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Ruduo,

kaip jau tapo įprasLukas Brašiškis, aptardamas
ta, dosniai pažėrė kino renginių, šiemetinį Niujorko kino festivalį,
festivalių bei teminių rodymų. kuris nėra skirtas kino industrijos
Sinefilams yra kas veikti. Baigėsi
atstovams ir orientuojasi į išsilaLenkų kino savaitė, Tarptautinis
vinusį žiūrovą, ieško atsakymo į
Kauno kino festivalis, prasideda
klausimą, kas šiandien yra kino
„Tindirindis“, festivalis „Ad Hoc:
menas ir kokios jo egzistavimo
nepatogus kinas“, kaupiasi startui
formos.
„Scanorama“.
Na, o lietuviškosios žurnalo daTai ir rudeninis žurnalo nu- lies akcentas yra naujasis Šarūno
meris pirmiausia skirtas šioms
Barto filmas „Eurazijos aborige- Viršelyje – prancūzų aktorė
Elisa Sednaoui, suvaidinusi
aktualijoms, ne viskas į jį sutilpo, nas“, dar iki premjeros susilaukęs
Gabrielę
Šarūno Barto filme
žurnalo turinys margas ir įvairus. skirtingų vertinimų ir apdovano„Eurazijos
aborigenas“
Vis dėlto išskirtume vieną svar- tas „Sidabrine gerve“ bei Anapos
bią temą, kurią pasiūlė Vilniaus
(NVS ir Baltijos šalių) festivalio
dokumentinių filmų festivalio
Didžiuoju prizu. Jis kiek kitoks
kontekstas ir jo svečių, žinomų
nei ankstesni Barto filmai, jame
dokumentinio kino kūrėjų Nico- daugiau siužeto, primenančio film
las Philibert’o ir Paweło Łozińskio
noir, bet, anot paties režisieriaus,
mintys apie kino dokumentikos „dūšia vis tiek ta pati“. O kriminaprincipus – santykį su filmuoja- linis kontekstas, į kurį Bartas vis
ma realybe ir filmuojamais žmo- labiau linksta, padeda jam rutunėmis, apie ribas, kurių nevalia
lioti nuolatinę temą apie laisvės
peržengti. Kūrėjo etinę poziciją
negalimybę.
panašiai suvokia visi tikrieji doFilmą recenzuojanti Auksė Kankumentinio kino meistrai, o štai
cerevičiūtė klausia, ar Šarūnas
požiūriai į patį kūrybos procesą, Bartas sugriauna savo, kaip aukštiksliau tariant, metodą, gali būti
ta kinematografine praba pasižylabai įvairūs ir juos sugretinti be
minčio režisieriaus, mitą? O jauna
galo įdomu. Tai padaryti mums
literatė Ieva Toleikytė, įžvelgusi filpadeda abu svečius sumaniai
mo siužeto apgaulingumą ir Barto
kalbinę Jurga Stakėnaitė ir Tadeu- užsispyrimą bei atkaklumą einant
szas Tomaszewskis.
pasirinktu keliu, konstatuoja, kad
„Scanorama“ pakvies į vokiečių
šiandienėje Lietuvos kino situarežisieriaus (jau klasiko?) Wimo
cijoje „Eurazijos aborigenas“ yra
Wenderso filmų retrospektyvą, grynuolis, į kurį reikėtų lygiuotis.
taigi būsimiems jos žiūrovams
Ramūnas Pronckus recenzuoja
siūlome Ramūno Aušroto straips- Sauliaus Drungos „Anarchiją Žirnį, tikėdamiesi, kad jis padės įeiti
mūnuose“, Irma Šimanskytė – Auį savitą Wenderso kino pasaulį, driaus Stonio „Aš perėjau ugnį, tu
kuriame vaizdo sugestija ir kino
buvai su manim“, Valdas Gedgaukameros judėjimas reiškia kur
das – Julijos ir Rimanto Gruodžių
kas daugiau nei siužetas, nors šis „Liekną“, Sonata Žalneravičiūtė –
režisierius sinefilas ir žavisi klasi- Algimanto Maceinos „Paskutinį“,
kiniais amerikiečių kino žanrais. Renata Šukaitytė – Jūratės Samu„Tačiau Wenderso filmai grynąja
lionytės „Šanxai Banzai“, Rūta
prasme nėra nei tradiciniai kelio
Birštonaitė – puikią Rūtos Oginsfilmai, nei vesternai, nes juose
kaitės knygą apie dokumentininsvarbiausia yra būties išgyveni- ką Robertą Verbą, kurios ištraukų
mas, – rašo autorius. – Todėl juos
pernai publikavome ir mes.
galima pavadinti egzistenciniais
Skaitykite, o vėl susitiksime tarfilmais. Filmais ne apie psicholo- pušvenčiu.
ginę ar fizinę, o apie būties transformaciją.“
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Annaud apie naftą

Catherine Deneuve

Louise Brooks

„Brunetė/Blondinė“
Taip vadinasi neseniai Prancūzų sinematekoje Paryžiuje atidaryta paroda. Jos kuratorius ir katalogo
autorius kinotyrininkas Alainas Bergala kviečia ne tik pasekti ekrano gražuoles, bet ir pasižvalgyti po
kino istoriją. Parodoje galima pamatyti René Falconetti, pasirengusią nusikirpti plikai priešais Carlo
Theodoro Dreyerio kamerą, stebėti, kaip Andrejus Tarkovskis idealizuoja ilgas savo herojų garbanas,
kaip Samuelis Fulleris nusiima vampo peruką „Nuogame bučinyje“ ir kitas įsimintinas kino akimirkas. Palydėta daugybės filmų peržiūrų, paroda atskleidžia ne tik kino, bet ir skirtingų menų (tapybos,
skulptūros, fotografijos) istoriją, lygina įvairius meno kūrinius su geismų, totalitariniais, transgresijos,
sekso tapatybės, holivudiniais palaimos scenarijais. Paroda lygina ir skirtingas civilizacijas – rekonstruotos arabiškos, azijietiškos, afrikietiškos kirpyklos, rodoma, kaip kino vaizduotė paveikė visuomenės raidą. Pastarosios mitus ir stereotipus iliustruoja prerafaelitų drobės, Louise Brooks, Marilyn
Monroe, Ritos Hayworth ir italų divų fotografijos bei jų postmodernių paveldėtojų atvaizdai. Parodos
rengėjai pabandė atsakyti į daugybę klausimų, pavyzdžiui, kodėl XX a. taip pamėgo platinines blondines? Kodėl 6-ajame dešimtmetyje kino blondinės tapo rasizmo ideologijos idealu ir lėlės Barbės prototipu? Kur glūdi Alfredo Hitchcocko filmų blondinių paslaptis? Ką jos veikia Davido Lyncho filmuose?
Mažojoje sinematekos salėje rodomi šeši trumpo metražo filmai, kuriuos specialiai parodai sukūrė
Abbasas Kiarostami, Yousry Nasrallah, Nobuhiro Suwa, Isild Le Besco, Pablo Trapero, Abderrahmane’as
Sissako. Pirmajame iš jų mažai mergaitei užduodamas klausimas, ar ji nusikirptų plaukus dėl filmo.
Atsakymą galima sužinoti parodoje, kuri veiks iki sausio 16 dienos.

„Tarnybinio romano“
perdirbinys
Žinia, kad kuriamas Eldaro Riazanovo filmo „Tarnybinis romanas“
perdirbinys, papiktino ne vieną
režisieriaus kūrybos gerbėją.
Režisierius Sarikas Andreasianas žada, kad filme „Tarnybinis
romanas. Mūsų laikai“ žiūrovų
laukia „meilės ir karjeros kova,
kavos pertraukėlės ir korporacijų
vakarėliai“. Pagrindinius vaidmenis kuria Svetlana Chodčenkova
(„Mažoji Maskva“), Vladimiras
Zelenskis, Maratas Bašarovas,
Anastasija Zavorotniuk. Premjera numatyta 2011-ųjų vasario
17 dieną.
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Prancūzų režisierius JeanasJacques’as Annaud („Rožės vardas“) Tunise pradėjo filmuoti
„Juodąjį auksą“. Filmo veiksmas
nukels į 4-ąjį dešimtmetį, kai
Arabijos pusiasalyje buvo atrasta nafta. Veiksmo ašis bus dviejų
emyrų konfliktas. Pagrindinį dykumos gentis suvienijusio princo
Audo vaidmenį vaidina Taharas
Rahimas („Pranašas“). Taip pat
filme pamatysime Antonio Banderasą ir Freidą Pinto („Lūšnynų milijonierius“). Scenarijaus
pagrindu tapo 1957 m. išleista
Hanso Ruescho knyga „Juodasis
troškulys“.

Viena savaitė
Michelle Williams („Kuprotas
kalnas“) suvaidins Marilyn Monroe, o Kennethas Branagh („Volanderis“) – Laurence’ą Olivier
Simmono Curtiso filme „Mano
savaitė su Marilyn“. Kino legendos susitiko „Princo ir šokėjos“
filmavimo aikštelėje 1956-ai-

Tindirindis 2010

2010.10.25–11.07
Vilnius, Šiauliai, Panevėžys,
Klaipėda

festivalis „Tindirindis“ – tai nekomercinių filmų arena. Festivalio misija – kuo plačiau pristatyti
pasaulinės animacijos spektrą:
įvairių stilių, nacionalinių mokyklų atstovų darbus, parodyti animaciją, kuri skatina kūrybiškumą.

Lietuvių programa
Šiemet sukanka 100-osios lėlių
Lietuvių režisierių filmų prograanimacinio kino metinės. 1910 m. moje savo stiliui ištikimas AntaKaune Vladislavas Starevičius su- nas Janauskas parodys naujausią
kūrė pirmąjį lėlių animacinį filmą
darbą „Urzgianti pagalvė“. Nijolė
„Elniaragių kova“ („Lucanus Cer- Valadkevičiūtė filme „Super bervus“). Šis menininkas pelnytai
niukas“ eksperimentine forma
vadinamas lėlinės animacijos pra- prabils apie laukimą, viltį ir susidininku. Jis yra savas keturioms
žavėjimą. Jūratės Leikaitės filme
šalims – Lietuvai, Rusijai, Lenkijai „Taip Laima lėmė“ lietuvių sakmių
ir Prancūzijai. Dedikuodami šių
žodžiai atgyja burtų, tapybinių
metų „Tindirindį“ Starevičiui ir
spalvų ir muzikos sūkuryje. Paminėdami jo indėlį į animacijos
matysime du animacinius filmus,
raidą, rodysime garsiojo kūrėjo
pelniusius „Sidabrinės gervės“ apfilmų retrospektyvą.
dovanojimus: Dariaus Jaruševi-

aukštųjų mokyklų studentų animatorių filmai. Dar viena lietuvių
programa bus skirta įvairiose animacinio kino dirbtuvėse sukurtiems vaikų filmams.

Tarptautinės programos
Programos „Metamorfozės“ filmų autoriai nustebins žiūrovus
pasaulio originalumu ir nenuspėjamumu. Argentiniečio Javiero Mrado filme „Teleclopolis“,
pasitelkus mums visiems gerai
pažįstamus daiktus ir prietaisus,
pasakojama apie mėgėjiškos kino
kameros patyrimus ieškant prarastos meilės. Olandų režisieriaus
Everto de Beijero filme „Get real“
išskirtine technika ir stiliumi pasakojama apie studento patyrimus
gyvenant kompiuterinio žaidimo
pasaulyje, realybės prasmę ir jos
suvokimą. Programoje „Lemtis ir

Irano Mashaallahas Mohammadi
filme „Žmogiškos būtybės“ pasakoja apie tai, kas gali panaikinti
prarajas tarp žmonių.
Programoje „Meilė ir žiaurumas“
bus parodyti filmai apie meilę. Tarp
jų – Inés Sedan „Miegantis vyras“,
Anitos Killi „Piktas žmogus“, Valentino Olšvango „Praeitos nakties lietutis“ pagal Levo Tolstojaus
pasaką. Programoje „Ieškojimai
ir atradimai“ rodomas baltarusių
režisierės Irinos Kodiukovos filmas
„Buvo vasara“ pasakoja apie varle
paverstą princą. Prancūzų režisierės Sandros Desmazières filmas
„Užmaršties arbata“ – apie jauną
moterį, kuri tamsią naktį kelyje sutikusi keistą žmonių procesiją staiga patenka į pragarą. Programos
„Žmogaus gyvenimo dienoraštis“
filmai kalba apie gyvenimo ir kelionių netikėtumus. Programa „Gyve-

Naujas „Didysis Getsbis“
Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire’as ir Amanda Seyfried
pretenduoja į pagrindinius vaidmenis naujoje F. Scotto Fitzgeraldo romano „Didysis Getsbis“ ekranizacijoje. Ją greičiausiai
kurs Bazas Luhrmannas („Mulen Ružas“, „Australija“), kuris
2008 m. įsigijo romano teises. Romanas pasirodė 1925 m. ir iki
šiol laikomas vienu geriausių amerikiečių kūrinių apie
vadinamąjį džiazo amžių. Jis
sulaukė jau keturių ekranizacijų. Jacko Claytono 1974 m.
ekranizacija, kur Getsbį suvaidino Robertas Redfordas,
sutapo su retro filmų mados
pradžia.

siais ir esą tarp jų buvo romanas.
Naujame filme Olivier žmoną
Vivien Leigh („Vėjo nublokšti“)
vaidins Julia Ormond, aktorę
Sybil Thorndike – Judi Dench,
Monroe kostiumininkę – ūgtelėjusi „Hario Poterio“ Hermiona
Emma Watson. Filmo scenarijaus
pagrindas – Olivier asistento Colino Clarko dienoraščiai. Jie buvo
paskelbti 1958-aisiais, bet tekste stigo vienos savaitės užrašų.
Būtent apie ją ir pasakos būsimas filmas.

Festivalio programoje – filmai
iš įvairių šalių, kuriuos sukūrė žinomi ir debiutuojantys režisieriai
bei studentai. Filmai bus rodomi
skirtingų kategorijų programose:
trumpametražių, filmų vaikams,
jaunimui, suaugusiems, debiutinių, eksperimentinių, muzikinių
vaizdo klipų, taip pat ir vaikų
sukurtų filmų. Daug filmų yra
apdovanotų prestižiniuose festivaliuose ir pelnę „Oskarus“. 26iose konkursinėse programose iš
viso bus parodyta per 280 filmų.
Tarptautinis animacinių filmų

čiaus ir Innos Šilinos „Tiulį“ apie
kelias“ rusų režisierė Natalija Mal- nimo teatras ir žaidimai“ sudaryta
Berlyno sieną ir Rimo Sakalausko
gina filme „Nesantuokinis“ pagal
iš filmų, pasakojančių apie gyvenieksperimentinę „Sinchronizaciją“. Antono Čechovo apsakymą pasa- mo margumynus. Belgų režisierių
Ievos Bunokaitės filmas „Tai esi tu“ koja istoriją valdininko, kuris, su- Noémie Marsily ir Carlo Roosenso
sukurtas pagal R. Tagore’s lyriką. radęs pamestinuką prie savo durų, filmas „Pudelis“ – apie gražias šuFilme „Brolis Bebe“ Rasa Jonikai- bando suversti viską ant svetimų
kuosenas, kirpėją ir šunišką meilę.
tė pristato šiuolaikinę Bebenčiuko
pečių. Kroato Svjetlano Junakovi- Kanadietės Brigitte Archambault
ir raganos istorijos versiją. Šiemet
ciaus filme „Mano kelias“ mažas „Gegutė“ pasakoja apie detektyvą,
buvo išleisti du lietuviškos anima- vaikutis gauna pirmąją porą batų, kuris ieško gegutės, pabėgusios
cijos DVD rinkiniai vaikams – Jūra- vėliau jo gyvenime bus daug kitų
iš laikrodžio ir įsikūrusios mieste.
tės Leikaitės „Mažosios pasakėlės“ batų, o kiekviename iš jų ir nema- Prancūzų režisieriaus Bruno Collet
ir Iljos Bereznicko „Baubas & Co“. tomas akmenukas. Prancūzų reži- „Mažasis drakonas“ – apie drakoAutoriai mielai pristatys savo kū- sierius Johanas Pollefoort’as filme
no sielą, įsikūnijusią į Bruce’o Lee
rybą ir festivalio dalyviams. Šioje „Mirties šokis“ primins, kad mirda- lėlę. Programoje „Santykiai ir ryšiai“
programoje taip pat bus rodomi
mi visi esame lygūs. Režisierius iš
bus rodomi filmai apie žmonių
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Meilė ir amnezija
Kinas nuo seno mėgsta personažus, kurie prarado atmintį ir stengiasi suprasti, kas jie tokie ir kokia
jų istorija. Michaelas Sucsy kuria
filmą „The Vow“, paremtą tikra istorija. Tai pasakojimas apie jauną
moterį, kuri po autokatastrofos
prarado atmintį ir stengiasi atkurti
savo tapatybę. Jos vyras nori, kad
moteris vėl jį įsimylėtų. Pagrindinius vaidmenis filme kuria Rachel
McAdams, Channingas Tatumas,
Jessica Lange ir Samas Neillas.

Dukart Kirsten Dunst
Gausūs Kirsten Dunst gerbėjai nekantriai laukia niūrios melodramos „Visi geri dalykai“
(„All Good Things“). Vaidybiniame kine debiutuojančio dokumentininko Andrew Jareckio filmas
paremtas skandalinga 9-ojo dešimtmečio istorija. Vieną dieną dingo Niujorko turtuolio Roberto
Dursto žmona Kathie. Vyras buvo apkaltintas jos nužudymu, bet teismas jį išteisino, o Kathie nerasta iki šiol. Filmas pasakoja apie iš turtingos šeimos kilusį nekilnojamojo turto prekiautoją Davidą Marksą (Ryan Gosling), kuris įsimyli gražią studentę Keit. Tačiau poros laimė netrunka ilgai.
Netrukus mergina dingsta paslaptingomis aplinkybėmis. Tyrėjai randa vis naujų niūrių paslapčių.
Byla atnaujinama po dvidešimties metų. Filmo premjera JAV numatyta gruodžio 3 d., o Keit suvaidinusi Kirsten Dunst jau prisijungė prie Larso von Triero filmavimo grupės. Filmas vadinsis
„Melancholija“. Nors von Trieras tyli kaip vandens į burną prisisėmęs, yra žinoma, kad filmas
pasakos apie Žemei gresiančią katastrofą, kai prie jos pavojingai priartės planeta Melancholija.
Kiti šaltiniai teigia, jog tai bus pasakojimas apie dvi seseris, kurių viena rengiasi tekėti. Seseris
vaidins Kirsten Dunst ir Charlotte Gainsbourg, filmo titruose taip pat yra Stellano ir Alexandro
Skarsgårdo, Johno Hurto ir Kieferio Sutherlando pavardės. Regis, ir šį filmą įkvėpė von Triero garbinamas Andrejus Tarkovskis.

Filmas apie
Levą Tolstojų
Kelios Rusijos kino kompanijos ir
Rusijos valstybinis kino ir fotodokumentų archyvas paskelbė, kad
kartu kurs filmą apie rašytoją Levą
Tolstojų. Jo pagrindas – unikali
kino medžiaga, nufilmuota 1908
m. Tada Jasnaja Polianos dvare
rašytoją slapta filmavo vienas
rusų kino pradininkų Vladimiras
Čertkovas. Netrukus operatoriams
buvo leista ir oficialiai filmuoti 80
metų jubiliejų švenčiantį Tolstojų.
Filme „Levas Tolstojus. Gyvas genijus“ bus atkurti paskutiniai dveji
rašytojo gyvenimo metai ir Rusiją
apėmęs gedulas po jo mirties.
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Karališkoji šeima pataria Madonnai
Madonna nusprendė dar kartą išbandyti jėgas kino režisūroje
ir kuria filmą „W. E.“. Tai bus pasakojimas apie amerikietės
Wallis Simpson ir karaliaus Edvardo VIII meilę. Kad galėtų
vesti dukart išsiskyrusią mylimąją, karalius 1936 m. atsisakė
sosto. Kitos pasakojimo linijos herojė bus šiuolaikinė Vindzoro kunigaikštienės gerbėja.
Filmavimas vyks Londone
ir Prancūzijos pietuose, pagrindinius vaidmenis kurs
Jamesas Foxas, jo sūnus
Laurence’as, Jamesas D’Arcy,
Andrea Riseborough, Abbie
Cornish ir Oscaras Isaacas.
Madonnai pažadėjo padėti ir
karališkoji šeima.

tarpusavio santykius. Čia išsiskiria
italų režisieriaus Donato Sansone’s
eksperimentinis filmas „Videogame a Loop Experiment“, sukurtas
ypatinga karpytų ir lankstytų piešinių technika. Jono R. Dilwortho
„Rinky Dink“ – tai postmodernistinė
pasaka apie princesę, kuri surado
savo tikrąją meilę.
Net penkios programos skirtos
vaikams. Tai – „Linksmieji nutikimai“, „Apie draugystę ir žuvų
gaudymą“, „Apie stebuklus ir keliones“, „Pasakų pasaulis“, „Didieji
talentai“.
Trys eksperimentinių filmų
programos atskleidžia naujus animacijos eksperimentų horizontus.
Dvi debiutinių filmų programos
pristatys pirmuosius jaunųjų režisierių filmus, sukurtus baigus
studijas. Programos „Kitoks pasaulis“ režisieriai perkelia į įsta-

Floriso Kaayko filmas „Būtybių
kilmė“ rodo futuristinę pasaulio
po globalinės katastrofos viziją.
Programos „Dramos ir istorijos“
režisieriai atskleidžia ryškias gyvenimo dramas. Prancūzų režisierių Christophe’o Calissoni ir Evos
Offrédo filme „Mauras“ vaizduojamas 6-ojo dešimtmečio Neapolis.
Ispanų režisierių Patricios Asenjo
ir Patricios Gil filme „Mano kūnas
ir kraujas“ pasakojama juodojo
humoro kupina mirusios mergaitės istorija kapinėse.
„Jaunimas jaunimui“ sudaro keturios studentiškų filmų programos, kuriose gausu žanrų, stilių,
techninių ieškojimų. Tai geriausi
kelių dešimčių užsienio aukštųjų
mokyklų absolventų diplominiai
darbai.
Programoje „Apie namus, jausmus ir laukimą“ bus rodomi įvai-

augusiųjų gyvenimo problemas.
Programoje „Meilė ir civilizacija“
išsiskiria ispanų filmas „Vincenta“
(rež. SAM) – pasakojimas apie loteriją ir neištikimybę, apie mirusį
vyrą ir jo žmoną Vincentą, kuri
prikelia numirėlį. Tai – nauja
Frankenšteino istorijos versija.
Programos „Santykiai“ autoriai
gilinasi į tarpusavio santykius.
Lenko Andrzejaus Barańskio filme „Oazė“ atsispindi pokomunistinės Lenkijos tikrovė. Prancūzų
režisieriaus Camille’io MoulinoDupré filmas „Allons-y! Alonzo!“
pasakoja istoriją apie vyrą ir apie
moterį, kuri sutrukdė jam skaityti laikraštį. Vyras nuseka paskui
moterį į komikso pasaulį – įvairius išbandymus, meilės istorijas,
kovas ir nelaimes. Tai animacijos
duoklė prancūzų kino žvaigždei
Jeanui-Pauliui Belmondo.

Bendradarbiaujant su Goethe’s
institutu Vilniuje rengiama jubiliejinė filmų eskizų ir kadrų paroda,
skirta vokiečių animacijos šimtmečiui pažymėti. Taip pat bus pristatytas pilnametražis dokumentinis
filmas „Muratti ir Sarotti“ apie
vokiečių animacijos pradininkus,
avangardinės animacijos kūrėjus.
Filme gausu istorinių faktų, ištraukų iš filmų, pokalbių su garsiais
kūrėjais. Parodos kuratorė – lenkų
režisierė Izabela Plucińska. „Vartų“
galerijoje ji surengs parodą bei pristatys savo filmus. Bendradarbiaujant su Prancūzų kultūros centru
Vilniuje taip pat bus parodytos kelios retrospektyvos.

bų fantazijos pasaulį. Prancūzų
režisierių François Alaux, Hervé
de Crécy, Ludovico Houplaino
filmas „Logorama“ šiemet apdovanotas „Oskaru“ trumpų filmų
kategorijoje. Filme – įspūdingos
automobilių gaudynės, įkaitų
krizė, animuoti įvairių kompanijų
logotipai ir miestą nusiaubusios
gamtos stichijos. Prancūzų režisierių Anaïs Ibert ir Victoro De Las
Heras filme „Ibu“ mažas mechaninis padarėlis klaidžioja tamsoje,
kol suranda didįjį Jį ir egzistencijos prasmę. Siurrealistinis olando

rių šalių studentų darbai, kuriems
artimas žodis „jautrumas“. „Rakto
į širdį“ režisieriai ieško rakto į kiekvieno žiūrovo širdį. „Kryžkelių ir
pusiausvyros“ autoriai sprendžia
pasirinkimo problemas. Savaime
suprantama, „Siaubai ir baubai“ –
tai studentiškų siaubo filmų programa.
Animacinių muzikinių klipų
programą sudaro 18 filmų iš įvairių šalių.
Dvi programos, į kurias rekomenduojama eiti tik suaugusiems, atskleis sudėtingas su-

Konkursas ir
retrospektyvos

filmų meistriškumo paslaptimis
pasidalins Izabela Plucińska. Apie
lėlių animacijos dailininko darbą
pasakos Marina Kurčevskaja. Animacijos dramaturgijos problemas
nagrinės režisierė ir žurnalistė Natalija Lukinych. Vaikai galės išbandyti kūrybines jėgas ir susipažinti
su animacijos pradmenimis kūrybinėse dirbtuvėlėse, kurias prieš
filmų vaikams seansus ves animacijos profesionalai ir studentai.

Kūrybinės dirbtuvės
Kūrybinėse dirbtuvėse „Master Class“ (jas organizuoja Jūratė
Leikaitė) plastilininės animacijos

Trisdešimtmečių dramos
Amerikiečių režisierius Toddas Solondzas kuria filmą „Dark Horse“,
kurio pagrindinis herojus trisdešimtmetis (Jordan Gelber) gyvena
su tėvais (Christopher Walken ir
Mia Farrow), visai netrokšta dirbti ir
aistringai kolekcionuoja žaislus. Herojus turi ir sėkmingai karjeros siekiantį brolį (Justin Bartha). Sutikęs į
save panašią trisdešimtmetę (Linda Blair) personažas nusprendžia
atsikratyti baltos varnos statuso ir
pagaliau ką nors pasiekti gyvenime.

Snieguolė – Natalie
Portman?
Žinomas prancūzų režisierius Jeanas-Pierre’as Jeunet („Amelija iš
Monmartro“) rengiasi ekranizuoti
brolių Grimmų pasaką „Snieguolė“.
Kalbama, kad projektu susidomėjo aktorė Natalie Portman. Viena
pasakos ekranizacijų – pirmasis
pilno metražo animacinis Walto
Disney’aus filmas „Snieguolė ir septyni nykštukai“ – populiari iki šiol.

Šiemet animaciniai filmai varžysis dėl devynių nominacijų,
geriausieji tarptautinės žiuri bus
apdovanoti „Stiklo riešuto“ prizais
ir diplomais. Filmus vertins režisieriai Vladimiras Leščiovas (Latvija),
Hardis Volmeris (Estija), Artūras
Bukauskas (Lietuva), dailininkė
Marina Kurčevskaja (Rusija), kino
kritikas Skirmantas Valiulis (Lietuva). Animacinio kino gerbėjus turėtų sudominti žiuri narių autoriniai
vakarai bei jų filmų retrospektyvos.

Vale n tas A šk i n i s ,

festivalio generalinis direktorius
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Scanorama 2010

2010.11.11–28

Vilnius, Kaunas, Klaipėda

triškumo dirbtuvės „Jaunoji kino
karta“, naujausi Baltijos šalių
jaunų režisierių filmai ir lietuvių
kino premjeros.

Viskas čia ir dabar

„Scanorama 2010“ –
lyg veidrodyje, atvirai
ir drąsiai
Vienuolika šių metų „Scanoramos“ programų siūlo žiūrovams
daugiau kaip šimtą įvairaus turinio, stiliaus, formato ir trukmės
filmų iš visos Europos. Jų laukia
per šešiasdešimt naujausių ilgametražių ir per keturiasdešimt
trumpametražių filmų premjerų, specialieji seansai, originali
nakties programa, retrospektyvos,
kino klasika ir modernybė, meis-

Dvi principinės programos –
„Naujienos iš Šiaurės“ ir „Kertant
Europą“ – nubrėžia festivalio problematikos kryptį. Šiaurietiškoji
dimensija (dar Edvardo Muncho
suformuluota menininko nuostata „kapanotis po gyvą gyvenimą“)
ryškina pagrindines apmąstymų
temas, kurios pulsuoja čia ir dabar.
Tas čia gali būti visur – bet kurioje
pasaulio šalyje, šeimoje, bendruomenėje, žmogaus sieloje. Gyvenimo prasmės klausimai filmo herojams atsiveria egzistenciniu lygiu,
dramatiškai („R“, Danija, „Paprasti
žmonės“, Serbija, „Slovėnė“, Slovėnija, Vokietija, Serbija) arba

tragikomiškai („Savaip sąžiningas
Susanne Bier, Pernille Fischer
žmogus“, Norvegija, „Protingas
Christensen, islandų Fridriko
sprendimas“, Švedija, „Milžinas“, Thoro Fridrikssono ir Daguro Kári)
Urugvajus, Argentina, Vokietija, naujausių darbų, „Naujienose iš
Ispanija) klostydami jų likimus.
Šiaurės“ pristatomi ambicingi jauGyvenime tarpstantis žiauru- ni režisieriai – švedė Teresa Fabik
mas, agresija, abejingumas natū- („Žvaigždė Maja“), norvegės Sara
raliai persikelia į filmų siužetus, Johnsen („Kita pusė“) bei Margaformuoja veikėjų charakterius
reth Olin („Angelas“) ir kt.
(„Submarinas“, Danija). Filmai
„Kertant Europą“ programoje –
kalba apie skausmingas ydas, taip pat ir garsios pavardės (Seabejingumą, vertybių netektį, jau- mih Kaplanoglu, Turkija, Kornel
triai atveria kenčiančios ir vieni- Mundruczo, Vengrija), ir eurošos sielos virpesius („Virš gatvės
pietiškų eksperimentų energija
po vandeniu“, „Palaima“, Danija, („Aš nesu tavo draugas“, Vengrija,
„Bloga šeima“, Suomija). Kartais „Žiemos tyla“, Olandija), ir filmai
jie sukrečia kaip smūgiai („R“, Da- atradimai („Šv. Tonio gundymas“,
nija), kartais skatina susimąstyti
Estija, „Atvykėliai“, Prancūzija), ir
kartu su jų herojais, išgyventi ka- puikūs debiutai („Porelė“, Čekija,
tarsį („Mergaitė“, Švedija).
„Saldus skausmas“, Prancūzija,
Šalia žinomų ir pripažintų „Paprasti žmonės“, Serbija).
šiauriečių (norvego Peterio MoDauguma filmų įvardija univerlando, danų Thomo Vinterbergo, salųjį lemties dualizmą, suvoki-

mą, kad žmogus yra vienas ir vie- suteikia filmui „Medus“ (rež. Senas būti negali. Todėl vienatvės, mih Kaplanoglu) tą išskirtinumą,
šeimos, individo pasirinkimo ir
kuris ženklina tik iškilius meno
atsakomybės temos dominuoja
kūrinius nepriklausomai nuo jų
visose „Scanoramos“ programose. pelnytų apdovanojimų skaičiaus.
Kodėl taip sunku surasti kelią į
Berlinalės „Auksinis lokys“ tikrai
kitą žmogų? Suprasti kitą ir su- nėra vienintelis šio filmo įvertivokti save? Ar įmanomas geres- nimas.
nis, tobulesnis pasaulis, kuriame
mažiau blogio, smurto, žiaurumo, Praeities ir dabarties
konfliktai
melo, kurį matome, patiriame ir
išgyvename taip pat tik čia ir daŠiuolaikinio kino proceso akbar? Vienas iškiliausių šių metų
tualijas tradiciškai papildo „Sca„Naujienų iš Šiaurės“ filmų taip ir
noramos“ klasikos programa,
pavadintas – „Geresniame pasau- tapdama savotišku tiltu tarp kino
lyje“. Tik kur jis šiandien? Bene
praeities ir dabarties. Šią klasikos
garsiausia danų kino režisierė
ir nūdienos jungtį puikiai apiSusanne Bier siūlo stulbinamai
būdina Wimo Wenderso mintis:
paprastą atsakymą į šį klausimą. „Kinas – tai savotiškas konfliktas
Geresnis pasaulis – tai tas, ku- tarp praeities ir dabarties. Tik
riame yra meilė, nes tik ji daro
tai, kas nufilmuota, yra dabartis,
žmogų gyvą, o pasaulį – teisinges- nes tik kinas pajėgia tarp šių danį. Vieni jį atranda per kančias ir
lykų pasiekti pusiausvyrą, kuri

„Medus“, rež. Semih Kaplanogu

„Šv. Tonio gundymas“, rež. Veikko Onpuu
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skausmą („Gera širdis“, Islandija), kiti suvokia skaudų „per vėlai“ („Savaip sąžiningas žmogus“,
Norvegija), kažkam likimas sudaužo visas viltis („Submarinas“,
Danija, „Angelas“, Norvegija).
Geresnio pasaulio temą varijuoja įvairių „Scanoramos“ programų filmai. Siela ir dvasingumas suvokiami kaip didžiausia
vertybė pasakojant paprastą
istoriją apie mažą berniuką Jusufą, gyvenantį miške kaip savo
vaizduotės namuose. Ne siužeto
vingiai, o turinio ir raiškos gelmė

pagaliau išgyventas bičiulystės
knyga „Užrašyta Vakaruose“), jo
jausmas, išvaduojantis nuo sa- fotografijų ciklas „Nuotraukos iš
vigraužos („Mano kelias namo“)
Žemės paviršiaus“ keliavo iš Hamsuformuoja kamerinę filmų nuo- burgo į Berlyną ir Guggenheimo
taiką, jų talpią estetiką. Mažas fil- muziejų Bilbao, viešėjo Azijos,
mų biudžetas nesutrukdė Billui
Australijos ir Europos muziejuose.
Douglasui pasiekti tos gilumos, Žvelgdami iš laiko distancijos, jo
kuri trilogiją apie vaikystės ir
filmų visumą galime vertinti kaip
ankstyvos jaunystės išgyvenimus
gyvą pulsuojančios kino istorijos
pakylėjo į klasikos lygį. Venecijos
koncentratą vieno talentingo
kino festivalio Sidabrinis liūtas
žmogaus kūryboje.
trilogijos filmui „Mano vaikystė“ buvo neabejotino Billo Dou- Iš įvairių pusių
glaso talento pripažinimas. Aki
Neišgalvoto gyvenimo žavesys
Kaurismäki minimalistinės kino
vis dažniau tampa ir vaidybinio
estetikos perlas – juosta „Mergai- kino pagrindu – daugelis šių metų
tė iš degtukų fabriko“ natūraliai „Scanoramos“ filmų sukurti pagal
pratęsia Billo Douglaso trilogijos
realius įvykius. Antra vertus, doatmosferą.
kumentikos pasitikėjimas tikrove,
Antroji klasikos programos
jos nepagražinant ir nesupaprasašis – Europos kino klasiko Wimo
tinant, leidžia jai konkuruoti su
Wenderso ryškiausių filmų retros- vaidybinio kino žiūrovui siūloma
pektyva. Su jo vardu ilgus metus
emocinių išgyvenimų pilnatve

„Geresniame pasaulyje“, rež. Susanne Bier

iš esmės neegzistuoja.“ Klasikos
pagrįstai buvo siejamos tikrojo
programos kertinis akmuo šiais
autorinio kino viltys. Režisierius
metais – britų režisieriaus Billo
intelektualas (studijavo mediciną
Douglaso trilogija („Mano vai- ir filosofiją) savąją kino sampratą
kystė“, „Mano artimieji“, „Mano
išreiškia ne tik garsiausiuose ir iki
kelias namo“). Aštuntojo dešim- šiol nepamirštuose vaidybiniuose
tmečio viduryje sukurti nepreten- filmuose („Dangus virš Berlyno“,
zingi filmai tapo savotišku kino „Paryžius, Teksasas“, „Draugas iš
paminklu jų autoriaus vaikystei
Amerikos“). Jis sukūrė nuostabų
skurdžiame Škotijos kalnakasių
dokumentinį socializmo nualinkaimelyje. Tylos, žiaurumo ir
tos, bet gyvą širdį išsaugojusios
vienatvės kupinas vaiko gyveni- Kubos kino portretą („Buena Vismas („Mano vaikystė“), artimųjų
ta Social Club“), įamžino profenetektis ir vaikų namuose patir- sionalų ir kartu labai asmenišką
tos skriaudos („Mano artimieji“), žvilgsnį į Ameriką (fotografijų

(„Armadillo“, Danija, „Atvykėliai“, Prancūzija, „Videokratija“,
Švedija ir kt.). Todėl neatsitiktinai
išmonės ir tikrumo santykio temą
vaidybinio ir dokumentinio kino
režisieriai diskutuos meistriškumo dirbtuvėse „Jaunoji kino karta“. Pilnametražiai dokumentikos
filmai šioje programoje padeda
tvirtus pamatus giliai, prasmingai
ir emocingai visuomenės ir individo santykių analizei („Rusų pamokos“, Norvegija, „Švedija šiandien“, Švedija, „Moderni vergovė“,
Norvegija).
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pajūrio ir tada, kai tikras kinas
buvo rodomas tik sostinėje, tuo
skatindama ir kitus kino renginius geografiškai plėsti kultūrinį
kino lauką. „Scanorama“ turėjo
ambicijų ir tapo įdomių idėjų ir
atradimų festivaliu, savotišku
rudens smūgiu, galinčiu išjudinti
rutiną ir supurtyti publiką, skatinančiu suprasti ir atrasti šalis
bei filmus, režisierius bei aktorius
ir taip suvokti Europos tradicijų
įvairovę. Kasmet kitokios meistriškumo dirbtuvės „Jaunoji kino
karta“ taip pat jau tapo impulsu
mokytis ir drąsiai ieškoti savosios
sėkmės formulės Lietuvoje ir už
jos ribų.
„Scanoramos“ inf.

