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

Gaelis García Bernalis,  

vadinamas meksikiečių  

Jamesu Deanu ar naujos  

kartos Alainu Delonu,  

šiandien yra labiausiai  

žinomas Lotynų Amerikos 

aktorius. Jis galėtų be vargo 

tapti Holivudo žvaigžde,  

tačiau vaidina nepriklau-

somų režisierių filmuose 

ir sugebėjo pasirinkti 

geriausius: Almodóvarą, 

Gonzálezą Iñárritu,  

Jarmuschą... Netrukus  

pamatysime jį filme  

„Laiškai Džuljetai“,  

o Ispaniškų filmų festivalio 

programoje – jo režisūrinis 

debiutas „Deficitas“.

Apie aktorių skaitykite  

20 psl.

Mėnesiu pavėlavęs antrasis „Kino“ numeris (labai atsiprašo-

me jo laukusių skaitytojų) gręžiasi atgal ir primena „Kino pavasario“ 

įspūdžius: juk lietuviška festivalio programa buvo bene vienintelė šie-

metinė galimybė susipažinti su mūsų kino ieškojimų ir neieškojimų 

visuma, o tai yra pirmaeilė žurnalo priedermė. Pripažinkime, programa 

pasirodė gana marga ir prieštaringa. Matyt, todėl, kad buvo sudaroma, 

anot ją apžvelgiančios Renatos Šukaitytės, taikant atvirumo principą, 

t.y. įtraukiant visus naujus filmus be atrankos. Tačiau ne visai visus. 

Linai Kaminskaitei-Jančorienei susidarė įspūdis, kad pristatomi tik 

mažo biudžeto antraeiliai kūriniai (ambicingesni kūrėjai rengia sava-

rankiškas premjeras). Filmų vis daugėja, bet ar tai reiškia nacionalinio 

kinematografo produktyvumą? Greičiau atvirkščiai, primena chronišką 

finansinį nepriteklių. Tokia padėtis perša autorei išvadą apie „nekin-

tantį lietuvių kiną“.

Renata Šukaitytė, analizuodama šią „sudėtį be atrankos“, vis dėlto 

linkusi įžvelgti tam tikras tendencijas. Viena iš jų – transnacionalumas, 

kurį kritikė įžvelgia panagrinėjusi filmus vartojamos kalbos ir tematikos 

požiūriu. „Transnacionalinės tendencijos kine, – rašo R. Šukaitytė, – sti-

prėja dėl nykstančių tiesioginių kino sąsajų su jo gamybos teritorija, 

nacionaline problematika ar kūrybinės grupės, socialinių veikėjų (filmo 

herojų), net filmo gerbėjų ar suvokėjų nacionaline tapatybe (...) Šie 

procesai itin būdingi mažą kino pramonę turinčioms šalims, tokioms 

kaip Lietuva.“

Tokios prognozės „Kino“ žurnalą labiau liūdina, nei žavi. Šį pavasarį 

Varšuvos leidykla „Oficyna Naukowa“ išleido kinotyrininkės Annos Mi-

konis monografiją apie lietuvių kiną „Poetinis kinematografas“, kurioje 

mūsų autorinio kino vertė ir tarptautinis pripažinimas siejamas būtent 

su nacionaliniu savitumu. Žinoma, tai istorinė perspektyva: aptariamų 

filmų chronologija baigiasi 1997 metais, tad recenzuodami šią knygą 

keliame klausimą, ar lietuvių kino tradicija vis dar gyvybinga ir koks 

jos lyginamasis svoris dabar. Bet kad nacionalinė tapatybė yra gal-

būt vienintelis lietuvių kino šansas, skiriantis mūsų kino kūrėjus nuo 

„europudingo“ kepėjų, šiemet patvirtino Karlovy Varų kino festivalio 

pagrindinis apdovanojimas trumpametražių filmų kategorijoje Julijos 

ir Rimanto Gruodžių filmui „Upė“. Sveikiname.

Didžiausią susidomėjimą „Kino pavasaryje“ sukėlė Michaelio 

Haneke’s „Baltas kaspinas“, kurį dar viliamės pamatyti ir kino teatrų 

repertuare. Tad žiūrovus provokuojančio ar, tiksliau tariant, „prievar-

taujančio“, respektabilumo ir moralės klausimus aštriai formuluojančio 

austrų režisieriaus kūrybą išsamiai aptaria Vaidas Jauniškis.

Kino teatruose – vidurvasario štilis. Svarbiausias repertuaro filmas – 

nebent Christopherio Nolano „Pradžia“. Tačiau jau artėja rudens sezo-

nas, o su juo – daugybė renginių: ispaniškų ir lenkų filmų programos, 

Tarptautinis Kauno kino festivalis, Vilniaus dokumentinių filmų festi-

valis. Įspūdžiai iš svetur irgi labai įvairūs: Lukas Brašiškis supažindina 

su Traibeka – Amerikos nepriklausomų kūrėjų festivaliu, Santa Linge-

vičiūtė pabuvojo Karlovy Varuose, Jurga Stakėnaitė impresionistiškai 

žvalgėsi po Gdynę, kur vyko 35-asis lenkų vaidybinių filmų festivalis. 

Tikimės, kad rasite ką paskaityti.

Iki pasimatymo rudenį.

KInAS
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Britų kino institutas ieško dingusių filmų
Britų kino institutas (BFI) sudarė 75 dingusiais laikomų filmų sąrašą. Institutas tikisi, kad atsilieps 

kinomanai, kurie išsaugojo šių filmų kopijas. Sąrašo sudarytojai išskyrė ir 10 svarbiausių filmų. Pir-

masis jame – 1926 m. Alfredo Hitchcocko sukurtas „Kalnų erelis“ („The Mountain Eagle“), antrasis 

režisieriaus filmas, kurį jis pats laikė siaubingu. Tai p asakojimas apie neįgalaus vaiko tėvą, kuris įsi-

myli gražią mokytoją. Kai moteris neatsako į jo jausmus, vyriškis nusprendžia jos gyvenimą paversti 

pragaru. Istorikai tikisi, kad filmas išliko privačioje kolekcijoje. BFI tinklalapyje šis filmas pavadintas 

kino istorikų šventuoju Graliu. Antroje vietoje atsidūrė Michaelo Powello režisūrinis debiutas „Dvi 

tankios valandos“ („Two Crowded Hours“, 1931), trečioje – Lance’o Comforto „Eskadrono vadas X“ 

(„Squadron Leader X“ ,1943), ketvirtoje – britų Godard’u vadinamo Davido Harto „Kiti  žmonės“  

(„Sleep is Lovely“ arba „The Other People“, 1968). Tarp dešimties svarbiausių – ir Dinah Shurey, vienin-

telės britų nebyliojo kino moters režisierės, filmas „Paskutinis postas“ („The Last Post“, 1919). Režisie-

rė padavė į teismą žurnalą „Film Weekly“, kai vienas jo žurnalistų pareiškė, esą „akivaizdu, kad mote-

rys netinka režisieriaus profesijai“. Sąraše ir pirmasis Šerloko Holmso filmas, sukurtas 1914 metais. 

Retenybė senoje  
daržinėje 

JAV, ardant vieną Naujojo Hamp-

šyro valstijos daržinę, rastas iki 

tol nežinomas nebylus filmas 

apie Abrahamą Lincolną. Palėpė-

je buvo senas kino projektorius 

ir septynios degios juostos ritės. 

Tarp jų – 30 min. trukmės filmas 

„Kada sumokėjo Linkolnas“. Fil-

mas sukurtas 1913 m., pagrindinį 

vaidmenį kuria režisieriaus Johno 

Fordo brolis Francis. Jis yra ir fil-

mo režisierius. Siužetas paprastas: 

Pilietinio karo metais žuvusio ka-

reivio iš Šiaurės motina prašo pre-

zidento suteikti malonę pietiečiui, 

kurį pati prieš tai įdavė policijai. 

Kai ekspertai patikino, kad filmo 

nėra nė viename archyve, jis buvo 

beveik metus restauruojamas.

Markas Ruffalo 
apie pornografinių filmų 
žvaigždę

Vienas įdomiausių amerikie-

čių jaunosios kartos aktorių 

Markas Ruffalo („Kuždesių sala“) 

šiemet jau debiutavo kaip reži-

sierius filmu apie paralyžiuotą 

diskotekos vedėją „Sympathy 

for Delicious“, kurį išskyrė ir 

Sandanso festivalio žiuri. Šiam 

filmui Ruffalo rengėsi dešimt 

metų. Netrukus jis pradės naują 

filmą. Tai buvusios pornografi-

trumpai

Filmas apie Vladimirą Vysockį
Rusų režisierius Piotras Buslovas išgarsėjo filmu „Bume-
ris“. Dabar jis rengiasi kurti vaidybinį filmą apie Vladimirą 
Vysockį – aktorių, poetą, dainų kūrėją. „Vysockis: ačiū 
Dievui, gyvenu“ turėtų pasirodyti kitų metų pavasarį. Fil-
mo, kurio scenarijų parašė Vysockio sūnus Nikita, veiks-
mas nukels į 1979-uosius, kai per koncertą Bucharoje  
Vysockį ištiko širdies priepuolis ir jis išgyveno klinikinę 
mirtį. Keturių serijų projektas pradėtas dar 2009-aisiais.  
Filmą turėjo kurti Igoris Vološinas, bet netrukus ėmė sklis-

nių filmų žvaigždės istorija, o 

kartu filmas apie tėvą ir sūnų. 

Herojus yra buvusi pornožvaigž-

dė, buvęs gatvės poetas ir buvęs 

narkomanas. Jis – vienišas tėvas, 

Holivude auginantis sūnų.

nepailstantis 
Ridley Scottas

Kino ekranuose dar galima pa-

matyti naujausią Ridley Scotto 

filmą „Robinas Hudas“, o reži-

sierius jau ekranizuoja Jordano 

Belforto knygą „Volstryto vilkas“ 

(„The Wolf of Wall Street“). Šis 

projektas iš pradžių buvo sieja-

mas su Martinu Scorsese, tad, 

matyt, neatsitiktinai pagrindi-

nį vaidmenį jame kurs mėgsta-

mas Scorsese aktorius Leonar-

do DiCaprio. Finansų makleris 

Belfordas išgarsėjo, kai atsisakė 

duoti parodymus procese, de-

maskuojančiame korupciją Vols-

tryte. Filmo tema – maklerio ir 

FTB agento, bandančio įkalbėti 

Belfordą tapti informatoriumi, 

santykiai.

ti gandai, kad jis atiteks 
Buslovui. Taip ir atsitiko. 
Pagrindinio vaidmens kū-
rėjas liko tas pats Sergejus 
Bezrukovas („Brigada“).

Storulis – tai pica, ledai, saldu-

mynai, daug kalorijų. Tai kaltės 

jausmas, svajonės, viltys. Visa 

tai yra filme „Storuliai“ („Gordos“, 

2009), kurį sukūrė lietuvių žiūro-

vams iš filmo „Tamsiai mėlyna be-

veik juoda“ pažįstamas Danielis 

Sánchezas Arévalo. Šis filmas – tai 

penki pasakojimai apie antsvorio 

priežasčių ieškančios psichotera-

pijos grupės narius. Jie bando su-

prasti, kodėl nekenčia savo kūno. 

Bet esmė – ne kilogramai ir net 

ne kūnas. Antsvoris – tik metafo-

ra to, kas nuolat auga ir kaupiasi 

kiekviename mūsų. Tai sunku 

apibūdinti, dar sunkiau su tuo 

susitaikyti. Filmas buvo kuriamas 

metus, nes reikėjo laukti pagrin-

dinių vaidmenų aktorių fizinių 

permainų ir papildomų kilogra-

mų. Panašiai kaip ir ankstesniame 

savo kūrinyje, režisierius subtiliai 

sujungia komediją ir dramą. Da-

nielis Sánchezas Arévalo tvirtina, 

kad tai filmas ne apie fizinį, o apie 

„emocinį“ antsvorį: „Tunkama ne 

dėl picos, ledų ar mėsainių. Tun-

kama, kai nesugebama suvirškinti 

kasdienių problemų.“ 

„Storuliai“ – vienas iš šešių pas-

taraisiais metais sukurtų ispanų 

filmų, kuriuos bus galima pama-

tyti rugpjūčio pabaigoje vyksian-

čiame Ispaniškų filmų festivalyje. 

Režisierių Peris Romano ir Ro-

drigo Sorogoyeno romantinės 

komedijos „8 pasimatymai“ („8 

citas“, 2008) personažai atskleis 

aštuonias tarpusavyje susijusias 

istorijas apie skirtingas meilės 

stadijas: meilė įsižiebia dar neta-

rus nė žodžio, meilė ima erzinti, po 

pirmo pasimatymo tampa amžina 

arba nunyksta, meilę išbando susi-

tikimas su giminaičiais, įsimylėjus 

pasikeičia visas gyvenimas, meilė 

tampa įprasta, jai pasibaigus lieka 

didžiulis skausmas arba vėl sutin-

kama ta vienintelė buvusi meilė.

Juodosios komedijos „Savižu-

džių klubas“ („El club de los suici-

dos“, 2007, rež. Roberto Santiago) 

herojai du draugai įkuria klubą 

tokiems pat kaip jie nelaimėliams. 

Kai nėra jėgų atimti sau gyvybę ir 

net psichoterapijos grupė nepade-

da įgyvendinti šio apsisprendimo, 

dar lieka draugai. Bet jie nežino, 

kokių galių turi meilė...

Marcoso Carnevale filmas „Elzė 

ir Fredas“ („Elsa y Fred“, 2005) rodo 

pagyvenusius žmones. Fredo žmo-

na mirė prieš pusmetį. Persikėlęs 

gyventi į naują butą, Fredas susi-

pažįsta su ekstravagantiška kai-

myne Elze. Nors ji ligota, vidinės 

stiprybės jai pavydėtų net sveikas 

žmogus. Daugelį metų Elzė svajojo 

pasielgti panašiai kaip Fellini filmo 

„Saldus gyvenimas“ herojė prie Tre-

vi fontano. Elzė pasiūlo Fredui įgy-

vendinti svajones, kurios būdavo 

nuolat atidėliojamos. Gyvenimas 

gali prasidėti ir po 78-erių...

Murilo Pasta filme „Karmo“ 

(„Carmo“, 2008) neįgalus ispanas 

Markas leidžiasi į kelionę  per Bra-

ziliją. Jis yra kontrabandininkas. 

Pasienio su Paragvajumi mieste-

lyje Marko gyvybę išgelbsti vietinė 

mergina. Ji svajoja ištrūkti į platų 

pasaulį. Taip prasideda tikras ke-

lio filmas – bendrakeleiviai stačia 

galva neria į kriminalinius nuoty-

kius, kurie pasipildo romantiškais 

išgyvenimais. San Paulo kino fes-

tivalyje žiūrovai „Karmo“ išrinkto 

geriausiu brazilišku filmu.

Meksikietis Gaelis García Ber-

nalis seniai svajojo apie režisū-

netrukus

Ispaniškų filmų 
festivalis 
2010.08.23–31
„Skalvijos“ kino centras  
VILnIUS

„Storuliai“, 

rež. Daniel Sánchez Arévalo

„Elzė ir Fredas“, 

rež. Marcos Carnevale

„8 pasimatymai“, 

rež. Peris Romano,  

Rodrigo Sorogoyen

„Deficitas“, rež. Gael García Bernal

„Karmo“, rež. Murilo Pasta

rą. 2007 m. Meksikoje sukurtas 

jo „Deficitas“ („Déficit“), kuriame 

aktorius suvaidino ir pagrindinį 

gražuolio Kristobalio – Meksikos 

valdžios pareigūno sūnaus – vai-

dmenį. Prašmatnioje viloje jis su-

rengia vakarėlį. Kristobalis ką tik 

gavo neigiamą atsakymą iš Harvar-

do, bet jam tai nerūpi. Jis ruošia 

kepsninę, draugai žaidžia futbolą, 

baseine taškosi merginos. Į akį jam 

krinta argentinietė Dolores. Tačiau 

linksmybės baigiasi į vakarėlį įsi-

veržus nekviestiems svečiams... 

PAGAL REnGėjų InF.
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Indai restauruoja 
kino klasiką

Indijos vyriausybė skyrė per 140 

mln. dolerių Bolivudo klasikai res-

tauruoti. Projektas vadinasi „Natio-

nal Film Heritage Mission“. Planuo-

jama restauruoti 2500 filmų, kurie 

saugomi didžiausiuose Indijos ar-

chyvuose, tarp jų ir Nacionalinia-

me kino archyve bei asmeninėse 

kolekcijose. 1450 iš jų – nebyliojo 

periodo kūriniai. Rengiant projektą 

paaiškėjo, kad apie 200 filmų, kurie 

išliko tik kino juostoje, yra prastos 

kokybės, jų restauravimas parei-

kalaus skaitmeninių technologijų 

ir kainuos per 7 mln. dolerių. Dalis 

pinigų bus išleista ir dokumentinių 

filmų restauravimui. 

Geriausi filmai ne anglų kalba
Britų kino žurnalas „Empire“ išrinko šimtą geriausių visų 
laikų filmų, sukurtų ne anglų kalba. Pirmoji vieta atiteko ja-
ponų kino klasiko Akiros Kurosawos filmui „Septyni samu-
rajai“ (1954), antroji – Jeano-Pierre’o Jeunet „Amelijai iš Mon-
martro“ (2001), trečioji – Sergejaus Eizenšteino „Šarvuočiui 

„Potiomkinui“ (1925). Tarp šimto geriausių filmų – du Andre-
jaus Tarkovskio kūriniai: „Soliaris“ 68 vietoje ir „Andrejus 
Rubliovas“ 87-oje. Šimtoji vieta atiteko taip pat rusų filmui. 
Tai Timuro Bekmambetovo „Nakties sargyba“ (2004).

Robertas Redfordas nori 
daryti poveikį valdžiai

Garsus aktorius, nepriklausomo 

kino festivalio Sandanse įkūrėjas 

neseniai Kalifornijoje, Berklyje, 

įsteigė centrą (Redford Center), ku-

rio tikslas – remti angažuotą meną, 

propaguojantį svarbias ir ekologiš-

kas vertybes, pavyzdžiui, švarius 

energijos šaltinius. Redfordas da-

bar renka lėšas Meksikos įlankos, 

nukentėjusios nuo „British Petro-

leum“ naftos gręžimo platformos 

katastrofos, gelbėjimui.

Meryl Streep vaidins 
Margaret Thatcher

Biografinių filmų mada tęsiasi.  

D. Britanijoje rengiamasi per-

kelti į ekraną premjerės Marga-

ret Thatcher gyvenimą. Filmas 

„Thatcher“ pasakos apie 1982 m. 

įvykius, susiklosčiusius prieš 

prasidedant Folklando karui. Du 

su puse mėnesio trukęs karas 

buvo lūžis Thatcher karjeroje ir 

padėjo laimėti antrą kadenciją 

prieš tai visų nekenčiamai politi-

kei. Filmą režisuos Phyllida Lloyd, 

kurios filme „Mamma Mia!“ Me-

ryl Streep vaidino prieš kelerius 

metus. 

Vaclavas Havelas bus 
režisierium

Buvęs Čekijos prezidentas, ra-

šytojas ir dramaturgas Vaclavas 

Havelas rengiasi perkelti į ekraną 

savo pjesę „Išėjimai“. Jos premjera 

įvyko Prahoje 2008 m. Pagrindinį 

vaidmenį filme kurs Havelo žmo-

na Dagmar.

trumpai

Dar viena „Millenium“ ekranizacija
Pirmoji populiarios švedų rašytojo Stiego Larssono trilogijos „Millenium“ dalies ekranizacija – 

2009 m. sukurta Nielso Ardeno Oplevo „Mergina su drakono tatuiruote“ – Lietuvoje pasirodys 

jau netrukus. Bet Holivude jau rengiamasi kurti naują filmą. Jį režisuos „Septynių“, „Kovos 

klubo“ ir „Zodiako“ autorius Davidas Fincheris. Į programišės Lizabet Salander vaidmenį pre-

tenduoja daugybė kylančių žvaigždžių – Carrey Mulligan, Ellen Page, Kristen Stewart ir net 

Anne Hathaway. Užtat kandidatas į žurnalisto Mikaelio Blumkvisto vaidmenį jau žinomas. 

Tai – Danielis Craigas. Detektyviniai Larssono romanai populiarūs visame pasaulyje. Švedijoje 

turistai gausiai lanko su Larssonu susijusias vietas, jam skirti specialūs maršrutai. Ypač po-

puliarus Larssonas Prancūzijoje, bet, regis, prancūzus pradeda vytis ir amerikiečiai. Tai liudija 

ir Holivudo siekis kurti naują ekranizaciją. Larssonas buvo sumanęs dešimties romanų ciklą, 

bet mirė jo nebaigęs. Pagrindiniai „Millenium“ herojai yra žurnalo „Millenium“ žurnalistas ir 

leidėjas Blumkvistas, kuris imasi tirti prieš keturiasdešimt metų dingusios merginos paslaptį. 

Jam padeda talentinga programišė ir atskalūnė Lizbet. Kartu jie aptinka kruvinos šeimyni-

nės dramos pėdsakus. Nielso Ardeno Oplevo filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Michaelis 

Nyqvistas ir Noomi Rapace.

Jau septintą kartą rengiamo Tarp-

tautinio Vilniaus dokumentinių 

filmų festivalio centras – pagrin-

dinė programa, kurioje bus pa-

rodyti naujausi tarptautiniuose 

kino festivaliuose premijuoti ir 

šiaip įdomūs bei vertingi filmai. 

Tarp šios programos filmų – Nico-

las Philibert’o „Nenetė“ („Nenet-

te“, 2009) – įsimenantis vienos 

zoologijos sode gyvenančios bež-

džionės – lankytojų numylėtinės 

portretas. VDFF prieš kelerius me-

tus surengė šio prancūzų kūrėjo, 

pasaulyje išgarsėjusio filmu „Būti 

ir turėti“, retrospektyvą. 

Aleksandro Gutmano filmo 

„Rugpjūčio 17-oji“ („17 avgusta“, 

2009) herojus – žudikas Borisas. 

Filmas kurtas pirmame Rusijoje 

kalėjime, kur kalinami tik nuteisti 

iki gyvos galvos kaliniai. Borisas 

nuteistas už trigubą žmogžudys-

tę. Filmo anotacijoje rašoma: „Jis 

meldžiasi, bet netiki. Jo žodžiai 

pripildo kameros orą. Jis kalba ir 

klausosi pats savęs. Kameros er-

dvė jį graužia. Jo pasaulis – tai ke-

turios sienos ir vaizdas pro langą. 

Kalėjimas fiziškai išstumia kalinį 

į Laiką. Ilga virtinė žmogui skirtų 

dienų ir naktų, už kurių seka „pra-

garas“ arba „rojus“. Juosta pelnė 

ne vieną tarptautinį apdovano-

jimą. 

Garsi čekų dokumentinio kino 

kūrėja Helena Treštíkova pasižy-

mi tuo, kad savo filmų herojus ste-

bi ne vienus metus. Filmas „Katka“ 

(2009) buvo kuriamas trylika metų. 

Būtent tiek metų režisierė stebė-

jo narkomanų grupę, gyvenančią 

Prahos gatvėse. Su filmo heroje 

Katka režisierė susipažino 1996 m. 

reabilitacijos centre. Po metų ji iš 

ten pabėgo. Režisierė surado mer-

giną narkomano Lados draugijo-

je. Šis netrukus atsidūrė kalėjime. 

Praėjo beveik dešimt metų. Katkai 

jau trisdešimt ir ji nėščia. Ar ji su-

gebės nevartoti narkotikų ir pa-

sirūpinti vaiku? Pasak režisierės, 

šis filmas yra apie gyvenimo galią 

dailininkams, savo priemonėmis 

kovojantiems su vartotojų visuo-

mene ir jos pragaištingais idealais. 

Šiuo filmu savo anonimiškumą 

akylai saugantis menininkas de-

biutavo kine. 

Vokiečių Anne Linsel ir Raine-

rio Hoffmanno filmas „Šokančios 

svajonės“ („Tanztraume – Jugen-

dliche tanzen „Kontakthof“ von 

Pina Bausch“, 2010) pasakoja apie 

vokiečių šokėją ir choreografę, šo-

kio reformatorę Piną Bausch. Fil-

me rodomas jos darbas statant 

spektaklį „Kontakthof“, kuriame 

meilės ir artumo ilgesys išreiš-

kiamas judesiu ir kontaktu su 

partneriu. Tačiau šįkart vaidina 

ne profesionalūs aktoriai, o 14–18 

metų paaugliai. Dalyvavimas pro-

jekte – jiems iššūkis ir garbė. Jie 

dar niekad nepatyrė to, ką vaidi-

na scenoje... Šioje programoje bus 

galima pamatyti Romano Liberovo 

filmą apie Josifą Brodskį „Pokal-

bis su dangaus gyventoju“ ir kitų 

netradicinių dokumentinių juostų 

apie menininkus.

Vasaros pabaigoje pasirodys 

Rūtos Oginskaitės knyga apie lie-

tuvių dokumentinio kino klasiką 

Robertą Verbą. Ta proga VDFF su-

rengs dokumentininko filmų re-

trospektyvą.

Baltijos šalių filmų konkursas  –  

dar viena svarbi festivalio progra-

ma. Ji leis susipažinti su kaimy-

nų naujienomis: bus parodyta po  

4 dokumentinius filmus iš Esti-

jos, Latvijos ir Lietuvos. Šios pro-

gramos filmus atrinks specialiai 

sudaryta komisija. Konkursinės 

programos filmus vertins tarptau-

tinė žiuri, laureatai bus apdova-

noti piniginiais prizais. Konkurso 

prizinio fondo steigėjas – Kazickų 

šeimos fondas. 

VDFF InF.

Vilniaus 
dokumentinių filmų 
festivalis
2010.09.27–10.03
„Skalvijos“ kino centras  
VILnIUS

„Šokančios svajonės“, 

rež. Anne Linsel, Rainer Hoffmann

„Išėjimas per dovanų parduotuvę“, 

rež. Banksy

„Rugpjūčio 17-oji“, 

rež. Aleksandr Gutman

netrukus

ir apie vaiką, kuris gimė nuo nar-

kotikų priklausomame pasaulyje.

Specialioji festivalio programa 

šiemet bus skirta dokumenti-

niams filmams apie meną ir kūry-

bą. Šioje programoje bus parody-

tas vienas šiųmečio Berlyno kino 

festivalio siurprizų – Banksy vardu 

pasirašinėjančio britų grafitų me-

nininko (beje, ir vieno žymiausių 

šiuolaikinio meno provokatorių) 

filmas „Išėjimas per dovanų par-

duotuvę“ („Exit Through the Gift 

Shop“, 2010). Tai – himnas socialiai 

ir politiškai angažuotiems gatvės 
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netrukus netrukus

Dešimt metų – jau savotiškas 

jubiliejus. Lenkų institutas Vil-

niuje per tuos dešimt metų, kai 

Lietuvoje rengiamos lenkų kino 

savaitės, sugebėjo įtikinti ne vie-

ną skeptiškai nusiteikusį komer-

cinio kino gerbėją, kad dideliais 

biudžetais nepasižymintys lenkų 

filmai gali trykšti kūrybine ener-

gija, originaliais sumanymais ir 

kontroversiškomis refleksijomis 

apie tautos istoriją. Ne išimtis 

ir šių metų savaitės, rengiamos 

kartu su „ARTscape“, programa. Ji 

atskleis ambicingojo lenkų kino 

įvairovę. Dauguma programos 

filmų apdovanoti ne tik Lenkijos, 

bet ir tarptautinių festivalių pri-

zais. Savaitę atidarys vieno origi-

naliausių šių dienų animatoriaus 

Tomaszo Bagińskio animacinių 

filmų programa – filmai „Kine-

matografas“, „Kritimo menas“, 

„Katedra“.

 

Meilės fonas – istorija
Waldemaro Krzysteko melo-

drama „Mažoji Maskva“ („Mała 

Moskwa“) prieš porą metų pelnė 

Gdynės kino festivalio „Auksinius 

liūtus“ ir sukėlė nemenką disku-

siją, ar tradicinė melodramiška 

meilės istorija verta geriausio 

filmo vardo. Bet režisierius ir ne-

slėpė, kad jo tikslas – sujaudinti 

žiūrovus. Krzystekas maksimaliai 

išnaudojo melodraminio pasako-

jimo galimybes ir, regis, nedvejojo, 

kad toks siužetas savaip aktua-

lus – jis gali padėti susitaikyti 

su praeities nuoskaudomis, jas 

paaiškinti. Tai – tragiškos rusų 

karininko žmonos ir lenko mei-

lės istorija. Veiksmas nukelia 

į 1968-uosius, Vakarų Lenkijos 

miestą Legnicą, kur buvo įsikū-

ręs bene didžiausias rusų karinis 

miestelis. Sovietų lakūno žmona 

(Svetlana Chodčenkova) garbina 

lenkų kultūrą, jau vien tai sukelia 

sovietinių politrukų įtarimą. Jos 

meilė lenkų karininkui, pasiryži-

mas gimdyti jo kūdikį – taip pat 

iššūkis, kuris negali likti nenu-

baustas. 

Jaceko Borcucho filmas „Vis-

kas, ką myliu“ („Wszystko, co 

kocham“, 2009) – taip pat susie-

ja praeitį ir meilės istoriją. Ketu-

ri draugai gyvena Gdanske, groja 

roko muziką, svajoja apie meilę. 

Pagrindinis filmo herojus aštuo-

niolikmetis Janekas yra karininko 

sūnus, todėl jo mylimosios tėvai 

patriotai gana įtariai vertina duk-

ters pasirinkimą. 9-ojo dešimt-

mečio lenkų Romeo ir Džuljetą 

vis dėlto išskirs didžioji istorija, 

nuolat įsiterpianti į šį pasakojimą 

apie pirmąją meilę. Tai – „Solida-

rumas“, karinė padėtis, streikai. 

Borcuchas rodo jau chrestomati-

niais tapusius įvykius naivaus, tik 

į gyvenimą žengiančio jaunuolio 

akimis. Didžiosios istorinės per-

mainos filme pateikiamos be 

patoso ir didaktikos. Režisierius 

pasitelkė universalias meilės, 

maišto, draugystės, muzikos są-

vokas. Greičiausiai todėl filmas 

sulaukė išskirtinio tarptautinių 

festivalių ir žiūrovų dėmesio. 

Netikėtai į pokario Lenkijos 

istoriją pasižiūrėjo jaunas re-

žisierius Borysas Lankoszas. Jo 

filmas „Antroji monetos pusė“ 

(„Rewers“) tapo ne tik pernykščio 

Gdynės festivalio apdovanojimų, 

bet ir Lenkijos kino akademijos 

„Auksinių erelių“ rekordininku. 

Ekrane rodoma tragiška istorija, 

bet salėje ji sukelia griausmingą 

juoką. Pasakodamas apie panelę iš 

gerų namų Sabiną (Agata Buzek), 

kuriai iškilo grėsmė likti senmerge, 

režisierius nuolat keičia kinema-

tografines konvencijas ir sulieja 

išduotos meilės dramą ir farsą, 

siaubo kiną ir komediją. Nespal-

vota juosta tik paryškina neįtikėti-

nai autentiškas filmo dekoracijas 

ir detales, kai kurios jų filmo pa-

baigoje įgyja simbolišką skambesį, 

kaip kad po Varšuvos kultūros ir 

mokslo rūmais (Stalino dovana) 

dūlantys saugumiečio kaulai ar 

šiuolaikinė siužeto linija, kai per 

Vėlines Sabina laukia iš JAV grįž-

tančio sūnaus. Viskas prasideda 

nuo to, kad mama (Krystyna Jan-

da) ir senelė (Anna Polony) ieško 

jaunikių, bet Sabinai nė vienas 

nepatinka. Staiga, tarsi kokiame 

holivudiniame filme, merginos 

gyvenime pasirodo paslaptingas 

gražuolis Bronislavas (Marcin 

Dorociński). Jis leidykloje poeziją 

redaguojančią Sabiną mergina 

ne tik rožėmis, bet ir retais leidi-

niais. Kai ši įsimyli be sąmonės, 

saugumietis Bronislavas pasiūlo 

Sabinai ne tik ranką ir širdį, bet 

ir būti informatore. Tada įvykiai 

tampa nebenuspėjami... Lanko-

szas ir filmo scenaristas, rašyto-

jas Andrzejus Bartas polemizuoja 

su lenkų kino mokyklos filmuose 

ne vieną dešimtmetį dominavu-

siu polinkiu istoriją sieti su tau-

tos martirologija, didvyriško, bet 

kartais beprasmio pasipriešinimo 

garbinimu. „Antroji monetos pusė“ 

verčia prisiminti ironiškąją lenkų 

kultūros tradiciją, kuri neatsieja-

ma nuo Witoldo Gombrowicziaus, 

Sławomiro Mrożeko ar Witkacy 

vardų.

Ironija ir mistifikacija
Būtent viena kontroversiškiau-

sių tarpukario Lenkijos figūrų – 

rašytojas, tapytojas, skandalistas 

ir morfinistas Witkacy, skelbęs, 

kad „didybė yra tik perversijo-

je“, tapo Jaceko Koprowicziaus 

filmo „Mistifikacija“ („Mistyfika-

cja“, 2010) herojumi, tiksliau, ne 

jis pats, o paslaptinga ir vis dar 

daugybę klausimų kelianti jo 

mirtis 1939-aisiais, kai Raudono-

ji armija peržengė Lenkijos sieną. 

Režisierius siūlo savą įvykių ver-

siją – esą didysis provokatorius tik 

inscenizavo savižudybę ir vėliau 

Klasikai ir novatoriai 
Apie tai, kad kinas nėra tik ma-

lonus laiko leidimas, nuolat pri-

mena lenkų kino klasikai. Po ke-

liolikos metų pertraukos 2008 m. 

filmu „Keturios naktys su Ana“ 

(„Cztery noce z Anną“, 2008) su-

grįžo į kiną Jerzy Skolimowskis – 

vienas didžiausių 7-ojo dešimtme-

čio kino maištininkų ir novatorių. 

„Keturios naktys su Ana“ primins, 

kaip giliai į žmogaus psichikos 

gelmes gali prasiskverbti kinas. 

Pagrindinis filmo herojus yra 

mažo provincijos miestelio ligoni-

nės kūrikas. Prieš kelerius metus 

jis buvo nuteistas už išprievar-

tavimą. Vienišius ir atstumtasis 

įsimyli ligoninės seselę. Stebi jos 

langus, priberia migdomųjų į jos 

maistą ir naktimis pro langą įlipa 

į Anos kambarį. Suplauna indus, 

prisiuva ištrūkusią sagą, išdrįsta 

paliesti jos veidą... Perversiška 

situacija Skolimowskiui yra tik 

išeities taškas, nes filmas netikė-

tai intensyviai prabyla apie meilę, 

vienatvę, jausmų pasmerktumą ir 

iliuziškumą. Skolimowskis filme 

eksperimentuoja su laiku (pra-

eities įvykiai yra neatskiriami 

nuo dabarties) ir erdve (ankštas 

Anos kambarys – tikras iššūkis 

operatoriui ir aktoriams), bet fil-

mas – tikras tobulos kino formos 

grynuolis.

Lenkų kino klasikas Andrzejus 

Wajda filme „Ajerai“ („Tatrak“, 

2009) taip pat drąsiai eksperimen-

tuoja su kino forma – Berlyno kino 

festivalyje „Ajerai“ buvo apdova-

notas už novatoriškumą. „Ajerai“ – 

tai ir lenkų literatūros klasiko 

Jarosławo Iwaszkewicziaus apsa-

kymo ekranizacija, ir pagrindinę 

heroję Martą kuriančios aktorės 

Krystynos Jandos intymi išpažin-

tis apie jos vyro – operatoriaus 

Edwardo Klosińskio mirtį.

X lenkų kino savaitė primins du 

šiemet „Kino pavasario“ rodytus 

filmus – pernykščio Gdynės fes-

tivalio ir kitų prestižinių lenkų 

apdovanojimų laureatus, taip pat 

pasižyminčius originalios formos 

ieškojimais. Tai – Xawery Żuławs-

kio „Lenkų–rusų karas“ („Wojna 

polsko-ruska“, 2009) ir Wojcie-

cho Smarzowskio „Blogi namai“ 

(„Dom zły“, 2009).

Retrospektyvinė savaitės pro-

grama primins tris ankstyvuo-

sius Agnieszkos Holland filmus. 

1978 m. sukurti „Provincijos akto-

riai“ („Aktorzy prowincjonalni“) – 

filmas apie amžiną menininko ir 

kasdienybės konfliktą, apie neiš-

sipildžiusias svajones, pražūtingą 

provincijos atmosferą. Iki šiol ak-

tuali ir 1980 m. sukurta „Karštinė“ 

(„Gorączka“) – pasakojimas apie 

lenkų socialistus teroristus, ren-

giančius pasikėsinimus į caro ge-

nerolus. Režisierė, ko gero, pirmoji 

parodė pasiaukojimo už idealus 

dviprasmiškumą, atskleidė tero-

ristų psichologiją. „Vieniša mote-

ris“ („Kobieta samotna“, 1981) – tai 

sukrečiantis pasakojimas apie visą 

gyvenimą skurdusią ir atstumtą 

keturiasdešimtmetę moterį, kuri 

įsimyli tokį pat marginalą. Reži-

sierei pavyko prasiskverbti į šiuo-

laikinių atstumtųjų vidinį pasaulį, 

perteikti jo iliuzijas ir dramas.

Jauniesiems žiūrovams savai-

tės rengėjai parodys Zdzisławo 

Kudłos ir Andrzejaus Orzechows-

kio animacinį filmą „Koperniko 

žvaigždė“ („Gwiazda Kopernika“, 

2009).

PAGAL REnGėjų InF.  

PAREnGė Ž. P.

slapstėsi savo meilužės namuose. 

Veiksmas prasideda, kai iš aukšto-

sios mokyklos išmestas Lozovskis 

(Maciej Stuhr) pradeda įtarti, jog 

menininkas vis dar gyvas. Kopro-

wiczius sumanymą brandino gana 

ilgai, lūžio taškas buvo Witkacy 

ekshumacija 1988-aisiais: tada 

paaiškėjo, jog tai jaunos ukrai-

nietės palaikai. Dailininką filme 

suvaidino Jerzy Stuhras.

Puikiu humoro jausmu ir bra-

vūrišku veiksmu pasižymi Jano 

Hryniako filmas „Triukas“ („Trick“, 

2010). Jis pratęsė Juliuszo Ma-

chulskio „Va bank“ temą – tai 

filmas apie genialius apgavikus 

ir jų rafinuotą kerštą išdavikams. 

Tobulai šimto JAV dolerių bank-

notus padirbinėjantis Marekas 

(Piotr Adamczyk) atsiduria kalė-

jime. Juo susidomi net amerikie-

čiai. Jie mano, kad Marekas kelia 

grėsmę JAV. Netrukus pasirodo 

ir žmogus, kurio „dėka“ Marekas 

atsidūrė už grotų. Tai specialiųjų 

tarnybų agentas (Andrzej Chyra). 

Jam reikia padirbinėtojo pagalbos, 

mat Afganistane pagrobtas lenkų 

pasiuntinys, už kurį reikalaujama 

6 milijonų dolerių išpirkos... 

„Mažoji Maskva“,

rež. Waldemar Krzystek

„Viskas, ką myliu“,  

rež. jacek Borcuch

<

„Keturios naktys su Ana“, 

rež. jerzy Skolimowski

„Antroji monetos pusė“, rež. Borys Lankosz

X lenkų kino savaitė
2010.09.16–22
„Skalvijos“ kino centras  
Kino teatras „Pasaka“
VILnIUS
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Apie tiltus, maršrutinius 
autobusus ir kuprines

Tarptautinis Kauno kino festiva-

lis liepos mėnesį parengė specialią 

programą elektroninės muzikos 

festivalio „Tundra“ lankytojams. 

Kasmet specialią programą „Mu-

zika, keičianti pasaulį“ rengiantis 

festivalis ne pirmus metus bro-

liaujasi su šiuo muzikos festiva-

liu. Kauno kino festivalio direktorė 

Ilona Jurkonytė ir programos su-

darytojas Tomas Tengmarkas stab-

telėjo trumpam pašnekesiui apie 

artėjantį Tarptautinį Kauno kino 

festivalį, kuris Kauno ir Vilniaus 

žiūrovus šiais metais aplankys 

spalio 1–17 dienomis. 

Gintarė Kavaliūnaitė: Kino festi-

valiai Lietuvoje jau tapo neatski-

riama kultūros dalimi: rengiami 

įvairių šalių filmų, įvairių formatų 

kino festivaliai. Koks šiame kon-

tekste yra Kauno kino festivalis?

Tomas Tengmarkas: Mes tiesiog 

norime parengti kuo įdomesnę 

programą, į ją įtraukdami temas, 

kurios mums rūpi. Tiesą sakant, 

net nelabai paisome, ar filmai turi 

daug, ar mažai apdovanojimų...

Ilona jurkonytė: Daugelis ne di-

džiųjų pasaulio festivalių tiesiog 

ieško vadinamųjų didelių filmų. 

Bet mes visada pirmiau žiūrime 

patį filmą ir tik paskui – kokius 

apdovanojimus jis yra gavęs. Įsi-

mylime filmus, ne jų apdovanoji-

mus. Mūsų tikslas – atradimai ir 

noras, kad mūsų programa Lietu-

vos kontekste suskambėtų, turėtų 

savo spalvą, garsą...

T. T.: Kauno kino festivalio prio-

ritetas – filmai, turintys meninį ir 

socialinį užtaisą. Mes norime ro-

dyti filmus, kurie kalba apie kino 

meną ir pačią visuomenę.

I. j.: Maloniai nustebino vienas 

mūsų festivalio apibūdinimas – 

esame reiklūs žiūrovui. Nepatai-

kaujame žiūrovui, kitaip nei kiti 

renginiai, o norime, kad žiūrovas 

ateitų pas mus. Tiesą sakant, toks 

apibūdinimas privertė mane su-

simąstyti. Tikėjau, kad kiti festi-

valiai taip pat kelia sau panašius 

reikalavimus, bet dera pripažinti, 

kad Lietuvos kino rinkos ir audio-

vizualinio raštingumo situacijoje 

matome nemažai kompromisų 

komercializacijos kryptimi. Atsi-

sakau vertinti, ar tai gerai, ar blo-

gai. Mūsų tikslas – veikti mąslaus 

kino srityje ir gausinti tokio kino 

žiūroviškumą.

G. K.: Ką manote apie Lietuvos 

kino pramonės padėtį? 

T. T.: Kalbant apie kino festi-

valius, manau, kad šioje srityje 

sekasi neblogai. Tiesa, gaila, kad 

Lietuvoje labai stinga sveikos 

diskusijos tarp kino festivalių. Ak-

tyvūs šios srities veikėjai, užuot 

susėdę ir sutarę, kaip maksimaliai 

praturtinti Lietuvos audiovizuali-

nę sritį, rungiasi, kopijuoja vieni 

kitus, konkuruoja, kartais net tai-

ko nelabai gražius metodus... Pa-

vyzdžiui, Norvegijoje yra 8 svarbūs 

kino festivaliai: kiekvienas iš jų 

yra specializuotas, dirba savo sri-

tyje ir tokia sistema puikiai veikia. 

