila, juk 
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Mamma Mia!
Režisierė Phyllida Lloyd 
Vaidina amanda Seyfried, 
Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan, 
Colin Firth, Meryl Streep, 
Julie Walters, Christine Baranski 
2008, D. Britanija, JAV, Vokietija. 108 min.  
DVD platintojas Lietuvoje Videoline

Muzikinė komedija. Galingas 

antidepresantas, absoliučiai ne-

kenksmingas ir universalus. Au-

ditorija – nuo panelių iki senelių. 

Panelėms filmas naudingas todėl, 

kad jos sužinos apie tokią buvusią 

baisiai populiarią grupę ABBA, pa-

gal kurios muzikėlę šoko jų sene-

lės. Tai buvo ne taip jau seniai, to-

dėl tarp skirtingų kartų užsimegs 

lyriškai muzikinis ryšys, o panelės 

supras, kad linksma buvo ir tada, 

kai dar niekas neturėjo mobiliųjų 

telefonų su ausinėmis. Filmo au-

torės nieko per daug sudėtingo 

sugalvoti nesistengė, tiesiog ABBA 

dainas suvėrė ant romantiško siu-

žeto siūlelio. Jauna panelė Sofi su-

sirengė ištekėti. Vestuvėse privalo 

dalyvauti mylinti tėvelis, tai Sofi 

jį ir pakvietė. Tėvelis gali būti vie-

nas iš trijų vyriškių, kurių vardus 

panelė Sofi nepadoriai nukniso iš 

mamos Donos dienoraščio. Gali-

mybė rinktis visada yra patraukli, 

mama Dona apie dukrelės avan-

tiūrą nieko nenutuokia. O kai pra-

deda nutuokti, jau per vėlu – visi 

trys buvę širdies draugai drybso 

ant šiltų lentų buvusiame tvarte ir 

kaunasi dėl garbės būti Sofi tėve-

liu. Kautynes stebėti malonu, nes 

tris potencialius tėčius vaidina 

trys kino grandai ir šiaip įdomūs 

aktoriai, kurie šiame siužete nuo-

širdžiai linksminasi. Pierce’o Bros-

nano akyse visą laiką šokinėja ne-

suvaidinti kipšiukai, jis sąžiningai 

dainuoja ir laksto laiptais, uolomis 

bei vingiuotais takeliais su pavy-

dėtinu entuziazmu. Colinas Firt-

has prisimena visus savo lyriškai 

romantinius vaidmenis įvairiose 

meilės istorijose, bet nusprendžia 

būti ne nauju herojumi, o pačiu 

savimi. Ir tai puiku. Net Stellanas 

Skarsgårdas sugeba atrasti porą 

sentimentalių bruoželių, adekva-

čių situacijai, ir puikiai nardo tarp 

naiviai saldžių intrigų. Na, o tai, ką 

daro Meryl Streep, atrodo tiesiog 

fantastiškai. Ji gaudo krintančias 

langines. Kankinasi ant sudužusio 

unitazo. Karštai myli savo dukrą ir 

vieną iš potencialių jos tėvelių, ku-

ris stovi išdidžiai išpūtęs krūtinės 

ląstą ir gėrisi savo partnerės entu-

ziazmu. Viskas, ką ji daro, atrodo 

taip natūralu ir ironiška, linksma 

ir absoliučiai meistriška. Ji ne-

stabteli nė sekundei, neleidžia 

sau atsikvėpti per visą siužetą. Ir 

filmo finale taip lengvai šuoliuoja 

begaliniais laiptukais į kalno vir-

šūnę, tik plevėsuoja plaukai be 

jokios šukuosenos ir simboliškai 

raudonas šalis. Nereikia ieškoti 

filme kokių nors gilių minčių – 

joms čia visai nėra vietos. Užtat 

pilna pamirštos ir vėl prikeltos 

muzikos, jaunų ir linksmų veidų, 

saulės spinduliukų žydro vandens 

bangelėse, visokių Graikijos pei-

zažų grožybių ir aktorių, į kuriuos 

visada gera žiūrėti. Ir labai malonu 

užsikrėsti tokiu nerūpestingumo, 

laimės ir geros nuotaikos virusu, 

kuris priverčia kvailiai išsišiepti ir 

sėdėti su ta šypsena iki pat lai-

mingos pabaigos.

N. a.

Volisas ir Gromitas. 
Puikios išeiginės 
[Wallace & Gromit: a Grand 
Day Out]
Scenarijaus autorius ir režisierius 
Nick Park
1989, D. Britanija, 23 min.  
DVD platintojas Lietuvoje Videoline

animacinė komedija. Žavi porelė 

pelnė porą „Oskarų“, BAFTA ap-

dovanojimų ir tyrą visų žiūrovų 

bei kritikų meilę. Juos prieš ke-

letą metų matėme ir ilgo metra-

žo filme, kur Volisas ir Gromitas 

energingai kariavo su kiškiolakiu. 

Bet Nickui Parkui visuotinę mei-

lę pavyko pelnyti trumpo metražo 

filmukais, kur mažučiuose, grakš-

čiuose ir sąmojinguose siužetuo-

se telpa abu garbingi ir išradingi 

herojai, jų sudėtingi charakteriai 

ir tokie pat santykiai. Taigi žmo-

gus Volisas turi šunį Gromitą. Arba 

atvirkščiai – šuo turi žmogų. Šita 

abipusė nuosavybė kupina pa-

garbos, atsargios meilės ir viso-

keriopo supratimo. Ponas Volisas 

linksta daryti visokius išradimus. 

Išradimai kartais baigiasi ne taip, 

kaip sumatyta. Todėl pono Voliso 

šuo ir lygiateisis partneris Gro-

mitas buvo priverstas išsiugdyti 

kelis naujus instinktus, kurie šiaip 

šunims nebūdingi. 

Šiame DVD – trys filmukai, ku-

riuos sieja abiejų herojų nuotykiai. 

Istorijos žavios ir labai juokingos. 

Tiesa, jose nėra įprastinio komer-

cinio humoro: visose kutulingose 

situacijose ponas Volisas ir ke-

turkojis Gromitas lieka džentel-

meniškai santūrūs ir absoliučiai 

rimti. Juokiasi tik žiūrovai, veikė-

jai kiekvieną nuotykį traktuoja 

kaip natūralų gyvenimo reiškinį. 

Pirmas filmukas – apie gastrono-

minę kosminę kelionę. Mat šaldy-

tuve neliko sūrio, o Gromitas yra 

aistringas šio produkto gerbėjas. 

Kadangi visi žino, jog Mėnulis yra 

iš sūrio, tai ponas Volisas nuspren-

dė suderinti naudą su pažinimu ir 

išsiruošė paragauti sudėtinių šio 

dangaus kūno komponentų. Ra-

miai susikalė raketą. Išklijavo ją 

jaukiais tapetais. Liepė Gromitui 

pastudijuoti „Elektroniką šunims“. 

Ir išskrido. Antras filmukas – kla-

sikinis detektyvas. Jo siužetas 

gudriai supainiotas, yra meilės 

istorija, mirtini pavojai bei lem-

tinga dama su šuniuku. Įsimylė-

jęs ponas Volisas visai sukvailėja 

ir nepastebi pavojų, kuriuos savo 

šuniška uosle nujaučia Gromi-

tas. Juk šunys irgi šį tą nutuokia 

apie karštą meilę, o pono Voliso 

meilės objektas turi baltą pude-

lytę, kuriai labai liūdna... Trečias 

filmukas – miniatiūros apie viso-

kius naudingus prietaisus, kuriuos 

nuolat kuria mielasis šuns drau-

gas. Draugo teorijas praktiškai iš-

mėgina Gromitas, tapęs didvyriš-

ku fatalistu. Technika juk nuolat 

tobulėja, tobulėti turi ir gynybiniai 

instinktai. Nors Parko stilių kopi-

juoja, cituoja ir visokiais įmano-

mais būdais naudoja visi, kurie 

netingi, originalą žiūrėti baisiai 

gera. Ypač piliečiams, kuriems 

TV produkcija gresia regėjimo bei 

klausos sutrikimais.

NiJOLė aNDRiJauSKiENė

Rastas mažas stebuklas 
rausvu kombinezonu

Kine Romos priemiesčiais jau 

seniai išvaikščiota. Savo aukso 

amžiaus laikais italų kinas dažnai 

ten nuvesdavo. Kažkur į „amžino-

jo miesto“ pakraščius nuklysdavo 

arba ten ir gyveno didžiųjų italų 

kino meistrų Federico Fellini, Mi-

chelangelo Antonioni, Piero Paolo 

Pasolini filmų herojai. 

Tie seni geri laikai praėjo. Anuo-

met filmuose matyti pramoniniai, 

nejaukūs, apleisti Romos priemies-

čiai jau seniai tapo madingais ra-

jonais, kuriuose gyvena madingi 

žmonės, o ne kenčiantys ir atstum-

ti filmų herojai. Tačiau trauka į 

naujus, jau šių dienų priemiesčius 

ir dėmesys tiems „pakraščių“ – ir 

socialine, ir filosofine prasme – gy-

ventojams, matyt, italų kine išliko. 

Bent jau sudomino vidurinio-

sios kartos kino kūrėjų duetą – 

italę Tizzą Covi ir austrą Rainerį 

Frimmelį. Iki šiol kūrę dokumen-

tines juostas: „Štai ir viskas“ („Das 

ist Alles“, 2001), „Babuška“ (2005), 

pelniusias ne vieną tarptautinį ap-

dovanojimą, jie pirmą kartą ėmė-

si vaidybinio filmo. Taip atsirado 

„Mažylė“, rodyta Kanų festivalio 

programoje „Dvi režisierių savai-

tės“, pelniusi ne vieną tarptauti-

nių festivalių prizą.

„Mažylės“ veiksmas rutuliojasi 

Romos pakraštyje, San Basilio. Ten 

vagonėlyje gyvena pusamžė cirko 

artistų pora – Patricija ir Valteris. 

Vieną žiemos vakarą dingsta jų 

šunelis. „Herkuli, Herkuli“, – ma-

tome Patriciją niūriame šaltame 

peizaže ieškančią pabėgėlio. Her-

kulio ji neranda. Jos radinys – Asia, 

mažytė mergaitė rausvu kombine-

zonu, sėdinti ant sūpynių. 

Kas ji? Ką ji čia veikia? Kur jos 

mama? Į visos „tetos Pati“ klau-

simus dvimetė mergaitė nelabai 

gali atsakyti. Temsta, lyja, šalta. 

Patricija parsiveda Asią į savo 

vagonėlį. Kombinezone randa 

desperatišką mergaitės mamos 

laiškelį – ji pasiims mergaitę, kai 

galės. Kas lieka Patricijai? Pri-

glausti mažylę pas save.

Aišku, čia ir prasideda tikro-

ji drama. Tačiau neašaringa, be 

dirbtinių isterijų ir tragedijų. Pa-

prasta istorija, kai už kasdienių 

banalių gyvenimo įvykių slypi 

didžiulė jausmų skalė. Intrigos 

„korta“ filme mušta iš karto – juk 

savaime suprantama, kad ta pri-

klydusi mažylė atvers visų širdis 

ir išjudins tai, ko gal ir nesinorė-

tų, tai, kas buvo slėpta, ką skau-

dėjo. Ji privers tuos „pakraščių 

žmones“ elgtis narsiai ir pasi-

aukojančiai, atskleis jų orumą 

ir dosnią širdį.

Patricija ima svarstyti Asios 

įsivaikinimo galimybes (deja, 

pagal Italijos įstatymus jie su 

Valteriu tam per seni). Valteris, 

racionaliai samprotaujantis, 

kokia nepakeliama atsakomy-

bė gula ant pečių, kiek bėdos ta 

mergaitė gali pridaryti, slapčia 

pasikabina judviejų nuotrauką. 

Kaimynų berniukas Tairo, pade-

dantis Patricijai prižiūrėti mer-

gaitę, aukoja savo paaugliškus 

įsimylėjimus dėl Asios. Tairo 

tėvai išsiskyrę ir tikrą artumą 

berniukas suras Patricijos ir 

Valterio šeimoje. Kas, jei ne „ge-

riausias pasaulyje dėdė Valteris“, 

išmokys apginti save, kas, jei ne 

„teta Pati“, taip suprantamai ir že-

miškai aiškins istorijos pamoką 

vaškinių figūrų muziejuje.

Svarbiausi šio filmo pranašumai – jaudinanti 

nuoširdi intonacija, švelnus humoras, pasitikė-

jimas gyvenimu ir filmo herojais, praktiškai vai-

dinančiais patys save.

Dokumentikos kūrimo pricipus filmo režisie-

riai naudoja ir šioje vaidybinėje juostoje. Realis-

tinė istorija (anot režisierių, Italijoje daugiausiai 

paliekama ne naujagimių, o būtent tokio amžiaus 

vaikų) nesudėtingos struktūros. Nufilmuota vie-

no iš filmo režisierių R. Frimmelio dokumentine 

maniera, rankine kamera, 16 mm juostoje, be 

dirbtinio apšvietimo. Naudojami foniniai garsai. 

Vaizdas šiurkštus, neestetizuotas – taip diktuoja 

pati filmo medžiaga. 

Filmo aktoriai Patrizia Gerardi, Walteris Saabelis 

ir trylikametis Tairo Caroli iš tiesų yra keliaujan-

čio cirko artistai, kuriems žiema – „nedarbingas 

periodas“, todėl tuo metu jie mielai sutiko nusifil-

muoti pažįstamų režisierių juostoje. Raudonplau-

kė Gerardi emocionalumu, moteriška stiprybe ir 

išmintimi gal net kiek primena Annos Magnani 

herojes. Mažoji Asia Crippa – tokio amžiaus vaikas, 

kuriam nepasakysi, ką reikia daryti prieš kame-

ras, tačiau filmo situacijos labai spontaniškai ir 

natūraliai „apžaistos“ pagal jos elgesį ir nuotaikas. 

Filmo pabaigoje žada atsirasti tikroji Asios 

mama. Tairo nuperka tortą, Patricija mažylei 

išrenka rankomis megztą kostiumėlį, surengia 

Asiai atsisveikinimo šventę. Gražią gražių žmo-

nių šventę. Atrodo, žadama laiminga pabaiga – 

Asia grįžta į savąją šeimą. Tikrai? O gal tai labai 

liūdna pabaiga? 

NERiNGa KažuKauSKaiTė

 

kino teatras

Mažylė [La Pivellina / Non e ancora domani]
Režisieriai Tizza Covi, Rainer Frimmel | Scenarijaus autorė Tizza Covi | Operatorius Rainer Frimmel 
Vaidina Patrizia Gerardi, Walter Saabel, Tairo Cairoli, asia Crippa
2009, Italija, Austrija, 100 min. Platintojas Lietuvoje Planetos filmai
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Pagirios Las Vegase  
[The Hangover]
Režisierius Todd Philips 
Vaidina Bradley Cooper, Ed Helms, 
Zach Galifianakis, Justin Bartha, 
Heather Graham, Sasha Barrese, 
Ken Jeong, Rachael Harris, Mike 
Tyson, Rob Riggle, Cleo King 
2009, JAV, Vokietija, 100 min.  
DVD platintojas Lietuvoje Videoline

Komedija. Šiaip jau esmę ir pras-

mę nusako lietuviškasis pavadi-

nimo variantas. Ir didelių vilčių 

nesuteikia, nes apie visokiausių 

jaunikaičių nuotykius tame links-

mo gyvenimo rojuje sukurta daug 

istorijų, kurios paprasčiausiai pa-

simiršta išėjus iš salės. Bet šiuo 

atveju skeptiškų žiūrovų laukia 

malonus siurprizas. Ir mielas va-

karas su sąmojinga, elegantiška, 

juokinga ir trupučiuką graudžia 

istorija apie keturis personažus, 

pametusius save ir dar kai ką tarp 

grojančių fontanų ir linksmybių. 

Tiesa, kai ką jie ir atrado, ir tai yra 

atlygis už visus moralinius bei fi-

zinius smūgius, gautus į įvairias 

kūno dalis tik per vieną trumpą 

naktį. 

Pradžia visai banali. Simpa-

tiškas jaunikaitis Dagas ruošiasi 

vesti, kadre žydi apvalios baltos 

puokštės ant ilgų baltų kuolų ir 

verda visokie paskutiniai pasi-

ruošimai. Būsimoji žmona labai 

supratinga – išleidžia mylimąjį 

su draugeliais vienai nakčiai pa-

silinksminti. Juk turi teisę žmogus 

į bernvakarį. Nuotakos tėtušis su 

ašara akyje įteikia jam mylimiau-

sią antikvarinį „mersą“. Susirenka 

kompanija – dailus mokytojas Fi-

las, užguitas dantų gydytojas Stju 

ir trenktas nuotakos broliukas 

Alanas. Pastarasis demonstruoja 

žiūrovams keistą apatinį trikotažą 

ir krūvą psichologinių nukrypimų. 