EUROPOS ÐALIØ KINO FORUMAS

VILNIUJE

lapkrièio 11–21 d.

KAUNE

lapkrièio 18–28 d.

KLAIPËDOJE

lapkrièio 23–28 d.

Nuotrauka iš filmo „Alisa miestuose“, rež. �imas �e��ersas / A shot from film “Al����
Al���� ��� th�� ��t���s������ ��r�� ��m ��������rs
R��v��rs�� A��gl�� L�brary GmbH

Mažųjų kino formų populiaru- skiriama tiems, kurie ateina į
Visus kūrybingus žmones „Scamą Lietuvoje patvirtino trumpa- kino teatrą ne krimsti kukurūzų, norama“ pakvies į jau tradicines
metražių filmų naktis „Šiaurės
o džiaugtis, pergyventi ir tiesiog
meistriškumo dirbtuves „Jaunoji
pašvaistė“, kurią „Scanorama“ būti vieniems su kitais ir su filmų
kino karta“. Visų nakvišų laukia
surengė prieš penketą metų. Nuo
herojais.
originali „Nešventa naktis. Eurotada festivalis kasmet pristato
Lietuvių kino gerbėjus „Sca- pietiškas siaubas“, visas mėnuo
žiūrovams dvi trumpametražių
norama“ pradžiugins net trimis
gyvo kino dienų skirtinguose
filmų programas: „Šiaurė trum- didelėmis premjeromis. Tai ir il- miestuose. Ir svarbiausia – galipai“ ir „Europos kino apdovano- gai lauktas režisieriaus Kristijono
mybė gyvai ir atvirai kalbėtis su
jimų nominantai ir laureatai“. Vildžiūno filmas „Kai apkabinsiu „Scanoramos“ svečiais apie kino
Ypač turiningos šių metų trum- tave“, ir dvi ilgametražės doku- gebėjimą pažinti pasaulį ir žmogų,
pametražių filmų programos
mentinės juostos – senokai tylin- suvaldyti laiką, turinį ir formą.
akivaizdžiai parodo, kad reikia
čio Algimanto Maceinos „IšpažiArtėdama prie pirmo rimto
tik mokėti papasakoti istoriją ir
nimas“ ir Jeremiah Cullinaneÿo
jubiliejaus, „Scanorama“ gali paji puikiai atsiskleidžia mažoje „Knygnešiai“ – žvilgsnis į mūsų
sidžiaugti, kad nuo pat pradžių
laiko erdvėje.
istorijos tarpsnį airio akimis. (2003 metų) konceptualiai formaJaunimo hitai („Žvaigždė Maja“, Mūsų artimiausi kaimynai estai
vo programą, laikydamasi profeŠvedija, „Saldus skausmas“, ir latviai konkuruos su jauniau- sionalių filmų atrankos kriterijų,
Prancūzija, „Vegasas“, Norvegija, sios lietuvių režisierių kartos kū- aiškiai suvokė festivalio misi„Loftas“, Belgija), išskirtinė filmų
rybiniais bandymais programose
ją – rodyti tą kiną, kurio kelias į
visai šeimai programa „Atsivesk „Jauna Estija trumpai“, „Jauna
kino teatrus ir žiūrovų patirtį yra
mamą ir tėtį“ ir ją puošiantis
Latvija trumpai“, „Jauna Lietuva
sudėtingas. „Scanorama“ kasmet
animacijos koncertas – visa tai
trumpai“.
kirsdavo Lietuvą nuo sostinės iki

www.scanorama.lt

„Kinas gali ir siekia rodyti viskà taip, kaip yra.“
Béla Balazs

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI:

„Mergaitė iš degtukų fabriko“, rež. Aki Kaurismäki
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INFORMACINIAI RĖMĖJAI:

moteris.lt
PARTNERIAI:

RĖMĖJAI:

T N T
KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

sure
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Tikrumo paieškos

7-ajame Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje (VDFF) ieškojau filmų, kurių forma
nenustelbia turinio ir vis dar geba šį tą pasakyti apie evoliucionuojančią iki kosminių
mastų realybę ir su savo vargais ir džiaugsmais egzistuojantį žmogų.

Auksė Kancerevičiūtė
artais artėjantys kino
festivaliai sukelia
stresą. Prie streso priprantama, bet būna ir
blogiau – nei iš šio, nei iš to pradeda
vystytis absoliučiai nepageidautina
ir, žinoma, netoleruotina atmetimo
reakcija. Galbūt su ta atmetimo
reakcija derėtų tūnoti ramiai kur
nors kampe ir viešai neskalambyti,
juk nemandagu kritikuoti visuotinai pripažįstamus ir išpažįstamus
reiškinius. Ypač kai tų „reiškinių“,
rodos, neveikia jokie sunkmečiai,
išskyrus laisvojo kritimo pagreitį,
kurį įgavę jie užgriūva it lavina,
dundanti agresyviomis reklaminėmis kampanijomis ir kelianti vidinę
sumaištį potencialių vartotojų gretose. Ištisus metus spalvinti monotonišką buitį įspūdingais vaizdais
ir jais maitinti pramogų alkstančią
sielą gal ir nėra vienareikšmiškai
blogai, tik bėda, kad sparčiai besidauginantys ir besiplečiantys kūrybinių industrijų produktai trokšta
dominuoti, išlaikyti aukščiausius
„reitingus“ ir braunasi į kasdienį gyvenimą, viliodami vis naujų
malonumų gausa. Jų, taip pat ir
išorinio blizgesio apakintas, vieną
gražią dieną imi vertinti santūrumą.
Atkreipi dėmesį į kompaktiškesnius
laiko ir erdvės požiūriu festivalius,
kurie nepretenduoja aprėpti visų
praskydusių šiuolaikinio kino madų
ir kažkaip išsilaiko konkurencinėje
rinkoje, nepataikaudami tik masiniam skoniui. Ieškai filmų, kurių
forma nenustelbia turinio ir vis dar
geba šį tą pasakyti apie evoliucionuojančią iki kosminių mastų realybę ir toje realybėje – kosmose, su
savo vargais ir džiaugsmais egzistuojantį žmogų. „Žaisti kino stiliais
labai gražu, bet gal reikia padaryti
ką nors tikra“, – regis, per pirmąjį
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Vilniaus dokumentinių filmų festi- išreiškiami pustoniai, niuansai –
juos įžvelgus, atradus sąsajas,
valį sakė režisierius, scenaristas
atsiskleidžia prasmė.
Peteris Krügeris. Tikrumo paieškos
Kaip teigia festivalio žiuri vamoderniausiomis technologijomis
dovavęs lenkų režisierius Pawełas
apsiginklavusioje, nenutrūkstamais
informacijos srautais nuo savęs be- Łozińskis, dokumentika gimsta iš
sislepiančioje kasdienybėje gali nu- smalsumo, susidomėjimo pasauvesti į Alisos veidrodžių karalystę, liu ir žmonėmis. Dramomis, kurios
nes negali tvirtinti, kad „mėgstu tai, vyksta už gretimų durų. „Tokia
istorija“, „Kac, kac“, „Seserys“,
ką turiu” yra tas pats kaip ir „turiu
tai, ką mėgstu”. Ar matau tai, ką „Ponia iš Ukrainos“ ar „Chemoterapija“ perskaitoma it knyga. Atrodo,
noriu matyti, ar tai, kas yra?
kad portretuojamieji nepastebi kaFilosofai bei fizikai seniausiai
įrodė, kad „realųjį pasaulį“ defor- meros, užrašinėjančios jų likimus,
ir net dramaturgas Sławomiras
muoja mūsų pačių pojūčiai, pagal
kuriuos konstruojame matymo bei
suvokimo lauką. Ne išimtis ir dokumentinis kinas. Įjungta kamera,
kadro formatas, montažas, režisieriaus, operatoriaus žvilgsnis
sėkmingai iškreipia „dokumentuojamą“ tikrovę. Tačiau, kad ir
kaip būtų keista, net ir sąmoningai
sugalvotas iškraipymas – galbūt
dėl žmogaus klaidos, o gal dėl talento – neretai tampa tikresnis nei
tikras. Jis kalba apie tuos esminius
dalykus, kurių tariamais objektyvumo bei politinio korektiškumo
kriterijais besivadovaujanti žiniasklaida neužčiuopia arba praleidžia kaip nereikšmingus, negalinčius išlaikyti publikos dėmesio. Mrożekas, paniurnėjęs, kad pats „Sumauti pirmadieniai ir braškių
kūrybos procesas yra absoliučiai
Kuo gali būti įdomus paprastas
pyragaičiai“, rež. Coco Schrijber
žmogus, jei jis nieko neapvogė, nevaizdingas, nepatrauklus kinui,
neužmušė, neketino išlošti mili- pamažu išpasakoja savanoriško
jono ryškių prožektorių šviesoje, egzilio motyvus, nuvedusius jį į
Meksiką ir vėl grąžinusius atgal
nesiveržė į viešumą bandydamas
į gimtąją Lenkiją. Knygos skaityšokti, dainuoti, stovėti ant galvos
mo įspūdį sukelia intymus santyar ieškoti kitų eiliniame gyvenime
kis, kai, atrodo, lieki akistatoje su
neatsiskleidusių galimybių? Ką
aprašomais ir rodomais Łozińskio
galima „išpešti“ iš piliečio, kuris
tik šeria kates, užsiima namų ruo- herojais: dalyvauji jų pokalbiuose, persiimi bendromis baimėmis,
ša, prisimena jaunystės dienas ir
dalijiesi rusenančiomis viltimis, o
sėdinėja ant suoliuko? Čia nėra
kartu supranti, kad daugiasluoksnei sensacijos, nei intrigos... Tik
nius naratyvus lemia ir autoriaus
sunkiai pastebimi, o dar sunkiau

„Rubiko kelias“, rež. Laila Pakalniòa

nuostata „neapnuoginti patologijų“, neperžengti ribos, skiriančios
atvirumą nuo ciniško jausmų, minčių, būsenų eksploatavimo.
Iš pirmo žvilgsnio „saugų“ atstumą pasirenka ir rusų režisierius bei
operatorius Aleksandras Gutmanas,
filme „Rugpjūčio 17-oji“ stebėdamas nuteistąjį iki gyvos galvos pro
mažytėlaitį kameros langelį. Lyg
akylas kalėjimo prižiūrėtojas, jis
fiksuoja kiekvieną žmogžudžio
žingsnį, judesį, ištartą žodį. Tačiau nieko neklausinėja, neteisia,
neaiškina. Kad įvairiais fiziniais
pratimais kūną lavinantis vyriškis
yra nuteistas už trigubą žmogžudystę, sužinome tik iš lentelės,
pritvirtintos prie durų. Dėl to, ką
padarė, kalinys neatgailauja. Tačiau jis meldžiasi kampe rymančiai
keistai bedieviško veido ikonai ir
viliasi, kad bausmė kada nors bus
sušvelninta. „Kada nors“ – laikas
abstraktus. Režisierius jį „suspaudžia“ į vieną dieną, kurios užbaigtumas supriešinamas su amžinybe. Kai galų gale iš arti pamatome
žmogžudžio veidą – jis žiūri pro
grotas, o ten, už tų grotų, darda
vežimas – įkinkytas arklys tempia

nuobliuotą karstą, sukasi ratlankis,
o kelias vis tęsiasi, tęsiasi, tęsiasi...
„Kadras yra tarsi narvas, o filmas – savotiškas veidrodis“, – apie
ekrane švytinčias projekcijas bei
savo naujausią darbą „Nenetė“
pasakojo Nicolas Philibert’as. Iš tiesų, kino juosta „įkalina“ ir įrėmina
realybę, maža to, priverčia atverti
prieš žiūrovų akis savo paslaptis,
kurios it rusiškos matrioškos – išsidėlioja, išsirikiuoja, bet vis tiek po
paviršiumi saugo kažkokį neįmenamą slėpinį – prie jo gali priartėti,
bet tada vėl viskas ima kartotis nuo
pradžių... Šimtai lankytojų plaukia
į zoologijos sodą Paryžiuje pažiūrėti, kaip gyvena senolė orangutanė
Nenetė. O šioji tūno už stiklo sienos,
ankštoje erdvėje ir mąsliai žvelgia į
jai prieš akis vykstantį žmogiškąjį
teatrą. „Ji atrodo liūdna.“ „Galbūt
ji taip pat neteko savo vyro“, – už
kadro girdisi pagyvenusios moters
balsas. „Ji tokio pat amžiaus kaip
tėtis“, – konstatuoja daug jaunesnė
lankytoja. Philibert’as, kitaip nei jo
kolega iš D. Britanijos Michaelas
Winterbottomas, nesistengia politizuoti pasirinktos temos, neieško
kaltų, negąsdina ekologinėmis ka-

filmo „Sumauti pirmadieniai ir braštastrofomis. Taip, dėl civilizacijos
kių pyragaičiai“ herojus. Jis skaito
plėtros, kertamų miškų, tiesiamų
kelių orangutanai sparčiai nyks- ištraukas iš Fiodoro Dostojevskio
ta, – Sumatroje ir Borneo jų yra likę „Užrašų iš pogrindžio“ ir Breto Eastono Elliso „Amerikos psichopato“,
apie 7000, o zoologijos sodai, kaip
teigia viena Nenetės prižiūrėtoja, ir šie skaitymai gal dėl aktoriaus
gali tapti paskutiniu saugiu gyvū- specifinės įtaigos, gal dėl tekstų
nų prieglobsčiu. Taip, tas tiesa, ta- psichologinio krūvio atliepia šiandienos Sizifo mitus, kuriuose absurčiau, kita vertus, ji slypi daug giliau
das įgauna nuobodulio formas, o su
nei byloja akivaizdūs faktai. „Mes
vergiška rutina kiekvienas tvarkosi
niekada nesužinosime, ką galvoja
kaip išmano: dekoruoja pyragaičius
Nenetė, jei ji iš viso galvoja“, – sako
kepykloje, „kala“ pinigus Volstryto
režisierius. Ji, kaip aukštuomenės
biržoje, klajoja su kupranugariais
dama, mėgaujasi dėmesiu, jogurtu
ir arbata, klausosi iš kitos egzis- (ir turistais) po Afrikos dykumas,
tencijos pusės ataidinčių pokalbių, piešia ant drobės begalinius skaijuokų, samprotavimų, išpažinčių, čius... Filmo režisierė ir scenarijaus
autorė Coco Schrijber į 24 kadrus,
bet pati lieka nepavaldi aplink ją
sklandančioms fantazijoms bei in- praslenkančius per sekundę, stengiasi sudėti daugybę abstrakčių filoterpretacijoms. Grubią kasdienybės
sofinių poteksčių, kurios, priešingai
materiją paversti aukštos meninės
nei tikėtasi, išskysta, nebetekdamos
prabos filosofiniu esė duota toli
pirminės reikšmės. Intelektualiai
gražu ne kiekvienam, tad neretai
supainiotos ar pernelyg akivaizdžios
samprotaudami apie būties esmę
tiesos deformuojasi į fantasmagorežisieriai nuslysta į deklaratyvius
pašalius, užsižaidžia žodžiais, vaiz- riškas grimasas, kai vizualus, net
ir labai profesionaliai ištobulintas
dais, o žaidimas, tegul ir žavus, yra
stilius prasilenkia su realiai gyvetik žaidimas...
„Kiek dar žmonių pasaulyje jau- nančių žmonių, į kuriuos dažniaučiasi taip kaip aš?“, – Johno Malko- siai nukreipiamas dokumentininkų
žvilgsnis, patirtimi.
vichiaus balsu klausia nematomas
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randa. Žmogus, atrodo, gero cha- išradėjais, verslininkais, – žodžiu,
Padegėlių šeima Audriaus Stonio
pačiais savimi, kad tik galėtų parakterio, turkas, pagyvenęs, bet
naujausioje juostoje „Aš perėjau
ugnį, tu buvai su manimi“, nors ir vienišas, žodžiu, beveik idealus. Fil- žiūrėti, kas dedasi už geležinės užužklupta neeilinių išbandymų, gyve- mo režisierė Aliona Suržikova kar- dangos. O ten – ir maisto, kiek nori,
ir muzika skamba – disko, ir šiaip,
tu su Olgos draugėmis išlydi būsimą
na sau, o filmas taip pat egzistuoja
pramogos, kurių sovietinė sistema
nuotaką į tolimą šalį, o iš ten – jau
savotiškoje paralelinėje poetines
netoleravo. Taigi, erotiškoji „Ematik nuotraukos, sustabdytos labiau
meditacijas su vestuvių estetika bei
turistinės nei šeimyniškos akimir- nuelė“ nuginklavo komunizmo
televiziniu realizmu derinančioje
kos ir galiausiai telefono skambutis, puoselėtojus, šaltasis karas baigėerdvėje. Sąlyčio tarp portretuojamo
prikeliantis Olgą iš miego, o gal – si, Tarybų Sąjunga sugriuvo. Kas
žmogaus ir filmo nėra. Kiekvienas
pasikeitė? Kaip pasikeitė? Latvių
užsisklendęs savuose matavimuose – saldaus letargo, kai iš kelių taupių
frazių, taip pat nutylėjimų supranti, režisierė Laila Pakalniņa esamojo
režisierius plėtoja idėją, bet realybė
laiko realijas išgrynina pasitelkkad bėk nebėgęs, likimo išvengti
jai nepaklūsta ir sklando kažkur, kur
dama konceptualiojo meno princinepavyks...
nepasiekia kameros žvilgsnis. Kitas
„Mūsų smegenys buvo bombar- pus. Ji siūlo patikėti menu, tai yra
taip ir lieka kitu, – svetimu, nepažįsduojamos televizijos bangomis. dokumentiniu filmu, sukurtu tarsi
tamu, nors ir matytu.
„Nors esu įdėjusi daug pastangų Tai visiškai pakeitė mūsų gyveni- „iš nieko“. Filmas „Rubiko kelias“
ir nemažai pasiekusi, jaučiu ats- mus“, – taip subrendusių ir bręs- prasideda užrašu, jog tai yra Rygą
tumą ir įtampą. Esu čia tarsi pa- tančių trisdešimtmečių kartos pa- su Jūrmala jungiantis dviračių takas, vis dar vadinamas buvusios
tirtis apibendrino estų režisierius
šalinė – Estijos visuomenė manęs
Latvijos komunistų partijos lydeJaakas Kilmi. Filmas „Disko ir
nepriima, nesu jos dalis. Ir man
rio vardu. Informacijos srautas tuo
skaudu“, – iš ekrano prabyla me- atominis karas“ pelnė pagrindinį
ir baigiasi, užleisdamas pozicijas
nininkė Tania Muravskaja. Ji ren- VDFF apdovanojimą „už puikų
istorinių įvykių ir subjektyvaus
gia parodas, fotografuoja žymius
matymo, humoro bei talentingos
Estijos politikus, diskutuoja TV ir
režisūros derinį“, – teigė žiuri pirradijo laidose, visur traukdama
mininkas P. Łozińskis. Iš tiesų, netą pačią jūreivišką giesmelę: „nes
niekad nieks nemylėjo manęs“. Čia, dažnai pavyksta, pasakojant apie
praeitį, atskleisti plika akimi neįžinoma, interpretacija, – Vladimiro
žvelgiamus priežasties ir padarinio
Loginovo filmo „Tapatybė“ herojė
yra baigusi aukštuosius mokslus, dėsnius, bylojančius ir apie dabartinius laikus. Naują sovietinį žmopuikiai artikuliuoja savo mintis
rusų kalba (norisi tikėti, kad ir gų užsibrėžusi išugdyti komunistų
partija skatino piliečius vieningai
estų), tačiau etninė bendruomenė
jos nesupranta. Klausant Tanios „mobilizuoti visas jėgas ir kūrybinę
pasisakymų, ima aiškėti kodėl. energiją didžiajam komunistinės
visuomenės sukūrimo reikalui“.
Ne, ne tik dėl tų nelemtų politinių
O kai kurie didžiosios SSSR pašalių
priežasčių, dėl kurių kyla riaušės
piliečiai, laisvu nuo „kūrimo“ metu,
vos pajudinus (gerai jau – nukėlus)
bronzinę kareivio skulptūrą Tali- pilką realybę, apkaišytą Brežnevo
ne. Ne, ne vien dėl jų. Menininkė, ir kiek vėliau – Andropovo atvaiz- vizualinei plotmei ir autorės idė- „Disko ir atominis karas“,
jai. Labai konkrečiu keliu bėgioja, rež. Jaak Kilmi
dais bei tauškalais, paspalvindavo
kaip sakoma, dar neatrado savęs
važinėja, vaikštinėja nežinomi ir
ir klaidžiodama klystkeliais bei kal- „gaudydami“ vakariečių televizijos
neįvardijami žmonės, pakiaukprogramas. Estai šiuo atveju buvo
tindama aplinką stengiasi išvengti
sudėtingo ir kartu skausmingo pro- privilegijuoti, juk nuo kapitalisti- si šuniukas, sučirpia paukštis,
praskrenda lėktuvas, atvažiuoja
ceso. Pabėgti nuo tikrovės į gražes- nio pasaulio puvėsių juos skyrė
tik keliasdešimt kilometrų... Vai- ir nuvažiuoja traukinys. Atrodo,
nį pasaulį, kur šviečia saulė, žydi
nieko ypatinga nevyksta. Tik per
gėlės bei vyrauja meilė trokšta ir dybinius intarpus kaitaliodamas su
interviu bei archyvine medžiaga, tą „nieko nevykimo“ laiką Rubi„Panelė Robinzonė“ Olga. Kitaip nei
Kilmi pasakoja apie savo vaikystę, kas, kadaise griežtai pasisakęs
dekabristų žmonos, kurios paskui
prieš Latvijos nepriklausomybę,
tėvus, kurie, atidirbę privalomas
vyrus eidavo į katorgą, ji išsižada
išrenkamas į Europos Parlamentą.
valandas ir išstovėję eiles prie
už grotų patupdyto potencialaus
Išvados paliekamos žiūrovų valiai.
maisto, traukdavo į chruščiovinius
sutuoktinio (kokia laimė ištekėti už
blokus, užsisklęsdavo tarp ketu- Veidrodžių karalystėje reikia susikalinio?) ir ryžtingai ieško svajonių
rių sienų ir tapdavo inžinieriais, orientuoti patiems.
vyro interneto portaluose. Ieško ir
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Kinas dar nemirė, bet jau spėjo prisikelti

Pamąstymai apie įvairias autorinio kino formas Niujorko kino festivalyje:
kas šiandien yra kino menas ir kokios jo egzistavimo formos?

Lukas Brašiškis
ino pasaulyje autoritetinga „Lincolno
kino centro bendrija“ (leidžianti vieną
įtakingiausių kino kultūrai skirtų
leidinių JAV – mėnesinį žurnalą
„Film Comment“ bei kuruojanti kino
centro veiklą) į pagrindinę šių metų
Niujorko kino festivalio programą
atrinko dvidešimt penkis diskusijas
kino pasaulyje 2009 m. sukėlusius
filmus. Tradiciškai pagrindinę programą papildė šiuolaikinių avangardinių filmų peržiūros. Šių dienų
kino meno statusas buvo svarstomas teminiuose režisierių susitikimuose su kino kritikais ir žiūrovais.
Festivalis pasižymėjo filmų skaičiui
netiesiogiai proporcingomis, kasdien prie paskutinės minutės bilietų
kasos besidriekiančiomis eilėmis.
Niujorko kino festivalis neturi
renginių, skirtų kino industrijos
atstovams, jis orientuojasi į išsilavinusį kino žiūrovą. Nors pagrindinėje programoje nėra daug
filmų (lyginant kad ir su Berlyno
ar Roterdamo festivaliais), bet apie
ją viename straipsnyje parašyti
kažką daugiau nei trumpą filmų
turinių pristatymą nėra paprasta,
nes beveik visi pripažintų režisierių filmai buvo verti dėmesio ir
atvėrė savitus pasaulius. Siekiant
perteikti bent dalį viešint šiuose
pasauliuose kilusių įspūdžių, ko
gero, reikėtų skirti po atskirą
straipsnį daugumai rodytų Abbaso
Kiarostami, Jeano-Luco Godard’o,
Man0elio De Oliveiros, Apichatpongo Weerasethakulo, Sergejaus
Loznicos, Michelangelo Frammartino ar, pavyzdžiui, JAV avangardinio kino genijaus Nathanielio
Dorskio filmų. Todėl šiame tekste
nesieksiu „žurnalistiškai“ aprėpti
visų renginių, greičiau atvirkščiai,

K

16 kinas_2010/3 (311)

nesilaikydamas įprasto apžvalgos
formato bandysiu pasidalyti šių
metų festivalio nuotaikomis ir pasiūlyti nomadišką kelionę subjektyviu patirčių maršrutu, stotelėse
tarp įspūdžių prisimenant amžiną
klausimą: kas šiandien yra kino
menas ir kokios jo egzistavimo
formos?

Plačiai atmerktų akių
kinas, arba nepagražinta
kasdienybė
Priešais lėtai jundančią kamerą
vienas kitą keičia purvinoje turgavietėje stovinčių gyvenimo nugludintų žmonių veidų stambūs
planai. Raukšlėta moteris kažko
nervingai ieško purviname maiše, tolumon žvelgia infantilaus
veido vaikinas, stambių pečių ir
tuščių akių, visus šalia jo esančius
išstumdantis ir nežinia kur nuskubantis vyras – tai fragmentas
kruopščiai suplanuoto nepertraukiamo plano iš Sergejaus Loznicos
pirmo pilno metražo vaidybinio
filmo „Mano džiaugsmas“. Rusijos provincijos gyvenimą rodantis
filmas balansuoja ties dokumentinio ir vaidybinio kino riba. Ar
kruopšti režisūra nutolina filmą
nuo pasakojamos realybės? Pasak
filmo režisieriaus, anaiptol. Nuosekliai surežisuotose filmo situacijose vaidina tik neprofesionalūs
aktoriai – atokiuose Ukrainos stepių kaimuose prie Rusijos sienos,
kur filmas buvo kurtas, gyvenantys žmonės. Tačiau filmo istorija
paremta tikrais pasakojimais,
kuriuos Loznica sako išgirdęs filmuodamas dokumentinius filmus
plačioje Rusijoje – nuo Sankt Peterburgo iki Uralo.
Daugiasluoksniame Loznicos
filme netikėti susidūrimai ir neiš-

vengiami klystkeliai miltų krovinį
vežantį tolimųjų reisų vairuotoją
nuveda į užmirštą niekieno žemę,
į aklagatvį, kuriame gyvena nuo
civilizacijos ir kultūros centro Maskvos nutolę žmonės. Velnio žemė,
kurioje dingsta (tiesiogine ir perkeltine prasmėmis) pagrindinis filmo
personažas, tampa šiuolaikinės
Rusijos situacijos metafora. Pagrindinio personažo dingimas man
atrodo visai natūralus, nes žmogus,
turintis asmenines nuostatas, čia
yra tiesiog nereikalingas, mat visi
yra vienodi, visi „neturi nuomonės“

ir slepiasi (arba traukia ginklą), pa- „Antradienis po Kalėdų“,
matę ką nors neįprasta.
rež. Radu Muntean
Pasibaigus peržiūrai buvo akivaizdu, kad ne visi patikėjo sąmoningai supinta filmo istorija.
Rusijoje vyraujančios korupcijos,
negailestingo smurto, visiško kolektyvinės atsakomybės atsisakymo,
pykčio, pagiežos ir beprasmybės
vaizdiniai, sumišę su paslaptingu
personažų veiksmuose juntamu asmeninės galios troškimu, buvo sunkiai suvokiami Niujorko kino teatre
susirinkusiems žiūrovams. Po filmo
jaučiau žiūrovų norą išsiaiškinti ir

„Mano džiaugsmas“, rež. Sergej Loznica

Per pokalbį su žiūrovais gana
suprasti egzotiškos, gąsdinančios
ironiškai skambėjo Loznicos žoir svetimos Rusijos paveikslą (šiuo
metu Vokietijoje gyvenantis reži- džiai, kad pirmame scenarijaus
variante filmas turėjo baigtis nesierius jau sulaukė aštrios kritikos
savo gimtojoje šalyje). Kad daugu- laimingos meilės istorija, įsiplieskiančia tarp apvogto vairuotojo ir
mai tai pavyko, labai abejoju. Ne tik
kaimo moters, tačiau jis baigėsi,
dėl labai prastos vertėjos, bet ir dėl
gyvenimiškos patirties ir kultūros „kaip tai dažnai atsitinka Rusijoje, susišaudymu „kalašnikovais“.
skirtumų.
Paskutinė scena yra vienintelė,
Mano manymu, Loznicos filme
svarbus vaidmuo tenka dviem isto- kurioje montažas suintensyvėja
ir dramatinė įtampa kuriama tarp
rinę šalies praeitį vaizduojantiems
filmo kadrų, o ne tik juose. Visa
epizodams, kurie iliustruoja, kad
rusai neturėjo galimybės rinktis. likusi filmo dalis meistriškai nuPirmąją situaciją prisimena vai- filmuota ilgais nepertraukiamais
planais. Filmo operatorius– – ruruotojo pakeleivis, pasakojantis
munas Olegas Mutu, filmavęs ir
apie namo po Antrojo pasaulinio
karo grįžusį leitenantą, kuris, no- Kristiano Mungiu filmą „Keturi
mėnesiai, trys savaitės ir dvi dierėdamas apginti savo nuosavybę
ir šeimą nuo veidmainių tautiečių, nos“. Loznicos filmas su rumunų
buvo priverstas žudyti kitus rusus. Naujosios bangos kūriniais gali
būti lyginamas ne tik dėl panašių
Antrasis sugrįžimas į praeitį taip
estetinių sprendimų, bet ir dėl filpat susijęs su karo metais, kai už
muose nagrinėjamų panašių temų.
išsakytą antikarinę nuomonę rusų
kareiviai nužudo kaimo mokytoją. Rumunų kinas prieš dešimt metų
atsigręžė į posovietinę realybę,
Vėliau jo lavoną randa mažametis
smalsiai žvelgdamas į šiuolaikinę
sūnus. Šie praeities fragmentai
tarytum atveria dabartinės Rusi- šalies kasdienybę artimos praeities kontekste. Kaip ir Loznicos
jos įvykių priežastis, režisieriui tai
filme, rumunų režisierių kūriniuotampa ir žiaurios filmo pabaigos
se praėjusių laikų atributai keičia
pateisinimu.

palieka šiek tiek daugiau vilties ir
realistišką, beveik dokumentišką
laisvės nei Sergejus Loznica, nors
ir kartu griežtai kontroliuojamą
dabarties vaizdą. Vienas žymiau- ir neatsisako žvelgti į nepagražintą
tikrovę. Mano nuomone, jie leidžia
sių rumunų Naujosios bangos
atstovų Mungiu yra sakęs, jog fil- savo filmams būti laisvesniems, o
tai lemia kitokį jų santykį su žiūmuodamas stengiasi išvengti bet
rovais. Realistiška aplinka, gana
kokio simbolizmo, o jei netyčia
nufilmuojami simbolinę reikšmę apibrėžta filmų erdvė, trumpas
veiksmo laikas, neprofesionalūs
kuriantys kadrai, jie nepatenka
į filmą. Loznica pakartojo beveik aktoriai – tai būdinga beveik visiems pastaraisiais metais pasirotą pačią mintį kalbėdamas apie
nė kruopelytės vilties nei perso- džiusiems rumunų Naujosios bannažams, nei žiūrovams nesutei- gos filmams. Abiejuose Niujorke
rodytuose rumunų filmuose emokiantį savo filmą. Žiūrint „Mano
džiaugsmą“ gali susidaryti įspūdis, cijas sukelia įtikinama neprofekad Rusijos likimas jau nulemtas, sionalių aktorių vaidyba („Auronors pats režisierius tam priešta- roje“ pagrindinio vaidmens ėmėravo sakydamas, kad filmo tiks- si pats režisierius), ilgi ir statiški
kameros planai (filmavimas, palas – atkreipti dėmesį į tai, nuo ko
žmonės Rusijoje linkę nusukti akis. sak Munteano, truko metus, bet
filmas buvo sumontuotas per šePasak Loznicos, išeities iš pato
šias dienas). Jie įtraukia žiūrovą į
situacijos paieškos paliekamos
pažįstamas iki absurdo personažų
žiūrovui, nes tik plačiai atmerktų
situacijas minimalistinėje buitiškoakių žvilgsnis į žiaurią realybę gali
būti vienintelis kelias iš aklagatvio, je aplinkoje. Būtent statišku planu,
rodančiu meilužių lovą, prasideda
kuriame atsidūrė jo šalis.
Tačiau ir Radu Munteanas („An- „Antradienis po Kalėdų“, filmas,
pasakojantis apie Polą, po ilgų dvetradienis po Kalėdų“), ir Kristi
Puiu („Aurora“) naujausiuose Niu- jonių nusprendusį palikti žmoną su
jorko kino festivalyje rodytuose kū- mažamete dukra ir keltis gyventi
pas meilužę. Istorija aiški kaip ant
riniuose savo filmų personažams
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delno, tačiau, kaip tai būdinga
Mistiką realybėje
naujajam rumunų kinui, intymiai
atrandantis kinas
prie buities detalių priartėjanti
Sapnai įsiveržia į kasdienę
kamera, psichologinę įtampą pa- tikrovę, anapusinio gyvenimo
laikanti dažniausiai uždara erdvė
nebeatskirsi nuo šiapusinio, prabei kasdieniški personažų dialogai
eities vaiduokliai veikia dabartyjaudina ir įtraukia. Ir rūpestingą
je, spektaklis tampa realybe, o
žmoną, ir gerokai jaunesnę mei- realybė spektakliu. Kasdienybė
lužę mylinčio Polo gyvenimas yra
ir vaizduotė susilieja į kino subsįtemptas ir nervingas, todėl jis
tanciją, kurios paveikumą palaiko
ieško išeities, kurios kiti žmonės
kino kalbos priemonės, kai, panesiūlo. Netikėtas silpnumo aki- vyzdžiui, nenaudojami masiniamirkos nulemtas jo sprendimas
me kine mėgstami šviesos, garso
prieš pat Kalėdas atskleisti žmonai
ar kitokie efektai skirti išryškinti
visą tiesą pasmerkia šeimą žlugi- sapno, svajonių ar prisiminimų ermui. Nors kasdienių emocijų filme
dvėms bei nubrėžti ribas tarp jų ir
netrūksta, jame nėra neigiamų ar
realybės. Be abejo, jau atspėjote,
teigiamų personažų, išskyrus vai- kad tokia kino estetika būdinga
kiškai tyrą mažametę Polo dukrą. Federico Fellini filmams. Būtent
Polas, jo žmona ir meilužė – visi
jo filmuose kamera dažnai transtrys sukelia ir gailestį, ir simpati- formuoja kasdienę realybę ir nujas, nes visi jie – žmogiškų silpny- lemia jos metamorfozes. Tačiau
bių ir gerai pažįstamo posovietinio
ne ką mažiau įtikinamai dvasias
vartotojiškumo įkaitai. Jų nelaisvę
į kasdienį gyvenimą sugrąžina
iliustruoja neryžtingumas ir nege- ir žymiausias Tailando kino anbėjimas patiems spręsti situacijas. trosios bangos atstovas ApichatIlgame nepertraukiamame, įspū- pongas Weerasethakulas, savo
dingai sukomponuotame pasku- filmuose suardantis realybės ir
tiniame filmo plane abu išsiskirti
sapno, vaizduotės ir tikrovės skirjau sutarę tėvai padėdami vienas
tis ir atveriantis pasaulį, kuris yra
kitam stengiasi paslėpti dukrai nu- pažįstamas tik iš dalies, bet karpirktas dovanas po Kalėdų eglute
tu yra grynai kinematografiškas.
ir taip dar kelias minutes išsaugoti
Kanų kino festivalyje triumfavęs
vartotojiško Kalėdų stebuklo, kuris „Dėdė Būnmis, kuris prisimena
jiems jau nebeegzistuoja, mitą. Ir... savo praeitus gyvenimus“ sukėlė
tai jiems pavyksta. Filmo pabaiga, nemažai minčių, tačiau apie šį
kaip ir daugelis kitų situacijų, yra
režisierių ir jo filmus esu pažasatyriška ir kartu liūdna.
dėjęs parašyti atskirą straipsnį,
Šiuolaikinio rumunų kino kū- tad pateiksiu tik vieną Apichatrėjai leidžia iš naujo apmąstyti
pongo Weerasethakulo atsakymą
komunistinės sistemos žlugimo ir
į žiūrovo klausimą. Paklaustas, ar
kapitalistinės sistemos įsitvirtini- nekeista, kad dvasios jo filmuose
mo padarinius pokomunistinėse
atlieka beveik pagrindinius vaišalyse gyvenančiam individui. Tai
dmenis, bet filmai nėra priskiriami
kinas, gimstantis iš šiuolaikinės
fantastikos žanrui, režisierius attikrovės. Jis įdomus ir panašią
sakė, kad „smalsumas ir tikėjimas
patirtį turinčiai Rytų ir Vidurio
kitais gyvenimais bei alternatyvių
Europai, ir naujai situaciją ma- pasaulių elementais yra mūsų reatančiam Vakarų pasauliui. Tai ne- laus gyvenimo dalis, kuri ypač sumeluojantis ir neslepiantis kinas, aktyvėja vaikystėje ir mirštant“. O
greičiau atvirkščiai, kinas, kuris
kinas, pasak režisieriaus, „žmogui
dėl mimezinės, žmogišku buitiš- suteikia galimybę susigrąžinti alkumu paremtos estetikos gali
ternatyvius pasaulius“.
parodyti netolimos istorijos įtaką
Šia galimybe puikiai pasinaudojo
paprastų žmonių gyvenimui.
Manoelis de Oliveira kitame ribas
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tarp tikrovės ir fantazijos nutrinančiame festivalio filme „Keistas
Angelikos atvejis“. Filmo istorija ir
estetinės priemonės (apibrėžta ir
apšvietimo iškraipyta filmo erdvė,
beveik siurrealistiškas pagrindinį
personažą sekiojantis apšvietimas)
kuria paprastai nepaprastą istoriją.
Mažame Regujos miestelio pensione apsistojęs jaunas fotografas Izakas pakviečiamas nufotografuoti šį
pasaulį vestuvių išvakarėse palikusios turtingos šeimos dukters Angelikos portreto. Izaką iškart pakeri
negyvos merginos grožis. Minutė
po minutės, valanda po valandos
Izako susižavėjimas Angelikos paliktu atspaudu fotografijoje virsta
beprotiška aistra. Jis pradeda ieškoti fotografinio atvaizdo paslapties
fotografuodamas kasdienybės detales ir... su kiekvienu žvilgsniu pro
kameros objektyvą Angelika Izakui

atgyja... Po truputį atsiribodamas „Dėdė Būnmis, kuris prisimena savo
nuo kasdienybės fotografas vis la- praeitus gyvenimus“,
biau pasineria į sapniškąjį meilės
rež. Apichatpong Weerasethakul
ir meno pasaulį, leidžiantį pamatyti
neįprastas ir keistas realybės detales, kurių aplinkiniai negali, o gal
tiesiog nenori matyti. Apie darbus
ir ekonominę krizę kas rytą diskutuojantiems pensiono kaimynams
Izakas kelia vis didesnę baimę, galiausiai dėl kūno išsekimo jis ir pats
palieka šį pasaulį. Nepamirštamo
apšvietimo ir naivaus, kartais juoką
keliančio nuoširdumo kupinos kelios jaunojo fotografo kančios die-

„Keistas Angelikos atvejis“, rež. Manoel de Oliveira

tebus miręs fotografas.“ Egzistennos – tai vyriausio pasaulyje filmus
cialistinės de Oliveiros mintys vis
kuriančio režisieriaus Manoelio de
Oliveiros odė kino kūrėjo gyveni- dėlto nepanaikina vilties, kuria
mui. Pasak gruodį 102-ąjį gimta- švyti (tiesiogine prasme) jo filmas.
dienį minėsiančio režisieriaus, eg- „Keistas Angelikos atvejis“ leidžia
pajusti režisieriaus mintį, kad meilė
zistuoja trys kino rūšys: realistinis
kinas, fantastinis kinas ir kome- (ir kinas?) nesibaigia pasitraukus
iš šio pasaulio. Bekompromisiškai
dinis kinas. Pats save režisierius
mylintis kino menininkas išsipildypriskiria prie pirmosios kino rūšies
kūrėjų. Jo nuomone, „tikrasis žmo- mą gali patirti tik palikęs šį pasaulį. Šiame pasaulyje lieka ir apie jį
gaus išsilaisvinimas yra įmanomas
pasakoja kino kadrai. Žiūrint patik per jo mirtį, todėl absoliučios
skutinio de Oliveiros filmo kadrus,
meilės ieškojimas gali išsipildyti tik
mirties atveju“. Perkėlimo į nekas- režisierių galima kaltinti naiviais
senatvės kliedesiais (ką ir padadienę, meilės tikrovę funkcijas de
Oliveira priskiria menui, naujaja- rė kai kurie amerikiečių kritikai,
spėju, nežiūrėję filmo kino salėje)
me filme – kinui, teigdamas, kad
būtent kinas yra vienas iš abso- arba galima tiesiog prisiminti po šį
liučios meilės pasauliui būdų. Ta- pasaulį keliaujančios Dželsominos
sudainuotą melodiją Fellini filme
čiau tikra meilė yra žiauri, pasak
režisieriaus, ji žudo. „Taip, kaip „Kelias“.
Po Weerasethakulo ir de Oliveižudikas negali išvengti žudymo,
ros filmų peržiūrų dar kartą pertaip režisierius ar fotografas negali
skaičiau legendinio kino kritiko
išvengti fotografavimo, tai nulemta
ir nepakeičiama. Menininkas yra André Bazino straipsnį „Dvigubos
ekspozicijos mirtis“. 1946 m. pakupinas negyvenimiško realizmo
rašytame tekste Bazinas kritikuoja
siekių, kurie neturi nieko bendro
su kasdieniu gyvenimu. Todėl me- perdėm akivaizdų dvigubos eksponininko gyvenimo tragiškumas glū- zicijos naudojimą, siekiant pabrėžti
di ribotoje menininko kasdienybėje, vaiduokliško ir realaus gyvenimo
skirtį 3-iojo dešimtmečio Švedijos
nes kai mirs, šiame pasaulyje jis

fantastiniuose filmuose. Bazinas
rašo, kad „fantastinis pasaulis kine
yra įmanomas tik dėl neįveikiamo
fotografinio atvaizdo realizmo. Būtent fotografinis vaizdinys gali mus
supriešinti veidu į veidą su pasaulio
nerealybe, gali grąžinti nerealybę
į mūsų matymo lauką.“ Ko gero,
būtent tokį kiną galima būtų vadinti metakinu, kuriame išnyksta
skirtys tarp kasdienybės, meno ir
religijos. Toks kinas primena apie
Vakarų pasaulyje pamirštus mistinius tikrovės aspektus (glūdinčius
pačioje tikrovėje, o ne kur nors virš
jos), net jei tai yra humoro (de Oliveiros atveju) ar postmodernistinės
satyros (Weerasethakulo atveju)
nestokojantys filmai.