I. j.: Taip, festivalių nesusikalbė-

jimai liūdina. Konfliktai tarp festi-

valių – vieša paslaptis. Mes sten-

giamės išlikti nepagrįstų konfliktų 

nuošalyje. Lietuvos kino pramonės 

padėčiai aprašyti reikėtų visos 

skundų knygos. Labiausiai liūdina 

kino edukacijos ir kino įvairovės 

ekrane trūkumas. Vilniuje padėtis 

lyg ir geresnė, bet to nepakanka. 

Manau, nekomercinio kino sklai-

dos padėtis primena visuomeninio 

transporto Kaune padėtį – po 20.30 

niekur nenusigausi, nes grafikų 

sudarinėtojai mano, kad po 20 

valandos nėra keleivių, o keleiviai 

liaujasi eiti į gatves, nes nėra trans-

porto. Tad gatvėse tuščia. Panašiai 

gali būti tuštoka ir mąslaus kino 

seansuose, kuris būtent dėl to iš-

ties tampa nekomerciniu ir nyksta 

iš ekranų. Uždaras ratas. Kažkas 

juk turi patikėti žiūrovu ir pralaužti 

ledus ne vien Vilniuje, ar ne? 

G. K.: Ne paslaptis, kad mums 

nuolat tenka važinėti maršrutu 

Kaunas – Vilnius – Kaunas. Panašu, 

kad Vilnius yra traukos centras, be 

kurio daugelio reikalų nesutvar-

kysi. Ar nenorėtumėte persikelti 

į Vilnių? Ar nebūtų paprasčiau?

I. j.: Mes pradėjome kiek iš kito 

galo. Pirmiausiai mes „turėjome“ 

Kauną, kuriame nebuvo gero kino. 

Kartą ėmėm ir nutarėm, kad festi-

valis bus mūsų priemonė atkreipti 

dėmesį į drastiškai uždarinėjamus 

kino teatrus, prastą nekomercinio 

kino platinimo padėtį, menką pa-

ramą kino gamybai, dėmesio sto-

ką kino raštingumo projektams. 

G. K.: Kaip sufleruoja pavadi-

nimas, Tarptautinis Kauno kino 

festivalis yra prisirišęs prie vieno 

miesto. Kiek svarbus šis ryšys fes-

tivaliui ir kiek – miestui? 

T. T.: Kitose šalyse kino festi-

valių nauda miestams, kuriuose 

jie rengiami, nė kiek neabejojama. 

Kaune kino festivalio nauda gal 

dar ne iki galo suvokiama. Kino 

festivalis yra svarbus ne vien kino 

industrijai, bet ir ekonomikai bei 

miesto įvaizdžiui.

I. j.: Mes artimai susiję su Kau-

nu, nes mūsų šaknys yra čia. Be to 

Kauno kino festivalis siekia skleisti 

toleranciją, nes paties tarptautinio 

festivalio esmė – būti susijusiam 

su pasauliu, su įvairiomis pasaulio 

šalimis. Mums patinka įsivaizduoti, 

kad mūsų filmų programa tiesia 

tiltus tarp Kauno ir pasaulio.

G. K.: Taip, mes tikime decen-

tralizacija. Juk reikia statyti tiltus 

ne vien tarp Vilniaus ir Maskvos 

ar Vilniaus ir Briuselio. 

I. j.: Mes stengiamės Kauną 

paversti gražesne, mąslesne vie-

ta. Taip pat siekiame sukurti sąly-

gas, kuriose netarptų tas nelemtas 

izoliacijos jausmas, kuris neretai 

Kaune vis dar apninka. 

G. K.: Dar tik pati liepos pradžia,  

iki Kauno kino festivalio liko dar 

trys mėnesiai, bet gal jau galime 

atskleisti, ką pamatys festivalio 

žiūrovai?

I. j.: Labai džiaugiamės šiemet 

galėdami Kauno kino festivalį pra-

dėti naujausiu Šarūno Barto filmu 

„Eurazijos aborigenas“. Mums pa-

tinka ne tik šis režisierius, bet ir 

geografinis filmo aspektas! Labai 

malonu, kad Kauno kino festivaly-

je savo kūrybą sutiko parodyti me-

nininkas Deimantas Narkevičius, 

kurio kinematografinis jautrumas 

išties jaudina. Taip pat smagu, kad 

pirmą kartą kartu su „Mediadesk 

Lietuva“ Kaune bus surengtas 

scenarijaus rašymo seminaras. 

Šiemet taip pat daugiau dėmesio 

skirsime animacijai. Iki šiol fes-

tivalyje rodydavome tik pilname-

tražius filmus, o dabar atveriame 

duris ir trumpametražiams.

T. T.: Ypač nekantraujame Kau-

no kino festivalyje dar kartą susi-

tikti vengrų režisierių Szabolcsą 

Hajdu – Kauno kino festivalio pir-

mąjį svečią, kuris 2007 m. rugsėjo 

28 d. atvyko pristatyti pirmo šio 

festivalio istorijoje filmo. Šiemet 

Hajdu atvyksta su savo naujausiu 

filmu – „Bibliotheque Pascal“. 

Kartais sulaukiame priekaištų, 

kad rodome mažai lietuviškų fil-

mų. Mėginame pasitaisyti. Mums 

patinka lietuviškus filmus „įmai-

šyti“ tarp kitų festivalio filmų pa-

gal temas, filmų pobūdį, neatskirti 

jų į specialią programą. Taip lietu-

viški filmai lyg sklandžiau įsilieja 

į festivalio visumą.

I. j.: Mes ieškome premjerų. Ir 

tai vėl atskira tema diskusijai... 

Tikime, greitai Lietuvos kino re-

žisieriams ir prodiuseriams taps 

įprasta rengti savo kūrinių prem-

jeras Kauno kino festivalyje. 

G. K.: „Tai įmanoma“, pasak šių-

metinio pasaulio futbolo čempio-

nato šūkio. Beje, teko girdėti, kad 

šis šūkis suerzino Pietų Afrikos 

Respublikos, kurioje vyko čempio- 

natas, gyventojus.

I. j.: Panašiai kaip „Ir Kaune gy-

venti galima!“.

REnGėjų InF.

Tarptautinis 
Kauno kino festivalis 
2010.10.01–17
Forum Cinemas, Kauno dramos 
teatras. KAUnAS

Kino teatras „Pasaka“. VILnIUS

netrukus
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Manhatane gyvenančios poros kas-
dienybės dilema – kaip išgriaunant 
sieną praplėsti buto ribas. Pasiekti 
tikslą trukdo šalia gyvenanti ilga-
amžė kaimynė, kurios mirties lau-
kia vidurinės klasės šeimyna. Isto-
riją (gana dirbtinai ir neįtikinamai) 
komplikuoja pasirodžiusios valdin-
gos kaimynės anūkės. Dar labiau 
poros šeimyninį gyvenimą drama-
tizuoja ir neoriginaliai supančiotą 
istoriją komplikuoja paaugliškos 
dukters problemos. Nieko origina-
laus nepasiūlęs filmas, nepaisant 
paviršutiniškumo, laikytas vienu 
iš Traibekos konkurso favoritų. 
Kitas tradicinio pasakojimo klišes 
atkartojantis amerikiečių filmas – 
Gary Winicko „Laiškai Džuljetai“ 
(„Letters to Juliet“). Šiuolaikiška 
meilės istorija, nufilmuota Italijoje, 
Veronoje, pasakoja apie netikėtus 
įvykius per jaunos įsimylėjėlių po-
ros atostogas. Filme pasakojamos 
istorijos įterpimas į garsiosios 
Shakespeare’o tragedijos rėmus 
rinkodaros požiūriu suveikė nea-
bejotinai sėkmingai. Šis filmas buvo 
ypač populiarus, nors rasti dešimt 
skirtumų tarp „Laiškų Džuljetai“ 
ir namų šeimininkėms ypač gerai 

pažįstamų televizinių dramų būtų 
nelengva. 

Į trečiąją festivalio premjerą, Ja-
cobo Tierney filmą „Trockis“ („The 
Trotsky“) atėjau vedamas noro 
pamatyti amerikiečių režisieriaus 
sukurtą rusų revoliucionieriaus 
paveikslą. Tačiau komedija apie 
vaikiną, kuris tvirtai tiki esąs Levo 
Trockio reinkarnacija, nekėlė juo-
ko, greičiau priešingai, priminė 
vaikystėje matytus infantilius te-
levizijos serialus apie amerikiečių 
mokyklas... Subanalinant istorinės 
asmenybės gyvenimo faktus ir sten-
giantis neapsunkinti potencialaus 
jaunojo žiūrovo, filme pasakojama 
apie beviltiškas personažo pastan-
gas įkurti profsąjungą mokykloje, 
jo kovą su autoritarinę tvarką pa-
laikančiu direktoriumi bei romaną 
su vyresne mergina Aleksandra. 
Paviršutiniškos paralelės su Levo 
Trockio gyvenimu filmui nesuteikė 
edukacinio potencialo, kaip kad 
teigta anotacijoje. O režisieriaus 
žodžiai apie nepriklausomo kino 
kūrimą „guerilla“ stiliumi ir jo 
susidomėjimą sovietine istorija nė 
per nago juodymą neįtikino kūrinio 
intelektualumu bei originalumu. 

Po paaugliškai auditorijai pa-
taikaujančio Tierney filmo šiokia 
tokia atgaiva tapo Kimo Chapiro-
no kalėjimo drama „Šuns gardas“ 
(„Dog Pound“), apdovanota festiva-
lio prizu už geriausiai papasakotą 
istoriją. „Šuns gardas“ – tai filmas 
apie tris paauglius, įkalintus išgal-
votuose jaunimo pataisos namuose. 
Kaip buvo galima nuspėti, gatvės 
žiaurumas ir laukinės kovos už gy-
venimą, atvedę tris jaunuolius už 
grotų, tęsiasi ir pataisos namuose. 
Nors prancūzų kilmės režisierius 
ir scenarijaus autorius prieš filmą 
pasakojo, kad siekdamas auten-
tiškos atmosferos pasirengimo pe-
riodu aplankė ne vienus jaunimo 
pataisos namus, filmas nepasirodė 
originalus, greičiau tapo gera ho-
livudinės kalėjimo dramos versija. 
Atviros smurtinės scenos, intensy-
vus montažas, ekspresyvus filmavi-
mo stilius (stambūs planai derinami 
su dramatišku apšvietimu), klaus-
trofobiška erdvė tradiciniais būdais 
palaiko dramatišką istorijos vyks-
mą nuo filmo pradžios iki pabaigos. 
Finale jaunuolių situacija lieka ne-
išspręsta ir nepakitusi, o tai nėra 
įprasta didžiųjų studijų filmuose. 

Šiuo sprendimu režisierius emoci-
jas meistriškai perkėlė ir paliko už 
ekrano ribų. Įdomu ir tai, jog, pa-
sak režisieriaus, nemažai filme su-
vaidinusių aktorių atrasti pataisos 
namuose, darbo biržoje ar tiesiog 
gatvėje. Neprofesionalių aktorių 
sukurti įtikinantys tipažai – bene 
įtaigiausias filmo bruožas. „Šuns 
gardas“ – filmas, vertas pagyrimo 
tarp savo žanro kūrinių. 

Deja, to paties negalėčiau pa-
sakyti apie kitą amerikiečių filmą 

„Monogamija“ („Monogamy“). Į ne-
tradicinį istorijos pasakojimą pre-
tenduojantis režisieriaus Danos 
Adamo Shapiro filmas prasklei-
džia vujeristinių fantazijų šydą. 
Atšalus santykiams su sužadė-
tine bei pabodus samdomo ves-
tuvių fotografo darbui, pusamžis 
vyras aistringai įsivelia į nuotykį 
su kliente, paprašiusia slaptai fo-
tografuoti jos ekshibicionistinius 
pasirodymus viešumoje. Filmo 
scenos, kuriose ieškodamas savo 
aistros šaltinio fotografas kompiu-
teryje didina slaptai nufotografuo-
tas moters nuotraukas, festivalio 
užkulisiuose ne kartą lygintos su 
Michelangelo Antonioni „Fotopa-

Amerikiečių aktoriaus ir režisie-
riaus Roberto De Niro bei televi-
zijos prodiuserės Jane Rosenthal 
iniciatyva 2001-aisiais Niujor-
ke pradėtas rengti Tarptautinis 
Traibekos kino festivalis. Jo misi-
ja – renginiais pulsuojančio did-
miesčio gyventojams pristatyti 
pirmuosius žingsnius neholivu-
diniame Amerikos ir kitų pasau-
lio šalių kine žengiančių kūrėjų 
filmus. Statistika teigia, kad jau 
devynerius metus rengiamas fes-
tivalis tapo populiariu ir laukiamu 
Niujorko kultūrinio pramoginio 
gyvenimo atributu. Šį pavasa-
rį, gerą mėnesį prieš festivalio 
pradžią, betoninį miestą pradėjo 

„puošti“ ne tik sužaliavusi augme-
nija, bet ir artėjančio Traibekos 
kino festivalio plakatai, skrajutės 
bei žodinė reklama gatvėse. Dėl 
ypač intensyvios viešinimo kam-
panijos festivaliui dar neprasidėjus 
jau buvo galima nuspėti, kad šis 
renginys pritrauks daug dėmesio. 
Kita vertus, nors festivalio viešųjų 
ryšių kampanijoje dažnai ir skam-
biai vartota „nepriklausomo kino“ 
sąvoka, realus filmų programos tu-
rinys iki pat pradžios buvo visiškai 

nežinomas. Tik prieš prasidedant 
renginiui pasirodžiusiame festiva-
lio filmų sąraše neaptikau nė vieno 
žymesnio Amerikos nepriklauso-
mojo pavardės. Todėl smalsumo 
ir noro pažinti naują neholivudinį 
Amerikos kiną vedamas nuspren-
džiau pasižiūrėti kelis festivalyje 
pristatomus jaunų amerikiečių 
kino kūrėjų filmus. Deja, jie ne-
nustebino. Kelių paveikių ir džiugi-
nančių akimirkų kino salėje sulau-
kiau tik pasaulio kino kūrėjų filmų 
peržiūrose – simbolistiniame Irano 
režisieriaus Mohammado Rasou-
lofo filme „Baltos pievos“ („White 
Meadows“), posmodernistiniam 
kinui priskirtiname savirefleksi-
niame meksikiečio režisieriaus 
Omaro Rodríguezo-Lópezo filme 

„Sentimentalaus žudiko mašina“ 
(„Sentimental Slayer Engine“) ar 
absoliučiai geriausiu festivalyje 
pripažintame jaunos vokiečių reži-
sierės Feo Aladag filme, įspūdingai 
suregztoje egzistencinėje religingų 
Vokietijos turkų šeimoje gyvenan-
čios moters istorijoje „Kai mes iš-
einame“ („When We Leave“). Bet 
šį kartą pažvelgsiu į amerikiečių 
kiną.

nuobodulys festivalio 
peržiūrose

Svajonė Traibekos festivalyje 
susipažinti su savitu dabartinio 
JAV mažo biudžeto kino braižu 
neišsipildė. Pamačiau tik pigius 
(tiesiogine ir perkeltine prasmėmis) 
didžiųjų kino studijų sistemoje ga-
minamų filmų protezus. Beveik visi 
be išimties jaunų amerikiečių fil-
mai buvo homogeniški, stokojantys 
temų ir stilistinio originalumo, tad 
pasibaigus festivaliui teko padėti 
pastangų, kad prisiminčiau skir-
tumus tarp matytų filmų. Nebijo-
damas kaltinimų snobizmu, šiuos 
filmus drįsčiau sudėlioti į žanrinio 
komercinio kino lentynas: paau-
gliams skirtos komedijos, veiksmo 
filmai, šeimyninės dramos ir taip 
toliau. Nors jaunieji amerikiečių 
režisieriai, kitaip nei didžiosios 
studijos, savo mažo biudžeto filmų 
temas dažnai stengėsi priartinti 
prie kasdienybės aktualijų, filmai 
dėl to netapo originalesni ar įdo-
mesni, kartais net atvirkščiai, ba-
nalus dramatiškumas neleisdavo 
atskleisti žanro galimybių. 

Nicole Holofener filme „Prašau, 
duok“ („Please Give“) vaizduojama 

Traibekos filmų festivalis
Šiuolaikinio (ne)priklausomo amerikietiško kino veidrodis?

festivaliai festivaliai

Lukas Brašiškis

„Prašau, duok“, rež. nicole Holofener

„Kai mes išeiname“, rež. Feo Aladag

„Atviri namai“, rež. Andrew Paquin
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didinimu“, tačiau, mano manymu, 
Shapiro filmui dar toli iki Italijos 
režisieriui būdingos išskirtinės 
kino kalbos, laiko perteikimo ir 
gilios žmogiškųjų silpnybių ana-
lizės. Shapiro dramą išsprendžia 
tradiciškai, o humoristinės kli-
šės neleidžia filmui įdėmiau ref-
lektuoti kasdienybės detalių bei 
vidinio personažų pasaulio. Tad 
geriausiu vaidybiniu amerikiečių 
filmu šių metų Traibekos festiva-
lio žiuri pripažinta „Monogamija“, 
mano nuomone, tėra dar vienas 
kokybiškai nufilmuotas, naratyvi-

nes klišes kartojantis kūrinys, ku-
riam istorijos originalumo ir cha-
rakterių psichologizmo aspektais 
tikrai nenusileidžia panašią temą 
gvildenantis Kristinos Buožytės 
filmas „Kolekcionierė“.

Pažiūrėjęs dar kelis rinkos 
standartus ir masinės auditori-
jos lūkesčius bandančius atitikti 
bei nuo didžiųjų studijų mažai 
kuo, išskyrus biudžeto dydį, be-
siskiriančius Traibekos festivalyje 
pristatytus amerikiečių kino at-
stovų kūrinius (Roberto Kyrbisono 

„Sniego žmogų“, Andrew Paquino 
„Atvirus namus“), susimąsčiau 
apie tai, ką šiandien galėtų reikš-
ti sąvoka „nepriklausomas ame-
rikiečių kinas“ (American Indie 
Cinema)? Traibekos festivalio 
organizatoriai šią sąvoką vartoja 
itin plačiai, todėl nusprendžiau į 
jos turinį pažvelgti giliau. 

jAV nepriklausomas  
kinas – sąvoka, praradusi 
reikšminį turinį?

Pasak kino rinkoje plačiai pa-
plitusio ekonominio apibrėžimo, 
nepriklausomam amerikiečių ki-
nui priskiriami visi ne Holivudo 
kino studijose sukurti filmai. Antra 
vertus, nepriklausomo kino sąvoka 
suponuoja kūrybišką kino formos 
traktavimą ir eksperimentavimą, 
palyginti su vyraujančiomis komer-
cinio kino konvencijomis. Abu šie 
aspektai buvo svarbūs XX a. antro-
sios pusės amerikiečių nepriklauso-

mame kine. Prisimenant JAV nepri-
klausomo kino istoriją, kalbama ne 
tik apie pirmuosius eksperimentinio 
kino kūrėjus, ieškojusius naujų kino 
medijos galimybių ir jos išskirtinu-
mo (Maya Deren, Naujojo Ameri-
kos kino bei Newsreel judėjimai), 
bet ir apie vėlesnius komerciškai 
sėkmingus modernaus vaidybinio 
kino meistrais dabar jau laikomus 
amerikiečių režisierius, kūrusius 
7-ajame ir 8-ajame XX a. dešim-
tmečiais. Tuomet režisierių grupė, 
dabar dažnai vadinama Ameri-
kos naująja banga (jai priskiriami 
Francis Fordas Coppola, Johnas 
Cassavetesas, Robertas Altmanas, 
Martinas Scorcese ir kt.), pasiūlė 
to meto Holivudo taisykles laužiu-
sį, bet tarp žiūrovų populiarų kiną, 
ir tapo pavyzdžiu kitai, jau 9-ojo 
dešimtmečio „nepriklausomųjų“ 
kartai – Jimui Jarmuschui, Steve-

nui Soderberghui, Robertui Rodri-
guezui, Joeliui ir Ethanui Coenams 
bei Richardui Linklateriui, Andrew 
Bujalskiui, Harmony Korine’ui ir kt. 

Kokios priežastys leido 8-ajame 
dešimtmetyje, Nixono, Carterio ir 
Reagano prezidentavimo laikais, 
įsitvirtinti Holivudo kino taisykles 
kvestionuojančiai naujai amerikie-
čių kino bangai? 

Viena vertus, žvelgiant iš ekono-
minės perspektyvos, galima kalbėti 
apie palankias sąlygas Amerikos 
kino rinkoje kurtis nepriklauso-
moms kino studijoms ir koopera-
tyvams. Tuomet „mažojo“ JAV kino 
dar nebuvo suvalgiusios didžiosios 
Holivudo korporacijos. Iki 9-ojo de-
šimtmečio vidurio Sandanso festi-
valio ir nepriklausomos studijos 

„Miramax“ (dabar jau nupirktos 
„Disney“ korporacijos) veikla leido 
kalbėti apie tikrai nepriklausomą 
amerikiečių kiną, bet jo populiaru-
mas 8-ajame dešimtmetyje pražudė 
spontaniškai susikūrusią Amerikos 
nepriklausomo kino sceną, maža-
sis kinas buvo integruotas į didįjį 
Amerikos komercinės rinkos žaidi-
mą. Jau gerą dešimtmetį Sandan-
so kino festivalis tapo Holivudo 
agentų aukso kasykla, o dauguma 
mažųjų kino studijų buvo nupirktos 
didžiųjų rinkos žaidėjų. Šiuo metu 
visos didžiosios Holivudo studijos 
turi „nepriklausomo“ kino atšakas. 

„Sony“ valdo „Sony Pictures Clas-
sics“, „Fox“ – „Fox Searchlight“, 

„Warner“ jau nusipirko „New Line“. 
Tokiame pasidalintame ir homoge-
nizuotame gamybos ir platinimo 
kontekste „nepriklausomam“ ame-
rikiečių kino judėjimui išlikti tikrai 
nepriklausomam yra labai sunku. 

Negalima pamiršti ir Amerikos 
kino mokyklų, studentus mokan-
čių išimtinai pagal vyraujančius 
šablonus, įtakos. Pradedant laiko 
ir istorijos reikalavimus atitinkan-
čio scenarijaus rašymu ir baigiant 
griežtomis filmavimo ir montavimo 
taisyklėmis – visa tai yra didžiųjų 
kino mokyklų, kurios rengia naujus 
režisierius esamai rinkai, progra-
mose. 

Istorinis kontekstas ir politinės 
nuotaikos visuomenėje taip pat ne-
ginčytinai veikia kino turtingumo ir 
kūrybiškumo lygį. Prisimenant prieš 
kelis dešimtmečius kilusią Amerikos 
nepriklausomo kino bangą, sunku 
ar net neįmanoma jos atriboti nuo 
tuo metu JAV visuomenėje vyravu-
sių pilietinių kontrkultūrinių nuo-
taikų. Amerikos naujosios bangos 
filmai, pradėję drąsiai vaizduoti to 
meto Holivudo kine neatstovaujamą, 
neišsimokslinusią, gatvės kultūros 
atributų kupiną Ameriką, pasiekė 
amerikiečių žiūrovų širdis. Papras-
tas taksi vairuotojas ar nesėkmingas 
džiazo muzikantas tada pirmą kartą 
tapo pagrindiniais (o po kiek laiko ir 
kultiniais) filmų personažais, Jackas 
Nicholsonas, Robertas De Niro, Dus-
tinas Hoffmanas ir kiti holivudinių 
grožio standartų neatitikę aktoriai 
pakeitė JAV kino aktoriaus įsivaiz-
davimą. Filmuodami purvinose 
Amerikos miestų gatvėse, Naujo-
sios bangos režisieriai išreiškė savo 
pilietinę poziciją, o kartu formos ir 
turinio požiūriu kokybiškai atnauji-
no Amerikos kinematografą. Pasak 
su F. F. Coppola ilgus metus dirbu-
sio montuotojo Walterio Murcho, 

7-ajame dešimtmetyje Holivudas 
buvo išsisėmęs ir visai nepatrauklus 
naujų, iš Prancūzijos atkeliavusių 
politinių idėjų kupiniems ir eksperi-
mentuoti kino forma pasiryžusiems 
amerikiečių kino studentams. Tad 
šie studentai būrėsi į nepriklauso-
mas studijas, tik vėliau kai kurie iš 
jų taip ir liko nepriklausomi, o kai 
kurie į Holivudą įnešė gyvo kraujo.

Šie laikai jau praeityje. Dabar 
JAV nepriklausomas kinas išgyvena 
tapatybės krizę. Jauni amerikiečių 
režisieriai nesugeba (o gal ir ne-
nori) įveikti rinkos įtvirtintų kino 
formos klišių ir net pasakodami 
savo kasdieniškas istorijas atrodo 
gana nuobodžiai. Britų kino kriti-
kas Michaelas Atkinsonas yra paš-
maikštavęs, kad XXI a. Amerikos 
nepriklausomuosius labai lengvai 
galima perkrikštyti priklausomai-
siais, besistengiančiais kopijuoti 
Holivudo produkciją ir gravituoti 
link didžiųjų studijų sistemos ir 
jos auditorijos dažniau, nei kurti 
atsvarą nusistovėjusiai JAV kino 
rinkos status quo. Atkinsono di-
agnozuotos JAV nepriklausomųjų 
tapatybės krizės apraiškos buvo 
akivaizdžios ir šių metų Traibe-

kos kino festivalyje. Didžiulis fes-
tivalio lankomumas atspindi JAV 
visuomenės kasdienybę, kurioje 
kino auditorija laukia ir nori tapti 
rinkos seg-mentu bei džiaugiasi 
galėdama paviršutiniškai pasi-
linksminti ir išsiblaškyti. Panašu, 
kad šiandien statistinis amerikie-
tis pirmiausia yra vartotojas ir tik 
paskui – kritiškai mąstantis pilietis. 
Tad vartotojiškos tendencijos le-
mia ne tik kino festivalio rengimo 
rinkodaros strategijas, bet keičia 
ir filmų turinį. Beribis vartojimas 
skatina priešiškumą „iPhone“ bei 

„Macintosh“ kompiuterių ekranams 
svetimoms temoms ir raiškoms. 
Nepriklausomas kinas tampa dar 
viena niša aiškios vartojimo sche-
mos ribose. Ir tai negali būti verti-
nama europietiškų vertybių skalėje. 
Tai tiesiog šio Amerikos laikotar-
pio faktas. Galima prisiminti „The 
Guardian“ išspausdintą Steveno 
Soderbergho interviu, kuriame jis 
teigia, kad amerikiečių nepriklau-
somo kino judėjimas, toks, kokį jis 
žinojo anksčiau, nebeegzistuoja ir 
nebeturi sąlygų egzistuoti ateityje. 

Kita vertus, net jei Soderber-
ghas ir teisus, nereikia pamiršti 

ne tik JAV, bet ir Europoje gana 
populiarių savitu keliu žengiančių 
jaunų amerikiečių režisierių. Net 
jei jų kūryba tėra išimtis, o ne 
šiuolaikinio JAV kino nepriklauso-
mėjimo tendencija, klausimų lieka. 
Kiek ilgai visas amerikiečių kinas 
galės būti priklausomas? Kokių 
visuomeninių sąlygų stinga ame-
rikiečių režisieriams, kad jie ir vėl 
sukurtų atsvarą vyraujančios kino 
rinkos produkcijai? Ar nebrangios 
naujųjų medijų technologijos gali 
suteikti antrą šansą tikrai nepri-
klausomam amerikiečių kinui? At-
sakymus turėtų parodyti netolima 
ateitis. O tuo tarpu galima tikėti 
Jono Meko žodžiais, nuskambėju-
siais taip pat Traibekos festivalyje 
pristatytame Chucko Workmano 
dokumentiniame filme „Vizionie-
riai“ („Visionaries“). Pasakojimą 
apie JAV eksperimentinį kiną lie-
tuvių režisierius baigė optimistine 
gaida. Jis tarė, kad susidomėju-
siųjų neholivudiniu kinu skaičius 
amerikiečių visuomenėje didėja ir 
kad ant nepriklausomo kino namų – 
Antologijos filmų archyvo pastato 
Niujorke – stogo netrukus išaugs 
dar keli papildomi aukštai. 

festivaliai festivaliai

„Šuns gardas“, rež. Kim Chapiron

„Sniego žmogus“,  

rež. Robert Kyrbison

„Trockis“, rež. jacob Tierney
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Gdynės dvelksmas
35-ojo lenkų vaidybinių filmų festivalio akimirkos

festivaliai

Keista ta Gdynė. Toks pilkas uos-
tamiestis. Gegužės pabaigoje švi-
ninis dangus atsispindi plieninėje 
jūroje, kuriai gyvybės suteikia bal-
tos dėmės – gulbės. Šiais metais 
Gdynė man dvelkia déjà vu, net 
fotoaparatas tyliai guli krepšyje. 
Tarsi viskas čia jau užfiksuota. 

Netikėtas gal tik vienas susiti-
kimas. Su ant suoliuko sėdinčia 
senukų pora. Abu palinkę ant laz-
dučių stebi nuo miesto centro kiek 
nutolusią gatvę (prie pat viešbučio, 
kuriame gyvename). Nuo senutės 
kojos, rodos, tuoj nukris šlepetė... 

palei jūrą, kad ką tik žiūrėtas fil-
mas „susigulėtų“. Tokių, kuriems 
apgalvoti būtų pritrūkę promena-
dos pirmyn–atgal ilgio (sakyčiau, 
kokių 3000 žingsnių), vos keli: 

„Trys minutės. 21:37“ („Trzy mi-
nuty. 21:37“, rež. Maciej Ślesicki), 
po kurio drebėjo rankos, ir dide-
lės balto arklio akys ilgam įsmigo į 
širdį; „Lopšinė“ („Kołysanka“, rež. 
Juliusz Machulski), per kurį taip 
juokėmės, kad vos neiškritome iš 
mėlynųjų kėdžių, jis užkrėtė šėls-
mu ir dūkimu tam vakarui ir dar 
kitai dienai; „Pagaminta Lenkijo-

tenka rinktis, kieno pusėn sto-
ti – geriausio draugo Michalo ar 
mafijos („Krikštynos“, „Chrzest“, 
rež. Marcin Wrona, – Sidabrinis 
liūtas, geriausi vyrų vaidmenys). 
Dar už grožį (geriausia scenogra-
fija, geriausias operatoriaus dar-
bas) apdovanotas romantiškas pa-
sakojimas „Venecija“ („Wenecja“, 
rež. Jan Jakub Kolski), kuriame 
sužibo jaunoji lenkų kino žvaigž-
dutė – šviesiaplaukis berniukas 
Marcinas Walewskis (dar ir filme 

„Trys minutės. 21:37“). 
Iš 40-ies kandidatų į konkur-

sinę festivalio programą atrinkta 
20 filmų. Maždaug pusė jų – de-
biutiniai režisierių darbai. Lenkų 
kino institutas vis energingiau 
remia pradedančius kūrėjus. 
Dalyvavimas festivalio konkursi-
nėje programoje gali jiems tapti 
tramplinu į didžiuosius ekranus 
arba į užsienio festivalius. Čia 
išsiskyrė už geriausią debiutą ir 
spaudos prizu apdovanotas filmas 

„Erratum“ (rež. Marek Lechki), pa-
sakojantis jauno vyro sugrįžimą 
į gimtąjį miestelį, taip pat pas 
tėvą, su kuriuo seniai nutraukti 
ryšiai. Filme „Kačių motina Te-
resė“ („Matka Teresa od kotów“, 
rež. Paweł Sala) atgal atsukamos 
dienos, savaitės, mėnesiai, sub-
tiliai ieškant įvykdyto žiauraus 
nusikaltimo ištakų. Rodos, nieko 
ypatingo, bet kažkas neleidžia 
pamiršti šios istorijos iki šiol. Ir 
dar – kalbama, kad geriausias 
šių metų lenkų filmas (beje, irgi 
debiutas) Gdynėje nebuvo paro-
dytas (išimtas iš programos pa-
skutinę minutę). Jaunos režisie-
rės Agnieszkos Ùukasiak juostos 

„Tarp dviejų ugnių“ („Dwa ognie“) 
premjera įvyks rudenį Venecijoje. 

Lenkų kino festivalis Gdynėje – 
savaitė, atspindinti lenkų kino 
metus. Šie metai dar trumpesni 
(dėl paankstintos festivalio datos), 
bet neįtikėtinai turtingi. Mėginu 
įsivaizduoti kažką panašaus pas 
mus: Lietuvių kino savaitė Nidoje. 
Arba Pervalkoje... Skamba pasa-
kiškai, ar ne?   

„Pagaminta Lenkijoje“, rež. Prze-

mysław Wojcieszek

„Lopšinė“, rež. juliusz Machulski

„Trys minutės. 21:37“,  

rež. Maciej Ślesicki

„Erratum“, rež. Marek Lechki

je“ („Made in Poland“, rež. Prze-
mysław Wojcieszek), nukratęs jau-
natviško maišto elektros srove ir 
susirikiavęs atminty poezijos eilu-
tėmis... Mano favoritai pagrindinių 
prizų negavo. 

Nugalėtojai buvo staigmena. 
Pati ceremonija priminė medalių 
už žygdarbius išdalijimą. Du pri-
segti filmams apie stiprias moteris. 
Vienas filmui apie du silpnus (ar vis 
dėlto stiprius?) vyrus. Joana per 
karą slėpė žydų mergaitę, rizikuo-
dama savo gyvybe („Joanna“, rež. 
Feliks Falk – geriausias scenarijus, 
geriausia režisūra). Rožytei soviet-
mečiu teko slaptosios agentės vai-
dmuo, leidęs jai atsiskleisti ir kaip 
asmenybei („Rožytė“, „Różyczka“, 
rež. Jan Kidawa-Błoński, – Auksi-
nis liūtas už geriausią metų filmą, 
geriausias moters vaidmuo). Iš 
kariuomenės grįžusiam Janekui 

Bet, ne. Šitie čia pasodinti amžiams. 
Su nučiupinėtais pirštais laimei. Ir 
jie kaip du vandens lašai panašūs 
į... Jei jums kada nors yra tekę būti 
Gdynės lenkų kino festivaly, nega-
lėjote jų nepastebėti. Senų hipių 
poilgiais žilais plaukais poros, ku-
rią visur lyg šleifas lydi pagarbos 
kupini žvilgsniai: „Tai pirmųjų kino 
klubų Lenkijoje įkūrėjai – gyva le-
genda.“ Atrodo, iš kino teatro jie 
neišeina visą dieną, maišeliuose 
nešiojasi termosą ir sumuštinius. 
Ir užrašų knygeles, primargintas 
pastabų apie matytus filmus. Šitie 
senukai man – Gdynės festivalio 
simbolis. Lenkų kinas gyvas!

Vaidybinius filmus lenkai vadina 
filmy fabularne. Skamba pasakiš-
kai, ar ne? Gdynėje iš tiesų dažnai 
apima nerealumo jausmas. Įpra-
tau veik po kiekvieno seanso pa-
sivaikščioti betonine promenada 

Jurga stakėnaitė 
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festivaliai festivaliai

Keturiasdešimt penktasis Tarp-
tautinis Karlovy Varų festivalis 
(liepos 2–10 d.) pasitiko triukš-
mingai ir su baisia kaitra, kuri 
dabar alina ir Lietuvą. Tad kas-
dien leidžiamuose festivalio lai-
kraščiuose neišsimiegojusieji arba 
alpstantys nuo karščio galėjo rasti 
ir statistiką apie sales, kuriose 
vėsiausia, bei apie patogiausias 
kėdes, kur galima numigti pie-
tų miego. Ironijos nestokojo ir 
trumpi vaizdo klipai, rodyti prieš 
festivalio filmus. Juose nusifilma-
vo garsūs aktoriai ir režisieriai, 

jau gavę Karlovy Varų festivalio 
„Krištolinius gaublius“ už nuopel-
nus kinui. Pavyzdžiui, Milošas 
Formanas, gavęs saują tablečių 
ir nežinodamas, kuri jų miego, 
abejingu veidu sutrina visas fes-
tivalio gaubliu. Harvey Keitelis, 
sėdėdamas kažkuriame Amerikos 
bare, skundžiasi barmenui, kad 
kažkoks pusgalvis tokiuose Kar-
lovy Varuose jam dovanotą gaublį 
užmetė ant kojos. Barmenas abe-
jingai taria: „Visokio šūdo nutin-
ka“, o Harvey sugipsuota koja jam 
pritaria. Andy Garcia su statulėle 
išlaužia kažkokios vilos duris, o 
Johnas Malkovichius užsipuola 
Niujorko taksistą, tam atsakius 

„Ak“ į Malkovichiaus komenta-
rą apie Karlovy Varų „Krištolinį 
gaublį“, gautą už nuopelnus. „Ką 
tas „ak“ reiškia? – klausia Malko-
vichius. – Kad jau seniai tokį tu-

rėjau gauti ar kad mano sumauta 
karjera baigėsi?“

Šįmet už nuopelnus kinui „Kriš-
tolinius gaublius“ atsiėmė Nikita 
Michalkovas (sukėlęs nemažai 
abejonių po paskutiniųjų savo fil-
mų) ir Jude’as Law (sukėlęs ma-
žiau abejonių). Ta proga festivalyje 
buvo specialiai parodytas Anthony 
Minghellos filmas „Talentingasis 
ponas Riplis“ (1999), kuriame Di-
kio vaidmenį sukūręs Jude’as Law 
buvo nominuotas „Oskarui“. 

Iš specialiųjų programų viena 
įdomiausių buvo skirta Michaelo 

Powello ir Emerico Pressburge-
rio filmams. Šio dueto 5-ajame 
dešimtmetyje sukurti filmai pir-
mąkart ir buvo parodyti šių metų 
Karlovy Varų festivalyje. Juk pri-
siminus istoriją, iki 9-ojo dešimt-
mečio Powello ir Pressburgerio 
filmus nelabai kas vertino. Buvo 
parodytas ir „Juodasis narcizas“ 
(„Black Narcissus“, 1949), kuria-
me Briano Easdale’o muzika vaidi-
no pagrindinį vaidmenį, o Powellas 
tik vizualiai prie jos prisitaikė. Ir, 
žinoma, naujai restauruotas filmas 

„Raudoni bateliai“ („The Red Sho-
es“, 1948), kurį pristatė Powello 
našlė Thelma Schoonmaker. Ji 
jau keturiasdešimt metų dirba 
su Martinu Scorsese, yra jo filmų 
montažininkė, apdovanota trimis 

„Oskarais“ už Scorsese filmų „Įsiu-
tęs bulius“, „Aviatorius“ ir „Infil-
truoti“ montažą. 

Dar viena įsimintinesnių pro-
gramų buvo skirta prancūzų kino 
kritikui Micheliui Ciment’ui (pran-
cūzų kino žurnalas „Positif“). Buvo 
pristatytas Ciment’o ir kino teo-
retiko Phillipe’o Pilard’o bendras 
filmas „Johno Boormano portre-
tas“ („John Boorman, A. Portrait“, 
2009) apie garsųjį režisierių. Kitas 
filmas – jau apie patį kritiką – „Mi-
chelis Ciment’as: menas dalytis 
kinu“ („Michel Ciment, le cinéma 
en partage“, rež. Simone Lainé, 
2009). Interviu kino festivaliui jis 
tvirtino, kad visuomet turi likti iš-
tikimas kritiko darbui, nesvarbu, 
kad ir koks geras draugas būtų 
režisierius, o jei pastarieji tikrai 
geri režisieriai ir draugai, kritiką 
visada įvertins. Pavyzdžiui, Kanuo-
se priėjęs Abbasas Kiarostamis ap-
sikabino ir pasakė: „Žinau, kad tau 
nepatinka mano paskutinis filmas 
(„Patvirtinta kopija“, „Copie con-
forme“, 2010), bet aš vis tiek tavo 
ištikimas draugas.“ 

Be specialiųjų programų, žino-
ma, buvo rodomi ir filmai, kurių 
šįmet festivalyje – 208, tad net 
norėdamas pamatyti kuo daugiau, 
turi daug ko atsisakyti. Pavyko pa-
matyti apie šešiasdešimt filmų, bet 
aptarsiu tik nugalėtojus.

Pagrindiniu prizu vaidybinio 
kino kategorijoje buvo apdovano-
tas ispanų režisieriaus Agustí Vi-
los filmas „Tinklelis nuo vabzdžių“ 
(„La Mosquitera“, 2010). Tačiau 
daugiausiai kritikų dėmesio susi-
laukė čekų režisieriaus Tomášo 
Mašíno filmas apie jauną idealis-
tą poetą „Trys sezonai pragare“  
(„3 sezóny v pekle“), tad žiuri pasi-
rinkimas daug kam atrodė keistas. 
Režisierius Vila bandė suteikti savo 
filmui ir siurrealizmo atspalvio, ir 
juodos komedijos bei perversijos 
elementų, bet rezultatas gana pa-
drikas. Filmas prasideda įdomiai. 
Alisija (Emma Suarez), jos vyras 
Migelis (Eduard Fernandez) ir jų 
sūnus Luisas (Marcos Franz) da-
lijasi butą su šunimis bei katėmis, 
kurių sūnus vis parsineša iš lau-
ko. Neilgai trukus žmona paprašo 

Ką daryti su „Krištoliniu gaubliu“
45-asis Tarptautinis Karlovy Varų kino festivalis

kis“ („Kuky se vrací“). Tai tobulai 
nufilmuotos lėlės realioje aplinkoje 
(daugiausia gamtoje). Ši puikiai 
vizualiai sukonstruota istorija pa-
sakoja apie meškiuką Kukį, kurį 
sergančio astma berniuko mama 
išmeta lauk, o berniukas vis sap-
nuoja, kaip Kukis turi įveikti daug 
kliūčių norėdamas grįžti pas jį. 

Geriausiu režisieriumi buvo pri-
pažintas serbas Rajko Grlićius už fil-
mą „Tik tarp mūsų“ („Neka ostane 
medju nama“, 2010). Realistiškai ir 
komiškai pasakojamos dviejų brolių 
istorijos. Vienas jų, Nikolia, – tikras 
donžuanas, sugebantis gyventi pas 
dvi moteris, auginančias jo vaikus, o 
paskui pasirodo, kad jo brolio Brako 
paauglė dukra – taip pat Nikolios 
darbas. Tačiau vėliau visų įsipai-
niojusių istorijos dar labiau susipai-
nioja ir išaiškėja, kad besilaukianti 
oficialioji Nikolia žmona iš tikrųjų 
laukiasi nuo jo brolio Brako. Kad 
ir kaip būtų, nė vienas personažas 
nesijaučia moraliai teisesnis už ki-
tus, tad po lemiamo lūžio, šeimoms 
susitikus prie tėvo kapo, imama 
apkalbinėti pavardes ant antkapių 
(kas su kuo miegojo), ir gyvenimas 
tęsiasi toliau.