Kompanija labai miela, nelabai 

turtinga, bet tai netrukdo jiems 

išsinuomoti apartamentus už 

pusę vieno personažo santaupų. 

Po nakties apartamentai pasikei-

čia. Tiesiog neatpažįstamai. Dings-

ta herojų atmintis. Užtat kai kas 

atsiranda.

Filmas kupinas juokingų įvy-

kių bei nuotykių, kurie, kad ir 

kaip būtų keista, yra visai nauji ir 

originalūs. Na, kūdikėlis spintoje 

gal ir matytas, bet kompanija jo 

buvimą paaiškina kinematografiš-

kai. Puikus scenarijus, šmaikštūs 

dialogai, įsimintini antrojo plano 

personažai – kinas bagažinėje, 

toksai nuogutėlis su juodomis 

kojinytėmis, Mike’as Tysonas su 

balta katyte, vaikučiai sadistai 

(policininkai irgi), kilnios širdies 

striptizo šokėja... Balta višta ant 

fortepijono. Ir pats ponas reži-

sierius, kuris lifte elgiasi labai 

nepadoriai. Visa tai yra tokia be-

veik klasikinė komedija – linksma, 

dinamiška, trupučiuką ciniška ir 

nelabai politkorektiška. Pikantiška 

ir gyva. Su simpatiškais herojais, 

kurie galop išsiaiškina, ką nuveikė 

per vieną nemigos naktį Las Ve-

gase. Tik niekas nepaaiškina, iš 

kur atsirado baltoji višta ir kas jai 

vėliau nutiko. O aš trokštu žinoti.

N. a.

9-asis rajonas [District 9]
Režisierius Neil Blomkamp 
Vaidina Sharlto Copley, Jason Cope, 
Nathalie Bolt, John Summer, 
William allen Young, 
Vanessa Haywood, David Jame, 
Bongo Mbtuma 
2009, JAV, Naujoji Zelandija, 112 min. 
DVD platintojas Lietuvoje Videoline

Fantastinis filmas. Vieną gražią 

XX a. pabaigos dieną virš Johanes-

burgo pakibo ateivių laivas. Pakibo 

ir tyliai sau kabojo. Nerodė jokio 

noro kontaktuoti. Ir apskritai 

atrodė gana aprūdijęs, be jokių 

fantastikos elementų. Kai Žemės 

piliečiams nusibodo laukti, jie 

sraigtasparniais pakilo iki atei-

vių laivo, atidarė liukus ir išvydo 

tai, ko visai nesitikėjo. Ateivių 

ten buvo. Gailestingi Žemės pi-

liečiai iškratė juos ant planetos 

paviršiaus, beveik Johanesburgo 

viduryje, ir pradėjo laukti, kas 

čia dabar bus. O nebuvo niekaip. 

Ateiviai sėkmingai dėjo kiaušinius, 

rausėsi sąvartynuose, atiminėjo iš 

miesto gyventojų visokius juos 

dominančius daiktus, kriuksėjo ir 

trikdė demokratinės visuomenės 

ramybę. Todėl toji demokratinė vi-

suomenė uždarė ateivius į griež-

tai apibrėžtą plotą ir pavadino tą 

plotą Devintuoju rajonu. Rajono 

gyventojai buvo meiliai vadinami 

krevetėmis, piliečiai mėgino jų 

nepastebėti. Bet krevečių priviso 

per daug. Todėl juos buvo nutarta 

iškelti. Į Dešimtąjį rajoną. Iškel-

dinimo operacijai vadovauti buvo 

paskirtas Vikusas Van der Mervė, 

sąžiningas valdininkas bei mylin-

tis vyras, aršus krevečių pilietinių 

teisių sargas. Visuomenės narys, 

tikintis žmonių civilizacijos ver-

tybėmis. Humaniškam iškeldini-

mo procesui turėjo padėti labai 

ginkluoti būriai. Ginkluoti  sraig-

tasparniais, automatais ir kitais 

civilizacijos žaisliukais. 

Taip viskas ir prasidėjo filme, 

kuris iš pradžių bandė apsimesti 

padoriu fantastiniu blokbasteriu, 

bet paskui parodė tai, k o niekas 

nesitikėjo. Režisierius sukūrė 

filmą, kurį sunku įgrūsti į kokio 

nors konkretaus žanro rėmus. 

Jame yra visko – veiksmo filmo, 

dramos, mistikos ir visokių kitų 

dalykų, reikalingų tam, kad žiūro-

vams būtų lengviau išgirsti rim-

tus ir nelinksmus klausimėlius 

apie šiuolaikinį pasaulį. Klausi-

mėliai slepiasi tarp meistriškai 

nufilmuotų kautynių ir oro mūšių 

vaizdelių, originalių vizualinių 

efektų, juos mėginama užmas-

kuoti tiesioginio TV reportažo 

forma. Bet jie niekur nedingsta. 

Kaip ir nelinksma išvada – mūsų 

civilizacija visiškai supuvo. Ir 

socialiai, ir moraliai. Režisierius 

debiutantas yra negailestingas. 

Tiems žiūrovams, kurie negali 

pakęsti net užuominų apie filo-

sofiją, jis pateikia tokius ateivius, 

kokių kine dar nėra buvę. Šalia 

žmonių degradacijos istorijos jie 

atrodo puikiai. Beje, filmo prodiu-

seris yra Peteris Jacksonas, kuris 

davė N. Blomkampui 30 milijonų 

dolerių iš savo kišenės po to, kai 

pamatė jo trumpo metro filmuką 

„Alive in Joburg“. Prodiuseris nesu-

klydo. Už tokius pinigus padaryti 

tokius vizualinius efektus, kokius 

padarė šis režisierius, yra prak-

tiškai neįmanoma. Dar ir todėl 

filmas yra fantastinis.

N. a.

 namų kinas

Komedija. Režisierius Michelis Gondry, sapnų estetikos siurrealistas, paleidęs skrajoti lovą 

su Kate Winslet ir Jimu Carrey filme „Jausmų galia“, tyrinėjęs virtualaus ir realaus pasaulių 

sąsajas juostoje „Miego mokslas“, nusileido ant kietos žemės, po kurią slankioja trupučiuką 

trenkti personažai, pasižymintys nemeile realybei ir meile kinui. Ir sukūrė linksmą, žavų, 

lengvą ir juokingą filmą apie kiną. Filmą filme, dovanėlę kinomanams ir sinefilams. Meilės 

prisipažinimą gyvai celiulioidinei juostai, sugebančiai išsaugoti ir užkonservuoti laiką, ir 

jos giminaitei – vaizdajuostei, kurią maloniai prašoma nepamiršti atsukti į pradžią. Nes 

videotekos savininkas ponas Flečeris – filosofiškai nusiteikęs žilas ir solidus ponas, negali 

pakęsti tai daryti. Ponas Flečeris myli savo videoteką, įsikūrusią truputį apšiurusiame pastate, švelniai glosto 

filmų dėžutes, tvarkingai išrikiuotas ant lentynų, ir kariauja su miestelio klerkais, trokštančiais jo namuką 

nugriauti. Flečeris turi padėjėją – labai sąžiningą jaunikaitį Maiką, kurį reikia saugoti nuo jo draugelio Džerio. 

Na, o Džeris – toksai vyrukas su pavažiavusiu stogu – vis sukiojasi aplink videoteką ir skundžiasi, kad elektros 

transformatorius baigia jam įvaryti šizofreniją ir smegenų vėžį. Nuo pat pažinties su juo pradžios žiūrovai 

bus tikri, kad vieną iš minėtųjų negalių jis jau turi, tik apie tą savo nuosavybę nenutuokia. 

Vieną vakarą, kai senasis ponas išvažiuoja į eilinį džiazo žvaigždės, gimusios jo videotekoje ir gyvenimą 

baigusios traukinyje, paminėji-

mą, Džeris stoja į kovą su trans-

formatoriumi. Transformatorius 

atkeršija. Nukenčia niekuo dėtos 

vaizdajuostės, jos netenka turinio. 

Išsimagnetina juosta. Ji rodo tvar-

kingą elektroninį triukšmą. Mai-

kas nuo magnetizmo ginasi sena 

geležine keptuve. Bet nuo idėjos, 

gimusios įmagnetintose Džerio 

smegenyse, apsiginti negali. Ir 

pradeda abu piliečiai kurti kino 

meną. Kino meno kūrimo proce-

sas pagal M. Gondry – veiksmas, 

kuriame šlamštas ir šiukšlės gali 

virsti kino faktu, o visa Holivudo 

klasika – perdirbiniais. Į siužetus 

reikia įtraukti klientus, jie – ir žiūrovai, ir gerbėjai. Blokbasteriai – visuomenės nuosavybė, patobulinta ir 

permąstyta. Naujas požiūris – praeitis priklauso mums, ir mes ją galime keisti, kaip norime. Kadre lekia 

virtinės filmų pavadinimų, visas kvartalas tampa kino kūrėjais, nes kvartalui reikia pasakų, kad būtų 

lengviau gyventi. Žiūrovai kuria savo siužetus – pagal socializmo priesaką, kad kinas priklauso liaudžiai. 

Pagal M. Gondry – taip pat. Bet klasikai reveransus jis vis dėlto padaro – siužete klaidžioja Mia Farrow 

truputį paklaikusiomis akimis. Iš tos pačios klasikos. Ir požiūrį į autorių teises bei Holivudo gigantus irgi 

išreiškia – Sigourney Weaver cameo ir buldozeriu, traiškančiu nepriklausomą kiną. Gal jame, tame kuokte-

lėjusių maniakų sukurtame kine, irgi yra mįslė ir paslaptis – kaip senoje virpančioje subraižytoje juostoje 

su juodais šešėliais. Ir gal kiekvienas gali kurti savo iliuziją – kad ir telefonu ar skaitmenine kamera. Gal tai 

yra paguodžiamasis žodis nepriklausomiems neprofesionalams. Gal kino vaiduoklių medžioklė. O gal ir ne. 

Bet tikro kino magijos jame yra. Ir plevena senoje nespalvotoje juostoje, verčia juoktis, stebėtis ir mylėti.

NiJOLė aNDRiJauSKiENė

Malonėkite atsukti [Be Kind Rewind]
Scenarijaus autorius ir režisierius Michel Gondry 
Vaidina Jack Black, Mos Def, Danny Glover, Mia Farrow, Melonie Diaz, irv Gooch, Chandler Parker, Sigourney Weaver 
2008, D. Britanija, JAV, 102 min. DVD platintojas Lietuvoje Videoline

namų kinas

Filmus skolino videoteka „Eliksyras“, www.eliksyras.lt
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lietuvių filmoteka

Zero 2
Režisierius Emilis Vėlyvis | Scenarijaus autoriai Emilis Vėlyvis, Jonas Banys | Dialogų autoriai Jonas Banys, aidas Puklevičius | Operatorius Robertas Pileckas
Vaidina Vytautas Šapranauskas, inga Jankauskaitė, Kęstutis Jakštas, aušra Štukytė, Ramūnas Rudokas, žemyna ašmontaitė, Saulius Siparis, aldona Vilutytė, 
Donatas Šimukauskas, andrius Paulavičius, andrius žiurauskas, Sonata Visockaitė, andrius Bialobžeskis, Mindaugas Papinigis, Donatas ivanauskas, 
Hoon Chun, aurimas Meliešius
2009, vaidybinis, 90 min. Studija Kino Kultas. Platintojas Meedfilms
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Paulina Pukytė: Ar Emilio Vėlyvio 

filmai rodo, kad turime lietuvišką 

Tarantino? O gal mes (lietuviai) 

sugebame ką nors padaryti gerai 

tik tada, kai kopijuojame kitus, ki-

taip sakant, patys negalime nieko 

sukurti, tik išmokti ir kuo tiksliau 

pakartoti, kaip kad sakė Jurgis 

Kunčinas, cituojamas Rolando 

Rastausko („Privati teritorija“, 

2009, 15 p.)? Na gerai, tarkime, tai 

yra hommage Quentinui Taranti-

no, o tai visiškai legalu. Tačiau ką 

„Zero 2“ duoda naujo, ko nebuvo, 

pavyzdžiui, „Bulvariniame skaita-

le“? Lietuviškas realijas Tarantino 

formatu? Sutinku, tai gali būti įdo-

mu. Bet ar čia iš tiesų Tarantino 

formatas? 

Parodija, hiperbolė, sutirštintos 

ir šaržuotos daugiausia smurtinės 

situacijos, – viso to yra abiejuo-

se filmuose. Yra ir „giliamintiški“ 

dialogai prie čia pat kraujuojan-

čių sužeistųjų ir lavonų – beveik 

pačiame smurto įkarštyje perso-

nažai mėgina spręsti neva svar-

bius gyvenimo klausimus. Tačiau 

pastebėjau, kad lietuviškame 

filme kai kurie aktoriai juokia-

si vaidindami savo personažus. 

Tiksliau, ne personažai juokiasi 

iš savęs, ir ne aktoriai pašiepia 

savo personažus (taip elgiasi tik 

išties meistriškai suvaidinęs Ra-

mūnas Rudokas), aktoriai (kai 

kurie) juokiasi sakydami savo 

tekstą. „Bulvariniame skaitale“ to 

nėra. Ar tai „Zero 2“ trūkumas, ar 

privalumas? Ar šitaip žengiamas 

dar vienas žingsnis pro nugriau-

tą ketvirtąją sieną, dar labiau nei 

„Bulvariniame skaitale“ pabrėžiant, 

kad tai – filmas, fikcija, o ne antri-

nė realybė? O gal tiesiog kai kurie 

aktoriai nesugeba subtiliau žaisti 

kinu, balansuoti tarp „šiapus“ ir 

„anapus“ (ekrano), tarp modernaus 

ir postmodernaus kino? Pastarą-

jį variantą patvirtintų ir jau visai 

perdėtai šaržuoti televizijos seria-

lo epizodai. Tie patys aktoriai, vai-

dindami tikruose serialuose, tikrai 

šitaip nesimaivo, tai kam reikėjo 

čia? Ar tam, kad eilinis, paprastas 

žiūrovas suprastų, jog filme iš tų 

serialų šaipomasi? Kad atskirtų, 

kur serialas (blogai), o kur filmas 

(gerai)? Vadinasi, „Zero 2“ mažiau 

pasitiki savo žiūrovais negu „Bul-

varinis skaitalas“? 

„Zero 2“ matome net ir vieno 

pagrindinių veikėjų šokį su kito 

vyro žmona (plg. garsųjį Johno 

Travoltos šokį su Uma Thurman). 

Tik tas mūsų šokis toks beviltiš-

kai „lietuviškas“ (norisi tikėti, kad 

tyčia)... Kažkada aprašiau tokį šo-

kimą knygoje „Jų papročiai“ – tai 

tiesiog lingavimas į šonus, laikant 

apkabinus vienas kitą per liemenį 

ar pečius, vadinamasis „lėtas“. Pa-

galvojau, gal kurti šį filmą Vėlyvį 

paskatino daug metų jį kamavęs 

klausimas apie Johno Travoltos 

personažo elgesį su Umos Thur-

man heroje, t. y. ar Travoltos per-

sonažas būtų „miegojęs su ište-

kėjusia moterimi“? Būtent toks 

banalus (tačiau man tuo banalu-

mu ir juokingas) klausimas tampa 

„Zero 2“ leitmotyvu. 

 „Bulvarinio skaitalo“ leitmoty-

vas man yra ypač šilti filmo hero-

jų vyrų santykiai su žmonomis ir 

draugėmis. Iš „Skaitalo...“ epizodi-

nių moterų portretų (net tų, kurios 

egzistuoja tik už kadro, kaip kad, 

pavyzdžiui, paties Tarantino su-

vaidinto personažo žmona), spėju, 

kad filmas yra užkoduotas Taran-

tino meilės laiškas savo žmonai, 

o kartu ir visoms žmonoms bei 

draugėms apskritai. Lietuviškame 

„Zero 2“ šito, deja, nejauti, netgi 

priešingai. „Skaitale...“ vyrai talžo 

ir šaudo vieni kitus, bet su mote-

rimis jie visai kitokie – supratingi, 

mylintys, pagarbūs ir pakantūs. Jie 

retai pakelia ant jų balsą, ką jau 

kalbėti apie ranką (prisiminkite 

kad ir Bruce’o Williso personažo 

merginą; o ar pastebėjote Har-

vey Keitelio personažo draugę?).  