Neblėstantis kūrėjo
smalsumas – kino
nemirtingumo garantas?
Į amžiną klausimą „kas yra
kinas?“ atsakyti, kaip žinia, nėra
paprasta, bet skaitmeninių technologijų ir informacijos pertekliaus
amžiuje atsakymo paieškos daugeliui režisierių (ką jau kalbėti
apie kino teoretikus) tampa vis
aktualesnės. „Kas yra Godard’o

kinas?“ – ne ką lengvesnis klausimas, kuriame telpa ir atsakymo
į pirmąjį klausimą variantai.
Žinant, kad šiais metais iš gyvenimo išėjo net du Naujosios bangos
atstovai (Claude’as Chabrolis ir Ericas Rohmeras), didžiajame festivalio ekrane stebėti naują Godard’o
filmą buvo neapsakomai maloni
ir įdomi patirtis, leidusi prisiminti
prancūzų Naujosios bangos dvasią
ir įvertinti jos (ar greičiau Godard’o
kino) santykį su šiuolaikiniu pasauliu ir kinu. Be abejo, naujausiame
filme Godard’as vis dar neša „Cahiers du Cinéma“ iškeltą Naujosios
bangos vėliavą, kurioje parašyta
(kaip kad savo naujausioje knygoje „Kas yra kinas!“ teigia Dudley
Andrew), kad kiekvienas filmas yra
režisieriaus moralinės pozicijos išsakymas. Vienas iš abstrakčiausių,
kino pasakojimo struktūros beveik
nebeturintis, bet į begalę skirtingų
kontekstų nurodančių vizualinių
ženklų kupinas (kino semiotiko
instrumentui labai parankus) naujausias Godard’o kūrinys „Filmas
socializmas“ („Film Socialisme“)
perkelia žiūrovą į grynų vaizdinių
ir garsų pasaulį, kuris iš pirmo
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keliamus klausimus: kas laukia
žvilgsnio susideda iš filmo kadrų ir
jų tarpusavio ryšių, iš spalvų ka- Europos, kas atsitiks tautiškumui,
kofonijos, iš judesių ir garsų sąs- kaip elektroninis vartojimas pakeis bendravimo įpročius ir koks
kambių bei kontrapunktų, iš įvairių
šiuolaikinio kino formatų skir- bus menas, tarkim, po dvidešimties metų? Ar vaikas, tapantis
tumų... Tačiau visa tai galiausiai
Renoiro paveikslo kopiją, yra šio
tėra šiuolaikinis vizualinis būdas
(„atsisveikinimas su kalba“ – vie- ar ano laiko ženklas? Egiptas, Palestina, Odesa, Neapolis, Barselonas iš filmo skirtukų), leidžiantis
na ir Atėnai – tai filmavimo vietos
Godard’ui perteikti mintį-vaizdinį
bei atsparos taškai, leidžiantys
apie laiką, kuriame gyvename. Ši
Godard’ui kalbėti apie šiuolaikinę
mintis-vaizdinys nėra iš anksto
Europą, jos dabartį praeities konnuspėjama ar perskaitoma, nes ji
tekste, kuris dažniausiai pamirštanegali būti parašyta, ji patiriama
vizualiai ir nėra įkalinta reprezen- mas gyvenant šia diena. Godard’as
filme kalba apie politinę situaciją
tacinio pasakojimo sekoje. Kaip ir
ankstesniuose prancūzų režisie- ir stebi asmeninius pasirinkimus.
Dabartį filme iliustruoja turistiniu
riaus filmuose, ir šiame vienas plius
laivu keliaujantys keleiviai, kurių
vienas nėra lygu dviem.
vartotojiško gyvenimo scenos fikPasak Godard’o, naujausias jo
suojamos keturiomis skirtingofilmas galėjo būti pavadintas tiek
mis skaitmeninėmis kameromis,
„Filmas socializmas“, tiek „Filmas
kapitalizmas“ – galutinį pavadini- sekančiomis pavienius žmones ir
mą lėmė atsitiktinė draugo filoso- pateikiančiomis atskirus dialogus
bei situacijas. Kita filmo linija yra
fo, neteisingai perskaičiusio filmo
pavadinimą scenarijaus viršelyje, keliaujanti šeima su dviem vaikais.
Jie rodomi kasdienėse situacijose,
klaida. Filmas apie šiandieną, kai
prisodrintose brechtiško teatrališkapitalizmo ir socializmo sąvokos
kumo ir spalvų, bet taip tik dar laskiriasi vis mažiau, tačiau, mano
nuomone, Godard’as vis dar palai- biau pabrėžiama režisieriaus varko socialistinės visuomenės utopiją, totojiškumo kritika. Vaikai šaudo
kurioje „teisingumas yra pirmes- į tėvus, keikiasi, stengiasi mąstyti
savarankiškai ir elgtis priešingai,
nis už įstatymą, jeigu įstatymas yra
nei jiems leidžia kapitalistinė situnesąžiningas“. Žiūrėdamas filmą
acija. Viename interviu Godard’as,
prisiminiau 1966 m. Godard’o
sukurtą filmą „Masculin, Fémi- savo aktoriams tartum pritaikydamas brechtiško atsiribojimo taisynin“, kuriame režisierius drąsiai
klę, šios šeimos paveikslą pavadino
ironizuoja vartotojišką Paryžiaus
studentų gyvenimą. Neatsiejama „statulomis, kurios dar netapo filmo
jo dalis buvo paradoksalus anti- personažais“... „Filme socializme“
vartotojiškumo atributų ir varto- vientisos istorijos nėra. Yra tik
daug skirtingų situacijų, kurios
tojiškos amerikietiškos kultūros
pasižymi vaizdinių eklektika ir diryšys ir virtimas viena didele laiko
džiojo kino bei filosofijos nukarūkliše. Viename iš savųjų skirtukų
daugiau nei prieš 40 metų sukur- navimu. Vienas iškiliausių šių dienų
filosofų Alainas Badiou paskaitą
tame filme Godard’as teigė, kad
apie Edmundo Husserlio geome„Masculin, Féminin“ galėtų vadintis
triją skaito tuščiame kambaryje.
„Marxo ir kokakolos vaikai“.
O kaip kitaip dar galėtų vadin- Internete rasti atsitiktiniai blogos
tis naujausias Godard’o filmas? kokybės gyvūnų vaizdai lygiateisišGalbūt „Marxo, kokakolos ir in- kai (ir kartu beprasmiškai?) montuojami kartu su kadruose įterptais
terneto vaikai“? Vienareikšmiškai
atsakyti, apie ką filmas, be abejo, kino klasikos vaizdais (ištraukos iš
Sergejaus Eizenšteino „Šarvuočio
negalima, kaip nėra atsakymų ir
į kitus Godard’o filme netiesiogiai „Potiomkino“, Mayos Deren „Vaka20 kinas_2010/3 (311)

ro tinklelių“, Agnès Varda „Agnès
paplūdimių“). Apibendrinant neapibendrinamą, galima sakyti, kad
Godard’o filmas gali būti pamatytas kaip nurodantis neišvengiamą
ryšį tarp konkrečių individų (kruizo keleivių, keliaujančios šeimos
ir t.t.); konkrečių vaizdinių (gamtos,
gyvūnų, degalinės ir t. t.) ir įsivaizduojamų dirbtinų darinių – šeimos,
valstybės, industrijų ar autorių teisių saugotojų. Individams suteikta
galia veikti galėtų lemti socializmo
įsitvirtinimą, bet režisierius jaučia,
kad tai neįmanoma, todėl paskutinis filmo skirtukas pasitinka žodžiais „No Comment“.
Paklaustas apie vaizdinių struktūros kūrimą ir jų dėliojimo šiame
filme taisykles, Godard’as sakė taisyklių neturėjęs. Jo nuomone, filmas veikia asociatyviai, be aiškių
reikšmės kūrimo taisyklių, tarsi

geometriškai komponuojamos „Aurora“, rež. Kristi Puiu
formos. Bet ar šis atsitiktiniu atrodantis vaizdų ansamblis tikrai yra
atsitiktinis? Nors kai kurie amerikiečių kritikai, ir ne tik jie, kaltino Godard’ą pasityčiojimu iš kino,
manau, jie nėra teisūs. Reikia prisiminti, kad kinas nėra tik istorijos
papasakojimas. Žymus prancūzų
kino kritikas Serge’as Daney yra
ne kartą minėjęs „Cahiers du Cinéma“ aksiomą: „Kinas turi esminį
ryšį su realybe ir realu nėra tai,
kas reprezentuota; tai galutina ir
nediskutuotina“. Vadovaudamiesi

„Filmas socializmas“, rež. Jean-Luc Godard

ratu nufilmuoti vaizdai be galo
šia aksioma ne tik Godard’as, bet
ir dauguma kitų prancūzų Naujo- kinematografiški ir, galima sakysios bangos kino režisierių, pasi- ti, spalvų sodrumu ir kontrastu
labai neįprasti. Šie vaizdai dar
rodžius video- ir skaitmeniniams
vaizdinių formatams, buvo paskel- labiau išryškėja sudurti su kitomis kameromis filmuota ar net iš
bę kino mirtį. Kita vertus, tas pats
interneto išimta medžiaga. SąmoGodard’as vienas pirmųjų pradėjo
ningai nekokybiški garsai, jų areksperimentuoti su skirtingomis
neanaloginėmis filmavimo ir mon- dymas ir montavimas su įdomiais
tavimo technikomis, akcentuoda- skaitmeniniais vaizdais kuria nė
su vienu ankstesnių Godard’o
mas kino ir „antikino“ vaizdinių
filmų nepalyginamą filmo įspūdį.
skirtumus ir taip palaipsniui porą
dešimtmečių kaskart diagnozuo- Beveik neabejoju, kad po šio filmo
damas kino mirtį. Tačiau lygi- vėl girdėsime naujų techninių ir
teorinių diskusijų apie skaitmenant priešpaskutinį filmą „Mūsų
ninio kino galimybes ir jo santykį
muzika“ (kuris buvo nufilmuotas
su analogine kino juosta. Mano
naudojant 18 skirtingų formatų
nuomone, Godard’o filmas turėtų
kamerų!) ir naujausiąjį, mano
manymu, Godard’o kūryboje ga- įkvėpti kino teoretikus (tarp jų ir
Philipą Roseną bei Thomą Elsalima įžvelgti optimistinių gaidų
esserį), teigiančius, kad nėra esilgai, jo nuomone, merdėjusiam
kinui. Nors prancūzų kino geni- minių ar paradigminių skirtumų
jaus filmai tampa vis sudėtinges- tarp skaitmeninio ir analoginio
nės formos ir kritiškesnio turinio, kino formatų.
Jeano-Luco Godard’o filmai kaip
galima justi vaikišką režisieriaus
vienas įkvėpimo šaltinių ne kartą
smalsumą paliesti visas naujas
minimi ir avangardinio kino kūvaizdinio formas ir patikrinti visas
naujas kino galimybes. Paskuti- rėjo Nathanielio Dorskio knygoje
niame Godard’o filme skaitmeni- „Sakralusis kinas“ („Devotional Cinio vaizdinio galimybės, atrodo, nema“). Pasak jo, realių objektų
pranoko save. „Canon“ fotoapa- spalva ir judesys kuria Godard’o

filmų magiją. Kaip ir Godard’as, zentacinius ryšius tarp užfiksuotų
objektų montuojant.
vienas labiausiai vertinamų kino
Pesimistinėje esė „Kino išnykiavangardo kūrėjų Dorskis į šiuomas“ Susan Sontag 1996 m. rašė:
laikinį skaitmeninį kiną nežiūri
labai optimistiškai, bet abu nuo- „Nesvarbu, kiek filmų, net labai
gerų, bus sukuriama, jei sinefilija
lat kuria, abu nepaliauja domėtis
mirs, kinas taip pat bus miręs...
juos supančiu pasauliu. Ir abu yra
Vienintelė kino atgimimo galimyžiūrimi. Niujorko kino festivalyje
bė yra naujos rūšies kino meilės
pristatyti Dorskio 16 milimetrų
gimimas.“ Kad ir kaip būtų keisjuostos filmai gali būti apibūdinti
kaip nereprezentaciniai, o realisti- ta, šiuos, mano manymu, perdėm
dramatiškus žodžius festivalyje
niai. Pastaruosius 40 metų Dorskis
prisiminiau dukart. Pirmą kartą
filmavo dehumanizuoto gyvenimo
diskusijoje po Godard’o filmo, ansimfonijas. Nepakartojamuose
trą kartą – po naujo Dorskio filmo
filmų kadruose daiktų, gamtos ir
žmogaus visuma spalviškai bei for- „Pastoralė“ peržiūros. Pasibaigus
mos požiūriu tampa vieniu. Pokal- filmams, sausakimšoje kino sabyje po peržiūros Dorskis minėjo, lėje gerą minutę skambėjo aplodismentai. Daugelio akyse buvo
kad jo tikslas visada buvo sukurti
filmą iš skirtingų realybės kadrų, matyti susidomėjimas tuo, ką prieš
kelias akimirkas matė ekrane. Gal
kurie juos sumontavus neturėtų
nieko reprezentaciškai bendro, tai reiškia, kad atviros formos kinas po truputį grįžta į kino sales?
tačiau savo ryšiais veiktų žmogaus
Gal tai – atgimimo ženklai, reišdvasią. Dorskis šią mintį tęsia ir
savo knygoje „Sakralusis kinas“. kiantys, jog aistringas susidomėjimas kinu, kuris rodomas, ir kinu,
Jis rašo, kad kino magija gimsta
iš realybės, iš kūrėjo dėmesio ap- kuris dar nėra išrastas, įmanomas
linkiniam pasauliui. Pasak jo, ki- ir XXI amžiuje? Šių metų Niujorko
kino festivalyje susidariau įspūdį,
nas susideda iš sintezės fiksuojant
pačius tikrovės objektus (ne sim- kad kinas dar tikrai nemirė, bet
bolius) bei kuriant naujus nerepre- jau prisikelia iš naujo.
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NePakeliama

būties lengvybė
Wim Wenders
Tikriausiai tai, kad Milano Kunderos pasiūlytos priešybės
Wendersas nepaverčia dialektika ir naikina vidinę jos
prieštarą, daro žmogiškos būties naštą bei džiaugsmą galimus
vienu metu ir išlaisvina jo personažų kinematografinę
egzistenciją.
R a m ū n a s A u š r o ta s
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ei matėte bent vieną
Wimo Wenderso filmą iš periodo iki magnum opus „Dangus
virš Berlyno“ („Der Himmel über
Berlin“, 1987), ar tai būtų „Alisa
miestuose“ („Alice in den Städten“,
1973), ar „Bėgant laikui“ („Im Lauf
der Zeit“, 1976), jums tikriausiai
pažįstama ta ambivalentiška būsena, kurią palieka ankstyvieji jo
filmai. Viena vertus, juose tvyro
rimtos temos – tapatybės stoka
(„Alisa miestuose“; „Klaidingas judesys“, „Falsche Bewegung“, 1975),
nerimo ir nesaugumo jausmas
(„Vartininko nerimas prieš 11 m.
baudinį“, „Die Angst des Tormanns
beim Elfmeter“, 1971), susvetimėjimo ir izoliacijos klausimas („Klaidingas judesys“; „Bėgant laikui“),
atmosfera, kurią galima nujausti
ir atpažinti. Tačiau Wenderso filmuose tragedija visada įvyksta
filmui dar neprasidėjus, o kino
laike dažniausiai susiduriama su
negandos padariniais, bet niekad
su jos priežastimis. Ir tai režisierius pateikia taip punktyriškai, kad
sunki tema nenusveria kino pasakojimo lengvumo. Tiksliau, kino

J
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vaizdų tėkmės, nes būtent vaizdo
pirmenybe prieš pasakojimą jis
pažįstamas ir kaip kino kūrėjas,
ir kaip kino teoretikas.
Gal todėl eilinio žiūrovo atmintyje išlieka ne visos tos problemos,
kurias režisieriaus filmuose pastebi ir įvardija kino kritikai (neabejoju, kad jos ten ir yra), o paskiri
filmo kadrai, diagetiniai muzikos
intarpai ir nuolatinis kameros
judėjimas. Amžiams neužmiršiu,
kaip Rudgeris Voegleris tuštinasi
gamtos fone filme „Bėgant laikui“
ar panoraminių kameros skrydžių
filme „Dangus virš Berlyno“. Kitaip tariant, kinas. Wendersui visiškai nesvarbu, kam kino vaizdas
turėtų tarnauti ar kaip jis galėtų
būti išnaudojamas. Iš to pažinsi
režisierių sinefilą, ir tai jį daro
artimą režisieriui François Truffaut, taip pat besąlygiškai mylėjusiam kiną. Gal todėl Wenderso
kūryba, ypač ankstyvoji, prieštarauja šiuolaikinio kinematografo
patirčiai, nes joje nėra pastarajam būdingo temos preciziškumo
ar stiliaus eksploatacijos. Žiūrėti
Wenderso filmus neabejotinai lengviau nei Michaelio Haneke’s. Ir tai

nuostabu, žinant, kad Haneke yra
tik buržua, kritikuojantis buržua
mentalitetą, o Wendersas priklausė tai vokiečių kartai, kurią slėgė
nacistinė praeitis, kamavo Stokholmo sindromas ir draskė tapatybės krizė. Gal labiau į globalius
vandenis leidžiamasi filme „Klaidingas judesys“, kuriame iškyla
vieno iš personažų nacistinė praeitis, bet temos antraeiliškumas ir
tai, kad finale jos nelieka, liudija,
jog čia greičiau scenaristo Peterio
Handke’s, o ne režisieriaus indėlis. Apskritai Wendersas filmuose vengia aiškinti ir aiškintis, ir
nors formaliai jis ir priskiriamas
Naujajai vokiečių bangai, politinė laikysena, kuria pasižymi kiti
šios kartos režisieriai Alexanderis Kluge, Werneris Herzogas, jam
nebūdinga. Beje, kai Wendersas
bando politikuoti, jis patiria fiasko, kaip kad filme „Gausybės žemė“
(„Land of Plenty“, 2004), kur ban- „Alisa miestuose“, 1973
dymas išsiaiškinti Amerikos status „Bėgant laikui“, 1976
quo po Rugsėjo 11-osios teroro iš- „Buena Vista Social Club“, 1999
puolių virto elementaria politine
didaktika.
Wendersas nerodo smurto, o tais
retais atvejais, kai parodo, dažniau-

„Broliai Skladanovskiai“, 1995
Reverse Angle Library GmbH

„Paryžius, Teksasas“, 1984

siai tai atsakas į kino vaizdo pa- išlikimas. Gal todėl jam pavyksta
niekinimą: filme „Alisa miestuose“, vienu metu parodyti ir būties žavesį, ir jos skurdą. Dažnai režisieriai
reklamai pertraukus Johno Fordo
renkasi viena arba kita. Ir paprasfilmą „Jaunasis Lincolnas“, Filipą
Vinterį pagauna įsiūtis ir jis su- tai dažniau sunkybę, o ne lengvumą būti žmogumi. Tikriausiai tai,
daužo televizorių. Tikras sinefilas
kad Milano Kunderos pasiūlytos
niekad negalės atleisti sąmoningo
priešybės Wendersas nepaverčia
manipuliavimo vaizdu, paverčiant
dialektika ir naikina vidinę jos
jį preke ar vartojimo objektu. Šią
prieštarą, daro žmogiškos būties
sąmoningą vaizdo nuskurdinimo
naštą bei džiaugsmą galimus vie(corruption of image) patirtį jis
nu metu ir išlaisvina jo personažų
įgijo dar studijų laikais, kai atliko
kinematografinę egzistenciją. Jei
trijų mėnesių praktiką kompanijos
„United Artists“ studijoje savo gim- ne iškart, tai anksčiau ar vėliau ji
tajame Diuseldorfe. Jis prisimena: tampa pakeliama. Todėl vis dėlto
pakeliama žmogiškosios būties
„Visur mačiau tą patį žiaurumą: ir
filmų gamyboje, ir jų rodyme ne- lengvybe alsuoja jo filmai „Alisa
miestuose“, „Bėgant laikui“, o
buvo nė trupučio meilės dirbant su
vaizdu, garsu ir kalba.“ Apie tai jis „Dangus virš Berlyno“ tiesiog švenįspėja filme „Bėgant laikui“ ir kal- čia žmogiškumą. Šis filmas – tikras
šedevras, tačiau neabejotinai ilba „Lisabonos istorijoje“ („Lisbon
giau išliks poveikis, kurį jis padarė
story“, 2003).
savo kartos žiūrovų mentalitetui.
Kita vertus, ambivalentiškumo
jausmą Wenderso filmuose suke- Gal tai nebuvo aišku iš pat pradžių,
bet šiuo filmu Wendersui pavyko
lia tai, kad juose žmogiškos būties
reabilituoti žmogų. Angelo ausims
našta organiškai koegzistuoja su
tos pačios žmogiškos būties len- leidęs išgirsti žmogaus mintis, magvybės išgyvenimu. Nors Wender- terialistinei pasaulėžiūrai jis parodė, kad ji tėra vaikiškų įvaizdžių
sui rūpi žmogaus klausimas, jis
niekada nepaverčia žmogaus pro- pasaulėžiūra, ignoruojanti žmogaus vidinio (dvasinio) gyvenimo
blema, jam terūpi žmogaus būties

tikrovę bei jos sunkų, bet visada
grožį. Per angelo išgyvenamą pagundą tapti žmogumi jis atkūrė
žmogiškąjį troškimą ir paguodą
būti kūnu, kurį susilpnino besaikis
jo varginimas ir vartojimas. Rodydamas dvasią ir reabilituodamas
kūną Wendersas vėl leido žmogui
patirti, tegu ir kinematografiškai,
kad jis yra gėris, kad jis visas yra
gėris. Tiesą pasakius, Wendersas
tai daro beveik visuose filmuose:
jis išteisina ir ištiesina žmogų ir
Filipo Vinterio („Alisa miestuose“),
kito Vinterio – Bruno ir jo draugo
Kamikadzės („Bėgant laikui“), Treviso ir jo žmonos („Paryžius, Teksasas“) personažuose. Tai vyksta
su kito žmogaus pagalba. Tačiau
minėtuose filmuose žmogaus būtis
reabilituojama siaurame psichologiniame, o „Danguje virš Berlyno“ –
filosofiniame, estetiniame ir, drįstu
teigti, metafiziniame lygyje.
Wenderso kinas – griežtai individualistiškas, nukreiptas į personažo pasaulį ir jo patiriamą pasaulio
išgyvenimą, todėl jame ir skęsta
socialinės bei politinės problemos.
Neatsitiktinai tokiam pasauliui išreikšti režisierius pasirinko kelio

filmo formą, leidžiančią išskirti
herojų iš sociumo ir sutelkti į jį
kameros žvilgsnį. Kai kas sako,
kad šią idėją Wendersas parsivežė iš Amerikos, kai filmavo „Alisą
miestuose“, bet jau ankstesnis jo
filmas „Vartininko nerimas prieš
11 m. baudinį“ remiasi kelio filmo paradigma. Neaišku, kas Wendersą sužavėjo labiau: kelio filmo
forma, leidžianti pripildyti kino
pasaulį automobilių, degalinių,
pakelės kavinių su jose stovinčiais muzikiniais aparatais ir iš
jų sklindančiu rokenrolu (viso to,
kas buvo tikrovės, kurioje gyveno
režisierius, dalis), ar jo idėja, grindžiama nuolatiniu, nepaliaujamu
judėjimu. Ne tik vadinamojoje „Kelio trilogijoje“, bet ir kituose vaidybiniuose bei dokumentiniuose
Wenderso filmuose kartojasi judėjimo motyvas. Ir apskritai, ar
pastebėjote, kad kamera jo filmuose nuolat juda? Šis judėjimas
nėra vien tik stiliaus įnoris, kaip
kad kelio filmo žanras nėra tik
paprasta užmaršties ar atminties
forma. Judėjimas Wendersui ir jo
kinui yra būties forma. Perpetuum
mobile įteisina ir garantuoja būtį.
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„Įeik nesibeldęs“, 2005

Todėl kameros slinktis dokumentiniame filme „Buena Vista Social
Club“ (1999) ne tik ištraukia iš užmaršties Kubos muzikantus, bet ir
suteikia jiems būtį.
Tada, kai Wenderso kamera
sustoja, ji užleidžia vietą muzikai – kitai judėjimo formai. Kai
režisierius vizualinį judėjimą pakeičia audialiniu, jis ne tik perkelia
siužetą į vidų, bet ir priartina kulminaciją. Filme „Alisa miestuose“
tai iliustruoja du nuostabūs epizodai: pirmajame matome berniuką,
besiklausantį iš muzikinės dėžės
skambančios muzikos, antrajame
stebime, kaip pagrindinis personažas Filipas Vinteris klauso gyvai
atliekamos Chucko Berry dainos
„Memphis, Tennessee“. Abu šie
intarpai ženklina ne tik siužeto,
bet ir personažo transformaciją.
Wendersui muzika, ypač rokenrolas, kartais net labiau nei kinas
yra apreiškimo ir atpirkimo vieta.
Todėl ji būtinai turi būti diagetinė,
neatskiriama jo kinematografinio
pasaulio dalis (išimtis yra filmas
„Paryžius, Teksasas“, ir tikriausiai
todėl, kad Wendersas juo pagerbė
vesterną).
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Kelio filmo žanras suteikė Wendersui galimybę perkelti į kino
erdvę jam artimus amerikietiškos popkultūros ženklus. Tačiau
jo, sinefilo jausmai susiję su kitu
amerikiečių žanru – vesternu. Jis
ypač žavisi Johno Fordo kūryba,
kuriai išreiškė pagarbą ne viename savo filme. Fordo atvaizdą
matome filme „Alisa miestuose“ –
straipsnyje, kurį traukinyje skaito
Vinteris. Filme „Dalykų padėtis“
(„State of Things“, 1982), sustojus
filmo kūrimo procesui, režisierius
nuobodžiaujančiai aktorei duoda
pasiskaityti Alano Le May’aus romaną „Ieškotojai“, kurio pagrindu
buvo sukurtas Fordo filmas. „Dalykų padėtis“ net tampa savotišku hommage filmui „Ieškotojai“
(1956), nes režisierius išsiruošia
ieškoti Holivude (suprask, laukiniuose Vakaruose) dingusio prodiuserio.
Drįstu teigti, kad vesternas Wimui Wendersui yra artimesnis už
kelio filmą, nors jis ir nesukūrė nė
vieno vesterno. Kelio filmo žanro
šaknys yra socialinės: tai protesto
vizualizavimo būdas, atsiribojimo
nuo pasaulio forma. Vesterno šak-

nys yra istorinės – jis yra tapatybės
ieškojimo, įgijimo, jos patvirtinimo
ar praradimo forma. Kitaip tariant,
kelio filmas yra personažo tapatybės, o vesternas – personažo
transformacijos vieta. Tačiau visus
Wenderso kelio filmų personažus
(išskyrus gal „Klaidingą judesį“) į
kelią išstumia ne noras maištauti,
o pokytis, jo troškimas ar baimė.
Iš minios juos išskiria ne marginalumas, kontrkultūrinė laikysena,
socialinė diferenciacija, o egzistencinė laikysena, todėl jie labiau
primena vesternų herojus, kaip
kad Trevis „Paryžiuje, Teksase“
(1984). Wendersas renkasi kelio
filmo formą dėl stilistinių priežasčių, o vesterną – dėl pasakojimo ir
dramatizmo. Ypač vesterno įtaka
jaučiama filme „Paryžius, Teksasas“, kuris prasideda vesterno erdvę atkuriančia scena, skambant
įsimintinai, vesternui būdingai
užkadrinei muzikai. Filmo pabai- „Skaisčiai raudona raidė“, 1972
goje pagrindinis personažas Trevis, „Taip toli, taip arti“, 1993
sutvarkęs reikalus, išvažiuoja iš „Draugas iš Amerikos“, 1977
miesto kaip koks vienišas vesterno herojus.
Tačiau Wenderso filmai grynąja
prasme nėra nei tradiciniai kelio

„Dangus virš Berlyno“, 1987

filmai, nei vesternai, nes juose
kiečių doleriai. Amerikos traukos
svarbiausia yra būties išgyveni- nesunaikino net susidūrimas su
mas. Todėl juos galima pavadinti
Holivudo sistema, kai po filmo
egzistenciniais filmais. Filmais „Draugas iš Amerikos“ („Der amene apie psichologinę ar fizinę, o
rikanische Freund“, 1977) sėkmės
apie būties transformaciją. Ir tai, Fransis Fordas Coppola pakvietė
nepaisant amerikietiškos formos, Wendersą kurti Amerikoje. Šią
juos daro išskirtinai europietiškus. neigiamą patirtį režisierius perKaip teisingai sakė kino kritikas
kėlė į „Dalykų padėtį“, kurioje
Nickas Roddickas, Wenderso fil- kritikuoja holivudinių filmų kūrimai unikalūs tuo, kad jis sugebė- mo strategiją, paremtą pasakojimo
jo į amerikietišką formą perkelti
dominavimu. Šią didžiąją Holivudo
europietišką jautrumą, kylantį ne
maniją kurpti istorijas jis kritikuoiš maišto, ne iš konfliktinės situ- ja filmo personažo – režisieriaus
acijos, bet iš būties išgyvenimo
Frederiko Munro, kuris kartu yra
patirties.
ir Wenderso alter ego – lūpomis:
Anot Wenderso, jo filmai liudija, „Istorijos egzistuoja tik istorijose, o
kad Amerika užkariavo jo kartos
gyvenimas eina pro šalį, savo keliu
pasąmonę. Tačiau režisieriaus
ir neturi jokio poreikio atsigręžti į
filmuose nėra nei maišto prieš
istorijas ar tapti istorijomis.“ Reamerikiečių kultūrinį imperializ- žisierius įsitikinęs, kad naratyvas
mą, kaip kad Alexanderio Kluge’s
tarsi vampyras iš vaizdo išsiurbia
kūryboje, nei agresijos prieš viską, gyvybę. Wendersas vaizdžiai aprakas amerikietiška, kaip kad Jea- šo patirtį, kai į jo kuriamus filmus
no-Luco Godard’o filmuose. Tik
pirmą kartą įsiveržė pasakojimas.
gryna nostalgija amerikietiškos
Pirmąjį filmą „Sidabro miestas“
popkultūros artefaktams, kurios
(„Silver City“, 1969) sudarė dešimt
jis ir neslepia. Tikriausiai ši nos- trijų minučių kadrų, kurių kiekvietalgija ir paskatino jį važiuoti į JAV nas – statiškai užfiksuota miesto
kurti filmo („Alisa miestuose“), kai
panorama. Filme nieko nevyksta,
dalį jo pirmtakų suviliojo ameri- bet vienas kadras yra kitoks: čia

įeina ir išeina žmogus. Wender- su XX a. vidurio minties atmosfera,
kai, pripažįstant lygybę istorija (nasas sako: „Aš manau, kad nuo to
ratyvas) = Dievas, Jacques’as Derrimomento tapau pasakotoju. Ir nuo
tada prasidėjo visi mano sunku- da, kritikuodamas teksto (istorijos)
mai, nes tai buvo pirmas kartas, kritiką, kritikavo Dievą, o kartu ir
kai kažkas įvyko mano surežisuo- pasakojimą. Tačiau likimo ironija
tame kadre. Nuo tada problemų tik – Wenderso kūryba paliudijo, kad
daugėjo. Montuodamas supratau, vaizdo savaime nepakanka: ne
jog po kadro, kai žmogus perei- vienas vėlesnis jo filmas, stebinęs
rafinuotų vaizdų gausa ir naratyna bėgiais, atsiras lūkestis, kad
vo stoka, taip ir liko nei suprastas,
kiekviename paskesniame kadre
nei suprantamas („Iki pasaulio
taip pat kažkas vyktų. Pirmą kartą
pabaigos“, „Until the End of the
gyvenime turėjau pagalvoti apie
kadrų tvarką, t. y. apie tam tikrą World“, 1991, ar „Filmuoti Palerme“, „Palermo Shooting“, 2008).
dramaturgiją. O mano sumanymas
Vėlesnio periodo filmuose trūksta
buvo kitoks. (...) Nuo tada jaučiu
priešpriešą tarp atvaizdo ir pasa- to grakštumo ir paprastumo, kuris
kojimo. Abipusį nesuderinamumą, būdingas ankstyviesiems Wenderso
filmams, dariusiems juos žiūrovišabipusę tendenciją kenkti vienas
kus. Nors negali sakyti, kad režisiekitam.“
rius to nejautė – „Dalykų padėtyje“
Ši įtampa tarp pasakojimo ir
yra scena, kurioje aktorius sako
vaizdo nuolat juntama Wenderso
filmuose. Jei tik įmanoma, reži- režisieriui: „Žmonėms reikia istosierius ją sprendžia vaizdo naudai. rijų.“ Ironiška, bet tai patvirtino ir
pats filmas, įgavęs pagreitį tik tada,
Gali būti, kad šis kino pasakojimo
devalvavimas yra susijęs su vadi- kai jame gimė istorija. Deja, dažnai
namąja „didžiųjų naratyvų“ griū- pagunda yra per didelė.
timi XX a. viduryje, kai visuomenė
atsisakė iki tol egzistavusių ir jos
stabilumą palaikiusių tradicinių
mąstymo modelių. O gal apskritai
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Paauglių numylėtinis

keičiasi

Shia LaBeouf
Jaunasis aktorius po jį išgarsinusių „Transformerių“
neatsisako vaidmenų veiksmo filmuose, bet, regis, siekia
ir kur kas daugiau.