Reikia pasidžiaugti, kad doku-
mentinių filmų kategorijoje iki 30 
min. pagrindinis apdovanojimas 
įteiktas Julijos ir Rimanto Gruo-
džių filmui „Upė“, fiksuojančiam 
žmones, gyvenančius ties Neries 
ir Šventosios upių santaka. 

Pilnametražių dokumentinių fil-
mų kategorijoje pagrindinis prizas 
buvo įteiktas švedų režisierių Mi-
kaelio Wiströmo ir Alberto Hers-
kovitso duetui už filmą „Šeimyna“ 
(„Familia“, 2010), pasakojančiam 
apie varganą peruiečių šeimą. 
Susipina dvi istorijos: vienišos 
motinos svetimoj šaly, išvykusios 
uždirbti pinigų vaikų mokslams, 
bei likusių šeimos narių gyveni-
mas Peru. 

Tačiau daug įdomesnis pasi-
rodė konkursinėje programoje 
rodytas čekų režisierės Helenos 
Třeštíkovos filmas „Katka“ (2010) 
apie narkomanę, kurią režisierė 
fiksavo beveik penkiolika metų. 
Nuo tada, kai keturiolikmetė 
Katka įsirašo į terapijos grupę ir 
pozityviai kalba apie savo ateitį bei 
vėliau, kai mergina, nesugebėju-
si atsisakyti narkotikų, grimzta į 
juos vis gilyn, o trisdešimties dar 

ir pastoja. Mergaitė gimsta fiziškai 
sveika, bet su abstinencija visam 
gyvenimui. Jaunoji motina ir vėl 
bando gydytis reabilitacijos klini-
koje, kad galėtų atgauti dukrytę, 
tačiau priklausomybė pasirodo 
stipresnė.

Kategorijoje „Rytai – Vakarai“ 
pagrindiniu prizu buvo apdova-
notas lietuvių jau pamėgtas ru-
munų režisierius Cristi Puiu už 
naują filmą „Aurora“. Kruopščiai 
fiksuojamas kiekvienas besiruo-
šiančio žmogžudystei vyro (jį vai-
dina pats režisierius) judesys. Ke-
turiasdešimt dvejų metų Viorelas 
išgyvena niūrų gyvenimo tarpsnį. 
Tačiau neaišku, ar prie žudymo 
atveda nenusisekusi santuoka ir 
nesutarimas su artimiausiais žmo-
nėmis. Režisierius bando demisti-
fikuoti žmogžudystę, aiškindamas, 
kad asmuo, atliekantis ją, nėra 
niekuo ypatingas. Tačiau, kad ir 
kaip mėgčiau Cristi Puiu, trys va-
landos filmo prailgsta.

vyro išsikelti. Jis tai padaro, kartu 
išsivilioja namų tarnaitę, apipila 
ją pinigais ir nuperka jai rožines 
darbo pirštines. Tuo metu žmona 
susižavi savo sūnaus bendraamžiu 
draugu ir įsitraukia į seksualinius 
žaidimus. Kad būtų painiau, įtrau-
kiamos ir dar kelios siužetinės li-
nijos: pristatoma Alisijos geriau-
sia draugė, kuri psichologiškai ir 
vėliau fiziškai ima išnaudoti savo 
mažametę dukterį, o Migelio tė-
vai (ypač tėvas, nes motina sėdi 
paralyžiuota invalido vežimėly) 
vis bando nusižudyti. Tad filme vis 
atsiranda intriguojančių situacijų, 
tačiau iš jų niekaip nesulipdoma 
viena istorija. Tik paskutinė filmo 
scena, kai visi nefunkcionalūs 
personažai susodinami prie va-
karienės stalo ir ima ginčytis, kas 
atidarys duris (kažkas į jas bel-
džiasi), atrodo linksmai. Tačiau tik 
tiek. Turbūt įsimintiniausia aktorė 
filme buvo neįgalią motiną vaidi-
nanti Geraldine Chaplin, tačiau ji 
dar ir negalėjo kalbėti, o pasirodė 
tik keliuose epizoduose.

Specialusis žiuri prizas atiteko 
vienam geriausių čekų režisierių – 
Jano Svĕráko („Kolia“) filmui „Ku-

„Kukis“, rež. jan Sverák
„Raudoni bateliai“, rež. Michael 

Powell, Emeric Pressburger

<

„Aurora“, rež. Cristi Puiu

santa Lingevičiūtė

„Tinklelis nuo vabzdžių“, rež. Agustí Vila
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is skiriasi nuo dreban-
čių dėl savo įvaizdžio 
Holivudo žvaigždžių. 
Žavus meksikietis, 

kurio akys, pasak spaudos, kei-
čia spalvą nuo mėlynos iki rudos 
priklausomai nuo nuotaikos ar 
aprangos, labai myli savo tėvynę, 
domisi politika ir garsėja savo 
nuoširdžiais, drąsiais pasisaky-
mais prieš karą ir kitas pasaulio 
neteisybes. Net pakviestas įteikti 

„Oskarą“, jis išrėžė ugningą kalbą 
prieš karą Irake. Dalyvauja įvairio-
se akcijose, siekdamas pagerinti 
socialinį ir kultūrinį savo tėvynės 
gyvenimą. Kažkada reklamavęs 
garsios amerikiečių firmos džinsus, 
nemėgsta rengtis žinomų dizaine-
rių drabužiais ir nešioja akinius 
nemadingais rėmais. Skaito Her-
mano Hesse’s ir egzistencialistų 
romanus. Mėgsta „The Beatles“. 
Moka keturias kalbas: ispanų, 
anglų, prancūzų ir italų. Vadina-
mas meksikiečių Jamesu Deanu ar 
naujos kartos Alainu Delonu, šian-
dien yra labiausiai žinomas Lotynų 
Amerikos aktorius ir galėtų be var-
go tapti Holivudo žvaigžde. Tačiau 
kol kas jis daro karjerą pagal savo 

sąlygas. Vaidina nepriklausomų 
režisierių filmuose ir sugebėjo iš jų 
pasirinkti geriausius: Almodóva-
rą, Jarmuschą, Gondry, Meirellesą, 
Gonzálezą Iñárritu... Regis, jis turi 
tvirtą moralinį ir kultūrinį stuburą, 
skiriantį jį nuo kitų ir padedantį 
įtikinamai, nevulgariai suvaidinti 
pačius kontroversiškiausius vai-
dmenis: hormonų pertekusį jau-
nuolį, viliojantį vyresnes moteris, 
seksualų transvestitą aukštais 
kulniukais, nuodėmingą kunigą ar 
ugningą revoliucionierių Che Gue-
varą. Jis atmetė nemažai viliojan-
čių pasiūlymų, nes vaidmenys jam 
buvo neįdomus. „Vaidinu ne tam, 
kad uždirbčiau. Vaidinu, nes tikiu, 
kad filmas bus įdomus“, – viename 
interviu kalbėjo aktorius. O be to, 
jis nenori būti stereotipinių Holi-
vudo meksikiečių – gangsterių ar 
simpatingų baseino valytojų – vai-
dmenų atlikėju.

Gaelis García Bernalis gimė pa-
skutinę 1978 metų lapkričio dieną 
Gvadalacharoje, aktorių šeimoje. 
Vaikystę leido Meksike. Motina – 
aktorė ir modelis Patricia Bernal – 
buvo populiari meksikiečių muilo 
operų žvaigždė, tėvas – aktorius 

ir režisierius José Angelas García. 
Sūnus gimė, kai mamai buvo vos 
septyniolika, o tėvui – dvidešimt 
vieni, Gaelis juokiasi, kad tapo 
jiems nedideliu siurprizu. Tėvai 
netrukus išsiskyrė, ir šiandien ak-
torius labai pagarbiai kalba apie 
savo patėvį, džiaugiasi jaunesniais 
broliu ir seserimi. Devynių mėne-
sių jis debiutavo teatre – suvaidino 
kūdikėlį Jėzų kalėdiniame spekta-
klyje. Nuo penkerių metų vaidino 
kartu su tėvais teatre, vienuolikos 
metų debiutavo Pelučio vaidme-
niu meksikiečių seriale „Tereza“, 
kur jo partnere buvo žavioji Sel-
ma Hayek. Taip jis augo teatro 
užkulisių intrigų ir muilo operų 
aistrų apsupty. Gaelis sako, kad 
nepaisant šios aplinkos jis visai 
nesirengė tapti aktoriumi, o gal-
vojo apie gydytojo profesiją, jam 
atrodė, kad aktorystė taip ir liks 
tik laisvalaikio užsiėmimas. Tačiau 
ankstyva karjera atėmė visą laiką 
ir nebuvo kada imtis rimtų mokslų. 

Kai jam buvo dvylika, viename 
spektaklyje suvaidino kartu su 
vienmečiu Diego Luna, ir visam 
gyvenimui jie tapo geriausiais 
draugais. Seriale „Senelis ir aš“ 

„Negalvoju apie savo 
įvaizdį“
Gael García Bernal

„Absoliučiai skirtingi jo vaidmenys verčia manyti, kad  
ne už kalnų tie laikai, kai „Kino“ žurnalas skirs šiam  
aktoriui rubriką „Iš arčiau“, – 2005 m. recenzuodamas  
„Motociklininko dienoraščius“, rašė Saulius Macaitis...

izoLda keidošiūtė

iš arčiau

j

„Meilė – kalė“, 2000

„Tėvo Amaro nusikaltimas“, 2002

„Blogas auklėjimas“, 2004
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(„El abuelo y yo“) jis ir vėl vaidi-
no su Diego. Pagal šį serialą buvo 
sukurtas muzikinis spektaklis, su 
kuriuo draugai apvažiavo visą 
Meksiką. Vėliau, 2001 m., juodu 
filmavosi Alfonso Cuaróno juosto-
je „Taip pat ir tavo mamą“ („Y tu 
mamá también“), o neseniai su-
vaidino pagrindinius personažus 
Carloso Cuaróno filme „Rudo ir 
Kursi“. Kai tapo garsūs ir turtingi, 
įkūrė kompaniją „Canana films“, 
kuri dažniausiai finansuoja Lotynų 
Amerikos režisierių filmus šiuolai-
kinėmis temomis.

1996 m. Gaelis suvaidino nedrą-
sų pieno išnešiotoją trumpametra-
žiame jauno režisieriaus Antonio 
Urrutia filme „Gera mina blogam 
žaidimui“ („De tipas, corazon“), 
kurį Meksika net siūlė „Oskarų“ 
nominacijoms, dalyvavo teatro 
spektaklyje „Roberto Zucco“, kurį 
režisavo žinoma meksikiečių tea-
tro aktorė Catherine Marnas, spėjo 
nusifilmuoti urugvajiečio Rodrigo 
Pla trumpo metražo filme „Akis 
pakaušyje“ („El ojo en la Nuca“). 
Septyniolikmetis aktorius buvo 
gan žinomas Meksikoje, bet jam 
spėjo nusibosti meksikietiškos 
kino aitros ir baigęs mokyklą jis 
įstojo į filosofijos fakultetą. Dėl 
finansavimo stokos ir politikos 
pasikeitimų universitetą uždarė. 
Gaelis sako, kad būtent tada jis 
buvo labai nusivylęs savo šalimi 
ir, nutaręs pailsėti nuo pramogų 
verslo, išvyko keliauti po Europą. 
Pritrūkęs pinigų užsibuvo Lon-
done. Dirbo kelneriu, mūrininku, 
modeliu. Vėliau Gaelis prisipažino 
kartą pagalvojęs: gal reiktų imtis 
rimtesnių darbų, ir tada į galvą 
šovė mintis pasimokyti kokioje 
nors aktorių mokykloje. Tačiau 
stojamieji jau visur buvo pasibaigę. 
Beliko Londono Centrinė kalbų ir 
dramos mokykla, kurią kažkada 
baigė Laurence’as Olivier. Gaelis 
García Bernalis tapo pirmuoju 
meksikiečiu, laimėjusiu stipendiją 
į šią mokyklą. Žinoma, jis kiek ko-
ketuoja sakydamas, kad tai įvyko 
visai netyčia. Tokie dalykai šiaip 

sau neatsitinka, reikia tinkamo 
pasiruošimo ir daug darbo. Ne be 
reikalo būsimas aktorius nuo vai-
kystės mokėsi kalbų. O ir praktika 
Meksikos teatruose bei kine ne-
praėjo veltui. Perskaitęs komisijai 
monologą iš „Makbeto“, jis tapo 
prestižinės Londono teatro moky-
klos studentu. „Aš tapau aktoriu-
mi ir dėl to, kad nekonfliktuočiau 
pats su savimi. O jeigu tokie vidi-
niai konfliktai ir kyla, stengiuosi 
išspręsti juos pats, neaiškindamas 
kitiems, kodėl kiekvienu konkrečiu 
atveju elgiuosi taip, o ne kitaip.“ 

Prasimokęs ketverius metus, 
Gaelis gavo kvietimą filmuotis 
savo seno pažįstamo Alejandro 
Gonzálezas Iñárritu filme „Meilė – 
kalė“ („Amores perros“) ir išva-
žiavo į Meksiką, pasakęs bendra-
kursiams, kad vyksta atostogų. Jo 
herojus Oktavijus atsiduoda meilei 
ir ketina bėgti iš Meksikos kartu 
su vyresniojo brolio žmona. Kiek 
neryžtingas, apiplyšęs, su prie 
lūpos prilipusia cigarete, liesas, 
mažaūgis aktoriaus personažas 
buvo pašėlusiai charizmatiškas ir 
seksualus. Filmas „Meilė – kalė“ 
tapo 2000 m. Meksikos kino lyde-
riu, išpopuliarėjo pasaulyje, buvo 
nominuotas „Oskarui“, o García 
Bernalis pelnė Meksikos kino ap-
dovanojimą ir prizą Čikagos kino 
festivalyje. Jo pavardė vis dažniau 
imta minėti spaudoje. 

Būtent Gonzálezas Iñárritu pa-
tarė kitam žinomam režisieriui 
Alfonsui Cuarónui, kuriančiam 
filmą „Taip pat ir tavo mamą“, 
atkreipti dėmesį į jauną aktorių. 
García Bernalis  ir jo draugas Die-
go Luna vaidina čia du vyrukus, 
keliaujančius per visą Meksiką 
kartu su vyresne už save moterimi. 
Aistringas, neįprastas trikampis 
kupinas paslapčių ir pavydo. Abu 
aktoriai pelnė apdovanojimus 
Venecijos kino festivalyje, kur 
juosta sukėlė sensaciją. Šį filmą 
García Bernalis iki šiol laiko savo 
mėgstamiausiu. Paklaustas, kodėl 
filmas susilaukė tokios sėkmės vi-
same pasaulyje, aktorius atsakė: 

„Galbūt jis įrodė, kad filmus paau-
gliams galima filmuoti visai kitaip. 
Šis filmas sukurtas iš asmeniškos, 
labai žmogiškos patirties. Jis tei-
kia vilties, kad sėkmę filmui gali 
atnešti labai paprasta istorija, o 
ne graži pakuotė. Gal dabar kine 
atėjo tokių mažyčių istorijų laikas.“

2001 m. Gaelis García Bernalis 
nusifilmavo ispanų režisieriaus 
Augustino Diazo Yaneso filme „Iš 
Dievo nieko naujo“ („Sin noticias 
de Dios“), kur jo partnerėmis buvo 
Victoria Abril ir Penelope Cruz. Čia 
jis įkūnijo patį pragaro atstovą 
Liuciferį Džeką Devnportą. Už šį 
šmaikščiai ir linksmai sukurtą vel-
nią aktoriui atiteko svarbiausiais 
ispanų kino apdovanojimas „Goja“ 
už antro plano vaidmenį. 

2002 m. jis vaidino režisieriaus 
Carloso Carreros dramoje pagal ži-
nomo portugalų rašytojo José Mari 
Eco Dekueroso romaną „Tėvo 
Amaro nusikaltimas“ („El Crimen 
del padre Amaro“). Čia jis – jaunas 
kunigas, įsipainiojęs į korupcijos 
skandalą ir nuodėmingą romaną 
su šešiolikmete parapijiete. Filmas 
buvo apšauktas antiklerikaliniu ir 
provokaciniu, Bažnyčia protesta-
vo prieš jo rodymą. Nepaisant to, 

„Tėvo Amaro nusikaltimas“ pati-
ko žiūrovams ir pelnė net devynis 
meksikiečių kino prizus „Sidabri-
nis Arielis“. Režisieriaus Mathew 
Parkhillo romantiškoje komedijoje 

„Visi taškai ant i“ („Dot the I“, 2003) 
Gaelio herojus, pradedantis akto-
rius Kitas, įsipainioja į sudėtingą 
meilės trikampį su aistringa ispa-
nų flamenko šokėja. 

„Mane visada domino politika, – 
yra sakęs Gaelis García Bernalis. – 
Gal todėl, kad aš kilęs iš Meksikos. 
O ten su politika susiduri kiekvieną 
dieną ir kiekviename žingsnyje“. Iš 
tėvo jis perėmė simpatijas kairiųjų 
idėjoms. Ypač pagarbiai jis vertina 
režisieriaus Walterio Salleso bio-
grafiniame filme „Motociklininko 
dienoraščiai“ („Diarios de moto-
cicleta“, 2004) suvaidintą jaunąjį 
Che Guevarą. Filmas nukelia į 
1952-uosius, kai Che – tada dar 

jaunas argentinietis, medicinos 
studentas Ernesto Guevara – kartu 
su draugu Alberto Granada moto-
ciklu apkeliavo visą Lotynų Ameri-
ką. Tai buvo jau antras aktoriaus 
bandymas sukurti ekrane legendi-
nį revoliucionierių, – 2002 m. jis 
suvaidino Che televizijos seriale 

„Fidelis“. O 2003 m. režisieriaus 
Juano Gerardo filme „Svajonės 
apie Džuliją“ („Dreaming of Julia“), 
kuriame Che vaidino amerikietis 
Harvey Keitelis, Gaeliui teko epi-
zodinis Rikio vaidmuo. „Motocikli-
ninko dienoraščiams“ jis perėmė 
argentinietišką akcentą ir išmoko 
važinėti senovišku motociklu. Pa-
sak paties aktoriaus, šis vaidmuo 
nukreipė jį geron pusėn. „Che yra 
svarbus daugeliui žmonių, taip pat 
ir man. Bijojau, bet kartu buvau 
nepaprastai pakylėtas, įkvėptas, 
galėdamas jį suvaidinti, pager-
biant tai, kas reikšminga dauge-
liui žmonių – jaunų, pagyvenusių, 
senų ir tų, kurie žuvo dėl jo idealų.“ 
Aktoriaus nuomone, iškeliavęs už 
Argentinos ribų Che atrado kitokį 
pasaulį nei tas, kuriame jis gyve-
no. „Ir suprato, kad sienos, ypač 
Lotynų Amerikoje – prasimanytos 

ir dirbtinės. Besifilmuodamas aš 
praėjau tuos kelius, kuriais vaikš-
čiojo Che, pamačiau žmones, ne-
turinčius jokios geresnio gyvenimo 
vilties. Ėmiau geriau suprasti šią 
asmenybę ir suvokiau, kodėl ir už 
ką jis kovojo.“ Vienintelis dalykas, 
kuris aktoriui nepatiko – filmas 
buvo įgarsintas angliškai. „Tai 
pasakojimas apie lotynų amerikie-
čius, kurių charakterį gali išreikšti 
tik ispaniški žodžiai.“ Dėl tos pa-
čios priežasties García Bernalis 
vėliau atsisakė vaidinti garsųjį 
meksikiečių sukilimo vadą Emilio 
Zapatą Alfonso Arau filme. Už Er-
nesto Guevaros vaidmenį García 
Bernalis buvo nominuotas britų 
kino apdovanojimui BAFTA.

Tais pačiais 2004-aisiais aktorius 
sublizgėjo neprilygstamojo Pedro 
Almodóvaro iš dalies autobiogra-
finiame filme „Blogas auklėjimas“ 
(„La Mala educación“). García 
Bernalis filme suvaidino iš esmės 
kelis personažus – pradedantį ak-
torių, kuris neturi jokių skrupulų 
ir siekdamas vaidmens seksualiai 
atsiduoda režisieriui, ir gražuolį 
transvestitą, pramintą Zaharija, 
kuris imituoja garsiąją ispanų ak-

torę ir dainininkę Sarą Montiel. Be-
siruošdamas filmuotis šioje juostoje 
Gaelis išmoko ypatingos kūno kal-
bos. Lankė flamenko pamokas, mo-
kėsi vaikščioti ant aukštų kulniukų, 
žiūrėjo filmus su Montiel, su žymia 
amerikiečių 5-ojo dešimtmečio film 
noir lemtingąja moterimi Barbara 
Stanwyck, peržiūrinėjo ir paties Al-
modóvaro filmus. Režisierius liepė 
jam parodyti tą ypatingą „seksua-
linį dviprasmiškumą“, kurį pertei-
kė Alainas Delonas garsiame René 
Clementÿo filme „Saulės nudeginti“. 
Pedro Almodóvaras taip apibūdino 
savo pasirinkimą: „Jis man atrodė 
idealus vaidmeniui lemtingo vyro, 
kurio seksualumas yra kitų kan-
čios priežastis. Man Gaelis patinka 
ne tik dėl gražaus veido, bet ir dėl 
nedidelio ūgio. Jis labai fotogeniš-
kas. Turi du profilius: vieną rūstų, 
o kitą kerinčiai moterišką. Ideali 
asimetrija moters-vyro vaidme-
niui. Virsti drag queen jam sekėsi 
natūraliai, na, neskaitant būtinos 
dietos ir nedidelių Edipo komplekso 
apraiškų.“

García Bernalis sakė seniai 
svajojęs apie tokį vaidmenį. „Kai 
apsirengiau moteriškais drabu-

žiais, veidrodyje mačiau savo 
mamą, – juokiasi aktorius. – Po šio 
vaidmens galiu pasakyti, kad akto-
riaus profesijoje išbandžiau viską. 
Sunkiausia buvo dėvėti kelnaites 
su juostele.“ Šiaip, anot aktoriaus, 
darbas buvo labai įtemptas. „Aš 
nujaučiau, kad bus sunku, bet 
kad šitaip... Pedro žino, ko nori: 
turi visiškai pasinerti į jo pasaulį, 
atsiskirti nuo savojo, gyventi tik 
herojaus gyvenimą.“

Abu šie filmai buvo parodyti Ka-
nuose ir sukėlė sensaciją. Pasipylė 
pasiūlymai filmuotis, bet García 
Bernalis labai kruopščiai rinkosi 
kitą vaidmenį. Tai buvo Jameso 
Marsho drama „Karalius“ („The 
King“) apie ypatingus santykius, 
kurie sujaukia vaikino vardu Elvis 
ir jo neseniai atrasto tėvo pasto-
riaus gyvenimus. Baigęs tarnybą 
kariniame jūrų laivyne, Elvis grįž-
ta į gimtąjį Teksasą ir bando suar-
tėti su tėvu, susigrąžinti prarastą 
vaikystę. Šiuo vaidmeniu domėjosi 
daug amerikiečių aktorių, bet dėl 
dviprasmiškų vaidmens niuansų 
atsisakė. „Visiems patiko scena-
rijus, bet jie nė minutei nesilio-
vė galvoti apie žiūrovų reakciją.  

iš arčiau iš arčiau

„Motociklininko dienoraščiai“, 2004

„Karalius“,  2005

„Miego mokslas“, 2005
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Reikalavo keisti scenarijų, nes bi-
jojo dėl savo įvaizdžio“, – prisimi-
nė režisierius. O García Bernalis 
neišsigando. „Apskritai negalvoju 
apie savo įvaizdį. Regis, iš viso net 
nesusimąstau, ar jį turiu.“

2006 m. tarp „Oskaro“ nominan-
tų atsidūrė ir Alejandro Gonzáleso 
Iñárritu filmas „Babelis“ – dau-
giasiužetė istorija apie šiandieninį 
pasaulį. Garcíai Bernaliui teko ne-
didelis, bet svarbus vaidmuo neat-
sakingo jaunuolio, kuris įpainioja 
savo artimuosius į rimtus rūpesčius 
Meksikos ir JAV pasienyje. Režisie-
rius kalbėjo, kad Santjago vaidmenį 
kūrė specialiai Gaeliui, nes būtent 
jis geriausiai galįs atskleisti „mek-
sikietiško charakterio dvilypumą“ – 
simpatiškas, geraširdis jaunuolis 
išgėręs tampa nevaldomas, nenu-
spėjamas, agresyvus.

Tais pačiais metais Gaelis sulau-
kė įdomaus vaidmens prancūzų 
režisieriaus Michelio Gondry fan-
tastinėje dramoje „Miego mokslas“ 
(„La science des rêves“). Jo herojus, 
jautrios prigimties Stefanas gyve-
na dviejuose pasauliuose – tikra-
me ir virtualiajame, kurių dažnai 
nesugeba atskirti. Įsimylėjęs jauną 
merginą, jis ir savo romaną tęsia 
dviejuose lygmenyse. Filmas yra 
tiesiog didelis sapnas, nufilmuo-
tas kino juostoje. Gondry neslėpė, 
kad tai labai autobiografinis fil-
mas, todėl jis kruopščiai rinkosi 
aktorių, galinti tapti jo alter ego. 
Scenarijų rašė aštuonerius metus 
ir užbaigė tik sutikęs Garcíą Ber-
nalį. „Dėl jo energijos ir gerano-
riškumo pasijutau tvirčiau, ėmiau 
labiau pasitikėti savo instinktais.“ 
Juodu praleido daug laiko kartu 
ir režisierius įsitikino, kad abu la-
bai panašūs. Pats García Bernalis 

„Miego mokslo“ premjeros metu 
prisipažino labiausiai mėgstantis 
sapnus, kuriuose skraido. 

Po metų jo laukė susitikimas su 
skandalingu brazilų režisieriumi 
Hectoru Babenco filme „Praeitis“ 
(„El pasado“). Filmas pasakoja 
apie sutuoktinius, kurie nutarė 
išsiskirti po dvylikos bendro gy-

venimo metų. Riminis ir Sofija 
buvo laikomi idealia pora, o po 
skausmingų skyrybų liko gerais 
draugais. Ir toliau... gyveno kar-
tu. Abipusiu susitarimu jie nesikišo 
į vienas kito asmeninį gyvenimą. 
Bet vieną vakarą Riminis parsi-
vedė namo savo naują merginą....

Tikrai neigiamą charakterį 
García Bernalis 2008 m. sukūrė 
brazilo Fernando Meirelleso fil-
me „Aklumas“ („Blindness“) pagal 
portugalo rašytojo José Saramago 
romaną. Jis vaidina aklą gaujos 
vadą, kuris išnaudoja tokius pat 
nelaimės draugus neregius, reika-
laudamas iš jų duoklės ir seksua-
linių paslaugų.

Berlyno festivalyje gana šaltai 
sutiktame kontroversiško švedų re-
žisieriaus Lukaso Moodysono filme 

„Mamutas“ („Mammoth“) aktoriaus 
herojus – padorus šeimos tėvas ir 
sėkmingas verslininkas, – patekęs 
į Tailandą ir susižavėjęs vietine 
prostitute, iš respektabilaus piliečio 
virsta maištaujančiu hipiu.

Meksikiečių režisieriaus Carloso 
Cuaróno (Alfonso brolio) sportinė-
je dramoje „Rudo ir Kursi“ („Rudo 
y Cursi“) su geriausiu draugu Die-
go Luna juodu vaidina brolius iš 
neturtingos šeimos, kurie visaip 
stengiasi padaryti futbolininko 
karjerą ir tai smarkiai gadina jų 
tarpusavio santykius. 

Kartu su daugeliu žinomų ak-
torių García Bernalis pasirodė ir 
naujausiame Jimo Jarmuscho fil-
me „Kontroliuojamos ribos“ („The 
Limits of Control“). Čia jo persona-
žas yra tiesiog Meksikietis.

Šiaip dosniai dalijantis interviu, 
Gaelis García Bernalis apie savo 
asmeninį gyvenimą nelinkęs daug 
pasakoti. Kurį laiką spauda daug 
rašė apie jo romaną su Natalie 
Portman. Jie bendravo kelerius 
metus ir, pasak spaudos, Natalie 
nutraukė santykius įsižeidusi, kad 
į Kanų kino festivalį Gaelis pasi-
kvietė tėvus, o ne ją. Pernai jam 
gimė sūnus Lazaro, jo motina – ar-
gentiniečių muilo operų žvaigždė 
Dolores Fonzi.

2007 m. Gaelis García Berna-
lis išbandė savo jėgas režisūroje. 
Jo debiutinis filmas „Deficitas“ 
pasakojo apie įvairių Meksikos 
socialinių sluoksnių tarpusavio 
prieštaras. Jos atsiskleidžia vie-
nai didelei šeimai susirinkus į 
giminaičių suvažiavimą. Šiame 
filme debiutuojantis režisierius ir 
pats suvaidino vieną personažą. 
Vėliau jis dalyvavo projekte „8“, 
kur aštuoni garsūs režisieriai iš 
įvairių šalių susuko aštuonias no-
veles, pasakojančias apie svarbias 
problemas, su kuriomis susiduria 
žmonės XXI a. pradžioje. Garcíos 
Bernalio novelėje kalbama apie 
edukacijos pokyčius ir jos veiks-
mas vyksta... Reikjavike. Dabar jis 
rengiasi kurti dokumentinį filmą 
apie kovą su „ekonominiu apart-
heidu“.

Viktoro vaidmuo režisieriaus 
Gary Winicko romantinėje kome-
dijoje „Laiškai Džuljetai“ („Letters 
to Juliet“), kuris pasirodo mūsų 
ekranuose, tikrai nėra atradimas 
aktoriaus karjeroje. Tikėsimės, kad 
dalyvavimas šioje saldžiai banalio-
je, grynai holivudiškoje produkcijo-
je nepakeis aktoriaus įsitikinimų ir 
jis netaps eiliniu „lotynų meilužiu“ 
svajonių fabriko perdirbiniuose. 
Juk viename interviu jis kalbėjo: 

„Aktoriaus amatas, kaip ir kitas 
darbas – tai kelias į pažinimą, uni-
kali galimybė išbandyti save kaip 
kūrėją. Imdamas realių žmonių 
gyvenimus sukuri naują personažą 
ir stengiesi paversti jį tikroviškesnį 
už prototipus. Be to, menas moko 
pažinti patį save. Jeigu tapęs ak-
toriumi tu kaip ir anksčiau nieko 
apie save nežinai, vadinasi, tik tuš-
čiai iššvaistei laiką.“ Gaelis García 
Bernalis jau įtikino esąs talentingas 
aktorius.

iš arčiau iš arčiau

„Deficitas“, 2007

„Aklumas“,  2008

„Laiškai Džuljetai“, 2010
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ai Hirokazu Kore-edos 
filme „Pripučiama 
lėlė“ (2009) į video-
teką užeina sumišęs 

jaunuolis ir pasiteirauja Erice ir 
Angelopouloso filmų, savininkas 
jį pasiunčia į parduotuvę kažkur 
už upės. Ten, kitoje nežinomos 
upės pusėje, mums tektų ieškoti ir 
paties Kore-edos filmų. Šis mūsų 
dienų japonų režisierius (gimęs 
1962 m.) yra sukūręs neabejotinai 
pasaulinio lygio filmų, tačiau čia, 
šioje upės pusėje, jo kūryba vis 
dar menkai žinoma. Tiesa, šiemet 
ir pernai „Kino pavasaryje“ matė-
me du jo naujus darbus, tai šiais 
laikais yra labai daug. Tačiau Kore-
eda nekuria hermetiškų filmų, ku-
riuos tegalima parodyti vieną kartą 
išimties tvarka. Taip, tai gelminis, 
bet kartu nesunkiasvoris, grakštus 
kinas, o toks derinys nedažnas. Ko-
re-eda yra vienas tų autorių, kurių 
šiandien taip trūksta. Jo unikalus 
braižas, didis universalumas ir 
kino meistrystės išmanymas.

Kore-edos kinas išsyk tampa 
artimas dėl filmuose tvyrančios 
kamerinės atmosferos. Režisierius 
nukelia į uždaras erdves, žibintų 

nušviestomis siauromis gatvėmis 
atveda į kuklius būstus su tata-
miais ir lengvomis stumdomomis 
durimis. Kai erdvė prasiplečia iki 
panoramos, atsiveria kiek apšepę, 
bet savaip jaukūs naujausių lai-
kų vidurinės klasės rajonai. Daž-
niausiai filmo pradžioje herojai 
vyksta namo ar šiaip susirenka į 
krūvą. Tarpduryje vienas po kito 
pasirodo neaiškūs siluetai; vaikas 
su mama įneša lagaminą į naują 
butą; laukdamos kitų namiškių 
virtuvėje šeimininkauja motina 
ir dukra; stotyje susitinka ke-
tvertas pažįstamų ir patraukia į 
miško proskyną; vyras vakariniu 
traukiniu grįžta į namus. Visai ne-
pastebimai ima tirštėti prietema, 
aiškėti herojų padėtis, santykiai 
ir susitikimo priežastys. Vieniša 
mama lagamine slepia vaikus nuo 
skirtingų tėvų; šeima rengia iškil-
mingą vakarienę sūnaus mirties 
metinių proga; į žygį išsirengęs 
ketvertas yra nusižudžiusių sek-
tantų artimieji; į namus grįžtančio 
vyro laukia tik pripučiama lėlė. O 
neaiškūs siluetai tarpduryje – tai 
ką tik mirę žmonės, žengiantys 
per pomirtinės buveinės slenkstį. 

Netrukus pasirodys, kad nele-
galiai apgyvendintiems vaikams 
draudžiama kur nors išeiti. Din-
gus automobiliui, grupelė įstrigs 
apleistame sektantų namuke. Kar-
tais erdvė dar labiau susitraukia ir 
tampa kapu. Tame pačiame laga-
mine bus išnešta mirusi mergaitė, 
o netyčia nužudytas vaikinas su-
pakuotas į plastikinį maišą su kas-
pinu ir padėtas prie kitų šiukšlių.

Mažoje erdvėje dominuoja arti-
mojo nuotolio santykiai. Nepaisant 
visų japoniškų realijų, Kore-edos 
filmai neretai primena prancūzų 
kiną apie šeimas ir namus ne be 
dūmų (nenuostabu, kad Kore-edai 
patinka Arnaud Desplechinas). 
Ypač tas pasakytina apie filmą „Vis 
einu, einu“ (2008). Čia pinasi kvaili 
kaprizai ir nuoširdi meilė, gudrios 
užmačios ir senos paslaptys, išsa-
kytos ir nuslėptos nuoskaudos. Fil-
me be perstojo keičiasi skirtingų 
personažų perspektyvos, negana 
to, veikėjai amžinai patys save 
paneigia ir stulbina spontanišku, 
nemotyvuotu elgesiu. Motina gali 
parodyti prielankumo ženklą mar-
čiai – antrąkart ištekėjusiai našlei – 
ir čia pat jos akivaizdoje pareikšti:  

Mėlynos sutemos
Hirokazu Kore-eda

„Iliuzinė šviesa“, 1995

„Po mirties“, 1998

„Atstumas“, 2001

K

rūta Birštonaitė

Visuose Kore-edos filmuose dominuoja švelni vakaro ar 
ankstaus ryto prietema. Tylus mėlis, silent blue.  
Tai melancholijos, laukimo ir nesulaukimo metas.
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„Geriau vesti išsiskyrusią, negu 
našlę.“ Išgelbėjęs svetimą vaiką, 
tėvas dabar jo nekenčia, nes pats 
neteko sūnaus. Filme „Atstumas“ 
(2001) sektantų artimieji, atsidū-
rę viename namuke ir pasinėrę 
į bendrus apmąstymus, akimoju 
pabyra į skirtingas puses, vos tik 
pavyksta išsigauti iš miško ir ima 
veikti ryšio zonon patekę mobilieji. 
Jie ištirpsta skaidrių spalvų pasau-
lyje ir nepalieka aiškaus atsakymo, 
ar ta naktis kaip nors juos pavei-
kė, ar ne. Kituose filmuose taip 
pat nepaaiškinama, kodėl mylinti 

mama palieka vaikus likimo valiai 
(„Niekas nesužinos“, 2004), kodėl 
nusižudo mylimas vyras („Iliuzi-
nė šviesa“, 1995). Galime nujausti, 
kad iš šitos linksmos vėjavaikės ar 
tylaus melancholiko reikėjo tikėtis 
ko nors panašaus. Kaip sakoma 

„Iliuzinės šviesos“ finale, „visiems 
taip gali nutikti“. Kore-edos kine 
nėra žmogaus kaip stabilaus ats-
pirties taško. Jis nuolat kinta ir 
svyruoja kaip švytuoklė į priešin-
gas puses.

Vis dėlto esminiai Kore-edos 
personažai – tie, kurių nebėra, o 
svarbiausia tema – mirtis. Ji daž-
nai jau yra įvykusi, ir didžiojoje 
dalyje filmų visuomet veikia per-
sonažai našliai. Net ir samurajiškų 
istorijų parodijoje „Gėlelė“ (2006) 
yra populiarūs charakiriai ir ko-
miškai šlovinama garbinga mirtis 
(savižudybė Kore-edos kine taip 

pat dažna). Pasirodo, šitas jaukus 
ir iš pažiūros tvirtas pasaulis yra 
vos palaikomas kažkokių atsitik-
tinumų ir gali bet kada pradėti 
irti. Filme „Niekas nesužinos“ be 
mamos likę keturi vaikai kurį lai-
ką gyvena taip idiliškai, kad tie-
siog nesuvokiama, iš kur įsėlina 
nuosmukis ir švariame būste ima 
nesulaikomai kauptis šiukšlės ir 
purvas. Filmo „Pripučiama lėlė“ 
herojė renka jai mielų daikčiukų 
kolekciją ir darosi vis panašesnė 
į spalvotais niekniekiais apkibu-
sius didmiesčių bepročius, kol ga-

liausiai atsisveikina su gyvenimu 
šiukšlyne. Apskritai „Pripučiama 
lėlė“ – dailiausias Kore-edos fil-
mas, įkvėptas pasakų apie Pinokį, 
undinėlę ir žavųjį princą. Čia taip 
pat įvyksta kiek ciniškas atgijimas, 
mat atgyja lėlė iš sekso reikmenų 
parduotuvės. Lėlė, kaip dažnai kiti 
atgiję kūriniai, atneša nelaimę – 
padaro mylimam vaikinui skylę, 
bet nebeįpučia jam gyvybės.

Šis efemeriškas gyvenimo aki-
mirkas iškeliantis filmas yra ir 
negailestingiausias režisieriaus 
kūrinys, nes kai kurie persona-
žai turi dirbtinių būtybių savybių 
(veidą kauke susiveržusi moteris, 
paniškai besirūpinanti praeinan-
čiu grožiu) ar slepia savyje ertmę 
(būste užsibarikadavusi bulimijos 
auka). Taigi lėlė ne sykį išgirsta 
paguodos žodžius, kad ji nedaug 
kuo skiriasi nuo žmonių, kurie 

taip pat yra tušti. Sutiktas senu-
kas jai sako, kad jis visada buvo 
tik pakaitalas, o buvęs savininkas 
paprašo vėl atvirsti į lėlę, nes jį 
erzina žmonės. Filme yra ir Kū-
rėjo pakaitalas – liūdno veido lėlių 
meistras. Jis neturi didelių vilčių 
ir atsargiai teiraujasi lėlės, ar vis-
kas žmonių pasaulyje jai kelia tik 
liūdesį. Kaip paaiškina meistras, 
vienintelis skirtumas tarp žmonių 
ir lėlės yra tas, kad žmonės yra 
degios atliekos, o lėlė priklauso 
prie nedegiųjų. Beje, vienas pir-
mų ir paskutinių dalykų, kuriuos 
lėlė išvysta pasaulyje, kaip tik ir 
yra šiukšlės. 

Be mirties, Kore-edos filmai 
mus nuolat suveda su atminti-
mi, nes tas jo kintantis žmogus 
nuaustas iš prisiminimų. Paties 
Kore-edos filmų laiko skalė api-
ma nuo XVIII amžiaus pradžios 
Japonijos iki meto (jei tik tas žo-
dis čia tinka) po mirties. Tačiau 
požiūris į atmintį taip pat nevie-
nalytis. Vienai veikėjai atrodo, kad 
labai gerai, jei vaikas neatsimena 
mirusio tėvo, nes jam mirus buvo 
dar kūdikis. Tačiau kito filmo per-
sonažas teigia turįs prisiminimų iš 
tų laikų, kai buvo gal trijų mėne-
sių. O kiek galima ir reikia saugoti 
prisiminimą? „Ji ištekėjo praėjus 
trejiems metams po mirties – per 
greitai“, – sūnaus žmoną apkalba 
motina. Tik ką daryti „Iliuzinės 
šviesos“ herojei, kuri pradėjusi 
galvoti apie mirusį vyrą nebegali 
sustoti? 

Būtent prisiminimams dedikuo-
tas legendinis filmas „Po mirties“ 
(1998). Režisierius sukuria naivią 
ir pragmatišką pomirtinio gyve-
nimo hipotezę. Po mirties reikia 
pasirinkti tik vieną prisiminimą 
iš viso gyvenimo. Prisiminimas 
nufilmuojamas, o tada lieka jis, ir 
nieko daugiau. Vienas personažas 
sako, kad tokiu atveju, jei visa kita 
galima užmiršti, rojus iš tiesų eg-
zistuoja. O man tokia pomirtinio 
būvio idėja primena Peterio Ku-
belkos, žiūrinčio, kaip Mekas savo 
dukrai atsargiai šaukšteliu kabina 

jogurtą ir sluoksnis po sluoksnio 
deda ant atšaldytos baltos lėkštės, 
žodžius: „Kad ir koks tas rojus yra, 
jis turi būti čia ir dabar.“ 

Visas tas pomirtinis reikalas 
nufilmuotas dokumentine ma-
niera ir neilgai trukus perauga į 
kino meno refleksiją. Filme „Po 
mirties“ panaudoti tikri žmo-
nių prisiminimai, vaidina daug 
neprofesionalių aktorių. Tačiau, 
atsižvelgiant į filmo tematiką, do-
kumentinė stilistika atrodo tiesiog 
stebuklinga ir žavi. Mūsų doku-
mentinis kinas moka gyvenimą 
parodyti kaip mirties karaliją, o 
čia – viskas atvirkščiai. Pavyzdžiui, 
pomirtinio gyvenimo kontorėlėje 
dirbanti mergina gali išeiti į mies-
tą ieškoti filmavimo vietų. Daug 
vietos skiriama linksmiems darbo 
filmavimo aikštelėje rūpesčiams: 
kaip perduoti oro temperatūrą 
vaizdinėmis priemonėmis, kokį 
rekvizitą panaudoti ir panašiai. 
Aišku, neprilygstami čia ant vie-
lyčių sukabinti vatiniai debesėliai. 
Kai pagalvoji, šita vieta iš tiesų 
idealiai atspindi kino ir realybės 
santykį. Kas žino, ar tai bus realu, 
ar kažkas visiškai išgalvota? 