O „Zero 2“ moterys gauna nė 

kiek ne mažiau smurto už vyrus 

(šiems jo tenka per akis). Tokia štai 

iškreipta, perversiška lygybė. Bet 

gal būtent taip (tyčia ar netyčia) 

filme ryškėja dar viena lietuviš-

ka realija, dar vienas milžiniškas 

skirtumas tarp socialiai išsivys-

čiusio pasaulio ir primityvios Lie-

tuvos? Vis dėlto gaila, kad „Zero 

2“ neduoda jokios atgaivos, jokio 

teigiamo personažo, nesmurtiškų 

epizodų beveik nėra, o rėkimas ir 

keikimasis beveik nepertraukia-

mas. Juk žinoma, kad be pauzių 

nebūtų muzikos, tik ištisinis gar-

sas, t. y. triukšmas. „Skaitale...“ 

tokių pauzių yra, „Zero 2“ kala be 

atvangos, todėl pradeda šiek tiek 

erzinti ir nusibosti.

Sugalvojau ir dar vieną hipo-

tetinę filmo „Zero 2“ atsiradimo 

priežastį: gal režisieriui užmigti 

neleido ir klausimas, kodėl tokie 

mediniai lietuviškų filmų dialogai 

ir ar įmanoma sukurti lietuvišką 

filmą apie mūsų laikus, kuriame 

dialogai skambėtų natūraliai. Štai 

ir atsakymas: pasirodo, įmanoma, 

tik personažai turi ne kalbėti, o 

nuolat keiktis, ir ne lietuviškai, o 

rusiškai. (Ką tai sako apie mūsų 

„seniausią indoeuropiečių“ kalbą 

ir jos vartotojus?) Tačiau filmas 

taip užtvindytas, tiesiog perso-

tintas rusiškais keiksmažodžiais, 

kad persveria į kitą nenatūralumo 

pusę. Visi veikėjai kalba vienodai 

bjauriai, net ir „garsus aktorius“ 

Andrius Bialobžeskis (manau, gy-

venime šis garsus aktorius keikia-

si mažiau). 

Santa Lingevičiūtė: Nežinau, ar 

tai režisieriaus pranašumas, kad 

jo filmai lyginami su kito režisie-

riaus (šiuo atveju Tarantino)? Ko-

dėl negalime turėti Emilio Vėlyvio? 

Kad ir kuriančio komercinį lietu-

višką kiną, bet bent jau unikalų?

Žiūrėdama filmą prisiminiau 

Giedros Radvilavičiūtės esė „Il-

gas pasivaikščiojimas ant trumpo 

molo“ („Šiąnakt aš miegosiu prie 

sienos“, 2010, 29 p.). Personažei 

paskambina vienos leidyklos 

redaktorius ir aiškina, koks turi 

būti perkamas romanas, t. y. var-

totojiškas: „Romanas turi baigtis 

skaitymo procesui nespėjus tapti 

prievarta.“ Pasakojimas turi būti 

„palaikomas kokios nors paieš-

kos istorija“. Kad tautai būtų 

artimas, pavyzdžiui, kaip Mu-

rakamis, Irwingas ar Brownas... 

Žodžiu, grįžimas prie detektyvo, 

tik jau postmodernesnio. Šiais 

metais tauta ir išrinko tokį roma-

ną „Metų knyga“. Vėlyvio filmas 

taip pat turi visus šiuos pranašu-

mus: jo peržiūra daugumai neta-

po prievarta, veiksmas neleidžia 

nuobodžiauti, siužetas vingrus, 

nekonvencinis. Žodžiu, filmas 

žiūroviškas. Pasirodo, šiais laikais 

tai bene didžiausias privalumas. 

Dar tai pirmojo filmo tęsinys – 

taip pat būdinga blokbasteriams.

Tad filmą „Zero 2“ suvartojau 

kaip prekę. Režisierius neslepia – 

tokia jo paskirtis, t. y. jis kurtas no-

rint užsidirbti pinigų. Tai „šaukia“ 

ir filmo plakatai, sugestijuojantys 

skaitomiausią visuomenės žurna-

lą „Žmonės“. Tad ir orientuotasi į 

tą pačią žiūrovų/skaitytojų grupę, 

kurie kino salėje be perstojo ne 

juokiasi, o žvengia. Jei ne iš keiks-

mažodžių, tai iš mūsų tautą ne-

seniai sukrėtusių dalykų. Pavyz-

džiui, filmo pradžioje perėjimas 

nuo keiksmažodžiais apipintų 

derybų su policininku prie ženklo 

„Vilnius – Europos kultūros sostinė 

2009“ visiems labai juokingas, nes 

dauguma tautos supranta „baje-

rį“, mat dar neseniai šis projektas 

melžė visų mokesčių mokėtojų 

pinigus. Ir daug jų „praplovė“. O 

Emilis Vėlyvis taip atiduoda „duo-

klę“ Kultūros ministerijai, kurios 

nekenčia. Taip pat ir „Sidabrinei 

gervei“, nors, mano nuomone, šis 

epizodas vienas silpniausių fil-

me – pernelyg ji lenda į akis, nes 

pastatyta pirmame plane. Dar 

viena kompozicija – mafijos gal-

vos (Saulius Siparis) pokalbis su 

Silvestru (Kęstutis Jakštas), fone 

šmėžuojant juodam prokuratūros 

kubui. Ir vėl visiems labai linksma, 

nes tauta jį sutapatina su mūsų 

visų „didvyriu“ Drąsiumi Kedžiu. 

Ir pati esu tautos dalis, nors mi-

nėtus įvykius vertinu kitaip, tad 

„pažvengiau“. 

Esu moteris, turbūt „nenorma-

li“, nes feministė, mat nemanau, 

kad moterims lemta „laukti“, o 

vyrams „plaukti“, todėl kiekvie-

name filme man aktuali mo-

ters „vieta“ . Pirmajame „Zero“ 

formuojamu vienalypiu moters 

įvaizdžiu piktinausi. „Zero 2“ ir 

moterų personažių daugiau, ir jos 

jau nebe tokios pasyvios. Vienas 

linksmiausių epizodų, kai Maksą 

(Ramūnas Rudokas) žmona išme-

ta iš namų už tai, kad neduoda jai 

pinigų papams. Tad ji juos žada 

„įsistatyti“ lizingu. Juk bankas 

šiais laikais gali viską. Na, bent 

jau galėjo, kol neiššvaistė paskolų 

į visas puses. Grįždama prie mo-

terų įvaizdžio, viliuosi, kad Vėly-

vis kapsto giliau ir pasijuokia ne 

tik iš žiniasklaidos bei šeimos 

vertybių formuojamo moters ste-

reotipo, bet ir iš vyrų „vyriškumo“, 

kuriems pastarasis ir „kiaušiai“ 

yra visas pasaulis, o didžiausias 

įžeidimas – būti apšauktam „py-

daru“. Maksas net nušauna taip jį 

pavadinusią moterį. Tai pamačiu-

si tauta ir vėl žvengė kaip arkliai 

ir kumelės. Juokas nėra blogai, 

tačiau, manau, dauguma tokią 

situaciją priėmė kaip natūralią, 

nekvestionuojamą ir neįžvelgė 

pasišaipymo, identifikavosi su 

personažais. Juk dauguma nesu-

„Zero 2“ – du požiūriai
Apie filmą kalbasi Paulina Pukytė ir Santa Lingevičiūtė

simąsto, kad stereotipai ir yra jie 

patys. Tautai natūralu, kad boba 

nori papų, kad diedo reputacija 

priklauso nuo jo kiaušių, o dėl 

gėjaus pravardžiavimo „pydaru“ 

klausimų visai nekyla. O gal ir 

Vėlyvis visai to nenorėjo pašiepti?

P. P.: Man regis, tu žiūrėjai filmą 

labiau iš lietuviškos šiandienos 

pozicijų, turėdama galvoje kon-

krečias asmenybes ir pan., aš jį 

žiūrėjau kiek „nekalčiau“, galvo-

dama apie labiau apibendrintas 

lietuviškas realijas. Nei aš tos „Si-

dabrinės gervės“ pastebėjau, nei 

prokuratūra man užkliuvo, nei 

su kažkokiu ten Kedžiu ką nors 

susiejau, frazė: „Aš nepasitikiu 

žmonėmis, dirbančiais pastate 

su kreivais langais“ man pasiro-

dė geras humoras, mažas taiklus 

komentaras apie tai, kaip žmo-

lietuvių filmoteka lietuvių filmoteka
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nės vertina ne tiek prokurorus, 

kiek šiuolaikinę architektūrą ir 

meną (plg. pakrantės „vamzdį“). 

Be to, negalėjau lyginti šio filmo 

su pirmuoju, nes „Zero“ tiesiog 

nemačiau.

S. L.: Turiu pripažinti, kad pir-

masis pasirodė daug stipresnis, 

gilesnis, nors taip pat buvo jun-

tama Quentino Tarantino įtaka. 

Keiksmažodžių irgi netrūko, bet 

jų buvo mažiau, tad ir personažų 

lūpose jie skambėjo įtikinamiau. 

Gal ir dėl to, kad „Zero“ persona-

žai visi (daugiau ar mažiau) buvo 

beviltiškai „sėdę“ į dugną. Labiau 

buvo juntamas ir Vėlyvio atsi-

davimas filmui, susikaupimas 

ir rimtas požiūris į tai, ką daro. 

Todėl „Zero“ ir buvo paveikus. 

Po filmo patikėjau, kad Vėlyvis – 

gabus režisierius ir kad kuriant 

antrą filmą jam jau neprireiks 

laikytis „įsikibus į Tarantino si-

joną“. 

P. P.: Kodėl negali būti nerimto 

kino? Ir ne apie jau gana apval-

kiotą „dugną“, o apie visiškas 

banalybes? „Žiūroviškas“ kinas – 

ar tai jau savaime blogai? Ką tik 

„Šiaurės Atėnuose“ (2010 02 26, Nr. 

8(978)) perskaičiau savalaikį Auš-

ros Jurgutienės straipsnį „Kiškių 

sukilimas“. Jame rašoma: „Man 

regis, lietuvių profesionalioji kri-

tika yra pernelyg užsižaidusi gar-

binga aukštųjų estetinių vertybių 

saugotojos misija. Toks tikslas 

neabejotinai kilnus ir reikalin-

gas, bet priemonės jam pasiekti 

kažkodėl padvelkia naftalinu ir 

nėra efektyvios. [...] Vien pasipik-

tinimai ir prakeiksmai „glamūrui“ 

kažin ar ką padės. Įprasta esteti-

nio vertinimo ietis jam netinka, 

o kitokios amunicijos juo susido-

mėjusiems lyg ir pristinga. Pas-

taraisiais metais, man regis, vis 

labiau ima ryškėti literatūra (ir 

platesne prasme kultūra), atsidu-

rianti tarp nuolat mūsų kritikoje 

supriešinamų blokų – „gerosios“ 

literatūros skaitinių ir „blogosios“ 

literatūros skaitalų (pastarąjį ter-

miną skolinuosi iš Charleso Bu-

kowskio romano pavadinimo). [...] 

Tai literatūra, sąmoningai naiki-

nanti mūsų kritikų vertinimuose 

įsitvirtinusią takoskyrą tarp „ti-

krosios“ ir „pramoginės“ grožinės 

literatūros, nebijanti pripažinti 

vartotojiškos kultūros objekty-

viosios galios, matanti gyveni-

mą labai atviromis akimis. Tai 

intelektuali literatūra, labiausia 

vengianti to savo intelektualumo, 

sustabarėjusių estetinių klišių ir 

ritualų, patetinių intonacijų mo-

ralizavimo vertybių tema, tauti-

nių pranašysčių. Tai ironiškos ir 

paradoksalios kalbos literatūra, 

nebijanti prisitraukti kičinių 

vaizdinių ir negražių žodžių, ge-

banti integruoti pramogos, juoko 

ir malonumo elementus, labai ge-

rai suprasdama, ką ir kodėl daro, 

bet nenuolaidžiaudama pačiam 

svarbiausiam dalykui – meninei 

kokybei. [...] Tai literatūra, kylanti 

ne tik iš natūralaus poreikio su-

sivokti, kur ir kam gyveni, bet ir 

iš kūrybinio žaidimo poreikio, la-

biausiai vengiant afišuoti dvasios 

žaizdas, kankinystę ir aukos kom-

pleksus. Man regis, stiprėjanti 

šios parodijuojančios literatūros 

tendencija tampa pačia didžiau-

sia vartotojiškos visuomenės 

priešininke ir maištininke, gerai 

suprasdama, kad laimėti negalės, 

bet pralaimėti taip pat.“

Nežinau, ar visa tai, kas čia 

taip teisingai pasakyta apie nau-

ją mūsų literatūros kryptį, galima 

pritaikyti Vėlyvio „Zero 2“, tačiau, 

man rodos, bent iš dalies jis at-

spindi šią tendenciją. Bet man, 

kaip ir tau, kyla klausimas: o gal 

man taip tik atrodo, nes aš noriu 

tą tendenciją matyti? Be to, nerei-

kia pamiršti, kad bet kokio kūri-

nio bent dalinė vulgarizacija yra 

neišvengiama – liaudis žvengia ir 

„rimtuose“ filmuose, ir operoje, ir 

bet kur iš bet ko.

S. L.: Sutinku. Bet, kita vertus, mes 

abi negalim žiūrėti šio filmo visai 

„nekaltai“, mes abi, nors ir skirtin-

gai, įdedame jį į tam tikrą kultūrinį 

kontekstą. Vis dėlto, manau, Vėly-

vis nuolaidžiauja. Jis neišlaiko me-

ninės kokybės, pernelyg pasiduoda 

vartotojiškai kultūrai, nebesugeba 

objektyviai ja manip uliuoti. Man 

„Zero 2“ – vienkartinis filmas, nors 

pažįstų žmonių, kurie ėjo ir po ke-

lis kartus. Akis užkliuvo ir už vieno 

žiūrovo komentaro, kur jis porina, 

jog „Zero 2“ intelektualams ir šiaip 

iš turtingų šeimų kilusiems nesu-

prast. Beje, tu klausi, ar „Zero 2“ 

kūrybinė grupė nepasitiki savo 

auditorija. Manau, kad taip – nepa-

sitiki. Nes retam turbūt kilo mintis 

traktuoti filmą kaip fikciją. Gal ir 

Vėlyvis taip netraktavo? Gal mes 

čia iš tikrųjų per daug stengiamės 

įžvelgti, ko filme net nėra?

lietuvių filmoteka

P. P.: Ką reiškia „nesuprast“? Vis 

dėlto manau, kad bet koks kūri-

nys tuo vertingesnis, kuo įvairiau 

jį galima suprasti, interpretuoti, 

o „neteisingas“ kūrinio suprati-

mas yra lygiai tokia pat vertybė, 

kaip ir „teisingas“. Ir net jei mes 

įžvelgiame tai, ko jame nėra, tai 

reiškia, kad filmas mus paveikė 

būtent taip, ir tai svarbiausia. O 

gal mes nepasitikime režisieriu-

mi, o ne režisierius mumis? Ma-

nau, kad šis filmas skirtas pačiai 

įvairiausiai publikai, kuri iš jo 

pasiims skirtingus dalykus. Po 

dieninio seanso kartu iš salės iš-

ėjo dvi senučiukės. Nustebusi pa-

galvojau, kad jos tikrai ne tikslinė 

„Zero 2“ auditorija. Neatsispyriau 

pagundai jas užkalbinti: „Ar jums 

patiko filmas? Ar nesigailite, kad 

atėjote pažiūrėti?“ Tarsi kokioje 

didaktiškoje pasakoje, o ne rea-

liame gyvenime, šių pagyvenusių 

ponių nuomonė apie filmą buvo 

radikaliai priešinga. Viena raukėsi: 

„Baisu, baisu, šitaip keikiasi, šitaip 

mušasi, ir kodėl finansuoja tokius 

bjaurius filmus, už tuos pinigus 

galima buvo kažką gražaus pada-

ryti.“ Antroji džiaugėsi: „O man 

visai patiko. Labai geras filmas. 

Aktoriai kaip puikiai vaidina! Ir 

žinote, kai įsijauti į filmą, tų keiks-

mažodžių visai nepastebi, tiesiog 

jų nebegirdi, nes įdomu žiūrėti.“ 

Vis dėlto abi nesigailėjo atėjusios 

pažiūrėti „Zero 2“. Paklausiau, 

kodėl pasirinko būtent šitą. „Na, 

todėl, kad lietuviškas...“.