radėjusi rašyti apie
dvidešimt ketverių
metų aktorių Shia
LaBeoufą, prisiminiau šviesaus atminimo Sauliaus
Macaičio straipsnį apie Leonardo
DiCaprio knygoje „Šviesos sukurti“. Jame kino kritikas svarsto,
kokiu keliu pasuks jaunasis aktorius: ar po „Titaniko“ sėkmės
liks komercinių filmų berniuku,
ar grįš prie tų dviprasmių, sudėtingų vaidmenų, kokius suvaidino
savo kūrybinio kelio pradžioje.
Dabar žinome, kad DiCaprio pateisino talentingo, daugiaplanio
aktoriaus vardą. Shia LaBeoufo
karjera šiek tiek kitokia. Išpopuliarėjęs paaugliams skirtose
komiksų ekranizacijose ir, anot
„Forbes“, dvejus metus iš eilės
tapęs pelningiausiu aktoriumi
(paskaičiuota, kad kiekvienas į šį
aktorių investuotas doleris filmų
kūrėjams sugrąžino 81 dolerį),
šiemet kylanti Holivudo žvaigždė
padarė staigų posūkį – pagaliau
suvaidino sudėtingą, dramatišką
vaidmenį Oliverio Stone’o filme
„Volstrytas: pinigai nesnaudžia“
(„Wall Street: Money Never Sle-

P
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eps“). Taigi, kas toliau? Kokį kelią jis pasirinks?
Shia Saide’as LaBeoufas gimė
1986 m. birželio 11 d. Kalifornijoje. Jo vardas Shia hebrajiškai
reiškia „Dievo dovanotas“. Už jį
Shia turi būti dėkingas seneliui,
iš Holokausto išsigelbėjusiam
Lenkijos žydui, tapusiam Niujorko estrados humoristu. Motina
Shayna Saide, buvusi balerina,
šoko naktiniame klube, o vėliau
tapo dailininke dizainere. Iš prancūzakalbio Kanados Kvebeko kilęs
tėvas Jeffrey Craigas LaBeoufas
dalyvavo Vietnamo kare, mokėsi cirko meno Paryžiuje ir tapo
klounu. Šeima gyveno vargingame,
nusikaltimais garsėjančiame Los
Andželo rajone. „Mano tėvai gan
keisti žmonės, tačiau aš juos myliu.“ Namie vyravo kiek chaotiška,
bet miela atmosfera. Tėvas nebuvo
religingas žmogus, o motina, kilusi iš konservatyvios žydų šeimos,
įskiepijo sūnui judaizmo principus
ir būtinybę lankyti sinagogą. Todėl
šiandien Holivudo žvaigždė švenčia ir Kalėdas, ir Hanuką. „Mes
buvome siaubingi skurdžiai – ne
tik neturėjome automobilio, bet

apskritai vos sudurdavome galą su
galu. Mūsų rajonas buvo nuolatinis
gaujų karų laukas. Be galo norėjau pabėgti iš ten, bet kaip? Viskas
nuolat rėmėsi į pinigus. Užaugau
tarp hipių, mane visur lydėdavo
marihuanos dūmai. Tai buvo savaime suprantamas dalykas. Per
atostogas galėdavau jų prisiuostyti
namie. Man patiko. Tėvai niekada
ant manęs nešaukdavo. Bet nuo
pat vaikystės mačiau, ką žmogui
gali padaryti narkotikai“, – prisimena Shia.
Jam buvo trylika, kai tėvai išsiskyrė. Narkomanas ir alkoholikas
tėvas pateko į reabilitacijos centrą, „Viskas, kas tau šventa“, 2006
sūnus jį dažnai lankydavo. Berniu- „Paranoja“, 2007
kas liko su motina, kuri sunkiai
vertėsi pardavinėdama savo pačios kurtą bižuteriją. Shia mokėsi
klasėje, kurioje buvo vienintelis
baltaodis. Jis nutarė kovoti su slegiančiu skurdu. Jau nuo mažumės
įrodė turintis tvirtą charakterį, tik
ilgai negalėjo apsispręsti, kuo norėtų būti. Dėl vieno buvo tikras: tai
turi būti pramogų verslas.
Pasak LaBeoufo, bėgdamas nuo
nykios tikrovės ėmė kurti trumpas šmaikščias istorijas, kurių il-
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tumų, regis, neįmanoma nugalėti,
jų neturi. Pinigus padeda surasti
gai niekam nerodė. Kartą vienas
bet jų vaikai mano kitaip.
neprilygstamieji agentai Malderis
popieriaus lapelis pateko motinai
Savo antraplanių vaidmenų
į rankas. Ji buvo sužavėta ir įkal- ir Skali. Vėliau trumpai šmėkšlaikotarpį Shia prisimena su
bėjo klubo, kuriame dirbo, savi- telėjo populiariame „Ligoninės
nostalgija ir mano, kad tai nebupriimamajame“.
ninkus leisti sūnui išmėginti savo
2001 m. jis vaidino klastingą vo tuščias laiko leidimas. „Taip,
jėgas klubo scenoje. Taip Shia
niekšelį Ronį televizijos filme „Šu- nelabai didžiuojuosi tais darbais.
pradėjo pasirodymus naktiniuose
Žvilgtelėjus į mano vaidmenų
niškas reikalas“ („Hounded“), po
klubuose su specifine programa:
sąrašą, daugelis pasirodys tikrai
pasakojo nešvankius anekdotus. metų – pagrindinės veikėjos brolį
„Mane vadino dešimtmečiu su pen- TV komedijoje „Trudės išpažintis“ nereikalingi. Bet tuo metu pasirinkau teisingai, nes filmuodakiasdešimtmečio liežuviu. Žinoma, („Tru Confessions“). Keturiolikos
tai buvo didelė rizika – mane ga- metų nusifilmavo „Disney“ kana- masis galėjau stebėti, kaip dirba
Keanu Reevesas ar Willas Smitlo pramoginiame seriale „Ir vėl
lėjo paprasčiau išspirti lauk, juk
tie Styvensai!“ („Even Stevens“). has. Daug ko iš jų išmokau – kaip
žmonės ten renkasi išgerti ir gerai
elgtis aikštelėje, kaip valdyti filpraleisti laiką, o ne klausytis ko- Šis išsilaikė net tris sezonus, o
mavimo procesą, kaip daug dirbti
jaunasis debiutantas, suvaidinęs
kio nors nevykėlio tauškalų, bet
trenktosios šeimynėlės sūnų Lui- ir nepavargti.“ LaBeoufas sąmoman pavyko: paauglys, kalbantis
ningai kuria savo karjerą ir nori
girto jūreivio žargonu, kėlė žiūro- są, laimėjo „Emmy“ prizą kaip
vams pasiutusį juoką.“ Be to, ber- geriausias aktorius vaikų seriale. vaidinti įvairesnius vaidmenis:
Televizijoje uždirbti pinigai leido „Mano svajonė – tapti tokiu kaip
niukas kartu su vaikystės draugu
jam mokytis prestižinėje Los An- Johnny Deppas. Turėti drąsos
Lorenzo Eduardo įsteigė hiphopo
dželo „Hamilton Academy of Mu- bandyti naujus dalykus ir kiekviegrupę, kur mušė būgnais.
ną kartą stebinti publiką.“
sic“. Jis net rengėsi stoti į Jeilio
Noras tapti aktoriumi jį aplankė
devynerių ar dešimties metų. Vie- universitetą, bet darbai sutrukdė
nas pažįstamas berniukas filma- studijoms.
2003 m. Shia LaBeoufas suvaivosi televizijos seriale „Daktarė
dino epizodinį vaidmenyje antroje
Kvin“, ir Shia pamanė, kad irgi
veiksmo komedijos „Griausmingieji
galėtų šitaip užsidirbti. Pasitaręs
Čarlio angelai“ („Charlie’s Angels:
su motina, jis susirado adresų
Full Throttle“) dalyje, po metų paknygoje aktorių agentūras ir ėmė
sirodė režisieriaus Alexo Proyaso filiš eilės skambinti. Įspūdingiausias
buvo pokalbis su ponia, kuri vė- me „Aš, robotas“ („I, Robot“), sukurliau tapo ir iki šiol yra jo agentė. tame pagal mokslinės fantastikos
Paskambinęs Shia LaBeoufas ilgo- klasiko Isaaco Asimovo apsakymus.
kai apsimetinėjo agentu, bandan- 2005 m. jis vaidino Keanu Reeves’o
vairuotoją režisieriaus Franciso
čiu rasti Holivude vaidmenį savo
Lawrence’o fantastiniame siaubo
atstovaujamam dešimtmečiui
trileryje „Konstantinas“ („Consaktoriui. Ponia, be abejo, greit
tantine“). Aktorius ir režisierius
suprato, kad kalba su vaiku, bet
Emilio Estevezas 2006 m. susuko
ją taip sužavėjo įtaigi berniuko
2007-uosius galima vadinti „Sakalo akis“, 2008
filmą „Bobis“ („Bobby“) apie1968šneka, kad nusprendė pakviesti jį
Shia LaBeoufo proveržio metais. „Transformeriai“, 2007
ųjų birželio 6 d. pasikėsinimą į JAV
į peržiūrą. „Ji pamanė, kad turbūt
senatorių Robertą F. Kennedy. Šia- Pirmiausia pasirodė režisieriaus
esu labai įžūlus vaikiščias. Tada
ir sulaukiau kvietimo į peržiūrą. me 2006-ųjų Venecijos kino festi- Dito Montielio filmas „Visas, kas „Indiana Džounsas
tau šventa“ („A Guide to Recogni- ir krištolo kaukolės karalystė“,
Turėjau perskaityti tekstą „Burger valio konkursinės programos filme
zing Your Saints“). Už vaidmenį
King“ reklamai. Perskaitęs išgir- šalia Holivudo garsenybių matome
2008
šioje dramoje Shia grūmėsi kaip
dau lemtingąjį „Gerai“, – prisime- ir Shia Le Beoufą.
liūtas. Po pirmos atrankos režisieNa, o 2004 m. jis išbandė jėgas
na Shia LaBeoufas.
Taip prasidėjo metodiškas Ho- ir režisūroje. Kartu su draugu Lo- rius jį atmetė, bet Shia užsispyrė
dar kartą susitikti su Montieliu,
renzo Eduardo parašė scenarijų
livudo užkariavimas. Shia ėmė
paskirtą valandą įsiutęs įpuolė į
lankyti visas įmanomas aktorių „Nekenčiama meilė“ („Let’s Love
jo kabinetą ir vos neišgriovė sienų.
atrankas. 1999 m. vienoje „X Hate“) ir perkėlė jį į ekraną. Tai
istorija apie dvi skirtingose gat- Paskui aiškinosi, kad šitaip elgėsi
failų“ septinto sezono serijoje jis
vėse gyvenančias šeimas. Jų gyve- norėdamas įtikinti režisierių, jog
suvaidino berniuką, kuriam reikia
nimai smarkiai skiriasi ir tų skir- mokės suvaidinti agresiją. Nustepinigų sunkiai operacijai, o tėvai
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bintas tokio poelgio, režisierius
pasidavė. Montielio debiutą įvertino Sandanso festivalis – filmas
buvo apdovanotas už režisūrą, o
jame vaidinančių aktorių grupė
kartu su Shia LaBeoufu gavo specialųjį žiuri prizą. Paaiškėjo, kad
šis aktorius turi intuiciją ir žino,
už kuriuos vaidmenis verta kovoti.
Tų pačių metų pradžioje Kino
teatrų savininkų asociacija paskelbė jį „rytdienos aktoriumi“,
o balandį pasirodė D. J. Caruso
trileris „Paranoja“ („Disturbia“),
kuriame jis suvaidino vieną geriausių savo vaidmenų. Filmo
autorius, be abejo, įkvėpė Alfredo Hitchcocko „Langas į kiemą“.
Tai pasakojimas apie prasižengusį
paauglį Keilą, kuris priverstas sėdėti namie. Mokyklos psichologo
verčiamas kalbėti apie avarijoje
žuvusį tėvą, vaikinas neišlaiko ir
apimtas įsiūčio užpuola mokytoją. Keilas išvengia kalėjimo, bet
gauna namų arešto. Neturėdamas
ką veikti ima stebėti kaimynus ir
pamažu pradeda įtarti vieną jų
kaip serijinį žudiką. Netrukus Keilas su draugais supranta, kad tai
ne fantazija, o siaubinga realybė.

Filmas susilaukė didesnės sėkmės, nei tikėtasi, o kino kritikai
negailėjo pagyrų LaBeoufo vaidybai: „Šis jaunas aktorius sugeba
lengvai perteikti psichologinį savo
herojaus portretą: čia ir pyktis, ir
sąžinės priekaištai, ir sumanus
protas.“ Arba: „Labai greitai Shia
LaBeoufas, jeigu eis teisinga kryptimi, taps viena ryškiausių jaunųjų Holivudo žvaigždžių.“ Nors iš
esmės filmas nedaug skiriasi nuo
panašių jaunimui skirtų siaubo
trilerių, LaBeoufo karjeroje tai
didelis žingsnis pirmyn.
2007-aisiais pasirodė ir komercinis hitas – fantastinis nuotykių
filmas „Transformeriai“. Aktorius
labai norėjo patekti į šį filmą,
nes dar vaikystėje mėgo žaisti
su transformeriais. „Manau, tai
padėjo man filmuotis. Juk mano
geriausias draugas – robotas,
sugebantis pavirsti automobiliu.
Negalėčiau to įsivaizduoti, jei vaikystėje nebūčiau žaidęs su tokiu
robotu.“ LaBeoufas vaidino šiame filme tarpininką tarp žmonių
ir robotų. „Mano personažas sužmogina šią istoriją, – sako jis. –
Sema – ne kietuolis, ne genijus

ir ne superherojus. Jis užsidaręs, tiesiog simpatiškas ir organiškas
nepasitikintis savimi jaunuolis, vaikinukas.
Be to, tais pačiais metais jis dar
nuo kurio priklauso žmonijos
spėjo įgarsinti mielą pingvinuką
likimas. „Transformeriai“ – tai
tikras amerikietiškas folkloras. Kodą, kuris norėjo tapti banglenTuriu draugų, kurie neskaitė Bi- tininku, animaciniame filmuke
blijos ir augo su komiksais. Tai „Ant bangos“.
Filmo „Transformeriai“ prodiumitologija, kuri jaudina mano
seris buvo Stevenas Spielbergas
kartos žmones.“ Shia gražiai
ir būtent jis atkreipė režisieriaus
atsiliepia ir apie filmo režisierių
Michaelą Bay’ų. „Esu girdėjęs, Bay’aus dėmesį į šį jaunuolį. Pats
kad jis nemoka dirbti su akto- Spielbergas tuo metu beveik po
dvidešimties metų rengėsi kurti
riais. Negaliu su tuo sutikti. Nė
naują „Indianos Džounso“ seriją
vienas režisierius nesuteikė man
ir pasiūlė Shiai suvaidinti Metą
tiek laisvės kaip Michaelas. Jis
Viljamsą, prarastą ir atsiradutiki aktoriumi ir visaip stengiasi
sį žymaus keliautojo Indianos
jam padėti.“
Po dvejų metų minias paau- Džounso sūnų. Aktorius sutiko net
glių sutraukė ir antroji „Trans- neskaitęs scenarijaus.
Kitaip nei visai kompiuteriniuoformerių“ dalis, kur režisierius
se „Transformeriuose“, filme „InBay’us subūrė praktiškai tą pačią
komandą – pradedant aktoriais, diana Džounsas ir krištolo kaukobaigiant techniniu personalu. lės karalystė“ kur kas svarbesni
pagrindinių veikėjų tarpusavio
Po abiejų „Transformerių“ Shia
LaBeoufas tapo paauglių numy- santykiai. Jaunajai žvaigždei
lėtiniu, bet šiuose filmuose sun- teko didžiulė atsakomybė, bet
ku įžvelgti aktoriaus talentą, – Spielbergas neapsiriko patikėjęs vieną svarbiausių vaidmenų
triukšmas ir viską užgožiantys
nelabai patyrusiam aktoriui. Vėrobotai trukdo vertinti vaidybos
privalumus. Tačiau aktorius, ki- liau LaBeoufas prisipažino, kad
vaidindamas šalia tokių asų kaip
taip nei pats filmas, neerzina, yra
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rintį neįprastą humoro jausmą.
Harrisonas Fordas ar Cate Blan- Holivudo aktorių pasirinko Shia
Jaunoji kino žvaigždė juokauja:
LaBeoufą, o šis seniai svajojo
chett nuolat jautė baimę ir manė
pakeisti veiksmo filmų herojaus „Tiesą sakant, seksualiausia moesąs nevertas būti jų draugijoje.
teris, kurią pažįstu, yra mano
amplua ir suvaidinti dramatišką
„Bijojau prisijungti prie šios
mama. Ji yra plevenantis angefilmavimo grupės. Viskas, ką tik vaidmenį, tad iš karto sutiko tapti
las. Jeigu galėčiau, vesčiau savo
jaunu brokeriu Džeiku, kuris šiek
gali apie ją įsivaizduoti, būtent
mamą.“ O paskui priduria: „Aktotaip ir yra. Nenori būti prielipa, tiek primena pirmos filmo dalies
kuri viską sugadina. Be to, žinai, herojų Badą Foksą. Džeikas at- riai visada išgyvena vidinę dramą,
jaučia skausmą, vidinį konfliktą.
kaklus, gabus garbėtroška, bet
kad bus tiek daug kritikos, jog
Jie – širdžių ėdikai. Tokia jau jų
kokiomis priemonėmis siekiantis
ji tiesiog atims drąsą“, – atvirai
profesija... Manau, kad kiekvieną
karjeros viršūnių. Aktorius sakosi
pasakojo LaBeoufas, vadinamas
vyrą apima tokie jausmai kaip noSpielbergo numylėtiniu. Pasiti- nemažai paplušėjęs, kol išmoko
ras išsivaduoti, pabėgti ir išlikti.
finansinio pasaulio terminus. „Nė
kėjimo savimi jaunajam aktoriui
Bandau suprasti save, analizuoti
nenutuokiau, ką reiškia „kredito
įkvėpė Harrisonas Fordas, kuris
nurašymas“, – sako LaBeoufas. – ir rasti atsakymus į kamuojančius
ir visai filmavimo grupei padėjo
Neturėjau supratimo, kas per vel- klausimus. Deja, negaliu rasti atgerai jaustis aikštelėje. „Prieš
sakymo.“
nias yra „alternatyvieji kaštai“ ar
kiekvieno epizodo filmavimą
Taigi jaunasis Shia LaBeoufas
Harrisonas sakydavo: „Na, tiek „geografinė monopolija“.“ Vėliau
to, eime nufilmuosime tą nieka- jis naująjį savo vaidmenį apibū- bręsta. Nori rimtesnių vaidmenų,
nors neužmiršta ir „Transformelą.“ Taip jis sumažindavo įtampą. dino kaip „lakstymo ir plepėjimo
rių“, kurių trečioji dalis netrukus
Apie Harrisoną galiu pasakyti, apie pinigus filmą“, pergrūstą
pasirodys ekranuose. Juk dvidedialogų, „nuo kurių net svaigsta
kad jis tikras lyderis, tarsi koks
šimt ketveri – taip nedaug, o megalva“.
generolas Pattonas. Kai esi šalia
Dabar Shia La Beoufas šitaip
jo, nejauti spaudimo“, – su legenkalba apie prabėgusių metų padiniu Antrojo pasaulinio karo
tirtį: „Pasikeitė požiūris į save.
JAV armijos generolu George’u
Nustojau manyti, kad aktorystė –
Smithu Pattonu aktorių palygino
tai tik ilgos, nesibaigiančios atosShia LaBeoufas.
Dar prieš patekdamas į Spiel- togos, pamažu pradėjau suprasti,
kad tai tiesiog darbas. Kažkada
bergo filmavimo grupę LaBeoufas
pasirodė režisieriaus D. J. Caru- sakiau sau: „Pasisukiosiu čia
metus kitus, jeigu nepavyks užso įtampos kupiname veiksmo
sikabinti, tiesiog pasiieškosiu kito
trileryje „Sakalo akis“ („Eagle
Eye“). Kartu su partnere Michel- darbo. Dabar apsipratau su mintimi, kad teks čia užsibūti ilgiau.
le Monaghan jiedu suvaidino du
jaunuolius, tapusius šėtonišką nu- Negaliu pasakyti, kad praradau
iliuzijas dėl Holivudo realijų. Tiežudymo planą rezgančios moters
siog supratau, kaip atrodo visa ta
įrankiais. Kiekvienas jų žingsnis
virtuvė, ir stengiuosi joje surasžinomas iš anksto, pora turi rasti
būdą, kaip pergudrauti nusikaltė- ti savo vietą. Ši profesija turi ir
lancholiški aktoriaus pamąstymai „Myliu tave, Niujorke“, 2009
šviesių, ir tamsių pusių. Aišku, ne
lę, kol ši jų nenužudė.
Pernai Shia tarp kitų garseny- viskas man patinka, bet juk per apie gyvenimą teikia vilčių: „Kokia „Volstrytas: pinigai nesnaudžia“,
gyvenimo prasmė? Kartais man at- 2010
jėgą manęs čia niekas nelaiko. O
bių šmėkštelėjo įvairių pasaulio
režisierių sukurtame novelių fil- būdamas čia tiesiog turiu susi- rodo, kad gyvenu beprasmišką gytaikyti su viskuo, kas čia vyksta. venimą ir mane tai baugina. Nors „Transformeriai:
me „Myliu tave, Niujorke“ („New
žinau, kad dabar esu populiarus, nugalėtųjų kerštas“,
York, I Love You“). Indų režisie- Skundai ir bandymai kaltinti kitus
turiu gražų namą, o mano tėvai
nieko nepadės.“
riaus Shekharo Kapuro novelėje
2009
neprivalo dirbti. Turiu pakankaApie asmeninį gyvenimą Shia
jis vaidino kartu su brite Julie
LaBeoufas stengiasi daug nekal- mai pinigų ir esu įžymus. Bet juk
Christie.
bėti ir bando paversti juokais žur- viskas gali pasikeisti ir galiu to
Ir pagaliau pirmasis tikrai
netekti. Niekada nežinai, kas tanalistų klausimus. Neatsitiktinai
rimtas vaidmuo Oliverio Stone’o
vęs laukia. Savo populiarumo nedramoje „Volstrytas: pinigai ne- žurnalo „Parade“ redaktorius
snaudžia“. Stone’as ir jo prodiu- Dotsonas Raderis aktorių apibū- sureikšminu. Šiandien populiarus,
o rytoj tavęs niekas neprisimins“, –
dina kaip įžeidų, linksmą, greitai
seriai ilgai svarstė, kas suvaidins
supykstantį, sumanų, žavų, tu- sako Shia LaBeoufas.
Džeiką Mūrą, ir iš daugelio jaunų
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Viskas, ką myliu [Wszystko, co kocham]
Režisierius ir scenarijaus autorius Jacek Borcuch | Operatorius Michaù Englert
Vaidina Mateusz Koúciukiewicz, Anna Radwan, Andrzej Chyra, Olga Frycz, Jakub Gierszal, Mateusz Banasiak, Igor Obùoza, Marek Kalita,
Zygmunt Malanowicz, Elżbieta Karkoszka, Brygida Turowska
2009, Lenkija, 95 min. Platintojas Lietuvoje Kino pasaka
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Viskas, ką myliu [Wszystko, co kocham]
Režisierius ir scenarijaus autorius Jacek Borcuch | Operatorius Michaù Englert
Vaidina Mateusz Koúciukiewicz, Anna Radwan, Andrzej Chyra, Olga Frycz, Jakub Gierszal, Mateusz Banasiak, Igor Obùoza, Marek Kalita,
Zygmunt Malanowicz, Elżbieta Karkoszka, Brygida Turowska
2009, Lenkija, 95 min. Platintojas Lietuvoje Kino pasaka

Ar „glamūrinis“ rokas
galėjo nuversti Sovietų
Sąjungą?
„Sovietų Sąjungą sugriovė rokas
ir džinsai!“ – šūkteli bene geriausiai žinomas lietuvių istorikas
miniai, susirinkusiai pagerbti tautinės sukakties. Minia paantrina
šūksniais ir rankų mišku, užsibaigiančiu „peace“ ženklu. Ausyse
ima skambėti „Jesus Christ Super
Star“, Franko Zappos gitaros akordai, nejučia permetantys į „tuos
laikus“, kai rokas ir džinsai buvo
šios metaforos autoriaus – čekų
disidento Vaclavo Havelo, mano
tėvų, galų gale kelių Sovietų Sąjungoje gyvenusių ir maištavusių
kartų realybė. Rokas ir džinsai lydėjo Prahos pavasarį, „Solidarumo“
judėjimą, Sąjūdį. Rokas tapo tapatumu, vienybe, sujungusia kelias
kartas – sovietijos paribio maišti-
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ninkus, stačiusius barikadas tuometinei sistemai. Šis sąmoningai
patetiškas tonas byloja apie maišto, tikrų, o ne menamų barikadų
nostalgiją, maišto, turinčio savą
kainą. Todėl nenuostabu, kad
šioji nostalgija pavojingai pavirsta sentimentais „aniems geriems
laikams“, atsiribojant nuo esamos
bespalvės kasdienybės.
Į panašią „komunos“ praeitį gręžiasi ir naujosios lenkų kino kartos režisierius Jacekas Borcuchas
filmu „Viskas, ką myliu“. Pirmieji
filmo kadrai, paremti dokumentine
medžiaga, iš karto verčia žiūrovą
susiprasti, kur jis atsidūrė, o „pasaldintas“ retušavimas iškart nusako visą filmo stilistiką. „Solidarumas“, 1981-ieji ir „vėjas, pučiantis
nuo jūros, apima visą šalį!!!“. Paantrindama plakato užrašui kamera
žvalgosi po pajūrį ir juda prie ap-

leisto vagono, kuriame siautėja vaikinų grupė, plėšdama: „Labanakt
išrinktiesiems“. Pankroko grupę
sudaro keturi draugai: lyderis Janekas, maištingasis Kazikas, Janeko
brolis Stasekas ir puošeiva pravarde „Velnias“. Pagrindine filmo
ašimi tampa Janekas, kuris groja
pianinu, rūpinasi grupės ateitimi,
bendramoksle Basia. Įkyrios, tarsi
užbėgančios žiūrovui už akių, metaforos (pašto ženklas su Karoliu
Wojtyùa, anarchijos simbolis ant
rankų, marškinėlių, pankroko
ketveriukė priešais griežtai žingsniuojančią kariuomenę) baksnoja,
kad filmas pasakos ne tik apie nerūpestingą draugų gyvenimą, bet
ir apie maištą. Filmas skyla į dvi
siužeto linijas: viena – Janekas ir
jo draugai, pankroko grupė, pirmoji
meilė, nerūpestingas paaugliškas
gyvenimas, antra – „Solidarumo“

judėjimas, Janeko tėvų pokalbiai
pašnibždomis, auganti įtampa savame krašte. Šios linijos susikerta
tada, kai įtampa šalyje pasiekia
aukščiausia tašką – įvedama karinė padėtis ir iki tol politinių įvykių
nepaliesti personažų gyvenimai
ima keistis. Janeko tėtis – Lenkijos armijos karininkas, o Basios
tėtis – aktyvus „Solidarumo“ dalyvis. Intensyvėjant politiniams
persekiojimams Basios tėvas suimamas, todėl mergina pyksta ir
atstumia mylimąjį. Bet Janekas
ilgai neliūdi: rengia grupės pasirodymą mokykloje, atsiduoda už
save vyresnės kaimynės ponios
Sokolovskos vilionėms. Šioji ir yra
tolimesnių Janeko virsmų kaltininkė. Pavydusis vyras (beje, taip pat
karininkas) sutikęs žmoną meiliai
šnekučiuojantis su paaugliu apie
jo muziką, atima paskolintą įra-

šą. Pirmasis koncertas mokykloje
Jaceko Borcucho autobiografinis
pakimba ant plauko ir ankstesnis
jaunystės manifestas, balansuoJaneko tėvo susitarimas su mo- jantis ties „glamūrinio“ sentimenkytoja negelbsti. Vaikinų muzika
talumo riba. O nepageidautinas vėpavadinama necenzūrine, jiems
limasis į politines diskusijas tapo
neleidžiama koncertuoti. Štai čia
dramaturginių konfliktų pagrindu,
ir įvyksta didysis Janeko virsmas:
įnešusiu sumaišties į personažų
publikai skanduojant „Solidaru- gyvenimus. Šis privalumas ryškiai
mas“, grupė „Viskas, ką myliu“ išskiria paskutinį filmą iš autoriaus
ryžtasi maištauti užtraukdama
filmografijos: pirmojo kino bandydainą „Kriauklė“ (legendinės lenkų
mo „Kalafioras“ (1999), vadinamo
roko grupės „WC“ daina). Žinoma, pirmuoju nepriklausomu lenkų
šis žingsnis nelieka be pasekmių. kino filmu, ir filmo „Tulpės“ (2004).
Janeko tėvas apkaltinamas orga- Filme „Viskas, ką myliu“ nebeliko
nizavęs šią antisocialistinę de- pretenzijų į nevaisingas naujų kino
monstraciją ir nežinia kuo tai pa- formų paieškas ar perdėto mėgasibaigs, – išmetimu iš kariuomenės
vimosi savuoju senųjų kino formų
ar suėmimu. Basiai daro įspūdį šis
suvokimu („Kalafioras“). Romantivaikino akibrokštas, deja, jų meilė
zuota „Tulpių“ nostalgija, vedusi
neturi ateities, ji su šeima krausto- personažus į niekur ir nepalikusi
si į Vokietiją. Janeko tėvui netekus
žiūrovui erdvės išgyventi deklaruodarbo, šeima priversta persikelti iš
jamą jauseną, naujajame kūrinyje
miesto į kaimą. Prisirpusį pyktį ir
atskiedžiama jau minėtais persopagiežą jis išlieja ledo rutulio laz- nažų vidiniais konfliktais.
da sudaužydamas Sokolovskio
Kita vertus, režisieriaus pozicija
automobilį. Štai ir baigiasi kelias
įtartina ir prisimenant dar vieną
į maištą, Janekas bėga į tolį, kurio
aplinkybę. Naivu tikėtis, kad filhorizonte ryškėja užrašas ant tvo- mas kurtas negalvojant apie „Soros „Laisvė“.
lidarumo“ judėjimo 30-ies metų
Pasak Jaceko Borcucho, ši is- sukaktį (oficiali filmo premjera
torija yra „80–90 proc. to, ką atsi- įvyko 2010 01 15). Neblėstanti „Somenu. Ten esu aš ir mano draugai, ir mano tėvai, ten yra mano
pasakojimai. Pabrėžiau nemarias
vertybes, tai, kas gyvenime svarbiausia, – žmonių santykius. Tai,
kas sudaro žmogiškumo pagrindą:
šeimą, draugus, svajones. Tai, kas
civilizacijoje gyvuoja tūkstančius
metų. Nenorėjau klimpti į jokias
politines diskusijas.“ Nepaisant
lidarumo“ tema – lenkų tautos (ir
autoriaus nenoro politikuoti, vis
ne tik!) išsivadavimo iš sovietinės
dėlto filmo dramaturginiai akcen- sistemos simbolis, aktuali ir dabar,
tai glaudžiai susipina su politika, galėjo paskatinti režisierių naujai,
na o nemarūs žmogiškieji santy- savos kartos akimis pažvelgti į šį
kiai, savaime suprantama, tampa
istorinį įvykį. Tačiau reikia konsšio filmo pagrindu. Juk žmonių
tatuoti, kad šis kinematografinis
santykiai vienaip ar kitaip ir yra
iššūkis išties sudėtingas. Mat į
didžiumos kino (ir meno) kūrinių „Solidarumą“ gręžėsi daugelis direfleksijų pagrindas. Tad jie tampa
džiųjų lenkų kino meistrų: Krzydaugumos kūrinių pagrindu a prio- sztofas Kieślowskis („Trumpa
ri, nesvarbu, ar jie pakibę praeityje, darbo diena“, 1981), Andrzejus
dabartyje ar projektuojami į ateitį. Wajda („Žmogus iš geležies“,
Svarbiausia, kaip jie reflektuojami. 1981), Agnieszka Holland („NužuŠiuo atveju „Viskas, ką myliu“ yra
dyti kunigą“, 1988), Wojciechas

Marczewskis („Pabėgimas iš kino teatro „Laisvė“,
1990) ir t. t. Sovietų Sąjungos griūties išvakarėse
prieš sistemą maištaujančio jaunimo tema taip pat
ne nauja, ji plėtota filme „Paskutinis skambutis“
(rež. Magdalena Łazarkiewicz, 1989). Visa tai tarsi
įpareigojo Jaceką Borcuchą bandyti naujai prabilti
išlaikant angažuotos temos krūvį. Tik ar išlaikė?
Kita filmo vertinimą sunkinanti aplinkybė – šiuolaikinio Lenkijos kino naujosios kartos istorinio
tapatumo refleksijos (beje, pristatytos Gdynės kino
festivalyje tais pačiais 2009 m.) filmuose „Kita monetos pusė“ (rež. Borys Lankosz), „Blogi namai“ (rež.
Wojciech Smarzowski), „Lenkų–rusų karas“ (rež.
Xawery Żuławski). Atsisakydami įprasto vienalyčio
siužeto, būdingo filmams apie praeitį, šie kūriniai

stebina ir žavi savitu žvilgsniu į dramatiškus istorijos momentus, įžengiant į šiuolaikinės istorinės
sąmonės analizę. Todėl visiškai suprantama, kodėl
„Viskas, ką myliu“ Gdynėje įvertintas kukliau nei
minėti kūriniai. Tarsi sakyte sakant, kad šiuolaikiniame lenkų kine nebepakanka gražios, senamadiškos istorijos apie „tuos laikus“, paįvairintos
romantizuotu meilės pasakojimu bei patraukliu
garso takeliu. Kita vertus, „Viskas, ką myliu“ aiškiai
orientuotas į daugelį žiūrovų. Filmas tvarkingai
patenkina ir jaunąją (yra meilės, maišto ir roko),
ir senąją kartas (yra praeities, „Solidarumo“, jaunystės nostalgijos), ir užsienio žiūrovus (paprastai
pasakojama apie dramatišką šalies istoriją menkai
ją žinančiam). Šiuos filmo privalumus pastebėjo ir
nacionalinė komisija, atrinkusi „Viskas, ką myliu“
„Oskarų“ dalyboms.
Paskutiniai filmo titrai, pakylu nuo kėdės, o fone
skambantis garso takelis nubloškia į minią, siautėjančią „Freaks on Floor“ koncerte. Rankų miškas
siūbuoja į taktą šaudamas „peace“... oi, atleiskit,
„evil“ ženklą į viršų.
L i na K am i n ska i t ė - Ja n č or i e n ė
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Volstrytas: pinigai nesnaudžia [Wall Street: Money Never Sleeps]

Amaya

Režisierius Oliver Stone | Scenarijaus autoriai Allan Loeb, Stephen Schiff | Operatorius Rodrigo Prieto
Vaidina Shia LaBeouf, Michael Douglas, Frank Langella, Susan Sarandon, Carrey Mulligan, Charlie Sheen, Josh Brolin, Eli Wallach

Scenarijaus autorius ir režisierius Maris Martinsons | Operatorius Gints Berzins
Vaidina Andrius Mamontovas, Kaori Momoi, Dexter Fletcher, Kristine Nevarauska, Shiu Hung Hui, Lau Dan, Monie Tung, Laura Dzenite