Tikras dokumentinio stiliaus 
šedevras yra ir „Iliuzinė šviesa“. 
Režisierius nė neketina gvildenti 
vyro netekusios herojės išgyveni-
mų, rodyti kokių nors įvykių ir pinti 
istorijų. Jis tiesiog įžūliai pameta 
heroję, visokius pasakojimus ir 
tik fiksuoja neva atsitiktinius da-
lykus: vaikų žaidimą, namų ruošą 
ar tiesiog nieko neveikimą. Tai tik 
herojės žvilgsnis į aplinką, ir nie-
ko daugiau, bet jautiesi paniręs į 
kiekvieno efemeriško fragmento 
sietuvą.

Tiesą sakant, Kore-edos stilius 
slepia nemažai pavojų. Juk nesun-
ku nuslysti į mielą, saldų kiną, ku-
riame gyvenimas yra gražus ir tę-
siasi toliau. Tačiau Kore-edos filmų 
grožis visada šiek tiek užnuodytas. 
Kai maisto atliekomis užsivertu-
si mergina pro langą išvysta lėlę 
šiukšlyne ir ištaria „gražu“, tokio 
vaizdo niekaip nepavadinsi mielu. 
Režisierius visada išlaiko optima-
lų atstumą, nepasiduoda nei senti-
mentalumui, nei šaltam estetizmui. 
Be to, turbūt niekas taip nemoka 
filmuoti vaikų kaip Kore-eda – be 
jokio graudulio, lipšnumo ir pik-
tnaudžiavimo žiūrovų jausmais. 

Kiekvienam savo filmui Kore-eda 
išmoningai pasitelkia įvairiausias 
išraiškos priemones. Santūriajame 
filme „Iliuzinė šviesa“ vyrauja vi-
dutinis planas, herojė vilki juodai, 
lyg vien tam, kad finale nusileistų 
laiptais šviesdama balta palaidine. 
Filme „Niekas nesužinos“ netrūks-
ta stambių planų, ryškių detalių, 
pamatytų tarsi vaiko akimis. „Ats-
tumas“ turi Naujosios bangos dva-
sios. Jis nufilmuotas rankine kame-
ra ir kapotai sumontuotas. Filme 

„Po mirties“ išnaudotos net pačios 
kino juostos savybės. Didžioji dalis 
filmo mirguliuoja 16 milimetrų, o 
atgaivinti intensyvūs prisiminimai – 
ant ryškiau ir spalvingiau vaizdą 
atkuriančios 35 milimetrų juostos. 
Ištobulinti „Pripučiamos lėlės“ ka-
drai prijaukina populiariąją kultū-
rą. Net ir vietomis kvailoka „Gėlelė“ 
nufilmuota lengva ranka, o stačio-
kiškus juokus ir karikatūriškus per-
sonažus sutaurina minkšta šviesa.

Visuose Kore-edos filmuose do-
minuoja švelni vakaro ar ankstaus 
ryto prietema. Tylus mėlis, „silent 
blue, mano mėgstamas filmavimo 
laikas“, – sakoma filme „Atstu-
mas“. Tai melancholijos, laukimo 

ir nesulaukimo metas. Vieną va-
karą pas vaikus taip ir nebegrįž-
ta mama. Senelė iškeliauja mirti 
į gimtinę. Nulytomis vakarinėmis 
gatvėmis vyras mina dviratį, pas-
kui sustoja pasižiūrėti į pralekiantį 
šviesomis žiburiuojantį traukinį 
ir galbūt tada nusprendžia pa-
sitraukti iš gyvenimo. Sulaukęs 
prieblandos meto, brolis išveda 
sesę pasivaikščioti, ir ji apsiauna 
cypsinčius batelius. Vėliau, ap-
suptas to tylaus mėlio, ją ir palai-
doja. Tačiau būtent tokiu metu iš 
audringos jūros grįžta bebaimė 
sena žvejė su krabų laimikiu. Nuo 
šilumos aprasoja langai ir šauniai 
rūksta arbatinukai.

Kore-eda eina plačiu humaniz-
mo tradicijos keliu, bet kelionę 
pradeda lyg ir iš kito galo. Ko 
gero, būtų banaloka, jei jis ro-
dytų tragiškus vaizdus, o paskui 
juos įdėtų į gėlėtus rėmelius. O 
čia, sakytum, – keista atvirkšti-
nė harmonija. Šis režisierius taip 
atsargiai ir lyg tarp kitko į savo 
vaiskius filmus įpina sunkius, 
sudėtingus ir svarbius dalykus, 
kad nė nepajunti, kaip atsiduri 
jų gelmėje.

„niekas nesužinos“, 2004

„Gėlelė“, 2006

„Vis einu, einu“, 2008

<

„Pripučiama lėlė“, 2009
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iena – muzikos mies-
tas! Tai, kas iki šiol 
šitam mieste pasitei-
sino, pasiteisins ir to-

liau. Sagos laksto jai nuo riebaus 
kultūros pilvo, kasmet vis labiau 
išpūsto, kaip nuo bet kokio iš van-
dens neišgriebto lavono.“ (Elfriede 
Jelinek, „Pianistė“)

Michaelis Haneke pritaria šiam 
sarkazmui, pats tęsdamas tūžmin-
go požiūrio į austriškąjį miesčio-
nizmą tradiciją, kuri tokia žymi ir 
nobelistės Elfriede Jelinek, ir kitų 
XX a. pabaigos austrų menininkų 
Peterio Handkeÿs, Vienos akcionis-
tų, Thomaso Bernhardo kūryboje, 
o jau tradicijos pradžios reikėtų 
ieškoti XIX a. pabaigoje, netiesio-
giniame Arthuro Schnitzlerio ir 
Sigmundo Freudo dialoge. Kultū-
ros pilvas išsipūtęs, ir Viena pir-
miausiai juo gali didžiuotis, oficia- 
lioji kultūra yra ir pagrindinė kul-
tūra, kuria čia gimusieji gali ir turi 
misti nuo pat pirmųjų muzikinio, 
literatūrinio ir kitokio auklėjimo 
dienų, tačiau, kaip ir dera tikriems 
menininkams, šie klausia – kas už 
to įspūdingo austrovengriško fasa-
do? Kokie pasąmonės vingiai gali 

slypėti už klausančiųjų Mozarto 
harmonijos ir kodėl būtent čia 
gimsta pirmoji atoninė ar dode-
kafoninė operos (Albanas Bergas), 
kodėl linksmų valsų ir operečių ap-
suptyje vyksta perversiškos šeimos 
ir meilės dramos? 

„Viena – klasikinės muzikos sos-
tinė, todėl ji ir ypatingas centras. 
Muzika nuostabi, bet aplinka, kaip 
ir instrumentai, gali tapti slopinimo 
įrankiais, nes kultūra imasi sociali-
nės funkcijos, kuri garantuoja slo-
pinimą, ypač kai klasikinė muzika 
tampa vartojimo objektu,“ – apie jį 
supusią aplinką sako Haneke. Bet 
režisierius apie save kalba itin ma-
žai, o tai regisi net nesąžininga, nes 
norėtųsi pariteto – režisierių na-
grinėti tais pačiais instrumentais, 
kuriais jis preparuoja savo perso-
nažus. Bet čia jau tektų pakartoti 
Londono „The Times“ kritiko po-
kalbį su Haneke, kuriame šis juo-
kais papriekaištavo: „Jūs jau man 
taikote psichoanalizę.“ Į ką kritikas 
atsikirto: „Ne taip dažnai pasiseka 
ją taikyti austrui, paprastai būna 
atvirkščiai.“ 

Psichoanalizės ir nepritaikysi, 
bent jau daugelyje interviu reži-

sierius regisi solidus ir malonus 
džentelmenas, itin aiškiai žinantis, 
ko nori ir ką gauna. Prizai – puiku, 
nes jie padeda ne tik rinkti pinigus 
būsimam filmui, bet ir populiarina 
sukurtąjį. Vaikai nėra blogis, kaip 
gali pasirodyti iš filmų – jis pats su 
žmona Susanne augina keturis. Jo 
studentai Vienos kino akademijo-
je iš dėstytojo filmų nesimoko, nes 
yra begalės kitų gerų juostų. Po-
kario vaikystė nebuvo sunki, nes 
Haneke’s šeima turėjo ką valgyti – 
nėra ko lyginti su kitais vaikais. 
Atsakymai apie kinematografą – iš 
patirties ir iš puikaus išsilavinimo. 
Be matomų siūlių ir elegantiški, lyg 
ant režisieriaus nulieti balti ar juodi 
kostiumai. 

Galima būtų įžvelgti vaikystės 
traumas, bet režisierius jų, jei to-
kios ir buvo, nesureikšmina. Gimęs 
1942 m. Miunchene vienintelis vai-
kas režisieriaus Fritzo Haneke’s ir 
aktorės Beatrix von Degenschild 
šeimoje, vaikystę – karo ir pokario 
metus – praleido Austrijos kaime 
(tai „Balto kaspino“ ir kitų filmų 
plati erdvė su rugių lauku pirmame 
plane) su mama ir senele, nes tėvas 
paliko šeimą. Vėliau persikraustė 

Privataus terorizmo 
istorijos
Michael Haneke

Šiandien Haneke, ko gero, yra vienintelis Europos režisie-
rius, nagrinėjantis tokias temas, kurias taip aktualiai  
gvildenti būtini ne tik aukščiausi sugebėjimai kurti meną, 
bet ir drąsa klausti tada, kai daugeliui klausti tapo madin-
gai nepatogu.

vaidas Jauniškis

iš arčiau iš arčiau

V

„Septintasis kontinentas“, 1989

„Benio video“, 1992

„71 fragmentas iš sutapimų 

chronologijos“, 1994
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į nediduką 50 tūkst. gyventojų ne-
siekiantį Vienos Noištatą Austrijo-
je. Motina išvyko dirbti į Vieną, o 
Michaelį jau ėmėsi globoti teta. Ji, 
būdama 93-ejų, nusižudė, negalė-
dama pakęsti savojo kūno „irimo“, – 
šiam įvykiui Haneke tik dabar skirs 
savo būsimą filmą su Jeanu-Louis 
Trintignantÿu ir Isabelle Huppert: 

„Tai apie senatvę ir pažeminimą. 
Dar viena linksma istorija.“ 

Po karo tėvai išsiskyrė, vedė 
iš naujo, ir Hanekei teko patėvis 
žydas. Ar tai turėjo kokios įtakos? 

„Sunku pasakyti. Nežinau, ar kada 

Žuanas“ direktoriui Gérard’ui Mor-
tier garantavo skandalą dėl Don 
Žuano lavono, išmesto į gatvės pra-
garą pro dangoraižio biuro langą. 

1967–1970 m. dirbo kaip kino 
kritikas ir dramaturgas Pietų Vo-
kietijos radijuje (Südwestfunk), o 
nuo 1974 m. pradėjo režisuoti tele-
vizijoje: retrospektyviai žvelgiant – 
tam, kad vėliau jau žinotų, ką ir 
kaip gali kritikuoti. Ir nors buvo 
susižavėjęs 1948-ųjų „Hamletu“ 
su Lawrence’u Olivier, kino šokas 
jį ištiko tuomet, kai Tonny Richard-
sono filme Albertas Finney – Tomas 

visą Europą. „Europiečiai kantrūs 
iki tam tikro laipsnio. Kol nepalieti 
jiems svarbių tabu.“ Todėl kalbant 
apie Haneke’s kiną jam analizuoti 
labiau tiktų ne paties kūrėjo, o vi-
sos Austrijos ar net Europos kul-
tūros psichoanalizė, kurią jis pats 
puikiai taiko, stodamas į vieną gre-
tą su minėtais didžiaisiais Austrijos 
skeptikais ir tyrinėdamas irstantį 
kultūros kūną. 

Apledėjusį kūną, pataisytų Ha-
neke, kuriame atsispindi visos 
Austrijos „progresuojantis jausmų 
apledėjimas“: „Apledėjimo trilogi-
ja“ („Vergletscherungs-Trilogie“) 
prasidėjo 1989 m. „Septintuoju 
kontinentu“, tęsėsi „Benio video“ 
(1992) ir baigėsi „71 fragmentu 
iš sutapimų chronologijos“ (1994). 
Tai trilogija apie šeimą kaip darinį, 
kuriame puikiai atsispindi visuo-
menė – jos narių nesusikalbėjimo, 
uždarumo, jausmų atrofijos pa-
veikslas. Tai vienaip ar kitaip nagri-
nėjama visuose Haneke’s filmuose, 
net šeimos narius pavadinant tais 
pačiais Ana ir Žoržu ar Georgu – o 
kartais ir Loranais. „71 fragmen-
te“ trumpų scenų koliažo principu 
pasakojama šeimos sunykimo is-
torija nuo jausmų iki namų ir pi-
nigų sunaikinimo. Ir jau čia labai 
ryškiai pasimato Haneke’s stebė-
tojo patirtis – jis nėra priežasčių 
ieškotojas, padarinių vardytojas, 
priešingai – nuo pat pradžių at-
sisakoma aiškaus konsekventinio 
mąstymo. Punktyrinius tarpus turi 
užpildyti žiūrovas. Vyras, suirzęs ir 
šlamšdamas jam „rutinišką“ vaka-
rienę, tarsteli žmonai „Aš tave my-
liu“ – tarsi šeimos gelbėjimo ratą. 
Žmonai parūpsta fonas – kodėl tu 
čia taip sakai, lyg niekur nieko, be 
jokios priežasties? Nuoširdus jaus-
mas sutinkamas pykčiu. Vyrui tarsi 
nieko nelieka, kaip tik jai suduoti. 
Šeima vėl tylomis toliau valgo („71 
fragmentas“). 

„Benio video“ galima laikyti pro-
graminiu Haneke’s kūriniu, ku-
riame užmezgamos beveik visos 
tolimesnės jo filmų temos ir moty-
vai. Paauglys Benis gyvenimą ste-

bi per vaizdo aparatūrą, jo kam-
baryje įtaisyta „tiesioginė gatvės 
ir kambario transliacija“, visada 
skamba metalo muzika. Vaizda-
juosčių nuomos centre pirmąkart 
sutiktą mergaitę jis pasikviečia į 
namus ir parodo savo nufilmuotą 
kiaulės nutrenkimą pneumatiniu 
pistoletu (tokiu, kokį naudojo žu-
dikas Čiguras Coenų filme „Šioje 
šalyje nėra vietos senukams“). Jie 
pasikalba apie mirtį ir, norėdamas 
pasirodyti kietas, Benis išsitraukią 
tą žudymo įrankį. Po vaikiško gin-
čo iššauna, apsvaigina mergaitę, 
o po to galutinai nutrenkia, nes ši 
iš skausmo rėkė. Vėliau pasakys: 

„Norėjau pažiūrėti, kaip tai atrodo.“ 
Kitos priežasties nėra, tik paauglio 
infantilizmas ir automatinė smege-
nų veikla, nepaženklinta žmogaus 
emocijų ir etikos. Keista smegenų 
ir jausmų atrofija dar labiau ak-
centuojama Beniui valant grindis – 
lavonas pavelkamas, pavalomas iš 
galvos srūvantis kraujas, paskui vėl 
pavelkama ir vėl valoma. Nesusi-
mąstant, kad tas kraujas srūva iš 
galvos. Vėliau susiskambinama su 
draugu ir einama į vakarėlį. 

Haneke seka antikos tragedija 
ir niekad nerodo nusikaltimo – 
jis įvyksta už ekrano, galime tik 
smūgius girdėti „už scenos“, už 
durų, suvokti, kad tai vykdoma, 
pamatyti rezultatą. Šiek tiek per-
versiško vujerizmo: matome Benį, 
žiūrinį vaizdajuostę su įrašyta žu-
dymo scena – tik tuomet, pats tai 
žiūrėdamas, Benis kiek susijaudina 
(linkėjimai Kristinos Buožytės „Ko-
lekcionierei“!). Paauglystės tema 
katapultuoja į „Balto kaspino“ si-
tuaciją, kur Haneke nuėjo toliau – 
naujausiame jo filme lieka neaiškus 
ir nusikaltimų vykdytojas, Haneke 
užmeta žiūrovams tik nuojautų, 
spėjimų jauką. Tačiau „Benio vi-
deo“ retrospektyviai sufleruoja 

„Balto kaspino“ atsakymą – taip, 
tai padarė vaikai. 

O Benio tėvai išpranašauja kitą 
„Balto kaspino“ sceną, tėvų laikyse-
ną: Austrijos šeima yra nesuterš-
tino padorumo, kurį žūtbūt reikia 

ginti, bastionas. Pastorius, Dievo 
žodžio skelbėjas, itin griežtai au-
klės šeimą, bet išvarys pro duris jo 
vaikus įtariantį mokytoją („Baltas 
kaspinas“), Erikos motina globos ir 
drauge žudys ta globa dukrą („Pi-
anistė“). Sužinoję apie nelaimę tė-
vai tik paklaus Benio – ar to niekas 
nematė? Ir Georgas, nuraminęs ir 
užmigdęs sūnų, pasiūlys žmonai – 
pavojingai filmui priartėjant prie 
juodosios komedijos – smulkiai su-
pjaustyti kaulelius, kad mergaitės 
lavonas neužkimštų namo kana-
lizacijos. Ir nors finale berniukui 
prabils sąžinė (kuri čia greičiau ne 
moralinė, o beveik fiziologinė žmo-
gaus dalis), tai nebesvarbu. Svarbu 
buvo visų elgesys iki tol. 

Pirmuosiuose filmuose Haneke 
dar pabaigdavo istorijas. Vėliau 
jis naikins ne tik detektyvo, bet 
ir pasakojimo „galus“. Nužudyta 
mergaitė atsirado iš niekur, niekas 
jos ir nepasigedo. Fragmentiškas 

„Kodas nežinomas“ ar kafkiškas 
„Vilko laikas“ įterpia veikėjus kaip 
duotybes, kurie atsiranda ex nihil 
ir ten pradingsta, tapę tik veiksmo 
katalizatoriais. Kas yra du sadis-
tiški žaidėjai „Smagiuose žaidimė-
liuose“ – nežinome. Jie, sako Ha-
neke, šventvagiškai vardydamas 
kultūrines poras, yra „Peteris ir 
Paulius, Tomas ir Džeris, Byvis 
ir Tešlagalvis“. „Vilko laike“ visa 
antiutopinė situacija yra nepa-
grindžiama – moralė degraduoja 
ir nusikaltimai pateisinami, nes 

„šalyje sutriko tiekimas“. Haneke’i 
svarbiau situacija čia ir dabar, o ne 
tai, kodėl ji prasidėjo ir kuo baigsis. 
Svarbu, kaip joje veiks žmogus ir 
ką jis veiks su savo žmogiškumu. 

9–10-ajame dešimtmetyje Hane-
ke’s pyktis dar labiau sustiprėjo: 
dėl Austrijos ekonominio stebuklo 
suklestėjo miesto buržuazija; po-
litiniame lauke Kurto Waldheimo 
išrinkimas šalies prezidentu iškėlė 
ir klausimus dėl jo karo metų pra-
eities ir sąsajų su egzekucijomis 
bei deportacijomis Balkanų šalyse; 
į valdžią ėmė kilti Austrijos laisvės 
partija su nacionalistinių pažiūrų 

Jörgu Haideriu. Klausimai kilo ne 
dėl faktinės istorijos, bet – kaip ša-
lis atsakys į tokias tendencijas ir 
kiek slėps savo nacistinę praeitį, su 
kuria Vokietija jau susidorojo savo 
psichoanalitiniu autodafė. Elfriede 
Jelinek, žiniasklaidoje kovojusi su 
Haideriu ir jo šalininkais, 2004 m. 
Nobelio premijos kalboje austrus 
pavadins „nusikaltėlių tauta“. O 
Vienos „Burgtheater“, tikriausias 
buržuazinis bastionas, užsakęs 
Thomasui Bernhardui pjesę, gaus 
sarkastišką ir austrų savimeilę įžei-
džiančią „Didvyrių aikštę“. Haneke 
1997 m. sukuria realybės beveik 
neatspindinčius „Smagius žaidimė-
lius“, iš esmės tęsiančius „Apledė-
jimo trilogiją“. Bet – „beveik“. Nes 
čia keliamas ir reakcijos klausimas. 

Esmingiau čia ne psichologiškai 
niuansuota, dramaturgiškai tiksliai 
išrašyta šeimos reakcija ar sadis-
tų užsuktas rafinuoto moralinio 
žeminimo ir fizinio prievartavimo 
mechanizmas, o būtent klausimas, 
kuris verčia žiūrovus solidarizuotis 
su šeima, drauge klausiant – kaip 
pasiduodama, paklūstama tam 
žaidimui remiantis „gero tono“ tai-
syklėmis, ir kas įvyksta, kai nori 
išsaugoti įvaizdį ir kalbėti manda-
giai (būtent iš tokio etiketo savo 
perdėtu mandagumu ir tyčiojasi du 
įsibrovėliai; nota bene – tos pačios 
klasės, kaip ir atvykusi poilsiauto-
jų šeima). Šeimai simpatizuojama 

„iš humanistinių paskatų“, aktoriai 
vaidina hipernatūralistiškai, stul-
binančiai įtikinamai, tik – staiga 
žudikas mirkteli mums į kino salę. 
Čia ryškiausiai pasimato Haneke’s 
žaidimas su medijomis ir jų suvoki-
mu. Nėra svarbu, kaip poilsiautojų 
namelyje atsiduria du elegantiški 
vaikinai ir kas jie tokie iš tikrųjų. 
Galbūt maniakai sadistai, o gal 
Dievo ar Nelabojo pasiuntiniai, tu-
rintys patikrinti, kaip miesčioniška 
šeima elgsis jų teroro akivaizdoje. 
Užekraniniame lygmenyje tyčioja-
masi iš įprastos žiūrovų mechani-
kos žiūrėti filmą ir nuolatos tikėtis 
išsigelbėjimo, o režisierius tam vis 
suteikia vilties. Kai vienas sadistų 

nušaunamas ir salė jau galėtų imti 
ploti, kitas įsibrovėlis išsitraukia 
nuotolinio valdymo pultelį ir „at-
suka kadrą“ – jokio nušovimo ne-
buvo, šitas trileris įsiveržia į mūsų 
realybę ir tęsis iki mirties be jokio 
išganymo. Netgi mirtis bus „lyg 
tarp kitko“. 

„Tai mano kolegos iš Holivudo gali 
sekti pasakas ir suteikti laimingos 
pabaigos viltį. Kol mes su draugais 
po karo naršėm namus ieškodami 
duonos, jie žiūrėjo „Disney“ anima-
ciją“, – sako Haneke. Jo įžvalgos 
apie Europos kino nusigręžimą nuo 
holivudinio pasakojimo – iš kultū-
ros kolektyvinės sąmonės sferos: 
begalinės pasakos apie Deutsches 
Volk išskirtinumą, sako jis, iškėlė 
klausimą, kaip pasakojimas gali 
žaisti žmonių baimėmis ir viltimis. 

„Po 1945 m. Vokietijos literatūroje 
ir kine realizmas „įskilo“. Žmonės 
ėmė atsargiau žiūrėti į galią ma-
nipuliuoti jais, kaip tai buvo per 
visą karą. Ir medijų manipuliacija 
tapo savirefleksinė. Pasakojime 
imta abejoti pasakojimo pagrindu, 
o anglosaksiškoje literatūroje ir 
kine pasakojimo tradicija sąlygiš-
kai išliko nepakitusi.“ 

„Hanekeÿi kinas yra ne raminanti, 
o kaip tik pažadinanti medija“, – 
sako Juliette Binoche. Haneke 

„Smagiais žaidimėliais“, kaip pats 
sako, kūrė „kontrprogramą Olive-
rio Stone’o „Gimusiems žudyti“ – 
vietoje saugios žiūrovo distancijos 
Guy Ritchie, Quentino Tarantino 
ir Stone’o filmuose įkeldamas 
žiūrovą „į filmą“. Galbūt todėl at-
sirado ir amerikietiškoji „Smagių 
žaidimėlių“ versija, kuri yra tiesiog 
austriškosios tikslus pakartojimas 
pakadriui, tik nežinomus Europos 
aktorius (pirmiausia – neseniai mi-
rusį „Deutsches Theater“ aktorių 
Ulrichą Mühe, vaidinusį ir Benio 
tėvą, o 2006 m. gavusį geriausio 
Europos aktoriaus prizą už ge-
rokai silpnesnį saugumiečio vai-
dmenį „Kitų gyvenimuose“, ir jo 
žmoną Susanne Lothar) pakeitė 
Holivudo veidai Timas Rothas ir 
Naomi Watts. „Tai gali atsitikti ir 

iš arčiau iš arčiau

Džonsas iš ekrano kreipėsi tiesiai į 
žiūrovus. „Tai buvo nušvitimas, su-
vokimas, kad mediją galima atspin-
dėti pačioje medijoje. Teoriškai mes 
tai žinome, juk perkame bilietus į 
kiną tam, kad mumis manipuliuo-
tų, bet visai kas kita, kai tai patiri.“ 
Po daugelio metų Haneke’s žiūrovai 
tai patirs dukart – abiejose „Smagių 
žaidimėlių“ versijose, filmuose apie 
manipuliavimą žiaurumu. 

Jo interviu daugiausiai paradok-
saliai skiriami medijų ir žiūrovo 
santykiams, medijų manipuliaci-
jos aspektui – tiek daug, kad, regis, 
jam net nerūpi pagrindinės temos, 
filmų siužetai ir ištarmės. Čia jau 
yra paties Hanekeÿs „paslėpta“, 
kurį norėtųsi praskleisti, kaip kad 
jis praplėšia savo veikėjų biurgeriš-
kus fasadus. „Mes esame pasaulio 
čempionai slėpti viską po kilimu“, – 
sako jis apie austrus, bet kartu apie 

pats tai svarsčiau.“ Bet  aiškiai pri-
simena tik vieną faktą: „Vaikystėje 
labai viską stebėjau. Daugelis ra-
šytojų turi šią savotišką ligą. Jie 
nuolatos stebi save ir kitus.“ Tai 
jis šiandien perduoda ir studen-
tams: „Kai manęs klausia, apie ką 
kurti, atsakau – pasiimkite vietinį 
laikraštį ir atrasite penkis scenari-
jus, tik reikia mokėti juos pamatyti 
ir teisingai sekti paskui istoriją.“ 

Vienos universitete Haneke 
studijavo psichologiją, filosofiją 
ir teatro meną, ir šios disciplinos, 
regis, geriausiai perteikia esmines 
būsimų režisieriaus filmų sudeda-
mąsias dalis. Apie 1970-uosius jis 
ėmė rašyti kino scenarijus ir reži-
suoti Vienos, Miuncheno, Berlyno 
teatruose. Statė Strindbergą, Goet-
hę, Büchnerį, Kleistą. 2006 m. de-
biutavo operoje – Paryžiaus „Palais 
Garnier“ pastatytas Mozarto „Don 

„Smagūs žaidimėliai“, 1997

„Pakvaišę žaidimai“, 2008

<

„Pianistė“, 2001
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jums“, – tarsi sako Haneke kitai 
Atlanto pusei, ir būtent atpažįsta-
mų veidų pasirinkimas yra dar vie-
nas filmo manipuliacijos aspektas: 
Holivudas gali nebūti saugi pasaka. 
Kitą paaiškinimą – be komercinio 
suinteresuotumo ir režisieriaus 
pagarsinimo JAV – sunku būtų 
surasti. Bet ir tai įeina į Haneke’s, 
kruopščiai viską apskaičiuojančio 
ir pasveriančio kūrėjo, taisykles. 

1999 m., kai jam paskambino 
Juliette Binoche ir paprašė su-
kurti filmą su ja, prasidėjo kitas, 
prancūziškas ir jau tarptautinis 

„Paslėpta“, kaip kadaise išduotas 
arabas persipjaudamas gerklę. 

„Kode“ teroras nagrinėjamas 
vartaliojant situacijas įvairiais kam-
pais – teroras Kosove, Paryžiaus 
gatvėse, šeimoje, kino aikštelėje. 
Haneke mėgaujasi šiuo „Rubiko 
kubu“: ar iš tiesų teisinga užsistoti 
kitą, jei jį pažemino, nes čia juoda-
odis vaikinas užtarė įžeistą elgetą, 
bet taip atkreipė policijos dėmesį 
ir elgetaujanti albanė buvo depor-
tuota iš šalies; ar gerai, kad Ana 
lygindama sukneles girdi klyksmus 
kaimynystėje, bet nieko nedaro; ar 

Kafką (1997), bet Haneke paėmė 
panašią „neaiškios katastrofos“ si-
tuaciją ir ėmė kurti antiutopiją apie 
tai, kaip visuomenė imasi burtis į 
civilizacijos įrankių – įstatymų, re-
ligijos, etikos – įrėmintą visuomenę, 
bet iš tiesų kuria represinį mecha-
nizmą su valdžios ir kariuomenės, 
prekybos ir natūrinių mainų, ko-
rupcijos ir papirkinėjimo modeliais. 
Tačiau susidaro įspūdis, kad Hane-
ke, pabandęs ekranizuoti fantastinę 
antiutopiją, įžengė ne visiškai į savo 
lauką (kamerinę šeimos situaciją 
ima keisti bendruomeninė).

Bet prieš tai Isabelle Huppert 
buvo atrasta „Pianistei“ (2001). 

„Atrasta“, nes išvaduota nuo gausių 
romantiškų vaidmenų sekos su kiek 
pakyrėjusiu aikštingos ir keistokos 
moters-žmonos-meilužės amplua. 
Čia ji nebuvo aikštinga – čia galėjo 
atskleisti visą nepasitenkinimo sle-
giamos pretenzingos būsenos pale-
tę, šalto sukaustyto nervingo veido 
išraiškų skalę, kuri taip ir nepa-
sibaigs išlaisvinančia isterija. Bus 
tik savikontrolė – žeminant kitus ar 
pjaustantis pačiai, nes kai viskas 
sprūsta iš rankų, gali kontroliuoti 
tik savo kūną. Nes visa kita pri-
klauso motinai (dar viena prancūzų 
žvaigždė netikėtame vaidmenyje – 
Annie Girardot), savo ambicijomis 
griaunančiai šeimos instituciją (čia 
Elfriede Jelinek tiesia paraleles su 
Kafkos „Laišku tėvui“). Haneke su 
Huppert puikiai kuria Erikos Kohut 
paveikslą: tai „pianino mokytoja, į 
kurią žvilgtelėjus matyti jos pro-
fesija“, kaip rašo Jelinek. Haneke 
viename interviu pabrėžė, kad vo-
kiškai „Die Klavierspielerin“ turi 
kitą niuansą nei „Pianistė“, pran-
cūziškai „La Pianiste“ – tai statuso 
klausimas: privačiuose salonuose 
grojanti pianinu ir mokinanti ki-
tus, bet – nepasiekusi koncertų 
salių pianistės lygio. Šį vertimo 
niuansą puikiai užglaisto Huppert. 
Haneke norėjo sukurti „obscenišką 
kūrinį – ne pornografinį, bet ne-
padorų“, nes pornografija jau turi 
savo vartojimo taisykles ir publiką, 
o nepadorumas nustatytas ribas 

kerta. Tai pats literatūriškiausias 
Haneke’s kūrinys, ir ne todėl, kad 
romano ekranizacija, – pirmiau-
sia jis paremtas tekstu, gausiais 
dialogais, o ne nutylėjimais. Čia 
viskas gan aišku ir be klaustukų. 
Haneke perkėlė romano akcentus 
į vaikino Klemerio ir mokytojos 
santykius, ir juose, kaip ir scenose 
su motina, imama justi televizinė 
melodrama, kiek per tiesmuka ir 
per atvira – kaip tik tokią ir žiūri 
motina per televizorių, – ir abiejų 
ekranų kino materijos – kadruotė, 
planai, intonacijos – panašios. Po 
daugelio metų Haneke pavadins šį 
filmą „išdidinta sudėtingos meilės 
istorijos parodija“, o ne istorija, 
kurią daug kas ir matė. Įtikinama, 
nes sodrus literatūrinis Jelinek fo-
nas buvo pakeistas kinematogra-
fine intriga, bet lieka abejonė, ar 
tai nėra koketavimas post factum. 
Antra vertus, neabejotinai tik už 
tos istorijos vaizdus ir Haneke’s 
scenarijų filmas gavo Kanų žiuri 
ir Europos kino akademijos prizus. 

Tačiau „Pianistėje“ akivaizdus 
dar vienas Haneke’s pasaulio 
elementas: jei nuolatos rodomas 
įvairiai besireiškiantis teroras, 
turi būti ir kažkokia opozicija 
kaip apsauga nuo jo. Ir režisierius 
negailestingas – tai nebus menas. 

„Benio video“ tėvų kambaryje sie-
nos nukabinėtos Warholo, Da Vinci, 
Degas reprodukcijomis, ir šalia jų 
valomas kraujas. Mokykloje vaikai, 
šlovindami Dievą muzikos klasikų 
giesmėmis, už nugarų varė biznį. 
Dar baisiau po pamaldų elgsis Pas-
toriaus vaikai „Baltame kaspine“. 
O „Pianistėje“ menas tampa teroro 
įrankiu – Erika žemina mokinius, 
panaudodama muziką savo vir-
šenybei išryškinti, ir čia, panašiai 
kaip Bernhardo autobiografinėje 
knygoje „Viskas manyje“ ar Kafkos 
apsakymuose, skleidžiasi austro-
vengriškoji (arba: universali elitinė) 
auklėjimo sistema, menu žalojanti 
asmenybę, dar labiau deformuo-
janti, užuot ją atskleidusi. Nuola-
tos skambantis muzikos fonas ir 
Schuberto interpretacijos (lygiai 

kaip Bernhardo „Didžiųjų meis-
trų“ – literatūros ir dailės) čia yra 
tas išpurtęs kultūros kūnas, kurį 
vis labiau apnuogina nuo kultūros 
perviršiaus lakstančios sagos. 

Bet Viena yra muzika, o Pary-
žius – literatūra. „Paslėpta“ (2005) 
pagrindinis veikėjas Žoržas Loranas 
(Daniel Auteuil) dirba televizijoje 
knygų apžvalgininku, ir tai – Pran-
cūzijos kultūrinio torto grietinėlė. 
Haneke stulbinamai tiksliai formu-
luoja savo filmų sinopsius, temas 
ir uždavinius, kuriuos žada įveik-
ti: „Dabar kuriu „Paslėpta“, – sakė 
jis, – filmą apie prancūzų okupuotą 
Alžyrą plačiąja prasme. Bet tai la-
biau asmeninė istorija apie kaltę ir 
kaltės neigimą. Pagrindinis veikėjas 
bus prancūzas, kitas – arabas, bet 
nebūtų teisinga žvelgti į tai tik kaip 
į praeitį. Veikiau tai politinė istorija 
apie asmeninę kaltę. Ir net daugiau 
filosofinė nei politinė.“ 

Žoržo prisiminimais ir sapnais 
Haneke grįžta į daugkart matytą 
(„Benio video“, „Kodas nežino-
mas“) kaimelio kiemą ir jame regi 
dabarties ištakas. Ilgas tolimas pla-
nas su besikapstančiais gaidžiais ir 
žmonėmis, mašinomis. Opozicija – 
ilgai stebimas šiandieninio Pary-
žiaus namas, slapta nufilmuotas 
vaizdajuostėje. Kaltė, atkeliaujanti 
iš vaikystės į buržuazinį prancūzų 
intelektualų interjerą su daug sti-
klo, knygų ir malonių kalbų prie 
vyno. Haneke šįkart perkuria Bi-
noche įvaizdį, paversdamas ją jau 
vyresnio amžiaus moterimi, labiau 
kūną nei dvasią jaučiančia namų 
šeimininke. Romantizuotas princų 
vaidintojas Auteuil’is taps ryžtin-
gu ir tvarkingu šeimos tėvu, o jo 
praeities mikrodrama – pasauliniu 
ir, galime pasakyti, biblinės galios 
turinčiu apibendrinimu. Kaltė kyla 
iš kadaise padaryto, bet nesuvokto 
nusikaltimo, tačiau tai, kas paslėp-
ta, nedingsta – šeima čia jau nebėra 
vienybės bastionas, nuslėptos nuo 
savęs nuodėmės persiduoda žmo-
nai, vaikui. Keršto aktas taip pat ne 
simbolinis, kokį po keliasdešimties 
metų atliks vaikystėje nuskriaus-

tas arabas. Jis tebesitęsia, kažkas 
viską tebefilmuoja. Paradoksas, bet 
nekenčiamas medijas Haneke lyg 
pusiau juokais paverčia transcen-
dentinėmis. „Didysis brolis“ tampa 
visarege dvasine akimi. 

Šis filmas ir po jo sekęs „Baltas 
kaspinas“ (2009) sudaro savotišką 
kaltės dilogiją, privačius vietinius 
įvykius pakeliančią iki filosofinių 
apibendrinimų. „Baltame kaspine“ 
Haneke sugrįžta prie literatūros, 
išradingai sublefuodamas šaltinį: 
žiūrėdamas filmą gali būti tikras, 
kad tai – kruopšti XX a. pradžios 
austrų ar vokiečių literatūros kū-
rinio ekranizacija. Užkadrinio pa-
sakojimo literatūrinis stilius, epika, 
senyvo žmogaus balsas sukuria 
tokią įtikinamą literatūros iliuziją, 
kad sunku patikėti, jog „seną kū-
rinį“ parašė pats Haneke. Iliuziją 
dar labiau sustiprina nespalvotas 
vaizdas ir neskubrus pasakojimas 
apie 1913–1914 metus viename 
Vokietijos kaime. Viskas neskubru, 
itin smulkmeniška ir detalu, todėl 
paklaidų Haneke sau neleido, – vai-
kų atranka prasidėjo likus pusme-
čiui iki filmavimo, 20 asistentų iš 
7000 atrinko 30 vaikų, su kuriais 
jau dirbo pats režisierius (greta 
suaugusių aktorių visada stulbina 
tiksli vaikų vaidyba). Statistai vals-
tiečiams vaidinti buvo atsigabenti 
iš Rumunijos, nes, anot Haneke’s, 

„Austrijos ūkininkų veidai jau nėra 
nugairinti vėjo ir saulės“. Nuose-
klus, mikroskopinis darbas, scena 
po scenos, menkas siužeto vingelis 
po kito tvenkia neapykantos ir ne-
pasitikėjimo, gudravimo ir pykčio 
atmosferą. Vaikai įvairiai kartoja 

„Benio video“ nemotyvaciją (galbūt) 
nusikalsti, nuskriausti, veikiau pa-
auglišką užgaidą nei maištą – tie-
siog norą šiek tiek pakontroliuoti 
savo pasaulį. Pastorius (įspūdingas 
Burgharto Klaussnerio vaidmuo) 
solidžiai atstovauja šeimos-tvirto-
vės vertybėms, žiūrovams tenka 
viską stebėjusio ir dabar už kadro 
pasakojančio Mokytojo pusė. Čia, 
kaip ir filme „Paslėpta“, Haneke 
užmezga detektyvo mazgą, bet tai 

tėra metodas priversti žiūrovą sekti 
intrigą. Atomazgos nėra. Jei atidūs 
žiūrovai finaliniame „Paslėpta“ ka-
dre tarėsi suradę raktą į detektyvą 
(prie mokyklos, ne pirmame plane, 
Žoržo sūnus draugiškai šnekučiuo-
jasi su arabo Madžido sūnumi), jie 
vargu ar liko apdovanoti – tai tik 
Haneke’s žaidimo dalis. „Baltame 
kaspine“ galutinai panaikinamos 
bet kokios nuorodos, nors kaltės 
audra virš vaikų tvenkiasi. Audra 
prapliups vėliau, filmo siužeto at-
žvilgiu – po 20 metų, kai šie vaikai 
spręs į nacizmą keliaujančios Vo-
kietijos likimą. Bet filmas ne apie 
nacizmo genezę, tai būtų pernelyg 
siaura ir interpretacijos ratas už-
sidarytų istoriniame determinizme. 
Haneke nori jį atverti, jo paties 
žodžiais, – „išprievartauti žiūrovą 
galvoti nepriklausomai. Nematyti 
berniukų („Paslėpta“ finale) reiš-
kia laisvę auditorijai.“ O paneig-
damas detektyvo principus (nėra 
žudiko, nerodomas nusikaltimas, 
net nėra teisiojo seklio) Haneke 
pagrečiui paneigia ir antikos tra-
gedijos principus. Tragedijos fina-
las nevirsta katarsiu, nebent tik 
estetiniu; tačiau dievų ar žmonių 
siųsto sutaikymo nėra, nes pagrin-
dinis herojus persikelia už ekrano, 
į žiūrovų salę. Tolesnis veiksmas – 
vertinimas – atiduodamas jo pro-
tui. Režisierius neužima moralisto 
pozicijos, bet tarsi klausia, kiek toli 
mes nuėjome kaip žmonės, kuriuos 
kai kas skiria nuo gyvulių. Pasta-
raisiais filmais Michaelis Haneke 
nuėjo toli – iki didžiųjų, kalbėju-
sių apie moralinį nerimą, – juk 
iš esmės visas klasikinis Europos 
kinas priklauso šiai srovei. Šian-
dien Haneke, ko gero, – vienintelis 
Europos režisierius, nagrinėjantis 
tokias temas, kurias taip aktualiai 
gvildenti būtini ne tik aukščiausi 
sugebėjimai kurti meną, bet ir 
drąsa klausti tada, kai daugeliui 
klausti tapo madingai nepatogu. 

„Linkiu jums nepatogaus vaka-
ro“, – palinkėjo jis salei Londono 
kino festivalyje prieš vieno savo 
filmo peržiūrą. 

iš arčiau iš arčiau

etiška fotografui Žoržui fiksuoti etni-
nius valymus Kosove ir uždirbti iš 
tokių nuotraukų, o Paryžiuje ieškoti 
įdomių veidų ir slapta fotografuoti 
metro keleivius? Ar visa tai – leis-
tinas terorizmas, nors ir „įstatymo 
ribose“? Haneke šiame filme tarsi 
priekaištauja tam nieko neveikimui, 

„nulinei reakcijai“, bet pats filmas 
padvelkia prancūzišku socializmu, 
o dar labiau – europietišku „suin-
teresuotumu“: parodyti visi to meto 
karšti taškai ir neva karštos temos, 
bet „nebaigtas pasakojimas“ labiau 
primena nepradėtą, neišartikuliuo-
tą tų pačių temų kartojimą. Veikiau 
bandymas „įdarbinti“ Binoche, atsi-
pirksiantis tik po kelerių metų. 

Vėliau Haneke įdarbino ir Isabel-
le Huppert, ir vienas toks darbas – 

„Vilko metas“ (2003) – buvo, regis, 
prasčiausias jo filmas. Jau buvo 
nufilmuota televizinė „Pilis“ pagal 

Michaelio Haneke’s etapas. „Ko-
das nežinomas: nebaigtas skir-
tingų istorijų pasakojimas“ gero-
kai lengviau, be klaustrofobiško 
spaudimo uždarose erdvėse, ana-
lizuoja teroro istoriją. Teroras – 
šis žodis yra centrinis Haneke’s 
temų rate, bet jis taikomas jo-
kiu būtu ne politiškai ir ne šalių 
mastu, o kasdieniškoje aplinkoje. 