Pasižvalgymai „nuo 
pasaulio stogo“

Sudėtingas tas mūsų pasaulis, 

čia neretai stipresnis skriaudžia 

silpnesnį, žiaurumas peržengia 

visus biologinės ir socialinės 

evoliucijos dėsnius, o visuotinai 

išpažįstama vertybe tampa nauda 

ir pelnas, pelnas ir dar kartą nau-

da... Tobulai veikiantys prievartos 

mechanizmai, karinės diktatūros 

Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, tau-

tinis ir religinis genocidas prieš 

tibetiečius, kurdus, serbus, čečė-

nus, – protu sunku viską aprėpti, 

dar baisiau – suvokti, nes papras-

čiausiai gali imti ir „nuvažiuoti 

stogas“... Šimtai tūkstančių nu-

žudytų žmonių, milijonai suluo-

šintų kūnų, o dar kiek išniekintų 

gyvenimų... Apie vienas proble-

mas kalbama dažniau ir garsiau, 

apie kitas vos užsimenama, o apie 

daugelį jų tiesiog nutylima... Ki-

nijos okupuotas Tibetas sulaukia 

bene daugiausia Vakarų pasaulio 

dėmesio, nors ir tas dėmesys ap-

siriboja politine retorika sąžinei 

nuraminti. Galingieji prisitaiko, 

o „marginalai“, įkvėpti dvasinio 

autoriteto, Jo Šventenybės Dalai 

Lamos tikėjimo, – ne. Kovos be 

ginklų priemonės yra paprastos: 

atviras žodis, moralinė pozicija, 

pilietinė iniciatyva. Prie jų ir pri-

skirčiau naują Vytauto V. Lands-

bergio dokumentinį filmą „Nuo 

pasaulio stogo“, gimusį, pasak 

autoriaus, iš noro padėti ken-

čiantiems žmonėms. Kaip įprasta, 

pagrindiniais faktais ir skaičiais 

pradėdamas istoriją, režisierius 

dirbtinai nedramatizuoja ir taip 

dramatiškos situacijos, – naikini-

mo siaubas tik nujaučiamas, prie 

jo vos prisiliečiama kaip prie ne-

seniai atsivėrusios žaizdos. Kad 

ji egzistuoja, parodo taupūs, frag- 

mentiški kadrai, kuriuose Kinijos 

kareiviai iš peties daužo protes-

tuojančius vienuolius, taip pat 

dviejų moksleivių, vaikino ir mer-

ginos, pasakojimai apie verčiamas 

ryti piliules ar bandymus bėgti 

nuo staiga kalnuose išdygusių 

persekiotojų. Stambiais planais 

filmuojami jaunuoliai savo karčiai 

patirčiai paaštrinti nenaudoja jo-

kios retorikos, nepasigirsta jokių 

egzaltuotų žodžių ar prakeiksmų 

engėjams, tik mergina, neišlaikiu-

si slegiančio prisiminimų skaus-

mo, pravirksta įsikniaubusi į savo 

alkūnę... 

„Aš esu tik viena žmogiška bū-

tybė, tik vienas iš šešių milijar-

dų žmonių“, – rimtoje Strasbūro 

konferencijoje prisistato budistų 

vienuolis, Nobelio premijos laure-

atas Dalai Lama. Įtakingų tarptau-

tinių organizacijų bei institucijų 

atstovams jis taip pat kalba labai 

paprastai, – apie žmonių teisę į 

laimę ir sėkmę, nesvarbu, koks 

būtų jų tikėjimas, socialinis sta-

tusas ar odos spalva. Lyg ir „tarp 

kitko“, fragmentiškai režisieriaus 

dėliojamą medžiagą į vieną visu-

mą sujungia poetiški Dharamsa-

loje gyvenančių Tibeto pabėgėlių 

kasdienybės vaizdai. Jie, spėju, 

autoriaus sąmoningai pasirinkti 

ir subtiliai operatoriaus Audriaus 

Kemežio nufilmuoti, yra kažkaip 

labai lietuviški, – gal dėl to bal-

tais gumulais į padanges kylančio 

rūko, gal dėl ritmiškai pasikartojančių epizodų, kai 

žemę, asfaltą, medžius, namus ir visas gyvas būty-

bes merkia sodrus lietus, o gal dėl to, kad esminiai 

dalykai, net ir egzotiškiausiose kultūrose, susideda 

iš paprastų ritualų, tokių kaip malda, valgio gami-

nimas ar dairymasis „nuo pasaulio stogo“ žemyn... 

Vytautas V. Landsbergis, su filmavimo grupe 

lankęsis mitinėje vietoje 2008-ųjų vasarą, taikos 

simboliu laikomų Pekino olimpinių žaidynių metu, 

nesiima analizuoti priežasčių ir pasekmių grandi-

nės, jis nesistengia gailėtis, kaltinti, kažką aktyviai 

keisti ar teisti. Kino kamera fiksuoja tai, ką mato 

prašalaičio akis, – neieškanti sensacijų, kartais nu-

slystanti daiktų paviršiumi, o kitąkart pastebinti 

tai, kas slypi jų gelmėje. Tuomet atskiros detalės: 

piala apkramtytais kraštais, drožinėjama iš tam-

saus medžio Budos ranka ar kruopščiai tapoma 

thanka įgauna atpažįstamą prasmę, kuriai nerei-

kia įmantrių intelektualinių išvedžiojimų. Kaip ir 

moksleivių piešiniai, kuriuose – ne šviečianti saulė 

ir žydinčios gėlės, o kareivių šaudomi, deginami 

vienuoliai. Tokia realybė.   

auKSė KaNCEREVičiūTė
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Nuo pasaulio stogo
Režisierius Vytautas V. Landsbergis  | Scenarijaus autorius Vytis Vidūnas | Operatorius audrius Kemežys 
Taip pat filmą kūrė Laura almantaitė, Tomas Rugevičius, Rugys Raimondas Rašpoliauskas, Kasparas Vidūnas
2009, dokumentinis, 30 min. Studija a propos
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Hello, mister president 
Bush

„Dar buvau visai nedidelis ber-
niukas, kai prie Mickevičiaus pa-
minklo kalbėjo Nijolė Sadūnaitė. 
Gerai nebeprisimenu, apie ką ji 
kalbėjo, bet pamenu kaip“, – ne-
didelėje Vilniaus vyninėje prisimi-
nimais dalijosi vyriškis. Dvidešimt- 
metė barmenė žiūrėjo į jį buku 
žvilgsniu. „Žinai, kas yra Sadū-
naitė?“ – po kiek laiko paklausė 
tos pačios merginos. „Ne“, – atsakė 
ši. Vyriškis numojo ranka ir išėjo.

Atrodytų, vos daugiau nei dvi-
dešimties metų senumo istoriniai 
įvykiai, Sąjūdžio laikotarpis, o jau 
kažkam jie tokie pat archajiški kaip 
Žalgirio mūšis. Nesvarbu, kad tų 
įvykių nufilmuotus fragmentus 
kasmet galime matyti per televiziją, 
minint Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją 
ir Kovo 11-ąją. Tačiau net ir tiems, 

kurie tuo metu jau gyveno sąmonin-
gą gyvenimą, dvidešimtmetė praei-
tis gerokai išbluko. Gal kas nors ir 
prieštaraus, bet, manau, daugeliui 
privatūs gyvenimai tuo metu susilie-
jo su visuotiniais įvykiais. Šeimose, 
darbovietėse, gatvėse kunkuliavo 
aistros dėl laisvos Lietuvos ateities. 
Daug kas tuomet pirmą kartą nuo-
širdžiai patyrė pilietiškumo, tautinio 
vieningumo jausmą, tikėjimą galima 
šalies laisve. Tačiau aistros virė ir 
dėl išlikimo „saugioje“ broliškoje są-
jungoje. Ir ne tik gatvėse, didžiuliai 
politiniai nesutarimai suskaldė šei-

mas. Netolima praeitis, kuri tuomet 
buvo pripildyta stiprių emocinių iš-
gyvenimų, praėjus dvidešimtmečiui 
kiekvieno atmintyje įgavo kitokį 
atspalvį. Kai kam Baltijos kelias, 
budėjimai prie Aukščiausiosios 
Tarybos, televizijos bokšto vis dar 
didžiausios vienybės įrodymas. 
Deja, kitam ilgas ir sunkus Lietuvos 
stojimasis ant savarankiškų nepri-
klausomybės kojų nustelbia gražius 
prisiminimus. Žmogaus sąmonė 
linkusi pakoreguoti atmintį – vie-
nus prisiminimus numarinti, kitus 
emociškai paaštrinti. Todėl visa, 
kas susiję su istorine atmintimi, 
būtina išsaugoti kaip objektyvų 
tiesos liudijimą.

Apie Sąjūdžio laikotarpio įvykius 
sukurtas ne vienas filmas. Suvok-
dami laiko reikšmingumą istorijai, 
tuo metu jį fiksavo visi, turėję po 
ranka kamerą. Dauguma šių filmų 

panašūs. Juk tai tikri, nesumeluo-
ti istorijos liudijimai, atspindintys, 
kas tuomet vyko Vilniuje, o ir visoje 
Lietuvoje. Vienas iš atgimimo laiko 
metraštininkų buvo ir režisierius 
Domantas Vildžiūnas, visai ne-
seniai viešumon pristatęs iš savo 
paties filmuotos dvidešimties metų 
senumo medžiagos suklijuotą nau-
ją filmą „Tikras garsas valstybės at-
gimimo 1989–1993“. D. Vildžiūnas 
jau anksčiau yra sukūręs ne vieną 
filmą apie Sąjūdžio laiką. Visi jie 
pilni ironiškų komentarų, komiškų 
pastebėjimų. Ir šis filmas, nors ir be 

užkadrinių komentarų, yra šmaikš-
tus, pilnas kurioziškų situacijų, 
kurias galėjo užfiksuoti tik akylas, 
humoro jausmą turintis žmogus. 
Tai ir Kazimieros Prunskienės bei 
Algirdo Brazausko pirmieji žings-
neliai religijos paieškose, negrabiai 
klaupiantis per pamaldas. Valytoja, 
kaip pajacas žygiuojanti baltaba-
čių, ritmiškai lazdelėmis mojančių 
merginų rikiuotės priekyje. Dviejų 
vyrukų muštynės medyje, minios 
apsupty prie Aukščiausiosios Tary-
bos. Nors ir itin rimtais dalykais tuo 
metu visi buvome užsiėmę, absur-
do būta apsčiai.

Filmas „Tikras garsas valstybės 
atgimimo 1989–1993“ neturi aiš-
kios struktūros, nėra ir chronolo-
giško įvykių dėstymo. Šokinėjama 
iš vieno mitingo į kitą, pražygiuo-
jama parade su vienais, paskui su 
kitais. Vienur pabūnama ilgiau, iš 
kitur pasprunkama. Kai kas šia-
me filme išvis šmėsteli kaip tas 
25-as kadras. Kodėl filme tokia 
vaizdų aritmija? Tektų pripažinti, 
kad toks puldinėjimas iš kairės į 
dešinę geriausiai atspindi to laiko 
chaotiškumą, kurio tuomet iki galo 
negalėjome justi, nes būdavome 
konkrečioje vietoje konkrečiu lai-
ku. Dalyvaudami mitinge prie Ka-
tedros ir kartu dainuodami „Viens 
du trys, graži Lietuva...“, negalė-
jome girdėti prie Lenino paminklo 
skambančios „Katiušos“. Neprisi-
jungėme ir prie Gegužės 1-osios 
demonstracijos eitynių. Tačiau plo-
jome Lenino (o gal jau Gedimino) 
prospektu išdidžiai žengusiam ir 
mums laisvės linkinčiam gruzinų 
chorui. O ir patys dainavome visur, 
kur tik suskambėdavo užvedantis 
balsas ar akordeonas. Kaip mat 
kojos kilnodavosi pasigirdus „Gre-
čenikei“, „Polkai su ragučiais“. Ką 
ten kalbėti, net smuiku griežiama 
Bacho sonata mus lydėjo į mitingą.

Mirguliuojantį fragmentų mon-
tažą galima būtų pateisinti ir auto-
riaus apsisprendimu sukurti filmą 
iš autentiškų to laiko garsų. Visi 
D. Vildžiūno filmai išsiskiria neat-
sitiktiniu muzikos ir garso panau-

Tikras garsas valstybės atgimimo 1989–1993
Autorius Domantas Vildžiūnas 
2009, dokumentinis, 45 min. 

dojimu. Pavyzdžiui, rodydamas 
Afganistano karą, jis sėkmingai 
pritaiko lietuvių liaudies dainas. 
1993 m. filmas „Symphony Space“ 
sukurtas jungiant Niujorko gatvės 
muzikantų atliekamą muziką. Fil-
me „Tikras garsas valstybės atgi-
mimo 1989–1993“ D. Vildžiūnas 
pakartoja panašų garsų monta-
žą, tik jau naudoja ne tik muziką 
(veržliai pasireiškusį lietuvių mu-
zikalumą), bet ir pavienes iškal-
bingas frazes. „Auksiniai žmonės 
eina!“, – pasigirsta frazė minioje, 
iš Aukščiausiosios Tarybos išei-
nant K. Prunskienei ir Vytautui 
Landsbergiui. „Kiek laiko mes dar 
turėsim kęsti Landsbergį?!“ – ru-
siškai prie Lenino paminklo kojų 
šaukia oratorius. „Hello, mister 
president Bush, I am waiting 
your word...“ – krizenančiu balsu 
į ragelį prabyla V. Landsbergis. 
Taip Sąjūdžio garsų simfonijoje 
D. Vildžiūnas pasiekia kulmina-
cinį įvykių tašką. Momentą, kai 
savo laisvės šūksniu norime būti 
išgirsti visame pasaulyje. Paskui 
jau laisvai mosuosime vėliavėlėmis 
ir skanduosime gatvėse „Amerika 
Amerika!“, lydėdami aukštą svečią 
iš JAV. Vėliau jau nesistebėsime 
danguje skrendančiu Dėdės Semo 
formos balionu, nei dienraščio 

„Lietuvos rytas“ dešimtmečiu par-
davėju, nei gatvės muzikantais. 
Vietoj tarybinio himno visi giedo-
sime „Lietuva, tėvyne mūsų“. Ir iš 
naujųjų politikų, ir iš nepriklau-
somos šalies piliečių lūpų bendrai 
skambės „Vienybė telydi“.

D. Vildžiūno filme „Tikras gar-
sas valstybės atgimimo 1989–
1993“ laiku šaipūniškai atsigręžta 
į praeitį, kurios kontrastingas ir 
todėl gan objektyvus prisiminimas 
leidžia lengviau žiūrėti į dabartį. 
Vien dėl žinojimo, kokie galime 
būti, verta išbudinti atmintį, kad 
galėtume nesigėdyti, kokiais po 
dvidešimties metų tapome. O tie, 
kurie nežino, kas yra Sadūnaitė, 
telaukia savų istorinių nušvitimų. 

SONaTa žaLNERaVičiūTė

lietuvių filmoteka

Šarka kart Šarka
Mykolo Vildžiūno filmą „Šar-

ka 2“ žiūrėjau du kartus – pirmą 
per premjerą „Skalvijos“ kino 
teatre, antrą – po savaitės vieš-
bučio kambaryje Budapešte, 
kompiuterio ekrane. Tikriausiai 
dvigubas žvilgsnis užkoduotas 
jau filmo pavadinime, kuris dėl 
nežinomų priežasčių pakeltas 
kvadratu – Šarka kart Šarka, toks 
šarkinis koncentratas. Primena 
autobiografinių knygų pavadini-
mus: „Roland’as Barthes’as apie 
Roland’ą Barthes’ą“. Iš tiesų tai 
filmas apie Beną Šarką, papa-
sakotas Beno Šarkos. Bent taip 
man pasirodė pirmą kartą. Buvo 
įdomu, nes iki tol buvau girdėjusi 
tik vardą. 

Antrą kartą žiūrėjau įdėmiau – 
juk kompiuterio ekraną reikia 
sekti (kitaip nei monumentalią 
kino teatro drobę, leidžiančią 
atsiduoti vizualiniams malonu-
mams). Pamačiau aiškią struktū-
rą ir tikslius montažo sujungimus, 
kurių netreniruotas žvilgsnis ne-
pastebėjo, nes režisierius nebandė 
sprogdinti filmo paradoksais. Jau 
pačioje filmo pradžioje padeda-
mas atskaitos taškas – nuogas 
žmogus prie jūros neša kibirą su 
smėliu. Išsitepęs purvu jis guli ant 
žemės – dulke buvai, dulke ir pa-
virsi. Tačiau iš karto tampa aišku, 
kad ši gamtos ir žmogaus vienovė 
yra ne kokių mistinių-ekologinių 
avatarų „prarastasis rojus“, o 
kultūrinis konstruktas – žmogus 
išsitepė žemėmis ir taip „įsikūnijo“ 
į personažą. Tai ne grįžimas „atgal 
į gamtą“, bet gamtos atnešimas į 
miestą, sceną, „civilizaciją“. Da-
bar filme pamačiau ne tik Šarką, 
bet ir Mykolą Vildžiūną, sumaniai 
dėliojantį dokumentinio portreto 
štrichus.