2010, JAV, 127 min. Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas

2010, Latvija, Honkongas, 95 min. Platintojas Lietuvoje Meed Films

Volstrytas: ir turtuoliai
verkia
Oliverio Stone’o filmo pavadinimas – „Volstrytas: pinigai nesnaudžia“ – gana taikliai apibūdina
filme tvyrančią įtampą, bet kartu
ir užmaskuoja tai, kad už tų nemigos kamuojamų nuvertėjančių
ir besidauginančių pinigų slypi
konkretūs žmonės. Tarsi pinigai
būtų nevaldoma gamtos stichija –
koks nors vulkanas, sniego griūtis
ar Lochneso ežero pabaisa. Gal taip
ir patogu įsivaizduoti neoliberalaus kapitalizmo adeptams, kurie
skelbia, kad rinka pati viską sureguliuos ir sutvarkys, bet Stone’as
nėra vienas iš jų. O mes savo kailiu
patyrėme, kad palaida rinka tik ištvirkina oligarchus ir nuskurdina
paprastus piliečius, nes galutinis
tikslas visada yra kuo didesnis
pelnas. Bet kokiomis priemonėmis.
Stone’ui puikiai pavyksta perteikti tą galios bei godulio atmosferą ir sukurti įsimintinus Volstryto bankininkų ir spekuliantų
portretus pamaldžiai (be ironijos)
nufilmuoto Manhatano fone.
Šis filmas pratęsia 1987 m.
Stone’o sukurtą „Volstrytą“ – pa-

prastesnį, bet savaip įtaigesnį
filmą, kuris galėjo tapti rimtu
perspėjimu – tik kam rūpi meno
pranašai? Naujame filme garsus
biržos spekuliantas Gordonas Gekas, skelbęs, kad „godulys – gerai“,
grįžo iš kalėjimo, atsėdėjęs dvidešimt metų už finansines machinacijas, ir dabar dėsto verslą bei
reklamuoja savo knygą. Sutikčiau
su amerikiečių kino kritiko Rogerio Eberto nuomone, kad tai – didžiausia filmo fantazija. Ne knyga ir dėstymas, o tai, kad tokio
lygio sukčiai patenka į kalėjimą:
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žmonės, atvedę prie pasaulinės
finansų griūties, ir toliau išlieka
įtakingi versle bei politikoje, atkakliai priešinasi bet kokiam rinkos
reguliavimui.
Stone’ą galima apibūdinti kaip
visuomenės kritiką, bet filme
„Volstrytas: pinigai nesnaudžia“
jo kritinį požiūrį švelnina melodraminiai akordai. Pagrindinis filmo veikėjas – jaunas ambicingas
biržos makleris Džeikas Mūras
(Shia LaBeouf), kuriam rūpi ne
tik milijonai, bet ir sužadėtinė
Vini, garbingi verslo principai ir
ekologiškas požiūris į aplinką. Ar
ne per gerai? Pinigai (kurie juk niekada nesnaudžia!) vis dėlto rūpi
labiausiai, bet ir kito nesinori atsisakyti. Tik ne viskas taip paprasta.
Ar įmanoma išlikti garbingam, jei
mokytoju laikytas seno kirpimo
bankininkas nusižudo sužlugdytas plėšrių kolegų? O jei norėdamas atkeršyti ir nubausti kaltininkus naudoji tokius pat būdus, ar
esi geresnis? Režisierius neteisina
savo herojų, bet bando išsaugoti
jų „žmogiškus veidus“. Tam pasitelkiama šeimyninė retorika – rūpestis vaikais, ištikima meilė, net

būsimas kūdikis, kurio dar negimusio nuotrauka motinos pilve
taip sujaudina užkietėjusį sukčių
Gordoną Geką, kad jis sugrįžta
grąžinti skolos savo dukteriai Vini,
Džeikobo sužadėtinei. Šeimyninės
peripetijos pernelyg kontrastuoja
su Volstryto plėšrūnų aplinka. Tai
tarsi du nesusisiekiantys indai:
pasibaisėjusi nešvariais žaidimais
dukra nenori matyti tėvo, kaltina
jį brolio mirtimi, bet gyvena su tokiu pat pinigų vergu. Tai kas, kad
jis bando būti geresnis, moraliai
patikimas, bet vis tiek už nugaros

tariasi su velnių priėdusiu jos tėtušiu. Moteris filme plokščia ir kvaila – tokia kartoninė figūra buvo
reikalinga tik tam, kad valdžios ir pinigų pasaulį
valdantys vyrai turėtų kur pademonstruoti savo
silpnumą (t. y. žmogiškumą). Kaip kitaip su jais
tapatinsis tie į kino teatrus ateinantys ir jiems milijonus sunešantys vargšeliai? Bet nepamirškim
pavadinimo – ne asmeniniai, o būtent piniginiai
santykiai ir peripetijos svarbiausios. Deja, toks
švelnus finansinių avantiūristų pabaksnojimas
atrodo naiviai net lyginant su televizinėmis ir
asmeninėmis krizės patirtimis. Stone’as, kuriam
visada rūpėjo ne tik sukurti gerą filmą, bet ir atskleisti tiesą, čia atrodo tarsi užhipnotizuotas
pinigų pasaulio. Gal tai ir yra žiauri tiesa, kad

niekas po krizės nepasikeitė? Turtuoliai ir toliau
lobsta, vargšai skursta ir visi kartu galvoja, kaip
prasimanyti kuo daugiau pinigų. Kiekvienas pagal savo galimybes.
Prieš kelerius metus, kai vartojimas tik augo
ir finansiniai burbulai pūtėsi, gal toks filmas ir
būtų atrodęs kaip svarbus meninis ir idėjinis
pranešimas. Dabar jis – nei šioks, nei toks. Pramoginis. Pasižiūrėjus kad ir Michaelo Winterbottomo „Šoko doktriną“ pagal Naomi Klein knygą,
kur dokumentiškai vedama paralelė tarp nevaldomos rinkos, katastrofų kapitalizmo ir autoritarinio valdymo, tokios štai „piniginės nemigos“
atrodo kaip balta vėliava ant kritinio Oliverio
Stone’o bastiono. Taip, tai gražiai nufilmuotas ir
profesionaliai sukaltas reginys, kuris turi gero
kino požymių, bet stokoja jo dvasios. Menas ir
vėl priklauso (bankų valdomai) liaudžiai?
L a i ma K re i v y t ė

Popsas užkniso juodai
„Milžiniško populiarumo“ sulaukusio filmo „Nereikalingi žmonės“
kūrėjas Maris Martinsonas pristatė naują savo filmą „Amaya“. Anot
filmo kūrėjų – tai švelni meilės
istorija, turinti šiek tiek humoro,
šiek tiek ironijos, šiek tiek dramatizmo ir dar šio bei to. Garsios
japonų aktorės Kaori Momoi, kuri
labiausiai ir traukė, – taip pat šiek
tiek. Trumpiau tariant, „Amaya“ –
prieskonių mišinys be pagrindinio
patiekalo.
Šįkart lietuvių latvių režisieriumi save vadinančiam Martinsonui nebeužteko nereikalingų
kunigų ar merginų iš Rytų Europos, kuopiančių britų viešbučius.
Šįkart režisierius, kaip ir pridera
tikram kosmopolitui, nusidangino į Rytus. Tad veiksmas nukelia
į Honkongą. Čia blaškosi dėl nelaimingo išsiskyrimo kenčiantis
europietis, kuris šiek tiek užsibūna Honkonge, šiek tiek pasimoko
masažo meno, šiek tiek pabendrauja su aplinkinėmis moterimis ir išplaukia valtele kitur, kad
ir vėl galėtų pasiblaškyti. Taip pat
šiek tiek.
Turbūt Martinsonui visai neįdomus jo paties tapatumas, lietuviškumas ar latviškumas. Latvijoje ar
Lietuvoje, matyt, nieko nevyksta,
tad reikia idėjų semtis toli. Tačiau
kad ir kaip norėjo režisierius sukurti globalų filmą, deja, nepavyko.
Tad kas atsitiko su „Amaya“?
Filmas toks pat egzotiškas kaip
ir pavadinimas. Egzotiški bei apibendrinti Honkongo gyventojai.
Martinsonas į juos pasižiūrėjo
kaip eilinis vakarietis, kuris iki
šiol lietuvius ar latvius priskiria
rusams.
Koks gi tas pagrindinis „Amayos“ personažas Polas? Jis užsimena, kad yra europietis – iš mažos
šalies, kurios niekas nežino. Tiek
to, gal gėda prisipažinti? Tačiau
kam kalbėti su savo mama angliškai? Arba nevykusiai palyginti
Oliverį Tvistą ir Los Andželo „Lakers“ krepšininką, kai šnekamasi

su buvusia drauge, kuri lyg ir yra
britė? Juk Polas nei iš D. Britanijos, nei iš JAV? O gal anglų kalba
reiškia, kad mes priklausome
Europos Sąjungai, o čia šnekama tik angliškai? Polo peroksidinė šukuosena, kaip ir Andriaus
Mamontovo, metų metus nesikeičia. Šukuosena daro Mamontovą
išskirtinį Kinijoje – ten juk tiek
daug žmonių, neduokdie pasimes.
Bet apie jo vaidybą nėra ką ir pasakyti. Gal tik galima paminėti,
kad Mamontovas sugebėtų kine
suvaidinti tik akmeninę statulą,

Kar-wai’aus filmų stiprybė – autentiškumas, nes
geriausi jo filmai vis dėlto kurti savo šalyje, o jei
Argentinoje, tai vis tiek su savais aktoriais, kurie
tarpusavyje nebendrauja angliškai. Šiam režisieriui
ypač svarbi žmogaus tapatybė, jo asmeniniai, net
vaikystės išgyvenimai. Antra, Wong Kar-wai’aus alter ego – operatorius Christopheris Doyle’as puikiai
išmano kino kalbą, tad kiekvienas jo pasirinktas
rakursas, apšvietimas, tempas iškalbingai vizualizuoja kiekvieną jautriausią akimirką, pažeidžiamiausią personažo vietą.
Dar „Amaya“ primena ir pigių holivudiškų filmų
juokelius, kai dviem minutėms pasirodo kokia nors
garsenybė. Šįkart tai Dexteris Fletcheris, kuris turi
įkūnyti angliškai nekalbantį prancūzą. Šiek tiek

mat kalbėdamas angliškai taip
stengėsi paslėpti savo lietuvišką
akcentą, kad apie visa kita tiesiog
pamiršo.
Martinsonas sakėsi kūręs scenarijų japonų aktorei Kaori Momoi,
kuri pati pasisiūlė kartu dirbti, nes
ją sužavėjo „Nereikalingi žmonės“.
Tačiau aktorės sukurta Amaya tik
lieka šešėlyje, tiksliau – suvaidina
šešėlį. Dar viena filmo herojė aikštingoji Žasmina taip pat, matyt, atsirado scenaristo bei režisieriaus
minties spragoms užpildyti.
Žiūrint filmą neapleido déjà vu
jausmas – kiekviena scena lyg
kažkur matyta, lyg kažką primena.
Labai akivaizdus Martinsono susižavėjimas Azijos kinu, ypač Wong
Kar-wai’aus filmais. Bandoma
eksperimentuoti su mizanscenomis, išcentruotais kadrais. Tačiau
jie nebylūs, neiškalbingi. Wong

„Amaya“ primena ir Sofios Coppolos filmą „Pasiklydę vertime“, bet nei šios, nei kitos istorijos iš
svetimų filmų „Amayai“ nieko taip ir neprideda.
Atvirkščiai, paverčia kažkokiu kratiniu, kuriame
nematyti nė krislo originalumo. Puikiausiai „Amaya“ atspindi mūsų kompleksus: baimę būti užgožtam, norą lygiuotis į Vakarus, gyventi prabangiai,
taip pat gėdą dėl savosios tapatybės, kad tik vėl
kas nepavadintų rusais. Kas mums yra Europa ir
Vakarai, elementariausiai įvardijo vienas Slavenkos Drakulic knygos „Kavinė Europa“ personažas
lietuvis: „Europa tai... ne Rusija.“
Viename filmo epizode sėdi Amaya ir jos vyras
vienas priešais kitą, valgo makaronus, o vyras (kalbėdamas apie Polą) ir sako: „Nesuprantu, kodėl
kartais sutinkame keistų žmonių?“ Tad norėtųsi
paklausti režisieriaus, kam kurpti kažkokias istorijas apie personažus, kuriuose jis mato tik keistumą
ir nežino, kaip jį traktuoti. O Andrius Mamontovas
galėtų prisiminti savo kažkada dėvėtus marškinėlius, ant kurių buvo parašyta „Popsas užkniso
juodai“.
S a n ta L i n gev i č i ū t ė
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Baubas & Co
Režisierius ir scenarijaus autorius Ilja Bereznickas
Lietuva, 1987–2008, 50 min. DVD platintojas Videoline

Animaciniai filmai. Režisieriaus
dažnai vaikeliai trukdo gyventi
ir scenaristo Iljos Bereznicko Bau- savo tėveliams, ir tie, gindami
bas artimiausiu metu žada apsigy- savo laisvalaikį bei sveiką protą,
venti knygynuose. Ką gi, jam ten
mėgina atkabinti nuo savęs kibias
turėtų patikti – kompanija vaikų
atžalų rankeles, pakišdami jiems
knygų skyriuose gali įkvėpti ir
mintį apie baubą, gąsdinantį įkyBaubą, ir jo autorių naujiems di- rius žmogelius, kuriems visada
džiai išradingiems žygdarbiams. laikas miegoti. Taigi mamytė pleBeje, neseniai jis, tai yra Baubas, pa telefonu, mezga megztinį, karpasirodė net solidžioje televizijos
tu dar varto madų žurnalą, tėvelis
žinių laidoje – vaizdavo ten lyg kri- žiūri futbolą, pasišiaušusi dukrelė
zę, lyg šešėlinę ekonomiką. Šliau- reikalauja dėmesio. Bet vietoj jo
žė toksai šešėlis mėnesienoje pro
gauna baubą. Vaikai niekada neduris, šiurpino televizijos žiūrovus
bus tokie padorūs, kaip norėtųsi,
naujomis ekonomikos duobėmis, todėl pasišiaušusi mergytė kartu
o Baubo gerbėjai žinojo, kad tas
su baubu susiorganizuoja sau pašešėlis – ne joks Baubas, o tik dan- siutusiai įdomų gyvenimą. Tokį
tingas katinas, kuris į žinių siuže- dinamišką ir beprotišką veiksmą,
tą netilpo. Tiesa, katinas irgi gana
kupiną fantastiškų metamorfozių,
baisuokliškas ir visai tinkamas
transformacijų ir triukšmo. Baunacionaliniams kataklizmams
bas tampa draugu, kuris nors ir
iliustruoti.
ryja kaktusus, bet puikiai supranBereznicko animacija tinka ir
ta, ko reikia mažo žmogelio sielai.
žiūrovams, kuriems išdygo dar
Paskui Baubas persikelia į filmuką
ne visi dantys, ir finansinių siu- „Baubo aritmetika“, kur kartu su
žetų autoriams. Tai – teigiamas
pirmokėliu sprendžia uždavinį
faktas. Kitas teigiamas faktas tas, apie tris vienetus bei detektyvą,
kad „Garsų pasaulio įrašai“ išleido
kas surijo Zuikį su morka ir palirežisieriaus kompaktinę plokšte- ko jo vaikelius beveik našlaičiais,
lę. Dabar vaikučiai ir jų mamytės
todėl ponia Zuikienė žada kreiptis
galės tobulėti su kokybiška lie- į Strasbūrą. Prie šito filmuko savo
tuviška animacija ir trupučiuką
geležines smegenis jau pridėjo
kuoktelėjusiais, bet linksmais, kompiuteris, todėl jis stilistiškai
optimistiškais ir veikliais jos
skiriasi nuo pirmojo „Baubo“. Moherojais. Plokštelėje yra septyni
ralas – žalias monstras net aritfilmukai, trys iš jų sudaro lyg ir
metiką gali paversti nuotykiu.
Baubo serialą, kuriame galima
Trečiasis filmukas „Baubo liga“
pamatyti, kaip keitėsi režisieriaus
(2006) yra apie tai, kad net žalios
maniera ir kūrybos technika per
baidyklės gali gauti psichologinę
metus, skiriančius vieną filmuką
traumą, jei jų niekas negerbia,
nuo kito. Vis dėlto mieliausias ir
nesupranta ir neįvertina. Baubų
žaviausias yra pirmasis „Baubas“ šeimyna apsireiškia filmuke „Tik
(1987), pieštas rankomis, nuspal- nereikia mūsų gąsdinti“ – vėl įsivintas lyg spalvotais pieštukais – suka į šeimyną, kurios atžala yra
natūraliomis ir šiltomis spalvomis. nelaiminga, nepatenkinta gyveSiužetas ir problemos nesenstan- nimu ir kaltinama tuo, ko visai
čios kaip Egipto piramidės. Mat
nepadarė. Išvadą režisierius pa-
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siūlo žavią ir sąmojingą – jei jūsų
vaikas yra pavyzdingas, tai visai
gali būti, kad tai ne jūsų vaikas,
o baubukas. Visuose filmukuose
sukasi veiksmų ir daiktų tornadai,
įvykiai, nuotykiai ir išradingos net
smulkiausios detalytės. Kažkokiu
būdu tai sutelpa į kelias minutes,
o personažai sugeba būti gyvi ir
baisiai simpatiški.
Filmuke „Senelis ir senelė“ jokio
baubo nėra. Užtat yra režisieriaus
mylimas katinų giminės atstovas,
užuominos į Chagallo paveikslus
ir spalvas bei lyriškai kandi istorija apie tai, kad senelės yra amžinai jaunos, seneliai – irgi, bet
rečiau, o atjaunėja jie pro namų
duris įsiveržus šimtui anūkų. Ir
kuo dažniau jie atkeliaus ir darys visokias mažas kiaulystes, tuo
jaunesni bus seneliai ir lyriškiau
sėdės mėnesienoje. Priešingu
atveju senelis gali sugriauti namus ir žūti nuo buitinės traumos
kabindamas paveikslą su jaunystės prisiminimais. „Svajuko dramblionės“ – taip pat apie šeimą, irgi
trupučiuką kuoktelėjusią, ir visai
nesvarbu, kad toji šeima atrodo
kaip drambliai. Tiksliau, jie ir yra
drambliai, mažius kaip visada yra
auklėjamas, auklėjasi savarankiškai ir išsaugo sveiką protą, nors
dramblio tėčio ir dramblės tetos
pavyzdžiai tam visai netinka. Ir
visas filmukų rinkinys – linksmas,
spalvingas, dinamiškas, optimistiškas, jis tinka mažiukams ir labai dideliems, tiems amžinai jauniems. Norisi šypsotis, užfiksuoti
atmintyje visus katinų portretus
ir platinti lozungą, kad baubai yra
geriausi vaikų draugai.

N i jol ė A n dr i jau sk i e n ė

Mūsų kaimynai
Jamados [My Neighbors
The Yamadas]
Režisierius ir scenarijaus autorius
Isao Tahakata
Japonija, 1999, 104 min.
DVD platintojas Lietuvoje Videoline

Animacinis filmas. Senstelėjęs,
bet nepasenęs. Nors manoma,
kad animacija tradiciškai skiriama
vaikeliams, šiuo atveju – greičiau
jau panelėms. Tiktų žiūrėti per
mergvakarius. Užuot cypavusios
pro limuzinų langus galėtų ramiai susėsti prie televizoriaus ir
parodyti būsimai nuotakai, kas
jos laukia. Ir pačios susimąstytų
apie tai, kas yra šeima ir ką daryti,
kad išliktum adekvati toje pagrindinėje visuomenės ląstelėje. Tiesą sakant, nėra taip jau baisu. Tik
koncentruotos gyvenimo tiesos,
nuspalvintos fatališko humoro
gaidelėmis.
Pradžia – ponų Jamadų vestuvės ir japoniškas pamokymas apie
tai, kaip jiems reikėtų plaukioti po
šeimyninio gyvenimo jūrą. Jie ir
plaukioja. Dinamiškai ir audringai. Po šeimos laivelio dugnu nardo visokie rykliai ir kiti plėšrūnai,
horizonte gandrai neša kūdikėlius
į kopūstų laukus Europoje, bet ponai Jamados savuosius randa kur
kas originaliau – vieną išlukštena
iš plūduriuojančio moliūgo, antrąjį iškrapšto iš bambuko stiebo. Močiutę jau turi, taigi susiformuoja
šeimyna su visomis jai būdingomis negandomis ir džiaugsmeliais.
Filmo žanras – situacijų komedija, kur kiekviena situacija pateikiama kaip atskira novelė, tokia
miniatiūrinė istorija iš paprasto
žmonių gyvenimo. Prasideda visada kokiu nors filosofiniu japonų poezijos perliuku, rūpestingai

užrašytu puošniais hieroglifais,
posmelio nuotaika ir prasmė diametraliai priešinga veiksmui ir
novelės problematikai. Fantazijos filme nedaug, užtat realybės –
per akis. Paauglys sūnus mąsto
apie tai, kad mokykloje užduoda
daug nenaudingų dalykų, tėtušis
sukuria filosofinį traktatą apie tai,
kaip nenaudinga gali tapti labai
naudinga. Mažumėlį susipainioja,
bet išsipainioja, tik mokinys staiga
ima ir susirūpina būties dalykais –
kaip ir kodėl jis čia atsirado. Šeimoje nuolat vyksta skandaliukai,
vieni nesupranta kitų, o jeigu ir
supranta, tai daro taip, kaip kam
naudingiau. Ginčijasi dėl pietų – ir
vėl makaronai, bet rytoj bus taip
pat, nes taip patinka mamai; pametamas vaikas, kuriam pasakyta
nekalbėti su nepažįstamais, bet jei
vaikas taip ir darytų, tai niekada
nebūtų surastas; vyksta indų plovimo sąmokslai, namų tvarkymo
priepuoliai; samprotaujama apie
laisvą valią ir paklusnumą, tėvų ir
vaikų santykius ir apskritai gyvenama. Siužeto varomoji jėga yra
dialogai, juos rekomenduotina
ne tik išgirsti, bet ir suprasti. Bet
kartais žiūrovas pasijunta „pasiklydęs vertime“, nes versti vieną
kultūrą į kitą velniškai sunku.
Dauguma istorijų bei dialogų suprantami ir aiškūs, nes kalba apie
universalius dalykus. Filmas nupieštas kompiuteriu, bet jo stilius
skiriasi nuo to, kas verda televizorių ekranuose. Režisierius stilizuoja primityvų piešinį, atrodo, kad
kažkas, nelabai mokantis piešti,
pamatė krūvą baltų popieriaus
lapų ir nusprendė išmėginti savo
meninius sugebėjimus. Ir išėjo tokie personažai – karikatūros, su
akimis taškeliais ir rankomis pagaliukais, bet mieli, išraiškingi ir
gyvi. Filmas kupinas erdvės ir oro –
kiekvienas kadras lyg paprastutė
akvarelė, per plonytį dažų sluoksnį persišviečia popierius ir personažų niekada nėra pernelyg daug.
N. A .

Vyrai, kurie spokso
į ožkas [The Men Who
Stare at Goats]
Režisierius Grant Heslov
Vaidina George Clooney,
Ewan McGregor, Jeff Bridges,
Kevin Spacey
JAV, D. Britanija, 2009, 94 min.
DVD platintojas Lietuvoje Acme Films

Satyra, kuri apsimeta paprasta komedija ir kelio filmu su visomis iš
šios žanrų maišalynės kylančiomis
pasekmėmis. Žurnalistas Bobas,
ieškodamas sensacijų, užklysta
pas tokį pilietį, kuris jam išaiškina,
kad Lochneso pabaisa yra ne kas
kitas, o dinozauro vaiduoklis, o jis
pats, tai yra tas pilietis, – buvęs aiškiaregis šnipas, kurių ir dabar pilna
Amerikos kariuomenėje. Ten tie
paranormalių sugebėjimų kariai
treniruojasi spoksodami į ožkas
ir siekia rezultatų, kurie praverstų
kovoje su visokiais priešais. Kovoje
būtų naudojamos tik gėrio jėgos,
avys ir priešininkai turėtų patys
atrasti aiškiaregių išryškintas individualias proto bei sielos jėgas ir
pasirinkti gėrio kelią. Kas yra gėris,
visais atvejais jie turėtų išsiaiškinti
patys. Bobą visai netikėtai pameta
žmona, kurią gėrio jėgos nuvairuoja į vienarankio vyr. redaktoriaus
glėbį. Apimtas jausmų pertekliaus
Bobas, savo galva išdaužęs duobutę minkštame sofos atloše, pasirenka kelią, kuriuo iki jo jau ėjo
ne viena suvedžiotų ir pamestų
mylinčių vyrų karta. Tas kelias – į
karą. Kuveito viešbučio bare jis sutinka interviu herojaus paminėtą
personažą ir pilkas jo gyvenimas
nusidažo visomis įmanomomis
spalvomis. Prasideda kelio filmas,
bet juo keliauja ne tik žurnalistas Bobas (Ewan McGregor), bet ir
aiškiaregis šnipas Linas (George

Clooney), tad šliaužti geltonų dulkių keliais įdomu. Kaip ir pridera
žanrui, kelyje atsiskleidžia abiejų
veikėjų charakteriai, požiūriai bei
asmenybės. O filmas įgauna aštrios
satyros gaidelių, kurios gražiai išsirutulioja iš komiškų ir dramatiškų
situacijų, kupinų žavingo idiotizmo. Kliūva visiems – armijai su
potekste „ir velnias nešė mus į
tą galerą“, privačioms saugos firmoms, kurių smogikai laksto po
Iraką su automatais ir šaudo į viską, kas kruta, specialiosioms tarnyboms, fantastikai, filosofijai, taikos
idėjoms, ekologijai ir t. t. Visa tai
į gana padriką mozaiką sudėlioja
Naujosios Žemės Armijos eilinis,
gerbėjas bei naikintojas Linas ir
jo reminescencijos bei filosofiniai
pamąstymai, kurie, susidūrę su realybe, virsta visai smagiais anekdotais bei antimilitaristiškais pokštais. Tiesa, siužetas vis atsitrenkia
į tą vienintelį akmenį dykumoje,
kaip ir du herojai, pasakojimas
praranda ritmą, o autoriams prireikia gana daug pastangų, kad vėl
į tą kelią bei ritmą sugrįžtų. Padėtį
visada gelbsti siužete atsirandantis naujųjų idėjų generatorius bei
fantastinių šnipų guru Bilas (Jeff
Bridges) su žila hipiška kasa iki
talijos ir idealistinės beprotybės
kupinu žvilgsniu. Pirmą kartą jam
pasirodžius kadre, tyras džiaugsmas užlieja žiūrovų sielas ir jie net
gali pradėti laukti naujų didžiojo
Lebovskio gyvenimo štrichų. Tam,
kad nebelauktų, prireiks tik poros
minučių, bet matyti jį šitoje beprotiškoje karuselėje baisiai malonu.
Kai kada išneria ir Kevinas Spacey –
užsimaskavusi blogio jėga, kuriai
autoriai filmo gale leidžia pagauti
katarsį ir dvasiškai pabendrauti su
juodu mėšlavabaliu. Visos žvaigždės filme džiaugiasi tuo, ką daro.
Ar džiaugiasi filmu, neaišku. Kai
autoriai nebežino, kur dėti Liną ir
Bilą, pasiunčia juos į dausas. Bet
idėja nemiršta, ji amžiams bus
gyva žurnalisto Bobo sieloje.
N. A .
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Alisa Stebuklų šalyje [Alice in Wonderland]
Režisierius Tim Burton
Vaidina Johnny Depp, Mia Wasikovska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Matt Lucas
JAV, 2010, 108 min. DVD platintojas Lietuvoje Forum CInemas

Pasaka. Maža rudaplaukė mergytė Alisa vakare guodžiasi tėčiui,
kad sapnuoja visokias istorijas
ir sapnuose sutinka keistus padarus. Alisa domisi, ar jai kartais
nepasimaišė protas. Skaitytojai
žino, kad nepasimaišė. Žiūrovai
tuo nėra tikri, jie laukia, kas bus
toliau. O toliau vėl bus Alisa. Tik
ne ta, apie kurią rašė Lewisas
Carrollas, kuris mylėjo mažas
mergaites ir kūrė joms keistas
pasakas. Biografai ir literatūrologai iki šiol mąsto, kas privertė
solidų matematiką sugalvoti tuos
kuoktelėjusius personažus ir ką
jie išties galėtų reikšti. Kiekvienas skaitytojas gali įjungti savo
fantaziją ir pateikti nuosavą interpretaciją. O gali ir nepateikti, o
tiesiog gėrėtis, stebėtis ir žavėtis.
Arba teigti, kad visa tai yra šizofrenija ir apskritai nesąmonė. Ką
gi, pasirinkimo laisvė yra labai
puikus dalykas, interpretacijų
erdvė taip pat. Režisierius Timas
Burtonas iki šiol visa tai savo
gerbėjams davė. Netgi su kaupu.
Jis niekad nebuvo paviršutiniškas ir tiesmukas, niekad nebuvo
moralistas, leisdavo klajoti po
savo sudėtingus, absurdiškus ir
fantastiškai nerealius pasaulius
be jokių žemėlapių ir kelio ženklų.
Alisai tai būtų patikę. Tai, kuri iš
knygos. Bet teigiama, kad lyginti
knygą ir filmą nėra korektiška, tai
ir nelyginkime. Tiesiog pažiūrėkim į tą Alisą ir jos Stebuklų šalį,
kurią pateikia mylimas tokių šalių specialistas.
Alisai devyniolika metų. Ką gi,
visi turi teisę augti. Ir net užaugti. Alisa su mama didele karieta
vyksta į puotą kaimynų pilyje.
Ten pilna puikių ponų, Alisa atrodo kaip blyški Pelenė. Ir nenu-

42 kinas_2010/3 (311)

mano, kad jos laukia staigmena.
Visi apie jį žino, o ji ne. Kaimynų
sūnelis, panašus į pasipūtusį
rudą triušį, pasiūlo jai savo ranką ir širdį. Jo mamytė primena
apie silpną sūnelio skrandį. Bet
Alisa tekėti nėra numačiusi, todėl
atkreipia savo lyrišką žvilgsnį į
baltą triušį su liemene ir laikrodžiu. Nusprendusi, kad interviu
su triušiu bus įdomiau už vedybas, Alisa paknopstomis lekia jam iš paskos ir prasmenga
į froidistiškai simbolišką tunelį,
atsivėrusį prie seno medžio šaknų. Atsiduria Stebuklų šalyje ir
tuoj pat puola kankintis. Kaip ji
kankinsis, skaitytojai numano,
žiūrovai turi priimti tik Burtono
variantą. Iš viso to išeina tokia
žiauriai niūri istorija, primenanti kompiuterinį žaidimą, kuriame
herojė privalo visus nugalėti. Ir
kuo greičiau, tuo geriau. Kaip ir
visada, režisieriui pavyko perteikti istoriją vizualiai lyg sapno materiją ir haliucinacijų atmosferą
su racionaliomis šaltai ryškiomis
spalvomis, metamorfozėmis ir
detalėmis, kurias norisi ištyrinėti,
bet nėra laiko, nes Alisa vis bėga.
Per baisią musmirių girią, per gotikinio siaubo sodus su paparčiais,
per laukymes su aštria žole. Pakeliui pakliūva į visokias žabangas, išsiaiškina, kas jas spendžia,
ir nelėtindama tempo dar spėja
pamąstyti, ar ji yra ji, ar nelabai.
Ieško kardo, kuriuo turi nusmeigti slibiną ir atkurti teisybę toje
Stebuklų šalyje. Bet šiaip ji yra
šiuolaikinė emancipuota panelė
su feminizmo liepsna širdyje –
pavyzdys gerb. žiūrovėms. Finale
dar paskaito paskaitėlę apie moralę ir tampa jaunąja verslininke.
Gražu ir pamokoma.

Režisierius kažkodėl yra negailestingas savo mūzai Helenai
Bonham Carter ir trapų jos grožį
paslepia po kompiuterine kauke.
Todėl Raudonoji karalienė atrodo
serganti paskutine smegenų vandenligės stadija. Gal todėl didžiąją
jos leksikono dalį sudaro nurodymai nukirsti kam nors galvą. Tik
tiek. Visų mūsų mylimas Johnny
Deppas, kuris yra Skrybėlius, slepiasi po velniškai sudėtingu grimu,
baltos jo apatinės blakstienos išryškina beprotiškas akis, o beprotiška plastika – didžiai sudėtingą

vidinį pasaulį. Į abu juos žiūrėti
labai smagu. Na, o tai, ką jie kalba
ir daro, teslegia scenarijaus autorės sąžinę. Kaip ir šunelis Bajardas su žmona bei šunyčiais. Kas
galėtų paneigti, kad šunys visada
puošia siužetą? Na, o liuminescencinė Češyro katino šypsenėlė
ir jo maniera paslaptingai išnykti tarsi rūkas apskritai daro pritrenkiantį įspūdį. Trumpai tariant,
kino meistro talentas susikovė su
komercija. Rezultatas – lygiosios.
N i jol ė A n dr i jau sk i e n ė

Myliu tave, Filipai Morisai
[I love You Phillip Morris]
Režisieriai Glenn Fickarra,
John Requa
Vaidina Jim Carrey, Ewan McGregor,
Leslie Man, Rodrigo Santoro,
Ted Alderman, Brenan Brown
JAV, Prancūzija, 2009, 102 min.
DVD platintojas Lietuvoje Acme Films

Komedija. Erzinantis ir graudinantis, liūdnas ir juokingas filmas, kuriame linksminasi savo
tapatybę tik atradęs Jimas Carrey
ir Ewanas McGregoras, pasipuošęs
ilgomis blakstienomis ir seniai atrasta tapatybe. Pradžioje pakimba
titras, skelbiantis, kad tai yra tikra
istorija. Ir patvirtina – tikrai. Pabaigoje paaiškinama, kuo herojams
visa ta istorija baigėsi. Su visomis
smulkmenomis ir geografinėmis
nuorodomis. Todėl patikėti rekomenduotina. Juolab kad istorija
žavi ir grakšti, nuoširdi ir subtiliai
komiška, o autoriai lengvai žongliruoja jausmais ir emocijomis.
Taigi, Stivenas Raselas yra policininkas. Jis turi pakankamai
sudėtingą praeitį su kilmės mįslėmis ir visai normalią dabartį su
žmona Debe ir maža dukra. Abi jas
Stivenas myli. Bet kartą padorusis policininkas patenka į avariją,
paskui į visai rimtą mirties patalą
ir nusprendžia, kad gyveno neteisingai. Ir kad jis iš prigimties yra
gėjus, ką pajuto gavęs smegenų
sutrenkimą. Stivenas radikaliai
pakeičia savo gyvenimo būdą,
susiranda draugą Džimį, įsitaiso
porą šunelių ir pradeda gyventi
pagal visus literatūrinius ir kinematografinius gėjų gyvenimo
stereotipus. Ir greitai pastebi, kad
toks gyvenimo būdas brangiai
kainuoja. Filmo autoriai tomis
klišėmis ir štampais ilgai nesižavi, mesteli porą kadrų iš žydrų

baseinų ir uždarų klubų, paskui
crealizmo, kino istorijoje užteks
viską sėkmingai pamiršta ir imasi
vietos visiems „-izmams“.
kitų temų bei problemų. Pasakoja
Filmo pradžioje Riazanovas
istoriją apie meilę. Ją Stivenas Ragražiai pažaidžia su film noir
selas sutinka uždaroje teritorijoje,
stilistika, nespalvotoje juostoje
kur atsidūrė po nelabai sėkmingų
sukuria paslaptingą šviesos ir
mėginimų tapti turtingas. Meilės
šešėlių kompoziciją, už kadro
vardas – Filipas Morisas, jis yra
skamba dramatiška muzika, o
žydraakis blondinas, į kalėjimo
Saugokis automobilio
kenkėjas bei diversantas apsiren[Beregis avtomobilia]
kiemą nevaikšto, nes baiminasi
gęs kaip padorus tokio pobūdžio
visko, kas ten gali atsitikti tokiems
Režisierius Eldaras Riazanovas
filmų seklys – ilgas lietpaltis ir
Vaidina Inokentijus Smoktunovskis,
žydraakiams blondinams. Meilė
plačiakraštė skrybėlė, juodu šeOlegas Jefremovas, Olga Aroseva,
įsižiebia iš pirmo žvilgsnio, jos ap- Andrejus Mironovas, Anatolijus
šėliu dengianti personažo veidą.
imtas Stivenas Raselas ima daryti
Vėliau į muziką įsilieja didžiai
Papanovas, Donatas Banionis,
Jevgenijus Jevstignejevas, Georgijus
beveik kriminalinius žygdarbius.
lengvabūdiškos gaidelės, o mįsŽonovas
Žvaigždžių duetas yra puikus. Rusija, 1966, 90 min.
lingasis vagis pasirodo esąs labai
Aktoriai taip lengvai ir subtiliai
drovus draudimo agentas liūdnoDVD platintojas Lietuvoje Videoline
suvaidina visokias kutulingas simis akimis ir tyra siela. Ir pavartuacijas, kad ir labiausiai užkietėję
Detektyvinė komedija. Tiems, dė atitinkama – Detočkinas. Šiuo
gėjų nekentėjai negali apkaltinti
kurie matė prieš milijoną metų, vaidmeniu ir blizgančia „Volga“ į
jų jokiomis nuodėmėmis. Pasako- ji sukels lyriškos nostalgijos prie- rusų kino istoriją įvairavo Inokenjimas šokinėja nuo komedijos iki
puolį. Trūksta tik senos juostos
tijus Smoktunovskis. Čia jis sutragedijos, nuo juoko iki ašarų, ba- „lietaus“, laiko išblukintų persona- vaidino ir savo pirmąjį Hamletą.
lansuoja ant siaurutės ribos tarp
žų veidų, suklijuotos juostos šok- Abu labai geri, o filmas kupinas
politinio korektiškumo ir homo- čiojimo – tada nostalgijos prie- tokių išradingų, juokingų ir graufobijos, bet nė karto nenukrypsta
puolis būtų idealus. Kompaktinė
džių situacijų, kad yra vietos panė į vieną pusę. Ir tada paaiškėja, plokštelė pateikia restauruotą ir
sireikšti visiems veikiantiesiems
kad tai šiltas ir nuoširdus filmas
retušuotą vaizdą – būtiną šiuolai- asmenims ir aktoriams.
apie meilę. Jai išsaugoti reikia tų
kinio kino atributą. Be sentimenAndrejaus Mironovo jaunasis
visų avantiūrų, į kurias įsipainio- tų. Sentimentai atsiranda žiūrint
verslininkas, anais laikais vaja Stivenas Raselas. Filmo autoriai
į seniai matytus veidus – tada dar
dintas spekuliantu, rėžia ugningą
lengvai pasišaipo, pametėja Filipui
tokius jaunus, prisimenant filmus
kalbą apie konstitucijos suteikiaMorisui tipiško moteriško elgesio
ir vaidmenis, kurie nenusipelnė
mas galimybes turėti pinigų. Jevmodelį, o McGregoras meistriškai
būti pamiršti. Mielas kinas, juo- genijaus Jevstignejevo liaudies
iš tų situacijų išsisuka, nenusi- kingas ir truputį sentimentalus, teatro režisierius taip pat skelleisdamas iki blogo skonio ribos. subtiliai koketuojantis su žiūrovu, bia aktualias idėjas apie tai, kad
Scenarijus puikus, išradingas ir
bet jo nekvailinantis, sugebėjęs
aktoriai vaidina daug geriau, jei
vingiuotas, priverčia dalyvauti
išvengti kietų 7-ojo dešimtmečio
už tai negauna atlyginimo. Olego
tokiuose emocijų viražuose, kad
cenzūros ir propagandos gniauž- Jefremovo prokuroras su artisto
tik stebėtis reikia. Apgaudinėja, tų, gražiai laviruojantis ant sovie- siela ir ugningu žvilgsniu bando
verčia pajusti situacijų dramatiš- tinės ideologijos ir pramoginio
pritaikyti Stanislavskio teoriją
kumą, iš jų mitriai šokteli į kome- kino ribos.
kriminalistikoje. Donato Baniodiją ar netgi burleską, tada visai
Šiaip jau režisierius Eldaras
nio kunigas lietuviškai skaičiuoja
natūraliai užduoda klausimėlius
Riazanovas sukūrė universalią
rublelius – ilgai, iki penkių tūksapie gyvenimo esmę ir prasmę. istoriją apie vienišą idealistą, ko- tančių.
Na, o Carrey, atsakinėdamas į
vojantį su blogiu. Socialistinėje viDialogai – šmaikštūs, aštrūs,
tuos klausimėlius, dar sugeba ir
suomenėje to blogio būti negalėjo
sąmojingi, metaforas ir aforizsuvaidinti vieną įdomiausių šiuo- „iš principo“, todėl į istoriją įtraukė
mus tais premjeriniais laikais
laikinio kino avantiūristų. Na ir
ir tarnybą, kuriai kovoti priklau- sužavėta liaudis pritaikė visiems
kas, kad jis vis dar ten, kur yra. so pagal užimamas pareigas. Toje
gyvenimo atvejams. Toks nespalGyvenimo džiaugsmo jis neprara- tarnyboje irgi pasitaikydavo idea- votas, bet spalvingas, senas, bet
do – pasaulyje yra žmogus, kurį
listų ir būtina socialistinio realiz- nepasenęs, lyriškai komiškas kijis myli. Ir falo formos debesėlis
mo tezė apie gėrio kovą siekiant
nas, patvirtinantis taisyklę, kad
žydroje padangėje.
dar didesnio gėrio filme formaliai „rankraščiai nedega“.
N. A .
egzistuoja. Bet galai nematė to soN. A .
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lietuvių filmoteka