„Kode“ esama netiesioginio aido iš 
„Smagių žaidimėlių“ – pora arabų 
vaikinų metro ima terorizuoti ke-
leivius, ir tai daro dar įdomiau už 
Peterį ir Paulių: taikydami politi-
nį korektiškumą („mes maži ara-
bai“), įžeidinėdami be keiksma-
žodžių, – viską juridiškai išvertus, 
nusikaltimo sudėties nebus rasta. 
Čia Binoche vaidinamą Aną užsi-
stoja jų tautietis (Maurice Béni-
chou) – aktorius išsaugos savo he-
rojaus orumo žymę kitame filme, 

„Kodas nežinomas: nebaigtas 

skirtingų istorijų pasakojimas“, 

2000

„Vilko metas“, 2003

„Paslėpta“, 2005

<

„Baltas kaspinas“, 2009
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148 min. nolano atrakcionų 
parke

Pasirodžius pirmiems filmo 

„Pradžia“ pabaigos titrams jauni-

mas kumščiuosis ir salėje girdė-

sis pasigėrėjimo šnabždesiai, taip 

ir neperaugsią į riksmą. Iš salės 

grūsdamiesi paaugliai kartos žodį 

„geras“, prisimindami vis naują 

sceną, pokalbių dalyvių vadinama 

„ta vieta“. Visiems, kas dar darbo 

dienomis vaikšto į paskaitas ar 

pamokas, tos dvi su puse valan-

dos prabėgs greičiau nei „Baltas 

kaspinas“. 

Tik nė vienas jų nebus nuste-

bintas, jei nuostaba laikysime tą 

emocijų pliūpsnį, kai išvystame 

kažką netikėto. Jokiu būdu tai 

nereiškia, kad tas miškas akių 

bus jau matęs kažką panašaus ir 

liks abejingas vaizdams ekrane. 

Ne, tiesiog dauguma žiūrovų eis 

masinami Christopherio Nolano 

prekės ženklo ir jiems bus pasiū-

lytas dar vienas puikiai pasiūtas 

ir supakuotas pasakojimas.

Tiesa, dalis žiūrovų privalės pa-

miršti spragėsius ar kitas dėmesį 

atitraukiančias pagundas, nes 

filmo pradžia gali ir įklampinti. 

Daug visokių keistų žodžių, vaiz-

dų jūra, realybės ir sapno samplai-

kos, žodžiu, teks susikaupti, kad 

atsakytum sau į klausimą – kas čia 

vyksta, iš pradžių nė nesvarstant, 

ką tai reiškia. Reikės atidžiau pa-

klausyti dialogų ir jų nuotrupų, iš 

kurių aiškės, kad pagrindinis vei-

kėjas Kobas kažkokių aparatų ir 

savo sugebėjimų padedamas gali 

dalyvauti kitų žmonių sapnuose 

ir ten, įsiskverbęs į giliausius 

žmogaus sąmonės ir pasąmonės 

klodus, rasti informacijos ar idėjų 

ir taip jas vogti. Po vienos tokios 

nepavykusios operacijos Kobo 

komandai pasiūloma kita – tik šį 

kartą ne pavogti idėją, o ją „pa-

sodinti“, tai yra įsiskverbti į tur-

tingo verslininko sūnaus Roberto 

Fišerio galvą ir ten netiesioginiais 

būdais įkalbėti jį parduoti visą mi-

rusio tėvo verslą. 

Savo fabula „Pradžia“ primena 

galingą, labai sunkią gelžbetoni-

nę konstrukciją. Tarsi vaikščiotum 

didžiuliame atrakcionų parke, kur 

labai daug žaidimų aikštelių ir 

įvairiausių pramogų, akys raibs-

ta nuo spalvų ir vaizdų, o kartu 

supranti, kad darosi vis sunkiau 

surasti ramesnę vietelę ir pažvelg-

ti į viską iš šalies, dydis po truputį 

ima slėgti, metalinės konstrukci-

jos – skleisti žvarbią vėsą. Tokio-

se vietose (ir filmuose) pasiklysti 

visai nesunku, bet jei viską stebi 

mikli, visoms technikos pasaulio 

naujovėms neabejinga, išugdyta, 

prie vaizdų gausos pratusi akis, 

viskas virsta gilia žydra malonu-

mų jūra. Tuomet galima viduje 

kone žviegti dėl idėjų gausos ir 

imliai ryti bendro sapno, idėjų 

vagystės, sapnų pragaro sąvo-

kas, džiaugtis iš karto penkiomis 

veiksmo vietomis, akimis foto-

grafuoti urbanistinius, čia pat 

ekrane radikaliai besikeičiančius 

peizažus.

Tačiau akimirką gali pasijusti 

tarsi žaistumei šachmatais su 

kompiuteriu: labai smagu, bet 

stinga žmogaus rankos, to pa-

tapšnojimo per petį po pergalės 

ar pralaimėjimo. Seansas nepado-

vanoja nieko išsinešimui ir ne to-

dėl, kad lyg po kvailos komedijos 

išeini tuščia galva. „Pradžia“ įgali 

suteikti impulsų įvairiausiems 

apmąstymams apie sapnus, psi-

chologiją, minties ir idėjos raidą 

mūsų galvose, net būti platforma 

filosofiniams apmąstymams apie 

tikrovės sampratą, bet lieka visiš-

kai bejėgė kovos lauke už poveikį 

žiūrovo emocinei būsenai. 

Tikras ir gyvas filme tik Leonar-

do DiCaprio suvaidintas koman-

dos lyderis Kobas. Kiti personažai – 

nesvarbu, suvaidinti Ellen Page ar 

Gordono-Levitto, – lieka šešėlyje, o 

dažnai ir apskritai skendi tamsoje. 

Žiūrovas neturi galimybės jų pa-

milti ar nekęsti. Jie – tik paprasti 

amatininkai, gerai atliekantys 

savo darbą. Auditorijai neužtenka 

duomenų dėl jų jaudintis. Džoke-

ris („Tamsos riteris“) nesušvokščia 

why so serious, negirdime Bordeno 

(„Prestižas“) tyliai tariamo are you 

watching closely?

Kobas, galima sakyti, tai tas 

pats DiCaprio Tedis Danielsas iš 

„Kuždesių salos“, tik naujesniais 

laikais ir kitokiomis aplinkybė-

mis. Abiejų manieros ir polinkis 

suprasti realybę dvejopai labai 

panašus, o degantis žvilgsnis bė-

gant tikslo link – identiškas. Tiek 

Tedis, tiek Kobas pasiklydę tarp 

dviejų pasaulių, iš kurių tik vie-

nas yra tikras. Abu mylėjo žmo-

ną, vaikus, abu nori susigrąžinti 

šeimos teikiamą ramybę. Kobas iš 

dalies panašus ir į Nolano filmo 

„Memento“ Leonardą – abu neteko 

beprotiškai mylėtos žmonos, abu, 

regis, dėl savo pačių kaltės. Tik Le-

onardas, nė nežinodamas, kad yra 

kaltas dėl žmonos mirties, karštli-

giškai ieško žudiko, o Kobas negali 

išsivaduoti nuo kaltės jausmo ir 

be atodairos ieško galimybės vėl 

pamatyti savo vaikus. Abu tikslai 

kilnūs, bet Leonardas regisi kaip 

nekalta ir tragiškam likimui pa-

smerkta būtybė, radikaliai įkūni-

janti žmogiškumą, o Kobas – ma-

šina, kuri ieško savo vaikų taip, 

kaip piratai aukso. 

Tad jei nesimezga ryšys su vei-

kėjais, teks rankomis griebtis už 

istorijos ir dialogo su vaizdais. Di-

džioji dalis veiksmo vyksta sapnų 

pasaulyje (o ten juk viskas įma-

noma), tad žiūrovas automatiškai 

lieka prikaustytas prie peizažų ir 

gali stebėti režisieriaus fantazijos 

pavasarį, kuris tarsi žiemkenčiai 

dygo „Tamsos riteryje“. Nolano 

sapnų pasaulis urbanistinis ir 

dinamiškas, ne toks chaotiškas 

ir, svarbiausia, – ne toks baisus, 

kaip kad vaizduoja dauguma me-

nininkų. Kubu virstantis miestas, 

nulinės gravitacijos viešbutis, 

tamsūs didmiesčio dangoraižiai 

pajūryje – visa tai gražu ir ekrane 

išlieka trumpiau, nei kartais no-

rėtųsi, vadinasi, negali ir įkyrėti. 

Kamera nešoka valso su horizon-

tais ir detalėmis, o preciziškai seka 

istorijos keliu, aplinkui apsižval-

gydama tik tiek, kad žiūrovas su-

sigaudytų, kur esąs.

Neišklysti iš pasakojimo kelio 

leidžia ir tai, kad jis tėra vienas. 

Nematyti jokių istorijos atšakų, 

pasakojimui vykstant nepražys-

ta joks naujas meilės romanas. 

Penkių žmonių komanda įsiver-

žia į minėto Roberto Fišerio sap-

ną, pasirodo, kad jo prigimties 

būta agresyvios, tad verslininko 

sūnelio pasąmonė prikuria daug 

spintos dydžio vyrukų, kurie nau-

dodami ginklus persekioja įsibro-

vėlius. Nuo tada, galima sakyti, šū-

viai taip ir nenutyla. Todėl filmas 

kartkartėmis primena „Matricą“ – 

ir čia matyti subtilūs sulėtinimai, 

plastiškos scenos, veiksmas ke-

liuose pasauliuose iš karto. Atgyja čia ir „Prestižo“ 

skrybėlės, tik sukamo vilkelio pavidalu. 

Tačiau, priešingai nei Nolano filme apie magiją, 

kur „visą“ tiesą sužinome tik juostos pabaigoje, čia 

paslaptys atskleidžiamos nuosekliai, natūraliai 

vystantis veiksmui. Kiekvienu žingsniu sužinome 

ne tik kažką nauja apie pačią intervenciją į sap-

nus, bet ir apie pagrindinį veikėją Kobą, gyvenime 

patirtus smūgius ir dabartį siekiančius jų aidus. 

„Pradžia“ – ne tas filmas, kurio pabaigoje aiktelime 

sužinoję kažką visiškai nenuspėjamo.

Vis dėlto tas žinojimas negriauna lyg smėlio pi-

lies kuriamos įtampos, ji tolygiai auga ir kausto akis 

sekti įvykių eigą. Lyg mokslinę tiesą priimi teorijas 

apie sapnų pasaulį ir nejučia įsitrauki į režisieriaus 

pasiūlytą žaidimą. Tam užtenka vos kelių visiems 

žinomų tiesų apie tai, ką mes veikiame miegodami, 

ir poros papildomų faktų (ar prasimanymų), pa-

gardintų sentencinėmis frazėmis, po kurių dažnas 

pritariamai linksi galvą. Ir jeigu paklūsti Nolanui 

lyg psichologui gulėdamas ant kušetės, tos dvi su 

puse valandos bus malonumų turtinga sesija, kuri 

taip ir nenuves iki hipnozės, kad patys suabejotu-

me realybe, pasimestume tarp sapno ir tikrovės, 

neatskirtume vieno nuo kito.

Pasak filmo herojų, idant „idėjos pasodinimo“ 

operacija pavyktų, mintį reikia įskiepyti trečiaja-

me sapno lygyje. Tai reiškia, auką reikia užmigdyti 

sapne, tame sapne vėl užmigdyti ir taip nukeliauti 

iki trečiojo sapno lygio. O jau ten, pasirinkus gana 

subtilią formą, pasėti idėją. Tik tuomet ši mintis 

objektui gims tarsi savaime, tiesiog šaus į galvą. 

Nežinia, kaip giliai ir kokią mintį Nolanas sėja žiū-

rovų galvose. Gal ji taip giliai, jog manome kažką 

sugalvoję patys?

RAMūnAS PRonCKUS
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Iš kasdienybės purvo
Biografinė drama, surinkusi 

solidžią „Cezarių“ kolekciją – net 

septynis, tarp jų ir už geriausią 

metų filmą. Žiūrovams, pripratu-

siems prie holivudinės šio žanro 

interpretacijos, Martino Provost 

filmas gali pasirodyti labai keis-

tas, niūrus ir tylus – režisierius 

visai nesistengia pagražinti savo 

herojės gyvenimo ar suteikti jos 

asmenybei kokių nors romantiš-

kų bruožų. Ir pabaiga ne visai lai-

minga. Tiksliau – visai nelaiminga. 

Bet puikiai tinkanti prie Europos 

meno istorijos, kurioje pilna vardų, 

sužibėjusių tada, kai jų savininkų 

seniai nebeliko šiame pasaulyje. 

Taigi Serafina – kresna, dram-

blota ir keistoka būtybė – gyve-

na savo įprastą gyvenimą XX a. 

pradžios Prancūzijos miestelyje. 

Serafina visą laiką dirba visokius 

juodus darbus – skalbia, energin-

gai gremžia grindis ir virtuvių 

sienas, nuolankiai išklauso įvai-

rių šeimininkių nurodymus, kaž-

kaip natūraliai nereaguodama į tų 

nurodymų intonacijas. Kiekviena 

diena panaši į buvusią, kiekviena 

būsima – tokia pat, kaip praėjusi. 

Po darbų, susirinkusi į saują už-

dirbtus santimus, Serafina su savo 

pintine, iš kurios visada kyšo se-

nas skėtis, eina į laukus ir žiūri į 

gėles. Kartais parsineša puokštę – 

negailestingai nurovusi ją kokioje 

pakelėje. O kartais sėdi ant seno 

kaip pasaulis medžio šakos, kur 

tokiai stambiai ir pagyvenusiai 

tetulei sėdėti tikrai nėra jokio 

reikalo. Pirmąjį filmo pusvalandį 

mums ir rodoma Serafinos kas-

dienybė. Be jokių užuominų apie 

kitą jos asmenybės pusę. Tik tada, 

kai Serafina pakelia akis nuo ko-

kio savo purvino darbo ir pažiūri 

tiesiai į salę, išaiškėja, kad tose 

akyse tvyro keista ramybė. Su ty-

lios beprotybės kibirkštėlėmis. Se-

rafina labai artimai bendrauja su 

Mergelės Marijos paveikslu mies-

telio bažnyčioje ir suokalbiškai jai 

pamerkia akį, į buteliuką pildama 

ištirpusį žvakių vašką. Į kitą bute-

liuką prisirenka plaunamos mėsos 

kraujo, o iš krautuvėlės parsineša 

baltų dažų. Už paskutinius pini-

gus, kuriuos krautuvininkas pa-

taria pasilaikyti žiemai anglims. 

Taip tokiomis smulkiomis detalė-

mis, leisdamas jas pastebėti ir pri-

siminti, režisierius tiesia keliuką į 

savo herojės slaptąjį sodą. Mįslės 

ir užuominos kaupiasi, kai kas pa-

aiškinama atviru tekstu – vienuo-

lės klausimas: „Ar viskas galvoje 

tau gerai, Serafina?“, kol išaiškėja 

didžioji šios pilkos tarnaitės ais-

tra. Piešimas. Darbas, kurį dirbti 

jai liepė angelai. Ir Serafina dirba, 

naktimis giedodama psalmes ir 

trindama senoje piestoje kažko-

kias paslaptingas dulkes, iš kurių 

gamina dažus. Beviltiškame savo 

egzistencijos purve ji kuria grožį. 

Piešia obuolius – kai jie atsiranda 

kadre, nukrečia kažkoks keistas 

šiurpuliukas. Piešia mėlynas gėles 

ir fantastiškus lapus ant medžio 

kamieno. Dirba sunkų darbą, be 

jokios kūrybinės romantikos ir 

sentimentų. Nes taip liepė angelai. 

Galbūt tie patys angelai į pa-

dorų Sanliso miestelį atsiuntė ir 

kitą kažkokio egzistencinio neri-

mo kankinamą sielą – Wilhelmą 

Uhdę, realų meno istorijos perso-

nažą. Jis – XX a. pradžios meno 

teoretikas, kolekcininkas ir meno 

kūrinių pardavėjas, pirmasis „pri-

mityvistų“ kūrybos gerbėjas ir jų 

atradėjas. Jis sudomino pasaulį ankstyvąja Picas-

so kūryba, jis atrado „muitininką“ Rousseau, o 

tame nuobodžiame miestelyje – ir tarnaitę Séra-

phine Louis. Santykiai, kurie praėjo megztis tarp 

Paryžiaus intelektualo ir provincijos juodadarbės, 

filme piešiami taktiškai ir subtiliai. Menas – neu-

trali teritorija, joje dingsta socialinės padėties 

skirtumai, visuomenės dogmos ir prietarai. Lieka 

tik keista sielų bendrystė, kuri Serafinai padeda 

išgyventi badą, karą ir absoliučią vienatvę. 

Filmas gana monotoniškas, bet nenuobodus, 

realistinė pasakojimo maniera su dėmesiu kas-

dienybės smulkmenoms kažkaip sugeba pagau-

ti ir įtraukti į tą lėtą istorijos tėkmę, į piešėjos 

Serafinos gyvenimą, kuriame egzistencijos pil-

kuma maišosi su beprotiškomis spalvomis jos 

paveiksluose. Ir tai ne tiek režisieriaus, kiek pa-

grindinį vaidmenį suvaidinusios Yolande Moreau 

nuopelnas. Aktorė savo mažo miestuko kvailelę 

apdovanoja išdidžia savigarba, vertės, kurią žino 

tik ji pati, supratimu ir tyliu fatalizmu. Kiekvienas 

žvilgsnis, kai jos herojė pakelia nuo savo eilinio 

darbo akis, tiesiog hipnotizuoja gilumu ir jėga. 

Ir tik žvilgsnyje atsispindi tas Serafinos angelų 

pasaulis, kuriame nėra kasdienybės purvo. Yra 

spalvos, siužetai ir kiekvienam kūrėjui būtina 

beprotybės dozė. Realus gyvenimas ir menas 

nesuderinami. Bet būna taip, kad iš neišbrenda-

mo purvo išdygsta beprotiškai gražios ir baugios 

gėlės. Gal apie tai yra šitas filmas? O gal ir ne. 

Puiku, kad apie tai galima mąstyti.

nIjoLė AnDRIjAUSKIEnė

Serafina [Séraphine]
Režisierius Martin Provost | Scenarijaus autoriai Martin Provost, Marc Abdelnour | Operatorius Laurent Brunet 
Vaidina Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent, Genevieve Mnich, nico Rogner, Adelaide Leroux  
2008, Prancūzija, Belgija, Kanada, 125 min. Platintojas Lietuvoje Planetos filmai

Ponjo ant uolos prie jūros 
[Gake no ue no Ponyo]
Scenarijaus autorius ir režisierius 
Hayao Miyazaki
2008, Japonija, 101 min.  
DVD platintojas Lietuvoje Videoline

Animacinis filmas. Perlamutrinės 

animacinės jūros gelmėse kaip iš-

blyškusios gėlės žydi medūzos, o 

tarp tų grožybių kankinasi raudona 

storapilvė žuvelė labai apvaliomis 

ir įžūliomis akimis. Žuvelė trokšta 

laisvės, o jos tėtušis – toks paklai-

kęs jūrų biologas ir buvęs žmogus – 

laisvės jai suteikti nenori, nes yra 

įsitikinęs, kad laisvė civilizacijos 

užterštuose vandenyse pavojinga 

sveikatai. Iš dalies jis teisus, nes 

raudonoji žuvelė pabėga ne į lais-

vę, o į seną stiklainį. Bet jei ne tas 

stiklainis, tai užsispyrėlė niekada 

nebūtų sutikusi savo vienintelės 

meilės. 

Tada ir užsimezga pati gra-

žiausia ir jausmingiausia meilės 

istorija, kurią sugalvojo, parašė 

ir nupiešė anime klasikas Hayao 

Miyazaki. Jausmai gimsta žalia-

me plastmasiniame kibirėlyje, čia 

vyksta ir jų evoliucija bei užsispy-

rėlės aptramdymas. Kibirėlis ne-

bus pamirštas, jis visur dalyvaus 

kaip meilės simbolis – simbolių 

juk būna visokių. O režisierius tru-

putį modifikuoja klasikinę pasaką 

apie undinėlę, kuri tapo mergaite 

ir todėl labai kankinosi. Japoniško-

ji undinėlė nesikankina – ji kovoja. 

Ir istorija tampa visai kitokia – ji 

apie meilę, kuri gimsta penkiame-

čių širdyse ir valdo visą pasaulį. 

Režisierius yra įsitikinęs, kad 

penkeri metai – mistinis amžius, 

penkerių metų personažai daly-

vauja visuose jo filmuose ir daro 

tai, ko nesugeba suaugusieji. Nes 

jie, tie dideli žmonės, mato tik 

tai, ką nori matyti, ir sako tai, ką 

gali pasakyti. Penkiamečiai dar 

nemoka savo gyvenimo įvilkti į 

žodžių tinklus. Savo pasaulį jie 

jaučia, sielas supranta, kartais net 

padeda didelių žmonių pasauliui 

atrasti tvarką ir logiką. Galbūt to-

dėl piešinio stilius yra pabrėžtinai 

paprastas. Bet ne primityvus – aiš-

kios linijos, labai švarios ir ryškios 

spalvos, klasikinis dvimatis vaiz-

das ir paprasti simboliai. Žuvelės 

meilė – berniūkštis Sosukė – gy-

vena ant aukštos uolos, išdidžiai 

stūksančios virš jūros, tarsi švytu-

ryje, iš kurio vaikai gali siųsti si-

gnalus suaugusiesiems lyg jūroje 

pasiklydusiems laivams. Tas pats 

berniūkštis verčia į meilės kalbą 

įsiutusios mamos žodžius, trans-

liuojamus sena lempa Morzės abė-

cėlės signalais. Raudonoji žuvelė, 

kategoriškai atsisakiusi vadintis 

Brunhilda, sujaukia tėvo – po van-

denyno dugną slankiojančio kovo-

tojo su homo sapiens planus. Vaikai 

valdo pasaulį, nuveja truputį toliau 

didelių žmonių mirtį ir patys pra-

deda suprasti, kad nėra nemirtin-

gi. Ši tema saulėtame, kupiname 

meilės filmo pasaulyje rutuliojasi 

natūraliai. Trys žilos senučiukės 

krėsluose ant ratukų iš senelių 

prieglaudos, įsikūrusios prie vaikų 

darželio – ryškiausia jos iliustracija. 

Puikus filmas, mielas, spalvin-

gas ir labai protingas. Visiems – nuo 

penkerių iki visokių datų pabaigos. 

Originalus, žavus, kupinas fantas-

tiškų metamorfozių – ko vertas 

vien „Valkirijų skrydis“ garso ta-

kelyje, finale virstantis nuostabiai 

paprasta ir melodinga dainele, ku-

rią baisiai norisi dainuoti. Gal net 

japoniškai – apie raudoną žuvelę, 

kuri nenorėjo būti Brunhilda.

n. A.

Švytinti žvaigždė 
[Bright Star]
Scenarijaus autorė ir režisierė  
jane Campion  
Vaidina Abbie Cornish, Ben Whishaw, 
Paul Schneider, Edie Martin,  
Gerard Monaco ir kt.
2009, D. Britanija, Australija, Prancūzija, 119 min. 
DVD platintojas Lietuvoje Acme films

Romantinė drama. Istorija apie 

poetišką meilę. Ji – miela ir naivi 

panelė, kurios aistra yra drabužių 

modeliavimas ir naujų klostelių 

derinių ieškojimai. Atradimus ji 

visada pristato aplinkiniams ir 

pabrėžia jų unikalumą. Mergina 

mėgsta šokti ir nieko neišmano 

apie poeziją. Jis – jaunas, bet 

jau garsus poetas, romantiškas, 

neturtingas ir labai lyriškas. Jis 

yra Johnas Keatsas. Tuo viskas 

ir pasakyta. Bent jau filologams 

ir kitiems literatūros gerbėjams. 

Filmo pavadinimas asocijuojasi 

su konkrečiu sonetu, kuris buvo 

skirtas Jai – vienintelei poeto 

meilei Fanny Brawne. Veiksmas 

prasideda 1818 m. Londono pa-

kraštyje, kur vėjyje plaikstosi 

baltų paklodžių bangos, o tamsia-

me kambarėlyje jaunasis poetas 

slaugo savo džiova sergantį bro-

lį. Poetas neturtingas, todėl butą 

nuomojasi kartu su kitu poetu – 

ponu Braunu. Ponas Braunas nėra 

toks jautrus bei subtilus kaip jo 

draugas, todėl panelę traktuoja 

truputį pašaipiai. Vėliau išryškė-

ja, kad po pašaipomis slepiasi šis 

tas daugiau, ir tai įneša painiavos 

į kilnius jausmus. Apie meilę vi-

sada reikia kalbėti labai pagarbiai, 

ypač apie tokią, kuri yra pirmoji 

ir paskutinė, įkvėpusi poetą ge-

nialioms eilėms, išsaugojusi jo 

vardą žmonių atmintyje ir šalies 

istorijoje. Režisierė Jane Campion 

taip ir daro – jos filmas yra pa-

garbi odė konkrečiai meilės isto-

rijai. Puošni, graži ir turtinga. Su 

nuostabiais kostiumais, peizažais 

ir panoramomis. Su kruopščiai 

apgalvotomis mizanscenomis ir 

subtilia kadrų kompozicija, kur 

kiekvienas kadras tarsi paveiks-

las, o kiekvienas langas įrėmina 

idealų peizažą. Dialogai – teisin-

gos kalbos apie poeziją – kažko-

dėl virsta romantine banalybe. 

Išskyrus eiles, kurias skaito jau-

nasis poetas. Bet ir jis be savo 

žodžių – tik paprastas siužeto 

ženklas. Galbūt todėl režisierė 

verbalinį grožį mėgina atsverti 

vizualiniu puošnumu, nes kokią 

nors gilesnę prasmę filme įžiūrė-

ti sunku. O kai žvilgsnį užvaldo 

spalvos, mėlyni ir geltoni gėlių 

laukai, snaigės už lango, spal-

vingi ir išraiškingi žanriniai pa-

veikslėliai, pozos ir skrybėlaitės, 

mąstyti apie tai, ko nenori autorė, 

yra sunku. Visokie pamąstymai 

prie plevėsuojančių saulės nu-

auksintų užuolaidų, ant poezijos 

tomelio tupintis juodas katinas 

ir baltos mergaitės su kykais pa-

slepia visus šios stilingos meilės 

istorijos trūkumus. Kurių, žinant, 

kad istoriją pasakoja garsiojo 

„Fortepijono“ autorė, ir nesinori 

matyti. Kostiumai puikūs. Jaus-

mai kilnūs. Lyrinė herojė, kuri iš 

meilės prarado aistrą siuviniams 

ir pradėjo klajoti glausdama prie 

krūtinės poezijos knygeles, miela 

ir tyra. Visos meilės laukimo ap-

imtos žiūrovės būtinai nubrauks 

kelias literatūriškas ašaras ir ga-

lės mąstyti, kaip ten būtų buvę 

toliau. Skeptikai nutars, kad tai 

yra emociškai sterilus, bet labai 

gražus kinas. Pora valandų tikrai 

nebus praleistos veltui.

n. A.
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Daktaro Parnaso 
fantazariumas 
[The Imaginarium 
of Doctor Parnassus]
Režisierius Terry Gilliam  
Scenarijaus autorius  
Charles McKeown  
Vaidina Andrew Garfild, Christopher 
Plummer, Lily Cole, Verne Troyer, 
Tom Waits, Heath Ledger, johnny 
Depp, jude Law, Colin Farrell,  
Peter Stormare ir kt.
2009, D. Britanija, Kanada, Prancūzija, 123 min. 
DVD platintojas Lietuvoje Acme films

Fantastinis. Labai juodą naktį į 

Londoną atslenka keista viduram-

žiška konstrukcija, traukiama ke-

tverto galingų arklių. Konstrukcija 

juda tyliai, jos atvykimo nepastebi 

net ant paminklo pjedestalo mie-

gantys benamiai. Radę šviesesnę 

vietelę keistojo namo keleiviai 

transformuoja savo gigantišką ka-

rietą į sceną ir pažada papasakoti 

žiūrovams nepaprastą istoriją, kuri 

išlaisvins tų žiūrovų vaizduotę ir 

leis pajusti visuotinio grožio galią. 

Gerb. žiūrovai kino salėje ar šil-

tuose savo namuose irgi turi ga-

limybę išlaisvinti savo vaizduotę. 

Ir prisiminti švelnius jausmus šio 

filmo autoriui. Nes žiūrovai jį myli, 

nepaisant pastarųjų metų nesė-

kmių ir nusivylimų. Na, o šį kartą 

susiklosto gana keistas įspūdis – 

lyg žiūrėtum kažkokį režisieriaus 

testamentą su ryškiai išreikštu 

požiūriu į šiuolaikinį pasaulį ir jo 

vertybes. Požiūris pesimistiškas – 

piliečiams nebereikia jokių dvasi-

nių potyrių, jų fantazija purvina ir 

ribota. Kaip kad pirmojo personažo, 

kuris puolė į sceną ne pajusti meno 

galios, o griebti už ilgos ir blyškios 

artistės Valentinos kojos. Ir fanta-

zija – snukis purve... Dar keli vė-

liau apsireiškę gerbėjai savo sme-

genyse turi gražiai banguojančią 

batų jūrą, perlų karoliais apvytus 

kulniukus, seksualines fantazijas. 

Kai kurie – nieko, tad iš fantazijų 

erdvės nudrimba tiesiai į minkš-

tą šiukšlių krūvą. Tiesa, tokius iš 

karto priglaudžia Šėtonas, bet jie 

juk nepajunta jokio skirtumo. Pa-

grindinis filmo pranešimas – meni-

ninkas yra mediumas, suteikiantis 

paprastiems meno vartotojams ga-

limybę pajusti meno galią. Mintis, 

esą menininkas pasakoja istorijas, 

priverčiančias suktis pasaulį, taip 

pat skamba su nevilties ir nuovar-

gio gaidelėmis. Nes senasis dakta-

ras Parnasas, yra pavargęs ir senas 

žmogus, nebetikintis savo misija. 

O jo dukra paslapčiomis skaito 

blizgantį žurnalą „Idealūs namai“, 

neturintį nieko bendra su klajojan-

čios scenos artistų pasauliu. 

Siužetas painus ir suskilęs į 

atskiras dalis, beveik neturinčias 

jokio tarpusavio ryšio. Viena isto-

rija – žilojo Parnaso ir jo oponento 

Šėtono su rausva peteliške san-

tykiai. Antra – vis nepakariamo 

sukčiaus Tonio biografijos peri-

petijos. Jį vaidinęs aktorius Heat-

has Ledgeris filmavimo metu mirė, 

todėl po užveidrodinį pasaulį la-

bai energingai nardo jo draugai 

Johnny Deppas, Jude’as Law ir 

Colinas Farrellas. Tuo sukeliama 

dar didesnė maišatis, bet prie jos 

galima priprasti ir net pabandyti 

suprasti. Na, o filmo magija vis 

tiek užburianti, nors viskas jau 

matyta. Manykime, kad tai ne sa-

vęs citavimas, o išsaugotas stilius. 

Toks kaip karjeros pradžioje. Tas 

pats, už kurį visi truputį kuoktelė-

ję meno vartotojai myli režisierių 

Terry Gilliamą. Ir jis visada bus tas 

mediumas, kuris palydi į pasaulį 

anapus veidrodžio.

n. A. 

Išminuotojų būrys 
[The Hurt Locker]
Režisierė Kathryn Bigelow  
Scenarijaus autorius Mark Boal  
Vaidina jeremy Renner, Anthony 
Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, 
Ralf Fiennes, David Morse,  
Evangeline Lily, nabil Koni ir kt. 
JAV, 2008, 131 min.  
DVD platintojas Lietuvoje Acme films

Karinė veiksmo drama. Žiaurus, 

negailestingas, kupinas įtampos 

ir talentingas filmas apie karo 

egzistenciją. Pagrindinę mintį 

režisierė suformuluoja pačioje 

istorijos pradžioje: „Mūšis gali 

virsti mirtina priklausomybe, nes 

karas – tai narkotikas“. Origina-

lus filmo pavadinimas kareivių 

žargonu reiškia metalinę dėžę, į 

kurią sudedami žuvusio kareivio 

dokumentai ir asmeniniai daiktai. 

Tokia paprasta metafora – kai kas 

į šią dėžę savo noru sudeda visą 

gyvenimą. Todėl, kad kitaip jau 

nebegali. Veiksmas plėtojasi Irake 

ir užvaldo dėmesį jau nuo pirmų-

jų kadrų, nufilmuotų dokumenti-

ne maniera. Dulkėta militaristinė 

technologija ir žvilgsnis į aplin-

ką per roboto išminuotojo langą. 

Trims kareiviams tokie vaizdeliai 

įprasti, trys kareiviai ramiai sau 

svaidosi juokeliais, paskui vie-

nam tenka apsivilkti skafandrą 

ir eiti daryti to, ko nepadarė ro-

botas. Atgal jis nebegrįžta. Vietoj 

jo grupėje atsiranda seržantas 

Džeimsas – kareivis, absoliučiai 

priklausomas nuo karo. Nuo ri-

zikos ir įtampos. Nuo adrenalino, 

kuris tiesiog akivaizdžiai putoja 

jo kraujyje susidūrus su mirtinai 

pavojinga situacija. Išminuotojų 

profesija yra pavojinga iš prigim-

ties, tad Džeimsas nuolat „kaifuo-

ja“. Bombos – jo aistra. Nuolaužos 

ir detalės, kurios jo vos nenužudė 

vykdant užduotis – fetišai. Tvar-

kingai sukrauti dėžėje. Kartu su 

mažo sūnaus nuotrauka. Nuo-

trauka – šiaip, iš pareigos. Nuo-

laužos – iš meilės. 

Režisierė ramiai ir objektyviai 

tapo žmogaus, supainiojusio 

gyvenimą ir mirtį, portretą. Ser-

žantas Džeimsas visada pasitiki 

savimi. Apsivilkus skafandrą, 

slepiantį jo veidą ir akis, keičiasi 

kūno kalba – tame storame kiaute 

jis jaučiasi kaip koks supermenas, 

šaltai ir paprastai žingsniuojantis 

per mirties kelią. Paprastą faktą, 

kad jo elgesys kelia riziką kitiems 

grupės nariams, jis ignoruoja. 

Mirties artumas yra jo stimulas 

gyventi. Tik porą kartų seržantas 

Džeimsas buvo sutrikęs. Tada, kai 

įsiveržė į irakiečio profesoriaus 

namus ir šeimininkas pradėjo 

kalbėti su juo ne kaip su priešu, 

o kaip su normaliu žmogumi. Ir 

namuose, kai žmona paprašė nu-

pirkti pusryčiams javainių – be-

galinė lentyna su spalvingomis 

dėžutėmis jam sukėlė natūralų 

siaubą. Režisierė nekalba apie 

pareigą, pergalę ir kitokius kil-

nius jausmus. Ji kalba apie karo 

fiziologiją, kai tie, kurie išgyveno, 

vis tiek tapo aukomis. Narkoma-

nais, priklausomais nuo rizikos 

dozės. Prarastaisiais. Filme nėra 

patoso ir didaktikos, tik kruopš-

čiai fiksuojama objektyvi realybė. 

Ir velniška įtampa, nenuslūgs-

tanti nė sekundei, pulsuojanti 

sinusoidėmis, kai karo epizodus 

trumpam pakeičia poilsio sekun-

dės. Bet ir jos – neramios, agresy-

vios, laikinos. Finalinis titras – iki 

misijos pabaigos liko 365 dienos. 

Deformuota seržanto Džeimso 

sąmonė gaus būtiną dozę.

n. A. 

Drama. Rendis „Ragas“ Robinsonas, kuris šiaip jau nėra tokių skambių vardų savinin-

kas – imtynininkas. Rendis – tokia dar gyva fosilija, kurios šlovingos praeities likučiai 

šviečia tik ant prasto popieriaus išspausdintose afišose ir isteriškai entuziastinguose 

kovų aprašymuose. Su herojaus fotografijomis. Dabar ponas Robinsonas nelabai pa-

našus į savo atvaizdus. Dabar ponas Robinsonas kovoja antrarūšiuose klubuose, po 

šitų kovų dar kovoja su namelių ant ratų kvartalo valdytoju, kuris už skolas užrakina 

jo namelį. Dar jis kovoja su savo pagyvenusiu kūnu, kurį po kiekvieno raundo kraujais 

aptaškytame ringe reikia prievarta grąžinti į gyvenimą ir duoti tam kūnui daug viso-

kių vaistų, užgeriant juos alumi. Rendis Robinsonas žino, kad pats sėkmingai sugriovė savo gyvenimą, 

kažkur paliko dukterį, pasirinko vienišumą, dabar jau nebeatrodantį nepriklausomybe. Nepriklausomas 

jis dar mėgina būti, ginasi nuo padėvėtos striptizo šokėjos Kesidi jausmų ir apskritai – visas yra pani-

ręs į savo sportą. Na, o filmas – puiki iliustracija paprastos minties, kad prastas scenarijus, pakliuvęs 

į talentingo režisieriaus rankas, gali tapti stipriu ir originaliu filmu. Nes istorija iš esmės yra banali ir 

nunešiota – kiek jau buvo kine tų „tokių sportinių gyvenimų“, kuriuose buvusios žvaigždės kankinosi dėl 

egzistencijos neteisybės ir buvo susipainiojusios su tyros širdies, bet nuodėmingos profesijos atstovėmis. 

Darrenas Aronofsky prisiminė 

savo nepriklausomo režisieriaus 

praeitį – pasakodamas paprastą 

istoriją apie Amerikos marginalų 

ritualus, jis sugebėjo užkabinti 

kitą realybę – neritualinę ir netel-

pančią į teoriškai nurodytą žanrą. 

Jis piešia vienaukštės Amerikos 

kasdienybę, filme svarbiausia ne 

siužetas, o kažkokia nepaprasta 

autoriaus optika, rankine kamera 

nufilmuoti kadrai, kuriuose fik-

suojamas tikras gyvenimas – su-

mautas, beviltiškas, be džiaugsmo 

ir iliuzijų. Su primityviu herojumi, 

kuris vis dėlto turi tai, kas šiaip 

jau vadinama siela. Ir ta siela nori 

gyventi, ji negali pasiduoti, susitaikyti, būti sulaužyta. Rendis Robinsonas turi pasirinkimo galimybę. Tarp 

salotų fasavimo, pokalbių su tų salotų valgytojais ir to, kam jis atidavė savo gyvenimą – fanatikų riksmo, 

smūgių į ringo grindis, pagarbos už drąsą ir jėgą. Ir visai nesvarbu, kad kūnas paseno. Siela gyva. Ir nepa-

siduoda. Režisieriui filme rūpi ne intriga ir istorija. Jį domina herojaus psichologija, jo egzistencijos fizika, 

o tai idealiai įgyvendina aktorius Mickey Rourke’as. Tai, kaip jo Rendis Robinsonas lopo savo kūną, plauna 

kraują, dažo balta spalva aptriušusius ilgus plaukus, tai, kaip sėdi atsukęs nugarą žiūrovams, kaip vaikšto ir 

žiūri, yra daug svarbiau už visokius siužeto vingius. Nepasiduoda senasis mušeika jokiems realaus siužeto 

vingiams. Pasirenka pats – nuo finalinio šuolio į tamsą, į mirtį, o gal į užsispyrėlių rojų tiesiog užgniaužia 

kvapą. Realybė jį pasmerkė. Bet neprivertė pasiduoti. Ir tai puiki režisieriaus reabilitacija, leidžianti pamiršti 

jo posūkius į komerciją ir manieringumą. 

nIjoLė AnDRIjAUSKIEnė

namų kinasnamų kinas

Imtynininkas [The Wrestler]
Režisierius Darren Aronofsky | Scenarijaus autorius Robert D. Siegel 
Vaidina Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Mark Margolis, Tod Barry, Ernest Miller, 
Dylan Keith Summers, Mike Miller ir kt.
2008, JAV, Prancūzija, 109 min. DVD platintojas Lietuvoje Acme films



44  kinas_2010/2 (310) kinas_2010/2 (310)  45

lietuvių filmoteka

Atsisveikinimas
Režisierius Tomas Donela | Scenarijaus autoriai Tomas Donela, dalyvaujant Alvydui Šlepikui, josefui Demianui, Shakharui Bassi 
Operatorius Rimvydas Leipus | Kompozitorius Kipras Mašanauskas | Dailininkas Rimantas olšauskas 
Vaidina Dainius Kazlauskas, olga Generalova, Aleksandra Metalnikova, Lina Budzeikaitė, Vladimiras jefremovas, Dalia Storyk, jolanta Dapkūnaitė, 
Rimantas jovas, Vaidotas Martinaitis, Kristina Kazlauskaitė, Albinas Keleris, olegas Ditkovskis, Enrikas Kačinskas, Remigijus Vilkaitis, Alvydas Šlepikas, 
Arvydas Dapšys, Larisa Kalpokaitė, Petras Steponavičius, Arūnas Sakalauskas, Džiugas Siaurusaitis, Agnė Gregorauskaitė, Eglė Mikulionytė
2010, vaidybinis, 90 min. Donelos studija, dalyvaujant WFDiF (Lenkija) ir PAL-AV (Olandija)
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kinu metafora. Juk iš tikrųjų paty-

rus kokio nors filmo poveikį norisi 

ne vaidinti filmavimo aikštelėje, o 

persikelti į filmo pasaulį, įsikurti fil-

me lyg būste. Atvykęs į Barto namus, 

Coudray aptinka „Namų“ rekvizitą. 

Jis apsigyvena tarp visų tų daiktų ir 

taip savotiškai įgyvendina svajonę 

patekti į filmo vidų.

Barto „Namuose“ Coudray dar 

atranda autoriaus vaizdinį. Tai – 

Leos Caraxo vaidinamas persona-

žas, vilkintis iš laikraščių skiaučių 

pagamintą švarką. Jis yra lyg koks 

Arcimboldo paveikslo biblioteki-

ninkas. Tik, kitaip nei skaitymo 

trauką įkūnijantis bibliotekininkas, 

Caraxo personažas degina knygas 

(nes autorius yra tapęs kultūros 

reikšme ir jam nebereikia šifruoti 

kitų reikšmių?). Šis personažas jį 

ypač paveikė. Na, o pats Coudray 

primena neužbaigtą personažą, 

kuris leidžiasi ieškoti jį pradėjusio 

kurti autoriaus (t. y. Barto).

Palyginti su nekintamu Bartu, 

Coudray filme yra įvairialypis vei-

kėjas. Jis ir protagonistas, ir pasa-

kotojas. Jis gali atsidurti kadre ir už 

kadro, tapti jaunesnis ar vyresnis. 