Konstruodamas kadrą režisie-
rius išryškina natūros ir kultūros 
sąveiką. Šarka renka pagalius prie 
jūros – smėlis ir vanduo apšviesti 
saulės. O tolėliau esantis švyturys 
ir pakrante vaikštantys žmonės 
skendi šešėlyje – jie žymi sukultū-

rintą, „poilsinę“ gamtą. Punktyru 
vedamos gamtos ir miesto, kūno 
ir technologijų paralelės. Šarka 
neapsimeta pirmykščiu žmogumi 
ar „naujuoju laukiniu“. Jis trans-
formuoja gamtoje įgautą patirtį 
pasidarydamas tarpininku tarp 
gyvenimo ir scenos. Įsiminė epi-
zodas, kai purvu išsitepęs Šarka 
kalba telefonu priešais veidrodį. 
Jis mato savo atspindį – perfor-
manso personažą, o pats žemėto-
mis rankomis suspaudęs mobilųjį 
tikslina spektaklio detales.

Filmo kūrėjams pavyko išveng-
ti egzotizavimo ir „natūralizavimo“ 
spąstų – Šarka atrodo tikras, nei-
dealizuotas. Sąmoningai pasiren-
kantis vaidmenis, bet nebrėžiantis 
ribos tarp jų ir gyvenimo. Tai mies-
to „laukinis“, kurio scena – gatvė 
ar kiemas. Kasdienes situacijas jis 
paverčia performansu ir atvirkš-
čiai – performansą panardina į 
kasdienybę. Režisierius tiksliai 
fiksuoja meno ir gyvenimo susi-
pynimą. Pamatęs besifotografuo-
jančias merginas Šarka pasisiūlo 
nufotografuoti jas abi. Viskas bai-
giasi kone šeimyniniu vaizdeliu: 
mergina ir Benas Šarka, laikantis 
rankose jos sūnų. Kitas epizodas 
perkelia į teatro sceną, kur Šarka 
vaidina fotografą ir deklamuoja 

„Prie Puškino fotografuojasi šei-
myna“...

Filmas neprikišamai veda pa-
raleles tarp realybės ir reprezen-
tacijos. Menininko figūra sujungia 
tikrovę ir atvaizdą. Tačiau meni-
ninkas – ne romantinis genijus, 
save ištrėmęs iš civilizacijos į 
pirmykštį būvį, o laisvas „šiukšli-
ninkas“, rankiojantis kasdienybės 
atplaišas ir kuriantis laikiną, čia 
pat išnykstantį meną. Net nesino-
ri vartoti šio dirbtines pastangas 
žyminčio termino – mat Šarka 
kuria ne tradicinių meno šakų ir 
žanrų kūrinius. Jo atliekami veiks-
mai labiau primena ritualus, o jis 
pats – kailiais apsigaubusi šamaną, 
buities ir gamtos „atliekas“ trans-
formuojantį į koliažus bei muzikos 
instrumentus.

„Čia bus šviestuvas – be lempučių ir ganėtinai len-
gvas, – sako Šarka, dėliodamas pagalius. – Nebaisu, 
kad nukris, – niekas nesulūš.“ Ir čia pat atsitikti-
nai sudėti pagaliai pabyra. Kitame kadre jis jau 
traukia iš konteinerio išmestą lempą ilgiausiu kotu, 
džiaugdamasis jos svoriu (taigi tikrumu): „Tokios 
jaukios šiukšlės“...

Mykolas Vildžiūnas sukūrė filmą apie menininką, 
kuris renkasi – formą, erdvę ir trukmę, veiksmą, 
medžiagas ir aplinkybes. Renkasi taip, kad kitiems 
netrukdytų, – iš sugriuvusio, išmestų daiktų miesto. 
Radinius jungia su kūnu, kūną – su garsu. Vaidina 
nevaidindamas ir būna nebūdamas. Jis visada yra 
čia ir kartu – paralelinėje erdvėje. Kaip Wong Kar-
waiÿaus filmuose, į kuriuos nurodo Šarkos dėvimi 
juodi marškinėliai. Toks gyvenimas – pats tikriau-
sias gruzinų filosofo Merabo Mamardašvili apibū-
dinto pašaukimo įsikūnijimas. Pasak filosofo, kai 
išgirsti šaukiant, turi viską mesti ir eiti – tuojau pat. 
Paklusti (vidiniam?) balsui. Ir Šarka eina. Brenda į 
jūrą, sukasi su dalgiu, barsto plunksnas. Tapo ant 
pagalių ir groja braukdamas smičiumi per stygą, 
ištemptą virš skalbtuvės. 

Paskutiniai filmo kadrai sujungia visas temines 
linijas ir nukreipia jas į nesibaigiančią perspekty-
vą: leidžiantis sutemoms ant traukinio bėgių stovi 
vienišas keleivis ir šiūruoja kojomis, keldamas trau-
kinio judėjimą primenančius garsus. Benui Šarkai 
nereikia niekur važiuoti – jo kelias veda į save.

LaiMa KREiVYTė

Šarka 2
Scenarijaus autorius ir režisierius Mykolas Vildžiūnas 
Operatorius audrius Kemežys | Garso operatorius algimantas a. apanavičius | Montažo režisierius Valdas Misevičius 
Vaizdo suvedimas audrys Naujalis | Garso suvedimas Saulius urbanavičius | Prodiuseriai Dagnė Vildžiūnaitė, Mykolas Vildžiūnas
2010, dokumentinis, 28 min. Studija Just a moment
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Kino teorijoje vyrauja dvi viena 
kitai prieštaraujančios ekraniza-
cijos sampratos: pirmoji, klasikinė, 
pagal literatūros tekstą sukurtą 
filmą vadina literatūros kūrinio 
vertimu į kino kalbą (filmas – an-
trinis produktas, sekimas). Šiuo 
atveju tyrinėtojai gilinasi, kaip 
filmas atitinka ir kaip skiriasi nuo 
šaltinio, ar ekranizacija yra ko-
rektiška. Modernioji ekranizacijos 
samprata traktuoja filmą ir litera-
tūrą kaip du atskirus tekstus, su-
kurtus skirtingomis raiškos prie-
monėmis. Šiuo atveju filmas nėra 
tik literatūros teksto pakartojimas 
kitoje terpėje. Kinas negali ir ne-
turi sekti literatūra, nes tai – kitas 
menas, tad filmas yra naujas 
kūrinys, gerokai nutolstantis nuo 
literatūros, nors ir išlaikantis tam 
tikrus literatūrinio teksto ženklus. 
Kokia Jūsų ekranizacijos sampra-

algimantas Puipa nuo pat  

kūrybinio kelio pradžios puo-

selėja ekranizacijos žanrą.  

Naujųjų išvakarėse jis pradėjo 

kurti filmą pagal Jurgos iva-

nauskaitės prozą „Miegančių 

drugelių tvirtovė“. Paprašėme 

režisieriaus pasidalyti minti-

mis apie literatūros skaitymo 

ir supratimo patirtį, atskleisti 

savąją ekranizacijos sampratą, 

kino ir literatūros dialogo sub-

tilybes. 

Ekranizuoti tai, ko neparašė rašytojas

ta? Kaip suvokiate adekvatumą 
literatūriniam šaltiniui? Kiek, Jūsų 
manymu, to adekvatumo reikia? 
Kaip Jūs, kino režisierius, skaitote 
literatūrą ir su kokiais sunkumais 
susiduriate mąstydamas apie lite-
ratūros teksto ekranizaciją?

Tos dvi tendencijos, apie kurias 
kalbate, iš tiesų egzistuoja. Rašy-
tojai dažnai priekaištauja reži-
sieriams: „Ko lendate prie teks-
to – užrašyto, užbaigto kūrinio?“ 
Atsakymai į šį klausimą gali būti 
įvairūs. Literatūra gali būti ver-
čiama į kino kalbą, bet atsiranda 
daug niuansų. Pažodinis vertimas 
yra beprasmis, nebent tai būtų 
mokomoji priemonė mokykloms, 
skirta ne skaityti kūrinį, o turė-
ti vaizdų adaptaciją. Pavyzdžiui, 
komiksus. Kita problema – skir-
tumas tarp šiuolaikinės literatūros 
ir klasikos. Ne vienam režisieriui 

kyla kovos su klasikais problema. 
Sėkmingos ekranizacijos vis dėlto 
yra arti originalo, bet jos pasižymi 
labai stipriais režisūriniais spren-
dimais. Pavyzdžiui, Grigorijaus 
Kozincevo „Hamletas“ (1964) arba 

„Karalius Lyras“ (1970). Pastarojo 
labai netikėtas sprendimas – estų 
aktoriaus Jürio Järveto bebarzdis 
veidas tarytum kokio nors šventojo. 
Tam tikri vizualiniai, režisūriniai 
sprendimai paverčia filmą sava-
rankiška vertybe, nors režisierius 
būna kruopščiai išstudijavęs ori-
ginalų kūrinį. Laisvų klasikinio 
kūrinio interpretacijų taip pat 
yra, bet jei Levo Tolstojaus „Anos 
Kareninos“ ekranizacijoje nusižu-
dytų ne pagrindinė herojė, o kas 
nors kitas, žiūrovai greičiausiai 
filmo nesuprastų. Galiu pateikti ir 
kitokį pavyzdį – savo filmą „Nuo-
dėmės užkalbėjimas“ pagal Jurgos 

Ivanauskaitės romaną „Ragana ir 
lietus“. Mano pakeitimo esmė – pa-
grindinė herojė lieka gyva, o nuo-
dėmklausė bando žudytis. Iš dalies 
žiūrovai tokį sprendimą atleidžia 
jau vien todėl, jog tai – šiuolaikinė 
literatūra, ji lengviau prieinama, 
leidžiasi įvairiai adaptuojama. 
Šiuo požiūriu taip elgtis su klasika 
būtų sunkiau. 

Vis dėlto pažodinis klasikos 
vertimas niekam nereikalingas. 
Kiekvienas oponentas gali pasa-
kyti: „Skaitykite knygą.“ Tačiau 
skaitydamas knygą skaitytojas 
yra laisvas – pats kuria sapnus, 
vaizdus, tipažus. Sėdėdamas kino 
salėje, jis jau žiūri svetimą sapną 
ir gali jį priimti arba ne. Atsiranda 
herojaus atitikimo problema, nes 
kiekvienas žiūrovas vaizduotėje 
susikūrė savo Natašą Rostovą ar 
kokį kitą personažą. Gerai, jei žiū-
rovas priima tokį personažą, kokį 
pamatė ekrane, – idealų vyrą ar 
idealią moterį. Dažnai klasikinių 
kūrinių ekranizacijose vaidina 
gražūs žmonės. Pavyzdžiui, Fran-
co Zeffirelli „Romeo ir Džuljeta“ 
(1968) – nepaprastai jautriai kino 
kalba papasakota istorija, vaidi-
na itin gražūs, jauni, beveik še-
šiolikmečiai aktoriai. Įmanomas 
ir atvirkštinis variantas – kartais 
ekranizacijoje suvaidinęs aktorius 
tampa idealiu personažo modeliu 
ir skaitytojas jo nebeįsivaizduoja 
kitokio, vaizduotėje mato tik tokį. 
Taip yra atsitikę su Piero Paolo 
Pasolini „Evangelija pagal Matą“ 
(1964): Vatikanas paprašė pagrin-
dinio vaidmens kūrėjo daugiau 
niekad nevaidinti, kad išliktų jo 
sukurtas Kristaus įvaizdis. Štai 
kokia kartais yra kino magija. 

Labiau esu linkęs kalbėti apie 
šiuolaikinę literatūrą ir šiuolaiki-
nį kiną. Beveik visų mano kūrinių 
pagrindas – literatūra. Dažnai 
manoma, kad filmo siužetas, kurį 
sugalvojo scenaristas arba reži-
sierius, jau ir yra autorinio kino 
pagrindas. Ekranizacija – tarsi 
antrinis produktas. Bet yra daug 
pavyzdžių, kai filmai, sukurti pa-

gal literatūros kūrinius, tampa 
autoriniais ir kartais net ir nebe-
ieškoma sąsajų su literatūra. Pa-
vyzdžiui, Stanley Kubricko „Pri-
sukamas apelsinas“ (1971) arba 
Michaelo Curtizo „Kasablanka“ 
(1942). Kalbant apie šiuos filmus, 
dažnai net neprisimenamas lite-
ratūrinis šaltinis, nes filmai jau 
yra tapę vertybėmis. Daugelį savo 
filmų galiu pavadinti autoriniais, 
nors jie remiasi literatūra. Net 

„Amžinoji šviesa“ (1987) skiriasi 
nuo originalo: turi kitą finalą, re-
miasi kitokia geografija. Rimantas 
Šavelis norėjo, kad filmavimas 
vyktų Aukštaitijoje, kur rašyto-
jas sutiko knygos prototipus, o 
aš veiksmą perkėliau prie jūros, 
į Šilutės lygumas, potvynių už-
tvindomas vietas. Pamatęs filmą, 
Šavelis pasakė: „Tu buvai teisus.“ 
Sprendimas perkelti veiksmą į kitą, 
rašytojui nežinomą vietą, padėjo 
istoriją atskleisti kita – kino kalba. 

Kino kalba ir žodis visiškai ne-
sutampa, konfliktuoja: to, ką ga-
lima perteikti žodžiu, kartais neį-
manoma perteikti vaizdu, vaizdai 
nepasiduoda žodiniam aprašymui. 
Jei Charleso Chaplino filmą galima 
būtų užrašyti taip, kad skaityto-
jas kvatotųsi vien nuo aprašymo, 
būtų fantastiška. Vokiečių rašyto-
jas Patrickas Süskindas 15 metų 
neleido ekranizuoti savo romano 

„Kvepalai“, teigdamas, kad lite-
ratūrinio teksto virtimas filmu 
sukels infarktą jo personažams. 
Konfliktas tarp literatūros ir kino 
visada egzistuoja. Rašytojas be-
veik niekad nebus patenkintas, 
pamatęs savo kūrinio ekraniza-
ciją. Garsus kino istorijos pavyz-
dys, kaip Ernestas Hemingway’us 
žiūrėjo „Senio ir jūros“ ekraniza-
ciją: pažiūrėjo 10 minučių, ištarė 
frazę: „Štai ir žuvėdros pasirodė“, 
ir išėjo iš salės. Kartais rašyto-
jas nori, kad būtų išsaugoti visi 
jo teksto elementai, o režisierius 
negali ekranizuoti 400 ar 600 
puslapių romano paraidžiui, iš-
kart atsisakoma aprašymų, mono-
logų, dalies dialogų. 300 puslapių 

romaną reikia sutrumpinti iki 60. 
Iš dalies rašytojai teisingai sako, 
esą filmas tampa literatūros teks-
to klinikine mirtimi. Tačiau ben-
dradarbiavimas tarp rašytojo ir 
režisieriaus įmanomas ir kartais 
net būna sėkmingas.

Pavyzdys, kaip aš skaitau litera-
tūrą, galėtų būti Jurgos Ivanaus-
kaitės „Miegančių drugelių tvirto-
vė“. Tema laikraštinė – prostitučių 
realybė. Tačiau skaitydamas kny-
gą pasinėriau į savo pasaulį ir man 
šovė į galvą mintis, kaip būtų, jei 
ši herojė, turtinga moteris, turėtų 
dvarą ir paimtų globoti tris prosti-
tutes? Kad jos užsimirštų, herojė 
rengtų jas XIX a. rūbais, tarytum 
perkeltų į kitą epochą, skaitytų 
joms Paganini gyvenimo istori-
ją, jos pieštų... Taip skaitydamas 
ėmiau kurti kitą siužetą ir tas siu-
žetas mane sudomino.

mėtis intelektualesniu menu. Ki-
nas Kafkai atrodė nuodas. Kai tai 
perskaičiau, pagalvojau, kokius 
filmus galėjo matyti rašytojas. Be 
abejo, jis galėjo matyti Chaplino 
filmus, kurie vėliau tapo klasika. 
Gimė idėja sukurti filmą, kuris 
prasidėtų kino teatro salėje ir 
baigtųsi pagrindinio personažo 
nužudymu ne skerdykloje, kaip 
kad Kafkos romane, o kino teatre, 
per Chaplino filmo seansą. Herojų 
panorau paversti kino mylėtoju, 
kuris net vaikšto kaip Chaplinas. 
Įsitraukiau į šį žaidimą, apversda-
mas Kafkos požiūrį. Kostas Smo-
riginas puikiai įgyvendino mano 
sumanymą. Galiu pasakyti, kad 
tokių palankių recenzijų, kurių 
sulaukė šis televizijos filmas, nesu 
turėjęs. Nors tai buvo rizikinga – 
ekranizavau pasaulinę literatūrą. 
Taigi žaidimas su literatūra prasi-

iš arčiau iš arčiau

Kaip gimsta noras ekranizuoti 
literatūros kūrinį? Koks turi būti 
tekstas, kad režisierius pasisteng-
tų perkelti jį į ekraną?