Eurazijos aborigenas [Eastern Drift / Indigène dÿEurasie]
Režisierius Šarūnas Bartas | Scenarijaus autoriai Šarūnas Bartas, Catherine Paillé | Operatorius Šarūnas Bartas
Montažo režisierius Danielius Kokanauskis | Kompozitorius Alexander Zekke
Vaidina Šarūnas Bartas, Elisa Sednaoui, Klaudija Koršunova, Erwan Ribard, Arūnas Storpirštis
2010, vaidybinis, 90 min. Studija Kinema (Lietuva), Lazennec et Associes (Prancūzija), Kino bez granic (Rusija)
Platintojas Lietuvoje studija Kinema
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lietuvių filmoteka

lietuvių filmoteka

Eurazijos aborigenas [Eastern Drift / Indigène dÿEurasie]
Režisierius Šarūnas Bartas | Scenarijaus autoriai Šarūnas Bartas, Catherine Paillé | Operatorius Šarūnas Bartas
Montažo režisierius Danielius Kokanauskis | Kompozitorius Alexander Zekke
Vaidina Šarūnas Bartas, Elisa Sednaoui, Klaudija Koršunova, Erwan Ribard, Arūnas Storpirštis
2010, vaidybinis, 90 min. Studija Kinema (Lietuva), Lazennec et Associes (Prancūzija), Kino bez granic (Rusija)
Platintojas Lietuvoje studija Kinema

Šarūno Barto mitologija
Nelengva vertinti visuotinai
pripažintus autoritetus. Ir ką gi
tu, paprastas mirtingasis, gali
pasakyti, kai prirašyta tiek intelektualių, išskirtinį talentą garbinančių liaupsių ir skirta gausybė
prestižinių apdovanojimų? Gali
nebent prisiglausti prie vyraujančios daugumos, pinančios
laurų vainikus, užsiimti patogią
poziciją, apdairiai pasilaikęs savo
nuomonę sau? Kita vertus, vienašališkas požiūris savaime jau yra
netikslus, o dažnai ir apgaulingas. Taip pat kaip ir meno kūrinio,
tiksliau, konkrečios kino formos
suabsoliutinimas, kuris galiausiai tampa formalizmu. Užsidaryti hermetiškoje to, kas jau yra
atrasta, erdvėje, kiekvienu nauju
darbu patvirtinant įgytą statusą,
galbūt paranku, bet ar prasmin-
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ga? Anksčiau ar vėliau vis dėlto
ateina metas, kai tenka paneigti
egzistuojančius mitus, nes žmogus taip jau sutvertas, kad nori
judėti į priekį, net ir žinodamas,
jog žengs du žingsnius atgal...
Ar filmu „Eurazijos aborigenas“ Šarūnas Bartas sugriauna
savo, kaip išskirtinai nekalbaus,
aukšta kinematografine praba
pasižyminčio režisieriaus, mitą?
Juk įprasta ar bent jau žinoma,
kad Šarūno Barto kinas yra audžiamas iš savitos veidų, kūnų,
gamtovaizdžių tekstūros, labiau
intuityviai suvokiamų, nei išsakomų vaizdų, istorijų, neturinčių
siužeto, bet atskleidžiančių reikšmingas filosofines temas. „Eurazijos aborigenas“ yra kitoks. Pirmoji
filmo scena įveda į kriminalistų
pasaulį, kur sukasi dideli pinigai, gaunami iš narkotikų verslo,

o žmonių tarpusavio santykiai
grindžiami prievarta, jėga, tik ne
pasitikėjimu. Greitas montažas,
intensyvus dialogas, jokių meditatyvių planų. Pagrindinis herojus Gena – žmogus be tėvynės,
be ypatingų moralinių skrupulų,
užtat su praeitimi, kuria pageidautų nusikratyti. Jo dabartis
pilna painiavos, o ateitis neaiški.
Bastūnas gyvena tarp Paryžiaus,
Vilniaus ir Maskvos, kur jaučiasi
toks pat savas kaip ir svetimas. Ir
Vakarų, ir Rytų Europoje Genos
laukia nebaigti tvarkyti reikalai,
įspūdingos meilužės ir „kieti“
vyrukai, puikiai žinantys, ko jie
nori, o ko ne.
Iš melancholiškų geografinių
paribių bei neaprėpiamų akimi,
o tik virpančiu kameros žvilgsniu
fiksuojamų platybių, matytų Barto filmuose „Trys dienos“, „Mūsų

nedaug“, „Laisvė“, „Septyni nematomi žmonės“, persikeliama
į kitas dykvietes – šiuolaikinius
miestus. Tviskantys per šimtus
metų išglaistyta elegancija ar
pasitinkantys po „euroremonto“
sterilizuotomis gatvėmis, neono šviesomis ar rusiško turgaus
klampynėmis, jie tik paryškina
absoliutų ir nekintantį abejingumą žmogiškiesiems lūkesčiams,
troškimams. Kaskart supažindindamas vis su kitu miestu,
Bartas kiek atsitraukia, leidžia
pasigrožėti įspūdingai nufilmuotomis Paryžiaus, Vilniaus
panoramomis, bet tik tam, kad
netrukus panardintų į pilkuosius
miestų vidurius, kur kunkuliuoja
gyvybė, susikerta skirtingi likimai ir vyksta kova už būvį. Tik ji
turbūt aršesnė ir žiauresnė nei
Charleso Darwino aprašytoji.

XXI amžiaus žmogus, nuosek- būdu – jėga. Negrabiai nuskamba
liai atnašaudamas cinizmo ir
šūviai, už drapiruočių ir portjerų
absurdo kultui, labai patobulėjo
kikenant prostitutėms, negrabiai
šioje srityje. Nevengdamas apo- nuo kėdės nukrenta su pinigais
kaliptinių metaforų, Bartas (de)
nenorėjęs skirtis jų bosas. Susimitologizuoja realybę, išrengda- šaudymas pabrėžtinai neefektinmas ją prieš žiūrovų akis it pir- gas. Mirtimi nesimėgaujama (čia
mapradžiais instinktais tebesi- jums ne Holivudas), žudymas nėra
vadovaujantį čiabuvį. „Čiabuvis“ ir negali būti romantiškas, tik vėl
yra puikiai įvaldęs civilizacijos
tie patys žvėriški instinktai, kuatributus ir, negana to, apsigin- riems prasiveržus ateitis galutinai
klavęs išoriniu žavesiu, kuris
pasitraukia, nes lieka vienintelė
leidžia nevaržomai manipuliuoti
išeitis – slėptis ir bėgti.
kitu. Jis ieško lengviausių išeiKad ir kokį žanrą sumanytų iščių, taip dar giliau įklimpdamas
bandyti Šarūnas Bartas, tegul ir
į purvą. Vienas telefono skambutis, ir Gena, kurį vaidina pats
Šarūnas Bartas, jau prancūzės
glėbyje. Mergina atseka paskui
mylimąjį į tokį žiemiškai šaltą
ir niūrų Vilnių. Ji puoselėja viltis, kad meilė nugalės, o meilei,
pasirodo, stinga pinigų. Kitas
telefono skambutis, ir Gabrielė
lieka viena svetimame mieste, „nusileisdamas“ iš savo pasiektų
svetimame bute. Klaustrofobiš- meninių aukštumų iki profesika kambario erdvė kaip kempinė
onaliai atlikto darbo bei palensugeria jausmų proveržius ir pa- gvindamas keliamas užduotis
sirodo, jog išskyrus keturias ny- tradicine dramaturgija, jis pirkias sienas, daugiau nieko nėra. miausia yra kinematografininkas,
Baimė veja lauk, verčia ieškoti
apdovanotas ypatingu matymu.
prieglobsčio barų girtume, vie- Rafinuoti kone kiekvieno kadro
nos nakties nuotykiuose.
giluminiai planai, kaligrafiškos
Ištrūkti iš savo šampanu už- kompozicijos, vizualinė estetika
lietos vergovės stengiasi ir rusė
konfrontuoja su pakrikusio paprostitutė Saša. Būtent pas ją at- saulio absurdiškumu, beprasmysiduria Gena, nusprendęs suves- be. „Sizifo mite“ Albertÿas Camus
ti sąskaitas su vietos banditais. rašė: „Bet kokio grožio gelmėje
Santykių paralelės nusidriekia
glūdi kažkas nežmoniška: šitos
ir Lietuvoje, ir Rusijoje – kūniško
kalvos, šitas dangaus švelnumas,
geismo, taip pat kaip ir nusikal- šitie medžių kontūrai akimoju
timų, sujungti žmonės užkrauna
gali prarasti iliuzinę prasmę, kusavo nevykusius likimus vieni
rią mes jiems suteikiame, ir tapti
kitiems, tikėdamiesi, kad tas ne- tolimesni už prarastą rojų.“ Barto
tvarus atsitiktinis ryšys juos kaip
filmuojami tyrai, jau ištrūkus iš
nors išgelbės. Negebantys pasiekti
molochiškų aukų pareikalavusios
emocinės pusiausvyros, jie trokšta
Maskvos, – pasiutusiai svetimi,
ramios egzistencijos, apgaudinė- nors ir tapybiškai gražūs. Sniego
dami save ir partnerius žodžiais
apdengtose Rusijos platybėse su
„rytoj“, „vėliau“, „nežinau“. Gy- automobiliu besiblaškanti povenimas tarsi perkeliamas į bū- relė – Gena ir Saša – kilometras
simąjį laiką, kuris kas akimirką
po kilometro praranda svajones,
vis labiau tolsta nuo dabarties. realybė nepaklūsta jų norams, o
Aplinkos priešiškumą dar ban- už geismą gyventi tenka mokėti
doma įveikti pačiu primityviausiu
netikėtai daug. Mirties akista-

ta pernelyg kraupi, paralyžiuojanti sąmonę bei
valią, tad Saša verčiau renkasi grįžti ten, iš kur
taip norėjo ištrūkti. Jai reikia pramogų, naujų
batų, saugumo, o ne bėgimo į nežinią. Vulgaroka,
baugšti mergužėlė daug nemąstydama išduoda
Geną, savo trapaus kailio „gelbėtoju“ pasirinkdama buvusį sutenerį.
Barto filmuose žmonės nesugeba būti kartu, jų
atskirtis neišmatuojama atstumais, neįveikiama
šykščiai tariamomis frazėmis. Silpni, dvasiškai
paliegę ar kažkokių nematomų jėgų gerokai aplamdyti personažai pasmerkti vienatvei ir išnykimui. Kino kamera atsainiai stebi į krantą išmestą
Sašos kūną – galbūt jį kas nors ras po kelių savaičių, mėnesių, metų, bet kam tai rūpės? Politinės, moralinės griūties nulemta tragiška baigtis
neišvengiama: neišsisuksi nuo jos, neišbrisi per
liūnus. Tarsi po „stalkerišką“ zoną klaidžioja geografines Rytų ir Vakarų ilgumas kertantis ir eilinį
kartą iš policijos nagų ištrūkęs Gena. Tik, kitaip
nei Andrejaus Tarkovskio filme, net ir prasibrovus
iki šios metaforiškos vietos lūkesčiai neišsipildo. Blogis yra įsiskverbęs pernelyg giliai. Ateina

metas, kai visos perspektyvos pasirodo esančios
nulinės – herojus grįžta į tą pačią vietą, iš kurios
išvyko, ratas užsidaro, toliau eiti nebėra kur. Tai
net nebesvarbu, nes norisi tik pavalgyti, sušilti,
užmigti. Patenkinti elementarius fizinius poreikius. Išlikti. Bet praeitis pasiveja ties kasdienišku gatvės kampu. Dar vienas skambutis, bet jau
pavėluotas, liudija galutinį pralaimėjimą. Niekas
ragelio nepakels. Niekas daugiau nepagelbės. Niekas neatsakys.
Au ks ė K a n cerev i č i ū t ė
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Eurazijos aborigenas [Eastern Drift / Indigène dÿEurasie]
Režisierius Šarūnas Bartas | Scenarijaus autoriai Šarūnas Bartas, Catherine Paillé | Operatorius Šarūnas Bartas
Montažo režisierius Danielius Kokanauskis | Kompozitorius Alexander Zekke
Vaidina Šarūnas Bartas, Elisa Sednaoui, Klaudija Koršunova, Erwan Ribard, Arūnas Storpirštis
2010, vaidybinis, 90 min. Studija Kinema (Lietuva), Lazennec et Associes (Prancūzija), Kino bez granic (Rusija)
Platintojas Lietuvoje studija Kinema

Skausmingai degantis
filmas
Nemanau, kad daug kam patiks
naujas Šarūno Barto filmas „Eurazijos aborigenas“. Tiesa, veikiausiai
jį pamatys kur kas daugiau žmonių
nei ankstesniuosius jo filmus, pavyzdžiui, „Tris dienas“, ar „Koridorių“, bet veikiausiai tik susierzins.
Man susidarė įspūdis, kad šitas
filmas labai apgaulingas – viskas
tarsi žiauriai paprasta ir aišku:
žmogus, užaugęs be tėvų ir be valstybės, susiklosčius tam tikroms
aplinkybėms patekęs į kriminalinį pasaulį, blaškosi be vietos po
Europą, lyg kamuolys skaudžiai
atsimušdamas į priešingas sienas –
Vakarus ir Rytus. Jis supranta, kad
„karjeros“ prekiaudamas narkotikais nebepadarys, kad yra pernelyg mažas, tik pajuodusi figūrėlė,
ir pavojus, nestabilumas, kuriame
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jis „gyvena“, to neverti. Jis neturi
„savo namų“ ir tai yra jo tragedija.
Tai žmogus be šaknų ir be pagrindo po kojomis. Filme vaizduojama,
kaip jis desperatiškai bando išsivaduoti iš savo gyvenimo, ištrūkti iš
savo liūno ir pradėti kažką naujo,
nepaprasto ir gražaus, „juk greitai
bus vasara“. Galima ginčytis, pavyksta jam tai ar ne.
Tad prasideda (veikiausiai dar
viena) jo kelionė Paryžius–Vilnius–
Maskva ir atgal, su tarpinėmis
stotelėmis, Lenkijos pasieniu ir
pelkėmis, niūriais pasaulio užkampiais kažkur Rusijos platybėse.
Filmo geografija plati ne tik todėl,
kad buvo filmuota skirtingose pasaulio vietose, – jas ne tik matome,
visos vietovės įgauna tam tikrą
emocinį krūvį, simbolinę prasmę,
jų atmosfera persmelkia filmo
nuotaiką, vyksmą ir, mano įsi-

vaizdavimu, yra labai svarbios, gal
net svarbiausios filmo kontekste.
Beveik nereikia sekti siužeto vingių, kad suprastum, ką vis kita pasaulio dalis reiškia pagrindiniam
filmo veikėjui Genai. Prancūzijoje,
Paryžiuje, egzistuoja idiliškų, šiltų,
jaukių kampelių, net neįtariančių,
neturinčių nė menkiausios nuojautos apie niūrius milžiniškus
Maskvos daugiabučius, apledėjusius jų stogus, purvinus kiemus,
turgavietes, pilnas storai apsikamšiusių, suvargusių žmonių, apie
nykius viešbučius, kurių vestibiuliai veikiau primena stotį, ką jau
kalbėti apie šalies paribius, tuščias plynes, sugriuvusius mūrus,
po kuriais Gena miega, visiškai
apleistas vietas, kuriose gyvena
žmonės (sic!), apleisti žmonės, kurių niekas nemato, – jie faktiškai
neegzistuoja.

Šiame kontekste Vilnius atrodo
ganėtinai nykiai. Jame daugiausiai
laiko praleidžia viena iš dviejų
(esminių) Genos moterų – italė iš
Prancūzijos, labai primenanti veidą iš kokios nors šampūno ar kosmetikos reklamos, graži, sveika ir
seksuali. Ji vaikštinėja po „dailų,
nereikšmingą, senovišką senamiestį“ (taip jis nepavadinamas,
bet kitaip man šiuo atveju nesivadina), po prabangias švytinčias
parduotuves ir brangius naktinius
barus, gyvena veikiausiai kažkur
Užupyje, romantiškame apleistame bute. Vilnius čia pasirodo
kaip renovuotas bedvasis miestas,
turistų matomas miestas, ar greičiau, nesuinteresuoto svetimšalio
akimis matomas miestas. Čia ir
keletas nesusikalbėjimo „juokelių“, kurie dėl savo grubumo ir šaltumo labiau graudūs, nei komiški.

Tikriausiai būtų galima kalbėti ne
baisesnis ir emociškai stipresnis.
tik apie žmonių susvetimėjimą, Apskritai, mano nuomone, kone
kuris jau daugiau nei akivaizdus, visi kadrai, kuriuose pasirodo
bet apie žmogų kaip Svetimą er- Klavdija Koršunova (vaidinanti
dvėje. Tiesa, ne visi filmo veikėjai „Rytų moterį“), yra stiprūs, aukšto
tai jaučia ar išgyvena, Genos „Va- krūvio, o jos mirties scena – viena
karų moteris“ neatrodo daug mąs- įtaigiausių, šiurpiausių kine matanti, kaip ir jos naujas meilužis, tytų nužudymo scenų, iškart pritaip pat iš Vakarų pasaulio, – juos
minusi Kafkos „Proceso“ pabaigą.
tai nelabai domina, tik žiūrovas „Vakarų moteris“ tarsi nepatyrusi
gali pastebėti, kokie svetimi jie
gyvenimo veidu į veidą, ir apskritai
Vilniuje, kokie nesantys.
visas Vakarų pasaulis primena idiTuo tarpu Gena labai skaus- lišką šiltnamį, ypač paskutiniuose
mingai jaučia, kad yra svetimas, filmo kadruose: balti nameliai, žair ne tik svetimuose kraštuose, bet
liuojantys medžiai, siaurose gatveapskritai visur, nes juk jis neturi
lėse žaidžiantys vaikai, jauki muzinamų, atskaitos taško, pagal kurį
ka. Tačiau šis šiltnamis yra išpuvęs,
būtų galima lyginti jo santykį su
o jo idilė dvelkia paviršutiniškumu.
kitomis vietomis. „Trijose dienoGalbūt atrodo, kad šis filmas
se“ irgi buvo vaizduojami pasau- yra „gilus trileris“, „paliečiantis
lio užkampiai, padūmavęs tuščias
aktualias Europos problemas ir
Kaliningradas, bet tai buvo buvei- egzistencinius klausimus“, bet
nės, kad ir laikinos; ten daugiau
manau, kad tai būtų pernelyg surūsių, mažų tamsių erdvių, tuščių
paprastinti apibrėžimai. Filme yra
aikščių, kiemų, kuriuose būnama. kažko daugiau, tuščių erdvių, paŠiame filme kur kas daugiau žmo- liktų žiūrovui, laiko, palikto jame
nių, ūžiančios, šurmuliuojančios, pasivaikščioti, patūnoti, apmąsgąsdinančios masės, ir pagrindi- tyti. Aš net nedrįsčiau šito filmo
nis veikėjas, kurio kelią stebime, pavadinti trileriu. Atrodo, viskas
ypač miestų kadruose dėl šio
yra: ir narkotikai, ir prostitutė
kontrasto atrodo tiesiog graudžiai
mylimoji, ginklas, didelės pinigų
vienas, svetimkūnis.
sumos, pavojus, „šaudo ir gaudo“
Moteris yra lyg mediumas, per
intarpai, bet kažkas ne taip. Ir tie,
kurį jis palaiko tam tikrą ryšį su
kurie tikisi išvysti trilerį, tikrai
erdve. Yra „Vakarų moteris“, „Rytų
nusivils arba po filmo bent pajus
moteris“ ir net „vidurio moteris“ kartų skonį burnoje. Gal taip yra
(trumpas epizodas Lenkijoje). Va- todėl, kad per filmą, kuris „atrokarų ir Rytų moterys sudaro tam
do“ beveik kaip trileris, keliauja
tikrą opoziciją, tiek geografine
veikėjas, kuris visai nėra herojus,
prasme, tiek laiko (Rytus galima
jis veikiau antiherojus, jį galima
suprasti kaip daugiau ar mažiau
suprasti, įsitraukti į jo kelią, bet
jo praeitį, o Vakarai vis dėlto sie- jis nežavi, jis nėra drąsus – jis desjami su nusidėvėjusia geresnės
peratiškas, jis nėra gražus – jis jau
ateities svajone). Kita vertus, jos
sensta, jis nėra sektinas ar herolabai panašios, visų pirma tuo, kad
jiškas – dažnai jo veiksmai kelia
yra „žmogaus be vietos“ moterys, didelių dvejonių, jis pats sako, kad
kurias jis, norėdamas ar nenorėda- nežino, ko nori, o tokiu veikėju nemas, žeidžia, tai moterys pavojuje, gali pa(si)tikėti. Kitaip tariant, delaisvo elgesio moterys, du magne- romantizuojamas kino romantitai, traukiantys Geną į skirtingas
zuotas gangsterio, kriminaliniam
puses, du kūnai. Jų kūniškumas
pasauliui priklausančio vyro įvaizypač pabrėžiamas, jos nepasižymi
dis (galima lengvai atsiremti į film
nei dideliu intelektu, nei dvasin- noir). Žiūrint šį filmą neįmanoma
gumu, nei, pagaliau, šiltumu. Tik
patirti „susitapatinimo malonu„Rytų moters“ gyvenimas gerokai
mo“, jei iš pradžių tai dar kažkiek

pavyksta (ypač keistas kabliukas – filmo pradžioje
Genos ištarta frazė „dėdė išmokė mane skaityti
knygas“... ir suktis narkotikų platinimo pasaulyje), tai kuo toliau, tuo labiau didėja distancija tarp
žiūrovo ir protagonisto.
Antras momentas – tai filmo pabaiga. Tiesiog virpėjau trokšdama, kad filmas baigtųsi kadru, kuriame Gena, visko netekęs apšerkšnijusioje Lenkijos
pelkėje, užsikūręs ugnį džiovinasi pasą ir kelias
likusias cigaretes, nuogas, susigūžęs, kone apglėbdamas tą liepsną. Bet Šarūnas Bartas nuo pradžios
iki galo lieka griežtas ir kategoriškas, dėl ko kaip
režisierių tikriausiai jį galima tik gerbti. Jis atkakliai,
užsispyręs tęsia filmą ligi pat negailestingos, ironiškos ir vis dėlto kažkiek išvaduojančios jo pabaigos.
Aš supratau, kad didžiausia Genos tragedija buvo
ne tai, kad jis užaugo be tėvų, valstybėje, kurios nebuvo, bet tai, kad jis nežinojo, ko nori, vietoj vienos
šalies gyveno trijose, vietoj vienos moteris mylėjo
ir kankino savo desperatiška būtimi dvi, mėtėsi
nuo vieno varianto prie kito pagal aplinkybes. Juk
net filmo pabaigoje pamatęs, kad nebegali grįžti
pas „Vakarų moterį“, jis skambina „Rytų moteriai“,
kurios kūną jau seniai išmetė šalta upė.
Sunku gerbti Geną, bet neįmanoma negailėti ir
nešiurpti. „Eurazijos aborigenas“ yra negailestingas, griežtas filmas, jis įtraukia ir sustingdo kai kuriuose kadruose, parodo šaltas naktinių didmiesčių
šviesas ir žmogų, kuris nesijaučia esąs jų dalimi,
filmas skausmingai gražiai dega. Jis gali nepatikti,
bet jo svorio paneigti neišeis. Galbūt per šitą filmą
daugiau žmonių susidomės Barto kūryba, o ištikimi gerbėjai nepames. Aš tik labai aiškiai prisimenu, kaip paklaustas, kodėl gi dabar toks filmas
– „trileris“, kuriame ne šiek tiek, o daug kalbama
(kontrastui galima prisiminti „Laisvę“), Šarūnas
Bartas atsakė, kad „dūšia juk vis tiek ta pati“. Ir
tai labai stipriai jaučiama filme, – juk režisierius
įpūtė visą save, nieko nenudailindamas, sąžiningai
ir griežtai. Nuoširdžiai; nes prie kino, kaip prie tos
ugnies, nuogas šildosi ir dega. Aišku, galima rasti
trūkumų, bet viskas priklauso nuo to, kaip aukštai
pakelta kartelė. Po „Koridoriaus“ pasiutusiai džiaugiausi ir stebėjausi, tiesiog šokinėjau ir negalėjau
patikėti, kad yra toks kinas, ir dar, pamanyk sau,
lietuvio. Po šio filmo to pasakyti negaliu, bet neabejoju, kad šiandienėje Lietuvos kino situacijoje
tai yra grynuolis, filmas, į kurį reikėtų lygiuotis.
Jis nebus populiarus, bet negi populiarumas yra
daugybė reklamos, parduotų bilietų ir nusivylusių
balsų „taip nieko ir neįvyko“?.. Man regis, kad iš
Šarūno Barto reikia mokytis visų pirma tikrumo
ir tam tikro vyriškumo, užsispyrimo tikėti savimi
ir nesustoti.
Ieva Tole i k y t ė
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Anarchija Žirmūnuose
Režisierius ir scenarijaus autorius Saulius Drunga | Operatorius Feliksas Abrukauskas | Prodiuserė Ieva Norvilienė | Koprodiuseriai Ivan Angelusz, Peter Reich
Montažas Mariann Sonyi, Giedrius Svirskis | Dailininkas Arūnas Čepulis | Muzika Satellites LV | Kostiumų dailininkė Liuka Songailaitė
Vaidina Toma Vaškevičiūtė, Severija Janušauskaitė, Jūratė Onaitytė, Martynas Nedzinskas, Toma Gailiūtė, Giedrė Giedraitytė, Miglė Polikevičiūtė,
Miglė Rimaitytė, Neli Ivančik, Aleksandras Kleinas, Laurynas Perkumas, Simas Budziliauskas, Judita Urnikytė, Lina Budzeikaitė
2010, vaidybinis, 93 min. Studija Tremora (Lietuva), Katapult Films (Vengrija)

Sėklos asfalte

kuris nepatyrė tam tikro idealų
Toks jausmas paprastai aplan- lūžio, to virsmo jaunystėje, kai
ko tada, kai troleibusas vėluoja „kieta“ keičiasi į „nesąmonė“ ir
mažiausiai septynias minutes. atvirkščiai. Juk nėra tokio paauDairaisi į visas puses, nevalingai
glio panko, kuris nebūtų šventai
judini kelį, dažnai keiti pozą, o
įsitikinęs, kad panku liks visą
laikrodžio ciferblatui dar vienu
gyvenimą.
judesiu įrodžius visuomeninio
Regis, būtent tokia yra viena
transporto nepatikimumą su- pagrindinių filmo veikėjų Sanprunkšti. Su kiekviena „Anarchi- dra. Ji lyg ir atstovauja tai jaunai
jos Žirmūnuose“ minute vis ne- maištininkei, visa savo esybe
kantriau imi laukti vėluojančios
pasiryžusiai prieštarauti esamai
istorijos, o gal ir apskritai paties
pasaulio tvarkai, bet vargu ar tofilmo. Kartais tolumoje sušmė- kiam įvaizdžiui įtvirtinti žiūrovo
žuoja kažkokia viltis, bet ji pasu- galvoje užtenka nuolat kartoti
ka kiton pusėn ir jos nebematyti. žodį „anarchija“, juostis geležimis
Galima manyti, kad „kažko
puoštu diržu ir nuvaryti kaimyno
nesupranti“, kad pasakojimas tie- mašiną. Kyla įspūdis, kad Sandra į
siog nėra artimas tavo išgyveni- save sugėrė tiek „anarchijos“, kad
mams, o asmeniniame nuotrau- prarado žmogiškumą ir virto tik
kų albume nėra nė vieno kadro, sąvoka. Sąvoka, kuriai pritrūkspanašaus į matytuosius ekrane. ta gylio, tarsi ji būtų atvaizduota
Tačiau sunku būtų surasti žmogų, remiantis ne giliašakne anarchi-
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jos filosofija, o trumpu aprašymu Tarptautinių
žodžių žodyne.
Panaši ir kita filmo herojė Vilė. Būtent su ja
pirmiausia susipažįsta filmo žiūrovai. Mergina
iš kaimo atvyksta į Vilnių mokytis Pedagoginiame universitete. Ir vos jai išėjus iš stoties norėtųsi, kad ji jauno žmogaus akimis pasidairytų
po miestą, godžiai imtų ryti detales, prie kurių
sostinės gyventojo akis taip pripratusi, kad net
nepamato. Taip Vilija galėtų tapti ne tik jaunatviško Vilniaus metraštininke ir kartu su operatoriumi parašyti modernią sonatą sostinės mikrorajonams. Kartu mergina galėtų atsiskleisti
kaip žmogus, kuriam miestas ir jo žmonės – dar
visiškai nepažįstama planeta, terpė atsiskleisti,
kurti ir pasikeisti. Tai galų gale juk ir yra jos
vidinio lūžio teritorija. Tačiau mergina keliauja
tiesiai pas tetą, kuri atstovauja kitam kraštutinumui (taigi ir Sandros antipodui) – tvarkai ir
taisyklėms.
Ilgai pas ją Vilė neužsibūna. Dėl miglotų aplinkybių teta nesutaria su Vilės mama, ir mergina pareiškia išsikraustysianti gyventi atskirai.

Radusi Sandros skelbimą ji apsigyvena jos nuomojamame bute.
Merginos kalbasi taip, tarsi po
kiekvieno sakinio lauktų instrukcijų iš Aukščiausiojo, ką sakyti toliau. Sandra kiekvieną frazę
palydi skrodžiančiu žvilgsniu ir
elementarią repliką „600 litų“ ištaria tokiu tonu, tarsi sakytų: „Panele, jūs mirštate“, o Vilė į viską
reaguoja tarsi begemotas, kuris
bijojo skiepų.
Profesionalūs chirurgai, mokydami savo amato studentus,
dažnai tvirtina, kad skrodžiant
lavonus nieko neišmoksi, reikia
operuoti gyvą žmogų. O jei filme
personažai negyvi? Ar žiūrovas
gali ką nors apie juos „išmokti“?
Jei herojų savybės primestos, o
veiksmai – tarsi „iš viršaus“ nuleisti įsakymai, filmo pranešimas,
kad ir koks ji būtų, tampa bana-

rengti ir romantiškai sugriūti su
ja į lovą, lieka paslaptis. Galbūt tai
filmo lūžis? Gal visa ta Sandros
anarchija ir Vilės baimė tebuvo
užslėpta seksualinė trauka, kuri
tiesiog ėmė ir pratrūko? Tačiau
scena baigiasi ir jos lyg nebūta.
Ji neturi jokios įtakos tolesnei
įvykių raidai, ji tarsi vyšnia ant
kaušelio ledų, nekeičianti turinio
skonio.
Taigi žiūrovas priverstas laukti
kito lūžio, kažkokio pasikeitimo,
kuris visą sekamą istoriją sujungtų į kažkokią vientisą aiškią tezę,
o ši pasėtų žiūrovo galvoje abejonę, paskatintų pamąstyti. Tačiau
jauti, kad personažai imasi veiksmų ne todėl, kad to reikalauja jų
charakteris, o tik tam, kad įsilietų į kažkokią iš anksto paruoštą
schemą, patvirtintų popieriuje
sukurtus įvaizdžius, pakartotų

susigyvens su veikėjais. Juostoje „Anarchija Žirmūnuose“ negalėjome įžvelgti, kaip lūžis bręsta,
kas jį lemia, jis kaip žaibas tik šmėkštelėjo prieš
mūsų akis ir dingo.
Yra tokių knygų kaip „50 svarbiausių filosofijos
idėjų“ ir panašiai, tai – greitas ir lengvas būdas
„suprasti“ minties raidą. Jose ypač supaprastintai
aptarinėjamas būties klausimas. Tokių knygų turinys savaime kenksmingas, nes gilaus supratimo
reikalaujančius dalykus paverčia „sentencijų“ rinkiniu. Kiekvienas sakinys skaitytojų galvose sukelia ne abejonę ar kritinį mąstymą, bet priverčia
pašnibždomis kartoti, o kartais ir sušukti „tiesa“.
Kad ir koks gražus būtų Descartes’o posakis „Mąstau, vadinasi esu“, juk paprastas jis tik iš pirmo
žvilgsnio. Ir šiai minčiai įkūnyti kine nepakaktų
rodyti žmogaus, kuris savo egzistenciją įprasmina
tiesiog demonstruodamas savo mąstymą.
Tačiau būtent toks, atrodo, yra filmo „Anarchija
Žirmūnuose“ pagrindas. Kažkokia vieno sakinio
tiesa, naiviai ištęsta iki begalybės. Nieko neanalizuojant, o tik kiekvienu kadru kartojant – tiesa,
tiesa, taip ir yra. Vieni filmai savo poveikiu pri-

lus arba, tiksliau tariant, apskri- kažkokią „tiesą“. Todėl ta tezė
tai išnyksta. „Zero II“ veikėjų po- yra bevaisė, kaip sėkla, pasodinžiūriu primena Gariūnų turgų, o
ta asfalte.
„Anarchija Žirmūnuose“ – morgą.
Radikalus personažų lūžis
Ir vargu ar merginas „nužudė“ ak- įvyksta tik filmo pabaigoje, taip
torinio talento stoka, regis, joms
staigiai ir „netikėtai“, kaip būna
užrištomis akimis buvo liepta
trumpametražiuose filmuose. Tomėtyti į krepšį, nė nepasakius, kie siužeto posūkiai kino salėse
kurioje pusėje jis yra.
dažniausiai sukelia auditorijos
Ir kaip staiga Vilė tampa ne- atodūsį ar nuostabą išreiškianįtikėtinai drąsi ir įsileidžia į sek- čius garsus, aprašomus ištiktuku
sualinius žaidimus su Sandra! Iš „oho“. Šie „efektai“ puikiai veikia
kur kaimo mergina įgauna drąsos
filmuose apie aferas arba trumšvelniai iš nugaros glamonėti ki- puose šmaikščiuose etiuduose,
tai merginai krūtį, o vėliau išsi- kai niekas nesitiki, kad žiūrovai

mena gilų pokalbį su įdomiu žmogumi prie vyno
taurės ar pasiirstymą valtimi po nepažįstamus
pasaulius, o šis gali prilygti tik susitikimui su savivaldybės tarnautoju, kuris pusantros valandos
įrodinėja, kad Tarandės rajonas administraciškai
priklauso Vilniaus miestui.
R am ū n as P ro n ck u s
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Aš perėjau ugnį, tu buvai su manim
Scenarijaus autorius ir režisierius Audrius Stonys | Operatorius Audrius Kemežys
Garso režisieriai Viktoras Juzonis, Jonas Maksvytis | Montažo režisieriai Viktoras Pročkys, Janina Sabeckienė | Prodiuseriai Arūnas Stoškus, Kęstutis Petrulis
2010, dokumentinis, 38 min. Studija 2

Lieknas
Scenarijaus autoriai ir režisieriai Julija Gruodienė, Rimantas Gruodis | Operatorius Rimantas Gruodis
Muzikos autorė ir atlikėja Evelina Puzaitė | Garso režisierius Vidmantas Kazlauskas | Montažo režisieriai Andrius Paškevičius, Rimantas Gruodis
Prodiuseris Rimantas Gruodis
2010, dokumentinis, 28 min. Studija Periferija