Kadre regime sutrikusį jaunuolį, o 

už kadro šis svajingas avantiūristas 

virsta nematomu pasakotoju, pa-

sižyminčiu dėmesį prikaustančia 

įtaiga, kalbančiu prislopintu balsu 

ir, kaip įprasta tokiems balsams, 

kiek apgaudinėjančiu žiūrovą. Mat 

paslapties trauką jis žaviai derina 

Beprasmiški 
atsisveikinimai

Naujausias režisieriaus ir 

prodiuserio Tomo Donelos fil-

mas „Atsisveikinimas (laimingo 

žmogaus istorija)“ savo pasiro-

dymo kino ekranuose laukė pen-

kiolika metų. Peržiūrėjus filmą 

susidaro įspūdis, kad ši istorija 

turėjo būti atskleista prieš tuos 

penkiolika metų arba likti visai 

nepapasakota. Laikas vietoje 

nestovi, o ir savos istorijos, jų 

perpasakojimas visada pasiduo-

da laiko tėkmei ir mūsų besikei-

čiančiai patirčiai.

Kad istorija nebegyva, sufle-

ruoja ir filmo pavadinimo šriftas, 

labiau primenantis laidotuvių 

vainikų ar antkapių antraštes ir 

taip anksčiau laiko laidojantis 

paskutinius pagrindinio herojaus 

Audriaus (Dainius Kazlauskas) 

gyvenimo mėnesius, per kuriuos, 

anot režisieriaus, jūreivis stengia-

si suspėti atlikti visus svarbiau-

sius darbus.

Pirmas filmo minusas tas, kad 

jame daugiau simbolizmo nei is-

torijos pasakojimo. Į ją žiūrovas 

įvedamas per Audriaus sapną, 

kuriame nušaunamas arklys, lyg 

simbolizuojantis pažabotą jo vi-

dinę laisvę. Audrius – jūrininkas. 

Vėl nuvalkiota kliše bandoma 

simbolizuoti laisvą žmogų, kuris 

gerai jaučiasi tik atsiplėšęs nuo 

žemės, nors tai labiau primena 

romantizmo epochą nei šiandie-

ną. Be to, šiandien bėgimas nuo 

žmonių ir santykių į jūrą labiau 

suponuoja žmogaus, bandančio 

išvengti skausmingų susitikimų, 

silpnumą. Ir Audriaus drabužiai 

nesikeičia, ar jis plauktų jūra, ar 

leistų aitvarą su vaiku, ar kartu 

su giminėmis švęstų savo išleis-

tuves kaime – visur vilki jūrei-

višką kostiumą. Ką jau kalbėti 

apie paties Audriaus paaiškinto 

savo vardo prasmę – audra... O 

dar Rio de Žaneiro Jėzus Kristus, 

rodomas per televiziją, – jo pozą 

Audrius bando pakartoti prieš-

paskutiniuose filmo epizoduose.

Silpniausia lietuvių kino da-

lis – dramaturgija. Ne išimtis ir 

„Atsisveikinimas“. Filmo dialogai 

pilni bendrinių daiktavardžių, 

besiliejančių simbolinėmis pras-

mėmis: meilė – Andriaus Mamon-

tovo dainoje, viešbučio kambary; 

ilgesys – iš tipo, panašaus į Rytį 

Ciciną, lūpų. Nemažiau susiraukti 

priverčia ir dramatiška to paties 

personažo frazė: „Juokis, gyveni-

me, juokis pajaco juoku.“ Net ir 

Audriaus vaikas švaistosi simbo-

liniais posakiais apie jūrininkų 

rojų – „tai didžiulis laivas, plau-

kiantis tik pirmyn“. 

Pats naratyvas trūkinėjantis, o 

kai kurie filmo kadrai montuojami 

be jokių sąsajų arba visiškai nesu-

teikia jokios prasmės. Pavyzdžiui, 

rožės pamerktos vonioje. Nuo jų 

staiga peršokama prie Audriaus ir 

jo vaiko, stovinčių kažkur laukuo-

se ir bėgiojančių palei jūrą kaip 

kokioje melodramoje. Taip pat 

nei iš šio, nei iš to įterptas epizo-

das – kelionė viešuoju transportu, 

kur visi kalba gestų kalba – ir vėl 

Audriaus simbolinis nepritapimas 

gyvenime. Vėliau – girto kaimyno, 

kuriam suteiktas karaliaus pajaco 

vaidmuo, rusiškas monologas. Be-

prasmiški personažų monologai 

taip pat tik dar labiau viską gadina 

(pvz., Audriui sėdint prieš televi-

zorių, balsas už ekrano virkauja, 

kaip mažai laiko liko Audriui, o 

močiutė, pilanti kiaulės kraują 

po obelimi, būtinai turi garsiai 

paaiškinti, kodėl taip daro). Ar režisierius mano, 

kad žiūrovas yra toks bukas ir jam būtinai reikia 

žodžiais, o ne vaidyba ar veiksmais paaiškinti, ką 

galvoja arba veikia personažai, ar pačiam reži-

sieriui nelabai įtikinamai atrodo vizualizuotas jo 

paties parašytas scenarijus?

„Atsisveikinimo“ garso takelis – taip pat visiškai 

atitrūkęs nuo realybės ir labiau kvepia nostalgi-

ja seniems romantiškiems rusiškiems filmams, 

nors Audriaus, sergančio mirtina liga, istorijos 

romantine tikrai nepavadinsi. Tad tarp muzikos 

ir kurpiamo naratyvo – jokių sąsajų, o jos mono-

tonija tik atkartoja filmo monotoniškumą.

O kokie gi Kapitono svarbiausi atlikti darbai 

prieš išplaukiant į Jūrą? Rusaitei padovanota 

degtukų dėžutė, kad galėtų laužytais judesiais 

paliesti jos krūtinę, o ši susigraudintų ir atsisvei-

kinimui ištartų „drulia drulia“. Atsisveikinimas 

„tarp kitko“ su tėvu, kuris Audriaus išsižada. Sū-

nui Lukui duodamas tradicinis patarimas. Taip 

pat atsisveikinama su turbūt mylimiausia karve 

ir išplaukiama į plačius vandenis. O paskutinis 

kadras, kai Audrius atsisukęs į kamerą nusišypso, 

mane, kaip žiūrovę, labai žeidžia, nes atrodo, kad 

žiūrėjau ne filmą, o kažkokį farsą.

Neseniai teko matyti panašia tema sukurtą 

Grenlandijos filmą. Nors ši sala ir gana atitolu-

si nuo gyvenimo žemyne, režisieriaus realybės 

jausmas daug stipresnis nei Tomo Donelos filme. 

Taip ir lieka neaišku, kas tas laimingas žmogus: ar 

Audrius, pabėgęs nuo įsipareigojimų į jūrą (kaip 

kad dažnai mėgsta vyrai), ar pats režisierius, pa-

galiau gavęs galimybę realizuoti savo projektą. 

Maironio ar Mickevičiaus tipo romantizmas – jau 

praeitas etapas, o kai kurioms istorijoms geriau 

ir likti nepapasakotoms.

SAnTA LInGEVIčIūTė 

lietuvių filmoteka

Personažas ieško autoriaus
„Šarūnas Bartas, vienas lauke – 

karys“ – originalus ir sąmojingas 

filmas. Bet, regis, nepasižymi jis 

kokia nors netikėta forma, neat-

skleidžia jokių ypatingų paslapčių 

apie režisierių ir jo kūrybą. Tad 

kodėl taip įdomu žiūrėti? Nes šis 

filmas yra tarsi dvipusis – nors jo 

herojus ir yra Šarūnas Bartas, ly-

gia greta veikia filmo režisierius 

Guillaume’as Coudray. Didžiausias 

įdomumas – stebėti, kaip išdaigiš-

kai autorius ir personažas keičiasi 

vaidmenimis, kaip žaidžiama žiū-

rovų lūkesčiais.

Dokumentiniame filme „Vul-

kanovka. Po didžiojo kino“, sukur-

tame įkandin Barto „Septyniems 

nematomiems žmonėms“, Giedrė 

Beinoriūtė beveik nedrįso parodyti 

paties režisieriaus. Ten buvo tik jo 

kūrybos fonas ir žmonės, paveikti 

jiems nesuprantamo ir paslaptingo 

kino amato. Coudray eina priešinga 

kryptimi. Jis pasakoja, kaip kadai-

se buvo sukrėstas Barto filmo „Na-

mai“, kaip ėmė ieškoti galimybės 

susipažinti su autoriumi ir po kurio 

laiko tapo „Laisvę“ filmavusio Barto 

asistentu. Coudray paveikė kūrinys, 

o per kūrinį jis pajuto autoriaus ir 

kino amato trauką. Be to, šiuo atve-

ju turime reikalą su retrospekcija, 

nes filmas sukurtas ne karštomis 

pėdomis, o praėjus dešimčiai metų 

po patirto sukrėtimo.

Nežinau, ar filmo pavadinimas 

yra gudrybė, ar klaida. Šiaip ar taip, 

jis kreipia mūsų dėmesį autoriaus 

psichologijos link ir žada, kad gal-

būt geriau pažinsime režisierių ar 

panašiai. Iš tiesų gauname nema-

žai karingos Barto natūros įrodymų. 

Viena pirmų Barto ištariamų frazių 

yra maždaug apie tai, kaip, progai 

pasitaikius, jis mielai sulaužytų 

kaulus visiems, kurie trukdo jam 

kurti. Tačiau ši kario pozicija nėra 

joks atradimas, jei tik matėme Bar-

to filmus. Bartas atrodo visai kaip ir 

jo paties kino personažai – atšiau-

rūs atskalūnai. Kita vertus, tas ka-

ringumas neretai sukelia ironišką 

abejonę. Kai skaldydamas malkas 

Bartas susižaloja ranką ir pabrėžti-

nai atsainiai užsilipina žaizdą po-

pieriaus skiaute, tas gestas atrodo 

labai jau apgalvotas.

Be to, šis karys toli gražu nėra 

jau toks šaltakraujis. Jautrioji re-

žisieriaus pusė Coudray filme net 

ryškesnė. Bartas piktnaudžiauja 

savo galia, nervinasi dėl nesu-

pratingų aktorių ir prodiuserių. Ir 

būtent dėl tokio dvilypumo jis at-

rodo labai vientisa asmenybė. Tada 

pagalvoji, kad kario laikysena – tai 

savidrausmė, būdas sutramdyti ir 

užmaskuoti jautrumą. Kai Bartas 

užsimiršta ar nepastebi, kad yra fil-

muojamas, kai pasineria į visokius 

vyriškus-kariškus darbus ar valgo 

lauko virtuvėje, jis atrodo be galo 

patenkintas ir harmoningas.

Tačiau jei atsitrauktume nuo 

psichologinio autoriaus portreto, 

šio filmo padedami pamatytume 

panašaus dvilypumo atspindį 

Barto kine. Coudray rodo aplink 

Bartą tvyrantį chaosą. Daiktais 

užversti režisieriaus namai, kūry-

bos kančias išduodanti scenarijų 

raizgalynė senoje užrašų knygoje, 

pasikartojančių piktogramų pri-

marginti lapai... Pats Bartas dėsto 

mintis miglotai, nors, pamenu, per 

radiją esu girdėjusi labai sklandžiai 

ir įdomiai jį kalbant (gal čia kal-

bos barjeras kaltas, nes dauguma 

pokalbių vyksta laužyta anglų 

kalba). Vis dėlto vieną savo ars po-

etica principą Bartas įvardija labai 

aiškiai. Jis sako, kad jo kine kadras 

privalo turėti ašį, savotišką traukos 

centrą – tada žvilgsniui netenka be 

reikalo klaidžioti. Kaip visas šitas 

chaosas, kurį regime, yra išgryni-

namas ir virsta vaizdu be priemai-

šų, – štai didžioji paslaptis, panaši 

į Achmatovos aprašytą šlamštą, iš 

kurio išauga eilėraščiai.

Achmatova rašė ir tai, kad tikro-

ji paslaptis yra ne autorius, o skai-

tytojas; jis – kaip lobis, užkastas 

į žemę. Šiuo atveju toks lobis yra 

kino žiūrovas Coudray. Jo pamėgtie-

ji „Namai“ (kur protagonistas vaikš-

tinėja po begalinius dvaro kamba-

rius) gali būti puiki susižavėjimo 

Šarūnas Bartas, vienas lauke – karys [Sharunas Bartas, An Army of one]
Režisierius ir scenarijaus autorius Guillaume Coudray  
Operatorius Audrius Kemežys | Prodiuseriai Rasa Miškinytė, Guillaume Coudrey, jerome Amimer
2010, dokumentinis, 55 min. Studija Era Film, Leitmotiv Production (Prancūzija), kartu su LRT, Kinema

su blaivumu ir humoru. Ankstesnis 

Coudray svaigsta nuo kino, dabarti-

nis kandžiai žiūri į save ankstesnį-

jį, o tokį sunkų autorių kaip Bartas 

pateikia lengvai, šelmiškai. Ilgainiui 

Coudray atsipeikėja iš svaigulio ir 

visi Barto išvedžiojimai, neva blogai 

elgiasi su juo tik todėl, kad Coudray 

geriausias iš visų, jam pasirodo pe-

dagogiški ir demagogiški. Sveikas 

protas ir maištinga jaunystė nugali.

Aš net šiek tiek jaudinausi, ar 

Coudray pavyks susukti įdomią 

pabaigą. Kartu niekaip negalė-

jau nuspėti, kokia ji bus. Mano 

džiaugsmui, finale laukė dar vie-

nas triukas – pokalbis apie tai, kokį 

autoriaus vaizdą Coudray buvo su-

sikūręs ir ką atrado tikrovėje. Tai-

gi Bartas lyg koks aktorius bando 

paaiškinti pasirinktą (ar Coudray 

jam priskirtą) dievaičio, kario vai-

dmenį. Bet čia galios figūrų žai-

dimas staiga apsiverčia, veikėjai 

susikeičia vaidmenimis, švento 

naivumo kupinas Coudray atsar-

giai, bet negailestingai nustumia 

nuo sosto autorių, sutrikusio Barto 

įsitempimas ir susierzinimas auga.

Ir tada tampa aišku, kad vietoj 

autoriaus Barto Coudray rado Bar-

tą savo filmo protagonistą. Maža 

to: finale suvokiame, kuo tapo tas 

personažas Coudray. Ogi virto au-

toriumi, sukūrusiu pirmą filmą. Ką 

gi, dabar jis galėtų visai pelnytai 

pasipuošti Caraxo švarku.

RūTA BIRŠTonAITė

lietuvių filmoteka

Atsisveikinimas
Režisierius Tomas Donela | Scenarijaus autoriai Tomas Donela, dalyvaujant Alvydui Šlepikui, josefui Demianui, Shakharui Bassi 
Operatorius Rimvydas Leipus | Kompozitorius Kipras Mašanauskas | Dailininkas Rimantas olšauskas 
Vaidina Dainius Kazlauskas, olga Generalova, Aleksandra Metalnikova, Lina Budzeikaitė, Vladimiras jefremovas, Dalia Storyk, jolanta Dapkūnaitė, 
Rimantas jovas, Vaidotas Martinaitis, Kristina Kazlauskaitė, Albinas Keleris, olegas Ditkovskis, Enrikas Kačinskas, Remigijus Vilkaitis, Alvydas Šlepikas, 
Arvydas Dapšys, Larisa Kalpokaitė, Petras Steponavičius, Arūnas Sakalauskas, Džiugas Siaurusaitis, Agnė Gregorauskaitė, Eglė Mikulionytė
2010, vaidybinis, 90 min. Donelos studija, dalyvaujant WFDiF (Lenkija) ir PAL-AV (Olandija)
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7 Kristinos nuodėmės
Filmo recenzija, kaip ir filmas, 

yra pokalbis – su žiūrovu, kritiku, 

kitais kino kūrėjais. Tas pokalbis 

vyksta ne kalėjimo pasimatymų 

kambary, kur aklinoje patalpoje 

per stiklinę sieną telefonu kalba-

si du žmonės. Pokalbis apie kiną 

vyksta kultūros lauke – į jį įsitrau-

kia paveikslai ir knygos, filosofija 

ir meno teorijos. O jei kalbamasi 

prie kavos puodelio – tai ir gatvės 

šurmulys, frazių nuotrupos, girto 

Pilies gatvės „kunigaikščio“ dainos.

Dauguma dokumentinio kino 

kūrėjų nertų į gatvę žvejoti gy-

venimo tiesų. Kristina Inčiūraitė 

labiau pasitiki istorinėmis ir kul-

tūrinėmis refleksijomis. Savitos 

videomenininkės debiutas kine 

taip pat nepataiko į vyraujančią 

tonaciją. Inčiūraitės dokumentinis 

filmas „7 nuodėmės“ sukurtas ne 

stebint kaimo keistuolius ar lyriš-

kai kontempliuojant sudvasintą 

peizažą. Filmas remiasi 1933 m. 

Kurto Weillio ir Bertolto Brechto 

operos „Septynios mirtinos nuo-

dėmės“ struktūra. Joje dvi seserys 

Annos keliauja per 7 JAV miestus 

norėdamos užsidirbti nameliui ant 

upės kranto ir patiria 7 didžiąsias 

nuodėmes. Opera sugestijuoja, kad 

pirmoji ir antroji Anna gali būti tas 

pats asmuo – tarsi dvi skilusios 

asmenybės pusės, kurias įkūnija 

dainininkė ir šokėja. Brechto libre-

tas – satyra ir iš pradžių vadinosi 

„Septynios mirtinos smulkiosios 

buržuazijos nuodėmės“. Akivaiz-

du, kad satyriškoji, kritiškoji filmo 

tikrovės matavimo ir konstravimo 

dimensija Kristinai taip pat buvo 

aktuali. Tačiau toks tikrovę (per)

konstruojantis, o ne nuoširdžiai 

reflektuojantis požiūris yra „mir-

tina“ dokumentinio kino nuodėmė. 

Todėl šioje recenzijoje kalbėsiu ne 

tik apie filme rodomas, bet ir filmo 

nuodėmes, kurias pastebėjo kino 

kritikė Živilė Pipinytė („Nužudyta 

magija“, 7md, 2010.04.02) 

Reikia pasakyti, kad Pipinytės 

recenziją perskaičiau kaip labai 

tikslią ir teigiamą – nors joje ne-

buvo nė vieno pagiriamojo žodžio. 

Kritikė puikiai apčiuopė tuos prin-

cipus, kuriais vadovavosi meninin-

kė, tačiau vertino filmą dokumenti-

nio kino tradicijos kontekste, nors 

jau recenzijos pradžioje paminėjo, 

kad „7 nuodėmės“ su kinu mažai 

ką turi bendra. Šis įtrūkis tarp do-

kumentinio kino ir vaizdų pasau-

lio mane labiausiai ir sudomino. 

Tad kokios yra dokumentininkus 

žudančios, o vaizdo menininkus 

įkvepiančios nuodėmės ir ką jos 

reiškia skirtinguose kontekstuose?

1. Abstraktumas. „Dokumentinis 

kinas paprastai atsiranda stebint ti-

krovę, jo medžiaga yra realybė, kon-

kretūs žmonės, jų problemos“ (čia ir 

toliau – citatos iš Živilės Pipinytės 

recenzijos). Kitaip sakant – filmo 

herojai, jų aplinka diktuoja filmo 

tonaciją ir problematiką. Kristina 

tikslingai renkasi žmones ir temas – 

jie yra ir filmo veikėjai, ir komen-

tuotojai, ir konceptualios nuorodos. 

„7 nuodėmių“ herojės atstovauja ne 

tik sau. Jos iš tiesų yra veikėjos – ne 

tik garsios sportininkės, čempionės, 

bet ir filmo personažės, atliekan-

čios joms skirtą vaidmenį. Taip, 

septynių sporto šakų susiejimas su 

septyniomis nuodėmėmis kartais 

atrodo dirbtinis, ir merginos tampa 

panašios net ne į nuodėmių ilius-

tracijas, o į dorybių alegorijas – bet 

filmas nuo pat pradžių ir rodo, kad 

tai bus alegorinė, teatrališka kelio-

nė. Kelionė ne į personažės vidų, o 

kartu su ja į šiuolaikinės Lietuvos 

miestus bei miestelius, ir paraleliai – 

į Brechto operą. 

2. Schematiškumas. „Dokumen-

tinis kinas prasideda tada, kai 

schema sulaužoma, o ne atvirkš-

čiai.“ (Ž. P.) Neišsprendžiamas 

klausimas, kas svarbiau – menas 

ar gyvenimas? Gyvenime nutinka 

tokių dalykų, kokių jokiame filme 

nepamatysi. Atrodytų, lieka sekti 

karštais gyvenimo pėdsakais. Bet 

nuo seno egzistuoja ir priešingas 

požiūris – kad svarbiau yra kūrinio 

idėja, tam tikra mentalinė kons-

trukcija. Taip, pavyzdžiui, atrodė 

neoplasticizmo dailininkui Pietui 

Mondrianui, kuris tapė paveikslus 

naudodamas tik statmenas ir guls-

čias juodas linijas baltame fone ir 

pirmines spalvas – geltoną, raudo-

ną ir mėlyną. Kristinos pasirink-

ta idėja – 1933 m. brechtiškosios 

dramos ir šiuolaikinio pasaulio 

paralelė, tuometinių ir dabartinių 

nuodėmių ir visuomenės palygi-

nimas – tampa konceptualiu pa-

sakojimo karkasu. Tai, kad autorė 

renkasi tik tokias sporto šakas, kur 

kovojama vienas prieš vieną (imty-

nės, boksas, rankos lenkimas, kara-

tė, fechtavimas, stalo tenisas, šach-

matai), ir kad filmuoja tik merginas, 

yra svarbu – jos realiame gyvenime 

pratęsia spektaklio veikėjos Annos 

vidinę kovą su savimi. 

3. Reklamiškas vaizdas. Sportas yra 

masiškiausias šiuolaikinės visuo-

menės spektaklis, o sportininkai 

dažnai pateikiami kaip sektini 

pavyzdžiai. Inčiūraitė pabrėžia ap-

šiurusių sporto salių ir ryškių spor-

tinių aprangų kontrastą, nevengia 

sulėtintų kadrų ir stambių planų. 

Taip, sportininkių laimėjimai įkve-

pia, jų darbštumas ir treniruoti 

judesiai skatina gėrėtis – bet tai 

nėra plėšrus reklaminis žvilgsnis, 

ryjantis moters kūną (kaip sek-

sualų mėsos gabalą). „Pasitelkus 

sporto tematiką kvestionuoja-

mos tam tikros kinematografinės 

klišės bei įvaizdžiai ir „tiesos“ bei 

„autentiškumo“ sampratos, todėl 

pasirenkamos gana ryškios spal-

vos, pateikiamas herojų optimiz-

mas, patriotiškumo propagavimas 

(ypač fechtuotojų epizoduose), pra-

plaukiantys laivai sportininkėms 

už nugaros ir juos lydinti pakili 

muzika.“ (iš autorės komentaro 

po straipsniu, ten pat) 

4. Atsiribojimas. „Savo herojų ji 

nesigaili ir nebijo išstatyti pajuo-

kai, nes palieka kartais visai nai-

vius atsakymus, skurdžią bulvari-

nių dienraščių leksiką.“ (Ž. P.) Taip, 

savo herojų Kristina negaili – nes 

jos ir nereikalauja užuojautos. Jos – 

valingos atletės, pasaulio ir Europos 

čempionės. Tai, kad sportininkės 

dar ir šneka, suteikia filmui asmeni-

nę dimensiją – čia ir išlenda dabarti-

nės Lietuvos „rūpesčiai ir lūkesčiai“. 

Gal mes ir mažai sužinome apie 

pačių merginų gyvenimą, bet kal-

bėdamos apie sportą ir komentuo-

damos nuodėmes jos daug pasako 

apie šiuolaikinę visuomenę, šeimą, 

lyčių santykius. Kristinos, kaip re-

žisierės, atsiribojimas nesikerta su 

brechtiškuoju atsiribojimo, iliuzijos 

nekūrimo principu. Žiūrovas aiškiai 

mato, kad tai filmas, jaučia, kad 

merginoms užduodami klausimai, 

supranta, kad jų „varžymasis“ – pa-

rodomasis. Tą spektaklio kūrimo 

įspūdį dar labiau sustiprina Rositos 

Čivilytės monologai tarp kiekvieno 

miestelio ir naują epizodą prade-

dantis gongas. 

7 nuodėmės
Režisierė ir scenarijaus autorė Kristina Inčiūraitė | Operatorius Rolandas Leonavičius 
2010, dokumentinis, 60 min. Studija Fralita

5. Monotonija. Monotoniškai atrodo Rositos Čivilytės 

monologai tamsioje scenoje – nes dainininkė operuo-

ja ne tais instrumentais. Vaidyba ir oratorystė nėra 

šios menininkės stipriosios savybės – o štai balsas 

tikrai unikalus. Jei Rosita būtų ne kalbėjusi, o daina-

vusi Annos arijas, kaip ir buvo sumanyta, emocinis 

ir konceptualus filmo įspūdis būtų daug stipresnis. 

Apmaudu, kad šiais laikais net ir konceptualiam kū-

rinio panaudojimui gali sutrukdyti autorių teisės. Yra 

juk tokia meninė strategija kaip apropriacija – tiesiog 

pasisavinimas, meninė vagystė kilniais šiuolaikinio 

perfrazavimo ar, priešingai, – kritikos tikslais. Sportas 

ir opera – dar viena nuoroda į totalitarinį grožio kultą, 

kuris kaip tik pradėjo ryškėti operos sukūrimo metais 

nacistams atėjus į valdžią.

6. Ištęstumas. „Reginys atrodo daug ilgesnis, nei 

trunka iš tikrųjų, ne tik dėl sunkiasvorės statikos 

(nors ekrane kas nors visąlaik juda, – kadras atrodo 

statiškas, nes nejuda mintis).“ (Ž. P.) Ištęstumas ir 

sunkiasvorė statika, taip pat ir filmavimas iš apa-

čios – tai sąmoningos pastangos rodyti sportą ne 

tik kaip gražų, emocingą reginį, bet ir kaip istorinę 

nuorodą į sveiko žmogaus kultą, į sportą kaip pro-

pagandos priemonę: „Kaip ir konfliktuojančios dvi 

Annos pusės, taip ir kairuoliškos B. Brechto idėjos 

visuomenėje konfrontavo su augančiu radikaliu 

nacionalizmu, kuris vizualizavosi Leni Riefenstahl 

dokumentiniame filme „Olimpija“ (1938). Stiprus 

savo fizine jėga ir vidine valia žmogus visuomet yra 

tam tikras propagandos bei patriotiškumo įrankis. 

Juk išviešėti nacionalizmui reikia masėms supran-

tamų įkvepiančių įvaizdžių ir stereotipų“ (iš autorės 

komentaro po straipsniu, ten pat).

7. Nužudyta magija. Kristinos Inčiūraitės dokumen-

tinis filmas „7 nuodėmės“ yra skirtas tiems, kurie 

vaizdus ir idėjas naudoja kaip medžiagą, užpildančią 

intelektualinę konstrukciją. Jei atrodo, kad koncep-

tualius vaizdo rašmenis su malonumu skaitytų tik 

Dailės akademijos absolventai, tai užtenka apsidai-

ryti aplink ir paskaičiuoti, kiek ekranų dalyvauja 

kasdieniame „eilinio piliečio“ gyvenime. Vizualus 

posūkis pakeitė ne tik skaitymo, bet ir žiūrėjimo 

įpročius. Ir dokumentinis kinas jau nėra tik tankiu 

tinklu iš gyvenimo dugno išgriebta tiesa. Kristinos 

Inčiūraitės požiūris į užekraninę tikrovę atėjęs iš 

šiuolaikinio videomeno, kur idėja dažniausiai svar-

besnė už formą. Arba forma tampa ne tiesiog įtaigiu 

turinio įpakavimu, o provokuojančia, net turinį ar-

dančia konstrukcija. Gal tokiu būdu ir sunaikinama 

senoji dokumentinio kino magija, bet atveriami ki-

tokie žiūrėjimo, konstravimo ir kalbėjimo apie kiną 

būdai. Todėl man, kaip žiūrovei, įdomiau ieškoti 

vienos „paklydusios“ avies, nei skaityti vienintelę 

gyvenimo tiesą.

LAIMA KREIVYTė
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„Lina, aš turiu prašymą: parašykite 

apie lietuvių kino programą.“ Na ir  

aš, žinoma, kaip visada, mintyse 

pamikčiojusi, mestelėjusi žvilgsnį 

į šalį, tariu: „Gerai...“ Baigus pokal-

bį, netrukus mintyse atsėlina prie-

kaištai: „Juk esu pasižadėjusi nie-

kada neberašyti apie lietuviškus 

filmus! Na ir skystablauzdė – vėl 

neatsispyriau...“ Toks mano ne-

noras yra pagrįstas paprastomis 

priežastimis: jau ne vienus metus 

lietuvių kino kūrinius lydi nuo-

bodulys ir turinio menkumas, o 

rašyti apie juos tolygu atlikti min-

ties išradingumo mankštą: kuo 

sąmojingiau išnarstyti kinema-

tografines gėdas, vadinamas lie-

tuviškais filmais. Vieną, du sykius 

pasimankštinus tiesiog pabosta ir 

sau tari: „Viskas, nieko naujo... Ne-

įdomu.“ Nusivylimo nebeišblaško 

ir žinia apie naujo filmo premjerą. 

Trumpalaikę viltį („O gal šįsyk!“) 

nustelbia užprogramuotas nepa-

tiklumas ir išankstinės nuostatos: 

„Na na, pažiūrėsim pažiūrėsim...“. 

Kita erzinanti aplinkybė, atgra-

santi permąstyti naujus lietuvių 

kino kūrinius – nuolatinis kine-

matografinių išlygų taikymas. 

Negali vertinti lietuviško filmo 

tokio, koks jis yra, nepaisydamas 

vietinio konteksto. Bet koks pu-

sėtinas kūrinys lietuviškų realijų 

kontekste tampa visai neblogu 

„žiūralu“. Blogiausia, kad po tokių 

išlygų meninė vertinimo kartelė 

tolygiai žemėja.

Grįžtant prie kiekybinio sverto, 

iškart prisimeni kaimyninių šalių 

patirtį, liudijančią paprastą tiesą: 

jei per metus sukuriami keli filmai, 

nesitikėk nieko gero. Tikėtis gero 

kūrinio galima tada, kai nacionali-

nis kinematografas produktyvus – 

tikėtina, kad iš dešimties atsiras 

vienas neblogas... O vėliau ir visai 

geras. Regis, lietuvių kino realijos 

iki šių metų ir judėjo šia linkme – 

beveik kiekvieną mėnesį – nauja 

lietuvių kino premjera. Tai buvo 

akivaizdu ir nesidomintiems lie-

tuvių kinu. Bet ar atsirado tas visai 

neblogas kinas? 

Pasinaudojus galimybe ap-

mąstyti lietuvių kino aktualijas, 

atskaitos tašku tampa festivalio 

„Kino pavasaris“ lietuviška pro-

grama. Juolab kad ji pati perša 

galimybę nemačiusiems suskub-

ti, o ištikimiausiems lietuvių kino 

gerbėjams pamatyti premjeras. 

Atrodo, viskas puiku, festivalis 

kantriai atlieka lietuvių kino 

pristatymo prievolę, siūlydamas 

kūrėjams galimybę dar kartą pa-

rodyti kūrinius ir pristatyti naujus. 

Šiųmetis „Kino pavasaris“ vėl pa-

rodė net aštuonias premjeras, iš 

jų keturių trumpametražių filmų, 

du videomeninkų kino debiutus 

bei du dokumentinius pasakoji-

mus. Redakcijos valia šio rašinio 

užnugary lieka du kūriniai, ku-

rie greičiausiai sulauks pelnyto 

atskiro dėmesio – Guillaume’o 

Coudray filmas „Šarūnas Bartas, 

vienas lauke – karys“ ir Kristinos 

Inčiūraitės „7 nuodėmės“. 

Jungtinė trijų trumpametra-

žių filmų premjera pristatė Jono 

Tertelio „14:56“, Mykolo Žukaus-

ko „Aną geraširdę“ ir Ramunės 

Čekuolytės „Panaekhali“. Filme 

„14:56“ pasakojama apie jaunuo-

lio Tautvydo kelionę namo. Filmas 

persmelktas jaunatviškų lūkesčių 

ir nusivylimų – Tautvydas tikisi at-

rasti senus draugus ir senus gerus 

laikus, bet jų neranda, kažkada 

mielos vietos tampa atgrasios, o 

sutikti žmonės vargšelį keiksno-

ja, senstelėję girtuokliai aiškina 

nemielo gyvenimo tiesas, esama 

mylimoji tampa buvusiąja. Žodžiu, 

atrasti namai – tušti ir nemieli. Fil-

mas – akivaizdžiai autobiografinis 

Jono Tertelio pasakojimas, kūrė-

jo rauda apie prarastus draugus 

ir susvetimėjusias vietas. „14:56“ 

stebina pasakojimo menkumu ir 

neįtikėtinu naivumu, neva perso-

nažo gyvenimo svetur patirtis su-

domins žiūrovą, o nebrandžios de-

klaracijos: „man neįdomu“, „man 

nepatinka“, „neaiškinkit“, „apsi-

šikit galvas“, „aš įsimylėjęs“, „aš 

viską galiu“ papirks nuoširdumu. 

Deja, nei papirko, nei sudomino. 

Skurdžios fabulos filmą gelbsti 

vizualinė žaismė – nuvalkioti Vil-

niaus vaizdai atgyja nuo savito 

operatoriaus Simono Glinskio 

žvilgsnio. Ačiū už tai.

Mykolas Žukauskas trumpame-

tražiame filme „Ana geraširdė“ gi-

linasi į aukos ir budelio santykius. 

Gyvena sesuo ir brolis, sesuo pluša 

siuvykloje, rūpinasi neįgaliu bro-

liu. Jį ne tik pavalgydina, apiprau-

sia, apkamšo, bet dar ir lytiškai 

patenkina. Vieną dieną nelaimėlę 

Aną aplanko laimė – ji kviečiama 

į pasimatymą. Akyse sužimba lai-

mės žiburiai, gyvenimo džiaugs-

mas tarsi sugrįžta... Bet neilgam. 

Tironas brolis sugadina Anos su- 

knelę, ji taip ir nenueina į pasima-

tymą.... Rimta situacija, paremta 

egzaltuotu gailesčiu pagrindinei 

filmo herojei, tėra primesta poza. 

Dirbtinai konstruojamos dramos 

įspūdį stiprina abejotini charak-

teriai, primenantys socialistinius 

pasakojimus apie mažų žmonių 

(traktoristų, melžėjų, statybinin-

kų) likimus. Bet didžiausia filmo 

bėda – estetinis skurdumas ir 

primityvumas. Paradoksalu, bet 

slogų, nemalonų įspūdį palieka 

ne personažų drama, o vizualinis 

sprendimas. 

Trečiasis trumpametražis fil-

mas „Panaekhali“ (rež. Ramunė 

Čekuolytė) išsiskiria brandumu. 

„Panaekhali“ – jaunųjų rusų kino 

menininkų inicijuoto projekto 

„Cinetrain 2009“ („Kino traukinys 

2009“) dalis. Čekuolytė ėmėsi itin 

aktualios ir opios tautinio nepa-

kantumo, nacionalizmo, diskri-

minacijos temos. Kūrėja neslepia, 

kad ši tema jai artima ir kyla iš pa-

tirties ilgą laiką gyvenus Maskvoje, 

kur nepakantumas kitataučiams, 

ypač stiprus vadinamiesiems azi-

jiečiams, yra visuotinė būsena. 

Esą iš jų nieko gero nesitikėk, jie 

tegali šluoti gatves, jie... žiurkės. 

Filme supriešinami du požiūriai: 

miesčioniškas „maskvietiškasis“, 

reiškiantis nepasitenkinimą „tais“, 

apie kuriuos nieko gero nepasa-

kysi. Ir pačių „tų“, kurie palieka 

šeimas ir namus dėl geresnio gy-

venimo, patogumų, dėl Maskvoje 

įsikursiančios šeimos. Leitmotyvą 

„mes taip pat norime normaliai gy-

venti“ lydi tėvynės, šeimos ilgesys, 

nelaimės nuojauta. Juk „tie“ gali 

ir negrįžti: ne itin išsamūs socio-

loginiai duomenys byloja, kad 

Maskvoje daugėja žūstančiųjų 

dėl neaiškių priežasčių ir neaiš-

kiomis aplinkybėmis. Čekuolytė 

nenori pravirkdyti žiūrovų, ji tie-

siog liudija žinomą tiesą – vieni 

rizikuoja ir palieka namus, nes 

nori normaliai gyventi, kiti lieka, 

nes nenori palikti tėvynės ir namų, 

o treti nekenčia tų, kurie atvažiuo-

ja, kad geriau gyventų: „privažiavo 

čia visokių“ (rus. „panajechali“). 

Nepaisant filmo privalumų – ak-

tuali ir jautri tema, taiklūs prakal-

bintieji, – vis dėlto justi kinemato-

grafinė greitakalbė, noras pasakyti 

ir parodyti daug per apibrėžtą ir 

trumpą laiką. Pilno metro pristi-

go ir kitam trumpametražiam 

filmui – Mariaus Ivaškevičiaus 

„Tėve mūsų“. Jam skirtas ypatingas 

dėmesys – „Tėve mūsų“ rodytas 

per festivalio uždarymą. Kūrinys 

paremtas tikrais neseniai Vakarų 

pasaulį sukrėtusiais įvykiais – de-

šimtis metų savo dukterį kalinu-

sio ir prievartavusio austro Josefo 

Fritzlio istorija. 

Kamera atatupsta traukiasi nuo 

akvariumo ir pakimba priešais į 

televizorių spoksančius berniu-

kus. Mama palinkusi prie stalo 

rašo laišką, o mergina kepa bulves. 

Atrodo, nieko neįprasto, išskyrus 

varganą, tamsų būstą ir popieri-

nes žuveles. Apgaulingą ramybę 

nutraukia mamos primygtinės pa-

mokos dukrai apie vyrus, tapusios 

emocinės įtampos priežastimi. 

Pamažu tampa aišku, kad butas 

ir jame gyvenanti šeima yra keis-

toka: vyresnėliui lubos per žemos 

ir jis kažkur nori išlįsti, o neriš-

lios kalbos apie viršų, jame gy-

venančius silpnuosius tik sustip- 

rina situacijos keistumą. Staiga 

kalbos nutildomas ir laukiama 

Jo. Jis – tai tėvas, kiekvieną dieną 

aprūpinantis šeimą maistu. Nu-

žengęs iš ten, iš viršaus, jis imasi 

diktuoti sąlygas. Ilgainiui tampa 

aišku, kad tėvas – seksualinis des-

potas, išnaudojantis dukrą, jau 

20 metų kalinamą namo, kuria-

me pats gyvena su šeima, rūsyje. 

Prievartaujama dukra jam gimdo 

vaikus, kurie taip pat priverstinai 

kalinami, o visagalis tėvas gyvena 

ramų įprastą gyvenimą viršuje. Vis 

dėlto kyla įtarimas, kad pagrindi-

nis režisieriaus tikslas yra ne per-

pasakoti žiaurią istoriją, o permąs-

tyti žmogiškąją būtį. Jis pabrėžia 

tarp religinės sąmonės ir filme 

kuriamos realybės atsirandančias 

paraboles. Pasmerktoji šeimyna 

gyvena apačioje (pragare), nuo-

lat galvodama ir vildamasi kada 

nors patekti į viršų (dangų). Apa-

čia – tai kalėjimas, rūsys, kurį pri-

valu iškęsti, šiukštu būti silpnam, 

įtampa, kurią sustiprina įtaigūs 

Juozo Budraičio (tėvas) ir Aldonos 

Bendoriūtės (dukra) personažai.

Festivalyje pristatytas ir Dali 

Rust dokumentinis filmas „Laiko 

saugotojas“, pasakojantis apie Ke-

nigsbergo, Karaliaučiaus virsmą 

Kaliningradu. Miesto transfor-

macijos pateikiamos pagrindinio 

filmo herojaus fotografo Olego 

Maksimovo akimis. Jis užfiksavo 

tapatumo virsmus fotoaparatu. 

Rust apgailestaudama lygina esa-

mą ir buvusį miestą. Maksimovo 

pasakojimui antrina jo nuotrau-

kos, kuriose sunku įžvelgti buvu-

sią miesto didybę, žodinius ir vaiz-

dų liudijimus nutraukia režisierės 

nufilmuoto dabartinio miesto sce-

nos. Kaliningrado tema yra gana 

įdomi ir mažai liesta, bet filme ji, 

deja, neišskleista. „Laiko saugoto-

jas“ gana statiškas, todėl netrukus 

menės ir kultūrinio elito supriešinimas, regis, yra 

primityvokas ir neįdomus. Nors projekte savitai 

prakalbinta 10 asmenybių – rimtieji svarsto apie 

profesines ir gyvenimo vingrybes (Violeta Urma-

navičiūtė, Donatas Banionis, Valentinas Masalskis, 

Audrys Juozas Bačkis), provokatoriai improvizuoja 

(Vladimiras Tarasovas, Jonas Mekas, Andrius Ma-

montovas, Vytautas Landsbergis, Oskaras Koršu-

novas), o išėjusiųjų (Sigitas Geda) paveikslą kuria 

artimi bičiuliai, – juos stebėti kino ekrane sunku. 

Videofilmas būtų buvęs įdomesnis atradus tinkamą 

konceptualią erdvę, rodyti jį kino teatro ekrane – 

klaida. 

Apmąstant lietuvių kino pristatymą šiųmečiame 

„Kino pavasaryje“ susidaro įspūdis, kad pristatomi 

mažo biudžeto antraeiliai kūriniai. Regis, galimy-

be pristatyti filmą festivalyje dažniau pasinaudo-

ja mažesnių kūrinių autoriai, kuriems festivalio 

viešinimo mechanizmas yra parankus. Tame nėra 

nieko gėdinga. Ši padėtis tiesiog liudija akivaizdų 

finansinį nepriteklių. Ambicingieji kūrėjai rengia 

savarankiškas premjeras, žiniasklaidos ir besido-

minčiųjų dėmesį sutelkiančias tik į jų kūrinį. Kita 

lietuvių filmoteka lietuvių filmoteka

Apie nekintantį lietuvių kiną
„Kino pavasario“ refleksijos

mat apačia skirta stipriesiems, o 

viršus – silpniesiems. Į viršų te-

gali pasiimti visagalis tėvas (silp- 

nuosius pasiima, stipriuosius 

palieka), nuolat keliantis baimę, 

bet mylintis ir nepaliekantis už-

marštyje. Tėvo negalima apgauti, 

jis viską žino, o pastangas jį ap-

gauti lydės bausmė. Tokia anksty-

vosios krikščionybės pasaulėjauta 

filme tarsi sakoma, jog žmogaus 

prigimtis yra linkusi pateisinti 

nepakeliamą būtį ir susikurti sau 

dvasinius ritualus. Vis dėlto filmo 

privalumas – nuosekliai auginama 

pabosta, o dokumentiniai nūdie-

nos intarpai lieka paviršutiniška 

deklaracija apie priverstinai suso-

vietintą kraštą. Kitas dokumenti-

nis filmas, tiksliau, Džiugo Katino 

videoprojektas „10“, bando žvelgti 

į Lietuvos intelektualinio, religi-

nio ir meninio elito asmenybes 

provokuojančiai primesdamas 

geriausiųjų rinkimus, būdingus 

masinei kultūrai. Bet provokacija 

nepavyksta ir atrodo pritemptas 

pretekstas parodyti būtent tiek 

kultūrinių personalijų ir ne dau-

giau. Toks vartotojiškos visuo-

vertus, lietuvių kūrėjų abejingumas festivaliui 

rodo, kad „Kino pavasaris“ dar netapo prestižine 

lietuvių kino pristatymo citadele, kaip kad bando 

prisistatyti pats festivalis. Ir, ko gero, netaps tol, kol 

apsimestinis rūpestis lietuvių kinu netaps tikras...