Nemąsčiau apie Franzo Kaf-
kos „Proceso“ ekranizavimą, bet 
perskaičiau straipsnį apie Kafką, 
kuriame buvo rašoma, kad jis la-
bai nemėgo kino, kinematografą 
laikė balaganu. Žinoma, tai buvo 
kinematografo pradžia, girtų dar-
bininkų kvartaluose buvo rodomi 
cirko atrakcionai, kvailinantys 
žmones, atimantys galimybę do-

deda nuo paprastų, o ne globalių 
dalykų. Dirbant su literatūra pa-
sitaiko daug tokių improvizacinių 
momentų. 

Kai kreipiausi į Juozą Aputį, 
norėdamas kurti filmą pagal jo 
noveles, jis paklausė: „Bet kaip 
tu tai padarysi? Juk novelė ir yra 
novelė, tai – užbaigtas kūrinys. 
Kaip sujungsi skirtingų novelių 
personažus, kurie tarpusavyje 
niekaip nedera?“ Vieni elemen-
tai buvo paimti iš vienos novelės, 
kiti – iš kitos. Taip gimė filmas K
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apie save, galėčiau paminėti du 
dalykus: per visą kūrybinį gyve-
nimą neradau bendraminčio, kuris 
visuomet būtų šalia. Neradau dra-
maturgo, kuris padėtų įgyvendinti 
idėjas, sapnus, svajones. Buvo eta-
pų, kai sėkmingai dirbome kartu 
su Šaveliu, Žalakevičium, bet tai 

– atskiri sėkmės momentai. Nema-
nau, kad galiu savarankiškai para-
šyti originalų kūrinį. Matyt, dabar-
tinio kino sąlygomis 5 scenarijaus 
puslapiai gali tapti filmo pagrindu. 
Ko gero, Šarūnui Bartui daugiau 
kaip 10 puslapių ir nereikia. Jo 
kinas gimsta filmavimo aikštelėje. 
Filmo užrašymas reikalingas tik 
sąmatai ir pinigams, visa kita yra 
Barto galvoje. 

Aš pripratau prie to, kad man 
nuolat reikia idėjos, pagalbos. 
Kai randu, kas mane sudomin-
tų, įvyksta tai, ką juokais vadinu 
rašytojo sunaikinimu – išnarstau 
literatūrinį tekstą. Ir Jurgai Iva-
nauskaitei esu sakęs, kad pir-
miausia jos kūrinį išnarstysiu, o 
paskui vėl sudėsiu. Dažnai detalių 
būna per daug. Literatūros kūrinį 
sukeičiu dalimis, bet sukeičiu taip, 
kaip man atrodo geriau. Man pa-
tinka, pavyzdžiui, Jurgos Ivanaus-
kaitės romano „Ragana ir lietus“ 
idėja, charakteriai, tačiau istoriją 
turiu pripratinti prie savęs, todėl 
turiu ją perpasakoti taip, kaip 
supratau. Tampu perpasakotoju, 
kuris galbūt prikuria, prideda 
tam tikros papildomos informa-
cijos, naujų spalvų arba sukuria 
visiškai naujas situacijas. Ar turiu 
teisę taip elgtis, nežinau, turbūt 
turiu. Jurga Ivanauskaitė dažnai 
klausydavosi mano monologų, 
perpasakojimų ir užsirašinėdavo 
lyg stropi studentė idėjas, kurias 
norėčiau įgyvendinti. Kitą dieną ji 
atnešdavo užrašytas mano idėjas. 
Paradoksas – priversdavau rašy-
toją perrašyti prieš dešimtmetį 
sukurtą tekstą, diktuodavau savo 
versiją. Žinoma, įvykdavo ir konf-
liktų, mažyčių nesutarimų, bet 
galų gale rašytoja priėmė mano 
siūlomą kūrinį. 

Kokie yra sunkiausiai ekrani-
zuojami rašytojai? Pavyzdžiui, 
ilgą laiką manyta, kad Marcelio 
Prousto romanų ciklo „Prarasto 
laiko beieškant“ neįmanoma ekra-
nizuoti, tačiau vokiečių režisieriui 
Volkeriui Schlöndorffui pavyko 
sukurti filmą „Svano meilė“ pagal 
pirmąją romanų ciklo dalį. Ar yra 
toks literatūros tekstas, kurio Jūs 
niekada nesiryžtumėte (ar neiš-
drįstumėte) ekranizuoti, tekstas, 
prieš kurį jūs – režisierius (ar tie-
siog žmogus) jaučiatės silpnas?

Visiška mano klaida buvo imtis 
Balio Sruogos „Dievų miško“. Man 
atrodė, kad galiu tai padaryti. Bet 
knygoje yra daug dalykų, kurie 
iš pat pradžių man signalizavo, 
kad to padaryti negalima. Kūrinys 
parašytas 1945 metais. Jeigu jis 
tais pačiais metais būtų išverstas į 
anglų kalbą, matyt, rašytojas būtų 
gavęs Nobelio premiją, nes iškart 
po karo taip ironiškai aprašyti 
savo kančią ir nebūti tos kančios 
palaužtam, – nepaprastai naujas 
požiūris. Visa memuarinė litera-
tūra apie konclagerius buvo skir-
ta kančiai, siekta, kad visi tave, 
kaip personažą, užjaustų. Filme 
padariau tai, kas jau seniai buvo 
eksploatuota kituose filmuose, jau 
tapę kino klišėmis. Kalbant apie 
Sruogos tekstą, vienas pagrindi-
nių buvo autorinis komentaras, 
remarkos. Jei tai išversčiau į kino 
kalbą, filmą paversčiau radijo pje-
se. Buvo daug komponentų, kurie 
galėjo signalizuoti tik visišką ne-
sėkmę. Po premjeros viena mote-
riškė, prisistačiusi kaip Sruogos 
kūrybos saugotoja, pasakė: „Svei-
kinu – jūs įlipot į aukštą kalną.“ 
Tai buvo gražus komplimentas, 
bet iki galo juo nepatikėjau, su-
pratau, kad likau prieškalnyje. 
Tokios literatūros, matyt, nerei-
kia liesti, ji jau savaime vertinga. 
Siekiant sėkmės, reikėtų arba 
dokumentiškai tiksliai ekranizuoti 
Sruogos memuarus, arba ekrani-
zuoti tai, ko jis neparašė. Ėjau link 
to, bet nepakako laiko. Štai tokio 
principo visuomet laikausi – su-

kurti filmą pagal tai, ko neparašė 
rašytojas, pratęsti rašytojo darbą. 
Pavyzdžiui, Jurgos Ivanauskaitės 
romane „Ragana ir lietus“ psicho-
terapeutės personažas beveik ne-
atskleistas. Todėl apsisprendžiau 
kurti filmą apie moterį, kuri klau-
sosi išpažinčių. Taip ir pasakiau 
Jurgai: „Kursiu filmą apie tai, ko 
neparašei.“ Jei būčiau sukūręs fil-
mą apie tai, ko neparašė Sruoga, 
pradėdamas nuo tos vietos, kur 
baigiasi jo romanas, atskleidęs 
Sruogos kančią iki jo mirties, bū-
čiau laisvas nuo knygos. Tačiau to 
nepadariau, ir tai – mano klaida. 
Medžiagos tokiam darbui turėjau 
daug: Sruoga apako, gėrė, jį mušė 
rusai, jo laukė žmona, negalėda-
ma emigruoti... Didžiulė tragedija 
dar liko neatskleista.

Jei man reikėtų ekranizuoti 
Antano Vienuolio „Paskenduolę“ 
(nors pats to nesiimčiau), pasako-
čiau istoriją Kazelio, kuris paliko 
Veroniką ir išvažiavo į Ameriką, į 
kasyklas, dirbti ir norėjo uždirbti 
pinigų, nupirkti Veronikai bilietą, 
kad ji galėtų atvažiuoti, o jinai jo 
laukė. Pasakočiau kitą istorijos 
pusę, o paskui, finale, galbūt pa-
rodyčiau, kaip Veronika nusižudė. 
Kaip sako Larsas von Trieras, jei-
gu kine yra abėcėlė, aš ieškau tos 
kitos naujos raidės.

Kalbant apie ekranizacijas, daž-
nai minima Luchino Visconti fil-
mas „Mirtis Venecijoje“. Manoma, 
kad Visconti iš Tomo Manno nove-
lės padarė stebuklą – jis perteikė 
savo gyvenimo apmąstymus, savo 
pasaulio supratimą, žinias, gyveni-
mo būdą, sukūrė skausmingą savo 
gyvenimo himną. 

Man įdomi patirtis buvo ben-
dravimas su švedų literatūra, 
nors tai kol kas niekur nenuvedė. 
Vienu metu susidomėjau Torgny 
Lindgreno kūryba, ypač roma-
nu „Kamanių medus“. Ėmiau 
bendrauti su švedų prodiuseriu, 
sužinojau, kad šis kūrinys nėra 
ekranizuotas, ir ėmiau domėtis 
kodėl. Paaiškėjo, kad vienas žy-
miausių šių dienų švedų režisierių 

Bo Widerbergas, perkėlęs į ekra-
ną Lindgreno „Gyvatės pėdsaką 
ant uolos“, pasakė: „Šito rašytojo 
ekranizuoti neįmanoma. Jis tam 
nepasiduoda.“ Ir tai tapo dogma. 
Tačiau scenaristui, kuris lyg ir su-
tiktų dirbti su Lindgreno romanu, 
parodžiau savo filmą „Vilko dan-
tų karoliai“ (1997), ir jis pasakė: 

„Dirbam, tu tikrai gali.“ Kodėl 
jis taip pasakė, nežinau. Galbūt 
jam patiko filmo vizualinis pasau-
lis, galbūt jis suvokė, kad mano 
sukurtas pasaulis stiprus? Taigi 
pasakymas, kad vienas ar kitas 
literatūros tekstas neekranizuo-
jamas, yra sąlygiškas – atsiranda 
žmogus, kuris gali tai padaryti. 

Yra labai keistas tekstas – Bi-
blija. Pasolini savo pamąstymuose 
teigdavo, jog jos ekranizuoti neį-
manoma. Tačiau jis rado originalų 
būdą tai padaryti. Skaitant Bibli-
ją, matyti daug elipsių, pavyz-
džiui: „Jie ėjo paskui Jį“. Kas tie 
jie? Tai nepasakyta. Tad Pasolini 
nusprendė, kad tie „jie“ – Pietų 
Italijos valstiečiai, juos režisierius 
ir pavertė savo herojais. Kaimo 
žmonės ir buvo tie visi šventieji. 
Pasolini neėmė profesionalių ak-
torių, filme vaidino paprasti žmo-
nės vargo paženklintais veidais, 
raukšlėti, bedančiai, didelėmis 
šiurkščiomis rankomis. Jei kuria-
ma saloninė Biblijos ekranizacija, 
toks filmas tampa vienadienis, o 
Pasolini „Evangelija pagal Matą“ 
tapo klasika. „Kamanių medaus“ 
siužetas tam tikra prasme taip pat 
biblinis. Tai mane ir sudomino.

Nereikia liesti daugelio kūrinių. 
Sakoma, prisilietęs prie literatūros 
vis vien pralaimėsi. Literatūra turi 
daugiau spalvų, nors, anot kitų, 
žodis neturi tiek spalvų, kiek vaiz-
das. Kitas dalykas, kas yra litera-
tūra? Vienas iš studentų mokymo 
etapų yra ekranizacijos kūrimas. 
Pirmakursiams parodžiau Pete-
rio Brueghelio paveikslą „Ikaro 
žūtis“. „Žiūrėkit, ką pasakoja 
paveikslas“, – raginau studentus. 
Vienas studentas parodytų Ikarą 
stambiu planu su vašku priklijuo-

tais sparnais, kylantį į saulę, kitas 
papasakotų didelę istoriją, kurio-
je Ikarui skirta labai mažai vietos. 
Pasakodamas turi apsibrėžti, ką 
tuo nori pasakyti. Galbūt tai, kas 
svarbu, savo nereikšmingumu ir 
yra didžioji tragedija. Esama daug 
būdų prisiliesti prie literatūros. 
Tačiau imdamasis literatūros esi 
šiek tiek pranašesnis už kitus ko-
legas. Turiu omenyje pirmiausia 
filmų finansavimą. Pas mus nėra 
profesionalių kino dramatur-
gų, mat dar sovietiniais laikais 
dauguma rašytojų atšlydavo nuo 
kino, nes cenzūra sugadindavo ar 
uždrausdavo daugumą geriausių 
jų kūrinių. Neturime kino dra-
maturgijos mokyklos, todėl sce-
narijus rašo patys rašytojai. Kas 
yra scenarijaus pagal literatūros 
kūrinį rašymas? Tai – antrinė vei-
kla, praktiškai tai ne kūryba. Kaip 
pasakytų Kubrickas, tai tam tikras 
kodų „nulaužimas“, kūryba iš jau 
sukurto daikto. Ar ekranizacija iš 
tiesų bus antrinis produktas, pri-
klausys nuo režisieriaus, nuo to, ką 
jis nori padaryti. Savitas meninin-
kas Peteris Greenaway’us „Nak-
tinėje sargyboje“ iš Rembrandto 
paveikslo padarė neįtikėtiną de-
tektyvą. Greenaway’us gali imtis 
ekranizuoti bet ką, jis vis vien 
išliks savimi. Tai – lyg atskiras 
pasaulis. Individualus autoriaus 
požiūris rodo, jog viskas įmanoma. 

Kokie režisieriai ir jų sukurtos 
ekranizacijos Jums yra geriausi? 
Kokius filmus išskirtumėt kaip 
kūrybiškiausias, vertingiausias 
ekranizacijas?

Autoritetai keičiasi, bet man 
ilgai toks autoritetas buvo Ro-
mano Polanskio „Tesė“ (1979) 
pagal Thomaso Hardy romaną. 
Filmo atmosfera buvo tokia įtaigi, 
kad man net nerūpėjo, jog tai – 
ekranizacija. Išskirčiau Volkerio 
Schlöndorffo „Skardinį būgnelį“ 
(1979). Kai žiūrėjau filmą, jaučiau 
stebįs kažin kokį stebuklą, ir tik 
vėliau sužinojau, kad tai – ekra-
nizacija.

Ar paminėti filmai (ir režisieriai) 
padarė įtaką Jūsų ekranizacijos 
sampratai? Gal yra literatūros 
ekranizavimo principų, kuriuos iš 
jų perėmėte?

Man daro įtaką ne ekranizaci-
jos, o tapyba. Jau kokius 20 metų 
mano fantazijas veikia amerikie-
čių tapytojo Andrew Wyetho dai-
lė. Jei parodau operatoriui arba 
dailininkui kurį nors jo paveikslą 
(pavyzdžiui, garsiausią „Kristinos 
pasaulį“, vaizduojantį paralyžiuo-
tą merginą, parkritusią ant pievos, 
tolumoje matyti jos namas), ne-
turiu jokių problemų – operato-
rius supranta, kokio kadro noriu. 
Filme „Amžinoji šviesa“ yra daug 
Andrew Wyetho citatų. 

Jei kalbėsime apie režisierius, 
ko gero, patyriau Ingmaro Berg-
mano įtaką. Būdamas ir teatro 
režisierius, stambius planus 

kapinėse gulintys visų epochų mi-
rusieji grįžta į miestelį, nes kapi-
nės liko po vandeniu. Jau 15 metų 
Šavelis mane kaitina tuo nepara-
šytu romanu ir vis susimąstau, ar 
jo sulauksiu? 