Apie ugnį ir kitus
gyvenimo rūpesčius
Kalbėdamas apie savo filmus
Audrius Stonys yra pasakęs, kad
viena dokumentinio kino ypatybių yra ta, jog filmai tęsiasi, jie
nėra atskiri ir kitame filme norisi
pasakyti tai, kas prieš tai kurtame
nebuvo pasakyta iki galo. Naujas
Stonio dokumentinis filmas „Aš
perėjau ugnį, tu buvai su manim“
puikiai iliustruoja šią mintį. Filmas savotiškai pratęsia 2008 m.
sukurtus „Keturis žingsnius“, tyrinėjusius vestuvių papročius. Tik
šįkart režisierius susitelkia į vienos poros gyvenimo istoriją. Vestuvės, bendro gyvenimo pradžia,
visada laiminga, bet kokia lemtis
laukia jaunavedžių toliau? Manau,
būtent šią mintį naujame filme ir
norėjo pratęsti režisierius, herojais pasirinkęs kaime gyvenančią

jauną šeimą, kuriai lemta patirti
baisią nelaimę – ugnyje prarasti
savo namus.
Stonys tragediją kuria pasitelkdamas kontrastą. Filmas prasideda
jaunos poros vestuvėmis, kurias
staiga pertraukia liepsnose skendinčio namo vaizdas ir iš raudančios moters lūpų išgirstame, kad be
stogo liko keturi vaikai ir jiedu su
vyru. Tačiau vėlesniame pasakojime tragedijos persunktos nuotaikos nejaučiame. Po gaisro pora toliau ramiai gyvena jai įprastu ritmu,
visą dėmesį sutelkdama į namų
ūkį. Ir moteris, ir vyras, atrodo,
stojiškai ištveria namų netektį, jų
kasdieniame bendravime prarastų
namų traumos nejaučiame. Net ir
viename emociškai paveikiausių
filmo epizodų, kai vyras vaikšto
po sudegusį namą ir apžiūrinėja
ugnies iki galo nesunaikintus daik-

tus, režisierius tarsi pabrėžia, kad kaimo žmonės,
gyvendami gamtoje, išmoksta natūraliai pergyventi visas traumas ir jų gyvenimas vėl grįžta į
savo vėžes veikiamas gamtos.
Stebint filme vaizduojamos šeimos gyvenimą
kyla daug klausimų, bet panašu, kad režisieriui
nelabai rūpi, ar filmas bus visiems aiškus, jis nesuka galvos dėl tam tikrų savo herojų biografijos
faktų ir pasakojimo aiškumo, palikdamas šiokią
tokią sumaištį žiūrovo galvoje. Pavyzdžiui, iš kur
atsiranda nauji namai, kuriuose apsistoja visa
šeima. Esi priverstas ieškoti papildomų informacijos šaltinių, tokių kaip filmo anotacija, kurioje
rašoma, jog tai kaimynų namai. Lygiai taip pat
sunku susigaudyti, kaip taip greitai galėjo užaugti jų vaikai, kuriuos matome filme, jei atskaitos
taškas – vestuvių data – 2005-ieji.
Anksčiau Stonys filmuose ieškodavo tam tikrų
rakursų, norėdamas pamatyti savo herojus iš šalies, iš tam tikros distancijos, dabar jis žvelgia į
savo tautiečius, šalį, jos papročius, pasitelkdamas
mėgėjišką filmuotą medžiagą, pavyzdžiui, vestuvių. Joje iš tikrųjų daug informacijos. Filmas prasideda mėgėjiškai nufilmuotomis vestuvėmis, ir ta
medžiaga jo herojams tampa brangiausia relikvija.
Vaikščiodamas po sudegusį namą ir apžiūrinėdamas ugnies tarsi negailestingo laiko sunaikintus
daiktus, vyras džiugiai prasitaria, kad iš degančio
namo spėjo išgelbėti savo vestuvių DVD, kuriame
laikas ir laimės akimirkos yra „sustabdytos“.
Perskaičiusi filmo anotaciją, kurioje rašoma,
jog „šaltą rudens naktį sudegė jaunos šeimos
namai“, pagalvojau, jog šiame filme bus daug
gražiai nufilmuotų ilgų ugnies kadrų. Labai nesuklydau, ugnies filme netrūksta – rodoma ne
tik kaip sudega jaunos šeimos namas, bet į filmo
pasakojimą įmontuojami ir kitų degančių namų
vaizdai, taip siekiant perteikti universalumą bei
žmogišką skausmą. Tačiau visa tai tarsi ištirpsta
kasdienių šeimos rūpesčių ir darbų vaizduose.
Nors „Aš perėjau ugnį, tu buvai su manim“,
kitaip nei filme „Keturi žingsniai“, ir neskamba
ištrauka iš Kristijono Donelaičio „Metų“, iš tikrųjų
naują filmą galima žiūrėti ir kaip išplėtotą vargelio
vargti „ant šito svieto“ pasiųstų žmonių gyvenimo
epizodą. Jį geriausiai iliustruoja filme nuolat pasikartojantis braidomo purvo motyvas. Archajiška
buitis, kuri greičiausiai ir nesudegus namui būtų
buvusi tokia pati archajiška, paralelės tarp žmonių
ir naminių gyvulių dominuoja ir tampa pagrindine
filmo tema. Galbūt toks ir buvo režisieriaus sumanymas, tik mįslinga filmo pabaiga, kurioje matome
pakylantį sudegusio namo karkasą, tampa visai
nebereikalinga.
Irma Š i ma n sk y t ė

52 kinas_2010/3 (311)

Spakainas gyvenimas
Didžiajame lietuvių kalbos žodyne žodžiui „lieknas“ apibrėžti
pateikiama bent šešetas reikšmių,
bet to paties pavadinimo Julijos
Gruodienės ir Rimanto Gruodžio
dokumentinei juostai, be abejo, labiausiai tiktų „liekno“ kaip šlapios
klampios pievos, pelkės, balos,
liūno, krūmais ar skurdžiais medžiais apaugusio raisto, nedidelio
miško, biržtvos apibūdinimas.
O tame liekne (Pabiržės kaime,
Biržų rajone) gyvena filmo herojė
Aldona Jaronytė. Kaip pati sako,
„visą gyvenimą viena... laisva nuo
visko... visai laisva...“. Tarytum
iškirpta iš konkretaus laiko ir socialinės aplinkos.
Apie herojės praeitį ir nugyventus metus filme šmėkšteli vos viena kita šykšti užuomina – jaunystėje esą labai skurdusi, neturėjusi
už ką net druskos nusipirkt, svajojusi pasistatyt namelį... Ir pasistačiusi, net elektrą „išsivedžiojusi“
pati, kaimynas pamokęs...
Tada pradėjusi nelegaliai lįst
į šalia namuko plytintį liekną,
buvusio kolūkio krūmynus, net
baust už tai kadais žadėję, bet,
laimė, nenubaudę. O atkūrus nepriklausomybę išsipirkusi liekną
už investicinius čekius ir trisdešimt metų nuo aušros iki sutemų
savo rankomis viena pati rovusi
medžius, kasusi durpes, taip sakant, kultivavusi, gražinusi ir kultūrinusi baisią neįžengiamą pelkę.
Geležinė Pabiržės Varlė. Melioratorė Viešpaties Skaisčiausioji. Vyriausioji durpyno vaidilutė.
Gruodžių kameros akiratyje
filmo herojė pasirodo tuomet, kai
pagrindinis jos gyvenimo darbas,
pagrindinis įvykis – liekno sutramdymas, suturėjimas, pažabojimas –
jau užbaigtas. Nors Aldona Jaronytė
visą laiką kruta baigdama nepabaigiamus ir vėl iš naujo pradėdama
ką tik pabaigtus darbus, galima justi, kad atėjo saulėlydžio metas: ir
sveikata nebe ta, ir lieknas pagaliau
užkariautas, ir atsipūsti šiek tiek jį
prižiūrint jau galima.

Iš esmės tai filmas apie kantrybę, vienatvę ir darbą: „Nieko
nėr sunkaus. Viską galima įveikt.
Gimiau, viena užaugau, viena ir gyvenu. Labai gerai. Kaip noriu, taip
darau. Nieks nekomandavoja. Eini
per dienų dienas po savo parkelį –
man nieks nieko... Spakainas gyvenimas...“, – tokių ir panašių liekno
šeimininkės lūpomis tariamų buitinių-būtinių pafilosofavimų filme
nepristinga, bet ir nėra per daug.
Įdomu žiūrėti į filmo heroję:
kažką viduramžiško, galbūt proistoriško ji vis dėlto turi. Veido ova-

las tarytum iš senųjų flamandų
meistrų drobių, kūno sudėjimas,
eisena tarsi iš padavimų, legendų,
sakmių.
„Sakmiška“ ir Gruodžių juostos
stilistika – lėtai, ramiai sruvenanti, be staigių posūkių ar slenksčių
nuvinguriuojanti per apeiginę-ritualinę Aldonos Jaronytės kasdienybę.
Galbūt įdomiausia šiame iš
pirmo žvilgsnio negudriame ir
paprastame (kartais net pernelyg) Gruodžių filme yra ta nuolat
supulsuojanti laikų kryžkelės situacija – viena vertus, filmo herojė
gyvena čia ir dabar, bet kartais ima
atrodyti, kad ji jau gyveno arba
gyvendavo ten ir kitados, arba,
rodosi, jos dar iš viso nėra ir nebuvo – ji dar tik plevena kažkur
efemeriškai tarp šiapus-anapus,
ji dar tik gims, augs, vargs, dirbs,
plušės, sirgs, pasens, mirs, bus
palaidota, bet trečią dieną būtinai prisikels iš numirusių ir pasičiupusi įjuodusią lopetą skubės į
savo liekną medžių kirsti, akmenų
ritinti, durpių kasti.
Nekenksmingas, šiltas, netoksiškas filmas (kaip tas iš lizdo iš-

kritęs paukščiukas herojės delne), bet į pabaigą
šiek tiek prailgstantis. Įspūdis toks, lyg kažkas būtų
nepasakyta. Ne iki galo ištarta. Gal taip ir geriau.
Be taško. Nes lieknuose turbūt taškų nepridėliosi.
Julijos ir Rimanto Gruodžių „Lieknas“ – tai, ko
gero, meditacija, kur daug dangaus, žalios žalios
žolės ir drumzlino vandens, baltakamienių keistai
supintų berželių, švelnaus rudens, filmo herojės
taikos su savimi ir pasauliu. Ką gi dar ten galima
išvysti?..
Vieną kitą netiesioginį karosą, ant valo parištą tiesioginę plastmasinę gulbę, mirkstančią tykiam tvenkinėly, numanomą plačiauodegį bebrą
(„bebrai – žvėrys dideli, galvos – gražios plačios,
uodega – didelė plati“), raudonų plytų nameliūkštį, įstingusį vėjuotam įsauly, tarytum iš Vytauto
Balčyčio „Lietuvos miestelių“ ciklo, ir, be abejo,
daugybę medelių, gėlių ir augalų: „Persikų, abrikosų, obelų, gervuogių, šilauogių, aviečių ankstyvų
ir rudeninių, serbentų įvairiausių, dekoratyvinių
medelių įvairiausių, lelijų plots įvairiausių, tulpių
apie pusantro šimto įvairiausių, vilkdalgių visokių,
narcizų, hiacintų, vynuogių devynios rūšys...“, –

epiniu-tarmišku-panteistiniu-buitiniu progiesmiu
su užkrintančiais ir atkrintančiais pasikartojimais
savo liekno botanikos paveldo egzempliorius vardija Aldona Jaronytė. Sklidina žoliapjoviškos amžinybės. Įsmigusi į savo liekną laiko properšoje.
Nepajudinamai.
Valdas G edgau das
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Paskutinis

Šanxai Banzai [Vilniaus Šanchajus]

Scenarijaus autorius ir režisierius Algimantas Maceina | Operatorius Algimantas Mikutėnas
Montuotojas Kostas Radlinskas | Prodiuseris Žilvinas Stravinskas

Režisierė Jūratė Samulionytė | Operatorius Audrius Zelenius
Garso operatoriai Marius Blažys, Giedrius Kriūnas, Marius Trajanauskas | Garso režisierius Martynas Tamulis
Muzika Vygintas Kisevičius, Elena Neniškytė („left I right“) | Montažo režisierius Egidijus Zaliapūgas | Prodiuserė Asta Valčiukaitė

2010, dokumentinis, 55 min., studija Neometa. Platintojas Lietuvos kinas

2010, dokumentinis, 26 min. Studija Kultūrinių projektų centras

Ne tik perrašyti istoriją
žmonių atminty
Kai 1965 m. Respublikinėje dainų šventėje vaikai musmiryčių kepuraitėmis džiaugsmingai dainavo
„Na ir žąsys pas senelę, nemačiau
aš dar tokių...“, partijos lyderiai ir
KGB viršininkai galėjo atsikvėpti ir
nuoširdžiai šypsodamiesi priimti
šventines gėles iš mažų rankyčių.
Jie padarė viską, kad šie mažieji
dainininkai ramiai miegotų. Pagaliau buvo susidorota su visais
paskutiniais sovietinės ramybės
trikdytojais. Prieš kelis mėnesius iki visaliaudinės šventės per
KGB apsuptį nusišovė paskutinis
Aukštaitijos partizanas Antanas
Kraujalis-Siaubūnas, o šiandieninę Mindaugo karūnavimo dieną
Žemaitijoje per susišaudymą iš
gyvenimo pasitraukė paskutinis
kovotojas už laisvę Pranas Končius.
Kam žinomi šių žmonių vardai?
Neslėpsiu, man – ne. Ką apie juos
girdėjo laisvos Lietuvos karta? Ar
šiandien kam nors svarbi mūsų istorija, kovojusiųjų už laisvę likimai,
kai patriotinius jausmus, atrodytų,
kaitina tik krepšininkų pergalės?
Pagaliau kaip perrašyti istoriją
žmonių atmintyje, kai asmenys,
kažkada vadinti banditais, dabar
įvardijami didvyriais, kovojusiais
už Lietuvos laisvę?
Tik pasižiūrėjusi dokumentikos kūrėjo Edmundo Zubavičiaus
filmus „Partizanai“ (1993), „Partizanės“ (1995), ėmiau pildyti šią
Lietuvos istorijos – „karo po karo“
periodo spragą. Dokumentiniuose filmuose užfiksuota nemažai
žmonių, prisimenančių partizanų
kovas, daug šiurpą keliančių faktų apie žiaurius susidorojimus su
kovotojais už laisvę. Tačiau šiuos
filmus dažniausiai pažiūri tie patys
liudytojai ir keli istorikai. Praeities
istorijos perdavimas naujoms kartoms vyksta formaliai pagal programą – supažindinant su faktine
medžiaga istorijos pamokose. O
dokumentiniai filmai, galintys pagyvinti dėstomą medžiagą, geriausiu atveju yra specialistų rankose.
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Kinematografinė
ekskursija „Šanxai Banzai“
kvartale

Kita problema, kad filmai apie
praeitį dažnai būna nuobodūs,
juos sunku žiūrėti prie judraus
vaizdo pripratusiems jaunuoliams.
Naujausias Algimanto Maceinos
dokumentinis filmas „Paskutinis“
apie partizaną Antaną Kraujalį-Siaubūną gali pasiekti jauną
auditoriją ne tik dėl galimybės jį
pamatyti (jį ėmėsi platinti „Lietuvos
kinas“), bet ir todėl, kad režisierius
sugebėjo filmui suteikti gyvybingumo. Kurdamas jį, tarsi nieko naujo
neprigalvojo. „Restauruodamas“
istoriją, Maceina naudoja įprastas priemones – vaizdo archyvus
ir gyvuosius liudytojus. Kalbinamų
dviejų Kraujalio seserų – Janinos ir
Vitalijos – pasakojimo intensyvumą
kuria montažas. Viena kitą papildydamos, kartais lyg neleisdamos iki
galo pasakyti, prisimena visa, kas
susiję su broliu ir jo partizanavimu.

Į filmo pasakojimą įterpiant nuotraukas, fone skambant dainoms
apie „brolužėlius“, sukuriama romantizuota partizano istorija. Net
neįvaizdinta ji galėtų būti įdomus
literatūros kūrinys.
Kraujalių šeima iškart po karo,
paaiškėjus, kad viena iš vyresniųjų
seserų (jų būta šešių) tapo partizanų ryšininke, ėmė kelti įtarimą
ir buvo sekama. Tai neišgąsdino
kitų šios šeimos vaikų – Antano ir
Vitalijos (pastaroji, vos pora metų
jaunėlesnė už Antaną, taip pat
buvo partizanų ryšininke). Vienin-

tik praeivio žvilgsniu pažindinasi
su ne itin patrauklia kaimynyste.
Išties, ne vienas sostinės gyventojas pasijustų „svetimas“ šiame
„multikultūriniame kaime“ arba
„multikultūriniame gete“, turinčiame savus elgesio kodus, „istorinius“ objektus (pvz., kadaise
grįstas kelias, buvusi vaistinė – dabar čigonų namas ir pan.) ir asmenybes (pvz., elegantiškoji ponia su
skrybėlaite, pensininkas kvartalo
mušeika – dabar balandžių augintojas), naminius ar laukinius
gyvūnus ir net savitą kalbą, susiformavusią iš lietuvių, rusų, „tuteišų“ ir vietinio dialekto. Čia retai
užklysta svetimi, o ir atklydę gali
būti priimti ne itin svetingai (pvz.,
gauti šampano buteliu per galvą).
Ištrūkti iš šios miesto „išvietės“
(taip kvartalą pavadino vienas jo
gyventojų) taip pat nėra lengva,

vai pozuoja, atlieka kasdienius ritualus, ne visuomet suvokdami jų atgrasumą kultūringam žiūrovui
(pvz., popietinių stiklelių kilnojimas ar nelauktai
atsiradusių šunyčių „likvidavimas“), ir net atveria
savo namų duris bei paatvirauja apie kasdienybę
ir jaunystės žygdarbius. Tik vaikai ir gyvūnai šiame filme atrodo įprastai, be „geto“ žymės. Filmo
struktūra ir filmavimo maniera taip pat padeda
nutiesti analogijas tarp „Šanchajaus“ ir zoologijos
sodo arba rezervato. Jis prasideda ir baigiasi taiči
ritualo vaizdais, įrėminančiais ir sustiprinančiais
„Šanchajaus“ egzotiką. Kamera gana klaustrofobiškai
fiksuoja kvartalo lūšnas, tvoras, gyventojus, „važinėjasi“ kvartalo gatvėmis tarsi labirintu, iš kurio
negalima ištrūkti. Žiūrovas nemato, kas vyksta anapus medinių tvorų. Stikliniai dangoraižiai šmėsteli
tolumoje tarsi geresnio gyvenimo miražas arba gynybinė siena, skirianti zoologijos sodo gyventojus
nuo jų prižiūrėtojų ir žiūrovų. Šiems lieka tik gana
abejingai stebėti keistus „Šanchajaus“ gyventojus,
tarsi jie būtų nykstančių gyvūnų rūšių atstovai.
Pasižvalgę po „Šanchajų“, patenkiname turistinį
smalsumą: paklaidžiojame negrįstomis gatvėmis,

vos muzikos ir teatro akademijoje
nes čia visi jaučiasi savi, lygūs ir
laikų ją traukė šis paslaptingas „normalūs“, be to, gyventojų iškelsostinės rajonas, kurį tekdavo
dinimo į geresnį būstą planai baistebėti tik iš šalies – pro langą
gėsi kartu su visuotinės sovietinės
važiuojant viešuoju transportu. gerovės siekiais. Apie tai žiūrovui
Tad baigusi studijas režisierė
primena sovietinės kino kronikos
nusprendė į jį pažvelgti įdėmiau
kadrai, kuriuose stebime laiminir iš arčiau – pasitelkusi kino ka- gus blokinių namų naujakurius,
meros objektyvą. Turbūt ne tik ji, entuziastingai gabenančius savo
eiliniai miesto gyventojai, bet ir
mantą iš dabartinį „Šanchajų“ pri„medinio Šanchajaus“ kaimynys- menančių Vilniaus kvartalų.
tėje įsikūrusių verslo, prekybos,
Filme „šanchajiečius“ stebime
pramogų, savivaldybės įstaigų
tarsi zoologijos sodo arba rezervadarbuotojai ir lankytojai mažai
to gyventojus. Pripratę prie „turistų
težino, kas vyksta jų pašonėje, ir
su kamera“, jie gana noriai ir lais-

užklystame į privačius kiemus, pakalbiname vietos
gyventojus, susipažįstame su „tradicine virtuve“ ir
„tradiciniais amatais“. Tačiau nesužinome, kodėl šis
keistas kvartalas vis dar egzistuoja Vilniaus miesto
savivaldybės ir modernaus verslo centro pašonėje. Nesužinome, ką kaimynai, gyvenantys anapus
„stiklinės tvoros“, tarsi pridengiančios miesto „nešvarumus“, mano apie „šanchajiečius“ ir kokius
ateities planus jiems kuria. Gal ir neturime sužinoti.
Juk turistas tik trumpam užsuka, kad patenkintų
savo smalsumą ir užfiksuotų išskirtinius objektus
bei čiabuvius vaizdo kamera.

Jūratės Samulionytės dokumentinis filmas „Šanxai Banzai“ – tarsi 26 minutes trunkanti
turistinė ekskursija po vieną
egzotiškiausių Vilniaus centro
kvartalų, sostinės gyventojų vadinamą Šanchajumi. Filmo pavadinimas „Šanxai Banzai“ ir įžanginiai kadrai, kuriuose stebime
taiči meistrų ir mokinių ritualą
stiklinių dangoraižių ir medinių
lūšnų fone, žada pramogą, egzotišką ekskursiją, o ne dokumentinį tyrimą, ko gal tikisi filmo anotaciją paskaitę arba apie dažnus
mįslingus naktinius šiame kvartale kylančius gaisrus girdėję žiūrovai. „Turistės“ strategiją Jūratė
Samulionytė pasirinko turbūt sąmoningai, nes nuo studijų Lietu-

telis Kraujalių sūnus partizanaut išėjo 1948 m.,
lydimas drąsinančios iš namų skambančios dainos.
Kito kelio, kaip išeiti miškan, Antanas nematė. Nors
šeima buvo persekiojama, kaimas, anot Vitalijos,
buvo draugiškas, todėl ilgą laiką niekas partizanų
neįskundė. Pats Siaubūnas mokėjo mėtyti pėdas,
kartais įžūliai – pavalgydavęs už vieno stalo su
„enkavėdistu“ ir palikdavęs ant stalo raštelį: „Čia
pietavo Kraujalis“. Ne tik drąsą nusakantys pavyzdžiai papasakoti seserų ir kraštotyrininko Algirdo
Šiukščiaus rodo, koks bebaimis ir nepalaužiamas
buvo Kraujalis. Kai 1952 m. visas būrys žuvo, Siaubūnas iki 1965 m. (iki pat mirties) išliko vienišu
kovotoju, tikėjusiu nepriklausoma Lietuva.
Žiūrint filme „Paskutinis“ archyvinę kino medžiagą, iliustruojančią slaptąsias „miško šukavimo“
operacijas, sunku patikėti, kokios pajėgos buvo
metamos siekiant sugauti vienintelį miške besislapstantį partizaną. „Vien savo buvimu jis kėlė
didelį pavojų saugumiečiams“, – sako A. Šiukščius.
Drąsaus ilgaplaukio lietuviško Robino Hudo istorija galėtų tapti kiekvieno šiuolaikino paauglio
idealu. Tik nežinia, kiek ją galėtų pritaikyti sau šių
dienų žiūrovas. Tačiau pakaktų ir to, kad, pažiūrėjus Maceinos filmą „Paskutinis“, gimtų pagarba
praeičiai ir žmonėms, vertinusiems laisvę.
Beje, filmas „Paskutinis“ įtrauktas į „Skalvijos“
kino centro siūlomų edukacinių filmų programą.
Dabar tik reikia laukti aktyvių istorijos mokytojų
dėmesio.
S o nata Ž al n erav i č i ū t ė

R e nata Š u ka i t y t ė
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knygos

Standartai ir nykstantis kino dialektas

Rūta Oginskaitė.
Nuo pradžios pasaulio.
Apie dokumentininką
Robertą Verbą.
Vilnius: „Aidai“, 2010, 397 p.

Paprastai kino kritikai bara režisierius už susmulkėjimą ir išsibarstymą. Tačiau teisybės dėlei reikia
pripažinti, kad kritikų cechas irgi
nelabai turi kuo pasipuikuoti. Aišku, kritikus maitina greiti smulkūs
darbai, tad jų aruode – staigiai parašytos recenzijos ir keli stambesni
straipsneliai. Kino istorijos veikalų, teorinių tyrinėjimų, eseistikos
tomelių nematyti turbūt dėl tų
pačių priežasčių, kurios kamuoja
režisierius: nėra laiko, sąlygų, pinigų, sveikatos. Todėl tais atvejais,
kai kažkam šitie dėsniai negalioja,
tenka tik stebėtis ir pavydėti.
Nors Rūtos Oginskaitės knyga apie Robertą Verbą solidžia
išvaizda ir primena rimtą monografiją, tai nėra grynai akademinė studija. Knyga parašyta lengva
ranka ir sumaketuota paliekant
plačias paraštes. Ji prieinama paprastiems skaitytojams, bet labai
pravarti ir kultūros tyrinėtojams.
Apskritai leidinys išėjo mišrus: čia
įtraukti atsiminimai ir interviu,
autorės parašyta režisieriaus gyvenimo ir kūrybos istorija, paskutiniai pokalbiai su Verba, išsami
filmografija ir bibliografija.
Knygos pavadinimas „Nuo pradžios pasaulio“ skamba lyg įvadas
į sakmę ar mitą apie kilmę. Ver56 kinas_2010/3 (311)

Nors tokia pasakojimo strateį Jūsų prašymą leidžiame rezerbos vardas iš tiesų žymi lietuvių
gija man labai prie širdies, vis
dokumentikos pasaulio pradžią. vo sąskaita įtraukti į 1965 metų
dėlto skaitant panašaus pobūdokumentinių filmų teminį planą
Tačiau mitai – tai ir visokie nebūti
džio tekstus įdomiausia būna,
dalykai ar nepatikrinti duomenys. tokias temas“. Režisieriai ir jų
kai istorinio fono konkretybės
Kaip ir visi ryškūs kultūros per- užtarėjai neatsilieka atremdami
sonažai, Verba turi ne tik savo is- priekaištus absurdiškais atsira- apibendrinamos ir kai iš jų išrutuliojamos tam tikros idėjos.
toriją, bet ir kultūrinę mitologiją – šinėjimais ar dangstydami filmų
įvaizdį, nebūtinai pagrįstą faktais. esmę frazėmis žaibolaidžiais. Biografinėje knygos dalyje gausu
įdomių faktų, tik neretai jie lieka
Įvairenybės ir legendos dažnai at- Staiga supratau, kaip vaiskiai
tokių griozdų fone turėjo skam- neišplėtoti. Būtų gaila, jei beskaisiduria leidinių gale, o šios knygos
tant jie praslystų nepastebėti. Iš
struktūra atvirkštinė – pati pirmo- bėti „gamybos vienetais“ vadintų
Verbos filmų tarmiška tartis, su- dalies tai lemia savitas rašymo
ji dalis yra „mitinė“. Į ją pateko
stilius, kai analitinis mąstymas
amžininkų prisiminimų nuotru- trikusių nuotakų nusišnekėjimai
jungiasi su kiek impresionistine
pos, skirtos įvairiems Verbos gy- ir senovinės šimtamečių dainos;
maniera. (Šita jungtis matyti net
kaip gyvastingai atrodė juoko
venimo aspektams – nuo požiūrio
iš dalies pavadinimo, plg.: „Posį darbą ir moteris iki ligos istori- ar nuostabos akimirką pagauti
mai iš nugrimzdusios epochos.
jos. Atrodo, tų mitų sklandė tiek, veidai, apgaubti mirguliuojančių
Dokumentai“.) Neretai vyrauja
šešėlių.
kad ši dalis galėtų būti išplėsta
tik aprašymas, o autoriniai koPati knygos autorė brangina
net iki ištisos biografinės knygos,
mentarai pateikiami atsargiai ir
tokio kolektyvinio Verbos portreto. unikalią kalbėjimo manierą ir
Tačiau šiuo atveju tai tarsi išplė- nesistengia būti visažine nara- su klaustukais. Dalis daugtaškiais
tore. Tad citatos, prisiminimai, padalyta į fragmentus, nors, matotas epigrafas. Jis duoda knygai
nau, suskirstymas į aiškius skygraudžiai komišką toną ir prime- pokalbiai smarkiai persveria
rius leistų geriau struktūruoti ir
jos pasakojimą ir netrukdomai
na, kad kiekvienas žmogus tėra
jungiasi į daugiabriaunį asme- suvokti režisieriaus gyvenimo ir
kitų žmonių susikurtų metaforų
kūrybos epizodus. Turiu nuojautą,
rinkinys, neretai pasmerktas vie- nybės vaizdą. Vieni pasakotojai
kad visas šias teksto ypatybes iš
paradoksaliai išryškina Verbos
natvei ir nepažinumui.
dalies lėmė ir autorės etinė nuosKnygos autorė yra iš tų tyrinė- asmenybės neryškumą, kitiems
tata. Vienoje knygos vietoje taip
tojų, kurių pranašumas – fakti- įstrigęs jo smalsumas žmonėms
rašoma: „Kiekvienas garantuotas
ir mokėjimas patraukti moterų
nės informacijos, istorinio fono
elementų išmanymas. „Istorinėje“ dėmesį. Saulius Macaitis stebisi, atsakymas būtų vienpusis ir neteiknygos dalyje užtenka kelių štri- kad Verba viešumoje niekad ne- singas. Ir neįmanomas.“ Ir vis dėlto norėtųsi tam tikro avantiūrizchų, kad įžengtų spalvingų veikė- kalbėjo, ko nereikia, o kine buvo
mo – ne, ne vertinti, o pasitelkus
jų kompanija: kino genijai ir vidu- laisvas kaip niekas kitas. Vieni jį
vadina korifėjumi (šiaip ar taip – įžvalgą interpretuoti. Kita vertus,
tinybės, valdininkai ir pagalbiniai
pasinaudojant nuveiktu darbu,
LTSR premijos laureatas), kiti
darbininkai. Iš esmės ši knyga
surinkta gausia medžiaga galės
pabrėžia jį visiškai nesirūpinus
yra apie juos visus, jų gyventą
erdvę ir laiką. Tai mažoji istori- šlove. Grigorijus Kanovičius pa- būti parašyta dar ne viena studija.
Verbos kino interpretacija nėra
sakoja apie Verbos svajas kurti
ja, perteikianti epochos ženklus
šios knygos uždavinys; teisingiau,
per Verbos likimą ir vienos tuo- vaidybinį kiną, nes dokumentika
metinio gyvenimo srities – kine- laikyta antrarūše kino atmaina. filmai yra reflektuojami, bet ne
Jonas Gricius pritaria, kad Ver- tiesiogiai, o pasitelkus jų kūrimo
matografininkų cecho – kasdienį
foną. Beje, iš knygoje pateiktų
ba ėmėsi dokumentinio kino, nes
gyvenimą, jo didžiuosius įvykius
ir rutiną. Tad tekste vietos randa „visos „kėdės“ buvo užimtos“. Pa- įvairių citatų susidaro įspūdis,
kad rašiusiesiems apie Verbos
ir gremėzdiškos kino aparatūros, grindinė asmenybės mįslė – kas
filmus gan sunkiai sekdavosi prair sunkiasvorio biurokratinio apa- nulėmė, kad po kurio laiko Verba
simušti pro tokių pasakymų kaip
tartum užgniaužė savo unikalią
rato aprašymai.
Skaitant dokumentinę medžia- stilistiką – nėra tiesmukai įmena- „tikroviškas ir gilus žmogaus pagą didžiausią įspūdį padarė so- ma. Užsimenama ir apie savotiš- veikslas“ luobą. Verbos kinas vis
išsprūsta, ir atrodo, kad be galo
vietinė medinė kalba, savo dirbti- ką paklusimą kitokios sanklodos
sunku nusakyti tai, ką Leonidas
žmonai kinematografininkei, ir
nėmis konstrukcijomis slopinanti
unikalų balsą. Meninės, techninės, apie nuovargį ar išsieikvojimą. Gurevičius rašydamas apie filmą
Daugybė istorijų ir istorijėlių veda „Paskutinė vienkiemio vasara“ paideologinės kontrolės komisijų
vadino „kilniu liūdesiu“. Gal ir ne
raštai mirgėte mirga tokiais iš- skirtingais takeliais, tad ilgainiui
veltui prisiminimų dalyje Saulius
asmenybės paslaptis tik gilėja.
vedžiojimais kaip „atsižvelgdami

Macaitis autoironiškai sako, kad
jo ir kitų jaunystėje rašyti tekstai
apie Verbą tebuvo „aprašomieji
rašinėliai“. Šiaip ar taip, prie
knygos yra pridėtas diskelis su
geriausiais režisieriaus filmais,
tad pabūti interpretatoriais turės
progą ir patys skaitytojai.
Vis dėlto apie kai kuriuos Verbos
kino poetikos „įrankius“ sužinome.
Pavyzdžiui, apie režisieriaus susižavėjimą sinchronine kamera, kuria filmuojant įrašomas ir garsas.
Tuo metu ji daugiausiai naudota
tik vaidybiniame kine. Būtent taip
Verba išsaugojo personažų balsus,
nors įprastai dokumentiniai filmai
būdavo įgarsinami standartiniu
diktoriaus balsu.
Režisierius garsėjo ir tuo, kad
amžinai pereikvodavo juostą ir
vėluodavo atiduoti filmus, mat
„mėgo ilgai montuoti ir permontuoti“. Taigi jam buvo reikalingas
vaizdų srautas, iš kurio paskui išgriebdavo trumpam sužvilgančius
dalykus – netikėtą balso intonaciją, muzikos užsiklausiusį veidą.
Vėliau šis pomėgis atsigręžia
tamsesne puse – Atgimimo laikais
režisierius videokamera ima filmuoti viską be atrankos, kaupti
begalinius chaotiškus archyvus,
kurių niekam nereikia.
Dar knygoje yra, sakyčiau, užslėpta kino poetikos refleksija.
Verbos filmų jauseną tarytum
pakartoja išsaugotas pasakotojų būrio kalbos gyvumas, kadrų
montažą vietomis primenanti sintaksė, pro prieštaringą ir skausmingą gyvenimo liniją prasimušanti šviesa.
Knyga apie Verbą išėjo visomis
prasmėmis svari ir brangi. Regis,
ji įtvirtina režisieriaus vietą ir
svorį kultūroje net ir savo formatu. Dabar, kai neretai atrodo,
kad čia kino nėra, knyga primena,
kad kinas buvo.
R ū ta B i ršto n a i t ė
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svečiai

svečiai

Taip prancūzų režisierių Nicolas
Philibert’ą pavadino kurtieji,
apie kuriuos 1992 m. jis sukūrė
filmą „Kurčiųjų šalis“. Šis ženklas („N“ + „ekranas“) gestų kalba prilipo jam kaip antras vardas. Nicolas Philibert’as – vienas
garsiausių šių dienų dokumentininkų. Žinomiausias jo filmas
„Būti ir turėti“ atnešė autoriui ne
tik pasaulinę šlovę, bet ir privertė susimąstyti apie profesiją.
Pagrindinis filmo herojus kaimo
mokyklėlės mokytojas ir kelių
mokinių tėvai padavė režisierių
į teismą už išnaudojimą, pasikėsinimą į jų asmeninę erdvę.
Teisme jie pralaimėjo, bet paliko
randą režisieriaus kūryboje, iškėlė daug klausimų: kokia dokumentikos kūrėjo vieta? Koks jo
santykis su filmuojama realybe,
su filmuojamais žmonėmis?
Ar yra ribos? Kas jas nustato?
Incidentas neatgrasė režisieriaus nuo pašaukimo: „Svarbu
pajusti, kada nusukti kamerą į
šalį. Niekada niekur nesibraunu
per prievartą. Kai filmuoju, nesistengiu būti užmirštas, noriu
būti priimtas. Kamera mums
suteikia išskirtinių galių, reikia
mokėti jomis teisingai naudotis.“
Nicolas Philibert’as rugsėjį svečiavosi 7-ajame Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje, prieš
kelerius metus surengusiame
jo filmų retrospektyvą. Šiemet
režisierius Vilniuje pristatė savo
naują filmą „Nenetė“.
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Po trisdešimties karjeros kine metų
grįžote į tas vietas, kur viskas prasidėjo, sukūrėte filmą „Sugrįžimas
į Normandiją“, kurį įvardijate kaip
vieną svarbiausių savo darbų.
Galima sakyti, kad šis filmas –
mano, kaip režisieriaus, autoportretas, nes filmuodamas grįžau į
savo pradžių pradžią kine. 1975 m.
dirbau režisieriaus René Allio asistentu filmuojant „Aš, Pjeras Rivjeras...“ ir ši patirtis nulėmė mano
tolesnį profesinį kelią. Tas kino
nuotykis ir tikra ekranizuojama
istorija stipriai mane paveikė. Allio
nusprendė pagrindinius vaidmenis
išdalyti ne profesionaliems aktoriams, o vietiniams gyventojams.
Mano pirmoji užduotis buvo rasti
tinkamus personažus. Jų leidausi
ieškoti į Normandijos regioną, tas
apylinkes, kur 1835 m. Pierre’as
Rivieras įvykdė žiaurų nusikaltimą: paskerdė savo motiną, brolį
ir seserį. Dabar visi svajoja nusifilmuoti kine, o tais laikais gūdžiame kaime susidūriau su sunkumais. Tris mėnesius energingai
beldžiausi į dešimtis ūkių, įtikinėjau ir įkalbinėjau kaimiečius, kad
jie atsisakytų rutinos, kasdienių
darbų ir taptų aktoriais. Reikėjo
pasidalyti su jais savo įsitikinimais,
išsakyti savo besąlygišką meilę kinui, uždegti juos noru dalyvauti
kūrybiniame procese.
Kaip ši pirmoji kino patirtis Jus
paveikė? Kodėl po daugelio metų
nusprendėte grįžti į praeitį?
Pasirengimo laikas įstrigo giliai į
širdį. Jis buvo svarbesnis už filmavimą. Tuomet man reikėjo sau pačiam įrodyti, kad negaliu gyventi
be kino. Jaučiau, kad esu teisingame kelyje, savo vėžėse. Nors iškart
buvo aišku, kad kurti filmus ne visada paprasta. Allio projektas ilgai
kabojo ore. Likus porai savaičių iki
filmavimo dar nežinojome, ar bus
pakankamai pinigų. Bet aš negalėjau pasiduoti abejonėms, kitaip
nebūčiau sugebėjęs įtikinti žmonių.
Tik laikui bėgant supratau, kad ši
patirtis nuolat mane lydi. Kai „Būti

ir turėti“ sulaukė didelės sėkmės,
supratau, kad atėjo laikas kurti
naują filmą, kuris jau seniai dėliojosi mintyse. Bijojau, kad šlovė
nesusuktų man galvos. Norėjau
papasakoti žiūrovams, kas buvo
mano pirmasis mokytojas, kas padėjo žengti pirmuosius žingsnius,
kur mano šaknys. Filmas „Sugrįžimas į Normandiją“ – tarsi skolos
grąžinimas.

tuo, ką darau. Mano tėvas pirmasis sudomino mane kinu, jis
rengdavo specialius kino seansus,
savo studentams rodė didžiųjų
kino klasikų darbus. Jis rašė apie
kiną ir galėjo kalbėti apie filmus
valandų valandas. Kai kine pradėjau lankytis dažniau, supratau,
kad tai – ne tik pramoga, po seanso karštai aptarinėdavome filmus,
ginčydavomės, filmai priversdavo
mus mąstyti. Pirmieji mano metrai
buvo Jacques’as Tati, Ingmaras
Bergmanas, Carlas Theodoras
Dreyeris. Man patiko užsienietiški
filmai, svetimų kalbų skonis, muzikalumas. Buvo keista ir be galo
smalsu klausytis nesuprantamos
kalbos, matyti kitokius veidus ir
peizažus, keliauti. Kinas kvietė
atrasti nežinomus horizontus.