LInA KAMInSKAITė-jAnčoRIEnė

„Ana geraširdė“, rež. Mykolas Žukauskas, 2009„10“, rež. Džiugas Katinas, 2010
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Didžiųjų tarptautinės ar nacio-

nalinės svarbos festivalių prem-

jeros padeda atskleisti naujus 

kino talentus, besiformuojančias 

atskirų šalių kinematografijų ten-

dencijas ir naujas globalios kino 

rinkos dimensijas. „Kino pavasa-

ris“ taip pat turi tokių ambicijų, 

ypač išryškinti Rytų ir Vidurio 

Europos jaunus kino talentus bei 

naujas Lietuvos kino kūrėjų vizi-

jas. Festivalio programa „Lietuvių 

filmai. Premjeros“ yra sudaroma 

taikant atvirumo principą (į pro-

gramą įtraukiami visi nauji filmai 

be atrankos), tad analizuojant jos 

sudėtį galima atskleisti tam tikras 

lietuvių kino tendencijas. Šių 

metų programoje rodyti keturi 

dokumentiniai filmai – „Šarūnas 

Bartas, vienas lauke – karys“ (rež. 

Guillaume Coudray), „7 nuodėmės“ 

(rež. Kristina Inčiūraitė), „Laiko 

saugotojas“ (rež. Dali Rust), „Pa-

naekhali“ (rež. Ramunė Čekuo-

lytė-Che) – taip pat galėtų tapti 

savotiškais pokyčių Lietuvos do-

kumentiniame kine indikatoriais, 

ypač jeigu į filmus žvelgtume per 

kelių raktinių kategorijų pjūvį: 

tematika/problematika, žanrai/

funkcijos ir transnacionalumas/

tarpdiscipliniškumas. 

Tematika/problematika. 2010-ųjų 

„Kino pavasario“ lietuvių doku-

mentika aprėpia gana platų aktu-

alios ir universalios problematikos 

spektrą. Tai – kino režisieriaus, 

kaip autoriaus (kūrėjo) ir įvairia-

lypės, nenuspėjamos asmenybės, 

tema („Šarūnas Bartas...“); inten-

syvėjantys ekonominės emigra-

cijos procesai ir su tuo susijęs 

ksenofobijos, rasizmo problemos 

didėjimas („Panaekhali“); kultūri-

nės, vertybinės transformacijos ir 

tapatybės virsmai homo sovieticus 

apgyventose erdvėse ir šių proce-

sų refleksijos („Laiko saugotojas“); 

lytinės ir socialinės tapatybės bei 

vertybinių virsmų šiuolaikinėje 

Lietuvos visuomenėje klausimai 

(„7 nuodėmės“). Visos, išskyrus 

autoriaus kūrėjo, temos lietuvių 

dokumentikoje yra gana naujos ir 

neišplėtotos, o tai rodo, kad me-

nininko, kaip aktyvaus ir socialiai 

angažuoto veikėjo, pozicija mūsų 

šalyje dar tik formuojasi. Šiame 

kontekste Ramunės Čekuolytės 

filmas yra gana retas, nes auto-

rei pavyko įtikinamai atskleisti 

Kirgizijos gyventojų ekonomines 

negandas ir kirgizų imigrantų Ru-

sijoje nerimą, kurį kelia kasdienė 

rizika patirti smurtą ar netekti 

gyvybės dirbant ir gyvenant Mas-

kvoje. Emigrantų laukia keli sce-

narijai – sėkmingai įsidarbinti ir 

grįžti į tėvynę susikūrus „gerovę“; 

nepasiekti kelionės tikslo ir būti 

sugrąžintam pasienyje; susidurti 

su vietos gyventojų priešiškumu 

ir smurtu. Šie scenarijai pristatyti 

„maskviečių“, „vykstančiųjų trau-

kiniu į Maskvą kirgizų“ ir „pasi-

liekančiųjų namuose“ epizoduose, 

kuriuose autorei pavyksta išgau-

ti nuoširdžias socialinių veikėjų 

(ekspertų, emigrantų kirgizų, Mas-

kvos gyventojų) nuomones ir min-

tis. Jos verčia susimąstyti ir apie 

Lietuvos emigrantų bei imigrantų 

situaciją bei visuomenės požiūrį į 

šiuos globalius socialinius ir eko-

nominius procesus. 

Filme „7 nuodėmės“ Kristina 

Inčiūraitė plėtoja savo video-

darbuose reflektuotus lietuvių 

tapatybės, vertybių, socialinio ir 

dvasinio būvio kaitos diskursus. 

Pagrindinėmis filmo herojėmis 

pasirinkusi moteris (dainininkę 

Rositą Čivilytę ir septynių dviko-

vių sporto šakų atstoves), Kristina 

neapsiriboja moterų problematika. 

Moterys šiame filme tarsi mediu-

mai atskleidžia vis dar gajus lyčių 

stereotipus bei kintančią tradicinę 

vertybių sistemą, paremtą septy-

nių mirtinų nuodėmių nugalėji-

mu. Filmo herojės sportininkės 

(imtynininkės, rankos lenkikės, 

fechtuotojos, boksininkės, kara-

tistės, šachmatininkės, stalo te-

nisininkės), kaip ir Kurto Weillio 

ir Bertolto Brechto „Septynių mir-

tinų nuodėmių“ (1933) pagrindinė 

herojė Ana (kurią filme atskleidžia 

dainininkė R. Čivilytė), kasdien su-

siduria su individo ir visuomenės 

(aplinkos) konfliktu, turi įveikti 

savas silpnybes ir išorinio pasau-

lio iššūkius. Jos patiria nuolatinę 

konfrontaciją tarp „silpnojo aš“ ir 

„stipriojo aš“. Sėkminga sportinė 

(kaip ir bet kuri kita profesinė) 

veikla puikiai iliustruoja „stipriojo 

aš“ laimėjimą, nes žmogus, nege-

bantis įveikti savo silpnybių, lieka 

socialiniame užribyje ir patiria 

dvasinį pralaimėjimą bei nuos-

mukį – tada laimi „silpnasis aš“. 

Dali Rust dokumentinėje juos-

toje „Laiko saugotojas“ labai 

subtiliai ir nešališkai perteiktas 

Karaliaučiaus, vieno gražiausių 

Rytprūsių miestų, virsmo Kali-

ningradu, sovietinę ideologiją ir 

„pažangą“ atspindinčiu miestu, 

procesas. Autorė neatskleidžia 

savo nuomonės ar pozicijos ir 

leidžia žiūrovui pačiam įvertinti 

homo sovieticus. Toks likimas, deja, 

ištiko ne vieną į svetimą imperiją 

patekusį miestą ir kultūrą. 

Nors filmo „Šarūnas Bartas, vie-

nas lauke – karys“ tema yra viena 

dažniausių lietuvių dokumentiko-

je, Guillaumeÿas Coudray sugebėjo 

šiek tiek kitaip nei įprasta mūsų 

menininkų ir kultūros veikėjų 

kino portretų kūrėjams atskleisti 

Šarūno Barto – vieno gabiausių, 

įdomiausių ir žinomiausių kino 

režisierių – asmenybę ir bruožus, 

nulėmusius jo autorinio kino 

susiformavimą. Filme matome 

įvairius jausmus ir emocijas, ku-

riuos filmo režisieriui kelia buvi-

mas greta autoriaus (autoriteto ir 

autoritaro), – susižavėjimą, baimę, 

smalsumą, nuostabą, nusivylimą. 

Šarūno Barto filmai taip pat ne-

palieka abejingų – jie arba kelia 

susižavėjimą, arba stebina ir glu-

Bartas, vienas lauke – karys“ – bio-

grafinis filmas apie Šarūną Bartą 

ir sociologinis, psichologinis „au-

torystės kine“ fenomeno tyrimas, 

kurio pagrindinis tikslas yra iša-

nalizuoti ir atskleisti šį fenomeną. 

„7 nuodėmės“ sujungia sportinių 

ir eksperimentinių filmų žanrus. 

Juose greta analitinės, tiriamosios 

funkcijos labai svarbi kūrybinė 

ekspresyvi funkcija, susijusi su 

siekiu ieškoti naujos kalbos ir es-

tetikos. „Laiko saugotojas“ – filmas, 

turintis etnografinio ir biografinio 

žanrų bruožų, kurie puikiai dera 

prie filmo funkcijų – užfiksuoti ir 

išanalizuoti Karaliaučiaus – Ka-

liningrado paslaptis. „Panaekha-

li“ – socialinė, politinė dokumen-

tika, siekianti atskleisti kirgizų 

migrantų situaciją, jos vertinimą 

bei padarinius Rusijos ir Kirgizijos 

gyventojams. Visų keturių filmų 

Augučio, Donato Ulvydo „Vabz-

džių dresuotojas“, Audriaus Sto-

nio „Ūku ūkai“, Aloyzo Jančoro 

„Akligatvis“, Vytauto V. Landsber-

gio „Nuo pasaulio stogo“ ir pan.). 

Transnacionalinės tendencijos 

kine stiprėja dėl nykstančių tie-

sioginių kino sąsajų su jo gamybos 

teritorija, nacionaline problemati-

ka ar kūrybinės grupės, socialinių 

veikėjų (filmo herojų), net filmo 

gerbėjų ar suvokėjų nacionali-

ne tapatybe. Tai lemia filmų fi-

nansavimo, gamybos, platinimo, 

propagavimo ir rodymo procesų 

transnacionalumas. Šie procesai 

itin būdingi mažą kino pramonę 

turinčioms šalims, tokioms kaip 

Lietuva, kurių kino kūrėjams ten-

ka sujungti kūrybinius ir finansi-

nius, institucinius pajėgumus, kad 

filmai išvystų pasaulį ir pasiektų 

žiūrovus. Globali pinigų, paslaugų, 

Kur link krypsta lietuvių debiutantai
„Kino pavasario“ refleksijos

suprantamais tarptautinei žiūrovų auditorijai as-

pektais. 

Tarpdisciplininį filmų pobūdį lėmė režisierių 

debiutantų profesinė patirtis ir išsilavinimas. 

Guillaume’o Coudray atveju – tiriamasis darbas 

politinės sociologijos srityje, o Kristinos Inčiū-

raitės – socialinės ir lyčių problematikos medijų 

meno projektų kūrimo patirtis. Dali Rust gebėji-

mas perteikti Karaliaučiaus virsmą nauju miestu 

ir atskleisti socialinius, kultūrinius, ekonominius, 

politinius procesus, paveikusius šį virsmą, neabejo-

tinai susijęs su jos profesine žurnalistės, gamybos 

vadovės, režisierės patirtimi. Tai nėra reta ar neti-

kėta pasaulinėje dokumentinio kino praktikoje, kur 

įvairių sektorių patirtis ir skirtingi darbo metodai 

kuriant filmus tampa itin svarbiu, filmų finansinę 

ir meninę sėkmę lemiančiu veiksniu. 

Transnacionalumo, tarpdiscipliniškumo, dau-

giažanriškumo ir daugiafunkciškumo tendencijas 

dokumentiniame lietuvių kine lemia ekonominės, 

politinės sąlygos bei kintantis kino kūrėjų darbo ir 

gyvenimo stilius. Šiuolaikinis kino kūrėjas – noma-

das, dirbantis ir gyvenantis globalioje kultūrinėje 

lietuvių filmoteka lietuvių filmoteka

autoriai prisiima „stebėtojo“ ir 

„analitiko“ pozas ir tik Coudray 

atsiskleidžia kaip „interaktorius“ 

ir „atlikėjas“, nors interaktyvaus 

darbo metodų taikymas numano-

mas ir kuriant kitus filmus.

Transnacionalumas/tarpdiscipli-

niškumas. Viena ryškiausių šių-

metinio „Kino pavasario“ ten-

dencijų – transnacionalinių ir 

tarpdisciplininių kūrybos strate-

gijų stiprėjimas, jis buvo paste-

bimas ir pastarųjų metų lietuvių 

dokumentikoje (Arūno Matelio 

„Prieš parskrendant į Žemę“, Lino 

kompetencijų, informacijos, žmo-

nių migracija veikia filmų estetiką, 

naraciją, problematiką ir emocinį 

paveikumą. 

Iš keturių aptartų filmų trys yra 

sukurti dalyvaujant užsienio par-

tneriams, juose skamba trys skir-

tingos kalbos, remia nacionaliniai 

ir tarptautiniai paramos šaltiniai. 

Trijuose iš keturių filmų yra nau-

dota ne Lietuvoje filmuota me-

džiaga, personažai yra ne lietuviai. 

Šie kūrybos aspektai neabejotinai 

praturtina filmų problematiką ir 

kalbą universaliais, aktualiais ir 

erdvėje. Savo žiūrovą jis taip pat mato kaip atvirą 

interpretuotoją, galintį suvokti ir priimti „lokalias 

istorijas“ kaip universalias, atsisakant siekio joms 

suteikti egzotišką, etnografinį atspalvį. Šiuolaiki-

niai lietuvių dokumentinio kino kūrėjai siekia 

būti universalūs ir suprantami, bet originalūs 

ir kūrybingi, o tai, deja, jiems gali užtikrinti tik 

aukšta profesinė kvalifikacija, turtinga darbinė ir 

gyvenimiška patirtis. Tikėkimės, kad minėtosios 

tendencijos Lietuvos dokumentiniame kine stiprės 

ir padės jam tapti aktualiam ir žiūrimam. 

REnATA ŠUKAITYTė

rezultatą, pateikdama vieno Ka-

liningrado gyventojo žodinius 

ir fotografinius prisiminimus, 

stebėdama ir išsaugodama kino 

juostoje Kaliningrado ir jo gy-

ventojų kasdienybės nuotrupas. 

Nauji gyventojai, socialinė, poli-

tinė, ekonominė struktūra visiškai 

neatpažįstamai pakeičia buvusio 

miesto erdvę, vaizdą ir gyveni-

mo kultūrą, bet vietos gyventojai 

mažai tesuvokia šiuos procesus 

kaip barbariškos veiklos rezultatą. 

Miestas – tai pelnytas karo trofė-

jus, kurio šeimininkais tampa 

mina, arba nuvilia. Coudray geba 

atskleisti Bartą kaip itin įdomią 

ir paslaptingą asmenybę, autorių, 

paliekantį ryškius pėdsakus kino 

kūrinyje ir žmogaus sąmonėje 

bei atmintyje. Susidūrimo su au-

toriumi įspūdis šiame filme itin 

stiprus ir lemtingas. Ar galėtų da-

bar Guillaume’as Coudray vadinti 

save režisieriumi, jeigu nebūtų su-

sidūręs su Šarūnu Bartu?

Žanrai/funkcijos. Aptariami filmai 

pasižymi tuo, kad viename kūri-

nyje jungiami įvairūs žanrai, dar-

bo metodai ir funkcijos. „Šarūnas 

„Laiko saugotojas“, rež. Dali Rust, 2010 „Panaekhali“, rež. Ramunė čekuolytė-Che, 2010 „7 nuodėmės“, rež. Kristina Inčiūraitė, 2010
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Teorinė studija apie lietuvių kiną, 
aptariant jį kaip vientisą ir savitą 
meninį reiškinį keturių dešimt-
mečių atkarpoje – tai kažkas 
neįtikėtino, vos ne fantastiško. Ir 
išleista ši knyga ne pas mus, ne 
Lietuvos kultūros tyrimų institu-
te, o Lenkijoje, Varšuvos univer-
siteto Lenkų kultūros institute (!) 
parengtos daktaro disertacijos 
pagrindu. Tiesa, jos autorė Anna 
Mikonis – vilnietė, ir ši aplinkybė, 
matyt, paaiškina neatsitiktinį jos 
susidomėjimą lietuvių kinu.

Neturime mūsų kiną apiben-
drinančių kinotyros darbų, ir su 
tuo tarsi seniai apsipratome. Juk 
vienintelė panašaus pobūdžio stu-
dija – Marijanos Malcienės „Lietu-
vių kino istorijos apybraiža (1919–
1970)“ pasirodė dar 1974 metais. 
Savaime suprantama, ji buvo pa-
žymėta sovietinės ideologijos ants-
paudu, tačiau tiems, kurie ieško 
faktinės medžiagos, knyga gali 
pasitarnauti ir šiandien. Deja, jos 
chronologija baigiasi ties 8-uoju 
dešimtmečiu. M. Malcienė papil-
dė savo darbą, aptardama dar de-
šimties metų filmus, – 1980-aisiais 
Leningrade buvo išleista ankstes-
niosios knygos pagrindu parengta 
monografija „Kino Sovetskoj Litvy“ 
(„Tarybų Lietuvos kinas“), bet lie-
tuviškai ji net nebuvo išversta. Na 
o nepriklausomybės metų kinoty-
rinę tuštumą kompensuoja nebent 
į teorines įžvalgas nepretenduo-
janti Vytauto Mikalausko istorinė 

Studija apie lietuvių kiną

apybraiža „Kinas Lietuvoje: nuo 
atrakciono iki nacionalinio kino 
meno“ (1999). Štai bemaž ir viskas.

Čia pristatomos knygos „Po-
etinis kinematografas. Meninė 
kryptis lietuvių kine“ autorė sako, 
kad pradėjusi gilintis į temą ji 
susidūrė su beveik netyrinėtu 
reiškiniu. „Regis, lietuvių kritikai 
nepakankamai įprasmino lietuvių 
poetinio kino reikšmę,“ – konsta-
tuoja A. Mikonis (p. 260), ir su šiuo 
teiginiu tenka sutikti. Tiesa, reikė-
tų patikslinti vartojamas sąvokas.

Mūsų kritinėje apyvartoje „po-
etinis kinematografas“ siejamas 
pirmiausiai ir veik išimtinai su 
kino dokumentikos tradicija, ku-
rią pradėjo Robertas Verba, apėjęs 
ideologinės cenzūros riboženklius 
ir vaizdo metaforų, sugestyvių aso-
ciacijų kalba nelaisvės sąlygomis 
prabilęs apie tautos savimonę ir 
pamatines jos vertybes. Verbos fil-
mas kone programiniu pavadini-
mu „Senis ir žemė“ (1965) keliems 
dešimtmečiams nužymėjo poetinės 
dokumentikos inspiracijas ir sti-
listines ypatybes. Ši srovė visą tą 
laiką (iki okupacijos pabaigos) 
buvo suaugusi su patriarchaline, 
iš esmės žemdirbiška pasaulėjauta 
kaip opozicija socialistinei tikrovei 
ir su slepiama širdgėla stebėjo to 
senojo tvaraus pasaulio nykimą 
ir naikinimą. Iš čia minorinė, ele-
giška lietuvių dokumentinių filmų 
nuotaika (net jei tai humoristinių 
gaidų nestokojanti Henriko Ša-
blevičiaus „Kelionė ūkų lankomis“ 
siauruoju  traukinuku), sulėtinta 
vaizdo tėkmė, dėmesys peizažui – 
žemei, ant kurios stovime.

Plačiąja prasme tai įtaigiai per-
teikta vietos dvasia, persmelkianti 
Almanto Grikevičiaus juostą „Lai-
kas eina per miestą“ ar daugiau 
kaip dvidešimčia metų vėlesnę Ša-
rūno Barto „Praėjusios dienos at-
minimui“. Ji neišnyksta net tuomet, 
kai lokalusis peizažas nebetekęs 
nostalgiško žavesio, o žemė išeik-
vota ar net išniekinta (Audriaus 
Stonio „Neregių žemė“ ar Šarū-
no Barto „Trys dienos“). Poetinės 

dokumentikos estetika atsikartoja 
nepriklausomybės metais (bent 
jau pirmaisiais) kūrusių jaunų re-
žisierių (Barto, Navasaičio, Stonio, 
Matelio) filmuose. Nors ši srovė 
jau praradusi savo rezistencinę 
potekstę, lieka vaizdo perteikimo 
būdas – sakytumei, šio kino „ge-
netinis kodas“: subjektyvi kamera, 
lėtas tempas, meditatyvi „lyrinio 
herojaus“ būsena, vaizdo suges-
tija, išstūmusi siužetinį naratyvą 
iš vaidybinio kino (Barto filmai, 
Valdo Navasaičio „Kiemas“). Ar ši 
tradicija vis dar gyvybinga, tiksliau 
tariant, – kaip ji  pakito ir koks jos 
lyginamasis svoris dabar, – tai jau 
kitas klausimas.

A. Mikonis teisingai sako, kad 
„ėmę eksperimentuoti su doku-
mentinio kino konvencija ir suteikę 
pirmenybę pačiam vaizdui, jaunieji 
režisieriai tapo 7-ojo dešimtmečio 
poetinio dokumentinio kino tra-
dicijos tęsėjais“ (p. 208). Tačiau 
apskritai „poetinio kinematogra-
fo“ sąvoką autorė gerokai išplečia 
ir pritaiko apibūdinti visam lietu-
vių kinui (žinoma, jo meniškajai – 

„artistinei“ – raiškai). Ją domina 
kino sąsajos su istorija ir kultūra, 
archetipų ir mitologinių simbolių 
interpretacijos būdai, novatoriš-
kos formos ir Ezopo kalba. „Noriu 
parodyti, kaip politinės prievartos 
sąlygomis lietuvių kinas sugebėjo 
išsaugoti savo tapatybę, specifi-
nę vizualinę formą ir glaudų ryšį 
su tautine kultūra“ (p. 16). Visa 
tai, nepaisant stilistinės įvairovės, 
juk ir lėmė mūsų kino nacionalinį 
savitumą bei kūrybinių aspiracijų 
bendrumą, ryškiai pasireiškusius 
7-ajame dešimtmetyje. Kinas tapo 
pastebima, gal net viena svarbiau-
sių nacionalinės kultūros sričių, 
pelnė „sąjunginės“ kritikos pripa-
žinimą, buvo net išrastas vėliau 
neprigijęs terminas „lietuvių kino 
mokykla“.

Ar šiam įvairialypiam reiškiniui 
tinka A. Mikonis siūlomas „poetinio 
kinematografo“ bendras vardiklis? 
Toks apibūdinimas atrodo visai pri-
imtinas kalbant apie Arūno Žebriū-

no ar Algirdo Aramino vaikiškos 
bei paaugliškos tematikos filmų 
poetinę atmosferą (nors juose ir 
nerasime poetinei dokumentikai 
būdingos „žemininkų“ filosofijos), 
bet sukelia abejonių, kai autorė 
įtraukia į savo klasifikaciją ir Vy-
tauto Žalakevičiaus filmą „Niekas 
nenorėjo mirti“, netgi išskirdama 
jį kaip lūžio momentą formuojan-
tis poetinei kino krypčiai. Šio fil-
mo ištarmė, grindžiama ne vien 
siužeto pasakojimu, bet ir vaizdo 
simbolių bei metaforų kalba, kupi-
na paslėptų prasmių ir nutylėjimų 
(neimant domėn turinio kontrover-
sijų, kurias autorė linkusi vadinti 
reikšmių ambivalencija), vis dėlto 
gerokai artimesnė epiniam, o ne 
poetiniam apibendrinimui – liau-
diškai baladei ar sakmei.

Kita vertus, jei poetiniu kinu 
laikysime visus meninius lietuvių 
kino ieškojimus (ką nurodo kny-
gos paantraštė), į sąvokos rėmus 
sutilps skirtingiausi stilistiniai 
komponentai. Teorinei analizei 
autorė pasitelkia amerikiečių Da-
vido Bordwello ir Kristin Thomp-
son neoformalistinį metodą ir kino 
meno, kaip priešpriešos Holivudo 
kinui, sampratą, apimančią visus 
bendriausius autorinio kino po-
žymius, ir prieina prie išvados: 

„Įdomiausia būtent ir yra žanrinė 
bei stilistinė poetinio kino autorių 
meninių ieškojimų įvairovė, todėl 
šis kinas ir nesustingsta kaip ka-
noniška žanrinė forma ar iš pir-
mo žvilgsnio atpažįstama stilistinė 
maniera. Krypties poeziją kuria 
Grikevičiaus aliuzijų montažas, 
poetiška, santūri Žebriūno ka-
mera, vizionieriška Barto kūryba, 
tapybiška Navasaičio kamera ar 
asketiškas, neorealistinis Žalake-
vičiaus stilius.“ (p. 261–262) 

Išvados išplaukia iš pasirinkto 
metodo, jų neginčysim. Bet abejo-
nių ir vėl kelia analizuojamų filmų 
atrankos kriterijai. A. Mikonis sako-
si nekėlusi sau uždavinio parašyti 
lietuvių kino istoriją, ir pasirinkusi 
tuos filmus, kurie pasižymi novato-
riška forma (ypač operuojant Ezopo 

knygos knygos

kalba), įdomia temos traktuote ir 
ryškiausiai charakterizuoja lietuvių 
kino autorius. Atlikti tokią atranką 
jai taip pat palengvinęs neoforma-
listinis analizės metodas ir ameri-
kiečių teoretikų suformuluota me-
niškumo samprata.

Taip už refleksijos lauko ribų 
atsiduria ištisi lietuvių kino meno 
plotai ir kai kurie autoriai. Į tąsią 
meniškumo sampratą nepatenka, 
pavyzdžiui, Raimondas Vabalas, 
jo filmas „Laiptai į dangų“ vos pa-
minėtas kaip grynai publicistinis 
(kitaip nei Žalakevičiaus poetinis) 
žvilgsnis į pokario realybę, „nepa-
sižymintis įdomia menine forma“. 
Matyt, dėl to menamo publicis-
tiškumo nėra nė užuominos apie 
filmą „Birželis, vasaros pradžia“, 
neminimas ir „Akmuo ant akmens“, 
nors jo alegorinis siužetas ir ryškus 
vizualumas visiškai atitinka „for-
maliuosius kriterijus“.

Savo studiją A. Mikonis apibūdi-
na kaip tarpdisciplininę, susidedan-
čią iš dviejų dalių: istorinės-aprašo-
mosios ir analitinės. Tai irgi lemia 
tam tikrą subjektyvią disproporciją: 
pasirinkusi išsamiai analizei Al-
manto Grikevičiaus „Sadūto tūto“, 
o dokumentikos kontekste – juos-

tą „Laikas eina per miestą“, apie 
„Jausmus“ ir „Ave, vita!“ autorė už-
simena tik bendrame sąraše kaip 
apie filmus, tęsusius pokario isto-
rijos apmąstymo temą. Nemanau, 
kad šie filmai, ypač „Jausmai“, tik 
tiek nusipelno.

O štai Algimanto Puipos nėra net 
pavardžių rodyklėje. Aptardama 
po chruščiovinio atšilimo sekusį 
brežnevinį laikotarpį, vadinamąjį 
sąstingį, kurį lydėjo vis didesni kū-
rybos suvaržymai, autorė pabrėžia, 
kad poetinis kinas įgavo kitokių 
apsauginių spalvų, vis dažniau 
krypdamas į simbolinius, pasakiš-
kus siužetus, glaudžiai susijusius 
su folklorine tradicija, įvardija tai 
kaip „stebuklingumo poetiką“ ir 
išskiria du, jos nuomone, ryškiau-
sius pavyzdžius: Arūno Žebriūno 

„Velnio nuotaką“ ir Gyčio Lukšo 
„Virto ąžuolai“. Ne Puipos „Velnio 
sėklą“ ar „Moterį ir keturis jos vy-
rus“. Juo labiau ne „Amžinąją švie-
są“, kuri savo apibendrinimo jėga, 
emocine įtaiga ir menine branda 
netikėtai pranoko laiko galimybes, 
tarsi grąžindama lietuvių kiną į jo 
daug žadėjusią jaunystę. Žebriūno 
ir Lukšo kūrybos kontekste taip pat 
liko neaptarti gal net svarbesni jų 

darbai: vieno – „Riešutų duona“, 
kito – „Vakar ir visados“ ir „Vasara 
baigiasi rudenį“, labai artimi poeti-
nės dokumentikos etikai ir estetikai.

Nerasime knygoje ir Romo Lilei-
kio, Dianos ir Kornelijaus Matuze-
vičių, tiesiogiai pratęsusių doku-
mentikos tradiciją, gal todėl, kad 
kalbėdama apie laisvosios Lietuvos 
kiną (dėstymo chronologija baigia-
ma 1997 m.) A. Mikonis apsiriboja 
pirmosios nepriklausomos filmų 
gamybos studijos „Kinema“ veik- 
la. Bet ir čia esama disproporci-
jos: išsamiai aptarusi Šarūno Barto, 
Valdo Navasaičio, Audriaus Stonio 
kūrybos pobūdį, autorė nepelnytai 
apeina Arūną Matelį.

Matyt, išvardytos spragos iš 
dalies atsirado dėl to, kad autorė 
įžengė į seniai apleistą, o veikiau 
netyrinėtą lauką. Jaunam žmogui 
visa tai reikėjo atrasti iš naujo. Įta-
riu, kad nepavyko pamatyti net visų 
norimų filmų, o tai irgi savaip vei-
kė analizės kryptis. Prisidėjo ir tam 
tikra tyrinėtojos izoliacija, kurią ji 
kompensavo kruopščiai surinktais 
archyviniais šaltiniais, gausia bibli-
ografija, pokalbiais su kūrėjais.

Pareikštos pastabos nė kiek ne-
sumenkina unikalios knygos ver-

tės. Ji aktualizuoja, anot autorės, 
primirštą spalvingos lietuvių kino 
istorijos fragmentą ir, beje, pirmą 

kartą apvalo ją nuo normatyvinės 
kritikos apnašų. Taip pat pirmą 
kartą apžvelgia jos tolesnę raidą 
nepriklausomybės metais, ieško-
dama tęstinumo jungčių.

„Poetinis kinas, – pabaigoje rašo 
Anna Mikonis, – yra komplikuo-
tas reiškinys: jis neturi jokio ka-
noniško pavyzdžio (temos, vieno 
autoriaus kūrybos), nuolatos evo-
liucionuoja ir keičiasi keičiantis 
istorinėms aplinkybėms ir visuo-
meniniams bei kultūriniams kon-
tekstams. Jo raidos kelias vingiuo-
tas, labai sudėtingas ir kai kada 
sunkiai įžvelgiamas. Čia netinka 
tematiniai ar žanriniai kriterijai, 
nepriskirsi šiai krypčiai ir vienos 
įvardytos vaizdo poetikos, tačiau 
jį charakterizuoja vizualumo 
eksponavimas. Vizualumas ir jo 
eksponavimas yra svarbiausias 
meninis šio kino bruožas, bendras 
ir sovietiniams, ir dabartiniams 
laikams.“ (p. 263–264)

Būsimiesiems lietuvių kino ty-
rinėtojams bus apie ką pagalvoti.

LInAS VILDŽIūnAS

Anna Mikonis. 
Poetycki kinematograf. 
nurt artystyczny w kinie 
litewskim. 
Warszawa: Oficyna Naukowa, 

2010, 298 p.

„Trys dienos“, rež. Šarūnas Bartas, 1992
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Laimonas Tapinas knygo-
je „Laiškanešys, pasiklydęs 
dykumoje“ (2008) pateikia 
išsamias visų režisieriaus Vy-
tauto Žalakevičiaus sukurtų 
filmų istorijas, sudėtingas ir 
skaudžias, išskyrus istoriją, 
susijusią su šio režisieriaus 
debiutu Lietuvos televizijoje, 
taip pat ganėtinai komplikuotą. 
Savo paskutiniame valandos 
trukmės televizijos interviu, 
duotame Izoldai Keidošiūtei, 
mūsų kino meistras, tarsi dis-
kutuodamas su tais, kurie jo 
filmus bando prilyginti „rūmų“ 
menui (atseit nomenklatūri-
niam), oponentams primena, 
jog jie nežino peripetijų, kaip 
buvo kuriami tokie filmai kaip 

„Visa teisybė apie Kolumbą“ 
(1970). nuo šio filmo sukūrimo 
jau praėjo keturiasdešimt metų. 
Kuo reikšmingas „Kolumbas“ 
Lietuvos televizijos istorijoje ir 
paties režisieriaus kūrybinėje 
biografijoje? 

Lietuvos televizijoje 1968 m. sau-
sio 1 d. buvo įkurta Vyriausioji 
redakcija, ruošianti programas 
kino (vėliau ir vaizdo) juostoje. 
Tokie padaliniai TSRS Valstybi-
nio radijo ir televizijos komiteto 
pirmininko įsakymu tada buvo 
įkurti visų sąjunginių respublikų 
televizijose. Naujasis padalinys kū-
rybinį darbą pradėjo turėdamas 
tam tikrą ne tik dokumentinių, 
bet ir muzikinių filmų gamybos 
įdirbį – Henriko Šablevičiaus 

„Muzikinį kaleidoskopą“. Būta 
bandymų net kurti vaidybinius fil-
mus (Vitalio Gruodžio „Beržai svy- 
ruokliai“ Vytauto Bubnio apysakos 
motyvais ir Balio Bratkausko „Du 
mažame miestelyje“ pagal Algir-
do Pociaus apsakymą). Tačiau šių 
eilučių autorius, paskirtas naujo 
padalinio – sutrumpintas jo pava-
dinimas įvardytas žodžiu „Telefil-
mas“ – vadovu, jautė, kad reikia 
žengti toliau – profesionalaus ki-
nematografo link. 

Dokumentikos ir muzikinių fil-
mų kūrimo baruose galėjome pa-
sikliauti sava režisūra, ypač kai 
į kolektyvą įsijungė Leningrade 
(dab. Sankt Peterburgas) režisūros 
mokslus baigusi ir aukštąjį muzi-
kinį išsilavinimą turinti Jadvyga 
Janulevičiūtė, bet vaidybinio filmo 
baruose buvo išvarytos tik pirmo-
sios vagos. Ir su pavydu galėjome 
žvelgti į Lietuvos kino studijoje re-
žisierių sukurtus darbus. O kodėl 
jų nepakvietus pasidarbuoti pas 
mus? Nutaikęs progą, Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos su-
važiavime tai ir padariau. 

Pasiūlymas sukėlė gyvą atgarsį. 
Pirmasis debiutavo Arūnas Žebriū-
nas. 1969 m. jis pas mus pastatė 
trumpametražį vaidybinį filmą 

„Mirtis ir vyšnios medis“. Šioje 
kino juostoje režisierius pasisako 
už būtinybę išsaugoti vaiko sieloje 
poreikį grožiui, tiesai. Vaidino ma-
žoji aktorė Inga Mickytė. Scenari-
jų pagal anglų rašytojo Herberto 
Ernesto Bateso novelę parašė pats 
režisierius. Susilaukęs palankaus 
kino kritikų įvertinimo, pelnęs 

diplomą Pabaltijo ir Baltarusijos 
filmų festivalyje, Maskvoje filmas 
įstrigo. Poetinės stilistikos, huma-
nistine mintimi persunktas filmas 
aiškiai kirtosi su to meto ideologi-
nėmis doktrinomis... 

Po A. Žebriūno debiuto dirbo-
me šia kryptimi toliau. Tačiau 
suvokėme, kad agituodami Kino 
studijos režisierius turime pateikti 
jiems savo užsakymus. Sumaniau 
pakalbinti patį Lietuvos kino studi-
jos meno vadovą Vytautą Žalake-
vičių. Aišku, siužetais iš sovietinio 
gyvenimo kasdienybės jo nesudo-
minsi. Reikia sumąstyti kokią nors 
romantinio pobūdžio temą, kurioje 
vyrautų, tarkim, revoliucijos reali-
jos. Taip ir pasielgiau. Ruošdama-
sis pokalbiui su režisieriumi, pa-
siekusiu tuometinės šlovės zenitą 
filmu „Niekas nenorėjo mirti“, jau 
šį bei tą žinojau ir apie iškilusias 
užkardas naujiems jo kūrybiniams 
sumanymams, todėl maniau, kad 
tikimybė sudominti Žalakevičių 
darbu televizijoje yra. 

Tačiau žinojau ne visas peripeti-
jas. Pasirodo, tuomet buvo atmes-
tas jo sumanymas sukurti filmą 
apie Staliną. Nesulaukė dėmesio 
ir paraiška ekranizuoti Fiodoro 
Dostojevskio „Kipšus“. Pasiūlymą 
ekranizuoti Thomo Manno roma-
ną „Užburtas kalnas“ „Mosfilmo“ 
vadovybė taip pat ignoravo. Užtat 
jį buvo bandoma sudominti gene-
rolo Jono Žemaičio byla. Tačiau 
šios temos atsisakė pats Žalake-
vičius. Susiklosčius sudėtingai si-
tuacijai, kai po „Niekas nenorėjo 
mirti“ šlovės sistema už tą sėkmę, 
paties režisieriaus žodžiais tariant, 

„nesuteikė jam indulgencijos“, jis, 
„Mosfilme“ gavęs pasiūlymų kurti 
filmus, kuriuose dominuoja Lotynų 
Amerikos revoliucinė situacija, jau 
rengėsi palikti Lietuvos kino stu-
diją. Pirmame pokalbyje radome 
bendrą kalbą. Net nenutuokda-
mas, kad Žalakevičius pasinėręs 
į revoliucines realijas, pasiūliau 
temą apie lietuvių dalyvavimą Is-
panijos pilietiniame kare. Buvau 
perskaitęs anglų kalba Ernesto 

Hemingway’aus romaną „Kam 
skambina varpai“. Knyga paliko 
gilų įspūdį. Priminiau tai ir reži-
sieriui. Maestro pažadėjo pagal-
voti. Susiskambinome po dviejų 
savaičių. Jis sakėsi turįs revoliu-
cinę temą, bet ji susijusi su Loty-
nų Amerikos šalimi Kolumbija. Po 
tam tikrų pasvarstymų sutikau su 
režisieriaus pasiūlymu, – juk tuo 
metu pasaulyje plačiai skambėjo 
Che Guevaros vardas. Paraiška be 
lietuviškų akcentų, bet problema-
tika aktuali, ir bus priimtina ne tik 
mums, bet ir Maskvai... 

Po dviejų mėnesių Žalakevičius 
įteikė scenarijų „Visa teisybė apie 
Kolumbą“. Jį perskaitėme kaip ne-
paprastai įdomų, kinematografiš-
kai parašytą nedidelės apimties 
romaną. Viskas išdėstyta tiksliai, 
logiškai, sodriais štrichais pateik-
ti herojų veiksmų psichologiniai 
motyvai, veiksmas rutuliojamas 
augant dramaturginei įtampai. 
Iš daugybės scenarijų, analizuo-
tų dirbant šioje srityje dvidešimt 
metų, tai buvo įdomiausia ir jo-
kių pataisų nereikalaujanti kine-
matografinė literatūra. „Kolumbo“ 
scenarijus – tai savotiška alegorija 
apie tvirtos dvasios žmones, kurie 
ir sunkiausių išbandymų valandą 
neišduoda savo idealų. Planuose 
šis darbas figūravo kaip trum-
pametražis filmas, tad Maskvoje 
Vyriausiajai vietinių radijo ir te-
levizijos programų pasikeitimo 
valdybai privalėjome pateikti tik 
paraišką, scenarijaus tvirtinti ne-
reikėjo (nors filmuojant „Kolum-
bas“ išsitempė iki pilnametražio), 
Komiteto kolegijoje jis buvo patvir-
tintas be jokių pastabų. Filmuojant 
režisieriaus, operatoriaus Donato 
Pečiūros ir ypač dailininko Vytauto 
Kalinausko pastangomis metafo-
rinis filmo elementas pasipildė 
naujomis detalėmis. 

Įžanginiai kadrai buvo nufil-
muoti prie Vilniaus Aušros vartų 
gynybinės sienos, imituojančios 
Lotynų Amerikos miestelio gatvę. 
Čia policija sulaiko porą saulėje 
įdegusių sukilėlių – Pablą (Juozas 

Budraitis) ir Pedrą (Petras Piau-
lokas). Jie grįžta iš konspiracinio 
buto, kur abu sužinojo liūdną 
naujieną – mirė revoliucijos va-
das Kolumbas. Jei šią tiesą sužinos 
represinės struktūros – pasiprie-
šinimui galas. Juk Kolumbas – tai 
revoliucijos vėliava, o ji privalo 
plevėsuoti. Tolesni filmo įvykiai 
plėtojasi kalėjime, kurio svar-
biausias įvaizdis – grotos. Čia net 
sunku susigaudyti, kas yra šiapus, 
kas anapus grotų, t. y. kas tardyto-
jai ir kas tardomieji. Atrodo, kad 
čia visi kaliniai, net koridoriuje 
trypčiojantis žirgas. Prižiūrėto-
jai taip pat yra laisvi tik sąlygiš-
kai. Kapitonui Padrilijui (Bronius 
Babkauskas) žūtbūt reikia sužinoti, 
kur slepiasi sukilėlių vadas, bet į 
visus jo klausimus Pablas atsako: 

„Kolumbas kalnuose“. Niekuo ne-
gelbsti kartkartėmis pasirodantis 
ir kalinį apklausiantis prokuroras 
(Regimantas Adomaitis). Pablas 
prirakintas prie kankinimo stalo. 
Įjungta kankinimo aparatūra ne-
palaužia revoliucionieriaus valios. 
Jis tik baiminasi, kad nepalūžtų 
negaluojantis ir mirtinai kankini-
mų bijantis Pedras... Režisierius 

baigia šią istoriją kapitono iš-
protėjimu. Taigi Pablas priverčia 
kankintoją prisipažinti pralaimė-
jus, – suvyniotas į  tramdomuo-
sius marškinius, Padrilijas tampa 
savotiška mumija ir nunešamas į 
kampą, kur jau stovi kelios mumi-
jos. Ezopo kalba tai reiškia, kad 
panašus galas laukia kiekvieno 
egzekutoriaus. Tai – savotiškas 
hiperbolizuotas nuosprendis tota-
litarizmo sistemai. Kritikai teigia, 
kad „Kolumbas“ buvo savotiškas 
tramplinas Žalakevičiui kelyje į 

„Mosfilme“ kurtą filmą „Tas saldus 
žodis laisvė“. Galbūt. Bet tai sa-
varankiškas ir neginčijamas kino 
meno kūrinys. Ir atitinkantis tele-
vizijos reikalavimus – išlaikęs laiko, 
veiksmo ir vietos vienumą. 