Mane dažnai skatina imtis Juo-
zo Baltušio „Sakmės apie Juzą“, 
esą tai labai įdomus tekstas. Ten 
daug didaktikos, bet jeigu knygos 
veiksmą perkėlus į mūsų laikus, 
į 2010-uosius? Taip būtų galima 
perlaužti knygos kodą, priartin-
ti prie šiuolaikinės visuomenės 
realijų. Dabar, skaitydamas jau-
nųjų recenzijas, suvokiu, kad 
iš režisieriaus nelaukiama tik 
būti pasakotoju, norima indi-
vidualaus, ypatingo požiūrio į 
pasakojimą. Štai už ką mylimas 
Šarūnas Bartas – už asmenybės 
braižą. Yra tik viena bėda, juk 
nė vienas europinį lygį pasiekęs 

„Ir ten krantai smėlėti“ (1991), 
derinantis dokumentalumą ir 
Apučio novelių išmonę. Į filmą 
ne pažodžiui perkėliau noveles, 
o jų atmosferą, nuotaiką, veidus. 
Supratau, kad vien su aktoriais 
neišsiversiu, turi būti tikrų išva-
gotų veidų, valstietiškos rankos. 
Personažai, kuriuos rašytojas 
sutiko realybėje, turi egzistuoti 
ir filme, tik kitokiu pavidalu. 

Mano, kaip režisieriaus, pir-
mas susidūrimas su literatūra 
buvo O. Henry novelės. Tai jau 
visai priešingas atvejis. Pradėjau 
domėtis rašytoju ir perskaičiau, 
kad pats O. Henry nekentė savo 
kūrybos, nes dėl pinigų buvo 
priverstas kiekvieną sekmadienį 
rašyti po novelę, skirtą eiliniam 
miestiečiui. Ta novelė turėjo 
baigtis gražiai, sentimentaliai. 
Skaitytojas, perskaitęs nove-
lę, aišku, laikraštį išmesdavo, 
bet patirdavo tam tikrų gražių 
jausmų. Kitą sekmadienį jis vėl 
ieškos laikraštyje kitos to paties 
autoriaus novelės su tokia pat 
patrauklia emocija. O. Henry 
suvokė, kad dirba tik dėl pinigų 
ir privalo įtikti eiliniam skaity-
tojui. Perskaitęs tai, ėmiau į O. 
Henry noveles žiūrėti laisviau, 
nebevertinau jų kaip tam tikros 
dogmos. Išliko pagarba autoriui, 
bet pasikeitė požiūris į literatū-
rą, atsirado noras žaisti kūryba. 
Pavyzdžiui, turiu aktorę trumpais 
plaukais, tačiau novelėje mergi-
nos plaukai ilgi. Novelėje ji nu-
sikerpa ilgus plaukus, norėdama 
gauti pinigų. Vadinasi, aktorė fil-
me gali nusikirpti trumpus plau-
kus ir gauti labai nedaug pinigų. 
Taip nustojau keliaklupsčiauti 
prieš autorių.

Šiuolaikiniame Europos kine po-
puliaresni originalūs scenarijai, 
o ne ekranizacijos. Kas vis dėlto 
skatina Jus nebijoti puoselėti ekra-
nizacijos žanro?

Žinoma, manau, kad autorinia-
me kine, režisūroje aukščiausias 
lygis – savas siužetas. Kalbėdamas 

jis filmuodavo teatro principu. 
Jam užtekdavo baltos sienos ir 
Liv Ullmann veido. Sunkiai su-
vokiama, kaip iš viso to gimsta 
stebuklas.

Mąstydamas apie ateitį ir naujas 
ekranizacijas, ties kokia knyga 
dažniausiai stabtelite?

Yra toks romanas, kurį Šave-
lis rašo jau 30 metų. Jis vadinasi 

„Sukilimas kapinėse“. Tai – fantas-
magorija apie tai, kaip patvinsta 
senosios miestelio kapinės. Tose 

teatro režisierius neišgarsėjo lie-
tuviškų pjesių pastatymais, o aš 
visą gyvenimą kūriau filmus pa-
gal lietuvių literatūrą ir bandžiau 
šį bei tą pasiekti.

Kalbėjosi 
KaROLiS BauBLYS
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knygos

al ir graudoka, bet 
ateina metas, kai 
dauguma artimų gi-
minaičių ir gerų pa-

žįstamų jau dausose. Sigitas Geda 
yra rašęs, kad tada jau laikas eiti 
su jais pasišnekėti. Jonas Gricius 
savo „Prisiminimus“ irgi pradeda 
kvietimu: „Pabūkim... Susitikim 
bent retsykiais. Paplepėkim apie 
šį bei tą, prisiminkim tuos, kuriuos 
mylėjom ir nelabai, prietelius ir ne-
prietelius, įvykius, kurie buvo, o gal 
tik norėjom, kad jie būtų buvę, su 
kuo ir apie ką plepėjom, šnekėjom, 
ginčijomės, barėmės...“ Ne pirmą 
kartą kino operatorius leidžia at-
siminimus, dar nepavijo Galinos 
Dauguvietytės, bet toks pat kalbus 
ir šmaikštus kaip ir anoji. Mažiau-
siai rašo apie operatoriaus darbą, 
bet kaip filmavo „Hamleto“ finalą 
pagal Richardą Wagnerį ir kas iš-
ėjo, kai muziką parašė Dmitrijus 
Šostakovičius – labai pamokanti 
novelė apie kino ritmiką. Pasako-
jimą apie „Don Kichoto“ filmavimus 
pas operatorių Andrejų Moskviną 
pradeda ir baigia Rosinantu. Net 
prisiminimus apie operatoriaus 
meno dėstymą Muzikos ir teatro 
akademijoje baigia triuškinančiu 
klausimu stojantiesiems: „Kuo 
Renesansas skiriasi nuo Rosinan-
to?“ Prisimenu, kad pradėjęs dirbti 
kitoje aukštojoje mokykloje iš sen-
buvių irgi gaudavau pastabų, kad 
per daug nesikabinėčiau prie šiuo-
laikinių studentų. Vis vien dažniau 
viskas baigiasi, kaip rašo Jonas 
Gricius: „Šiandien žiūrėdamas TV 
laidas įtariu, kad tų pretendentų 
visas tuntas vis tiek kažkokiu būdu 
tapo TV režisieriais.“

Ką labiau mylėjo prisiminimų 
autorius, ką nelabai – susigaudysite 
iš teksto. Su tais televizininkais irgi 
visko būta. Knygos gale, kur viskas 
subyra į mažyčius skyrelius, yra 
pasakojimas, kaip operatorius Au-
drius Kemežys, paminėjęs Griciaus 
vardą, išsigelbėjo nuo bado Vokieti-
joje. Dabar jis bene kūrybingiausias 
kino operatorius Lietuvoje. Visaip 
būna su obuoliais, net ir tais, kurie 

nuo obels toli nurieda. Dėl ko la-
biausiai autoriui skauda širdį? Dėl 
Kino studijos likimo. Juk čia buvo 
vienos kartos viso gyvenimo planas. 
Pradėjo nuo bažnyčių. Įsikūrė ma-
žytėje sinagogoje Neries krantinėje, 
kur dabar universalinė parduotuvė. 
Paskui kraustėsi į Šv. Ignoto baž-
nyčią. Vėliau joje buvo įkurdintas 
ir žurnaliukas „Ekrano naujienos“, 
kurį retas beprisimena, o būdavo 
malonu ką nors jame atspausdinti, 
nors mažytę žinutę apie „Tarybų 
Lietuvos“ kino kroniką. Didžiosios 
statybos Antakalnio gale sutapo su 
didžiųjų mūsų režisierių ir iškiliųjų 
filmų pasirodymu. Šiandien didin-
gai kabo tik užrašas „LKS“, bet ar 
ilgam?

Jonas Gricius knygoje nesilei-
džia į ilgas ir painias kino studijos 
vidinio gyvenimo peripetijas, nors 
abejingas nebuvo ir turėjo svarų 
balsą dėl mūsų kino ateities. Bet 
apie kino studijos griūtį nepriklau-
somoje Lietuvoje jis sako tai, ką 
žino daugelis: „Lietuvos kino studi-
ja buvo įrašyta į neprivatizuojamų 
objektų sąrašą. Bet netrukus įvyko 
tai, kas įvyko su daugeliu nepriva-
tizuojamų objektų – jei negalima, 
bet labai norisi, vadinasi, galima.“ 
Gaila, bet visų nelaimių ir į jau-
čio odą nesurašysi. Jonui Griciui 
jau buvo pavykę suprojektuoti ir 
gauti iš Maskvos pinigų naujiems 
kinematografininkų sąjungos rū-
mams už Žaliojo tilto. Prasidėjo 
Atgimimas, ir visi planai sugriu-
vo. Buvo dar ir pastatas Birutės 
gatvėje, kuris apdainuotas eilėmis: 

„Lapatai lapatai į kalniuką, lapatai 
lapatai atgalios...“ Pagaliau ir čia 
dar ne visos patalpos, kuriose teko 
glaustis kinui.

Svarbiausia, kokie žmonės buvo, 
o jeigu tebėra, tai beveik visi aš-
tuoniasdešimtmečiai. „Aštuonias-
dešimtmetį atšventusi mano sesuo 
Aldona susiruošė pėsčiomis pereiti 
senamiestį. „Nei namų, nei žmonių 
nebeatpažinau. Visai nauji tipa-
žai“, – pasakė man. Jonas Gricius 
labai silpnai bemato, tačiau prisi-
minimai užfiksuoti visu objektyvo 

ryškumu. Viską paskanina juoko 
pipirais. Ir apie kauniškį restoraną 

„Božegraiką“, ir apie studijas Mas-
kvoje, ir apie velionius kino daili-
ninkus rašo su graudžiu komizmu. 
Gal iš tėvo paveldėta, o gal – iš Ilfo 
ir Petrovo, kuriuos ir dabar mėgs-
tame pacituoti. Būta ir pavojingų 
aniems laikams pajuokavimų, kad 
ir per bendrabučio radiją. „Kolia 
Rybnikovas (...) Levitano balsu ir 
intonacijomis iškilmingai pranešė, 
kad Komunistų partijos vadovybė ir 
Sąjungos Ministrų Taryba nuo ryto-
jaus nukainoja visas prekes. Teksto 
autoriai nesismulkino –  rėžė kainas 
per pusę, o šnapsą nukainojo beveik 
iki kapeikų.“ Nesunku įsivaizduoti 
gyventojų ir valdžios reakciją. 

Paties autoriaus ir jo šeimos bio-
grafija, nors išsimėčiusi po įvairius 
knygos puslapius, gale susimezga į 
vieną mazgą. Knygos sudarytoja ir 
redaktorė Živilė Pilipavičienė, pati 
kine praleidusi gražiausius gyveni-
mo metus, gerai jaučia kino speci-
fiką ir autoriaus kalbėsenos ypatu-
mus, todėl palieka ir „barbariškų“ 
žodelių. Netikėčiausia – pasako-
jimas, kaip Maskvoje sutiko Joną 
Meką, o Vilniuje mokėsi suprasti 
jo kiną, sukurtą nesilaikant jokių 
taisyklių. Kartą ir parodė J. Mekui 
kitoj gatvės pusėj stovintį savo tėvą. 
O tas: „Maniau, Pivoša seniai mi-
ręs...“ Kažin ar kitaip bus visiems 
mums, seniams?

SKiRMaNTaS VaLiuLiS

Žvelgiant į prabėgusius metus

G

80-osioms gimimo metinėms skirtas vakaras

Jonas Gricius. Prisiminimai
Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos 

ir kino muziejus, 2009, 224 p.

Lietuvos kinematografininkų sąjunga | UAB „Lietuvos kinas“ | Žurnalas „Kinas“  

Į Ė J I M A S  N E M O K A M A S  

Vytauto Žalakevičiaus 

Balandžio 14 d. 19 val. 
Kino centras „Skalvija“
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įdomus. Man daug svarbesnis ryšys 
tarp žiūrovo ir filmo.

Magišką įspūdį sukelia ir šiaurės 
Prancūzijos kraštovaizdžiai, – sle-
giantys ir didingi kaip pati būtis. 
Gimtieji peizažai įkvepia papras-
tus dalykus pamatyti kitaip? 

Vienintelis būdas išreikšti tai, 
kas nematoma, yra pasinaudoti 
vaizdais, kurie yra matomi. Eg-
zistuoja net tam tikra proporcija. 
Stambūs miško, krentančių lapų 
ar pilkos sienos planai padeda pa-
tekti į nematomą pasaulį, slypintį 
žmogaus viduje. Peizažai veikia lyg 
metafora, jie atspindi personažo 
jausmus, būsenas. Tam tikrus 
neapčiuopiamus, iracionalius da-
lykus galima atskleisti tik lietumi, 
o ne kaip kitaip. Žiūrovo sąmonėje 
jie įgauna prasmę, išgrynintą, nors 
gal ir mistišką perspektyvą.

Dėstėte filosofiją universitete. 1996 
metais debiutavote kine su vaidybi-
ne juosta „Jėzaus gyvenimas“ („La 
vie de Jésus“). Gal susiklostė tam 
tikros filosofinės priežastys, kad nu-
sprendėte tapti režisieriumi? 

Tiesa, tokių priežasčių buvo. 
Filosofija – labai intelektualus 
mokslas, susijęs su abstrakčia 
pasaulio pažinimo sfera. O kū-
ryba supaprastina intelektualias 
mintis. Žinoma, kine galima kelti 
tuos pačius filosofinius klausimus, 
tačiau daug konkrečiau, daug re-
aliau. Todėl šis žanras man ir pa-
tinka, nes čia esu priverstas ieškoti 
apčiuopiamų vaizdų; natūralesnių, 
paprastesnių išraiškos būdų. Dar 
viena priežastis – noras papasakoti 
istoriją.

Tačiau žiūrėti Jūsų filmus ne taip 
lengva, o dar sunkiau yra priimti, 

suvokti filosofines jų prasmes. Ne 
itin malonu iš arti matyti tai, prieš 
ką kasdienybėje norisi užmerkti 
akis. Žiaurumo ar atviros sek-
so scenos sukelia prieštaringus 
jausmus, net atmetimo reakciją. 
Įdomu, kodėl renkatės būtent tokią 
poziciją?

Todėl, kad filmuose keliami 
klausimai yra nevienareikšmiai, 
pavyzdžiui, geismo ir žiaurumo, 
ilgesio ir baimės, vienatvės ir ne-
vilties. Tai nereiškia, kad jie yra 
nepaprasti, – man šis sudėtingu-
mas atrodo labai natūralus. Tiktai 
žiūrint gali pasirodyti, kad filme 
daug priešingybių, bet juk gyve-
nime mes dažnai sakome viena, 
o darome visai ką kita... Tuo pat 
metu galime ir mylėti, ir neapkęsti 
to, kurį mylime... Kodėl? Bandau 
rasti atsakymus, bet suprantu, kad 
jų paieškos nėra lengvos...

Perfrazuojant japonų režisieriaus 
Yasujiro Ozu mintį, – gyvenimas 
yra labai paprastas, tik žmonės 
linkę jį komplikuoti? 

Turbūt taip. Egzistuoja paprasti 
dalykai, o lygia greta ir sudėtingi, – 
aš jų nė vieno neatmetu. Nekuriu 
idealių filmų kaip kad amerikiečiai, 
kai žiūrovams iškart aišku, kas yra 
blogas, o kas geras. Mano nuomo-
ne, gera ir bloga žmoguje sukibę 
it dvi sunertos rankos. 

Kamera, jos pozicija filmuojant 
suteikia galimybę įsiskverbti į šias 
sielos ir kūno matricas, peržengti 
tam tikrus tabu, vyraujančius mo-
ralinius stereotipus?

Kino kamera leidžia maksima-
liai priartėti bei parodyti persona-
žų jausmus žiūrovams. Egzistuoja 
daug baisių jausmų, siaubingų 
dalykų, kurių mes nesugebame 

ar tiesiog nenorime suvokti, tad 
šiuo atveju katarsio efektas yra 
labai naudingas. Matydami eks-
tremalius, galbūt gąsdinančius 
veikėjų poelgius, vidinius konflik-
tus, galime juos išgyventi, patirti 
dvasinę iškrovą. Egzistencija yra 
konfrontacija, ir ji būtina. Pirmo-
jo mano filmo „Jėzaus gyvenimas“ 
pagrindinis herojus yra rasistas, 
jis nekenčia kitataučių. Tačiau aš 
nerodau jo kaip pavyzdžio. Man 
svarbu, ką jaučia salėje sėdinti ir 
filmą žiūrinti publika. Suprantu, 
daug maloniau mėgautis tokiais 
holivudinių filmų protagonistais 
kaip „Zoro“ ar „Supermenas“, bet 
iš trumpalaikės pramogos rezul-
tato tikėtis neverta. 