Šiuo filmu Jūs taip pat pagerbėte
savo tėvą. Jis pirmasis sudomino
kinu.
Taip, be kita ko, „Sugrįžimas
į Normandiją“ – tai filmas apie
tėvus. Lyg tėvas man buvo režisierius René Allio, filme dalyvavo
ir mano tėvas, kuris buvo pakvaišęs dėl kino, ir dar Rivierų šeimos
tėvas. Pierre’as Rivieras įvykdė
žiaurų nusikaltimą, trokšdamas
išvaduoti savo tėvą iš piktos moters gniaužtų. Čia taip pat svarbi
Dievo Tėvo figūra, nes Rivieras
buvo labai tikintis, jį suvaidinęs
jaunuolis – taip pat. Reikia pridurti, kad filme skamba mano senelio sukurta muzika. Jis nebuvo
profesionalus kompozitorius, bet
nuo vaikystės girdėdavau jį skambinantį pianinu ir seniai norėjau
panaudoti jo kurtas melodijas.
Galima sakyti, kad filmo „Būti ir
turėti“ sėkmė leido mano svajonei
išsipildyti: nufilmuoti „sunkesnį“
visomis prasmėmis filmą. Dalis
žmonių buvo nemaloniai nustebinti, nes tikėjosi išvysti kažką
panašaus į „Būti ir turėti“ pakartojimą. Filmo laukė prodiuseriai,
platintojai, užsienio kompanijos...
Bet „Sugrįžimas į Normandiją“
patyrė fiasko.

O paskui? Naujoji banga? Jūsų
kuprinėje – neseniai išleista stora
Jeano-Luco Godard’o biografija.
Taip, Godard’as ir dar kartą
Godard’as. Aš – Naujosios bangos vaikas. Godard’as, Truffaut,
Rivette’as, Rohmeras atvėrė daug
kelių, jie naujai atspindėjo savo
laiką. Septintojo dešimtmečio
Godard’o filmuose mane sužavėjo jo novatoriškas žvilgsnis į tai,
kas mus supa. Jo filmai pulsuoja
laisve, atsisakoma kino taisyklių, gausių filmavimo grupių,
sunkiasvorės technikos. Pasitelkiama improvizacija, scenarijus
nebesvarbus, svarbu režisūra,
vyksmas aikštelėje. Filmas gimsta per filmavimą. Istorija gali būti
surašyta į tris puslapius arba visai
neužrašyta. Jaučiu, kad paveldėjau tai iš Naujosios bangos kūrėjų.
Aš dirbu taip pat.

Filmo „Sugrįžimas į Normandiją“
pabaigoje panaudojote medžiagą,
kurios Allio atsisakė galutiniame
montaže. Tai scena, kurioje suvaidino Jūsų tėvas. Paskutinė filmo
akimirka: tėvas iškelia dešinę ranką lyg laimindamas... Jus?
Tikra tiesa. Jis tarsi laimina
mano pasirinktą kelią. Aš tikiu

Filme „Luvro miestas“ yra tokia
scena: klaidžiojate po muziejų naktį ir lyg žvakės liepsnele apšviečiate paveikslo detalę, veidą, šypseną,
drabužio klostę... Filmo kūrimas
Jums – lyg vaikščiojimas apgraibomis tamsoje?
Iš pradžių ieškome idėjų filmams, paskui kažko ieškome kur-

Luko Balandžio nuotr.

Jo vardas prasideda raide „N“
ir jis kuria filmus

Nicolas Philibert

dami filmus. Negaliu sakyti, kad
visados plaukioju rūke, pasikliauju
nuojauta, stengiuosi įsiklausyti į
savo norus. Iš pradžių sudėlioju
mintį ant popieriaus, įvelku ją į
kitiems suprantamus žodžius. Bet
neturiu detalaus scenarijaus (tokius rašydavo Claude’as Chabrolis), kuris neleistų man nukrypti į
šalį. Paslaptis įkvepia mane.
Nemėgstate rengtis filmui iš anksto. Tikitės staigmenų, netikėtumų.
Esate sakęs, kad nesidžiaugiate,
kai Jus priskiria prie dokumentininkų. Linkstate į vaidybinį kiną?
Jūsų filmuose ne kartą jaučiau
įtampą, prilygstančią detektyvui.
Regis, galite sukurti istoriją iš bet
kokios kasdienės situacijos.
Labai patinka prasidėjus filmavimui jaustis lyg išmestam
į nežinomą erdvę. Mano filmai
prisodrinti fikcijos. Kita vertus,
nors ir nemėgstu termino „dokumentininkas“, neneigiu to, ką
darau, puikiai suprantu, kad kuriu dokumentinius filmus. Ir tuo
džiaugiuosi. Tiesiog priskyrimas
tik dokumentiniam kinui mane
varžo, jaučiuosi užspęstas į kam-

pą, lyg neturėčiau galimybės išbandyti savęs kitur. Pats išaugau
su vaidybiniais filmais. Tik daug
vėliau atradau Fredericką Wisemaną, Pierre’ą Perrault, Johaną
Van der Keukeną. Nors pirmiausia
reiktų susitarti dėl sąvokos: koks
tas vaidybinis ir meninis kinas?
Tokie gali būti ne tik iš anksto sudėlioti į scenarijų filmai, kuriuose
vaidina profesionalūs aktoriai,
bet ir filmavimo aikštelėje improvizuojami filmai, ir tie, kuriuose
vaidina neprofesionalūs aktoriai.
Galime kalbėti apie fikciją, kai
filmas veikia žiūrovo vaizduotę.
Kai žiūrovas gali pats pratęsti
filmo mintį. Režisierius neturėtų
piršti savo nuomonės, kaip kad tai
daro propagandininkas Michaelas
Moore’as.

sistengiu būti didaktiškas, nesu
žurnalistas, nenoriu perteikti
kuo daugiau informacijos. Filmo
siužetas – man tik pretekstas. Jis
nėra svarbiausias. Svarbu, kur
jis mane nuves. Nėra svarbių ir
nesvarbių temų. Mano filmai – tai
ne sociologijos paskaita. Kuriant
filmą man svarbu prisiliesti prie
nežinomybės, taip pat kiekvieną
kartą atrasti vis kitokį save. Todėl
pradinis taškas – nežinojimas. Filmuoju su savo abejonėmis, ieškojimais, baimėmis, prieštaravimais,
jokių išankstinių nusistatymų. Tai
suteikia filmui laisvės ir paveikia
galutinį rezultatą. Nes pasijutęs
nevaldomas filmas išsprūsta man
iš rankų ir sukuria pats save. Kartais net pasufleruoja man, kokia jo
nuotaika ar meninė išraiška.

Žiūrint Jūsų filmus dažnai apima
jausmas, tarsi persikeltume į
sapną ar į pasaką. Jūs kruopščiai
parenkate muziką, ji kartais prabyla iškalbingiau nei dialogai ar
komentarai.
Mano filmuose muzikos nedaug.
Galbūt nuo fiksuojamos tikrovės
atitrūkti man padeda tai, kad ne-

Esate labai preciziškas ir mėgstate
kapstytis giliai. Primenate antropologą, pamišusį dėl savo darbo. Jūsų
filmai edukaciniai, tikriausiai juos
rodo mokyklose. Pats mokydamasis jūs mokote savo žiūrovus.
Taip, žiūrovai gali daug sužinoti. Bet aš nesistengiu jų aplenkti.
Žinoma, šiek tiek pirmauju, nes

iš pradžių nufilmuoju filmą, o jie
pamato vėliau. Bet iš esmės esu
toks pats naivus stebėtojas kaip
ir jie. Prisiminkime mano filmą „Maži dideli dalykai“, kurio
veiksmas vyksta psichiatrinėje
ligoninėje. Aš nepažįstu žmonių,
kuriuos filmuoju, net nežinau,
ar jie ligoniai, ar slaugytojai. Ne
visada tą gali pasakyti iš pirmo
žvilgsnio. Kai kurių nesumaišysi, nes skausmas subjaurojo jų
kūnus, veidus, sulėtino judesius
ir dikciją. Bet kai kurie man iki
šiol yra paslaptis. Ar galima juos
suskirstyti į dvi atskiras grupes?
Galiausiai žiūrovai supranta, kad
šis klausimas nėra toks svarbus,
nes režisierius jo neakcentuoja.
Riba tarp „normalumo“ ir patologijos greit išsitrina. Nes tie patys ligoniai gali prabilti išmintingai, jų veidai švyti. O slaugytojai
kartais atrodo pasinėrę į liguistą
liūdesį. Šitie klausimai labai svarbūs šiuolaikinėje psichiatrijoje.
Gyvename visuomenėje, kurioje
viskas priklauso nuo pinigų, nuo
to, kas finansiškai naudinga. Tas
pats galioja sveikatos, švietimo ir
kultūros srityse.
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Vienas filmo „Maži dideli dalykai“
personažų pabaigoje kreipiasi į Jus
tokiais žodžiais: „Mes čia esame
tarp savų. Bet dabar jūs irgi esate
tarp mūsų.“ Nesistengiate būti
nematomas. Žiūrovas jaučia Jūsų
buvimą už kameros, Jūsų žvilgsnį.
Kodėl Jums svarbu būti ten, o ne
tapti vienu iš baldų, į kurį niekas
nebekreipia dėmesio?
Mano filmai visada pasakoja
apie susitikimą. Jų (žmonių, kuriuos filmuoju) ir mano (arba filmavimo grupės narių) susitikimą.
Tai galima perskaityti vaizduose.
Visi filmai liudija režisieriaus santykį su tuo, apie ką jis kuria filmą.
Susipina estetiniai, etiniai ir politiniai klausimai. Filmas tampa visų
bendru reikalu. Per jį susitinkame
kažkokioje vietoje konkrečiu laiku. Kurti filmus – ne tas pats, kas
perskaityti knygą ir aptarti ją su
draugais, bet kaip tik to bendrumo jausmo puoselėjimas. Susirenkame ir kartu kažką sukuriame,
sudarome sąlygas kažkam įvykti.
Esat minėjęs, kad jums svarbu tai,
kas atsitinka „po to“. Net jei kiekvieną kartą nefilmuojat „Sugrįžimo
į Normandiją“, kodėl egzistuoja
tas „po to“?
Tai vienas dokumentinio ir vaidybinio kino skirtumų, nes klausimas apie „po to“ ne toks aktualus
dirbant su profesionaliais aktoriais. Tai jų darbas, filmui pasibaigus jie žino, kad bus bedarbiais
mėnesį, o gal metus, kad ateis tas
tuščias periodas, o gal ir ne, gal jie
iškart pervažiuos į kitą filmavimo
aikštelę. Bet neprofesionaliems
aktoriams arba žmonėms, kurie
atsiduria kino prožektorių šviesoje vienintelį kartą, pasibaigus
filmui teks grįžti į savo ankstesnį
gyvenimą: į biurą, gamyklą, fermą
ar darbo biržą. Tai nėra paprasta. Filmas įsiveržė į jų kasdienybę,
galbūt sujaukė ją, gal niekas nebebus taip, kaip buvo. Režisierius
negali jiems padėti. Bet svarbu to
nepamiršti. Reikia galvoti apie tai,
ką paliekame po savęs. Kas liks
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pabaigus filmą. Kartais atrodo,
kad elgiesi nepriekaištingai, bet
lieka kartėlis, nusivylimas, liūdesys; niekada negali žinoti, nuspėti.
Jūsų filmuose prabyla ne tik žmonės, bet ir sienos, gamta. Atgyja
viskas, į ką nukreipiate objektyvą.
Mėgstate stambius planus (žmonių, gyvūnų portretų, daiktų), bet
tarsi trokšdamas įkvėpti oro plačiu
rakursu filmuojate ir erdves, kuriose jie apsigyvenę.
Man patinka filmuoti veidus,
kūnus, bet taip pat pastatus, peizažus, medžius, kalnus, vėją... Tai,
kas mus supa, ugdo, įkvepia, formuoja. Ne tik kalbančius žmones,
bet taip pat tuos, kurie klausosi.
Filmuodamas ir montuodamas vadovaujuosi intuicija, neturiu jokių
išankstinių tikslų. Mano filmai kuriami ne tam, kad perduotų kažkokią svarbią žinią. Todėl ir meninė išraiška netarnauja iš anksto
sugalvotam sumanymui. Žinoma,
negaliu sakyti, kad mano žvilgsnis neutralus – į viską žiūriu per
asmeninę prizmę, bet pats nesuvokiu, kokią informaciją perteikiu.
Kartais suprantu pagrindinę mintį,
kai kam nors pasakoju filmą arba
kai žiūriu jį jau sumontuotą. Man
patinka negalvoti, kodėl čia stambus planas, o čia bendras, mane
įkvepia spontaniškumas, nemėgstu jaustis kontroliuojąs situaciją.
Į Vilnių atvykote pristatyti savo
naujausio filmo „Nenetė“. Apie ką
šis filmas?
Keliauju su „Nenete“ po visą
pasaulį, bet pati Nenetė neišlenda
iš savo narvo Paryžiaus zoologijos
sode. Tai filmas, kurio pagrindinė
herojė – sena dama, keturiasdešimtmetė orangutanė, nors iš tikrųjų
jis pasakoja apie žmones, mane,
kiną. Tai filmas apie projekciją.
Žiūrovai – zoologijos sodo lankytojai – projektuoja savo mintis, jausmus, norus į Nenetę, kuri lyg baltas
ekranas viską sugeria ir atspindi.
Stiklas, skiriantis mus nuo Nenetės,
yra permatoma, bet nepereinama

užtvara. Mes niekada nepasieksime
viename pastate įsikūrusios kelios
Nenetės, nesužinosime, ką ji mąsto
valstybinės radijo stotys: „France
ir ar mąsto išvis. Nenetės dėka suži- Inter“, „France Info“, „France Culnome kažką nauja apie save. Stabili
ture“, „France Musique“ ir kt. Filkamera ir akistata su Nenete buvo
muosiu šiame pastate ir pasakosiu
mano pasirinkimas. Norėjau būti
apie radijo pasaulį. Iš šios unikalios
vienu iš lankytojų, žiūrovų. Kitas
vietos transliuojama gausybė įvaiįdomus filmavimo momentas – gar- riausių laidų: nuo pramoginių iki
sas. Iš pradžių įrašinėjau zoologijos
labai rimtų. Šįkart neturiu tikslo
lankytojų komentarus, prižiūrėtojų
praskleisti kažkokios institucijos
pasisakymus, galiausiai pakviečiau
užkulisių užuolaidų, kaip kad filme
kelis draugus, kad jie spontaniškai „Luvro miestas“, bet noriu vaizdais
išsakytų savo mintis prie narvo. parodyti tai, kas nematoma. Mums
Filme girdite dainą, kurią vienas
malonu klausytis radijo dar ir todėl,
muzikantas atėjo padainuoti spe- kad nematome kalbančių, – galime
cialiai Nenetei. Garso takelis su- juos įsivaizduoti. Radijas maitina
montuotas atskirai ir anksčiau už
mūsų vaizduotę labiau nei televivaizdus. Gyvūnus matome, bet jų
zija. Paradoksalu, bet mano filmas
negirdime, o žmones girdime, bet
bus apie tą nematomą erdvę. Net
jų nematome. Ar žiūrėdami filmą
man pačiam tai skamba keistai.
susimąstome apie gyvūnų nelaisvę? Visada domėjausi garsu, nuo pat
Taip. Prancūziškai galime pasakyti
savo pirmojo filmo „Jo šeimininko
„filmuoti“ žodžiu captiver, kurio vie- balsas“ („La voix de son maître“,

„Būti ir turėti“

na iš reikšmių „pagauti į nelaisvę“.
Filmuodami mes visada pagauname kažką į nelaisvę, įspraudžiame
į kadrą. Šiuo atveju Nenetė dukart
įkalinta: savo narve ir filmo kadre.
Paradoksas, bet šiandien orangutanai saugesni zoologijos soduose,
nes Borneo saloje, iš kurios jie kilę,
beveik visi miškai jau iškirsti ir šie
gyvūnai laukinėje gamtoje baigia
išnykti.
Ar jau turite naujo filmo idėją?
Taip. Jis vadinsis „Radijo namai“
(„La maison de la radio“). Paryžiuje

1978), kuriame girdime didelių
įmonių vadovų pasisakymus. Vėliau filme „Kurčiųjų šalis“ herojai
bendrauja vizualine, gestų kalba,
taip pat filmuose „Maži dideli dalykai“ ir „Būti ir turėti“ mokomasi
kalbėti, tarti žodžius, juos dėlioti į
sakinius. Naujo filmo ašis – žodis ir
kalba. Pasistengsiu prisiliesti prie
radijo paslapties, susijusios su neregimumu. Tai rizikingas iššūkis,
bet rizikuoti būtina.
Kalbėjosi
J u rga S tak ė na i t ė
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Noriu pamatyti, kas bus
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Egidijus Kabošius nuotr.

7-ojo Vilniaus dokumentinių filmų festivalio žiuri pirmininkas
buvo lenkų režisierius Pawełas
Łozińskis. Režisierius susitiko su
žiūrovais po filmo „Chemoterapija“ peržiūrų, festivalis pristatė
ir anksčiau sukurtų jo filmų
retrospektyvą. Pokalbiuose su
režisieriumi ne kartą iškilo šiuolaikiniam dokumentiniam kinui
bene aktualiausia ribų, kurių nevalia peržengti kūrėjui, tema.

Pasaulis kupinas dokumentinių
filmų temų ir potencialių tokių
filmų herojų. Ar Jums būna sunku
pasirinkti temą?
Taip tik atrodo, kad pasaulis
pilnas herojų ir įdomių temų. Kai
pradedi ieškoti, paaiškėja, kad visai nelengva rasti kažką gero: arba
tai jau buvo, nes beveik viskas jau
buvo ir sunku padaryti ką nors nauja, arba paaiškėja, kad sumanymas,
iš pradžių pasirodęs įdomus, nieko
nevertas. Dažnai turiu sumanymą, svarstau apie jį ir galiausiai
nusprendžiu, kad iš tikrųjų taip ir
nežinau, apie ką turėtų būti filmas.
Galima nufilmuoti žmogų, užfiksuoti kokią nors situaciją, tik kas
paskui? Iš tikrųjų dauguma mano
dokumentinių filmų yra sukonstruoti anksčiau, t. y. prieš pradėdamas
filmuoti žinau, ką turiu filmuoti ir ko
nereikia liesti; viskas yra užrašyta
scenarijuje ir tai labai padeda, nes
žinau, iš kur ir kurlink einu.

dėjo vadinamoji Lenkijos santvarkos
transformacija, ūkis privatizuojamas,
bet dar liko valstybinių fabrikų. Pagalvojau, kad verta sukurti filmą apie
fabriką, kuris netrukus bus parduotas. Pasižiūrėjau į internetiniame
Ūkio ministerijos tinklalapyje paskelbtą sąrašą ir iš įvairių skirtingų
fabrikų, kurie dar nebuvo parduoti, iš
vadinamųjų likučių išsirinkau fabriką Čechovicėse-Dziedzicėse Šlionske.
Taigi, iš pradžių buvo sumanymas, o
dabar pradėjau važinėti į tą fabriką
ir svarstyti, kas man iš to gali pavykti. Nežinau, kas bus, matyt, kažkas
ateis ir nusipirks tą fabriką. Kol kas
niekas nenori jo pirkti, o darbininkai
nelabai nori su mumis kalbėtis, nes
bijo, kas esame atsiųsti specialiai iš
Varšuvos arba giname fabriko vadovų
interesus. Bet mes iš tikrųjų norime
pro didinamąjį stiklą pažiūrėti į privatizaciją, tiksliau, į perėjimą nuo socializmo ir fabriko valdymo iš viršaus
į kapitalizmą ir privačią nuosavybę.

Vadinasi, pirmiau sumanymas, o
paskui ieškote potencialių herojų?
Dažnai iš pradžių yra sumanymas.
Dabar, pavyzdžiui, taip pat tokį turiu.
Praėjo jau dvidešimt metų, kai prasi-

Toks filmas neatrodo Jums būdingas, nes dažniausiai pasakojate
žmonių istorijas.
Bet tame fabrike dirba trys šimtai žmonių, iš jų du šimtai moterų,

nes gamyboje dirba daugiausia
moterys, du šimtai moterų dviejose
pamainose ir kiekviena aštuonias
valandas gamina degtukus. Taigi
tai ir žmonių istorija. Per tą fabriką noriu įsižiūrėti į perėjimo prie
kapitalizmo procesą, bet noriu jį
pamatyti per žmonių istorijas, nes
mane kine domina žmonės, o ne
tai, kad kas nors ateis, perstatys
cechus, kažką jiems duos ir kažką
atims. Gal fabrikas bus uždarytas
ir visi taps bedarbiais. Paprasčiausiai noriu pamatyti, kas bus.
Dokumentinio filmo kūrimas – tai
visada tam tikras įsikišimas į žmogaus gyvenimą. Ar Jums yra tekę
filmuojant suvokti, kad žengęs kitą
žingsnį kirsite ribą, kurios Jums
nevalia peržengti?
Žinoma, yra taip atsitikę, pavyzdžiui, filmuojant „Chemoterapiją“.
Filmas pasakoja apie vėžiu sergančius žmones, kuriems taikoma
chemoterapija. Susitikdavome su
jais kiekvienąkart, kai atvykdavo į
procedūrą, keturis kartus per mėnesį, ir atsitikdavo taip, kad jie jau
nenorėdavo būti filmuojami, nes
blogai jautėsi ir atrodė, tad labai

prašydavo palikti juos ramybėje.
Viena vertus, labai norėjau juos filmuoti toliau, filmuoti viską, kas su
jais vyksta, bet, kita vertus, žinojau,
kad negaliu, paprasčiausiai negaliu,
nes jei jie sako „ne“, vadinasi, ne ir
viskas. Žinote, tai dar gana paprasta
situacija, nes kartais pasitaiko toks
herojus, kuris, pavyzdžiui, nežino
savo teisių ir jis nesako „ne“, bet
tada mes už jį privalome pasakyti
„ne“. O jei nufilmuojame kažką, kuo
nesame tikri, tai paskui, montuojant,
visada ateina toks momentas, kai
turime antrąkart apsispręsti, ar tą
fragmentą panaudoti filme, ar ne.
Ir man visada pasiteisina principas, kad jei filmuodamas pajutau,
jog nuėjau per toli, tai tokia scena
retai atsiduria filme. Manau, reikia
pasitikėti instinktu.
Ar Jums teko sutikti žmonių, kuriuos norėjote matyti savo filmo
herojais, bet kurių nepavyko įkalbėti filmuotis?
Taip, ne kartą yra atsitikę, kad
žmogus atrodo įdomus, bet jis sako
„ne“. Tada bandome jį įtikinti, kad
galbūt verta, bet taip pat iš savo
patirties žinau, kad jei ką nors prieš
jo valią įtikinsi, iš to nebus nieko
gero. Žinoma, būna ir išimčių. Prieš
daug metų kūriau filmą „Gimimo
vieta“ apie rašytoją Henryką Grynbergą, iš Lenkijos kilusį žydą, kuris
viename kaime ieško savo šeimos
pėdsakų. Rengdamasis filmui kalbėjau su daugybe liudininkų, bet su
tuo, kuris buvo įtariamas užmušęs
rašytojo tėvą, nesikalbėjau. Žinojau, kad jei su juo pasikalbėsiu per
pasirengimą filmuoti, jis jau niekad
gyvenime nesutiks atsistoti priešais
kamerą. Tad paprasčiausiai užklupome jį netikėtai. Žinoma, jis nenorėjo, siaubingai nenorėjo būti
filmuojamas, mes jį taip truputį
reporteriškai prispaudėme. Filmo
tyrimas turėjo pagaliau prieiti prie
to įtariamojo žudiko, bet žinojau,
kad jei su juo pasikalbėsiu anksčiau, išbaidysiu. Kita vertus, tai jau
buvo šiek tiek kitos konvencijos filmas, tai buvo labiau trileris.

Turėjote nuostabių mokytojų – pirmiausia savo tėvą Marcelį Łozińskį
ir Krzysztofą Kieślowskį, buvote jo
asistentu. Ko išmokote iš Kieślowskio?
Daugybė nuostabių bruožų
padarė jį puikiu režisieriumi, nežinau, ar to galima išmokti: turi
tai arba ne. Jei ko ir bandžiau išmokti iš Kieślowskio ir savo tėvo,
tai labiau profesinio sąžiningumo.
Paprasčiausiai stengiuosi nekurti
filmo atmestinai, nes paskui man
būtų siaubingai nemalonu. Be to,
žiūrėdamas į Kieślowskį ir į tėvą
supratau, kad kiekvienas filmas iš
tikrųjų yra labai ilgas ir varginantis procesas. Iš pradžių labai ilgai
užtrunka, kol prasikala koks nors
sumanymas, paskui reikia jį kažkaip suformuluoti, paskui reikia
nufilmuoti, sumontuoti, o kadangi pats esu savo filmų prodiuseris,
dar turiu surasti ir pinigų. Visas
procesas trunka metus, kartais
dvejus ir ilgiau. Trumpai tariant,
iš savo mokytojų perėmiau sugebėjimą rimtai traktuoti šią profesiją. Žinoma, tai nėra tokia rimta
profesija kaip gydytojo, teisininko,
inžinieriaus ar architekto, nes nuo
mūsų darbo žmogaus gyvenimas
nepriklauso tiesiogiai (kartais
taip atsitinka, laimė, retai), bet
paprasčiausiai reikia stengtis tą
darbą atlikti gerai.
Vos pradėjęs režisuoti sukūrėte
vaidybinį filmą „Grotos“. Ar vėliau
nekilo pagunda vėl užsiimti vaidybiniu kinu?
Žinoma, kilo. Tai truputį kitoks
pasaulis, tai pasaulis, kur mažiau
apribojimų. Juk kurdami dokumentinį kiną periodiškai atsiduriame šalia sienos ir trenkiamės į
ją galva: čia neįeisi, ten negalima,
čia ką nors nuskriausime, tame net
nenoriu dalyvauti, todėl nenorėsiu
to ir parodyti filme. Būtent iš tokių
apribojimų kyla mintys dar kartą
pabandyti kurti vaidybinį kiną.
Greičiausiai vieną dieną taip ir atsitiks, nes yra istorijų, kurias norėčiau papasakoti, bet kurios visiš-

kai netinka dokumentiniam filmui,
nes tokio filmo pats paprasčiausiai
nenorėčiau žiūrėti – pernelyg intymaus, pernelyg giliai įsibraunančio
su kamera į žmogaus vidų. Dokumentiniame filme to nenorėčiau,
kaip ir nenorėčiau pajusti, jog
kažkam su ta kamera sugrioviau
gyvenimą ar jį nuskriaudžiau. Tai
joks malonumas.
Kas yra šiuolaikinio lenkų dokumentinio kino specifikos pagrindas,
kuo jis skiriasi nuo kitų Europos
šalių dokumentinio kino?
Nežinau, ar jis yra specifiškas ir
labai skiriasi. Man sunku pasakyti,
ar kai kurių lenkų dokumentinio
kino bruožų nerastume kitur. Manau, kad tai, kas apibūdina lenkų
kiną ir kas jame išlieka nepaisant
įvairių krizių, nepaisant to, kad
dokumentinis filmas iš tikrųjų
labiau tapo televizijos produktu
nei dokumentiniu kinu, yra nuo
pat pradžių egzistavęs mąstymas.
Dokumentinis kinas atrodo būdas
papasakoti apie pasaulį ir žmones
trumpai, koncentruotai ir nebūtinai tiesiogiai, bet pasitelkus kokią
nors metaforą. Iš pat pradžių tai
nebuvo tik realybės atspindys,
tiksli jos kopija. Tuose filmuose
buvo paslėpta autoriaus mintis,
dėl kurios filmai tokie skirtingi,
nepakartojami. Man atrodo, kad
tame ir glūdi 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių lenkų dokumentinio kino
jėga, tų filmų, kuriuos kūrė mano
tėvas, Krzysztofas Kieślowskis ir
kiti. Filmai buvo kuriami ne televizijai, jie turėjo būti rodomi kino
teatre prieš vaidybinius filmus,
todėl jie trukdavo dešimt arba
dvidešimt minučių. Dar ir dėl to
lenkų dokumentiniai filmai buvo
tokie tiršti, kompaktiški.
Kur dabar galima pamatyti lenkų
dokumentinių filmų?
Nacionalinės lenkų televizijos
Kultūros kanale. Tai kanalas, kurio
padedama visuomeninė televizija
atlieka savo misiją. Ten galima pamatyti ir vaidybinių, ir dokumenti-

nių, ir trumpo metražo, ir animacinių filmų, įvairių labai ambicingų,
kartais net eksperimentinių formų,
kurioms šiandien nelieka vietos pirmajame kanale. Ką jau kalbėti apie
privačias televizijas ar kino teatrus.
O gaila.
O ką manote apie lietuvių dokumentinį kiną?
Nežinau to kino. Čia pamačiau
kelis filmus, bet nemanau, kad tai
man suteikia teisę kalbėti apie visą
dokumentinį kiną. Tie keli filmai,
kuriuos mačiau, mane nustebino,
nes jie labai gražiai nufilmuoti,
labai rūpinamasi kadru, šviesa.
Tai estetiškai rafinuoti ir labai
lėto pasakojimo filmai. Nemačiau
jokio filmo, prabilusio apie šiuolaikiškesnes temas, apie tai, kas
vyksta aplink. Bet juk matau, kaip
keičiasi pasaulis aplink, kažkas
griaunama, statoma nauja, matau,
kad čia, kaip ir Lenkijoje, atėjo tas
laukinis kapitalizmas. Gal yra tokių
filmų apie šiuolaikinį pasaulį, nežinau, gal man paprasčiausiai nepavyko jų pamatyti. To man šiek tiek
pristigo ir festivalyje. O gal tai apskritai tokia nauja kryptis, žinote, ir
Lenkijoje iš tikrųjų ne tiek ir daug
filmų apie pastarųjų dvidešimties
metų permainas. Todėl ir panorau
kurti filmą apie privatizaciją, nes
pagalvojau, kad jei dabar nespėsiu
to padaryti, tai tuoj bus per vėlu.
Kokia yra didžiausia režisieriaus
dokumentininko svajonė?
Hmm, kad tas darbas vyktų ir
kad kiekvienąkart pavyktų filmu
kažką pasakyti nuo savęs taip,
kaip norisi. Labiausiai nemėgstu
situacijos, kai ką nors sugalvoju,
o paskui kuriant filmą nesiseka to
įgyvendinti, nepavyksta suklijuoti.
Tačiau kai pastatome kamerą, kai
ją paleidžiame ir kažkas iš tikrųjų
pradeda vykti, kai atsiranda jausmas, kad tai būtent tas filmas, kad
prasidėjo, – norėčiau tai jausti visada.
Kalbėjosi
Tade u szas Tomaszewsk i s
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feljetonas

Kaip kolekcionuoti prisiminimus

eseniai įvairių šalių televizijos per žinias rodė siužetą apie tai, kad „Sotheby’s” rengia žaislinių meškiukų
kolekcijos aukcioną. Kažkoks nevykėlis finansininkas
surinko pačius vertingiausius Tedžius (taip vadinami
šie įvairių rudos spalvos atspalvių gražuoliai). Finansininkas krizės
laikais atsidūrė kalėjime, o jo kolekcija laukia naujo šeimininko. Vienas komentuotojas net pasišaipė, kad meškiukai – vertingiausia, ką
gyvenime nuveikė aferistas.
Šis siužetas susieja du svarbius mūsų laikų klausimus. Pirmasis
apie tai, kad vertingo artefakto statusą dabar gali įgyti dar prieš
šimtą metų visai nevertinti daiktai. Žinoma, meškiukai, lėlės, mašinytės visada buvo svarbūs vaikams. Bet jų meninės vertės neįžvelgė
greičiausiai niekas. Pastaraisiais metais susidomėjimas panašiais
artefaktais auga. Seni kalėdinės eglutės žaisliukai nuolat brangsta
net Vilniaus blusų turguje. Gali būti, kad po keliasdešimt metų panašų statusą įgis kiekvienas daiktas, prie kurio atsiradimo prisidėjo
žmogaus ranka. Bent jau aš kažkokios prieškario Leningrado artelės
rankinę laikau vienoje lentynoje kartu su senomis porceliano figūrėlėmis. Stilinga mėlyna odinė dėžutė sukelia daug grynai kultūrinių
asociacijų.
Kitas, daug įdomesnis aspektas yra šių dienų žmogaus poreikis
materializuoti prisiminimus. Žmogui jau neužtenka masiškai daromų fotografijų, home video ir mobiliojo telefono vaizdų. Kai nuolat

N

Audrey Hepburn ir Gregory Peckas filme „Romos atostogos“

fiksuoji save, to ima nebepakakti. Nes tampi toks kaip ir visi, masiškai ir privalomai gaminantys savo ir artimųjų atvaizdus ar ritualus.
Neseniai dalyvavau krikštynose. Sudėtinė ceremonijos bažnyčioje
dalis buvo fotografavimasis, apie kurį nuolat primindavo kunigas.
Šitoje nepertraukiamoje vaizdų gamyboje ima stigti kažko, kas
priklauso tik tau. Juk būtent tuo, kad sugeba paversti matomais ir
paliečiamais konkrečius ir nepakartojamus asmeniškus prisiminimus, ir yra vertingas meškiukas Tedis. Jis akumuliuoja slaptus, bet
nebūtinai perversiškus jausmus ir išgyvenimus. Tas pats ir su filmais.
Juk tie, kurie vadinami kultiniais, dažniausiai nebūna nei geri, nei
kažkuo ypatingi. Tiesiog juose susikaupė kritinė prisiminimų masė,
kurią tie filmai išlaisvina. Todėl gali juos žiūrėti nuolat ir mėgautis
galimybe antrąkart įbristi į tą pačią upę.
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Kino žmonės dažnai mini kitą terminą – gėdingi malonumai, guilty pleasures. Dažniausiais taip įvardijami tiesiog blogi, silpni, pornografiniai ar erotiniai, kičiniai filmai, kuriuos mėgstąs neprisipažins
joks save gerbiantis žmogus. Filmai, kurių nekenčia kino kritikai ir
estetai. Kuriems skiriamos „Auksinės avietės“ ir panašūs
prizai. Neseniai tinklalapis lovefilm.com paklausė savo skaitytojų apie
slaptus jų kino malonumus. Dauguma prisipažino, kad tai – 1996 m.
filmas „Striptizas“, kuriame pagrindinį vaidmenį sukūrė Demi Moore.
Po jo sąraše seka „Troja“ su Bradu Pittu, „Operacija „Kardžuvė“ su
Johnu Travolta, Halle Berry ir Hugh Jackmanu, „Vaškinių figūrų namai“, kuriuose nusifilmavo Paris Hilton.
Kiek anksčiau, vasarą, panašią apklausą, tik tarp kino kritikų,
surengė Sankt Peterburgo žurnalas „Seans“. Redaktoriai paklausė
dvylikos savo kolegų, ką jie žiūri grįžę iš festivalių ir spaudos peržiūrų. Atsakymai buvo patys įvairiausi. Mūsiškio „Kino“ autorius
Michailas Trofimenkovas žiūri pornografinius filmus su Patricia
Cruz ir Cecilia Vega, Aleksejus Vasiljevas – Michelangelo Antonioni, vienas geriausių vėlyvojo sovietinio kičo žinovų Aleksandras
Špaginas – 10-ojo dešimtmečio rusų filmus, Vasilijus Koreckis – Andrejaus Tarkovskio „Veidrodį“. Koreckio paaiškinimas, man regis,
tiksliai perteikia gėdingų malonumų esmę: „Tarkovskio „Veidrodis“
man sukelia tuos pačius vaikystės prisiminimus: saulėtą stepę
ir saulėgrąžas už traukinio lango keičia pilka rugpjūčio dulksna;
priemiesčių geležinkelio platformos, žmonės apniukusiais veidais;
šlapias mišrus miškas, mes grįžome į Rusiją. Visa lavina Zeigeist su
nekrofilijos atspalviu. Apimtas perversiško malonumo kapituliuoji
prieš laiko tėkmę, mirtį ir dabar nepasiekiamą estetinę totalaus
„rusiškumo“ pilnatvę. Nuotaika – pralaimėjimo, pojūčiai – psichodeliniai. Maža to – nepakeliami.“
Žurnalo „Seans“ redaktorė Liubov Arkus prisipažįsta, kad labai
mėgsta Claudo Leloucho filmą „Gyventi, kad gyventum“, kuriame
vaidino Anie Girardot: „Kai buvau maža, įsivaizdavau, kad užaugsiu
ir būsiu tokia pat liesa, paliegusi kaip Anie Girardot. Mėgstu Gaidajų,
filmus su De Funesu, komediją „Pirmyn, Prancūzija“, bet iki šiol taip
ir nepasistengiau sužinoti, kas buvo šio šedevro režisierius. Jį rodė
„Ščorso“ kino teatre Lvove. Mėgstu komunistinius Stanley Kramerio
filmus – mano socialdemokratiškas pažiūras iš dalies suformavo jie.
Ir gal taip nemėgčiau Germano, jei ne tie nespalvoti kariniai filmai,
kuriuos visada rodė per antrąją programą.“ Arkus teisingai sako, kad
visi gėdingi malonumai yra atėję iš vaikystės ir kad kino kritikas –
tai žmogus, kuris jos nenori palikti.
Prieš kelerius metus metu dalyvavau kolektyviniame materializuotų prisiminimų (ar slaptų malonumų) seanse. Berlyno kino festivalyje vyko retrospektyva, skirta kino žvaigždėms. Kai kartu su didžiule minia ėjau iš Williamo Wylerio „Romos atostogų“ (1953), kito
seanso laukianti kolegė paklausė: „Ką žiūrėjote? Visi išeina tokiais
neapsakomai laimingais veidais.“
Živilė Pipinytė
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