Per Lietuvos televiziją parody-
tas filmas susilaukė šilto kritikų 
vertinimo. Tačiau buvo akivaizdu, 
kad jo alegoriškumas sunkiai tel-
pa į ideologizuotų televizijos pro-
gramų rėmus. Į Maskvą Valdybai 
filmą nuvežėme 1971-ųjų sausį. 
Po peržiūros, į kurią sugužėjo 
daug Valdybos darbuotojų, susi-
laukėme komplimentų, bet galuti-
nio žodžio niekas netarė, nes Val-

dybos viršininkas A. Dmitriukas, 
kaip mums pranešė, negalėjęs 
dalyvauti. Tai jau kažkoks įtar-
tinas žaidimas, pagalvojau. Pasi-
baigus aptarimui režisierius pa-
sikvietė filmo direktorių ir mane 
į savo apartamentus (tuo metu 
Žalakevičius „Mosfilme“ ruošėsi 
filmuoti „Tas saldus žodis laisvė“) 
ir surengė šaunią vakarienę. Jau-
čiau, kad filmą laistyti dar anksti, 
nors apie tai vaišių šeimininkui 
ir neprasitariau. Bėgo savaitės, 
mėnesiai. „Kolumbas“, kaip mus 
informavo kuratorė, gulįs ant len-
tynos TSRS Valstybinio radijo ir 
televizijos pirmininko Sergejaus 
Lapino kabinete ir laukiąs jo per-
žiūros. Lapinas buvo savotiškas 
šalies propagandos ministras, Le-
onido Brežnevo dešinioji ranka. O 
kada jis teiksis peržiūrėti mūsų 
filmą, – nežinia. Sykį, būdamas 
komandiruotėje Maskvoje ir ap-
silankęs centriniuose televizijos 
rūmuose, pasiteiravau atsakingo 
darbuotojo, kada pagaliau sprę-
sis Žalakevičiaus filmo likimas. 
Jis nusišypsojo ir geranoriškai 
patarė man šio klausimo nekelti. 
Tegu, girdi, guli ant lentynos, nes 

peržiūros rezultatai neprogno-
zuojami. Supratau, kad po mūsų 

„Telefilmo“ pamatais tiksi uždelsto 
veikimo mina.

Apie „Kolumbo“ peržiūrą Mas-
kvoje ir jos rezultatus 1971 liepą 
neoficialiai mane informavo „Tele-
filmo“ vyriausioji režisierė Stanis-
lava Borisienė, Komiteto kolegijos 
narė. Peržiūra įvykusi maždaug 
prieš savaitę, į savo kabinetą Lapi-
nas pasikvietęs tuomet „Mosfilme“ 
dirbusį Žalakevičių. Peržiūroje 
buvo leista dalyvauti ir filmo dai-
lininkui Kalinauskui. Tekstą rusų 

kalba skaitė režisierius. Po peržiū-
ros buvo pasikeista nuomonėmis. 
Kai kuriems Lapino teiginiams Ža-
lakevičius, gindamas filmą, išdrįso 
paprieštarauti. Lapinas į debatus 
nesileidęs ir diskusijos baigėsi 
verdiktu – kol jis sėdėsiąs šiame 
krėsle, Sovietų Sąjungos žiūrovai 
filmo nematys. Borisienės žodžiais, 
po peržiūros Lapinas paskambinęs 
į Vilnių, tačiau ne mūsų pirminin-
kui, o tiesiog į Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetą, be abejo, 
vienam iš sekretorių, ir pareiškęs, 
jog Lietuvos „Telefilme“ vyksta ne-
geri dalykai. Netrukus mane pasi-

Lyg uždelsto veikimo mina
Kaip buvo kuriama „Visa teisybė apie Kolumbą“

Vytautas Žalakevičius filmuojant „Visą teisybę apie Kolumbą“
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kvietė ne kuruojantis „Telefilmą“ 
Televizijos komiteto pirmininkas 
Jonas Januitis, su kuriuo, tapus 
naujo kinematografinio padalinio 
vadovu, tekdavo kiekvieną savaitę 
spręsti sudėtingus filmų gamybos 
klausimus, o pirmininko pavaduo-
tojas Feliksas Mačianskas, ir in-
formavo, kad reikia ruoštis svars-
tymui – turiu parengti ataskaitą. 
Pirmininkas apie „Kolumbo“ bylą 
man nepratarė nė žodžio, tik sykį, 
kai jo kabinete tarėmės dėl kitų 
metų filmų gamybos planų, o aš 
bandžiau apginti vieną temą, še-
fas ją išbraukė ir savo nuosprendį 
argumentavo „Kolumbo“ nesėkme: 

„Kad tu žinotum, kiek nemalonumų 
man pridarei su tuo filmu...“ 

Daugiau kaip tris dešimtmečius 
dirbau su Januičiu. Visada jį ma-
tydavau principingai, dalykiškai, 
su žemaitišku charakteriu spren-
džiantį sudėtingas problemas, o tą-
kart liūdnas vadovo tonas parodė, 
kad ir jis pažeidžiamas. Suprantu, 
kad Lapino skambutis aukštesnei 
instancijai, aplenkiant pirmininką, 
nieko gero jam nežadėjo. Tai lyg 
ženklas, kad tavo valdose ne vis-
kas gerai. Borisienė papasakojo, 
kad pirmininkas buvo nuspren-
dęs, pats ar verčiamas aukštes-
nių instancijų, „Telefilme“ daryti 
esminius pertvarkymus. Tačiau, 
aptarimui rengiantis visą pus-
metį, situacija keitėsi, ir pirminio 
projekto buvo atsisakyta. Šiuo 
atveju būtina žvilgtelėti, ką apie 

„Kolumbą“ savo memuarų knygoje 
„Užvakar ir šiandien“ rašė Januitis: 
„Kartą, prisimenu, Maskvoje drau-
gų ratelyje užsimezgė pokalbis su 
tuometine tarybinio kino žvaigžde 
Vytautu Žalakevičium. Jis buvo su-
sižavėjęs vienu K. Simonovo eilė-
raščiu, parašytu trisdešimtaisiais 
metais, kai Ispanijoje siautėjo fa-
šizmas. Eilėraštis buvo apie dviejų 
kalėjiman patekusių revoliucionie-
rių ištikimybę idėjai, draugams bei 
išdavystę. Gimė scenarijus filmui 

„Visa teisybė apie Kolumbą“. Ta-
čiau V. Žalakevičiui jo realizuoti 

„Mosfilme“ nesisekė. Nepraėjo jis ir 

per Lietuvos kino vadovybės skais-
tyklą. Mes televizijoje kino korifėjų 
dėmesiu nebuvome išpaikinti. Štai 
ir užkliuvome už to jauko. V. Ža-
lakevičiui „Kolumbą“ pastatyti 
pasiūliau (išskirta mano, – K. P.) 
Vilniaus televizijoje. Na, o kai su-
sirinkom į užbaigto filmo peržiūrą, 
kurion pats meistras net nesiteikė 
atvykti, nukabinom nosis. Labiau-
siai, suprantama, aš. <...> Filmą 
kartą, gal du parodę per televizi-
ją padėjome į fonotekos lentynas. 
Nei autorius mums, nei mes jam 
pretenzijų nereiškėme.“ (p. 339). 

Nesu iš tų Januičio knygos kriti-
kų, kurie kaltino autorių visus ko-
lektyvo nuveiktus darbus knygoje 
priskyrus sau. Atsitikimas su Ža-
lakevičiaus pakvietimu į televiziją 
tarsi ir leistų šių eilučių autoriui 

„apkaltinti“ šefą vienvaldyste. Ta-
čiau to daryti nesirengiu. Manau, 
šiuo atveju režisierius pergudravo 
mus abu – pirmininką ir mane, tad 
abiejų versijos teisingos. Bandau 
suderinti pirmininko ir savo pokal-
bių su Žalakevičiumi „prioritetus“. 
Galėjo atsitikti, kad režisierius, kai 
jam paskambinau ir išdėsčiau savo 
pasiūlymą, jau tikrai savo portfe-
lyje turėjo „Kolumbo“ scenarijų, 
kuris nesulaukė dėmesio nei Mas-
kvoje, nei mūsų kino studijoje, tik 
šito dalyko neatskleidė. O per an-
trą pokalbį informavo mane apie 
pasirinktą temą, suvaidino, jog per 
du mėnesius parašysiąs scenarijų. 
Žalakevičius, puikiai suvokiantis, 
kad esmines problemas televizijoje 
sprendžia Komiteto pirmininkas, 
po mudviejų pokalbio, norėdamas 
užsitikrinti realią darbo „Telefilme“ 
galimybę, galėjo susirasti Januitį 
Maskvoje ir pametėti jam mintį, 
jog turįs tokį scenarijų. Sulaukęs 
iš pirmininko dėmesio, jis jau drą-
siai užmezgė ryšius su „Telefilmo“ 
vadovu. Toks variantas tikėtinas 
dar ir ta prasme, kad Januitis ra-
dikalesnių reformų nesiėmė, po 
svarstymo gana švelniai nubaudė 
vyriausiąjį. Gal dalį atsakomybės 
prisiėmė ir pats. Beje, Laimonas 
Tapinas knygoje „Laiškanešys, 

pasiklydęs dykumoje“ teigia, kad 
„Kolumbas“ Lietuvos televizijoje 
buvo kuriamas Centrinės televizi-
jos užsakymu. Tai netiesa. Tokius 
užsakomuosius vaidybinius filmus 
Centrinei televizijai kūrė tik Lietu-
vos kino studija.

Tačiau Januitis savo memuaruo-
se visiškai neužsimena apie sudė-
tingas peripetijas, privertusias fil-
mą „padėti į fonotekos lentynas“. 
O jas verta prisiminti. Lietuvos 
radijo ir televizijos komiteto ko-
legijos posėdis, kuriame dėl ideo-
loginių paklaidų buvo svarstomas 

„Telefilmas“, įvyko 1972 m. sausį. 
Į svarstymą iš Maskvos atvyko 
pats Vyriausiosios vietinių radijo 
ir televizijos programų pasikeitimo 
valdybos viršininkas A. Dmitriukas 
(anot Januičio, Lapino akys ir au-
sys respublikose) su dviem paval-
diniais. Svarstymas vyko aukštu 
lygiu. Buvo parengta aparatūra 
vertėjams. Pranešimą skaičiau 
lietuviškai, mano tekstas svečiams 
buvo verčiamas. Lietuviškai pasi-
sakiusiųjų buvo ir daugiau. Taip 
pirmininkas pademonstravo, kad 
svečiai atvyko ne į kokį nors Rusi-
jos srities, o į sąjunginės respubli-
kos Valstybinį radijo ir televizijos 
komitetą. Retas kuris kitos respu-
blikos vadovas būtų ryžęsis tokiam 
ceremonialui. 

Svarstymo metu svečių kalti-
nimai pakibo ore. Buvo kalbama 
apie du filmus, nepriimtus Val-
dybos, bet stengiantis neminėti 
įžymių Lietuvos kino studijos re-
žisierių pavardžių, juk nepatogu 
kritikuoti žinomas visoje šalyje 
kino asmenybes. Maskviečių kri-
tiką sušvelnino ir tas faktas, kad 
neseniai įvykusiame sąjunginiame 
televizijos filmų festivalyje Minske 
Šablevičiaus filmas „Altajaus mon-
tažas“ dokumentinių filmų kate-
gorijoje laimėjo pagrindinį prizą. 
Tai privertė svarstymo dalyvius 
blaiviau vertinti „Telefilmo“ veiklą. 
Nors Dmitriukas ir pažėrė kritiš-
kų žodžių Komiteto vadovybei, 
daugiausia dėmesio skiriančiai 
ruošiant programas savo respubli-

kos auditorijai, o Januitis maskviš-
kiams atkirto, jog kiekvienam savi 
marškiniai arčiau kūno, priminęs, 
kad rusams Liudmila Zykina ar-
čiau prie širdies negu mums, ap-
kalta kvepėjęs svarstymas baigėsi 
gana taikiai – pirmininko surengta 
solidžia vakariene. Pasitenkinta 
kosmetiniais papudravimais. Sie-
kiant sustiprinti „Telefilmo“ idėjinę 
platformą, padalinio vadovu pa-
skirtas Televizijos studijos direk-
torius Vladas Leipus, tuo laiku ėjęs 
ir Komiteto partinės organizacijos 
sekretoriaus pareigas. Gudriai še-
fas suveikė, pademonstruodamas, 
kad stiprina kūrybinio padalinio 
idėjinį pamatą, – juk už tai ir bu-
vome kritikuojami. Man palikta tik 
scenarijų redkolegijos vyriausiojo 
redaktoriaus pareigybė. Laipteliu 
slystelėta žemyn. Juolab kad bu-
vau nepartinis. Pirmininko skep-
tišką nuomonę apie „Kolumbą“ 
galėjo suformuoti nemalonumai, 
kuriuos jam teko patirti dėl La-
pino inicijuoto demaršo į LKP CK. 
Manau, kad šis filmas buvo vienas 
iš įdomiausių mūsų darbų... 

Prabėgo penkiolika metų. Sykį, 
jau Michailo Gorbačiovo laikais, 
pirmininkas man prasitarė, kad, 
ko gero, jau metas „Kolumbą“ 
įtraukti į Lietuvos televizijos 
programą. Netrukus taip ir buvo 
padaryta. Be Maskvos aprobavi-
mo, – Lapino vietoje jau sėdėjo 
Gorbačiovo patikėtinis Charla-
movas... 

Metaforų prisodrinta „Visa tei-
sybė apie Kolumbą“ tapo net sa-
votišku „perestroikos“ akompani-
mentu. O filmo pabaigoje kampe 
sustatytos mumijos – tarsi režisie-
riaus pranašiškai įprasmintos trijų 
generalinių sekretorių, nusenusių 
ir nebeįstengusių valdyti šalies, 
istorijos. Matyt, ne veltui Lapinas 
1971 m. filmą suspendavo.



60  kinas_2010/2 (310) kinas_2010/2 (310)  61

„operatoriaus meistrystė ir 
talentas yra neatskiriami nuo 
atsidavimo pasirinktai sri-
čiai“, – apibendrinančią kūry-
bos tiesą formuluoja Peteris Su-
schitzky, – žinomas pasaulyje 
operatorius, filmavęs daugiau 
nei penkias dešimtis vaidybi-
nių juostų. Anksti suvokęs savo 
pašaukimą, jis bendradarbiavo 
su režisieriais, kurių darbai 
tapo kino klasika. Anglas Pete-
ris Watkinsas mokė nuoširdu-
mo, atsidavimo, o kanadietis 
Davidas Cronenbergas įtraukė 
į menines fikcijas ir akistatas 
su tikrove. Padariniai nebuvo 
graudūs, greičiau priešingai, – 
pelnyti prestižiniai apdovano-
jimai už geriausią operatoriaus 
darbą Cronenbergo filmuose: 

„Broliai iki mirties“ („Dead 
Ringers“, 1988), „nuogalių pus-
ryčiai“ („naked Lunch“, 1991) 
ir „Autokatastrofa“ („Crash“, 
1996). Dabar Peteris Suschitzky 
leidžia sau užsimerkti filmuo-
damas prievartos scenas, bet 
yra priverstas žiūrėti ir vertinti 
kolegų laimėjimus Europos 
kino akademijoje ar „Kino pa-
vasaryje“...

Po studijų Paryžiuje pradėjote fil-
muoti, ir ne bet kur, o Šiaurės ir Pie- 
tų Amerikoje. Jaunatviškas maksi-
malizmas skatino pažinti pasaulį, 
tyrinėti nežinomas teritorijas? 

Baigęs studijas, dirbau opera-
toriaus asistentu Londone. Buvau 
tik 21-erių. Galvoje pynėsi fan-
tastiškiausios idėjos, drąsiausios 
vizijos, viena kurių – išbandyti 
jėgas JAV. Ne, kino žvaigždžių 
Holivude filmuoti nenorėjau, la-
biau traukė dokumentika. Gali-
mybę suteikė vokiečių televizija, 
tiksliau, ten dirbantis žymus 
žurnalistas, kuriam taip pat pri-
klausė kino kompanija, turinti 
nedideles filmavimo grupes vi-
same pasaulyje. Tris ar keturis 
mėnesius praleidau Vašingtone, 
o tada jiems prisireikė operato-
riaus Pietų Amerikoje. Aš iškart 
sutikau. Užduotis skambėjo itin 
romantiškai – kiekvieną savai-
tę, keliaujant iš vienos šalies į 
kitą, parengti penkių minučių 
trukmės apybraižas. Apsistoda-
vome patogiuose viešbučiuose, o 
filmuodavome visur, kur tik su-
gebėdavome patekti: lūšnynuose, 
indėnų bendruomenėse, turtuo-
lių kvartaluose. Teko fiksuoti 
rinkimų kampanijas, bulių kovas, 
menkus nusikaltimus, gyvenimą 
gatvėse... Metus prasibasčiau su 
kino kamera ir fotoaparatu – iš 
pradžių svaigau nuo akį rėžian-
čių kontrastų, vėliau įspūdžiai 
kiek nublanko. Filmavimo sąly-
gos buvo primityvios, o aš nie-
kada nepasižymėjau kantrybe. 
Norėjau eiti toliau, tyrinėti dar 
neatrastas sritis. Taigi po ame-
rikietiškų klajonių patraukiau į 
vaidybinį kiną. 

Pasirinkimas pasiteisino? Kokie 
esminiai požymiai, Jūsų manymu, 
išskiria šias dvi kino meno rūšis? 

Nuo realybės dokumentiniame 
kine nepabėgsi – privalai filmuo-
ti, kas jau yra, kas vyksta aplink. 
Gerai, jei esi įžvalgus, – pastebi 
detales, psichologinius niuansus. 
Tačiau, pasikeitus aplinkybėms, 

visa medžiaga gali nueiti šuniui 
ant uodegos. Nuo menko atsi-
tiktinumo kartais priklauso viso 
filmo sėkmė. Vaidybiniame kine 
pats formuoji savo įsivaizduoja-
mą tikrovę. Žinoma, čia svarbi ko-
manda, ypač režisierius, aktoriai. 
Pradėdami nuo nulio, praktiškai 
iš nieko, galime atkurti viduram-
žių ar Atgimimo pasaulį, nusikelti 
į priešistorinius laikus, fantazuoti 
apie ateitį, žaisti kinematografo 
stiliais, žanrais... Dokumentiko-
je dažniausiai esi priverstas nau-
dotis natūralia šviesa, o meninio 
filmo viziją, atmosferą lemia ir 
šešėlių žaismas. Būna, kad filmas 
nuo pradžios iki pabaigos yra ku-
riamas uždarose patalpose, kino 
paviljone. Dieną užtrunki, kol 
sustatai sceną taip, kaip reikia. 
Nesu nusistatęs prieš skaitmeni-
nes technologijas, bet, kiek leidžia 
galimybės ir režisierių įgeidžiai, 
renkuosi kameras su 35 mm kino 
juosta, – jų rezoliucija didesnė, 
tad įmanoma išgauti subtilesnius 
niuansus. 

Fotografuodamas taip pat teikiate 
pirmenybę klasikinei, laiko pati-
krintai technikai? 

Man patinka rankų darbo at-
spaudai. Manau, jie vis dar yra įdo-
mesni ir gražesni nei tie, kuriuos 
automatiškai sutvarko protingos 
mašinos. Be to, mechaniniai foto-
aparatai yra patikimesni – nebijo 
šalčio, drėgmės. Jie ilgiau tarnau-
ja. Esu išsaugojęs visą senovinę 
fotografijos įrangą ir iki šių dienų, 
labai tradiciškai, per naktį ryški-
nu negatyvus, o fotografuoju tik 
nespalvota juosta. Negaliu atsisa-
kyti šio malonumo, nors dėl skait- 
meninės fotografijos perspektyvų 
nesiginčiju. Profesionalai puikiai 
dirba ir keisčiausius dalykus su-
kuria, naudodami įvairiausias ko-
rektūras, „fotošopus“ bei kitokius 
triukus. Bet tai labiau konvejerinė 
gamyba – atitrūkęs bent mėnesiui, 
pamiršti, kas ir kaip, atsilieki nuo 
vyraujančių tendencijų, madų. At-
sargiai vertinu virtualų vaizdą – 

mieliau krapštausi su negatyvais, 
mėgaujuosi tuo ilgu, neskubriu 
procesu. Fotografuoju žmones, 
bandau „sugauti“ jų emocijas ir 
kartu – apčiuopti estetinę kūno 
specifiką. Praėjusiais metais  
Paryžiuje surengiau asmeninę 
parodą. Galiu sakyti, kad ji pa-
vyko, nors aš vis dar mokausi. 

Kokia Jūsų tėvo – Wolfgango Su-
schitzky įtaka, juk jis buvo žymus 
XX amžiaus pradžios fotografas ir 
operatorius? 

Žinoma, tėvai veikia vaikus – 
niekur nuo to nepabėgsi. Kažku-
riuo metu, paauglystėje, imi pro-
testuoti, ieškai savo kelio, savo 
tiesos. Bet kas duota tėvų, lieka 
iki pat mirties. Galbūt tai genai, 
auklėjimas, dar kažkas... Tėvas 
išmokė fotografijos pagrindų, su-
pažindino su filmavimo kamera, 
kinu. Pamenu, buvau šešerių ar 
septynerių metų, kai gimimo die-
nos proga jis atnešė 9 mm kino 
projektorių. Žiūrėjome Charles’o 
Chaplino trumpo metražo filmus. 
Pirmą kartą išvydau judančius 
paveikslėlius, tad įspūdis liko 
milžiniškas. Po dešimties metų jau 
neįsivaizdavau savo gyvenimo be 
kino...

Ir ne tik visuotinai priimtino kino. 
Juk režisierius Peteris Watkinsas D. 
Britanijoje nebuvo itin mėgstamas. 
Tačiau viešoji opinija nesutrukdė 
dirbti kartu? 

Su Peteriu Watkinsu filmavome 
dvi juostas: „Privilegija“ („Privile-
ge“, 1967) ir „Gladiatoriai“ arba 

„Taikos žaidimas“ („The Peace 
Game“, 1969). Jis jau buvo užsi-
traukęs BBC komisijos, kurios už-
sakymu sukūrė filmą „Atominis 
karas“, rūstybę. Pirmą kartą taip 
atsitiko, kad BBC uždraudė rodyti 
savo pačių projektą. Jie išsigan-
do, o visą kaltę suvertė prastai 
filmo meninei kokybei. Watkinsas 
ėmėsi šios temos, kai perskaitė 
vyriausybės išplatintą pareiški-
mą, kuriame buvo rašoma, ką 
daryti atominio bombardavimo 

Kameros žvilgsnis 
Kino operatorius Peteris Suschitzky

svečiai
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metu. Instrukcija skelbė, jog ra-
darai gali užfiksuoti artėjančias 
raketas, nepaisant to, atakai pa-
siruošti bus likę tik trys minutės. 
Taigi per tris minutes kiekvienas 
pilietis turėtų pripildyti vonią šal-
to vandens, nudažyti langus bal-
tai ir palįsti po stalu. Watkinsas 
parodė, kaip tai kvaila ir kokia 
baisi yra atominio karo grėsmė, 
o ypač – jo padariniai. Britanijos 
transliuotojų korporacijai filmas 
pasirodė per žiaurus, nors po 
metų jis gavo „Oskarą“. Nepai-
sant apdovanojimo, Watkinsas 
kaip buvo, taip ir liko autsaideris. 
Mūsų pirma spalvota juosta „Pri-
vilegija“, pasakojanti apie roko 
dainininką, pakliuvusį į politi-
nes manipuliacijas, sulaukė kri-
tiško vertinimo ir neilgai trukus 
dingo iš kino teatrų repertuaro. 
Tas pats atsitiko ir su Švedijoje 

filmuotu „Gladiatoriumi“, kur 
kovojo dvi gladiatorių grupės, o 
auditorija lyg senovės Romoje 
galėjo paveikti mūšio eigą. Prieš 
filmuodami nuosekliai aptarda-
vome kiekvieną detalę, ką jau 
ten kalbėti apie atskiras sce-
nas! Peteriui viskas turėjo vykti 
pagal scenarijų. Leistis su juo į 
diskusijas galima, bet absoliučiai 
neveiksminga. Nors netikėtumų 
pomėgį teko pamiršti, man tai 
buvo viena įdomiausių patirčių 
per visą karjerą. 

Įdomesnė net už populiarių fantas-
tikos juostų filmavimą Holivude? 
Nejau Timo Burtono komedija 

„Marsas atakuoja!“ (1996) ar Irvi-
no Kershnerio režisuota penktoji 

„Žvaigždžių karų“ dalis („Star Wars 
Episode V: The Empire Strikes Back“, 
1980) nesuteikė didesnių galimybių, 
platesnių veiklos perspektyvų? 

Holivude jaučiausi kaip lepi-
namas vaikas, – jie pildė visus 
mano norus. Reikia specialaus 
krano, – prašom, reikia specifinės 
optikos, – prašom, rinkis. Ateini 
į filmavimo aikštelę, o ten pilna 
žaisliukų. Buvo smagu, bet kiek 
galima žaisti? Ilgainiui pabosta. 
Norėjau dirbti su mažo biudžeto 
filmais, kompaktiškesnėmis idė-
jomis. Be to, Holivudo produkcija 
remiasi formulėmis, standartais. 
Jų atskaitos taškas – sėkmingi 
projektai, pritraukiantys žiūrovų 

mases. Scenarijai rašomi pagal 
vieną kurpalių, tad forma beveik 
nesiskiria. Žinoma, kai kurie re-
žisieriai retkarčiais sukuria labai 
gerus filmus, bet jie neturi to in-
dividualaus braižo kaip europie-
tiški filmai ir primena mėsainius. 
O kas yra mėsainis? Produktas, 
kurio beveik nereikia kramtyti, – 
jis prifarširuotas skonio stipriklių, 
stimuliuojančių atitinkamus sme-
genų centrus ir sukeliančių dar 
didesnį alkį. Tas pat ir su filmais – 
prikemšama visokiausių efektų, 
kad tik žiūrovai jaustųsi patogiai. 

Naudojamas panašus ritmas, mu-
zika, netgi istorija. Kine nebelieka 
atminties. 

Tačiau pramoga lieka... 
Žodis „pramoga“ turi skirtingas 

reikšmes. Aš, pavyzdžiui, pramo-
gauju, kai matau ekrane, kas iš 
tiesų mane jaudina. Anksčiau mi-
lijonai žmonių pramogavo skai-
tydami Levo Tolstojaus romanus. 
Dabartiniais laikais daug kas ilsisi 
žiūrėdamas siaubo filmus. Nema-
nau, kad kinas dar gali priversti 
mąstyti, – jo funkcija tampa vis 
labiau atpalaiduojanti. 

Kaip pradėjote bendradarbiauti su 
režisieriumi Davidu Cronenbergu? 

Visai atsitiktinai. Cronenbergui 
reikėjo operatoriaus filmui „Bro-
liai iki mirties“. Jis apsisprendė 
pamatęs mano ankstesnius darbus. 

Režisierius kėlė specifinius reika-
lavimus ar tiesiog pasikliovė Jūsų – 
operatoriaus vizija, patirtimi? 

Iškilūs režisieriai įkvepia pa-
daryti geriausia, ką sugebi, gal 
net daugiau. Dirbdamas kartu 
su jais, atrandi aibę naujų da-
lykų, apie kuriuos galbūt nieko 
nežinojai. Cronenbergas vengia 
tiesmukų nuorodų, tačiau kelia 
gana aukštus reikalavimus. Kita 
vertus, jis pasitiki savo kūrybine 
grupe, asmeniškai man suteikia 
pakankamai laisvės ir erdvės, 
nereikalauja siekti tikroviškumo, 

kartais net skatina peržengti re-
alybės ribas. Pavyzdžiui, prieš fil-
muojant „Vorą“ („Spider“, 2002) 
valandų valandas diskutavome 
apie kompoziciją, šviesą. Jis no-
rėjo atsisakyti įprasto apšvietimo. 
Mums abiem svarbu pasikliauti 
intuicija, tikėti, jog tai, kas vyksta 
prieš kamerą, yra tikra.

Kai kurios scenos Cronenbergo 
filme „Rytietiški pažadai“ (2007) 
atrodo net labai realistiškai. Pavyz-
džiui, gimdymo scena ligoninėje... 
Ją net žiūrėti sunku...

Aš taip pat užsimerkiau filmuo-
damas šią sceną. Negaliu ramiai 
žiūrėti į kraują bei smurtą, net jei 
žinau, kad tai yra suvaidinta. Ži-
noma, blogai suvaidinti epizodai 
nesukelia jokių emocijų. Bet tada 
reikia perfilmuoti. Tokiu atveju pa-
tikrinu, ar kamera stovi stabiliai, 
prašau savo asistento nuspausti 
mygtuką ir sekti vaizdą kadre. 
Dažniausiai Cronenbergas pertei-
kia psichologinį siaubą, sklindan-
tį iš žmogaus vidaus, o ne išorės, 
tad jo filmų poveikis nepaprastai 
stiprus. Prieš keletą metų dar pri-
versdavau Davidą žiūrėti prievar-
tos scenas, bet dabar nebegaliu jo 
nuvaryti prie kameros, – jam la-
biau patinka sėdėti priešais ekraną 
ir sekti veiksmą kiek atsiribojus, 
iš šalies. 

Kiek kartų tenka filmuoti tą pačią 
sceną? Jei užsimerkiate, kaip tada 
sužinote, – pavyko ar ne?

Kuo labiau patyrę režisieriai, 
tuo jie konkretesni, – aiškiau 
formuluoja užduotis, nešvaisto 
energijos kūrybiniams ieškoji-
mams filmavimo aikštelėje. Kita 
vertus, Stanley Kubrickas garsėjo 
ir tuo, jog vienai scenai išeikvo-
davo penkiasdešimt dublių ir nie-
kuomet neaiškindavo aktoriams, 
ką jiems reikia daryti. Manau, jis 
nežinojo, kada pasakyti „stop“ ir 
paprasčiausiai negalėjo nutraukti 
viena po kitos gimstančių akimir-
kų, kurių kiekviena atrodė nepa-
kartojama. Remdamasis savo 

patirtimi galiu pasakyti, kad ge-
riausiai pavyksta pirmieji keturi 
dubliai. Vėliau aktoriai pavargs-
ta, nebelieka naujumo, gaivumo, 
atradimo potyrio. Cronenbergas 
dažniausiai apsiriboja trimis ke-
turiais dubliais, na, o jei scena 
sudėtinga, jų prireikia daugiau. 
Be to, kuo toliau, tuo labiau spau-
džia laikas, terminai. Aktoriams 
mokami vis didesni honorarai tiek 
Vakarų Europoje, tiek Amerikoje. 
Jei bendras biudžetas siekia pen-
kiasdešimt milijonų eurų (Cronen-
bergas filmavimui išleidžia nuo 
8 iki 20 milijonų eurų), tai akto-
riams, prodiuseriui bei režisieriui 
gali būti skiriama keturiasdešimt 
milijonų, o kiti dešimt procentų 
lieka gamybai ir visai kūrybinei 
grupei, kuri, atitinkamai, nenusi-
teikusi gaišti ir stengiasi susukti 
filmą kuo greičiau. 

Vadinasi, kino stebuklai kuriami 
negailestingoje tikrovėje?

Tiesa. Šaltas kraujas ir blaivi 
galva kino industrijoje praverčia. 
Be to, montuodamas filmą režisie-
rius privalo būti negailestingas – 
jam reikia pamiršti, kaip teko ko-
voti, kol buvo nufilmuotas vienas 
ar kitas kadras, kaip teko dirbti 
iki išnaktų, nervintis, aiškintis, įti-
kinėti. Viską jis privalo pamiršti, 
kai mato medžiagą ir sprendžia, 
tinka ji filmui, ar ne. Pagal Merfio 
ar kokį kitą bjaurų dėsnį patys 
gražiausi kadrai lekia į šiukšlių 
dėžę, jeigu jie netinka istorijai. 
Svarbiausia kine yra ritmas ir 
emocija, o ne vaizdo grožis. Man 
labiau patinka blogai nufilmuo-
ta, bet šį tą pasakanti istorija, nei 
nuobodus tobulų vaizdelių rinki-
nys. Dirbu Europos kino akademi-
joje ir Amerikos kino akademijoje, 
taigi kasmet nuo spalio iki vasario 
peržiūriu apie devyniasdešimt fil-
mų. Kartais būna įdomių atradi-
mų, nors dar vienos „revoliucijos“ 
kine vargu ar verta tikėtis.

Kodėl?
Visų pirma, revoliucijos vyksta 

retai. Pavyzdžiui, prancūzų Nau-
joji banga atskleidė naujas mon-
tažo galimybes. Pamatęs Alaino 
Resnais filmus supratau, kad ne-
būtina sekti su kamera ir rodyti, 
kaip personažas eina per kambarį, 
atidaro duris, pamato kažką sto-
vintį už jų... Resnais įtikino, jog 
tą ilgą bei nuoseklią eigą galima 
sutrumpinti. Dabar tai tapo įpras-
ta – mes nebeprisimename, kokią 
nuostabą šis atradimas sukėlė. 
Seniai nebeieškau naujų teorijų – 
man pakanka gerų, įdomių idėjų, 
emocijų bei istorijų. Skaitmeninės 
technologijos keičia vizualią sti-
listiką, bet ekstravagancija kine 
erzina. Labai nuo jos pavargstu... 
Noriu bėgti iš salės, nes jaučiuosi 
taip, it kažkas nuolat smūgiuotų 
man į galvą. Įsigalėjus televizijai, 
prodiuseriai, režisieriai ėmė steng-
tis, kad auditorija nenuobodžiau-
tų, tad montažas pasidarė labai 
greitas. Žiūrėdamas televizorių po 
ranka turi pultelį, tad spustelėjęs 
mygtuką gali viską pakeisti. Kine 
to nepadarysi. Tai ir prasidėjo vi-
sokiausi triukai, filmavimai nuo 
peties. Aš jų neapkenčiu – žiūrė-
damas susergu jūros liga. Nežinau, 
kodėl jie tą daro, galbūt taip yra 
greičiau. Dėl tikroviškumo drįstu 
pasiginčyti. Jei vaikštai gatve su 
įjungta kamera rankoje, – tada 
taip, vaizdas šokinėja aukštyn ir 
žemyn. Tačiau jei vaikštai be ka-
meros, akys fiksuoja ir smegenims 
perduoda statišką, lygų ir sklandų 
vaizdą. Be to, judantys kadrai veda 
prie labai nuobodžių kompozici-
jų. Manau, tai liga, išplitusi tarp-
tautiniu mastu. Nepageidauju ja 
užsikrėsti.

Šios ligos užkratą į platų pasaulį 
paleido režisierius Larsas von 
Trieras?

O taip, Trieras – perversiška 
asmenybė. Visai kas kita yra Mi-
chaelis Haneke. Jis kuria statišką 
poeziją, atverdamas labai gilias 
prasmes. 

Su kokiais režisieriais dirbti sudė-
tingiausia?

Esu laimingas, kad iš penkias-
dešimties ar dar daugiau filmų tik 
du susiję su blogais prisiminimais. 
Režisierius ir operatorius turi su-
prasti vienas kitą, kad galėtų dirbti 
kartu. Tada filmavimo aikštelėje 
yra lengva ir paprasta. Kartą kilo 
problemų, nes pastebėjau, kad 
scenarijus neišsiteks į dvi valan-
das, – jis per ilgas. Debiutuojan-
čiam režisieriui sakiau: „Jei jo ne-
sutrumpinsi, rezultatai bus prasti. 
Be to, prisidės mėnuo nenaudingo 
darbo. Galbūt verčiau išnaudoti tą 
laiką trumpinant scenarijų...“ Jis 
nesutiko su mano pasiūlymu, tad 
galiausiai turėjome nemalonumų 
su kino studija. 

Niekada nekilo mintis sukurti savo 
filmą?

Manau, išaugau iš šios stadijos. 
Džiaugiuosi, jei pavyksta sudaly-
vauti tikrai gerame projekte, o to-
kių šiais laikais pasitaiko retai... Be 
to, egzistuoja konkurencija, ypač 
tarp angliškai kalbančių šalių. Su-
sitikimas su Davidu Cronenbergu 
buvo likimo dovana – kartu sukū-
rėme devynis filmus, o dabar pla-
nuojame filmuoti dešimtą. Tai bus 
istorija apie Sigmundo Freudo ir 
Carlo Jungo, mokytojo ir mokinio, 
santykius. Surinkta stipri aktorių 
grupė: Viggo Mortensenas, Micha-
elis Fassbenderis, Keira Knightley. 
Filmavimas vyks Vokietijoje, o spa-
lio mėnesį jau turėtumėte pamatyti, 
kas iš to išeis. 

Kalbėjosi 
AUKSė KAnCEREVIčIūTė

„Autokatastrofa“,  

rež. David Cronenberg,

1996

„Rytietiški pažadai“, 

rež. David Cronenberg,

2008

svečiaisvečiai



64  kinas_2010/2 (310) kinas_2010/2 (310)  65

au snūduriuojant 
karštą vasaros naktį 
pažadina žvalus Ar-
vydo Juozaičio balsas. 

„Svoboda“ radijui jis kategoriškai 
teigia: „Vytautas Žalakevičius yra 
pasaulinio kino klasikas“. Deja. 
Žalakevičius tikrai yra lietuvių 
kino klasikas. Jis, matyt, yra ir 
sovietų kino klasikas. Bet pasau-
linio – ne. Kalbu ne apie tai, ar lie-
tuvių režisierius vertas tokio var-
do, ar ne. Pasaulinio kino klasikas 
yra tas, kurį žino visi, kurio filmai 
analizuojami kino mokyklose, nes 
jie paveikė kino raidą, patobulino 
kino kalbą ir įvardijo kažką nau-
ja, originalaus. Kino klasiko filmai 
aprašomi kino istorijose, patenka į 
dabar tarsi epidemija plintančius 
įvairiausių geriausių ir pan. filmų 
šimtukus, dešimtukus ir kitokius 
sinefiliškus žaidimus. Kartais jie 
visai naudingi, nes priverčia su-
sidomėti negirdėta pavarde ar 
nematytu filmu. Žalakevičiaus 
pavardės ar filmų tuose sąrašuo-
se nerasite. Garsiausią Žalakevi-
čiaus filmą „Niekas nenorėjo mirti“ 
dar prisimena buvusios Sovietų 
Sąjungos gyventojai, filmą matė 
arba bent apie jį girdėjo tie Va-
karų istorikai, kurie domisi rusų 
arba sovietų kinu. Bet tai ir viskas. 
Skambūs teiginiai per „Svoboda“ 
čia nepadės, nes patys kalti. Nema-
čiau nė vieno režisieriaus DVD su 
padoriais angliškais subtitrais. Įta-
riu, kad net Lietuvoje surengtoje 
režisieriaus retrospektyvoje nega-
lėtume iš kino juostos parodyti visų 
Žalakevičiaus filmų. Kad ir koks 
nevykęs būtų politinis filmas „Ken-
taurai“, kas turi jo tinkamą viešai 
rodyti kino kopiją? Tą patį galima 
pasakyti apie visus lietuvių kino 
klasikus. Kas apskritai rūpinasi 
senojo lietuvių kino sklaida?

Tai – tik viena lietuvių kino 
kultūros problema. Tačiau su ja 
siejasi ir kita, daug visuotines-
nė. Mažos kinematografijos iki 
šiol egzistuoja tarsi pasaulinio 
kino paraštėse. Galiu spėti, kad 
artimiausiu metu padėtis nepa-
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sikeis. Net atvirkščiai. Užaugo 
nauja kino žiūrovų karta, kuri į 
kino teatrą eina žiūrėti tik ame-
rikietiškų animacinių filmų „visai 
šeimai“. Į jos skonį, mentalitetą 
ir nuomonę „demokratiški“ kino 
platintojai atsižvelgia vis labiau. 
Todėl tokia svarbi tampa kino 
edukacija. Kad ir sąvokos „kino 
klasika“ paaiškinimas.

Pasiimu solidžiosios prancūzų 
leidyklos „Larousse“ 2008 m. iš-
leistą populiarią kino istoriją „Ki-
nas. Didžioji 7-ojo meno istorija“ 
(„Cinéma. La grande histoire du 
7e art“). Daugiau kaip trys šimtai 
didelio formato puslapių, šimtai 
nuotraukų, patikimi autoriai – 
kino žinovai. Visa kino istorija 
suskirstyta laiko tarpsniais, žy-
minčiais svarbiausius jos etapus: 
1895–1929 (nebylusis kinas); 
1930–1944 (didžiųjų Holivudo 
studijų aukso amžius); 1945–1958 
(skyrius pavadintas „Tarp svajo-
nių ir realybės“, jame – Holivu-
das, italų neorealizmas, pokario 
prancūzai, dokumentinis kinas, 
japonai ir dar daug svarbių vardų, 
pavyzdžiui, Orsonas Wellesas ir 
Marilyn Monroe); 1959–1975 (ži-
noma, tai naujosios bangos, Ber-
gmano, Fellini, katastrofų filmai, 
čia pirmąkart paminėtas ir Rytų 
Europos šalių kinas – Lenkija, 
Čekija ir Andrejus Tarkovskis); 
1976–2004. Ši paskutinė knygos 
dalis skirta viso pasaulio kine-
matografijoms. Bet apie Rytų ir 
Vidurio Europos kiną parašyta 
itin mažai, nepalyginti su Azijos 
ar kitų žemynų kinematografijo-
mis. Vengrų, jugoslavų, rumunų ir 
lenkų kinui skirtas vienas atvar-
tas, kiekvienai šaliai maždaug po 
šešis–septynis sakinius. Beje, po 
atvartą skirta Afrikos, Taivano 
ar Korėjos kinui. Lietuvių kinas 
pateko į skirsnį „rusų kinema-
tografijos“, jame tarp dėmesio 
vertų filmų rasime ir gruzinų, 
kazachų, tadžikų, kirgizų filmų 
bei pavardžių ir vienintelį visoje 
knygoje sakinį, skirtą lietuvių ki-
nui: „Lietuvoje atsirado keistas ir 

poetiškas Šarūno Barto universu-
mas („Koridorius“, 1994).“

Suprantama, knyga skirta ne 
specialistams, o plačiai audito-
rijai. Ji parašyta prieinamai, bet 
ne primityviai, paminėti svarbiausi 
kino istorijos įvykiai, sudėti būti-
ni akcentai. Jos edukacinė vertė – 
didžiulė. Bet ji atskleidžia ne tik 
sinefiliškiausios kultūros požiūrį 
į kino istoriją ir kitas kino kultū-
ras. Prancūzai vis dėlto rado vietos 
viso pasaulio kinematografijoms, 
kurios anksčiau paprasčiausiai 
buvo apeinamos. Juolab kad 
XX a. pabaigoje, atsiradus nau-
joms technologijoms, kinas išties 
tapo globalus. Bet knyga atspindi 
ir informacijos apie nacionalines 
kinematografijas prieinamumą. 
Lietuviai, žinoma, mėgsta skam-
bias deklaracijas, pabrėžiančias 
mūsų išskirtinumą. Bet dabar la-

biausiai pasaulyje žinomo lietuvių 
kino režisieriaus Šarūno Barto fil-
mų oficialių DVD kopijų Lietuvoje 
nerasite net užsimušdami. 

ŽIVILė PIPInYTė

„Koridorius“,  

rež. Šarūnas Bartas, 1994
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