O jei iš to kyla skandalas ir lai-
kraščiuose pasirodo pasipiktinusių 
kritikų recenzijos, kad „režisierius 
absoliučiai negerbia žmonių rasės“?

Galbūt taip sakantys nesupran-
ta, kad negatyvus vaizdas gali 
duoti pozityvų rezultatą. Mano 
filmus vienijanti tema yra meilė. 
Nuolat užduodu klausimus, kaip 
mylėti, kai vyksta žiaurūs dalykai, 
kaip mylėti, kai esi išduodamas, 
kaip mylėti, kai myli ir Dievą? 
Procesas, kurį perkeliu į ekra-
ną, nebūtinai yra patrauklus ir 
teigiamas, bet jis neišvengiamas. 
Norėdami pasiekti taip trokštamą 
gėrį ir šviesą, turime pereiti per 
juodžiausią tamsą, išsivaduoti iš 
trauminių patirčių. Pasitikiu žiū-
rovais, manau, jie gali suprasti 
mano filmų esmę ir padaryti 
teisingas išvadas. Juk senovės 
Graikijos dramaturgai Euripidas, 
Aischilas, Sofoklis rašė iš pirmo 
žvilgsnio baisias istorijas, pavyz-
džiui, „Medėjoje“ motina išžudo 
savo vaikus. Tačiau nereikia in-
terpretuoti šių smurto apraiškų 
tiesiogiai: juk nesakome, kad 
antikinėse dramose aukštinamas 
žiaurumas. Tai ir yra tragedijos 
meninė jėga, kai patirtas siau-
bas paliečia žmogiškosios būties 
gelmes ir aiškiai suvokiame pa-
grindinę mintį. Manau, kad toks 

pasakojimo būdas yra svarbesnis 
bei paveikesnis už komedijos. 

Tragiškos patirtys aktualios anks-
tesniuose Jūsų filmuose „Jėzaus 
gyvenimas“, „Žmogiškumas“ 
(„L’Humanité“), „Flandrija“ („Flan-
dres“), „29 palmės“( „29 Palms“). 
Jų personažai daug nemąstydami 
paklūsta savo fiziologiniams 
instinktams. Tačiau naujausios 
juostos „Hadevičė“ herojė visai ki-
taip suvokia savo kūną ir jį aukoja 
kitiems tikslams... 

„Hadevičės“ pagrindinė tema yra 
kita, kitoks ir siužetas. Čia svarbesnis 
dvasinis pradas, todėl kūno, instink-
tų poveikis sumažinamas. Apsėsta 
savo idėjos, jauna mergina atsisako 
kūniškų santykių. Ji pasineria į ti-
kėjimą ir vien tik į jį. „Flandrijoje“ 
žmonių veiksmus lemia ne sąmonin-
gumas, o juslinė substancija. 

Hadevičė, arba Selina, pareiškia, 
kad vienas nuostabiausių dalykų 
meilėje yra jos žiaurumas. Kodėl? 

Selina cituoja viduramžių poe-
tės ir mistikės Hadevičės žodžius. 
Jų reikšmė prieštaringa, bet bū-
tent jie mane ir sudomino. Juk ir 
dabar yra žmonių, kurie, Dievo 
vedami, vykdo teroristinius išpuo-
lius. Nežinau, kodėl ir kaip visa tai 
vyksta. Galbūt šių nesusipratimų 
priežastis – mūsų veiksmų, po-
elgių ir minčių sureikšminimas. 
Juk hipertrofuota meilė tampa 
žiaurumu. Per didelis gėris tampa 
blogiu... Filmuoju dalykus, kurių 
nesuprantu.

Kaip manote, ar įmanoma api-
brėžti, nusakyti kinematografinio 
vaizdo ir patiriamos emocijos 
santykį? 

Paradoksalu, bet kuo mažiau fil-
me dialogų, kuo mažiau ieškoma 
įspūdingų vaizdų, tuo labiau išauga 
žiūrovo – stebėtojo ir kūrėjo – reikš-
mė. Reaguodamas į tai, kas rodo-
ma ekrane, jis bando kompensuoti 
trūkstamą informaciją ir tampa dar 
vienu veiksmo dalyviu. Filmas, kaip 
užbaigtas kūrinys, savaime nėra 

Filosofinio kino materija
Režisierius Bruno Dumont’as

Sausis Vilnių užgriuvo ark-

tiniu speigu. Siaurutėse se-

namiesčio gatvelėse, rodos, 

nebeliko nei vienos gyvos 

būtybės, – apmirė net varnos 

beigi balandžiai... Storas snie-

go sluoksnis padengė visa, 

kas banalu, purvina, pilka. Į 

šią tobulai gryną baltumo odę 

ir pateko režisierius Bruno 

Dumont’as, į prancūzų kino 

festivalį „žiemos ekranai“ at-

vykęs pristatyti naujausios 

savo juostos „Hadevičė“ („Ha-

dewijch“, 2009). Bresoniškais 

kino instinktais ir priešta-

ringai vertinamais filmais 

garsėjančiam režisieriui šalčio 

išvalyta aplinka pasirodė labai 

kinematografiška. Juk jis, no-

rėdamas maksimaliai priartėti 

prie kūno, širdies ir tiesos pa-

slapčių, transformuoja realybę 

iki filosofinės, netgi mistiškos 

abstrakcijos. Todėl Dumont’o 

kinas peržengia mūsų pasau-

lio supratimo ribas, provokuo-

ja, priverčia jausti...

monininkas, todėl tikrumas man 
yra svarbiausias. Neprofesionalūs 
aktoriai daug stipriau išreiškia 
savo emocijas, jie spontaniškes-
ni, natūralesni, bet to, kiekvienas 
turi savitą tiesą, tiksliai atliepian-
čią neidealizuotą realybę.

Tačiau „29 palmėse“ pagrindinį 
vaidmenį kūrė aktorė Katerina 
Golubeva, ją Lietuvos žiūrovai pa-
žįsta iš Šarūno Barto filmų „Mūsų 
nedaug“, „Koridorius“, „Trys die-
nos“. Kuo įdomi ši aktorė? 

Savo neurastenija. 

Kurią puikiai galima išnaudoti 
kadre? 

Teisybė, ji išreiškia labai daug. 
Katerina yra isteriška, o kartu 
mistiška būtybė, spinduliuojanti 
kino ekrane stipria, netgi žiauria 
energija...

interviu interviu

Skamba labai filosofiškai... 
Taip, viena vertus, filosofiškai, 

kita vertus – paprastai... Kažkoks 
vaikinas vaikšto savo fermoje, 
aplink plyti tušti laukai, lyja lie-
tus – viskas labai paprasta. Tai ir 
vadinama poezija. 

Poezija, kurios neatskiriama pras-
mės dalimi tampa neprofesionalūs 
aktoriai? 

Tarp „žalio“, arba neapdoroto, 
ir pagaminto, aš visąlaik renkuosi 

„žalią“. Esu amatininkas, o ne pra-

Kalbėdamas apie kiną, užsimenate 
ir apie mistiką. Kaip manote, ji eg-
zistuoja tiktai filmuose? 

Atvykęs į Vilnių, taip pat pajutau 
savotišką mistiką. Pas jus mistika 
yra ekstremalus šaltis. Pats potyris, 
kada jauti, kaip šąla oda, yra mis-
tiškas, siurrealus. Jis, beje, sukuria 
grynai kinematografinę atmosferą. 

Kalbėjosi 
auKSė KaNCEREVičiūTė

„Hadevičė“, 2009
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erlyno kino festivalyje visada malonu sutikti lenkų kri-
tikos nestorių Jerzy Płażewskį. Į devintą dešimtį įkopęs 
kino tyrinėtojas stropiai užsirašinėja filmus, domisi ko-
legų įspūdžiais ir vertinimais. Negaliu tiksliai pasakyti, 

nuo ko prasidėjo šis mūsų pokalbis, regis, nuo to, koks vis dėlto ne-
apsakomas malonumas yra žiūrėti filmą dideliame ekrane. Kritikas 
pradėjo piktintis bloga kino platinimo situacija jų šalyje. Seku lenkų 
spaudą ir man atrodo atvirkščiai – mes tik galime pavydėti tokio kino 
teatrų repertuaro. Tačiau J. Płażewskio argumentai buvo įtikinantys. 
Jis sakė, kad „komunos laikais“ Lenkijos kino teatrus pasiekdavo 
praktiškai visi svarbiuose kino festivaliuose apdovanoti filmai. Arti 
100 procentų. Pastaraisiais metais – tik maždaug 90 procentų. Žino-
dama Płażewskio kruopštumą, neabejoju, kad jo surinkti statistiniai 
duomenys visiškai tikslūs. Kai aš pasakiau, kad Lietuvoje iki šiol 
neparodytas bene svarbiausias 2009-ųjų filmas – Michaelio Haneke’s 

„Baltas kaspinas“ – ir kad repertuare jo greičiausiai ir nebebus, tik 
trys festivaliniai „Kino pavasario“ seansai, man regis, kritikas nepa-
tikėjo. (Lenkijoje filmas repertuare išbuvo, atrodo, keturis mėnesius.) 
Be abejo, tai sunku suprasti. Bet panašius statistinius duomenis pas 
mus rinkti būtų beprasmiška – dauguma gerų filmų dažniausiai „nu-
sipelno“ trijų festivalinių seansų.

Solidus lenkų žurnalas „Kino“ (beje, pernai žurnalui nebuvo skirta 
dotacija, bet visuomenės spaudimas privertė tai padaryti) jau dešimt 
metų renka geriausius metų filmus iš tų, kurie oficialiai buvo rodyti 
kino teatruose. Profesionalūs kritikai surašo savo dešimtukus, iš jų ir 
sudaromas bendras. Geriausiu 2009-ųjų filmu lenkų kritikai išrinko 
Michaelio Haneke’s „Baltą kaspiną“. Toliau sekė brolių Dardenne’ų 

„Lornos tylėjimas“, Ari Folmano „Valsas su Baširu“, Woody Alleno 
„Viki Kristina Barselona“, Quentino Tarantino „Negarbingi šunsnu-
kiai“, Wojteko Smarżowskio „Blogi namai“, Samo Mendeso „Nerimo 
dienos“, And-rzejaus Wajdos „Ajerai“, Peterio Liechti „Vabzdžių gar-
sas“ ir Boryso Lankoszo „Antroji monetos pusė“. Tik du iš septynio-
likos rinkimuose dalyvavusių kritikų savo sąrašuose paminėjo Larso 
von Triero „Antikristą“ (ir tai tik sąrašo pabaigoje), kažkodėl sukėlusį 
masišką lietuvių intelektualų jaudulį. Savo geriausiųjų dešimtuką 
rinko ir Krokuvos Jogailos universiteto kinotyros studentai. Jie pirmą 
vietą atidavė „Negarbingiems šunsnukiams“, antrą „Baltam kaspi-
nui“, devintą – „Antikristui“. Dėl skonio, manau, reikia ginčytis, an-
traip visi – ne tik tabloidų skaitytojai ir lietuviškų televizijų žiūrovai – 
netrukus skęsime marmelade. Kita vertus, reikia turėti galimybę 
matyti tai, kas gali sukelti ginčus. Iš dešimties lenkų kritikų geriau-
siais išrinktų filmų pas mus buvo platinami keturi: „Lornos tylėjimas“ 
(išsilaikė „Forum Cinemas“ vos kelias savaites), „Viki Kristina Barse-
lona“, „Nerimo dienos“ ir „Negarbingi šunsnukiai“. „Valsą su Baširu“ 
rodė „Kino pavasaris“, „Ajerus“ – „Scanorama“, du „Vabzdžių garso“ 
seansai buvo susieti su Vilniuje vykusiais geriausio Europos doku-
mentinio filmo rinkimais. „Baltas kaspinas“ ir „Blogi namai“ įtraukti 
į šiųmečio „Kino pavasario“ programą. 

Atrodytų, nėra ko jaudintis. Bet situacija atrodo pakenčiama tik iš 
pirmo žvilgsnio, nes platintojai su filmais elgiasi, kaip nori. Pavyzdžių 
turiu šimtus, bet pateiksiu tik vieną, nelabai tipišką (nes su laiminga 
pabaiga). Kiekvieną mėnesį gaunu patikslintą filmų išleidimo grafiką. 

Metų pradžioje apsidžiaugiau sąraše pastebėjusi, kad kovą numaty-
ta išleisti naujausią brolių Coenų filmą „Rimtas vyrukas“. Vasarį iš 
tinklelio jis staiga išnyko. Paklausiau platintojų, kas atsitiko. Buvo 
atsakyta, kad filmo jie nusprendė atsisakyti. Dar po mėnesio suži-
nojau, kad filmas bus parodytas „Kino pavasaryje“, o vėliau jį rodys 

„Pasaka“. Jei net broliai Coenai, turintys Lietuvoje gana stabilią audi-
toriją, nesukelia mūsų platintojų pasitikėjimo, nėra ko stebėtis, kad 
originalesni filmai visai mūsų nepasiekia. Taip ir negaliu suprasti, ar 
platintojai orientuojasi į savo skonį ir išsilavinimą, ar tai išsamių žiū-
rovų auditorijos tyrimų rezultatas, ar seniai deklaruojama nuostata, 
kad lietuvių žiūrovai yra kvaili ir į protingus filmus nevaikšto. Kita 
vertus, platintojai vis dar gyvena gerai neinvestuodami nei į speciali-
zuotą reklamą, nei į auditorijos tyrimus, todėl jie net nesuinteresuoti 
rengti spaudos peržiūras ar įvairinti reklamą. Jau seniai nebeprašau 
platintojų filmo, kad galėčiau pasižiūrėti jį iš anksto, nes žinau, koks 
bus atsakymas. Vienintelė išeitis – piratai. 

Bet galimybė pasižiūrėti vertingą filmą kino teatre nėra tik per-
versiškas kritikų noras (kaip kad kartais mus bando įtikinti įvairūs 

„ekspertai“), tai yra viena sudedamųjų kino kultūros dalių ir jos bū-
tinybių. Kita skaudi problema: tie filmai turi būti saugomi ir visada 
prieinami. Dar vienas iškalbingas pavyzdys: jei norėtumėt „Oskaru“ 
apdovanotą tų pačių brolių Coenų filmą „Šioje šalyje nėra vietos se-
nukams“ pasižiūrėti kino teatre ir kino juostoje, jums atsakytų, kad 
kino kopijos nebėra. Platintojai neturi kur jos laikyti, saugoti kopijas 
neapsimoka, todėl parodyta kino teatruose juosta yra paprasčiausiai 
sunaikinama, taip, kaip tai buvo daroma XX a. pradžioje, nes Lietu-
voje vis dar nėra nacionalinės filmotekos, kino muziejaus ar kitokios 
panašios institucijos, o valstybės archyvas kaupia tik lietuviškus fil-
mus (jei kas atiduoda). Kitose šalyse egzistuoja susitarimas, kad pa-
sibaigus licencijai visos kino kopijos yra atiduodamos archyvui. Juk 
tai – ir materiali, ne tik meno vertybė. Po šimto metų, kai panašus 
archyvas Lietuvoje, tikiu, vis dėlto atsiras, viską reikės pirkti iš naujo, 
bet tada, tikėkimės, jau bus išmirę kultūrinio liberalizmo šaukliai.

Kultūringos Europos šalys jau senokai remia vertingų filmų platini-
mą. Finansavimą gauna ne tik filmų gamyba, bet ir kitose šalyse su-
kurtų filmų platinimas (dažniausiai paraiškas teikia patys platintojai). 
Lietuvoje kai kurių filmų taip pat nebūtume pamatę be finansinės 

„Europa Cinemas“ ar „Media“ paramos. Tik jos akivaizdžiai nepa-
kanka, kad galėtume save laikyti kultūringų kino žiūrovų, o ne už-
kietėjusių piratų tauta. Kaip mūsų kino kultūra atrodo kitiems, sausį 
netiesiogiai pakomentavo „Žiemos ekranų“ rengėjai, iškilmingam 
festivalio atidarymui parinkę pigų, silpną, primityvų, nelabai ką ben-
dra su šiuolaikiniu prancūzų kinu turintį kūrinėlį apie erotinius vyrų 
ir moterų santykius. Pirmo laipsnio asociacija, juk toks lietuviams ir 
atrodo „tikras“ prancūziškas filmas, tiesa?

žiViLė PiPiNYTė

Pirmo laipsnio asociacija

B
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